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Slovenské programy vo februári a marci 2015Slovenské programy vo februári a marci 2015
SALÓN DREVOSTAVIEB 2015 
10. ročník nesúťažnej medzinárodnej pre hliadky 
modernej drevenej architektúry 

Súčasťou programu je aj cyklus prednášok MOZAI KA DREVOSTAVIEB, 
kde vystúpi slovenský architekt Ing. Arch. Peter Jurkovič s prednáškou 
Rodinný dom IST (sobota 14. 2. o 14.30 hod.), za návrh ktorého získal 
cenu CE.ZA.AR 2014 v kategórii Rodinné domy. 
www.salondrevostaveb.cz 
Pripravila spoločnosť Prodesi, v.o.s v spolupráci s SI.

KRAJANIA KRAJANOM
13. februára  18.00 hod. 
Kostel sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1 
Spoločný koncert speváckeho zboru BONA FIDE z Ri mavskej Soboty 
a mládežníckeho spevokolu Sloven ského evangelického a. v. cirkevného 
zboru v Prahe.
Pripravili Slovenský ECAV zbor, MKS Rimavská Sobota a SI 
s podporou hl. m. Prahy.

ČESKOSLOVENSKÝ PLES
14. februára  18.30 hod. 
Obecní dům 

Moderuje Lucia Hablovičová a Tomáš Hanák.
Podrobné informácie na www.ceskoslovenskyples.cz 
Pripravil Art of Word, Slovensko - česká spoločnosť, Obecní dům a ďalší.

SEMINÁR O NÁRODNOSTNÝCH MENŠINÁCH PRE UČITEĽOV 
ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
16. februára 9.00 –15.00 hod.
NIDV Brno

Pripravil DOMUS SN v ČR s NIDV v Brne.

PREZENTÁCIA KNIHY HELENY NOSKOVEJ
18. februára  17.00 hod.   
Kaviareň DNM

Prezentácia knihy Heleny Noskovej Pražské ozvěny. Minulost a přítomnost 
Slováků v českých zemích.
Pripravil DOMUS SM v ČR. Vstup voľný.

BAKKHEIA
19. februára  20.00 hod.    
Divadlo Ponec

Bakkheia je tanec na hranici medzi divákom a performerom, medzi 
spoločenskou normou a animalitou.
Predstavenie Bakkheia vzniklo z iniciatívy mladej talento vanej slovenskej 
tanečnice a choreografky Soni Ferienčí kovej, ktorá oslovila k spolupráci 
európsky pôsobiaceho choreografa Petra Šavela.
Dielo bolo zaradené do prestížneho výberu TOP 20 priority companies siete 
Aerowaves na rok 2015. 
www.divadloponec.cz/playbill/detail/id/51556/ mn/0/page/0
www.bodyngo.com 
Pripravili o. z. BOD.Y a divadlo Ponec za podpory Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky.

NÁRODNÉ TRADÍCIE
20. februára  9.00 hod.   
DNM, spoločenská sála 
Fašiangové zvyky a tradície české, slovenské, ukrajinské, bieloruské, ruské, 
rusínske a bulharské. Zvykoslovné pásmo pre stredné školy. 
Pripravil DOMUS SM v ČR.

DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V ČESKÝCH BUDĚJOVICIACH
20.–28. februára
16. ročník tradičnej prezentácie a propagácie slovenskej kultúry.  
Viac informácií a kompletný program na www.c-budejovice.cz.

SLOVENSKÍ HOSTIA V DIVADLE STUDIO DVA 
22. februára  17.00 hod.
Milan Lasica: Na fašírky mi nesiahaj 
hrajú: M. Lasica, M. Kňažko

Slovenský pondelok: 
23. februára  19.00 hod.
Yasmina Reza: Kumšt 
hrajú: M. Lasica, M. Kňažko, M. Labuda

DOMUS SM V ČR  
3. marca  15.00 hod.  
KVK Liberec

Stretnutie členov DOMUS SM v ČR.  Marec - mesiac knihy 
a Multikultúrny kalendár.
Pripravil DOMUS SM v ČR.

SVIATOK ŽIEN
9. marca  17.00 hod.
Kaviareň DNM 

Program dodatočne k sviatku žien a priblíženie slovenských, českých, moravských, 
sliezskych, ukrajinských, bieloruských, rusínskych a ruských veľkonočných zvykov. 
Pripravil DOMUS SM v ČR. Vstup voľný. 

MAREC  MESIAC KNIHY 
17. marca  17.00 hod.    
Kaviareň DNM

Knihy národnostných menšín v DNM. 
Pripravil DOMUS SM v ČR. Vstup voľný.

Programy DOMUS SM v ČR sa uskutočnia vďaka fi nančnej podpore MŠMT 
a MK ČR. 
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Na začiatku nového roka
Nový rok priniesol hneď na 

začiatku tragickú udalosť vo 
Francúzsku, ku ktorej sa vyjad-
rili osobnosti i masy obyvateľov 
Francúzska, Nemecka i Českej 
republiky. Menšiny žijúce na 
okraji spoločnosti sa môžu stať 
nečakanou rozbuškou a poslú-
žia im akékoľvek náznaky zne-
váženia viery, národa, tradícií. 
Niekoľko dní po teroristickom 
útoku vo Francúzsku sa v Dome 
národnostných menšín v Prahe 
uskutočnil vianočný večer východných Slovanov, v ktorom predsta-
vili  tradície spojené s pravoslávnym a gréckokatolíckym liturgickým 
rokom. Zazneli duchovné piesne a ščedrivky v podaní zboru sv. Vla-
dimíra a skutočným prekvapením bola živá ukážka Štedrého večera – 
Roždestva, ktorú predviedol folklórny súbor Skajušan z Chomutova. 
Tvoria ho bývalí reemigranti a ich potomkovia z Rumunska, ktorí 
uchovávajú tradície svojich predkov. Atmosféra večera, na ktorom sa 
zišli Ukrajinci, Rusi, Rusíni a Slováci z východného Slovenska bola 
neopakovateľná, plná vzájomného porozumenia a nefalšovaného zá-
ujmu o tradície a zvyky tých druhých, o hľadanie podobností i roz-
manitostí. Veríme, že takýto večer sa uskutoční aj v budúcom roku. 

K významným dňom DOMUS SM a KSK patrilo otvorenie vý-
stavy k nedávnemu výročiu spolku slovenských študentov Detvan 
v galérii DNM. Výstava si aj v Prahe našla svojich záujemcov a vďa-
ka prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Weissa 
sa večer vydaril a bude patriť k pekným spomienkam.

V roku 2015 si pripomíname sedemdesiate výročie ukončenia 
II. svetovej vojny. Zahájili sme ho výstavou Karol Pajer – hrdina boja 
proti fašizmu. Francúzskemu odboju, ktorého sa hrdina zúčastnil  
a položil svoj život, sme venovali odbornú prednášku. V priebehu 
roka pripravíme niekoľko ďalších podvečerov k významným udalos-
tiam II. svetovej vojny.   

27. januára sme si pripomenuli Deň holokaustu večerom venova-
ným  Chavive Reick, účastníčke SNP, popravenej v Kremničke. Sloven-
ský inštitút v spolupráci s DOMUS SM uviedol dokumentárny fi lm 
Návrat do horiaceho domu. Súčasťou večera bola diskusia s hosťami 
z Múzea SNP v Banskej Bystrici.     
                          Helena Nosková       

OBSAH
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S lovensko čaká predvolebný rok, rok turbulencií, potenciál-
ne veľkých zmien na politickej mape, hlavne na pravej stra-
ne a možno aj rok možností pre veľké programové zmeny. Po 

ôsmich rokoch vlády populistického Smeru sú ľudia pripravení na 
zmenu klímy, ponuka však zatiaľ výrazne zaostáva za dopytom. 

Strany napravo od stredu nedokázali nájsť aspoň akú-takú fi nálnu 
podobu od polovice deväťdesiatych rokov. Problém viacerých men-
ších subjektov oproti jednému silnému hráčovi sa snažila v roku 1997 
riešiť Slovenská demokratická koalícia (SDK), ktorá združila menšie 
strany ako Demokratická únia (DÚ), Demokratická strana (DS), 
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) a Strana zelených na 

Slovensku (SZS) spolu s väčším Kresťanskodemokratickým hnutím 
(KDH). Päťkoalícia tvorila dôstojnú a ako sa nakoniec ukázalo aj 
víťaznú protiváhu vtedajšieho hegemóna Hnutia za demokratické 
Slovensko (HZDS), ktoré viedol Vladimír Mečiar. Pre Mečiarovu 
zmenu volebných zákonov sa síce SDK z koalície muselo pretrans-
formovať na stranu, ale tento postup, kedy strany a ich lídri dokázali 
potlačiť vlastné ego v prospech celku, Slovensku zabezpečilo účasť 
v lepšej časti sveta, keď sa stalo členom Európskej únie a NATO. 
Už vtedy, podobne ako v ďalších rokoch, však mohla stredopravá 
vláda vzniknúť iba vďaka tomu, že sa objavil nový politický sub-
jekt. V roku 1998 to bola Strana občianskeho porozumenia (SOP), 
v roku 2002 Aliancia nového občana (ANO), v roku 2010 Sloboda 

a solidarita (SaS). Hoci pôvodne sa členovia SDK po voľbách v roku 
1998 mali vrátiť do svojich materských strán, založením Slovenskej 
demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) vtedajším premiérom 
Mikulášom Dzurindom sa menšie strany z SDK ešte viac oslabili. 
Predtým Dzurinda neúspešne presadzoval, aby SDK zostala jedinou 
nástupníckou stranou pôvodne piatich zakladajúcich subjektov. 

Dzurindova SDKÚ ostala do roku 2010 napriek preferenčným vý-
kyvom hlavnou silou pravicového spektra. Na jednej strane dokázala 
s výnimkou volieb v roku 2012 získať najviac voličských hlasov z pra-
vicových strán, na druhej strane ponúkala najucelenejší program pre 
pravicového voliča garantovaný rešpektovanými odborníkmi. 

Zatiaľ čo vládny Smer-SD v rokoch 2002 – 2006 ešte ako opozičná 
strana dokázal integrovať všetko, čo zostalo naľavo, teda SDSS, SDĽ 
a SDA, pravica pokračovala v delení a vznikoch ďalších subjektov. 

Tento stav na pravej strane pokračuje dodnes. Len na jeseň tohto 
roka vznikli dve pravicové strany – bývalá šéfka rádia Expres Eva 
Babitzová založila subjekt Šanca, exminister hospodárstva a niekdaj-
ší člen SaS Juraj Miškov zasa založil subjekt s názvom Skok. Keď-
že v prvej polovici roka neúspešný prezidentský kandidát Radoslav 
Procházka založil stranu Sieť a opozičný politik Alojz Hlina subjekt 
Občania SR, premiérovi Robertovi Ficovi a jeho Smeru-SD sa len 
za jeden rok zvýšil počet súperov o štyri. Všetky štyri subjekty majú 
spoločné jedno – nechcú fungovať spôsobom, akým fungovali poli-

Keď vznik a zánik nepomáha

02_03_Guzi.indd   202_03_Guzi.indd   2 1/29/2015   3:25:27 PM1/29/2015   3:25:27 PM



Listy  3

tické strany doteraz, v ich slovníku sa slovo občan nachádza častejšie 
ako v tlačovej správe Smeru-SD, chcú pritiahnuť do politiky nových 
ľudí a pôsobiť otvorene. V skratke, chcú sa odlíšiť a robiť veci inak. 

Tu vidím asi najväčší kameň úrazu. Každá nová strana ponúka 
z princípu niečo nové. Buď sa presadí a po čase sa stane „štandard-
nou stranou“, alebo zanikne. V tomto zmysle s výnimkou Siete ďal-
šie tri nové subjekty neponúkajú svojim voličom nič nové, pretože 
nemajú žiadnu ďalšiu ideu, ktorú by chceli napĺňať. Sieť, napriek 
extempore Procházku pri rozhovore s Igorom Matovičom o fi nan-
covaní prezidentskej kampane, po prvý raz od druhej vlády Miku-
láša Dzurindu prichádza s iným videním sveta, ponúka myšlienku, 
program a základné princípy, na ktorých by podľa tejto strany mala 
stáť ďalšia modernizácia Slovenska.

Celá mizéria slovenskej pravice totiž roky spočíva v tom, že ľu-
ďom ponúka veľmi málo. V roku 1998 nevyhrala voľby iba značka 
SDK, ale myšlienka vrátiť Slovensko na mapu Európy a nenechať 
krajinu rozkradnúť a upadať pod vedením Vladimíra Mečiara. 
V roku 2002 sa zasa pravica veľmi jasne postavila za rozsiahle 
reformy. Odvtedy však ako keby nedokázala chytiť druhý dych 
a zhodnúť sa na tom, ako ďalej. Znamená to, že množstvo strán 
vzniká a zaniká, ako napríklad teraz SDKÚ-DS, ktorej eskapáde 
sa chcem venovať v osobitnom článku, neponúkajú však voličom 
žiadnu programovú ideu, ktorou by vedeli strhnúť dav. Samozrej-

me, súvisí to aj so slabými lídrami, aj na tých silných však v záku-
lisí musia robiť bezmenní odborníci. 

Ak sa teda má pohnúť pravicová scéna, bez ohľadu na to, koľko 
strán ešte vznikne, zanikne alebo sa zlúči, neurobí krok bez toho, ak 
nepríde s nápadmi ako zlepšiť školstvo, čo s mladými rodinami, ako 
reformovať zdravotníctvo, zlepšiť výkon súdnictva a tak ďalej. Marke-
tingu sa môžu venovať iba dvaja – Fico a Matovič, každého ďalšieho 
zabíja, respektíve ho robiť nevie. Navyše, z rečí sa nikto nenaje. Práve 
dnes som náhodou zazrel zaujímavý graf: v roku 2006, teda v po-
slednom roku druhej Dzurindovej vlády Slovensko vyrobilo 295 tisíc 
automobilov, v roku 2007 to už bolo 571 tisíc a v roku 2014 970 tisíc 
áut. Za osem rokov sme išli hore viac ako trojnásobne. Týmito fabri-
kami mimochodom Robert Fico opovrhoval. Bez zásadných zmien by 
k nám Kia a Citroën-Peugeot v rokoch 2002 až 2006 neprišli. Dnes 
tvoria kostru hospodárskeho rastu krajiny. Netvrdím, že automobilky 
sú budúcnosťou Slovenska, ale od roku 2006 sa vylepšovanie v jed-
notlivých oblastiach zastavilo a okolité štáty napredujú.  

Všetci tušíme, že Slovensko potrebuje nakopnúť, opraviť, prema-
zať kolieska. Ak pravicové strany, či už každá zvlášť alebo s hlavami 
dokopy, nedajú ľuďom nádej na novú dynamiku, nemôžu sa čudo-
vať, že vo voľbách na jar 2016 im volič vypráši kožúšok. Všetko je 
otvorené, nastáva čas tvrdej práce. Lebo bez práce nie sú koláče.               

                 Martin Guzi, novinár

Slovenský inštitút Praha, Dokumentárne a múzejné 
stredisko slovenskej menšiny v ČR, Múzeum SNP 

Banská Bystrica a Anzio s.r.o. 
 

si Vás dovoľujú pozvať  
 

na projekciu dokumentárneho filmu spojenú s diskusiou 
 

Návrat do horiaceho domu, 
 

ktorý predstavuje život Chavivy Reick a je súčasťou 
medzinárodného projektu, podporeného z programu Európa pre 
občanov, ktorého cieľom je oživiť pamiatku Chavivy Reick, 
rodáčky z Radvane, pri príležitosti 100. výročia jej narodenia 
a 70. výročia jej úmrtia. 

 
 

Scenár a réžia: Anna Grusková 
Produkcia: Mirka Molnár Ľachká, Anzio s.r.o. 

 
Za osobnej účasti zástupcov Múzea SNP v Banskej Bystrici  

Borisa Vigaša a Juraja Lepiša 
 
 

utorok 27. januára 2015 o 18.00 hod. 
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2 

 
Vstup voľný 

 
 

www.haviva.sk  
 
 

 „Každé mesto má svojich neznámych hrdinov. 
Keďže Radvaň nad Hronom, kde Chaviva 
Reicková prežila dvadsať rokov svojho 
predvojnového života, je teraz súčasťou Banskej 
Bystrice, je takouto hrdinkou pre Banskú 
Bystricu práve Chaviva. Dejiny nie sú len 
všeobecnými dejinami. Dejiny robia ľudia a 
Chaviva sa do dejín mesta Banská Bystrica, do 
dejín Slovenska, ako aj dejín štátu Izrael, 
zapísala nezmazateľne. Určite si zaslúži, aby 

sme ju vytiahli zo zabudnutia na svetlo ako pozitívny príklad 
pre mladú generáciu, ale aj na obnovenie pamäti tých starších. 
Je to asi tá najdôležitejšia úloha historika, preto ja ako historik 
sa o to rovnako snažím.  

Chaviva ako osobnosť je veľmi zaujímavá. Mala neľahký 
osud. Pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v 
sionistickom hnutí. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe 
jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny, kde 
budovala jeden z kibucov. Bola však aktívna aj v hnutí za 
ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do 
britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným 
Židom. Po vysadení na Slovensku počas Slovenského národného 
povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj britským a 
americkým pilotom. Po povstaní bola zatknutá a popravená 
nacistami v Kremničke. Zostať 

a odísť na Slovensko 
Napriek tomu nezaváhala.“ 
 
Stanislav Mičev, 
historik a generálny riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica 

Vážení priatelia a priaznivci slovenskej histórie,

pri príležitosti výstavy venovanej pamiatke Karola Pajera, hrdinu boja 
proti fašismu, ktorý padol vo Francúzsku a ktorého Francúzsko 4. 7. 
1945 uctilo vyznamenaním francúzskeho vojnového kríža 1939−1945 
so striebornou hviezdou in memoriam. DOMUS SM v ČR pripravil 
prednášku vojenského historika z ÚSD AV ČR, v.v.i. Mgr. Zdenko 
Maršálka, Ph.D. na tému II. svetová vojna, Karol Pajer a boje vo Franc-
úzsku. Prednáška sa koná dňa 22. 1. 2014 o 17.00 hod. v priestore 
galérie DNM.

Srdečne Vás pozývame.
DOMUS SM v ČR

Vstup voľný
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V ruksaku mám stočené listy papiera, 
grafi cký valec, olejovú farbu, kovovú tabuľ-
ku a odhodlanie nájsť to miesto. Tu niekde 
na okraji mestečka Stará Turá to musí byť. 
Podľa rady starousadlíkov kráčam po ceste 
medzi záhradami. Prašná cesta mierne stúpa, 
okolo chalúp a starého slivkového sadu. Od 
hrdzavého železného kríža je výhľad na Veľkú 
Javorinu, kopce Bielych Karpát a mestečko.

Spolu s ukrižovaným Mesiášom hľadím na 
paneláky v plytkom údolí. Ešte kúsok vyššie 
je špinavý lesík. To je miesto, ktoré hľadám.

