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Výber z programov DOMUS SM v ČR na marec a apríl
Vážení priaznivci slovenskej kultúry,
obraciame sa na Vás s prosbou. Situácia v uplynulých dvoch
rokoch ukázala potrebu rýchlej komunikácie medzi nami, ktorí
programy pripravujeme a návštevníkmi i záujemcami o činnosť
Dokumentačného a múzejného strediska slovenskej menšiny v ČR
a Klubu slovenskej kultúry. Niektoré programy uvedené v mesačníku
Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť... bývajú
publikované vždy s mesačným predstihom. Niekoľkokrát sa stalo,
že sme program museli presunúť na iný deň a mohli sme o zmene
informovať len tých, ktorých mailové adresy máme v databáze. Alebo
sa vyskytla ponuka nového zaujímavého programu, na ktorý sme
mnohých nemohli pozvať prostredníctvom nášho časopisu, pretože
už práve vyšiel.
Súčasná situácia je zložitá. Národnostné menšiny v Dome
národnostných menšín sa snažia zo všetkých síl pomôcť Ukrajine
a v priestoroch DNM sa hromadí obrovské množstvo materiálnej
pomoci. Ako sa bude situácia vyvíjať, nemôžeme odhadnúť. Preto sa
na všetkých záujemcov o programy obraciame s prosbou o zaslanie
mailových kontaktov na adresu listy@franklin.cz, aby sme mohli
informovať o zmenách. Súčasne prosíme o zhovievavosť, pretože
zatiaľ budú Listy len na www.klubsk.net. Časopisom národnostných
menšín nebola pridelená žiadna dotácia, pretože nebol schválený
štátny rozpočet. Akonáhle financie získame, vytlačíme číslo 3 i číslo
4 a rozošleme ho.
Ďakujeme! Redakčná rada
18. marca 15.00 hod.
Gymnázium Krnov
Seminár k príprave stredoškolskej konferencie Hľadanie
minulosti.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a MŠMT ČR.

31. marca 14.00 hod.
Gymnázium Bruntál
Seminár k príprave stredoškolskej konferencie zameranej
na národnostné menšiny.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a MŠMT ČR.
1. apríla 17.00 hod.
Městské muzeum Krnov
Otvorenie výstavy Dokumentácia slovenských hrobov
vo vybraných pohraničných regiónoch Českej republiky.
Bruntálsko, Tachovsko, Chebsko a Českokrumlovsko.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.
7. apríla
Knižnica DNM
Tradície a zvyky Veľkej noci Slovákov, Ukrajincov, Poliakov,
Bulharov a Čechov.
Ku Dňu vzdelanosti pripravila ANM a DOMUS SM v ČR
vďaka finančnej podpore MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
21. apríla
Knižnica DNM
Ukrajinskí spisovatelia a ukrajinská krásna literatúra.
Pripravila ANM a DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore
MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR
sa uskutočnia vďaka finančnej podpore MK ČR,
Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR,
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

23. marca 17.00 hod.
Knižnica DOMUS SM v ČR v DNM
Marec – mesiac knihy. Prezentácia slovenskej knižnice
a nových kníh.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.
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Peter Cabadaj

Rusko malo šťastie.
V minulých storočiach žili spisovatelia,
hudobní skladatelia,
maliari a umelci vôbec, ktorí preslávili
ruskú kultúru po
celom svete. A celé
generácie i my sme
si tvorili obraz Ruska podľa nich. Hoci
aj ruské i ukrajinské
Ilustrácia Zuzana Štancelová
osobnosti skončili svoj
život vďaka mocným. Pripomeňme si len Puškina, Lermontova, nejasnú smrť Gorkého i jeho syna, vyhnanstvo na Sibír a odsúdenie na
smrť Dostojevského i mnohých ďalších. Početnú emigráciu z Ruska
a Ukrajiny po víťazstve boľševikov v dvadsiatych rokoch 20. storočia.
Odchádzali spisovatelia, vedci, filozofi, ale i všetci tí, ktorí pochopili,
že končí sloboda jednotlivca a nastávajú tvrdé postihy pre tých, ktorí
sa neprispôsobia stádu a jedinej opakovanej mantre. So Sovietskym
zväzom na večné časy! Aj u nás mnoho ľudí podľahlo lákavej perspektíve mať moc, šíriť strach a ovládať ostatných bez akejkoľvek zodpovednosti. Václav Havel na rokovaní amerického Kongresu v roku
1990 povedal: „Když si chceme opravdu pomoci, pomozme i Rusku.“ Myslel tým posilnenie demokratickej časti Ruska a neželal si jeho
izoláciu. Keby sa to podarilo, možno by dnes Rusku nevládol Putin,
slobodná Ukrajina by nemala nepriateľa, nebola by dnes vo vojne.
Zrejme ani my sme neboli príliš usilovní v šírení demokracie, možno
aj niektorým z nás sa cnelo po starých „zlatých“ časoch. Pár rokov,
v ktorých Rusko ako vývozca cenných surovín zažilo prosperitu, je
preč, ďalší rozmach ekonomiky v nedozerne. Kto za to môže? Údajne
rozpad ZSSR, nepriateľský okolitý svet a hlavne Ukrajina kloniaca sa
k Západu. Nepochopila, že sa má správať ako Bielorusko! Hoci Ukrajina historicky po dlhé obdobia nemala svoj štát, mala vždy svoje územie. V roku 1991 vyhlásila svoju nezávislosť a stala sa samostatným
štátom, ktorý sa zriekol nukleárnych zbraní. Avšak Rusko porušilo
minské dohody, medzinárodné právo a vojenskou silou zaútočilo na
Ukrajinu. Odsudzujeme scestnú politiku Vladimíra Putina, podporujeme Ukrajinu a demokraticky zmýšľajúcich Rusov!
Redakčná rada a členovia DOMUS SM v ČR, február 2022
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mala aj slovenský príbeh
(Načrtnutie témy a jej súvislostí)
Nedávne 45. výročie vzniku Charty
77 príliš veľký záujem na Slovensku
nevzbudilo. Skôr naopak, čo možno
považovať za ignorantský prístup vo
vzťahu k našim najnovším dejinám.
Hoci mnohí laici tvrdia, že išlo výlučne
len o českú (pražskú) záležitosť,
pomyselnou troškou do mlyna rozhodne
prispela aj slovenská strana.