V prítmí stromov, stratené medzi vysokou 
trávou a burinou, igelitmi a šípkovými krík-
mi ležia zvyšky pováľaných a rozlámaných 
kamenných kvádrov.

Otváram batoh a rozkladám do trávy jeho 
obsah. Na zinkovú dosku nanášam farbu, 
ktorú rozváľam valcom. Keď na spadnutý 
kameň položím papier a prechádzam po 
ňom grafi ckým valcom, na papieri sa začnú 
zjavovať tajuplné exotické znaky. Hranaté 
písmená, ktoré nedokážem prečítať, ktoré 
však prebúdzajú moju fantáziu a predstavy. 
Som na mieste, kde kedysi býval židovský 
cintorín... Jediná pamiatka po miestnej ži-
dovskej obci, ktorú dnes pripomína už len 
malá pamätná tabuľa na námestí.

Kameň, ktorý rozpráva...
…Kamienok, ktorý hodím do vody a pozorujem kruhy, 
ktoré miznú…

Kameň, o ktorý zakopnem na poľnej ceste…

Skala, ktorá sa mi stavia do cesty a rozpráva…

• • •
Všade, kde som doteraz žil, som nachádzal 

pripomienky histórie a neľahkého súžitia ži-
dovskej komunity s vačšinovým obyvateľ-
stvom. V Prahe na Žižkove, v tieni obrovské-
ho vysielača, po ktorom šplhajú miminká, sa 

krčí nenápadný židovský cintorín. Pokojné 
miesto, ktoré nestratilo svoj genius loci ani 
dnes.

• • •
Bratislavský „podzemný“ židovský cinto-

rín, neďaleko mosta SNP, ktorý tak bezcitne 
rozsekol Staré Mesto na dve polovice. Práve 
v miestach židovského mesta, kde stávala 
synagóga. Prežila besnenie druhej svetovej 
vojny, holokaust i bombardovanie mesta. 
Musela padnúť a uvoľniť miesto megaplánom 
v časoch budovania svetlých zajtrajškov. Veľ-

Židovský cintorín Boskovice 

Židovský cintorín Stará Turá Židovský cintorín Stará Turá Židovský cintorín Boskovice 
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korysá, Orientom inšpirovaná architektúra by 
dnes bola pýchou mesta. Môžeme ju obdivo-
vať už len na starých archívnych fotografi ách.

• • •
Žijem na Dobříši. Toto malebné mesteč-

ko neďaleko Prahy má tiež bohatú históriu 
v súvislosti s židmi. Založili tu tradíciu šitia 
kožených rukavíc. Mesto sa chválilo tým, že 
nemá geto. Židovské rodiny koexistovali po-
kojne medzi kresťanskými domami. Potom 
prišla vojna. Dobříšski občania „nečistej“ 
rasy skončili vo vyhladzovacích táboroch, 
kdesi na území Bieloruska a Poľska. Tí, čo 
zázrakom prežili a vrátili sa po vojne späť, sa 
dali spočítať na prstoch jednej ruky.

• • •
Novým mocipánom vadila veža dobříšskej 

synagógy, a strhli ju k zemi. Miesto modli-
tieb sa stalo miestom kultúry a tanečných 
zábav. Je tomu tak dodnes, len kamenné 
dosky s vytesaným Mojžišovým zákonom –
„Desatorom“, ktoré sa zachovali ukryté pod 
strechou synagógy, boli po Nežnej revolúcii 
na pamiatku vsadené do štítu budovy.

Ani cintorín na okraji mesta nezostal 
nedotknutý. V 70. či 80. rokoch XX. storo-
čia sa hľadalo vhodné územie 
na vybudovanie minigolfového 
športového areálu.

Koho to bol asi nápad, že tým 
jediným pravým miestom je 
práve časť židovského cintorína?

Jedna jeho polovica bola zrov-
naná so zemou. Kamenné ná-
hrobky skončili v betónových zá-
kladoch novej dominanty námes-
tia – obchodného centra. Prezýva 
sa mu „Čierna labuť“ a dodnes 
hyzdí námestie.

Medzi ľuďmi kolujú zvesti, 
že nad podnikaním v jeho prie-
storoch visí nezdar. Absencia 
požehnania.

Minigolfový areál už dávno ne-
slúži, rozpadá sa a zarastá trávou. 
O zvyšok cintorína sa stará mesto 
v spolupráci s pražskou židovskou 
obcou.

• • •
Žijem v dome, ktorý po voj-

ne kúpil svokor od istého pána 

Glucka, jedného z mála dobříšskych židov, 
ktorí prežili. Kedysi tu bola „faktorna“- malá 
rodinná dielňa na šitie rukavíc. Pán Gluck 
dom predal a odsťahoval sa do Ameriky. 
Keď sme prednedávnom tento viac ako 
150-ročný dom začali rekonštruovať, na-
šli sme v podkroví medzi trámami poklad. 
Päťzväzkovú židovskú modlitebnú knižku 
v úhľadnej krabičke. Máme ju vystavenú na 
čestnom mieste medzi knihami...

• • •
Myslím na minulosť a mám trochu strach. 

Generácia očitých svedkov holokaustu miz-
ne do nenávratna. Tak ako pán Petr Herr-
mann, ktorý nejakým zázrakom či voľbou 
osudu prežil Osvienčim. Keď sa po vojne 
vrátil na Dobříš, aby hľadal zvyšok svo-
jej rozvetvenej rodiny, nenašiel jedinú živú 
dušu. Keď sa po roku 68 začali opäť ozývať 
antisemitské nálady, zo strachu emigroval do 
Venezuely. Celý život utekal pred svojím ži-
dovstvom, aby na staré kolená pochopil, že 
sa mu nedá uniknúť. Vrátil sa späť do vlasti, 
aby na besedách v školách, kluboch a kultúr-
nych domoch - bývalých synagógach, vydá-
val svedectvo o svojom živote...

• • •
Myslím na minulosť a trochu mám strach. 

Nepoučiteľná história sa zvykne opakovať.
Európska spoločnosť už mnohokrát za-

budla na to, že myšlienky učenia, ktoré for-
movali jej základy a ku ktorým sa hlási, vyšli 
z lona židovstva. Že sú v ňom i naše korene. 
Že sme, tak ako hovorí apoštol Pavol v „Kni-
he kníh“ dlžníkmi židov. Či sa nám to páči, 
alebo nie... Spasiteľ hriešnikov je synom ži-
dovského národa.

• • •
Za slnečných dní, keď svetlo preniká cez 

lístie stromov a kreslí na kamenné dosky ob-
rysy tajuplných krásnych znakov, zdá sa mi, že 
kameň hovorí či spieva o málo známom svete 
túžob, prianí, modlitieb a piesní, radosti i sĺz.

• • •
Frotáže, odtlačky náhrobných kameňov 

sňaté v lesíku na Starej Turej sa mi po rokoch 
stali podkladom k litografi ám. K cyklu 
grafi ckých listov, ktorý som nazval „Kameň, 
ktorý rozpráva…“

Cyklu, ktorý som venoval zaniknutým 
židovským náboženským obciam bývalého 
Československa.       Miro Pogran

Plameň Prorok

Most Menora Šum krídel
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Exšéf krajanského úradu: Spory vznikli, lebo som žiadal zdo-
kladovanie dotácií. Keď som sa stal šéfom, posadili ma do skladu, 
tvrdí v rozhovore exšéf Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Milan Vetrak. 
Keď som vás v roku 2011 ešte ako šéfa Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí oslovil v snahe dať vám možnosť 
reagovať na rozhovor so šéfom Svetového združenia Slovákov 
v zahraničí Vladimírom Skalským, ktorý vás kritizoval, zavo-
lala mi pani od vás s tým, že súhlasíte, môžete však až o pár 
dní. Prekvapilo ma, keď ste potom na stránkach úradu zverejnili 
stanovisko, že o vašom súhlase zavádzam, lebo to nebola pravda.

Bolo to pred tromi rokmi, takže si nespomínam na presné detaily, 
faktom však je, že interpretácia tej veci od tajomníčky úradu bola 
iná, než som si vypočul teraz. Zrejme teda došlo k nedorozumeniu.

Rozhovor som však odďaľoval najmä preto, lebo som vtedy ešte 
nemal výsledky finančnej kontroly. Nechcel som niekoho ohovoriť, 
keďže som vtedy ešte nemal k dispozícii podklady.

So Skalským sme roky vychádzali dobre, vzťahy sa však začali ka-
ziť, keď som bol v roku 2009 zvolený do Generálnej rady združenia, 
ktorému šéfuje. Tá má kontrolnú funkciu a keď za mnou prišli ľudia, 
ktorí mi ukazovali čudné faktúry, musel som sa na to pýtať. To mu 
prekážalo, lebo som zrazu začal vŕtať do účtovníctva, a tak reagoval 
frontálnym útokom na mňa.

V roku 2012 správa finančnej kontroly, ktorá patrí pod minister-
stvo financií, robila audit v združení, a pán Skalský s ňou odmietol 
spolupracovať. Nevedel alebo nechcel predložiť doklady, ktoré by 
preukázali, že dotácie sa vynaložili na účel, na ktorý boli poskytnuté.
Na Skalského ste podali viaceré žaloby, súdy mu však minimál-
ne do termínu rozhovoru v apríli 2011 nič nepreukázali. Podľa 
neho to bolo z vašej strany šikanovanie.

Žaloby boli podané nielen mnou, ale viacerými členmi Generál-
nej rady. Keďže som však ako jediný z nich mal právnické vzdelanie, 
poverili ma, aby som sa o to postaral.
Koľko ich bolo?

Štyri. Jedna sa týkala mňa osobne, tri ďalšie súviseli s účtovníc-
tvom združenia.
Žiadnu ste nevyhrali.

Tým, že som bol zvolený za predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí, úrad vlády na mňa naliehal, aby som nezvyšoval napätie ža-
lobami, navyše som už mal cez svoju pozíciu prístup k účtovným doku-
mentom, týkajúcich sa protistrany. Zvážil som tieto argumenty a žaloby 
som stiahol. V jednom spore som to kvôli pobytu advokáta v zahraničí 
nestihol a Najvyšší súd medzitým rozhodol, že žaloba mu nepatrí, a ak 
chcem pokračovať, mám to riešiť občianskoprávnou cestou na inom 
súde. Skalský sa však neštítil povedať klamstvo, lebo len málokto z čita-

teľov si to overí, a tak v médiách vydal správu o tom, ako súd potvrdil, 
že som šikanoval jeho združenie, hoci to bolo len jeho vlastné tvrdenie, 
nie rozhodnutie súdu. Nič som teda neprehral, žaloby som iba stiahol.
Práve to sa však dá vnímať aj ako zbabelosť a že Skalský bol 
vlastne v práve. Kto z kritikov uverí, že ste to stiahli, aby ste 
nezvyšovali napätie?

Viem si predstaviť, že to ľudia môžu vnímať aj takto, musím však 
priznať, že pri nástupe do funkcie som nebol dokonale pripravený na 
prácu s médiami. Funkciu som vnímal ako nepolitickú a odbornú, 
hoci mnohí sa to snažili tlačiť inam.

Úrad ani ja sme totiž nemali prostriedky ani skúsenosti na to, 
aby sme vedeli šikovne komunikovať s médiami a celé to vysvetliť. 
Navyše, očakával som, že sa ozve samotný súd a poskytne v tejto veci 
vyjadrenie pre médiá. Postup v tejto veci spätne vnímam ako chybu 
úradu aj svoju vlastnú.

Dnes sa to teda môže vnímať aj ako zbabelosť, v skutočnosti som 
však chcel ukázať ústretový krok voči druhej strane, hoci ústupok sa 
na Slovensku často vníma ako slabosť. Keby som si to mal zopako-
vať, žaloby už nestiahnem, lebo moje podozrenia, teda diery v účtov-
níctve združenia, potvrdila aj správa finančnej kontroly.
Konkrétne?

Skalský od nej dostal pokutu 10-tisíc eur, o ktorú sa súdil, a súd 
ju len znížil. Dodnes nevydokladoval 150-tisíc eur od štátu, ktoré 
dostalo jeho združenie.
Celé to vyznieva ako spor dvoch kohútov, ktorí miesto toho, aby 
si spolu sadli, komunikujú cez tlačovky a médiá.

Problém je, že Skalský združenie stavia do polohy, ktorú nemá. 
Stále je to len klasické občianske združenie, ktorého sila navyše dlho-
dobo klesá, lebo už nezastupuje viac ako nejakých 60 či 70 spolkov 
krajanov.
Podľa Skalského šlo v roku 2011 o 100 spolkov v 24 krajinách 
sveta.

Už ani vtedy to nebola pravda, lebo ich 10 či 15 vystúpilo. Šikov-
nosť Skalského v rozhovoroch spočíva v tom, že dáva údaje, ktoré 
si novinár nemá možnosť overiť, lebo by musel do každého spolku 
osobne zavolať. Keď som si raz od jeho sekretárky napríklad pýtal 
kontakty na jednotlivé spolky, odmietla mi ich dať, hoci vtedy sme 
ešte mali dobré vzťahy. V podstate zneužívajú systém, lebo ako ob-
čianske združenie nepodliehajú zákonu o slobode informácií, a tak 
od nich tieto informácie neviete vymôcť. Skalský sa len snaží vzbu-
dzovať dojem, že je jediným reprezentantom Slovákov v zahraničí, 
hoci zastupuje viac-menej už len krajanov zo strednej a východnej 
Európy plus pár spolkov z USA. Ostatné spolky, najmä zo západnej 
Európy, zo združenia vystúpili práve na protest proti politike, ktorú 
robil. S médiami to však Skalský vie.

Rozhovor Karola Sudora v SME 
s JUDr. Milanom Vetrakom
JUDr. Milan Vetrak bol necelé dva roky riaditeľom ÚSŽZ MZV SR. Z funkcie bol odvolaný na nátlak Mgr. Vladimíra 
Skalského, dlhoročného prezidenta Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Tlač vtedy uverejnila zavádzajúce a ma-
nipulatívne články Mgr. Vladimíra Skalského dehonestujúce Milana Vetraka. Po rokoch prichádza rozhovor s Milanom 
Vetrakom, ktorý uverejnil SME v novembri 2014. I. časť uverejňujeme v tomto čísle. 

Milan Vetrak sa narodil v roku 1975 v Bratislave, vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Komenského, má dva 
doktoráty. Poskytoval právny servis štátnej správe aj inštitúciám EÚ. V rokoch 2011 až 2012 bol šéfom Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí, dnes okrem poskytovania právnych konzultácií pracuje aj ako asistent troch poslancov hnutia 
OĽANO. V nedávnych komunálnych voľbách sa stal poslancom Petržalky aj mesta Bratislava. Je slobodný, bezdetný, 
medzi jeho záujmy patria cestovanie, tenis, futbal, šach, filmy a knihy.
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V akom zmysle? Vyznieva to, akoby 
som s ním rozhovor robil preto, lebo 
ma zmanipuloval. Oslovil som ho ja, 
nikdy predtým sme spolu nekomuni-
kovali a vylučujem, že by sa neférovo 
správali kolegyne, ktoré tiež písali 
o vašom úrade. Zároveň som vás oslo-
vil na rozhovor ešte predtým, než vy-
šiel ten so Skalským.

Nemyslím Sme, ale redaktori z iných 
novín a časopisov mi potvrdili, že via-
ceré kritické články voči mne boli uro-
bené na objednávku. Pri neformálnej 
debate mi to priznal aj člen jednej re-
dakčnej rady. Neraz som sa o tom, že 
niečo vyjde na objednávku, dozvedel už 
vopred, akurát som nepoznal detaily. 
Prečo dnes úrad, ktorému ste šéfo-
vali, nemá problémy so Skalského 
združením? 

Lebo združenie teraz od úradu do-
stáva slušné dotácie. Napríklad na Slo-
venský dom v Prahe dostal od nového vedenia približne 330-tisíc 
eur, čo je jedna z najvyšších dotácií v histórii toho úradu. Prečo by 
ho teda kritizoval? Jeho životným cieľom je okrem iného žiť z dotá-
cií, ktoré dostáva na svojich niekoľko spolkov, takže je spokojný. Nie 
je však sám, takých ľudí je v zahraničí viac.
Vy ste robili všetko preto, aby združenie dotácie nedostávalo.

Nie. Išlo nám o to, aby Skalský musel tie dotácie aj vydokladovať, 
a ak tak neurobí, nech mu nedávajú ďalšie. Nie som sám, kto si musí 
na svoju odmenu zarobiť poctivo a tvrdo, a nevidím dôvod, prečo by 
ktokoľvek mal dostávať štátne dotácie len na dobré slovo. Moja filo-
zofia teda bola jednoduchá – ak nemáš vydokladované dotácie, ďal-
šie už nedostaneš. Moja predchodkyňa s tým však problém nemala, 
lebo si možno myslela, že to Skalský vyúčtuje dodatočne. Dôvody, 
pre ktoré bol na mňa nabrúsený, boli teda len dva.
Konkrétne?

Nevedel prežiť to, že v priebehu konkurzu na predsedu úradu 
vypisoval listy šéfom politických strán, v ktorých ma ohováral, aby 
ma nevybrali, a oni tak napriek tomu urobili. Ako pomerne ješitný 
človek bol teda dotknutý tým, že niekoho, proti komu tvrdo loboval, 
nakoniec za predsedu úradu predsa len vybrali. Prešiel som pritom 
naozaj náročným konkurzom.

Druhý dôvod bol, že poznal môj prístup k dotáciám, teda že 
ak ich nevydokladuje, ďalšie nezíska. Ešte aj v roku 2012, keď už 
som bol preč z úradu, odmietol poskytnúť doklady správe finanč-
nej kontroly.

Považujem to za brutálne. On orgánu štátnej správy, ktorý robí 
audit o minutí 150-tisíc eur, povie, že naň kašle? Vtedy sa už predsa 
nemohol tváriť, že ho idem šikanovať, tak prečo tie veci nevydokla-
doval?
Skalský tvrdí, že v roku 2009 ste ako individuálny člen vstúpili 
do združenia, hoci ste z hľadiska zákona nespĺňali požiadavky 
na Slováka v zahraničí. Mali ste trvalý pobyt na Slovensku.

To nie je pravda, lebo združenie vôbec nepodmieňovalo členstvo 
trvalým pobytom v zahraničí, dodnes ho mnohí členovia majú na 
Slovensku. Podmienkou bolo iba to, že musíte žiť v zahraničí, a to 
som spĺňal, lebo som už tri roky žil v Nemecku. V tomto Skalský 
klame, alebo si riadne neprečítal vlastné pravidlá. Podľa mňa sa ne-
zmenili dodnes. 
Ďalšia Skalského výhrada – vraj ste ho nehorázne ohovárali v lis-
toch, ktoré ste mali posielať členom aj nečlenom združenia či 
politikom. 

Nič také som nerobil, politikom som určite nikdy nepísal. S člen-
mi som komunikoval vo veciach účtovníctva, šlo však o členov Ge-
nerálnej rady a debaty či e-maily boli prirodzené, veď to je normálna 
výmena názorov. Také isté diskusie máte aj vo vašej redakcii.
Podľa neho mali byť v listoch klamstvá. Napríklad, že žiadosti 
o granty neboli schválené Generálnou radou, hoci boli. Vraj ste 
tým zavádzali ministerstvo aj úrad, aby im stopli dotácie. Obe 
inštitúcie to vyhodnotili ako neopodstatnené.