K

eď bol 13. októbra 1976 publikovaný v zbierke zákonov Helsinský dohovor o občianskych a politických
právach, vynorila sa myšlienka oprieť text Charty o túto
skutočnosť. Václav Havel v memoároch tvrdí, že s ideou prišiel
v decembri spomenutého roka filozof Ladislav Hejdánek. Iné
zdroje uvádzajú, že nezávisle od neho to bol bývalý komunistický
funkcionár, potom disident a exulant Zdeněk Mlynář. „Vôbec sa
nevie,“ – píše slovenský filozof, historik a občiansky aktivita Fedor
Blaščák, že Mlynář „... k nápadu prišiel v októbri 1976 v Bratislave
v domácnosti profesora Miroslava Kusého a jeho manželky Jolany,
ktorá mu to podľa vlastných slov vnukla...“

MANŽELIA DIDIOVCI
Prvými Slovákmi, ktorí Chartu signovali, boli 31. decembra
1976, respektíve 1. januára 1977 historik Ján Mlynárik (žil už
dlhšie v Prahe) a spisovateľ Dominik Tatarka. Postupne k nim
do roku 1989 pribudla takmer štyridsiatka ďalších odvážlivcov
(Miroslav Kusý, Tomáš Petřivý, Pavol Koniar, Martin Matuštík,
Marián Zajíček, Róbert Gombík, Gabriel Levický a iní).
Zvlášť spomenieme manželov Máriu a Ľudovíta Didiovcov
z Vrábeľ, ktorí Chartu podpísali 9. júna 1980. Mária si spôsobila veľké ťažkosti už sobášom, keď napriek kategorickému nesúhlasu rodiny vstúpila do manželského zväzku s rómskym učiteľom. Obaja boli v dôsledku invázie armád Varšavskej zmluvy na
územie Československa v auguste 1968 za prejavené občianske

postoje vyhodení z učiteľských miest a museli živiť seba i svoje
tri deti ako robotníci vo fabrike. Český Ústav pre štúdium totalitných režimov ocenil vlani v Prahe síce fascinujúci, ale celkom
neznámy príbeh tejto chrabrej famílie udelením pamätnej medaily Márii Didiovej.
Eventuálny záujemca by v zoznamoch signatárov Charty 77
márne hľadal Alexandra Dubčeka – symbol Pražskej jari, obrodného demokratizačného procesu a idey socializmu s ľudskou tvárou
z roku 1968. Dôvod? Bezpochyby objektívne príčiny – zjavná odlišnosť českého a slovenského milieu, nonstop špicľovanie Štátnej
bezpečnosti (ŠtB), vlastný spôsob boja proti režimu – dopĺňa fakt,
že Dubček nefiguroval medzi strojcami a zakladateľmi tohto disidentského hnutia. Zrejme netúžil byť v postavení „iba“ jedného
zo signatárov. Avšak oproti Charte, ktorej dokumenty boli verejné,
Dubčekove protestné listy na verejnosť neprenikli (ani jej ich neadresoval). Zo strany osnovateľov Charty mal taktický ťah neprizvať
lídra Pražskej jari a reformných komunistov svoju logiku. Nielenže
bol v Bratislave príliš izolovaný, ale Dubčekov autogram by ho iste
katapultoval do pozície mediálne najviditeľnejšieho chartistu...