Túto skutočnosť som neuvádzal sám, ale aj ďalší členovia rady. 
Listy boli dva – jeden na úrad a druhý na ministerstvo, lebo odtiaľ 
žiadali dotácie. Neurobili sme teda nič zlé, iba sme upozornili, že 
Generálna rada neodsúhlasila projekty na konkrétny rok. Viem to, 
lebo som bol jej členom. Keď však Skalský zistil, že do novej rady 
boli zvolení aj ľudia, ktorí mu nešli po ruke, dal nad rámec svojich 
kompetencií granty schváliť ešte starej Generálnej rade. On dobre 
vie, prečo sme tie listy napísali, že v nich bola pravda a že v skutoč-
nosti porušil pravidlá. A nebol som pod nimi podpísaný len ja, ale aj 
ďalší štyria či piati členovia Generálnej rady.
Podľa Skalského ste mali klamať v životopise, kde ste uvádzali, 
že od roku 2002 ste boli členom legislatívnej komisie Svetového 
združenia Slovákov v zahraničí. Tvrdil, že to vie doložiť.

Je škoda, že to dodnes nedoložil, lebo všetky médiá vtedy uverili, 
že som sa do funkcie dostal podvodom. Bolo to vážne obvinenie. 
Skalský totiž namietal, že v kategórii voľnočasové aktivity som ako 
členstvo v legislatívnej komisii nemal uviesť rok 2002, ale 2006, hoci 
to nebola pravda. A aj keby bola, bol by to len preklep, ktorý by 
bodovanie pri konkurze nijako neovplyvnil.
Nerozumiem. Ak ste tam boli od roku 2002, prečo by to Skalský 
napadol ako lož?

Bol som tam od roku 2002, len Skalský si myslí, že ma tam vyme-
noval až on v roku 2006, keď sa sám stal predsedom združenia, hoci 
ma do komisie dal už jeho predchodca, ktorý mi to potvrdil aj pí-
somne. Že to nie je pravda, Skalský dodnes nijako nepreukázal. Na-
opak, klame on. Viete, také krivé obvinenie vtedy vážnym spôsobom 
narúšalo dôveru nielen v moju osobu, ale aj v celý úrad. To sa nerobí.

Koniec I. časti
Celý rozhovor je uverejnený na 

sme.sk/c/7545635/exsef-krajanskeho-uradu-spory-vznikli-
lebo-som-ziadal-zdokladovanie-dotacii.html
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Teória multikulturalizmu skrýva v sebe v poslednom 
čase tušenie veľkého maléru. Svedčí o tom okrem iné-
ho aj vznik hnutia PEGIDA. Toto hnutie veľmi jasne 

a otvorene formuluje myšlienky, z ktorých sa priaznivcov in-
tegrácie zmocňuje triaška. Nemecká kancelárka Angela Mer-
kelová odmietla hnutie ako xenofóbne, minister spravodlivos-
ti Heiko Maas ho označil za hanbu Nemecka a ostrej kritike 
podrobil Pegidu predseda nemeckej židovskej organizácie Jo-
sef Schuster. Odporcovia označujú priaznivcov hnutia za ra-
sistov, neonacistov, pán predseda Ústrednej rady Židov /ZdJ/ 
ho označil za „nezměrně nebezpečné“. Čím ich PEGIDA tak 
výrazne podráždila? Prečo vlastne vznikla a o čo jej lídrom ide?

PEGIDA je skratka slov Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes, čo sa dá preložiť ako Vlaste-
neckí Európania proti islamizácii Západu. Už z názvu je jasné, 
že hnutie protestuje proti prílivu imigrantov najmä z krajín 
Blízkeho východu, Ázie a severnej Afriky. Chce otvoriť dis-
kusiu nad tabuizovanou témou multikultúrnej spoločnosti 
a integrácie cudzincov do nemeckej /európskej/ spoločnos-
ti. Máme tu v zásade dva názory. Prvý veľmi dobre poznáme 
z mainstreamových médií. V podstate deklaruje, že je mož-

né a žiaduce, aby sa ľudia rôznych vyznaní, jazykov a kultúr 
integrovali do jednej spoločnosti, v ktorej sa budú vzájomne 
obohacovať. Vznikne tak akási moderná, pluralitná masa ob-
čanov, kde budú všetci slobodne a v súlade so svojimi tradícia-
mi žiť. Druhý názor tvrdí, že taký postup je nemožný, pretože 
nie všetky kultúry sú kompatibilné a schopné vytvoriť akési 
homogénne multikultúrne spoločenstvo. Je to, ako keby ste 
chceli rozmiešať olej vo vode. Nikdy sa vám to nepodarí, aj 
keby ste miešali roztok akokoľvek dlho, nakoniec sa vždy voda 
od oleja oddelí. Je to tým, že obe tekutiny majú natoľko odliš-
né vlastnosti, že to vznik jednej spoločnej tekutiny vylučuje. 
Voda a olej síce budú koexistovať v jednej nádobe, ale prísne 
od seba oddelené. To je dôvod, prečo sa v európskych štátoch 
imigranti nerozptyľujú rovnomerne v spoločnosti, ale vznika-
jú štvrte s rôznymi etnikami.

Fyzikálny pokus s vodou a olejom vyskúšate raz dva a hneď 
budete mať vo veci jasno. Ale multikultúrny experiment s mie-
šaním rôznych národov, etník a vier nie je možné uskutočniť 
za večer. Ten trvá dlhé roky, skôr desiatky rokov. Nesmierne 
nebezpečné na tomto pokuse je to, že ak sa ukáže, že je neživo-
taschopný, odtrhnutý od reality, potom predstavuje rozbušku 
k etnickým a iným konfl iktom. 

Niet dymu bez ohňa

Že je niečo „zhnitého v štáte Európskom“ priznala aj sama 
nemecká kancelárka Angela Merkelová. V októbri 2010 vy-
hlásila, že v Nemecku je okolo 4 miliónov moslimov. Podľa 
nej sa ukázalo, že vedľa seba nedokážu žiť ľudia z rôznych kul-
túr. „Multikulturalizmus zlyhal, ale naprosto zlyhal“ povedala 
vtedy kancelárka. O to čudnejší je fakt, že dnes, po štyroch 
rokoch, naďalej pokračuje proces masovej imigrácie. 

Hnutie PEGIDA nevzniklo zo dňa na deň a ľudia nechodia 
na akcie, ktoré zvoláva, preto, že nemajú doma čo na práci. 
Na pokojných pochodoch sa v Drážďanoch stretávajú desať-
tisíce ľudí, aby si zaspievali Vianočné piesne a vyjadrili svoj 
názor na situáciu v Nemecku a v Európe. Koncom decembra 
mali na facebooku 90 000 „lajkov“, vo Francúzsku sa konšti-
tuuje PEGIDA France, u nás existuje na facebooku stránka Is-
lám v Českej republike nechceme / https://m.facebook.com/
ivcrn /, ktorá sa páči viac ako 92 tisícom ľudí. 

Musí tu existovať silný dôvod, prečo ľudia vyšli do ulíc. Ani 
my sme nešli štrngať kľúčmi len tak pre nič za nič. Boli sme 
dlhodobo nespokojní, išli sme vyjadriť svoj postoj voči sys-

PEGIDA – odpoveď na 
multikultúrny projekt 
ideových vodcov EÚ

tému, ktorý vtedy panoval. Vypustili sme zo seba dlho po-
tlačovanú frustráciu s politikou a ekonomikou niekdajšieho 
systému. Ale čo môže vadiť na pomeroch v krajine obyvateľom 
Drážďan? Máme predsa demokraciu, slobodu, prosperitu... 

Mnohí ľudia odmietajú model multikulturality preto, lebo 
im spolužitie s niektorými komunitami, najmä z arabských 
krajín, neprináša vnútorné uspokojenie a obohatenie. Na-
opak. Cítia sa ohrození. Čo im vadí?

Predovšetkým to, že značná časť imigrantov odmieta hodno-
ty, ktoré vyznáva väčšina pôvodných obyvateľov Európy. Majú 
svoju vieru, svoj spôsob života a integrovať sa do hostiteľskej 
spoločnosti netúžia. Naopak, netaja sa tým, že by sme sa my 
mali prispôsobiť ich spôsobu života. Často nemajú snahu učiť 
sa jazyk obyvateľov hostiteľských krajín a netúžia začleniť sa 
do ich kultúrno-ekonomického rámca /viď Th illo Sarrazin 
Německo páchá sebevraždu/. 

Spúšťacím mechanizmom bolo to, že salafi sti začali chodiť 
po meste a upozorňovali ostatných spoluobčanov, že sa chova-
jú nevhodne, v rozpore s koránom. Vadilo im napríklad pitie 
alkoholu, tanec či držanie nezahaleného dievčaťa za ruku. A to 
je medzník, kedy sa láme chleba. Buď prijmeme dobre miene-
nú radu salafína, ktorý sa chová v súlade so svojou vierou, ale-
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bo ju neprijmeme, pretože vyznávame iné hodnoty, a v tom 
prípade sa dostávame do konfl iktu. 

Ľudia sa cítia ohrození a sklamaní svojimi vládami, ktoré 
namiesto toho, aby hájili svojich občanov, ich tradičný spô-
sob života, ich vieru a morálku, musia sa v rámci kultúrneho 
obohacovania prispôsobovať prisťahovalcom a odkláňať od 
tradícií svojich dedov. Posledný výkrik servility voči rétorike 
súčasných sociálnych inžinierov je výzva niektorých nemec-
kých poslancov, aby si veriaci spievali na Vianoce aj moslim-
skú pieseň. 

Islamizácia započala. 

Čo sa to tu, do kelu, robí?

Zatiaľ čo my sme opustili, alebo opúšťame vieru a tradície 
našich predkov a v naivnej viere, že oklameme túto morál-
nu zradu, to vznešene nazývame liberalizmom, viera niekto-
rých importovaných komunít je pevná. Držia sa jej, pretože 
stratiť vieru je stratiť zmysel všetkého. Taký človek sa stáva 
hračkou v rukách konzumu, lenivosti, falošnosti. Vznášame 
sa v nereálnom svete drogovej závislosti na blahobyte. Obras-

tení tukmi si nahovárame, že sme moderní, vzdelaní, na špici 
evolúcie. Pripomíname „nepotopiteľný“ Titanic, v ktorom sa 
v bezstarostnom tanečnom ošiali mihali rozkošné, šperkami 
ovešané páry boháčov a snobských podnikateľov v najmoder-
nejších oblekoch, nevediac, že loď už dávno naberá vodu a čo 
nevidieť poputuje i so všetkým tým „moderným“, „pokroko-
vým“ a „liberálnym“ na dno. A najhoršie na tom je, že keď im 
posádka prišla oznámiť, že nepotopiteľná loď sa potápa, nikto 
tomu nechcel veriť. 

Naša loď sa volá Európa a prinajmenšom stále naberá také 
množstvo vody, že to s ňou skôr či neskôr dopadne ako s Titani-

kom. A my, miesto toho, aby sme si uvedomili, aké nebezpečen-
stvo nám hrozí, tak dieru v trupe s maskou falošného humanizmu 
a multikulturalizmu ignorujeme. S vierou nie v Boha ale v líd-
rov politických strán veríme ich vyhláseniam, že čím viac vody 
naberieme, tým bezpečnejšia a bezstarostnejšia bude naša plavba. 
Možno preto vyšli do drážďanských ulíc obyvatelia mesta a spievali 
vianočné koledy. Dúfajme, že im to na budúci rok nikto nezakáže.
Autor - Vlado Štancel
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08_09 Stancel pegida.indd   908_09 Stancel pegida.indd   9 1/28/2015   3:06:22 PM1/28/2015   3:06:22 PM



10  Listy

Profesor Jaroslav Heyrovský 
a jeho slovenští přátelé

V roce 2015 bude vědecká veřejnost 
v Česku, na Slovensku a v dalších 
zemích vzpomínat na českého fy-

zikálního chemika Jaroslava Heyrovského 
(1890–1967), jediného Čecha, nositele vědec-
ké Nobelovy ceny, který se před 125 lety na-
rodil v Praze jako syn univerzitního profesora 
římského práva na české univerzitě. Jaroslav 
Heyrovský (JH) se již od dětství a mládí zají-
mal o přírodní vědy, takže bylo nasnadě, že je 
na univerzitě studoval. Větší část univerzitních 
studií absolvoval v Anglii, kde byly optimální 
podmínky pro studium fyzikální chemie, které 
se po celý život věnoval. V Londýně se této dis-
ciplině učil na University College. Jako voják 
rakousko-uherské armády koncem 1. světové 
války získal doktorát fi losofi e. Hned po válce 
se stal asistentem Chemického ústavu UK. Již 
v roce 1920 se habilitoval, o rok později ob-
držel doktorát věd od Londýnské univerzity. 
V únoru 1922 učinil historický objev - elektro-
lýzu s kapkovou rtuťovou elektrodou, později 
pojmenovanou polarografi í, které zůstal věren 
po celý zbylý život. V témže roce už jako mimo-
řádný profesor byl jmenován ředitelem nově 
založeného Fysikálně chemického ústavu UK. 

Jako pedagog založil a vybudoval ze svých žáků 
českou polarografi ckou školu, která zaujala svě-
tovou pověst. Těsně po skončení 2. světové vál-
ky byl JH obviněn z kolaborace s Němci a na 
čas musel opustit univerzitu. Hned se ozvala 
bratislavská univerzita a nabídla Heyrovské-
mu profesuru na tamní Přírodovědecké fakul-
tě, ale on zůstal v Praze. Na UK působil jako 
řádný profesor do roku 1950, než byl založen 
Ústřední ústav polarografi cký (ÚÚP), později 
Polarografi cký ústav (PÚ) při ČSAV, jichž byl 
ředitelem.

Vrcholem vědecké kariéry J. Heyrovského 
bylo v roce 1959 udělení Nobelovy ceny za 
chemii – za objev, rozvoj a analytické uplatně-
ní polarografi e. Hned po ohlášení této novi-
ny mu všichni dále uvedení slovenští chemici 
k ceně gratulovali. Po resignaci na ředitelské 
místo ze zdravotních důvodů zůstal J. Hey-
rovský až do své smrti vědeckým pracovní-
kem PÚ Jaroslava Heyrovského. 

S některými slovenskými chemiky se znal 
od 30. let, kdy u něho v ústavu studovali. Byli 
to M. Dillinger a D. Ilkovič. S ostatními se 
seznámil až po 2. světové válce, buď jako s ak-
tivními polarografi sty, nebo jako představiteli 
Slovenské akademie věd (SAV).

Zdrojem údajů k tomuto článku byla osob-
ní korespondence J. Heyrovského deponova-
ná v Archivu AV ČR Praha a v Ústředním 
archivu SAV Bratislava. 

Jiří Hostomský (1904–1978)
Československý chemik narozený v Táboře. 

Absolvoval UK, na ní získal doktorát RNDr. 
Po studiích odešel na Slovensko, kde učil na 
různých středních školách. V 50. letech byl 
ředitelem Dřevařského výzkumného ústavu 
v Bratislavě, později se stal profesorem SVŠT. 

V roce 1950 Hostomský sdělil JH, že ve fy-
zikálně chemickém oddělení se pilně polaro-
grafuje. O pár dnů později J. Heyrovský sdělil 
Hostomskému, že vyřídil jeho objednávky 
oscilografi ckých adaptérů. Zmínil se o synovi 
Michaelovi a jeho spolužáku, kteří chtějí oba 
studovat na univerzitě chemii a mají absolvo-
vat o prázdninách povinnou brigádu v oboru. 
JH se dotázal Hostomského, zda by hochy 

nevzali do Dřevařského výzkumného ústavu 
jako volontéry. Hostovský odpověděl, že oba 
studenty rádi v ústavu přijmou a uvedl pro 
ně i podmínky k životu v Bratislavě. Michael 
nastoupil praxi 1. 8. 1950.

Na jaře 1956 požádal Hostomský JH, zda 
by se nepřimluvil za dceru Jarmilu, která se při-
hlásila do Prahy na studia jaderné fyziky, kde 
je však mnohonásobně vyšší zájem maturantů 
o tento obor, než může škola přijmout. Po-
prosil o přímluvu u děkana fakulty profesora 
Petržílky či u docenta Majera. JH odpově-
děl, že o Hostomského dceři hovořil s Ma-
jerem, Přímluva byla marná, Jarmilu nepři-
jali. Ze 400 přihlášených vzali jen osmdesát. 
Majer doporučil, aby se Jarmila přihlásila na 
matematicko fyzikální fakultu, kde stále ještě 
přijímají uchazeče. 

Hostomský byl mezi 12 bratislavskými pro-
fesory, kteří navrhli JH na Nobelovu cenu. Ač 
porušil pravidla Nobelovy nadace, Hostom-
ský sdělil v březnu 1959, tedy v roce, kdy JH 
skutečně cenu získal, že navrhl JH na Nobe-
lovu cenu. Napsal mu: „Keď cenu dostanete, 
bude to patričným a už dlhšiu dobu uzna-
ním Vášho diela v svetovej chémii.“ Dalšími 
nominanty JH na cenu byli mj. J. Vašátko, 
J. Gašperik, S. Stankoviansky a M. Dillinger.

Miloslav Dillinger (1902–1976)
Čáslavský rodák, studoval ve 20. letech 

v Praze na Přírodovědecké fakultě UK chemii 
a fyziku. Ve Fysikálně chemickém ústavu UK 
pod vedením JH vypracoval disertaci, kterou 
ve studijním roce 1928/29 obhájil a získal 
doktorát přírodních věd. Už předtím složil 
zkoušky opravňující učit chemii a fyziku na 
středních školách Československa. Po roce 
1929 přesídlil na Slovensko a zůstal tam až 
do smrti. Učil na různých gymnáziích, kde 
však neměl podmínky pro vědeckou práci. 
Časem se dostal v Bratislavě na univerzitu, 
kde postupně od asistenta po profesora pů-
sobil až do pensionování. Na univerzitě – na 
Pedagogické, hlavně však na Přírodovědecké 
fakultě měl pochopitelně možnosti k vědecké 
práci, vrátil se tedy hlavně k polarografi i. Stal 
se vyslancem tohoto oboru na Slovensku. 

Jaroslav Heyrovský

V tomto roku budeme v Listoch Slovákov a Čechov uverejňovať portréty významných slovenských 
a českých vedcov, ktorí spolupracovali a spolupracujú v rôznych vedeckých disciplínach. Tieto kon-
takty patrili a patria k najpevnejším. Nielenže prinášajú osoh obom krajinám, ale prinášajú veľa 
dobrého aj ich nositeľom. Veď vo vede je priateľstvo a možnosť kontaktov neoceniteľná.
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Dillingera lze považovat za českosloven-
ského vědce, téměř 2/3 života žil a pracoval 
na Slovensku, se zemí se plně sžil, takže ho 
můžeme považovat za Slováka. 

Počátkem března 1947 zaslal Dillinger 
Heyrovského rodině balík s jídlem. Napsal 
mu, že dovolenou by mohla Heyrovského 
rodina strávit v Nízkých Tatrách a nabídl se 
pomoci při vyhledávání vhodného ubytování. 

V roce 1950 vydal JH spolu s P. Zumanem 
v bratislavském nakladatelství Práca „Úvod do 
praktickej polarografi e“, který Dillinger přelo-
žil z češtiny do slovenštiny a staral se o vydání 
knihy. Sdělil JH, že jeho přednášky z polaro-
grafi e a polarografi cké praktikum na Příro-
dovědecké fakultě byly schváleny. Dillinger 
zásoboval JH červeným vínem, posílal různé 
druhy potravin nedostupné v Praze. Tři týdny 
rodina JH strávila v Donovalech, což zařídil 
Dillinger. V téže době tam byl na prázdninách 
kolega JH prof. Tomíček. Dillinger požádal 
JH jako ředitele ÚÚP o vyškolení asi 10 vy-
sokoškolských asistentů v polarografi i. JH 
s požadavkem souhlasil. Kurzy se konaly na 
jaře 1951 pro geology a pro lékaře a biology. 
Lektory vybral JH ze svých nejzkušenějších 
spolupracovníků. JH se stal duší bratislavské-
ho Sjezdu praktické polarografi e.

Počátkem února 1953 Dillinger požádal 
JH o pomoc při uspořádání asi 10denního 
polarografi ckého kurzu pro začátečníky. Po-
larografi e byla formou přednášky zařazena 
pro posluchače vyšších ročníků Přírodo-
vědecké fakulty. Počítalo se, že přednášky 
o základech polarografi e bude mít JH a jeho 
spolupracovníci. Ve stejné době byla založe-
na v rámci Spolku chemiků na Slovensku 
samostatná polarografi cká sekce, které JH 
slíbil všestrannou pomoc. JH se zúčastnil 

v roce 1953 sjezdu Spolku v Banské Štiav-
nici, kde přednášel o své oscilografi cké pola-
rografi i. V témže městě se konalo čtyřdenní 
školení o polarografi i pro polarografi sty - 
začátečníky, na kterém základní přednášky 
byly záležitostí pracovníků PÚ ČSAV a dal-
ších českých ústavů.

Na květen 1954 se plánoval polarografi c-
ký sjezd ve Smolenicích, o kterém JH jednal 
s profesorem Vašátkem. Sjezd se uskutečnil 
nakonec v červnu tr. JH se domluvil s Dillin-
gerem, kdo co na sjezd připraví, šlo zejména 
o přístroje. Ještě před sjezdem měl JH před-
nášky v Bratislavě.

Dillinger požádal v roce 1955 o půlroč-
ní pracovní dovolenou, tu dostal, a proto ji 
mohl strávit v PÚ. Výsledkem Dillingerova 
pobytu v PÚ byla společná publikace s JH 
v časopisu Chemické zvesti.

V březnu 1957 byl JH jako nejvyšší arbitr 
polarografi e zatažen do sporu o činnosti pola-
rografi cké sekce Spolku chemiků na Slovensku. 
Ta byla totiž Spolkem negativně hodnocena. 
Jednalo se o pořádání polarografi ckých kurzů, 
s nimiž Spolek nebyl spokojen. Zlo dělal hlav-
ně předseda Spolku Beseda. Kurzy v Bratisla-
vě a v Banské Štiavnici byly v podstatě dílem 
Dillingera, který podle rozhodnutí Spolku se 
neměl plést do polarografi ckých kurzů. Dillin-
ger to nelibě nesl a postěžoval si JH. Současně 
Spolek požádal JH o vyjádření k obsahu kurzů. 
JH poslal Spolku dopis, v němž hodnotil dva 
kurzy. Byl potěšen, že na Slovensku odezněly 
speciální přednášky o teoretické polarografi i 
z úst takových odborníků, jako byli akademik 
R. Brdička, dr. J.V.A. Novák, profesor F. Šan-
tavý a dalších. Napsal, že sledoval činnost pola-
rografi cké sekce a že ji považuje za dobrou. Že 
je tedy velká škoda, že činnost sekce se zastavila 
a jistě že je v zájmu Spolku i SAV, aby sekce po-
kračovala v práci a dále se rozvíjela. K obnovení 
činnosti že by Spolek měl využít pomoci pro-
fesorů Dillingera a Stankovianského a dalších 
slovenských polarografi stů. Po tomto vyjádření 
JH se situace v Bratislavě v podstatě uklidnila. 
Je to příklad toho, jak se JH zastal práce svého 
žáka Dillingera. 

Dillinger měl spor s členem katedry ing. 
Miličkou, který otiskl v zahraničním časo-
pisu kontroverzní článek. Dillinger požádal 
JH o jeho názor k obsahu článku. JH jako 
arbiter Dillingerovi poradil, jak postupovat 
v této záležitosti.

V lednu 1961 poprosil JH Dillingera o za-
jištění ubytování v Nízkých Tatrách pro ma-
ďarského lékaře - polarografi stu, který jej záso-
buje léky. Dillinger věc vyřídil a účet za ubyto-
vání lékaře zřejmě sám zaplatil, jistě kvůli JH.

JH poděkoval Dillingerovi i jeho katedře 
za listopadové dopisy na přivítanou do práce 
v PÚ po delší nemoci. 

Z úcty k dílu JH napsal Dillinger knížku 
„Polarografi e, životná práce Jaroslava Hey-

rovského“, jež vyšla v Bratislavě roku 1963. 
V témže roce Dillinger poprosil JH o přímlu-
vu pro L. Treindla, s nímž počítá jako se svým 
nástupcem, jenž podal habilitační spis, který 
oponent z PÚ ČSAV přísně ohodnotil. JH 
měl by se u oponenta za Treindla přimluvit, 
aby při vlastním habilitačním řízení oponent 
se ústně ke spisu vyjádřil kladně. 

Ostatně sám JH dobře Treindla zná. 
V roce 1965 navrhl Dillinger a Treindl JH 

na udělení Zlaté medaile za zásluhy u příle-
žitosti čtvrtstoletí existence Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Komenského. Dillinge-
rova katedra a celá Přírodovědecká fakulta se 
pyšnila tím, že u nich přednášel nositel No-
belovy ceny.

Z oslovení a závěrů dopisů (82 Dillingero-
vých a 60 Heyrovského) se dá soudit o ofi ci-
alitě či přátelství korespondujících. Dillinger 
nejčastěji JH oslovoval „Vážený akademiku“ 
nebo „Milý příteli (priateľu)“, „Vážený pane 
profesore“ či „Velevážený pane profesore“. 
Dillinger uzavíral své dopisy slovy „Váš od-
daný“, „V úctě Váš oddaný žák“, od dubna se 
objevují „Tvůj oddaný žák“, „V úctě Tvůj“, 
„Tvůj nešikovný“, „Tvůj (Tvoj)“, „Tvůj věr-
ný“, „Tvůj oddaný“ a „V hluboké úctě“. JH 
užíval ve svých dopisech Dillingerovi tato 
oslovení: „Milý pane kolego“, „Spectabilis, 
vážený pane kolego“, „Vážený a milý ko-
lego“, „Milý příteli“, „Vážený a milý pane 
profesore“ a „Vážený pane profesore, milý 
příteli“. V závěrech dopisů JH se objevují 
tato zakončení: „Váš“, „Váš oddaný“, „Váš 
zcela oddaný“, „Oddaný“, „Tvůj“, „Tvůj od-
daný“, „Upřímně oddaný“ a „Tvůj upřímně 
oddaný“.

Juraj Gašperik (1906–1979)
Slovenský organický chemik a technolog, 

profesor SVŠT v Bratislavě a dlouholetý šéf-
redaktor časopisu Chemické zvesti. 

Počátkem roku 1955 Gašperik oznámil 
JH, že hrozí zastavení vydávání časopisu 
Chemické zvesti (ChZ). Požádal JH, aby za-
slal redakci kladné vyjádření a podporu dal-
šího vydávání časopisu. JH rád Gašperikovu 
přání vyhověl. V červnu poděkoval JH Ga-
šperikovi za sebe i polarografi sty PÚ ČSAV 
za uveřejnění sdělení z polarografi ckého sjez-
du ve Smolenicích. Gašperik se obrátil na 
JH jako vědce světového formátu s prosbou, 
aby do 1. čísla ChZ nového ročníku napsal 
zhodnocení časopisu za 9 let jeho existence, 
čemuž JH s radostí vyhověl. Pro ChZ dělal 
JH často recensenta prací z polarografi e za-
slaných redakci hlavně slovenskými autory.

Gašperik v roce 1960 vyhověl JH publiko-
vat na stránkách ChZ přednášky z oscilogra-
fi cké polarografi e odeznělé na symposiu ve 
Smolenicích.     Jiří Jindra, emeritní pracovník
      Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

    Pokračovanie nabudúce.

Miloslav Dillinger

10_11_Heyrovsky.indd   1110_11_Heyrovsky.indd   11 1/30/2015   11:36:52 AM1/30/2015   11:36:52 AM



12  Listy

V roku 2014 sme si pripomenuli 120. vý-
ročie narodenia a 30. výročie úmrtia Jaroslava 
Vodrážku, významného maliara, ilustrátora, 
dizajnéra, výtvarného pedagóga aj spisovateľa.

Jaroslav Vodrážka sa svojím výtvarným 
dielom, jeho rozsahom, ale aj umeleckým 
dosahom zapísal do dejín umenia na Sloven-
sku. Jeho nezabudnuteľné ilustrácie v det-
ských časopisoch výraznou mierou pozdvihli 
umeleckú a grafi ckú, ale jeho pričinením aj 
polygrafi ckú úroveň slovenskej a českej ilus-
tračnej tvorby. Jeho život bol spätý aj s Mar-
tinom. 

Jaroslav Vodrážka 
a mesto Martin

Vodrážka bol pravý a nefalšovaný Pražan. 
Narodil sa v Karlíne (29. 1. 1894) a tu aj 
skonal (9. 5. 1984). Reálku vychodil v Karlí-
ne v rokoch 1913–1916. Umeleckopriemy-
selnú školu v Prahe a Akadémiu výtvarných 

umení navštevoval v rokoch 1919–1921, ale 
štúdium nedokončil.

V rokoch 1920–1923 pôsobil ako pro-
fesor kreslenia na gymnáziách v Benešove 
a v Tábore a od roku 1923–1939 fungoval 
na gymnáziu v Martine ako stredoškolský 
profesor kreslenia. 

Prečo Jaroslav Vodrážka prišiel 
učiť do Martina?

Po prevrate v roku 1918 bola absolútne 
rozdielna situácia školstva v Čechách a na 

celé slovenské stredné školstvo. V Čechách, 
na Morave a v Sliezsku fungovali stredné 
školy podľa rakúskych predpisov. Uhorské 
školstvo bolo úplne inak organizované. Na 
Slovensku chýbali budovy, neboli kvalifi -
kovaní stredoškolskí profesori. Martin pred 
prevratom nemal žiadnu maďarskú strednú 
školu! V školskom roku 1919/1920 vzniklo 
na Slovensku 35 stredných škôl!

Začiatkom roku 1919 vyšla v novovznik-
nutej Československej republike výzva, aby 
sa na slovenské stredné a meštianske školy 
prihlásili učitelia a profesori ovládajúci slo-
venskú reč slovom aj písmom a nekompro-
mitovaní minulosťou.

Postupne sa prihlásilo vyše tristo českých 
profesorov, ktorí sa dali dobrovoľne preložiť 
na Slovensko so snahou vybudovať tu stred-
né školstvo.

Vyučovanie na martinskom gymnáziu sa 
otvorilo 5. októbra 1919. (1. gymnázium) 
Maďarská vláda však úmyselne nedala vy-
budovať reprezentatívnu budovu v Martine 
tak, ako boli na tú dobu vybudované veľmi 
pekné budovy škôl v Žiline, v L. Mikuláši, 
v Trenčíne, v Levoči, v Spišskej Novej Vsi.

V Martine sa napochytro postavila do-
časná budova martinského gymnázia, kde 
sa s biedou začalo vyučovať od 1. septem-
bra 1921 (na Mudroňovej ulici), tzv. druhé 
gymnázium.

Prvým riaditeľom poprevratového martin-
ského gymnázia bol moravský Slovák z Mo-
ravy Ján Úlehla. Profesormi boli Bohumil 
Tesař, Dr. Ján Eisner, František Heřmanský, 
Jaroslav Věženský, Dr. Augustín Vondráček, 
Marie Pilařová, Dr. František Rojka, Krejčí 
a Jaroslav Vodrážka. Boli to všetko českí profe-
sori, lebo jediným Slovákom v profesorskom 
zbore bol Pavel Florek.

Krásne predstavy o Martine, ale 
smutnejšia bola realita ...

Jaroslav Vodrážka mal o Martine úplne 
iné predstavy, celkom odlišné od skutočnos-
ti. Podľa jeho predstáv bol Martin honos-
ným sídlom Slovenského národného múzea 
a Matice slovenskej. Niečo vedel Vodrážka 
aj o Memorande Slovákov. Najviac lákala 
Vodrážku do Martina, ako to často spo-
mínal, krásna príroda Malej a Veľkej Fatry 
a folklór obyvateľov. 

„Ležal som v doline obkolesený horami. Keď 
sa oblaky zrazili, vytvárali divoké bojové út-

Slovensku. Kým v Čechách gymnáziá fun-
govali normálne pred prevratom 1918, po 
prevrate nebolo treba vykonávať žiadne roz-
siahle zmeny. Ale na Slovensku bolo po prev-
rate potrebné vybudovať úplne od základov 

Obálka knihy Vodrážka deťom
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vary, inokedy zasa tiahli v pochode. V Marti-
ne boli celkom iné ako všade inde. Čítal som 
v nich v záhradke v Odtokoch, v poli som 
pozeral na ich krásu“. (J. Vodrážka) Lenže 
za maďarskej vlády bol Martin ako typické 
panslávske mesto úmyselne potláčaný a za-
nedbávaný. Bola to po prevrate 1918 malá 
obec so 4833 obyvateľmi bývajúcimi v 595 
domoch, i keď s veľkou kultúrnou a poli-
tickou tradíciou boja za práva Slovákov 
v Uhorsku.

Vodrážka sa po príchode do Martina len 
s biedou ubytoval v jednom gazdovskom 
domčeku v Jahodníkoch spolu s telocviká-
rom Krejčím. Privítali ho kolegovia, ukázali 
mu najprv ošarpanú prízemnú budovu pr-
vého martinského gymnázia, ktorú Maďari 
v roku 1875 zatvorili. Kolegovia boli rov-
nako ako on skvelí odborníci, veď z profe-
sora Dr. Jána Eisnera vyrástol neskôr uni-
verzitný profesor archeológie, z profesora 
Václava Vážneho tiež univerzitný profesor. 
Boli to nielen vynikajúci odborníci, ale aj 
skvelí ľudia. 

Profesor Vodrážka sa čoskoro zoznámil 
v Martine s nestorom slovenských tlačiarov 
a kníhkupcov Jozefom Gašparíkom, ale aj 
so školským radcom Františkom Marešom, 
zakladateľom dievčenského školstva. 

V spolupráci s Dr. Alicou Masarykovou 
sa zaslúžili o vybudovanie Štefánikovho 
ústavu a Sociálneho domu v Martine. 

Profesor František Heřmanský uviedol 
Vodrážku k správcovi Matice slovenskej 
profesorovi Dr. Jozefovi Škultétymu, ale aj 
ku tajomníkovi Dr. Štefanovi Krčmérymu.

Takto sa začala Vodrážkova spolupráca 
s významným vydavateľom na Slovensku. 
Vodrážka sa stal dôležitou osobnosťou kul-
túrneho i spoločenského života v Martine. 
Bol motorom malých podujatí. Pomáhal 
budovať školu, kresliarne, ihriská. Zúčast-
nil sa aj pri výstavbe Sokolovne, ďalej or-
ganizoval bábkové divadelné predstavenia, 
spolupracoval aj s Československým červe-
ným krížom. 

Pre divadelné prestavenia robil vlastno-
ručne kulisy, navrhoval kostýmy, organizo-

val školské akadémie, majálesy pod Strá-
ňami i v Martine, lampiónové sprievody. 
Aktívne organizoval aj rozvoj turizmu na 
Slovensku (pomáhal pri výstavbe chaty na 
Martinských holiach).

Jeho hlavnou náplňou bolo však maľova-
nie, ilustrácie kníh, časopisov a hádam aj 
spisovateľské úspechy. Vynikol ako význam-
ný autor ilustrácií najmä pre detských čitate-
ľov. Vodrážka, kolegami a hlavne študentmi 
nazývaný familiárne „Drážka“, ilustroval 
knihy a časopisy zväčša podľa konkrétnych 
postáv ľudí. Bol to bravúrny majster akvare-
lu a gvašu (krycia vodová farba).

Jeho ilustrácie boli nápadité, dojemné 
a nádherne farebne zladené. Ľudia do-
dnes obdivujú krásne ilustrácie v časopise 
Slniečko, ním vtedy založenom, (ktoré 
redigovala Mária Rázusová-Martáková), 
prispieval i do časopisu Včielka a Detský 
kútik. Sám knižne ilustroval 21 titulov. 
Stal sa priekopníkom bohato ilustrovanej 
a vkusne grafi cky upravenej detskej kni-
hy (diela J. C. Hronského – Smelý zajko, 
Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliat-
ka, Brondove rozprávky).

Jaroslav Vodrážka:„... Si cením inú vec, že 
moje ilustrácie aj texty knižiek pre mládež 
našli k veľa čitateľom cestu, užíva ich a teší 
sa im i už tretia generácia, čo považujem za 
vyznačenia najvýznačnejšie...“

Vodrážka veľa putoval po celom Sloven-
sku a z týchto ciest vzniklo veľa drevorytov, 
leptov, linoleorezov a litografi í, jednak 
krajinárskeho charakteru, ale aj s fi gurálny-
mi motívmi. Vznikli takto krásne súbory 
ako napríklad: Slovenské kroje, Na horách, 
Za mestom, Jar v tráve, Predjarie... Známe 
sú ale aj jeho obrazy s husitskou tematikou, 
ktoré nakreslil uhlom (Zo života starých 
Slovanov, Zbojníci, Z Chodska).

Obľúbené boli však jeho krajinomaľby, 
veľmi realisticky vnímaného života sloven-
ského a českého ľudu. Málo sa vie o jeho 
exlibrisoch. Nakreslil množstvo plagátov, 
pohľadníc, diplomov.

Azda niet ani umeleckého prejavu, ktorý 
by nebol Jaroslav Vodrážka využil pre prav-
divé stvárnenie života. Všetko skúsil a všet-
ko aj bravúrne zvládol. 

Vodrážka zorganizoval celý rad odbor-
ných kurzov pre typografov v tlačiarni Ne-
ografi a. Trápila ho technická nedokonalosť 
tlačiarní.