KATOLÍCKY DISENT
Širšia verejnosť prakticky nevie, že občiansku statočnosť a odvahu prejavilo niekoľko Slovákov už hneď po nástupe totalitného
komunistického režimu vo februári 1948, respektíve v krutých
päťdesiatych rokoch. Istotne stoja za zmienku aspoň básnici Janko Silan a Štefan Sandtner (väznený v Leopoldove, Ilave a Mírove) či protagonisti katolíckeho disentu (Ladislav Hanus, Jozef
Kútnik-Šmálov, Pavol Strauss, Ján Chryzostom Korec, Silvester
Krčméry, Vladimír Jukl a iní). Keďže žili pod neustálym dohľadom ŠtB, vlastnú činnosť mohli uskutočňovať len v podmienkach prísnej konšpirácie. Texty, ktoré sa im podarilo prepašovať
do zahraničia, vychádzali prevažne v Ríme. Odtiaľ boli rôznymi
cestičkami tajne distribuované späť na Slovensko. Dôležitú úlohu pri ich šírení zohrávali aj Vatikánsky rozhlas, Rádio Slobodná
Európa, Hlas Ameriky, BBC... Katolícke podzemie malo napriek
sliedeniu a permanentne hroziacim represiám dobre fungujúcu
vydavateľskú aj kolportérsku sieť.
„Slovenský disent 50. rokov,“ – uvádza Ľubomír Feldek – „ktorý
prežil tie najťažšie skúšky, mal vraj príliš špecifický religiózny cha-
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Dominik Tatarka (1913 – 1989)

Hana Ponická (1922 – 2007)

rakter. No ja si myslím, že pokiaľ sa niekto stretne s totalitou v boji
za jedno zo základných ľudských práv – a sloboda náboženského
presvedčenia medzi ne patrí – tak sa to nemôže nazvať špecifickým
religióznym disentom, lebo je to taký istý disent ako každý iný. To
znamená – demokratický. Keď si pozriete Mikloškovu knihu Nebudete ich môcť rozvrátiť, tí ľudia, o ktorých píše, si odsedeli dokopy
niekoľko tisícročí. To teda nie je málo! Zaslúžia si rovnakú pozornosť
a úctu ako veľké postavy disentu iných krajín – Havel, Uhl, Walesa
či Michnik. Historik Ivan Kamenec vraví, že utrpenie nie sú ľahkoatletické preteky. Súhlasím, ale predsa mi to nedá, aby som sa znova
a znova neopakoval: vracajme sa aj pri výročiach Nežnej revolúcie
k tomu najväčšiemu utrpeniu a tým najväčším obetiam, lebo práve
tie už v zárodku a základoch oslabili totalitu.“ (2007)

LITERÁRNY DISENT
Poďme ale späť k Charte 77 a jej slovenským koreláciám. Najznámejšou disidentskou skupinou boli tvorcovia orientovaní na
pražské centrum hnutia, ktoré malo značnú medzinárodnú publicitu: Dominik Tatarka, Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Ivan
Kadlečík, Pavel Hrúz, Hana Ponická... Živé kontakty s českým
intelektuálnym hnutím spôsobili, že nepociťovali nutnosť budovať vlastné inštitúcie a ilegálnu vydavateľskú bázu, akú v Prahe
predstavovali Domové divadlo, Tajná univerzita či samizdatové
centrá Česká edice, Petlice a ďalšie. Literárne, esejistické, filozofické a publicistické texty autori uverejňovali hlavne v českom nezávislom vydavateľskom prostredí a exilových nakladateľstvách.
Dominik Tatarka aj napriek krajne zložitej existenčnej situácii,
perzekúciám a systematickému eštebáckemu dozoru na tvorbu
nerezignoval. Rukopisy svojich diel koncipoval s vedomím, že
nikdy nevyjdú tlačou. Zároveň ale priznával, že sa písaním za-

Tomáš Petřivý (1955 – 1986), ktorý bol v dôsledku podpisu Charty 77
vylúčený zo štúdia na pražskej FAMU, tvrdo perzekvovaný a väznený, zomrel
za dodnes bližšie neobjasnených záhadných okolností. Pravdepodobne v tom
mala prsty ŠtB...

chraňuje, že si vlastnými písačkami vydobýja slobodu, ktorú mu
odnímali. Manuskripty chýrneho literáta napokon vyšli knižne
v slobodnom zahraničí a do tlače ich pripravil Ján Mlynárik.
Piatimi Tatarkovými dielami (Sám proti noci, Písačky, V ne-čase,
Listy do věčnosti, Navrávačky), ktoré majú z výpovedného hľadiska kompaktný tvar, dôstojne pretrvala v slovenskej umeleckej
spisbe línia nekonformnej tvorby, vzdorujúca tlaku a represáliám
komunistického režimu. Ako disident sa Tatarka od druhej polovice 70. rokov už veľmi často zdržiaval v Prahe, kde okrem V.
Havla, ktorému podpísal Chartu 77, rozvinul priateľstvo aj s fiListy 3
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Ivan Kadlečík (1938 – 2014)

ZDROJ FOTOGRAFIÍ: Literárny archív SNK Martin, internet

lozofom Karlom Kosíkom, spisovateľmi Karlom Peckom, Ludvíkom Vaculíkom a ďalšími osobnosťami.
Pavel Hrúz, keďže nedostal striktný oficiálny zákaz publikovania, provokatívne expedoval svoje texty do redakcií literárnych
súťaží. Počas pôsobenia v Prahe (1976) zaslal do súťaže vydavateľstva Mladá fronta poviedku – napriek tomu, že získala tretiu
cenu, uverejnená nebola; s L. Vaculíkom dohodol vydanie rukopisu Zvuky ticha v ilegálnej edícii Petlice (náklad 30 exemplárov). V roku 1977 publikoval Hrúz tri texty v samizdatovom
Československom fejetone. Novelou Oči kuričove inicioval koncept nemilosrdného odhaľovania iluzórnosti komunistického systému a stŕhania masiek dobroprajnosti z jeho tváre, ktorý začne
presakovať do oficiálneho obehu po roku 1988 a po Nežnej revolúcii sa stane hlavnou tematickou líniou slovenskej prózy.
Ivan Kadlečík chcel sprvu v disente publikačne preraziť ako literárny kritik. Čoskoro však prešiel k autobiografickým témam,
reflexiám dobového politického diania, aktivít chartistov i vlastného súkromného života. Úvodnému súboru textov, ktoré oscilujú v žánrovom rozhraní fejtónu, eseje a životopisnej črty, dal
názov Rapsódie a miniatúry (Praha, edícia Petlice, 1981).
Po obhajobe Charty 77 a následnom vylúčení zo spisovateľského zväzu sa v kruhu disidentov ocitla Hana Ponická, predtým známa hlavne ako autorka detskej literatúry. Knihu voľne
komponovaných záznamov, príhod a reflexií, ako i autentických
svedectiev o živote v podzemí Lukavické zápisky (Toronto 1989)
charakterizuje dokumentárne ucelenejší prístup, než aký zvolil
Tatarka v Písačkách alebo Kadlečík v nekončiacich sa variáciách

Miroslav Kusý (1931 – 2019)

na identické témy.

BYTOVÉ SEMINÁRE
Interesantným fenoménom aktivít Charty 77 boli bytové semináre. Medzi ich najagilnejších organizátorov patril filozof Julius
Tomin, žiak Jana Patočku, ktorý túžil priniesť záujemcom väčšiu
intelektuálnu kvalitu. Preto v lete 1978 oslovil listom štyri renomované západoeurópske univerzity (Oxford, Harvard, Heidelberg,
Berlín). Na Tominovu žiadosť o vyslanie prednášajúcich zareagoval
len Oxford – avšak veľmi konkrétne. Filozofická sekcia slávnej univerzity delegovala v apríli 1979 do Prahy Kathy Wilkesovú, neskôr
Rogera Scrutona, Anthonyho Kennyho, Jacqua Derridu a ďalších.
Vplyvný britský filozof, spisovateľ a politológ Roger Scruton,
tiež študovaný právnik, inicioval vytvorenie nezávislej ustanovizne, ktorá by realizáciu bytových seminárov zastrešila, ergo zaregistrovala podľa britskej legislatívy o charitatívnych organizáciách.
Netrvalo dlho a vznikla Vzdelávacia nadácia Jana Husa (Jan Hus
Educational Foundation – ďalej JHEF), ktorej prvá schôdzka sa
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Ján Mlynárik (1933 – 2012)

Pavel Hrúz (1941 – 2008)