Bol vždy nespokojný s výsledkami prá-
ce martinských tlačiarov, keď perokresby 
boli šedé a nie čierne, farby obrázkov boli 
vyblednuté. Keď človek vtedy položil pred 
seba originál obrazu a reprografi u, rozdiel 
bol evidentný. Ale netreba zabudnúť, že 
vtedajšia technická úroveň polygrafi e bola 
na míle vzdialená dnešnej reprografi ckej 

Exlibrisy

Dom, ktorý si kúpil Vodrážka na Fučíkovej ulici v Martine

12_14_polakova-vodrazka.indd   1312_14_polakova-vodrazka.indd   13 1/30/2015   11:38:30 AM1/30/2015   11:38:30 AM



14  Listy

technike a dobe digitalizácie a modernému 
reprografi ckému umeniu.

Cesta smerujúca k vydaniu kníh bola zväč-
ša tŕnistá, dlhá a preňho dosť vyčerpávajúca. 
Ku svojim starším prácam sa vracal, prepra-
coval ich a posielal do redakcií na posúdenie. 

Jaroslav Vodrážka sa priženil do rodiny 
národno-kultúrneho dejateľa a bankára 
Ľudovíta Vanoviča (4. 1. 1878 Dražkov-
ce – 19. 8. 1949 Martin), keďže si v roku 
1929 zobral za manželku jeho dcéru Gab-
rielu (10. 1. 1909 Martin – 18. 11. 1992 
Praha). Bola to veľmi príjemná pani, ktorá 
študovala na martinskom gymnáziu (v r. 
1919–1926) a súčasne aj na hudobnej škole 
v Martine. Písala poéziu pre deti a bibliofí-
lie, ktoré krásne ilustroval jej manžel. Boli 
to ale aj nezabudnuteľné ilustrácie v časopi-
soch Živena, Slovenské pohľady, Zornička, 
Slniečko. Po smrti manžela darovala Tur-
čianskej galérii v Martine súbor grafi ckých 
listov v hodnote 100 tis. Kčs.

Jaroslav Vodrážka bol klenotom 
ilustrácií!

J. Vodrážka: „Kreslil som rád obrázky ku 
každému zaujímavému textu. Vždy ma však 
tešilo, keď som osobne poznal aj autora, lebo 
pri rozhovore sa najlepšie ozrejmilo, čo by si 
prial jeden a čo by dokázal druhý, a tak bolo 
potom pravdepodobnejšie, že výsledok bude 
dobrý.“

Životopis Jaroslava Vodrážku bol životom 
nekonečne usilovného, vzdelaného, vše-
stranne aktívneho umelca, kultúrneho pra-
covníka a pedagóga. 

V Martine hodlal trvale zakotviť. Kúpil 
si krásny rodinný dom na Fučíkovej ulici 
(vedľa Dojčeneckého ústavu). Vysadil lesík, 
vybudoval svoj ateliér, založil skrášľova-
cí spolok. V roku 1930 sa mu narodil syn 

Jarko, ktorý zdedil po mame hudobné na-
danie. Pôsobí ako organový interpret. 

Lenže nad Európou sa začalo zmrákať 
a pokojný život narušil viedenský a mní-
chovský diktát. Bola to porážka demokracie 
a začiatok novej éry, ktorá postihla veľmi ne-
príjemne aj Jaroslava Vodrážku.

Vyhlásenie autonómie Slovenska a okupá-
cia českých krajín sa prejavila aj v jeho živote. 
Do konca školského roka 1938/1939 bolo 
v Martine prepustených a daných k dispozí-
cii 15 českých profesorov. Jaroslav Vodrážka 
bol prepustený ku koncu augusta 1939 a od-
sťahoval sa do Prahy. Tým sa uzavrela jedna 
významná kapitola v jeho živote. Ostalo po 
ňom obrovské výtvarné dielo, ktoré dnes 
obdivujeme a vzdávame úctu človeku, ktorý 
toľko dokázal urobiť za svoj život. 

Martin a Martinčania a súčasní gymna-
zisti vzdávajú vďaku aj J. Vodrážkovi, že aj 
jeho pričinením (bol isté obdobie aj členom 
stavebnej komisie mesta Martin) sa začalo so 
stavbou v poradí už tretej budovy martinské-
ho gymnázia, v ktorej sa začalo učiť v škol-
skom roku 1940/1941. 

Budovu martinského gymnázia naprojek-
toval brnenský architekt B. Fuchs a postavila 
ho známa martinská fi rma  Hlavaj – Palko-
vič – Uličný. Šťastím pre Martin bolo, že 
sa budova začala stavať 2. mája 1938, lebo 
počas vojny by sa asi so stavbou ani nebolo 
začalo.

Dnes je to stále ešte moderne vyzerajúca 
dominanta mesta Martin.

V Martine žilo a tvorilo veľa významných 
umelcov, ktorým sa podarilo nezmazateľ-
ným spôsobom zaznamenať na maliarskych 
plátnach a grafi ckých listoch krásy Sloven-
ska, jeho prírody, ale aj slovenského ľudu. 
Jaroslav Vodrážka sa svojím výtvarným die-
lom, jeho rozsahom, ale aj umeleckým dosa-
hom zapísal do dejín umenia na Slovensku. 
Jeho nezabudnuteľné ilustrácie v detských 
časopisoch výraznou mierou pozdvihli ume-
leckú a grafi ckú, ale aj polygrafi ckú úroveň 
slovenskej a českej ilustračnej tvorby.

Martinčania ani v dnešnej uponáhľanej 
dobe nezabúdajú na Jaroslava Vodrážku! Pri-
pravili dve samostatné výstavy. 

Prvú s názvom Bolo – nebolo, ktorú otvo-
rili vo štvrtok 13. marca 2014 vo výstavných 
priestoroch Turčianskej galérie v Martine. 
Výstavu veľmi zaujímavo, neobvyklým spô-
sobom priblížila kurátorka Viera Babjaková. 
Na vernisáži uviedla, že jej kľúčom k výbe-
ru obrazov bola Vodrážkova láska k Marti-
nu. Výstava bola sprístupnená milovníkom 
umenia do 20. apríla 2014. 

(Výstava niesla názov podľa životopisného 
diela autora, ktoré vyšlo knižne v r. 1977. 
Zachytáva obdobie detstva po vojnu. Je pí-
sané beletristicky, poteší mládež aj starších 
čitateľov.)

Vernisáž druhej výstavy s názvom - Jaro-
slav Vodrážka – Číročistý romantik bola 
12. 12. 2014 a jej spoluorganizátorom je 
Slovenské národné múzeum – Múzeum kul-
túry Čechov na Slovensku. Záujemcovia si 
ju môžu pozrieť do 31. 3. 2015 v sídelnej 
budove SNM v Martine, kde uvidia aj viace-
ré významné vyobrazenia prác J. Vodrážku, 
ktoré sa viažu nielen k slovenskému národu, 
Slovensku, ale aj k Matici slovenskej. 

Ing. Ivana Poláková
Matica slovenská, Martin

Literatúra:
1.  TUMA, MIROSLAV a LAZIŠŤAN, 

EUGEN, 1965: Turiec, kraj živej tradície 
a dynamického dneška. Martin: Obzor.

2.  VÁŇA, J. a kol., 1956: Dejiny pedagogiky, 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakla-
dateľstvo.

3.  MÁTEJ, JOZEF a kol., 1967: Sto rokov 
Slovenského gymnázia v Martine (1867-
1967): pamätnica. Martin: Obzor.

4.  VODRÁŽKA, JAROSLAV a CHMELO-
VÁ, ELENA: Bolo – nebolo – maliarove 
spomienky, 1977. Bratislava: Mladé letá.  

Výstava s názvom Bolo – nebolo v Turčianskej galérii

Výstava s názvom Jaroslav Vodrážka – Číročistý 
romantik v SNM
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Milé deti!

Opäť prišla zima a v povetrí pomaly krúžia snehové vločky. O chvíľu premenia krajinu na nepoznanie. 

Všetko sa nám bude zdať čisté a biele, tmavý deň sa stane oveľa svetlejším. Keď vyjde zimné slnko, sneh 

sa zatrbliece v jeho chladných lúčoch. Pravých zimných dní je u nás čoraz menej a snehu ubúda i na 

horách. Vaše staré mamy si možno pamätajú biele zimy plné snehových závejov, zamrznutých rybníkov 

a potokov, na ktorých sa korčuľovali. Možno ani vtedy zimných dní nebolo toľko. Detská fantázia si ich 

ale prikrášlila, predĺžila a znásobila ich počet. Možno starí rodičia si o krásnych bielych zimách čítali 

v knižkách. Cestovať  nemohli, veď za ich detstva sa cestovalo nanajvýš z Čiech na Slovensko a naopak. 

O to čarovnejšie boli rozprávky, ktoré nás privádzali do ďalekých krajín, kde zimy boli, ako sa patrí a kde 

žili dobrí ľudia. Jednu takú o deduškovi, Natálke, kocúrikovi a kúzelnom capkovi si teraz prečítate.

              Vaša redakcia
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Kedysi dávno, veľmi ďaleko pod vysokými horskými štítmi, ktoré oddeľujú Európu od Ázie, 
žil deduško. V zime bol lovcom, v lete ryžoval piesok v zlatonosných potokoch a hľadal zlaté 
zrnká. Jedného dňa sa rozhodol, že už nechce žiť sám a vybral sa do dediny. Hľadal  chlapca 
- sirotu, ktorý by s ním chodil poľovať i ryžovať zlato. V dedine ale chlapca nebolo. Bola tam 
len sirota Natálka s malým vychudnutým kocúrikom. Žila u bohatej gazdinej a tá ju rýchlo 
prenechala deduškovi.

Čo mal deduško robiť? Zobral si Natálku aj s kocúrikom. Žili spolu v lesnej chate. Natálka 
upratovala, varila polievku z chlebových kôrok, občas i zemiakovú kašu, kocúrik Murko chytal 
myši a deduško chodil ryžovať zlato.

Po večeroch deduško rozprával rozprávky a kocúrik priadol: Sprrávne hovorríš. Verrru 
sprrrávne... Raz deduško vyrozprával rozprávku o kúzelnom capkovi. Tento čudesný capko 
mal, ako sa Natálka dozvedela, na prednej nôžke strieborné kopýtko. A kam týmto kopýtkom 
hrabol, tam sa objavil drahý kameň. Tam, kde zadupal, bola hneď hŕbka drahých kameňov... 

Od toho večera Natálka rozmýšľala len o čarovnom capkovi. A vypytovala sa: aký je veľký? 
Čo žerie? Akú má srsť? Kedy ho uvidí? Prišla zima a deduško začal chodiť na lov. Lovil horské 
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kozy. Ďaleko v horách mal loveckú búdu, a tak musel Natálku aj s kocúrikom vziať so sebou. 
Naložili to najnutnejšie na sane a šli... Aj s kocúrikom, ktorý veselo poskakoval z borovice na 
borovicu. Od leta kocúrik riadne podrástol, už nebol vychudnutý ani vypĺznutý. Naopak, mal 
nádhernú hustú srsť, svalnaté telíčko a veľké zelené očká. Aj v horskej búde im bolo dobre. 
Deduško ulovil veľa kôz, zima bola plná snehu, modrej oblohy i slnka. Len kozaciny bolo veľa, 
a tak sa deduško musel vybrať do dediny, aby si požičal koňa a riadne veľké sane. Natálka 
deduška presvedčila, že zostane sama s kocúrikom v búde. A že báť sa nebude. Deduško si 
pripol lyže a rýchlo vyrazil k dedine. 

K večeru dostala Natálka trošku strach. Ale Murko tak spokojne a nahlas priadol, že ju strach 
prešiel. Díva sa Natálka z okienka a čo vidí v jasnom mesačnom svetle? K búde priskákal čarovný 
capko – tenké nôžky, parožky s piatimi hrbolčekmi, len strieborné kopýtko nebolo vidieť. A zmizol. 
Natálka tomu nemohla uveriť, myslela si, že zadriemala. 

Prežili s Murkom druhý deň. Večer sa zrazu ozvalo zabúchanie. Pred dverami stál capko 
a keď Natálka otvorila dvere, otrčil na ňu strieborné kopýtko. A zasa ušiel. Tretí večer nebol 
Murko doma. Natálka ho našla na lúke. Pred ním stál capko so strieborným kopýtkom. Naraz 
sa pustil cez lúku a kopýtkom podupával. Raz tu, raz tam, potom zasa do kruhu a tak ďalej. 
Murko ho nasledoval. Prišli až k búde. Capko vyskočil na strechu, dupal strieborným kopýtkom 
a drahokamy sa rojili ako včely na  jar. Zrazu aj Murko vyskočil na strechu, zamňaukal – a obaja 
kamsi zmizli. V tej chvíli sa vrátil deduško. Rýchle nabral plnú baranicu drahokamov. Ostatné že 
si pozbierajú ráno a uvidia, ako žiaria v slnečných lúčoch. Ale v noci napadlo veľa snehu a ráno 
už nenašli ani jeden drahokam.

Ale aj tie, ktoré nabral deduško do baranice, boli veľkým bohatstvom. Miesto chaty si postavili 
peknú teplú drevenicu a miesto lesnej búdy útulnú horskú chatu. Žilo sa im veľmi dobre, len im 
bolo smutno za Murkom. Lebo Murko sa už nevrátil. Zrejme ostal pri čarovnom capkovi a radí 
mu, kde, kedy a komu vydupávať strieborným kopýtkom drahokamy.

Na lúke, kde sa vtedy tí dvaja naháňali, je dodnes nálezisko krásnych svetlozelených 
a tmavozelených drahokamov. Sú to chryzolity a malachity. Vládne tam pani z Medenej hory. Ale 
o tom niekedy nabudúce.
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Na Štěpána 26. prosince 2014 si členové Klubu Za starý Bruntál 
(KZSB) na starém městském hřbitově v Bruntále připomněli přesně 
100 let od úmrtí slovenského vojáka Martina Krajčoviče a na společ-
ném hrobě vojáků z 1. světové války zde zapálili svíce. Ve stejnou dobu 
na Martina Krajčoviče vzpomínali i jeho příbuzní ve slovenských Lu-
danicích, obci nedaleko od Nitry. Co spojuje slezský Bruntál a sloven-
ské Ludanice?

Martin Krajčovič se narodil 13. 5. 1881 ve slovenské vesnici Luda-
nice, která se tehdy jmenovala maďarsky NyitraLudány a patřila do 
uherské části Rakouska-Uherska. Po vypuknutí 1. světové války naru-
koval třiatřicetiletý Martin Krajčovič k 12. pěšímu pluku a byl poslán na 
haličskou frontu, kde bojovalo Rakousko-Uhersko proti Rusku. Doma 
zanechal těhotnou manželku a své tři děti, mezi nimi i tříletého Filipa.

Při bojích na podzim 1914 utrpěl těžké zranění, střela mu zasáhla 
dolní část páteře. Byl poslán na léčení do vojenského lazaretu ve městě 
Bruntál, tehdy zvaného Freudenthal, rakouské části Rakouska-Uher-
ska. Bruntál, město s drtivou převahou německého obyvatelstva leží-
cí na zemské hranici rakouského Slezska a Moravy, bylo odvodním 
místem pro vojenský obvod Opava a také lazaretním městem. Zdejší 
veřejná nemocnice a špitál Řádu německých rytířů již pár týdnů po za-
hájení velké války nestačily přijímat raněné a nemocné vojáky, a proto 
se i spousta místních škol změnila v provizorní vojenské lazarety. 

A do jednoho z nich se v prosinci 1914 dostal i Martin Krajčovič. 
Zranění bylo ale velmi těžké a raněný voják mu 26. prosince 1914 
podlehl. O dva dny později byl pohřben za přítomnosti vojáků a kněze 
na místním hřbitově, vzadu u kamenné zdi vedle zde již pohřbených 
vojáků. Narození svého třetího syna se nedočkal. Chlapec jménem 
Martin se narodil až po jeho smrti.

Jak se konec války ztrácel v nedohlednu, tak přibývalo i hrobů 
na městském hřbitově v Bruntále. Místním německým obyvatelům 
hroby cizích vojáků na jejich hřbitově začaly vadit, ubývalo i místa 
a lidé se báli infekce, neboť spousta vojáků zde umírala i na úplavici, 
břišní tyf apod. Od jara 1915 se začali vojáci pohřbívat na pozemku 
za židovským hřbitovem na konci města. A tak zde vyrostl i další velký 
hřbitov, kterému se za války říkalo epidemický, po válce vojenský.

Bilance po ukončení války byla v Bruntále následující - na měst-
ském hřbitově bylo pohřbeno 36 vojáků, z toho 29 do společného 
hrobu, a na vojenském hřbitově našlo místo svého posledního od-
počinku 150 vojáků ze všech končin mnohonárodnostní rakousko- 
uherské monarchie.

Po 1. světové válce a po vzniku Československé republiky přešla 
starost o válečné hroby na místní Posádkové velitelství v Bruntále, 
jehož vojáci zde sekali trávu, starali se o kříže, nápisy a evidenční tabul-
ky hrobů. Postupně na obou hřbitovech vyrostly i společné památníky 
zde pohřbeným vojákům.

Po 2. světové válce a po odsunu místního německého obyvatelstva 
začaly hřbitovy postupně chátrat. Nikdo se o ně nestaral. Pro nově 
příchozí obyvatelstvo všichni zde pohřbení byli Němci. Postupně byl 

Jak velká válka spojila slezský Bruntál 
a slovenské Ludanice
V minulom roku sa XI. medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich hostí k výročiu I. sveto-
vej vojny uskutočnila vďaka pozvaniu Všeobecného a športového gymnázia v Bruntále a pozvaniu Muzea 
Bruntál práve v tomto krásnom sliezskom meste. Organizátor Mgr. Antonín Zgažar, gymnaziálny profesor, 
nám vyrozprával príbeh slovenského vojaka, ktorý našiel miesto posledného odpočinku v Bruntále. Poprosili 
sme ho, aby príbeh napísal aj pre náš časopis a jeho čitateľov. A skutočne sa tak stalo. Sme veľmi vďační za 
niekoľkoročnú spoluprácu a možnosť vracať sa do tohoto mesta a k jeho ľuďom. 

Syn Martina Krajčoviče Filip a Filipův syn Dezider u hrobu svého otce 26. 4. 2010, 
kde zatloukli dřevěný kříž

Štěpánská vycházka členů Klubu Za starý Bruntál 26. 12. 2014 u pomníku vojáků 
z 1. světové války 

Kamenný pomník věnovaný vojákům pohřbeným na městském hřbitově v Bruntále 
v letech 1914–1915 s dřevěným křížem M. Krajčoviče
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ských hrobů a památníků na území svého města již několik roků za-
býval. Studentky Gymnázia Bruntál pod vedením svého učitele Mgr. 
Antonína Zgažara, člena KZSB, sepsaly v roce 2003 odbornou práci. 
Studovaly se materiály v Okresním státním archivu v Bruntále, úmrtní 
knihy v Zemském archivu v Opavě a jméno Martina Krajčoviče se zde 
našlo v podobě Krajcsovits. Jedině, kam se tehdy nebylo možné dostat, 
byl Vojenský ústřední archiv v Praze, který byl po velké povodni z roku 
2002 nepřístupný.