konala v máji 1980.
JHEF rozšírila v roku 1987 svoje aktivity aj na Slovensko, presnejšie do Bratislavy, kde interes o organizovanie bytových seminárov prejavil Ján Čarnogurský. Znalec témy Martin Borovjak
uvádza, že „celkovo ich bolo do decembra 1989 uskutočnených deväť
– spravidla v Čarnogurského byte v Dúbravke, raz u Miroslava Kusého (prednášal filozof David Selbourne) a po Sviečkovej manifestácii
v marci 1988 u Miroslava Lehkého v Karlovej Vsi. Čarnogurský bol
v tom čase intenzívne sledovaný a nechcel ohroziť priebeh seminárov“.
Stabilné poslucháčske jadro tvorila hŕstka občianskych disidentov –
filozofi Miroslav Kusý a Milan Šimečka, historik Viliam Jablonický,
literát Martin M. Šimečka. Okruh Tajnej cirkvi zastupoval František
Mikloško, ktorý bol trvalým a spoľahlivým mostom medzi občianskym a kresťanským disentom. Väčšina zahraničných hostí už predtým
prednášala v Prahe či Brne. „Do Bratislavy všetci prichádzali z Viedne
a spravidla boli ubytovaní v hoteli Carlton – až na ,prvolezca´ Roberta
Granta, ktorý tam po príchode 23. októbra 1987 ubytovanie nezohnal
a zapísal si, že horšiu dieru ako Bratislavu si naozaj ťažko predstaviť.
Okrem jedného či dvoch opitých tínedžerov boli ulice už o štvrť na desať
večer celkom prázdne...“ Podľa insidera Martina Borovjaka mal Grant
z auditória dobrý dojem. „Čarnogurského, ktorý v rámci seminárov prednášky tlmočil z angličtiny, opísal ako seriózneho muža a vyzdvihol jeho
pohostinnosť a vytrvalosť v opozičnej činnosti. V rámci debát, ktoré nasledovali po prednáškach, upútali pozornosť zahraničných hostí svojím intelektuálnym rozhľadom predovšetkým Miroslav Kusý a Milan Šimečka.“

álov. Združeniu sa okrem cyklického usporadúvania neformálnych
happeningov podarilo vydať ako rozmnoženiny aj dve série zborníkov Trinásta komnata (1978 – 1980) a Nacelle (1983 – 1984).
Ekologickí aktivisti z radov činorodých ochrancov prírody
vydali v roku 1988 samizdatovú publikáciu Bratislava nahlas
o zdrojoch environmentálneho ohrozenia mesta. V tom období
sa už prakticky verejne kolportovali všetky ilegálne tlačené časopisy (Fragment K, Bratislavské listy, Hlas kotolne...), čoraz viac
boli otvorene kritické a alternatívne názory publikované aj v oficiálnych médiách a knihách. Naznačeným odstredivým tendenciám a protirežimovým vystúpeniam, ktoré štátny aparát zvládal
mocensky už len formou krajne rizikových policajných represií,
uvoľnil priechod k úplnej legalizácii 17. november 1989.
„Hoci sme časopis alebo knihu vyrobili len v desiatich exemplároch,
rozdali sme ich ďalším ľuďom, ktorí boli ochotní prepisovať ďalej. Bola
to reťaz. Náklad sa teda pohyboval od 50 do 150 kusov. Neskôr sme
prešli na ručný cyklostyl, ktorý sme si sami vyrobili podľa vzoru našich
priateľov v Poľsku. Ak by toto jednoduché rozmnožovacie zariadenie
videli dnešní mladí ľudia, mysleli by si, že je z doby kamennej, ale
fungovalo fantasticky. Takže dnes už nikto nezistí, v akom náklade
napokon vychádzal český, slovenský, poľský, maďarský alebo ruský samizdat... Nikto to nevedel skontrolovať ani overiť, lebo sme sa o tom
nerozprávali, aby sa to neprezradilo. Od roku 1978 do roku 1989 sme
vydali asi 250 titulov. A po novembri sa mi priznávali úplne cudzí
ľudia, ktorých som v živote nevidel, že sa im dostávali do rúk takéto
knižky. Bola to pre nás najväčšia satisfakcia.“ (O. Pastier, 2007)
Fragmentom zo spomienok Olega Pastiera, ktorý bol v osemdesiatych rokoch jednou z kľúčových postav neoficiálnej slovenskej literárnej a kultúrnej scény, môžeme ukončiť krátke rozprávanie o tejto síce zaujímavej, ale málo medializovanej téme. Naším hlavným cieľom nebolo detailne osvetliť všetky rozmanité
zretele „slovenského príbehu“ Charty 77. Pri príležitosti 45. výročia jej vzniku sme len chceli taktne pripomenúť, že nie všetci
Slováci kolaborovali s komunistickým režimom. Dokonca sa našli aj odvážni, statoční a invenční tvorcovia, ktorí žili živou kultúrou a sami boli živou kultúrou. Práve na ich príklade možno
autenticky ilustrovať, že sloboda umenia a prejavu nie je vôbec
samozrejmosťou. Nezabúdať a pripomínať si časy, keď bolo treba o ňu bojovať, malo, má a vždy bude mať hlboký význam
a zmysel!
Peter Cabadaj