KZSB zbývalo tedy nalézt hřbitov, na kterém byl Martin Krajčovič 
pohřben. V březnu roku 2010 se předsedovi KZSB Pavlu Rapušákovi 
a Mgr. Antonínu Zgažarovi konečně podařilo dostat do Vojenského 
ústředního archivu v Praze k materiálům a díky plánkům Posádkového 
velitelství v Bruntále z let 1924–1926 mohli určit za místo pohřbení 
městský hřbitov a dokonce najít i přesné místo, kde leží společný hrob 
29 vojáků, včetně hledaného Martina Krajčoviče.

Klub Za starý Bruntál v dubnu roku 2010 umístil na zbytky kamen-
ného pomníku pamětní desku pohřbeným vojákům z let 1914–1915. 
Za pár dní, 26. 4., dorazila do Bruntálu rodina Krajčovičových v čele 
s devětadevadesátiletým synem Filipem Krajčovičem. Vedle kamen-
ného pomníku zatloukli prostý dřevěný křížek se jménem Martina 
Krajčoviče a také mu sem přivezli i hrst ludenické hlíny. Filip Krajčo-
vič se svým synem Deziderem a čtyřmi dcerami a dalšími příbuznými 
položili k prostému kříži květiny a setrvali v krátké modlitbě. 

O rok později zde Dezider Krajčovič za přítomnosti i starostky Lu-
danic místo dřevěného kříže zabudoval železný kříž s pamětní tabul-
kou na svého dědečka. Filip Krajčovič zemřel v září roku 2013 ve věku 
102 let. Jeho rodina do Bruntálu na hrob svého vojáka z velké války 
jezdí pravidelně každý rok a setkává se s členy Klubu Za starý Bruntál.

A tak se propojil slezský Bruntál a slovenské Ludanice.
Mgr. Antonín Zgažar

fotografi e pocházejí z  archivu Klubu Za starý Bruntál
úplně zlikvidován vojenský hřbitov a na městském hřbitově zůstal jen 
pomalu chátrající pomník bez jakéhokoliv označení. Noví obyvatelé 
Bruntálu odstranili veškeré tabulky se jmény vojáků, takže za pár let 
už nikdo ani nevěděl, proč tady ten velký kamenný pomník u zdi stojí.

Rodina Krajčovičova stále žila v Ludanicích a po hrobě pátrala od sedm-
desátých let 20. století, ale nenašla ho. Nevěděla název města, Martinův 
syn Filip si jen vzpomínal, že jeho otec zemřel podle vzpomínek mamin-
ky někde v Opavě nebo u Opavy. Intenzivně začala rodina pátrat až po 
roce 1990. Přáním Filipa Krajčoviče bylo, než zemře, položit kytičku na 
hrob svého otce. Syn Filipa, Dezider Krajčovič, pátral v archivech v Praze 
a ve Vídni, ale marně. Rodina navštívila i Opavu a místní vojenský hřbi-
tov, ale jméno svého předka hledala bezvýsledně. Až po několika letech 
se jim podařilo nalézt na 
místní faře úřední poznám-
ky k druhé svatbě vdovy po 
Martinu Krajčovičovi, kde
bylo chybně připsáno, že 
její první manžel zahynul 
ve Freuthalu. Chvíli opět 
trvalo, než se z Freudentha-
lu stal Bruntál.

Městský úřad v Bruntále, 
kam se obrátili písemně, žád-
né informace o vojenských 
hrobech z 1. světové války 
neměl a po pravdě řečeno, 
místní úředníky to ani neza-
jímalo. Alespoň dali Dezi-
deru Krajčovičovi kontakt 
na Klub Za starý Bruntál. 
Na podzim roku 2009 došlo 
k prvním kontaktům.

Shodou okolností se 
KZSB tematikou vojen-

Železný kříž na hrobě M. Krajčoviče - stav z prosince 2014

Martin Krajčovič (s bílým štítkem na saku)

Štěpánská vycházka členů Klubu Za starý Bruntál 26. 12. 2014 u pomníku vojáků 
z 1. světové války

Evidenční list hrobu M. Krajčoviče s osobními 
údaji - z Vojenského ústředního archivu v Praze
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Maša sa narodila v symbolickom 
záhone letom rozkvitnutej Tur-
čianskej záhradky 28. augusta 

1908. V dedinke Blatnica neďaleko Martina 
v rodine turčianskeho obchodníka – šafraní-
ka, ktorý, ako všetci muži tohto putovného 
remesla, býval často z domu preč. Istý čas 
žil v ázijskej časti predrevolučného Ruska, 
v Kadanke, a Maša teda vyrastala v praj-
nom rusofi lskom prostredí, čo sa prejavilo 
neskôr aj v začiatkoch jej literárnej dráhy...                                                                                                                     
Po maminej smrti v útlom detstve sa presťa-
hovala k jej priateľke Oľge Textorisovej do 
Starej Pazovy v srbskej Vojvodine, kde už 
vtedy žila silná slovenská enkláva. Po rozpade 
monarchie sa vrátila a do gymnázia už cho-
dila na Slovensku. Zmaturovala roku 1925 
v Bratislave na obchodnej akadémii, kde sa 
spoznala a stretávala s vrstovníkmi, no hlav-
ne budúcimi výraznými tvorcami umelecké-
ho slova a organizátormi literárneho života: 
Jánom Smrekom, Andrejom Mrázom i Emi-
lom Boleslavom Lukáčom. Traduje sa, že pár-
krát navštívila na Univerzite Komenského aj 
prednášky Alberta Pražáka a tento znalec lite-
ratúry, keď sa mu do rúk dostali jej prvotiny, 
ju jednoznačne povzbudzoval a veril jej ta-
lentu. Ako čas ukázal – opäť sa raz nemýlil...                                                                                                                             
Už ako študentka „prepadla“ literatúre a svo-
ju vlastnú tvorivosť cibrila na prekladoch 
z ruskej poézie v Slovenskom denníku (spo-
mínate si na rusofi lstvo v jej detstve?!). Až 
potom nabrala odvahu na to, aby začala pub-
likovať vlastnú tvorbu, k čomu jej výrazne 
pomohol redaktor matičných Slovenských 
pohľadov a sám tiež básnik Štefan Krčméry. 
Takto sa začala jej celoživotná púť po boku 
– a pravdaže aj v strede víru – literatúry v 2. 
polovici 20. rokov v  literárnych časopisoch 
Slovenské pohľady, Živena, Elán, ale aj v No-
vom rode a Mladom Slovensku. Veľká časť 
jej básní má baladický charakter, žánrovo 
nadväzujú na kraskovskú baladu. Haľamová 
sebe vlastným spôsobom okrem prevažu-
júcich rýdzo ženských ľúbostných motívov 

Pri žblnkajúcej vode Štrbského plesa, na západnej strane neďaleko pamätníka 
SNP stojí Vila Marína a pred ňou na skale pamätná tabuľa. Nápis na nej 
oznamuje, že toto miesto je úzko späté so životom a dielom poetky Maše 
Haľamovej. Sama svojho času napísala: „...môj druhý domov bol nemenej 
krásny – v srdci Vysokých Tatier. Štrbské Pleso sa mne a môjmu mužovi 
stalo na dlhé roky krásnym domovom.“ Kde bol prvý domov?   

Poetka Haľamová 
mala dva domovy

Mladá poetka    

Tatranská žula na Národnom cintoríne v Martine

(a pohľadov na ne) stvárňovala dojmy z cesty 
do Francúzska (na prelome 20. a 30. rokov 
študovala na parížskej Sorbonne) a sociálne 
námety pod vplyvom Jiřího Wolkra. 

Tri desaťročia vo veľhorách

Nečudo, jej citlivú dušu sugestívne priťaho-
val obraz na smrť chorého mladého básnika, 
„jenž zemřel mlád dvacetčtyři let“, Wolkra, 
ktorý márne hľadal uzdravenie v tatranskej 
prírode. A tu je ďalšie meritum všetkých me-
rít: tatranská príroda. Jedna obrovská a hlbo-
ko precítená kapitola osobného života. Azda 
najdôležitejší schodík na schodisku jej života. 
Jeho každodennej reality i básnickej percep-
cie... Jedného dňa roku 1926 sa totiž zamest-
nala ako úradníčka v prijímacej kancelárii 
sanatória v Novom Smokovci vo Vysokých 
Tatrách a spolu s milovaným manželom, le-
károm Jánom Pullmanom tu prežila plných 
(doslova!) a šťastných tridsať rokov až do jeho 
smrti v roku 1956. Mimochodom, bola aj vy-
nikajúcou lyžiarkou a na majstrovstvách sveta 
na Štrbskom Plese v roku 1935 bola úplne 
najmladšou rozhodkyňou! Po manželovej 
smrti sa vrátila do rodného Turca a v Martine 
pracovala dva roky ako redaktorka vydava-
teľstva Osveta. Od roku 1958 žila a pôsobila 
v Bratislave ako redaktorka vo vydavateľstve 
Mladé letá až do odchodu na dôchodok... 

Žula z Tatier v Martine

Jej rozsahom neveľké dielo sa v kontexte 
medzivojnovej literatúry vyníma osobitým 
rukopisom, jeho autorka dôsledne rozvíja-
la domácu tradíciu symbolizmu. O spev-
nosti veršov svedčí fakt, že jej viaceré básne 
zhudobnili poprední slovenskí skladatelia 
(napr. zo zbierky Červený mak). Haľamová 
je nespochybniteľne jednou z najvýznamnej-
ších predstaviteliek našej poézie 20. storo-
čia. Okrem toho, že sama prekladala, aj jej 
dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. 

O nedvojznačnom vzťahu k našim veľhorám 
sme už písali. Prikladáme namiesto bodky 
v príbehu ďalší dôkaz. Keď prídete na po-
myselný, zamýšľaný a čiastočne i realizovaný 
Panteón národných velikánov, martinský 
Národný cintorín a dáte sa popri Kuzmá-
nyho hrobke pravým chodníkom smerom 
nahor, po niekoľkých desiatkach metrov náj-
dete skromný pomník a na ňom mená Ján 
Pullman a Maša Haľamová. Bol zhotovený 
z tatranskej žuly podľa priania poetky, veď 
práve v našich veľhorách prežila najkrajšie 
roky života spolu s milovaným manželom… 
Rodáčka z Turca, celý život milujúca naše 
veľhory, v ktorých našla i svoju ľudskú lás-
ku, poetka a autorka kníh pre deti a mládež 
– napr. Dar (1928), Červený mak (1932), 
Smrť tvoju žijem (1962), Komu dávam svo-
ju nehu (1968), Mechúrik Koščúrik s kama-
rátmi (1962), Petrišorka (1965), Hodinky 
(1966) – dodýchala 17. júla 1995 v Brati-
slave. Jej poetický pohľad na Tatry a vzťah 
k nim sa mimoriadne rýdzo zrkadlí – skoro 
ako spomínaný pomník vo vodách plesa – 
aj v knihách spomienkových esejí Vyzna-
nia, Čriepky a Tatranské listy...

Text a foto Igor Válek, 
autor je publicista a spisovateľ
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Na juhozápade Slovenska, v malebnom 
údolí rieky Váh, leží svetoznáme kúpeľné 
mesto Piešťany. Piešťany sú najväčšími a naj-
známejšími slovenskými kúpeľmi. Ležia v ná-
ručí dvoch pohorí – Malých Karpát a Považ-
ského Inovca. Majú príjemné vnútrozemské 
podnebie.  Od hlavného mesta Bratislavy sú 
vzdialené 86 km. Rozprestierajú sa na roz-
lohe 4 420 ha pod západnými svahmi Po-
važského Inovca v nadmorskej výške 162 m. 
Mesto je sídlom okresu Piešťany, ktorý tvorí 
27 obcí. Lokalita sa vyznačuje tým, že je tu 
najviac slnečných dní v roku. Poloha mesta 
Piešťany v slnečnej považskej nížine, horúce 
leto, dlhá pokojná jeseň, mierna zima a čis-
té ovzdušie predurčujú kúpele v Piešťanoch 
k ideálnemu miestu pre úspešnú komplexnú 
kúpeľnú liečbu. 

Za svoju povesť vďačia Piešťany unikát-
nym prírodným liečivým zdrojom, a to 
najmä piešťanskej termálnej vode a bah-
nu. Horúce minerálne pramene s vysokým 
obsahom síry vyvierajúce z hĺbky až dva 
tisíce metrov a sírne bahno s veľkou tepel-
nou vodivosťou sú nepostrádateľnými pros-
triedkami klasickej liečebnej kúry. Výdatné 
termálne a minerálne pramene a sírne bah-
no sa stali základom liečby reumatizmu, 
chorôb pohybového ústrojenstva, nervo-
vých chorôb a poúrazových stavov a uro-
bili z Piešťan vyhľadávané kúpeľné mesto. 
V Piešťanoch pramení desať žriediel prírod-
ných liečivých minerálnych vôd s teplotou 

Piešťany 
 perla na Váhu

od 67 °C do 69 °C s vysokým 
obsahom minerálnych látok 
a voľných plynov.

Kúpanie v zrkadliskách či 
v bazénoch s prírodným dnom 
a sírne bahenné zábaly pôsobia 
priaznivo na stav kostí, kĺbov, 
svalov a šliach. Pitie teplej 
kúpeľnej vody pomáha pri 
liečbe žalúdočných chorôb, 
horných ciest dýchacích, pri 
dne, anorexii, cukrovke či pri 
hypertrofii prostaty.

História Piešťan
Osídlenie dnešného kúpeľného 
mesta Piešťany a jeho okolia 
siaha až do dávneho praveku, 
kedy sa v blízkosti horúcich 
termálnych prameňov usídlil lovec mamu-
tov. To, že nezamŕzajúce pramene boli osíd-
lené už v dobe kamennej, potvrdzuje i arche-
ologický nález Moravianskej Venuše.

Uvádza sa, že bola vykopaná pri orbe 
v lokalite Podkovica pri Piešťanoch. Mora-
vianska Venuša je 7,5centimetrová soška 
vyrezaná z mamutieho kla. Do rúk Lothara 
Zotza*, nemeckého archeológa, (ktorý sa tu 
snažil schovať pred frontom) sa dostala v ro-
koch 1937 až 1940. Vo virvare druhej sve-
tovej vojny sa na sošku zabudlo a až v roku 
1967 sa po zdĺhavých peripetiách vrátila späť 
na Slovensko. Dnes je originál sošky uložený 

v Archeologickom ústave SAV v Nitre a kó-
pia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Lothar Zotz (1899–1967) 
Vedecký archeologický výskum Piešťanska 
začal až pod vedením nemeckého archeológa 
Lothara Zotza v rokoch 1940–1943. Bolo 
známe, že už pred 200 rokmi miestni roľníci 
vykopávali v tejto lokalite pazúriky ako ze-
miaky. Pretože sa verilo, že kosti sú liečivé, 
tak množstvo archeologického materiálu kon-
čilo v hrnci. Kosti sa mleli, mleté pridávali 
do jedla alebo zapíjali vodou. Neskôr boli po-
núkané návštevníkom kúpeľov buď k liečeb-
ným účelom, alebo sa s týmto archeologickým 
materiálom začalo kupčiť.

Lothar Zotz so svojimi nemeckými a slo-
venskými kolegami narazil už v roku 1940 
na bohatú kultúrnu vrstvu lovcov mamutov. 
V uskutočnených sondách sa našli kamenné 
nástroje, ohniská pravekých ľudí, kosti zvie-
rat z  doby ľadovej, unikátne zlomky sošiek 
dokladajúce sochárske umenie lovcov mamu-
tov. Výskum Lothara Zotza sa dočkal veľkej 
vedeckej slávy. Áno, výskum to bol veľkolepý, 
ale pre slovenskú vedu tragický. Objavené pa-
miatky totiž zmizli. Zotz dal všetko odviezť 
na, v tej dobe nemeckú, univerzitu do Prahy. 
Keď slovenská vláda požiadala o vrátenie ná-
lezov, dostala odpoveď: 

„Všetky nálezy je nutné zakonzervovať, pre-
kresliť, vyfotografovať. Slovensko nemá k tejto 
vysoko odbornej činnosti potrebné kapacity. 
Potom vám všetko vrátime.“ Po vojne sa Slo-
vensko snažilo kontaktovať Prahu i nemeckú Krajinský most

Symbol Piešťan
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Foto: autor

stranu s tým, aby archeologické nálezy dostalo 
späť. Ukázalo sa, že Zotzove výskumné správy 
a nálezy boli svojho času v Himmlerovom ar-
chíve. Ten však Američania po vojne zhabali 
a až po rokoch niektoré z materiálov odkopí-
rované vrátili do Európy. Vzácne nálezy z pieš-
ťanskej lokality sa však už nikdy neobjavili. 

Okrem sošky Moravianskej Venuše. Je podivné, 
že sa všetky pamiatky objavené počas vojnových 
výskumov postrácali...

Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch na-
chádzame v Zoborskej listine uhorského 
kráľa Kolomana I. z roku 1113. Listina 
obsahuje majetkový súpis dedín Zoborské-
ho opátstva. Jedna z nich je i obec Pescan 
(dnešné Piešťany). Tento názov je odvodený 
od piesku. Osada ležala na riečnej naplave-
nine piesku a štrku. Ide o prvý známy ze-
mepisný a miestopisný súpis dedín na úze-
mí Slovenska. Vzhľadom k tomu, že listina 
obsahuje súpis vyše 150 dedín, je cenným 
miestopisom celého západného, časti stred-
ného a časti severného Slovenska zo začiatku 
12. storočia. 

Ďalšie storočia boli Piešťany pod správou 
práve vládnucich uhorských mocipánov. Za 
zmienku stojí osobnosť Matúša Čáka Tren-
čianskeho, pána Váhu a Tatier, pod ktorého 
spadali Piešťany v rokoch 1299 až 1321. 

Matúš Čák bol silný vládca. Vlastnil v uve-
denom období celé Považie. Neskôr sa pre 
mnohé generácie slovenských národných 
buditeľov včítane štúrovcov stal Matúš Čák 
romantickým hrdinom, glorifi kovaným slo-
venským veľmožom, ktorý vzdoroval uhor-
skej moci. Matúšova zem sa stala prototy-
pom slovenského kniežatstva, ktoré zohralo 
významnú úlohu v slovenskom národno-
-uvedomovacom procese.

Prvý podrobný opis prameňov pochád-
za od prefekta a kráľovského radcu Juraja 
Wernhera* z roku 1549. Ide o dielo De ad-
mirandis Hungariae aquis hypomnemation 
„Krátka správa o podivuhodných vodách 
Uhorska“.

Juraj Wernher (1497–1567) patril medzi vý-
znamných humanistických vzdelancov, pôsobia-
cich v 16. storočí na Slovensku. Zomrel v Prešove 
v roku 1567, kde je aj pochovaný. Urobil prvý 
systematický súpis minerálnych vôd a liečivých 
kúpeľov na Slovensku. Wernherova „Krátka sprá-
va o podivuhodných vodách Uhorska“ vydaná 
v roku 1549 obsahovala ich zoznam. V tejto 
svojej monografi i popisuje 22 prameňov nachád-
zajúcich sa väčšinou na území Slovenska. Možno 
i z toho dôvodu považovali niektorí autori odbor-
ných diel Juraja Wernhera už v minulých storo-
čiach za otca slovenskej balneografi e.

V 16. storočí vznikla dva kilometre južne 
od obce Piešťany oproti termálnym prame-
ňom kúpeľná osada Teplice. Najprv to bol 
zhluk chatrčí z dreva, hlinenej podlahy, sla-
menej strechy. Miestni obyvatelia poskyto-
vali v svojich skromných príbytkoch ubyto-
vanie tým chorým, ktorí si nemohli dovoliť 
alebo sa nevošli do jediného hostinca, kto-
rý bol v Tepliciach v tej dobe k dispozícii. 
Uvedený hostinec opisuje vo svojej básni aj 
Adam Trajan. Svojho času sa táto budova na-
zývala Panský hostinec. Budova stojí v Pieš-
ťanoch dodnes a je ozdobou ich centra. 

Piešťany dneška – kostol

Hotel Irma

Kúpeľný ostrov
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Najslávnejší opis kúpeľov pochádza od 
Adama Trajana* v básni Saluberrimae Pisti-
nienses Th ermae z roku 1642. Ide o oslav-
nú báseň termálnych prameňov a v pre-
klade znamená „Uzdravujúce piešťanské 
kúpele“. 

 Adam Trajan Benešovský (1586–1650) 
bol český exulant, ktorý po bitke na Bielej 
hore odišiel do exilu do Uhorska. Tu pôsobil 
ako farár v obci Drahovce neďaleko Piešťan. Je 
autorom mnohých básní, no najznámejšou sa 
stala latinská oslavná báseň Saluberrimae Pis-
tinienses Th ermae, ktorá vyšla tlačou v Trenčí-
ne v roku 1642. Báseň má okrem umeleckej aj 
historickú a dokumentárnu hodnotu. Obsahu-
je množstvo údajov o osídlení Piešťan, spôso-
boch kúpania, ubytovania – bohatí v hostinci, 
chudobní v maštali... atď. 

Kolonádový Sklený most

T outo vetou bolo uvedené prvé tlačené vy-
danie básne v roku 1642. A tieto slová platia 
už 372 rokov. Meno Adama Trajana nesie 
hlavný termálny prameň i najväčšie piešťan-
ské sídlisko. V nádhernom kúpeľnom parku 
stojí už od roku 1948 socha Adama Trajana. 
Názov chválospevu Saluberrimae Pistinien-
ses Th ermae hrdo zdobí priečelie Kolonádo-
vého mostu už od roku 1933, kedy bol most 
sprevádzkovaný.

V tom istom roku, teda v roku 1642 dosta-
li Piešťany mestské výsady a jarmočné právo 
a začali sa vyvíjať ako zemepanské mestečko. 

V roku 1720 daroval panovník Karol VI. 

panstvo Hlohovec a s ním i Piešťany Jánovi 
Leopoldovi Erdődymu. S týmto rodom bolo 
mestečko i kúpele spojené až do roku 1940.

Ing. Marta Adlerová

„Údolie toto je slnečné veľmi, útulné pritom,
no úzke. V ňom sú tie pramene horúcich vôd...

...Tu kopú len jamy malé a vždy tam, kde komu vôľa,
v štrku a piesčinách. V nich hneď je plno vody.

Tá voda horúca, myslím si, z hlbokých zeme žíl tečie,
prichádza príjemná a milá všetkým býva.“

„...Pober sa teda sem a tu nemoc si, choroby odstráň,
určite vyzdravieš, skoro sa domov vrátiš.

Útrapy zmiznú tu, stratí sa všetko, čo kľaví údy,
čo bledou farbou chce znetvoriť  celý tvoj vzhľad.

Únava z údov ti zmizne, sila sa do srdca vráti
a rumeň pokryje pobledlé tvoje líce.

Aj slabý žalúdok bude môcť nápoj i pokrmy prijať,
bude sa žiadať ti výdatne nasýtiť sa.

A tým, čo spánkom si nemohli navrátiť stratené sily,
určite oblaží údy ich pokojný sen....“

„S teplými kúpeľmi týmito pretrvá čas tvoje meno 
a ony veršami tými sa pýšiť budú.“   

Zdroj: http://zlatyfond.sme.sk

Pokračovanie v budúcom čísle

Pomník Adama Trajana
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Bylinky, ktoré všetci (ne)poznajú
V prírode rastie ohromné množstvo najrôznejších byliniek. Niektoré 

dobre pozná skoro každý, o iných zase tušia iba babky bylinkárky. Ako 
ste na tom vy? Viete naozaj všetko o bylinkách, ktoré stoja na vašom 
nočnom stolíku vo forme lahodného čaju? 

Žihľava dvojdomá je bylinkou, ktorú pozná snáď každý. Okrem iné-
ho povzbudzuje krvný obeh i látkovú výmenu, je dobrým kloktadlom 
pri bolestiach v krku a zároveň podporuje aj rast vlasov. V minulosti 
sa zväzok nasekanej žihľavy dával pod posteľ chorého človeka, čo malo 
dopomôcť jeho uzdraveniu. Táto rastlinka údajne zaháňa zlých duchov 
a strašidlá, a to najmä ak sa rozhádže okolo domu. Je dobre známe, 
že šľahanie sa žihľavou podporuje prekrvenie a odstraňuje reumatické 
bolesti. Málokto však vie, že táto rastlinka je vynikajúca aj na zastavenie 
krvácania z nosu. Stačí, ak vatový tampón namočíte do žihľavovej šťavy 
a následne si ho aplikujete do nosnej dierky.

Baza čierna je všestranná bylinka, z ktorej ľudia už oddávna pripravo-
vali sirupy, víno či čaje. Čaj z bazových kvetov pomáha pri nachladnutí 
a dokáže znížiť telesnú teplotu, vďaka čomu sa využíva najmä pri horúč-
kach. Jeho pitie sa však odporúča aj pri zápale nosných dutín či zápale 
priedušiek. Baza sa v minulosti často využívala aj na rôzne magické ritu-
ály. Zo sušených kvetov sa pripravovalo kadidlo a víno z kvetov sa pilo 
v snahe kontaktovať nadprirodzené bytosti. Táto bylinka sa netradične 
dá využiť aj ako pleťová maska. Stačí, ak drobné kvety zbavíte stoniek 
a zalejete trochou horúcej vody tak, aby vznikla riedka kašovitá hmota. 
Tú následne vložte medzi gázu a aplikujte na tvár po dobu dvadsiatich 
minút. Po uplynutí tohto času pokožku dôkladne umyte. 

Rumanček či harmanček – bylinka, ktorá je známa pre svoje upokoju-
júce účinky. Táto rastlinka je často využívaným prostriedkom proti stresu 
a úzkosti a dokáže pomôcť aj pri poruchách trávenia. Rumanček možno 
taktiež použiť pri bolestiach v krku vo forme kloktadla. Naši predkovia 
pripisovali tejto bylinke povahu Slnka a uctievali ju pre jej schopnosť 
hojiť a chrániť. Nálev z nej preto pili, aby sa spojili so slnečnou energiou 
a jej sušené kvety hojne využívali ako kadidlo. Z rumančeka si okrem 
iného môžete spraviť obklad na boľavé oči. Stačí, ak zmiešate dve lyžičky 
čerstvých či sušených kvetov s približne päťdesiatimi mililitrami mlieka 
a v hrnci privediete k varu. Zmes následne odstavte z plameňa, nechajte 
chvíľu dôjsť a preceďte. Po vychladnutí prikladajte prostredníctvom na-
močených tampónov na unavené oči. Ako pri všetkých bylinkách, tak 
i v prípade rumančeka platí – všetkého s mierou. Hoci je táto bylinka 
dobrým pomocníkom, nemala by sa užívať v nadmernom množstve. 
Zároveň je absolútne nevhodná pre tehotné ženy.

Šípky v minulosti nesmeli chýbať v žiadnej domácnosti a i v súčasnos-
ti sa tešia veľkej obľube. Plody sa využívajú hlavne pre svoj vysoký obsah 

vitamínu C a ďalších látok, ktoré pomáhajú pri nachladnutí a chrípke. 
Zaujímavosťou je, že šípky sú účinné aj pri krvácaní ďasien a hnačke. 
Rastlinka bola v dávnych dobách tak ako aj iné bylinky považovaná za 
magickú. Jej okvetné lístky sa preto používali počas rôznych rituálov. Na 
posilnenie imunity si môžete vopred pripraviť šípkový lekvár, na ktorý 
vám postačia zrelé plody a cukor. Čerstvé šípky zbavte jadier a rozmixuj-
te. Následne ich prepasírujte cez sitko, zvážte a pridajte rovnaké množ-
stvo cukru. Po pridaní trochy vody zmes varte, kým sa cukor nerozpustí. 
Takto pripravený šípkový lekvár vám určite pomôže počas tuhej zimy, 
alebo v letných mesiacoch pripomenie zasnežené večery.

Český názov pamajoránu obyčajného, dobromysl obecná, hovorí sám 
za seba. Táto bylinka je známa pre svoje upokojujúce účinky. Čaj z pa-
majoránu sa už oddávna podával ako prostriedok na zmiernenie ner-
vového napätia či bolesti hlavy. Rastlinka okrem toho dokáže uľaviť pri 
nespavosti a dokonca pomôcť aj pri morskej chorobe. Hoci pamajorán 
má množstvo pozitívnych vlastností, je nutné podotknúť, že čaj z neho 
by nemali piť tehotné ženy. V minulosti bola táto bylinka spojovaná 
s bohyňami lásky a často sa dávala do vencov. Okrem toho sa pálila 
v kadidle v dobe smútku a bolesti zo straty blízkej osoby. 

V prírode existuje nespočetné množstvo najrôznejších byliniek a silu 
mnohých z nich si človek ani neuvedomuje. Aj tie najbežnejšie rastlinky 
totiž dokážu uľaviť pri mnohých neduhoch. Stačí sa na chvíľu zastaviť 
a pri pití „obyčajného“ žihľavového či bazového čaju popremýšľať nad 
ohromnou silou prírody.  

Miroslav Meňher, autor je publicista

Žihľava - pŕhľava dvojdomá Hluchavka nachová

Šípek

21_bylinky.indd   2121_bylinky.indd   21 2/3/2015   10:38:12 AM2/3/2015   10:38:12 AM



22  Listy

Výstava Detvan. Slovenský spolok Detvan v Prahe (1882 
až 2012) mala v Čechách dve významné premiéry: 
2. decembra 2014 v Krajskej vedeckej knižnici v Liberci 

a 14. januára 2015 v Prahe. Výstavu pripravila Slovenská národná 
knižnica v Martine. Jej autorom je Mgr. Peter Cabadaj. DOMUS 
SM v ČR preniesol výstavu do českého prostredia a je jej mediál-
nym partnerom. K výstave pripravil niekoľko literárnych pod-
večerov s dramatizovaným čítaním z diel slovenských spisovateľov 
– detvancov. V Liberci Vlado Štancel a Štefan Capko čítali z diel 
J. G. Tajovského a Martina Kukučína so sprevádzajúcim slovom 
autorky tohto príspevku pred publikom libereckých Slovákov, ktorí 
si prišli pripomenúť diela slovenských spisovateľov a svoj materin-
ský jazyk spolu s Čechmi, ktorým je slovenská kultúra blízka. Za 
usporiadanie večera a prezentáciu výstavy patrí veľké poďakovanie 
riaditeľke Krajskej vedeckej knižnice v Liberci pani Mgr. Blanke 
Konvalinkovej.

14. 1. 2015 poctil otvorenie výstavy v Dome národnostných men-
šín veľvyslanec Slovenskej republiky J. E. Peter Weiss. V úvodnom 
slove sme si pripomenuli dlhú históriu česko-slovenských vzťahov 
a obdobia, keď slovenské osobnosti odovzdávali českým krajinám 
svoj intelektuálny prínos, napr. Ján Jesenius, Vavrinec Benedikt 
z Nedožier, Peter Fradélius, Pavel Kyrmezer a mnohí ďalší.

Príliv Slovákov, študentov, tovarišov i učňov zosilnel koncom 19. 
storočia. Študentský živel sa výrazne emancipoval v Prahe. Študen-
ti študovali na samostatnej českej univerzite a fi lozofi ckej a lekár-
skej fakulte, na Českém vysokém učení technickém, na vysokých 
školách umeleckého zamerania. Podľa týchto študentov si pražská 
spoločnosť tvorila názor na Slovákov a oni si toho boli vedomí. Ich 
vystupovanie, skromnosť, vytrvalosť, rozhľadenosť podnecovala 
záujem o Slovensko a Slovákov vôbec. Niektoré české spolky po-
máhali slovenským študentom preniknúť do pražského prostredia 
a vzbudiť tak záujem o Slovensko a Slovákov, slovenských študen-
tov – napr. Moravská beseda, Radhošť, Slavie, Umělecká beseda 
i Akademický čtenářský spolek.

Slovenskí študenti sa začali združovať v slovenskom študent-
skom spolku Detvan, ktorý vznikol v roku 1882. S detvancami sa 
rád stretal profesor T. G. Masaryk. Niektorí patrili k jeho študen-
tom. Detvan bol diskusným klubom, odborným seminárom, kde 
si študenti posudzovali navzájom svoje práce. Bol tiež domovom 
v novom prostredí, miestom, kde študenti z rôznych končín 
Slovenska nachádzali svojich krajanov a priateľov. V spolku žili 
a tvorili Milan Rastislav Štefánik, Jaroslav Vlček, Matej Bencúr 
(Martin Kukučín), Ladislav Nádaši-Jégé, Dušan Makovický, Al-
bert Škarvan, Ján Smetanay, Jozef Gregor Tajovský, Ivan Krasko, 
Vavro Šrobár, Anton Štefánek, Janko Alexy, Gejza Vámoš, Miloš 
Bazovský a ďalší; neskoršie Ladislav Novomeský a celá ďalšia plejá-
da nových detvancov. 

O spolku a jeho osobnostiach je výstava. Vo vynikajúcich foto-
grafi ách Pavla Socháňa a sprievodnom slove Petra Cabadaja nám 
zanecháva významný odkaz hrdosti na tých, ktorí tu boli v minu-
losti. Aj podľa nás a nášho vkladu do českého prostredia si pražská 
spoločnosť utvára názor na súčasnú slovenskú menšinu a jej pred-
staviteľov.     

Helena Nosková

Výstava spolku Detvan 
v Dome národnostných menšín
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Pod touto citací názvu koledy  se dne 9. ledna na svátek sv. Štěpá-
na – dle juliánského kalendáře sešli zástupci slovenské, rusínské, 
ukrajinské, ruské i běloruské národnostní menšiny, aby si společně 
připomněli lidové tradice, koledy i tradiční pokrmy spojené s jed-
ním z nejkrásnějších období roku – se svátky vánočními a novo-
ročními.

Sbor sv. Vladimíra zahájil večer koledou Dobryj večir Tobi pana 
hospodarju. 

Úvodní slovo pronesla předsedkyně Sdružení Ukrajinců a příz-
nivců Ukrajiny Mgr. Olga Mandová – „duchovní matka“ celé této 
akce, která dbá o navrácení a uchování tradic našich rodičů a pra-
rodičů. 

O vánočních zvycích promluvila PhDr. Helena Nosková CSc. 
(Ústav soudobých dějin) zástupkyně slovenské NM, která nás pro-
vedla jejich dějinným vývojem a zaměřila se na méně známé zvyky 
Bělorusů ve srovnání s tradicemi ostatních slovanských národů.  
Nezapomněla zdůraznit, že právě Vánoce jsou svátky tak silně za-
kořeněné, že  je slaví všechny generace, a to bez ohledu na politické 
ideologie.

Tradice rodného kraje nám předvedl rusínský soubor Skejušan 
z Chomutova pod vedením umělecké vedoucí  paní Romaňákové. 
Publikum se spontánně přidalo zpěvem ke koledování v čistě lido-
vém podání. Nechyběla ani betlémská hvězda, vyřezávaný betlém, 
tradiční pokrmy a bohatě vyšívané lidové kroje účinkujících. 

Soubor Skejušan vystřídal Sbor sv. Vladimíra, v jehož provede-
ní zazněly koledy a ščedrivky v úpravě ukrajinských hudebních 
skladatelů. Sbormistryně Olga Mandová slovem uváděla radostné 
písně oslavují narození Páně a taktéž hovořící o Panně Marii, sv. 
Josefovi, o třech králích a pastýřích, o strážných andělech, o křtu 
v řece Jordánu i o lidových oslavách se slavnostními přípitky! 

 Druhá část večera proběhla jako neformální společenské setkání 
se zpěvem lidových písní,  ochutnávkou ukrajinské kutji rusínských 
bobalků, fazolové kaše s bramborem, holubců, cukroví i vynikající-
ho boršče paní Dáši Březinové.  

Svátek sv. Štěpána byl večerem, kdy se propojil odborný výklad, 
vánoční tradice, koncertní provedení koled s lidovou veselicí a  kaž-
doročně se opakující: „Nova radisť stala, jaka ne buvala; nad Verte-
pom zvizda jasna u ves mir osijala…“ 

Olga Mandová a Marie Kamińská

Christos raždajetsja! Slavite Jeho!

Nova radisť stala, jaka 
ne buvala aneb vánoční 
svátky východních Slovanů

v Praze
v DNM!
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V živote sa stále všetko vyvíja, preto sa 
zákonite jeho zákony a zvyklosti vylepšujú 
a hodnoty menia. Je to logické a dobré a má 
to zmysel.

Umenie, vzídené z potenciálu barbarského 
kmeňa Gótov – gotika je dnes vysoko cene-
né pre originalitu a svojskosť. Renesanciu 
vnímame aj ako veľmi zdokonalenú antiku. 

Ale tá dnešná, väčšinou ľudstva milovaná 
„dokonalosť“(kedysi sme ju nazývali gýč) 

ALEXANDRA GESCHWANDTNEROVÁ

Úvahy o poslaní a posolstvách

„Je jednou z mimoriadne vnímavých umelkýň dnešného Slovenska. 
To poznanie, ku ktorému sa každým okamihom dostáva, dokáže tvo-
rivo spracovať a vyjadriť tak, aby to divák pochopil. A porozumel čaru 
nepoznaného. Záhadnej osobnosti tvorcu, ktorý však vo svojich dielach 
zobrazuje vnútorný život a vnemy každého z nás.“

„Surreálne je všetko, čo nie je reálne. Môže byť pesimizmus tvorivý? 
Celým svojím životom popierame, že sme normálne bytosti a práve to 
nám zapríčiňuje najväčšie ťažkosti, ktorých sa nevieme zbaviť. Nech 
žije život, najdlhšie slovo na svete!“

začína pri bábike Barbie. Hodnota a gýč sa 
nerýmujú.  