NÁSTUP MLADŠÍCH
Plynutím času mladšia garnitúra sympatizantov Charty 77 intenzívnejšie pociťovala naliehavosť vytvorenia vlastnej publikačnej tribúny. Vznikol tak disidentský časopis Kontakt (1981
– 1983), ktorý prioritne plnil funkciu udržiavania styku s pražským hnutím a skupinami v Bratislave a Košiciach. Zásluhou
Martina M. Šimečku a Jána Budaja bolo v roku 1987 oživené
vydávanie Kontaktu (pod značkou K pripravili tri čísla). Agilní
Oleg Pastier a Jiří Olíč začali paralelne s tým vydávať samizdatový
časopis Fragment. Začiatkom roka 1988 sa uvedené periodiká
zlúčili a odvtedy vychádzali pod názvom Fragment K.
Mimo Bratislavy vyvíjalo pozoruhodné aktivity košické zoskupenie tvorcov z rôznych sfér umenia s krypto-recesným názvom Lesní
speváci. Vedúcou osobnosťou bol filozof, literát a disident Marcel
Strýko, ktorý mal priame väzby na Chartu 77 a pražských intelektu-
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ROZHOVOR
so Štěpánom Černouškom

Rusko mám
úprimne rád,
ale rovnako
úprimne sa
ho desím
Tri týždne stopoval krížom
celým Ruskom, aby sa dostal do
Magadanu, jedného z mála miest
na východnej Sibíri na brehu
Ochotského mora, vzdialeného od
Prahy 12-tisíc kilometrov. Priviedol
ho tam jeho záujem o tematiku
sovietskych stalinských gulagov,
pretože Magadan bol prístavom,
do ktorého v časoch veľkého teroru
a čistiek v 30. rokoch minulého
storočia i potom privážali tisícky
väzňov na otrocké práce po celej
Kolyme. Jeho záujem nebol iba
formálny a nezostalo iba pri ňom.
Zoznámte sa: Štěpán Černoušek

Štěpán Černoušek (roč. 1977)
Pochádza z Prahy.
Absolvoval teritoriálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied
UK, študoval tiež rusistiku a lotyštinu na Filozoﬁckej fakulte UK. Podieľal sa na projekte portálu Pamäť národa
v sekcii čečenských, gruzínskych, osetských a arménskych
pamätníkov. Dlhodobo spolupracuje s ruským združením
Memorial, inicioval vznik jeho pobočky v Českej republike. Je členom správnej rady Medzinárodného Memorialu,
pracoval v Ústave pre štúdium totalitných režimov, kde
viedol oddelenie publikácií a bol tiež autorom projektu dokumentárneho ﬁlmu a publikácie Čechoslováci v Gulagu.
V súčasnosti stojí na čele organizácie Gulag.cz.

Odkiaľ vyšiel impulz k vzniku vášho združenia a čím to
bolo motivované?
História združenia Gulag.cz siaha do roku 2009, keď sme
uskutočnili prvú expedíciu ku gulagovskej železničnej trati Salechard – Igarka na severnej Sibíri. V istom zmysle to bola vlastne nová etapa mojich ciest do Ruska a krajín bývalého ZSSR,
kam chodievam viac či menej pravidelne od roku 1994. Prešiel
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som od Kaukazu po Krajný sever, od Kaliningradu až po Ďaleký
východ. Od roku 2009 sme potom zorganizovali ešte štyri ďalšie
expedície s rovnakým cieľom: hľadanie stôp po bývalých gulagovských táboroch na Sibíri a v Kazachstane. Začali sme to vlastne ako partia kamarátov, ktorých zaujímala táto časť tragickej
histórie Ruska, platili sme si všetko z vlastného vrecka. Vtedy
som si uvedomil, že ide o viac než len tému na jeden článok, lebo
dovtedy sa tejto problematike u nás nikto nevenoval, ľudia o tom
veľa – ak vôbec niečo – nevedeli, bolo to skryté mimo všeobecného historického povedomia. Samozrejme, s tým súvisel aj môj
dlhodobý záujem, keďže som študoval rusistiku.
Skúste nám priblížiť základné ciele a charakterizovať činnosť združenia Gulag.cz
Naše združenie sa zaoberá fenoménom väzenského systému,
ktorý je všeobecne známy pod označením Gulag, čo je skrátená zloženina z troch ruských slov Gosudarstvennoje upravlenije
lagerej, čiže Štátna správa táborov. Naším cieľom je zdieľať a šíriť informácie o tomto systéme a o všetkom, čo s ním súvisí,
vrátane súvislostí s Československom a ďalšími krajinami. Naše
skúmanie je však zasadené do širšieho kontextu totalitného režimu v Sovietskom zväze. Prepája výskumnú činnosť, archeologický a archívny výskum, využívanie nových IT technológií, vzdelávacie metódy a ďalšie aspekty z najrôznejších odborov a disciplín.
Samozrejme, že v tomto duchu a v tomto smere spolupracujeme
s ďalšími organizáciami, vrátane ruských.
Môžete nám bližšie predstaviť váš bezprostredný tím,
ako aj kľúčových spolupracovníkov v zahraničí, teda aj na
Slovensku?
Náš tím sa v priebehu rokov menil. Neboli sme takí veľkí, aby
sme si mohli dovoliť niekoho zamestnávať, takže sme tam boli
všetci priatelia, cestovatelia. Spomeniem napríklad fotografa
Pavla Blažka, geografov Davida Těthala či Martina Nováka. Pre
nikoho z nás to nebolo profesionálne zamestnanie, čo sa mení až
v ostatných rokoch. Ale ak vyrážame na expedície do zahraničia,
častokrát sa zloženie tímu mení aj na poslednú chvíľu. Čo sa
týka spolupráce so zahraničím, úzko spolupracujeme s ruským
Memorialom a jeho českou i nemeckou pobočkou, v Poľsku je to
Kolégium pre východnú Európu. Na Slovensku spolupracujeme
s organizáciou Post Bellum a so spisovateľom Petrom Juščákom,