Hodnota je niečo originálne, prvé a objav-
né. Je energia a život. Dynamika a chtivosť. 
Túžba dosiahnuť sa aj v predstave budúcich 
desaťročí. Nie viera či nádej, ale jasno, že cieľ 
poznám a idem za ním. Cieľ máme aj vtedy, 
keď ho nevidíme. To je život. Jeho podstata, 
ktorá by u každého mala prekryť jeho ego. 
To ego človeka, ktoré je dnes svojvoľným 

spúšťačom zla, pomsty, ohovárania a intríg, 
nenávisti. Prečo nespúšťa ľudské ego najprv 
uznanie, obdiv a pokoru? Prečo? 

Súčasné umenie je ako človek so sklone-
nou tvárou. Tých druhých nie je veľa. Pre-
to som vybral pre dnešný článok tvorbu 
Alexandry Geschwandtnerovej. 

Autorka dnešnej výstavy je nadšeným 
obdivovateľom ľudí, ktorí sa vedia radovať 
z nádhery fantázií života. Preto fantazíruje. 
Imaginatívny realizmus. Umenie, o ktorom 
ľudia snívajú, ktoré milujú. Lebo vie toľko 
dať. Na cestu za ním sa tvorca málokedy 
pustí. Je priveľmi náročná. Autorka dnešnej 
výstavy po nej ide a úspešne. 

V jej obrazoch je poetika. Je v nich ľudské 
dobro. Hádanka i pokoj. Tvorba Alexandry 
Geschwandtnerovej je cestou k úspechu. Jej 
dielo, akokoľvek záhadne pokojné, bez irónie, 
rozruchu či satiry je nositeľom toho vzácneho 
a stále nedoceneného náboja, ktorý človeka 
vyzýva k dialógu, rozvíja jeho fantáziu, plány 
a túžby a posúva ho vpred. Preto je každý jej 
obraz taký vzácny. Ako biele vrany, ako vtáčie 

Na jeho miesteŽivot

Stratení
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spomienky na chvíle šťastia pod voňavým tor-
nádom. Je príjemné byť v spoločnosti takých-
to obrazov. Ony majú väčšiu hodnotu, ako je 
ich cena. Oveľa väčšiu.

Jej tvorba je zázrakom prinášajúcim 
príbehy zo sveta Nikoho, ktorý tak dobre 
poznáme. Dokáže v ňom vycítiť a potom 
obrazmi prerozprávať slovami nevypoveda-
teľné kúzlo života ľudí, úsmevov a škriat-
kov, kde vedia všetci lietať a žiť mimo 
problémov, klebiet a jednodňových „šokov 
a hviezd“. Krásne obrazy Alexandry Gesch-
wandtnerovej sú silou pre chvíle slabosti 
a smútku. Sú nádejou pre bezduchý život 
odstrčených, ale aj stimulom pre skrytých 
intelektuálov. Celé autorkino umenie je 
o živom človeku. Je nositeľom humanizmu 
v tej najkrajšej podobe. Človek si myslí, že 
takáto hodnota sa pomaly stráca. Ale nie. 
Občas niekde vytryskne ako žriedlo kyslíka 
v smogu mesta a poteší, že ešte aj umenie 

vie žiť, snívať a kľudne ísť vpred. Také je 
dielo tejto vzácnej, medzi zberateľmi stále 
žiadanejšej výtvarnej umelkyne.

Alexandra Geschwandtnerová vyštudova-
la Univerzitu Matej Bela v Banskej Bystrici 
(1995). 

Pripravila niekoľko samostatných vý-
stav, zúčastnila sa vybraných kolektívnych 
prehliadok. Obdržala cenu medzinárodnej 
poroty na umeleckom festivale v Taliansku. 
Jej tvorba je zameraná na človeka a jeho exis-
tenciu v spoločenskom vesmíre bytia. Diela 
umelkyne sa nachádzajú v mnohých vzác-
nych zbierkach u nás i v zahraničí. Lebo sú 
príťažlivé a ľudia ich chcú mať stále pri sebe. 
Vedia podnietiť, dať zmysel ceste, ktorú nie-
kedy dlho hľadáme. 

Autorka žije a tvorí v Topoľčanoch.
PhDr. Ľuboslav Moza, teoretik a historik 

umenia, galerista a umenovedec
január 2014

Bez topánokDomáce zvieratká

Domáce zvieratká

Domáce zvieratká
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Je polovica apríla. Jar tohto roku mešká. 
Zvyšky snehu v krajine.

Sedím v odletovej hale a v hrsti stískam 
letenku a pas. A zvláštne nutkanie štipnúť sa 
do líca, či to všetko nie je iba sen. Čaká ma 
druhý let v živote. Po viac ako 20-tich rokoch, 
keď som ako študent dostal k  narodeninám 
letenku z Prahy do Bratislavy. Tentoraz ma 
čaká dlhší let.

Som vzrušený. A prekvapený frmolom 
v odletovej hale. Množstvom ľudí smeru-
júcich do všetkých možných kútov nášho 
globalizovaného sveta. Zdá sa, že pre väč-
šinu z nich je to všedná záležitosť, ako cesta 
vlakom či autom. Je tu ešte niekto iný, komu 
búcha srdce ako splašené, tak ako mne?

���
Hlava v okienku sa nevie vynadívať, oči na-

sýtiť tej krásy. 
Obrovské meandrujúce rieky niekde nad 

Ruskom, v hlbinách.
Premýšľam o tom, keby som vypadol 

z lietadla, koľko minút by moje telo padalo 
k zemi...?

Spolucestujúci pokojne odpočívajú, 
slúchadlá na ušiach, na očiach pásky pre 
nerušený spánok. Letíme oproti novému 
dňu. V ústrety vychádzajúcemu slnku. Čaká 
nás veľmi krátka noc.

Lietadlo je z väčšiny naplnené Japoncami, 
ktorí sa vracajú domov z ciest. Tma za oknom 
lietadla trvá len pár hodín a už sa brieždi. Pod 
nami samé hory a pláne. A potom more.

Lietadlom prebehne vlna vzrušenia. Kapi-
tán oznamuje vstup do japonského vzdušného 
priestoru. Hlavy sa nahrnú k okienkam. Vzru-
šenie a radosť cestujúcich sú hmatateľné. Pod 
nami vody Japonského mora a neskôr zasneže-
né hory a kopce severnej časti ostrova Honšú.

„Surobakia džin des”
Krajina je viac a viac zelená. Lietadlo rých-

lo klesá a pripravuje sa na pristátie na letisku 
Narita.

Pred odletom mi kamarát nakázal po-
zdravovať v tej japonskej záhrade. To je môj 
prvý dojem. Prilietam do krajiny, ktorá je 
rozkvitnutá, plná zelene a jari. Neskôr v rých-
liku z letiska mi pán Jošihiro ukazuje na 
kopce, ubiehajúce za oknom vlaku. – „Laug-
hing Hills“- Smejúce sa vŕšky. Aký výstižný 
a poetický výraz pre prírodu v plnej jarnej 
sile. Koľko odtieňov zelenej sa vošlo na pa-
letu, ktorou je namaľovaná krajina za oknom 
vlaku? Zalesnené kopce, bambusové háje, 
svieža farba pučiacich ryžových polí. Krajina, 
ktorú tvoria z dvoch tretín hory.

Prestup v Tokiu na Šinkansen a potom let 
rýchlovlakom do prefektúry Šizuoka, okolo 
hory Fudži, ktorá sa nám ukazuje v plnej kráse. 
,,Lucky boy”, smeje sa Jošihiro-san. „Si prvý 
deň v Japonsku a hneď vidíš Fudži, ktorá sa 
niekedy neukáže spoza mrakov celé týždne...“

Úsmev z tváre pána Jošihira nemizne. Od 
prvej chvíle nášho stretnutia na letisku. Je to 
môj anjel strážny, sprievodca a ten, kto má na 
svedomí môj prílet.

Prefektúra Šizuoka je akousi esenciou 
Japonska. Majestátna hora Fudži. Surugs-
ký záliv, kde sa lovia vzácne ružové krevety. 
Oblasť preslávená čajovými plantážami, kde 
sa pestujú a spracúvajú tie najlepšie zelené 
čaje. Oblasť husto osídlená, kde polia a kop-
ce striedajú priemyselné aglomerácie a mestá, 
prechádzajúce jedno do druhého bez viditeľ-
ných hraníc. Japonsko...

Samozrejme som vedel, že existuje. 
Vzdialená a zvláštna krajina. Pre výtvarníka 
zem zasľúbená, ktorá dala svetu mená ako Hi-
rošige či Hokusai, divadlo Kabuki, kaligrafi u. 
Pojmy ako saké, gejša, samuraj, harakiri alebo 
manga... Netušil som, že v nej nechám kus 
srdca a budem sa k nej v myšlienkach tak čas-
to vracať.

���
Ležím na posteli v „domčeku na stračej 

nôžke“. Ateliér v záhrade za domom man-
želov Sugegayovcov je mojím novým domo-
vom. Vzdušná drevená stavba, kde sa po 
schodoch vystupuje do miestnosti s malou 
kuchynkou, posteľou a oddelenou toaletou. 
A nie hocijakou!

Bidet, ktorý je jej súčasťou, sa ovláda 
elektronicky. Človek si navolí intenzitu a tep-
lotu prúdu vody, pánsku či dámsku variantu 
umytia „podvozku“, ktorý je vo fi nále dosu-
cha vyfénovaný. Jednoducho Japonsko!

Mesto Sizuoka

Čajová záhrada  
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Ležím v posteli a nemôžem spať. Veľký 
časový posun, prebdetá noc a potom nový-
mi dojmami nabitý, predlhý deň. Všetko je 
„upside down“, hore nohami!

Ležím a premýšľam o tom, že zázraky sa 
dejú. Ako mi pred pár mesiacmi prišiel list 
s pozdravom od pána Jošihira a jeho pani 
Jumiko. List s osobným pozvaním a nápa-
dom, či by som nechcel vystavovať v Japon-
sku. Všetko na základe jedinej maľby na hod-
vábnej šatke, ktorú kamarátka Katka poslala 
ako dar do Japonska, do rodiny, kde prebýva-
la počas štúdií.

Maľby, ktorá teraz visí v obývacej hale 
domu, na čestnom mieste vo výklenku to-
konoma, nádherne adjustovaná do podoby 
tradičného svitku kakedžiku.

V rodine, ktorú budem mať možnosť 
v najbližších týždňoch poznať bližšie. A žas-
núť!

Jošihiro-san je lekár. Pracuje od skorého 
rána do podvečera, nezriedka aj v noci, keď 
je treba.

Jumiko-san je jeho pravá ruka a pomoc 
pri manažovaní malej rodinnej kliniky, ktorá 
susedí s domom.

Obaja fi lantropi a veľkí milovníci umenia. 
Dom plný obrazov a sôch.

Dobrosrdeční a pokorní ľudia, pripravení 
pomôcť, kde sa dá. Momentálne moji osobní 
mecenáši.

Vďaka ich veľkorysosti sa nachádzam 
v Japonsku na tvorivo-poznávacej stáži.

Ležím v posteli a opakujem si pár základ-
ných slovíčok a viet, ktoré budem potrebovať 
v nasledujúcich dňoch:

„Ohajó gozaimas“ – dobré ráno, „Koniči 
wa“ – dobrý deň, „Dómo arigató gozaimaš-
ta“ – ďakujem veľmi pekne.

„Surobakia džin des“ – som zo Slovenska. 
Hoci žijem neďaleko Prahy, niekde tam na 
opačnej strane zemegule, veľmi, veľmi ďaleko...

���

Skoro ráno ma budí zvláštny spevavý zvuk. 
Za oknom ateliéru je zarastená hrádza, lemu-
júca koryto rieky. Po hrádzi vedie chodník 
a neďaleko môjho okna je malá buddhistická 
kaplnka s kamennou soškou. Nejaký starček 
zapaľuje sviecu a drmolí rannú modlitbu.

Bývam na okraji mesta Fudžieda. Za riekou 
sú zalesnené kopce, bambusové lesíky, polia 
a čajové záhrady. Slnečné ráno pozýva na 
prieskum okolia. V rieke sa brodia volavky. 
Na kameni vprostred prúdu kormorán s roz-
tiahnutými krídlami čaká na rybu.

Chodník ma vedie k mostu. V tieni bam-
busov a tmavých vysokých stromov sa krčí 
malý drevený chrám či svätyňa. Vo vánku šu-
chocú papierové strapce.

Zrazu som na vidieku. Chodník stúpa str-
mo do kopca. Bambusy striedajú terasy čajo-
vých kríčkov. Vzduch vonia slnkom a pôdou. 
Medzi lístím žiaria veľké oranžové pomaranče 
s rozpukanou kôrou a nahorklou chuťou.

Na malej čajovej plantáži sa pracuje. Staršia 
dvojica usilovne okopáva vzácne kríky. 

Z diaľky kričím naučené „koniči wa“ a do-
dávam „Doktor Sugegaya“, ukazujúc do údo-
lia k mestu. 

Dvojica sa zastaví v práci, usmeje sa a zamá-
va mi naspäť. Všetko je v poriadku a správne. 
Svet je krásny.

Najvyšší čas vrátiť sa, aby o mňa domáci 
nemali strach, že som sa stratil hneď na za-
čiatku...          Miro Pogran

Zakvitnutá čerešňa

Rieka Seto 

Bambusový les

26_27_pogran-Japonsko.indd   2726_27_pogran-Japonsko.indd   27 1/30/2015   11:28:49 AM1/30/2015   11:28:49 AM



III_OB_1-2.indd   IIIIII_OB_1-2.indd   III 1/30/2015   9:50:25 AM1/30/2015   9:50:25 AM



ES
P 

A 
AS

IS
TE

NT
 R

OZ
JE

ZD
U 

DO
 K

OP
CE

, T
EM

PO
M

AT
 S

 O
M

EZ
OV

AČ
EM

 R
YC

HL
OS

TI
, 

EL
. O

VL
ÁD

AN
Á 

PŘ
ED

NÍ
 O

KN
A,

 E
L.

 N
AS

TA
VI

TE
LN

Á 
ZP

ĚT
N

Á 
ZR

CÁ
TK

A,
 L

ED
 D

EN
NÍ

 S
VÍ

CE
NÍ

RE
NA

UL
TB

EZ
CE

KA
NI

.C
Z

ZÍ
SK

ÁT
E 

ZI
M

NÍ
 P

NE
UM

AT
IK

Y 
· 5

 L
ET

 Z
ÁR

UK
A

Uv
ed

en
é 

ce
ny

 p
la

tí 
na

 v
yb

ra
né

 s
kl

ad
ov

é 
vo

zy
 o

d 
xx

. x
x.

 d
o 

xx
. x

x.
 2

01
5 

př
i fi

 n
an

co
vá

ní
 R

en
au

lt 
Fi

na
nc

e 
a 

se
 z

vý
ho

dn
ěn

ím
 p

ři 
vý

ku
pu

 s
ta

ré
ho

 v
oz

u.
 R

en
au

lt 
Fi

na
nc

e 
zn

am
en

á 
fi n

an
co

vá
ní

 p
os

ky
to

va
né

 s
po

le
čn

os
tí 

RC
I F

in
an

ci
al

 S
er

vi
ce

s 
s.

r.o
. A

kč
ní

 n
ab

íd
ka

 
4 

zim
ní

ch
 p

ne
um

at
ik

 o
 r

oz
m

ěr
ec

h 
od

po
ví

da
jíc

íc
h 

da
né

m
u 

m
od

el
u 

pl
at

í p
ři 

uz
av

ře
ní

 k
up

ní
 s

m
lo

uv
y 

od
 1

. 1
. d

o 
28

. 2
. 2

01
5 

na
 v

yb
ra

né
 s

kl
ad

ov
é 

vo
zy

 a
 p

ři 
fi n

an
co

vá
ní

 v
oz

u 
pr

os
tř

ed
ni

ct
ví

m
 R

en
au

lt 
Fi

na
nc

e.
 N

ab
íd

ka
 je

 p
ou

ze
 in

fo
rm

at
iv

ní
 a

 n
en

í z
áv

az
no

u 
na

bí
dk

ou
 k

 u
za

vř
en

í k
up

ní
 s

m
lo

uv
y.

 S
m

lu
vn

í z
ár

uk
a 

Re
na

ul
t 5

 le
t/

10
0 

00
0 

km
 (d

le
 to

ho
, c

o 
na

st
an

e 
dř

ív
e)

 s
e 

říd
í k

on
kr

ét
ní

m
i z

ár
uč

ní
m

i p
od

m
ín

ka
m

i, 
kt

er
é 

js
ou

 n
eo

dd
ěl

ite
ln

ou
 s

ou
čá

st
í k

up
ní

 s
m

lo
uv

y.
 C

lio
 G

ra
nd

to
ur

: s
po

tř
eb

a 
3,

2–
7,

0 
(l/

10
0 

km
), 

em
is

e 
CO

2 9
0–

12
7 

(g
/k

m
). 

Uv
ed

en
é 

sp
ot

ře
by

 p
al

iv
a 

a 
em

is
e 

CO
2 j

so
u 

zm
ěř

en
y 

m
et

od
ik

ou
 s

ta
no

ve
no

u 
dl

e 
pl

at
ný

ch
 p

rá
vn

íc
h 

př
ed

pi
sů

 v
yž

ad
ov

an
ýc

h 
pr

o 
ho

m
ol

og
ac

i v
oz

id
la

. V
yo

br
az

en
í v

oz
u 

je
 p

ou
ze

 il
us

tra
tiv

ní
. 

 R
en

au
lt 

do
po

ru
ču

je

R
EN

A
U

LT
 B

EZ
 Č

EK
Á

N
Í S

E 
ZI

M
N

ÍM
I P

N
EU

M
A

TI
K

A
M

I
R

E
N

A
U

LT
 C

L
IO

 G
R

A
N

D
T
O

U
R

 O
D

 2
0
5
 9

0
0
 K

č

R
E

N
A

U
LT

 A
U

T
O

 P
IL

A
Ř

, 
Č

E
R

N
O

K
O

S
T

E
L

E
C

K
Á

 2
6
8
, 

2
5
1
 0

1
 Ř

ÍČ
A

N
Y,

 Č
E

S
K

Á
 R

E
P

U
B

L
IK

A
, 

T
E

L
.:

 +
4
2
0
 3

2
3
 6

1
0
 3

3
4
, 

M
O

B
IL

: 
+
4
2
0
 6

0
6
 7

1
1
 1

6
7
, 

W
W

W
. 

A
U

T
O

-P
IL

A
R

.C
Z

au
to

 p
ila

r.i
nd

d 
  1

au
to

 p
ila

r.i
nd

d 
  1

1/
29

/2
01

5 
  1

0:
02

:5
6 

A
M

1/
29

/2
01

5 
  1

0:
02

:5
6 

A
M



14 . 2. 2015 •18.30 • obecní dům • Praha

Jana KIrSchner • oLYmPIc 
roZhLaSoVÝ bIG band GUSTaVa broma
andrea KaLIVodoVÁ a oTo KLeIn
monIKa baGaroVÁ • maTĚJ VÁVra
SamUeL TomeČeK a mILUJem SLoVenSKo band
maGdaLÉna IZaKoVIČoVÁ • KaTKa ŠČeVLíKoVÁ

primáš mIchaL noGa a noGaband • FS LImbora
JoŽKa ŠmUKaŘ a cimbálová muzika a ďalší
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