ktorý sa tejto problematike venuje viac ako dve desaťročia a napísal o tom niekoľko publicistických i románových diel.
Ktoré projekty považujete za profilové a prečo?
V roku 2021 sme začali s vývojom vzdelávacej pomôcky, ktorej
cieľom je priblížiť tematiku Gulagu a sovietskych represií s pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Tým nadväzujeme na prvé
experimenty s rekonštrukciou tábora gulagu vo VR, ktorú sme
predstavili už v roku 2019. Získali sme na to trojročný grant
od European Memory of the Gulag – Extended Reality as an
Educational Tool v rámci európskeho vzdelávacieho programu
Erasmus plus. Spolupracujeme na projekte s Juhočeskou
univerzitou a samozrejme s našimi partnerskými organizáciami.
Všeobecne je naším najzásadnejším projektom s pomocou
nových techník prispieť k skvalitneniu vzdelávacieho procesu
na českých i slovenských školách, pretože o tragických osudoch
tisícok odvlečených a zavraždených Čechov a Slovákov v sovietskych gulagoch sa v učebniciach nič nedozviete. Ale urobili sme
či robíme aj mnoho iných projektov, napríklad sme spustili dokumentárny cyklus Česi a Veľký teror, online výstavu Potlačené
umenie: umenie očami KGB/ŠtB a ďalšie.
Skúsme sa pristaviť bližšie pri projekte Navracení jmen? Čo
je jeho zmyslom a posolstvom?
Každý rok 29. októbra, v predvečer ruského Dňa pamäti
obetí politických represií, si pripomíname mená tých, ktorí zomreli v dôsledku sovietskeho štátneho teroru. Medzi miliónmi týchto obetí sú aj tisícky Čechov, Slovákov a občanov
Československa inej národnostnej príslušnosti. Táto akcia sa
koná paralelne v mnohých mestách po celom Rusku, u nás
v Prahe sa koná pri pomníku obetiam komunizmu na Újezde.
V Česku sme s tým začali v roku 2017. Čítame mená zdokumentovaných českých a československých obetí v ZSSR.
Naším zdrojom sú databázy združenia Memorial, publikácie profesora Mečislava Boráka, ktorý doložil prípady zhruba 1 300 popravených občanov Československa v ZSSR,
ako aj výsledky výskumu perzekvovaných Čechoslovákov
v ZSSR, ktorý robí Ústav pre štúdium totalitných režimov.
Akú odozvu má vaša činnosť medzi českou i zahraničnou
verejnosťou, predovšetkým na Slovensku?
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Odozva je značná, často sa na nás obracajú ľudia, predovšetkým
príbuzní a to nielen z Európy, ale aj napríklad Maďari či Poliaci
z Ameriky, ktorí vedia len to, že ich otec, starý otec či iný príbuzný bol väznený v Rusku, ale nemajú o ňom žiadne ďalšie správy.
Represálie v Rusku boli nesmierne veľké, dotkli sa priamo či nepriamo miliónov ľudí z desiatok krajín, preto registrujeme záujemcov o našu činnosť naozaj z najrôznejších kútov sveta. Záujem
o našu činnosť samozrejme prichádza aj zo Slovenska.
Svoje projekty ste predstavili aj v Moskve. S akým ohlasom?
Premietali sme film z našej expedície z roku 2013 a pripravili
sme aj prezentáciu našej činnosti v Múzeu gulagu. Mali sme
z toho trochu obavu, ako to Rusi zoberú, že sa nejaká česká partia
zaoberá takou citlivou témou. Ale publikum bolo veľmi ústretové, aj keď rozumiem, že to nebola typická vzorka Rusov, ale tí,
ktorých táto téma zaujíma, lebo sa ich to bytostne dotýka. Ich
reakcia ma až dojala,
Nedávno došlo k zásahom ruských súdnych inštitúcií proti
spoločnosti Memorial, ale aj voči historikovi Jurijovi Dmitrievovi. Myslíte, že ide o snahu vymazať boľševické zločiny
z kolektívnej pamäti Rusov, alebo o snahu znovu prekrucovať
vlastnú históriu? Alebo o jedno i druhé?
Ruský štát nechce vymazať gulag z pamäti, ale asi ide o to mať
kontrolu nad výkladom histórie. Teda, že tie represie boli čosi ako
náhoda, nejaká prírodná katastrofa. Keď Putin odhaľoval pamätník
obetiam represálií, ani raz vo svojom prejave nepovedal meno Stalin.
Tomu sa oficiálne miesta čoraz väčšmi vyhýbajú, lebo to by bolo
vlastne priznanie štátneho terorizmu voči vlastným obyvateľom a to
sa nehodí do naratívu o Stalinovi ako veľkom manažérovi, víťazovi
vojny. Nehodí sa hovoriť, že zabil milióny a s týmto pokriveným
výkladom nie je chuť sa vyrovnať. Memorial je okrem toho nezávislá
organizácia, kým oficiálne múzeum gulagu štátna, čo znamená, že
jej vedenie je kedykoľvek vymeniteľné. Navyše Memorial spájal represie s porušovaním ľudských práv v súčasnosti a to sa oficiálnym
miestam samozrejme nepáči. Tento trend je, žiaľ, zlý, je to hanba
ruského štátu a snaha zbaviť sa svedomia, uvažovania o minulosti, čo
nie je z dlhodobého hľadiska pre Rusko a ruský ľud dobré.

Ako podľa vašich bezprostredných skúseností vnímajú
dnes Rusi samotní to, čo sa v ich krajine dialo vo veľkej časti
20. storočia?
Čím sme ďalej od rozpadu Sovietskeho zväzu, tým viac
ľudí Stalina hodnotí pozitívne. Podľa prieskumu centra Levada i z našich poznatkov s tým súhlasí 54 % obyvateľov Ruskej
federácie, čo je o polovicu viac, ako v roku 1992. Akoby zabúdali, že za Stalinom zostali aj milióny mŕtvych, vlastných občanov
i cudzincov.
Ako sa táto narastajúca „obľuba“ Stalina prejavuje v pamäti na obete teroru a na miestach spojených s touto temnou
minulosťou?
Značne. Obdobie sovietskych represií je v Rusku prijímané
zmätočne, nejasne, nejednoznačne a vyvoláva vášne a polemiky.
Miesta pamäti, ako sú napríklad bývalé pohrebiská či pozostatky
gulagovských táborov zostávajú stále v drvivej väčšine skryté pred
zrakom verejnosti a na povrch sa dostávajú skôr náhodou a živelne. Verejnosť netuší, kam tieto miesta a túto pamäť zaradiť. Báť sa
jej? Hanbiť sa za ňu? Hovoriť o nej? Prekryť všetko slávou Stalina
a Sovietskeho zväzu? Preto je v spoločnosti zmätok v tom, čo je
dobré a zlé.
Ako sa zmenil váš vzťah k Rusku po tom všetkom, čo ste objavili na odvrátenej stránke jeho histórie?
Povedal by som to takto: Rusko mám stále úprimne rád, ale
rovnako úprimne sa ho desím.
Môžete nám predstaviť výhľadovo svoje plány do nasledujúcich rokov?
Chceli by sme dopracovať náš projekt, o ktorom som už hovoril, pripraviť veľkú výstavu o výsledkoch našej činnosti, možno
znovu vyraziť do Kazachstanu, kde majú záujem o spoluprácu
s nami. Ale po ostatných udalostiach v tejto krajine o tom zatiaľ
uvažujeme naozaj len ako o pláne.
Za rozhovor ďakuje
Igor Otčenáš
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Architekt český i slovenský:

JAN EMIL KOULA
Medzi Česko a Slovensko rozdelil svoj tvorivý život architekt Jan Emil Koula (1896 ‒ 1975).
Podobne rozdelil aj svoje profesionálne pôsobenie: bol priekopníkom modernej architektúry
a súčasne sa s hlbokou empatiou venoval poznávaniu tradičného ľudového staviteľstva.

K

oula bol synom slávneho otca Jana Koulu (1855 – 1919),
architekta, znalca ľudového umenia a profesora na pražskej technike. Keď Alois Jirásek išiel písať o bratríkoch
na Slovensku a chcel krajinu navštíviť, požiadal o pomoc práve Jana Koulu. Ten totiž Slovensko poznal, navštívil ho už počas
slávnej martinskej výstavy výšiviek v roku 1887. Mladý Jan sa
síce narodil v centre Prahy, ale rodina sa zakrátko presťahovala
do novej vily, ktorú otec navrhol a dal postaviť v Bubenči, kúsok
za mestom. „Na zahradním průčelí vily je datum 1896, rok mého
narození,“ napísal Koula po rokoch v spomienkach, ktoré starostlivo spracovala a vydala Marcela Suchomelová pod názvom
Důvěrná architektura (2013). K otcovej radosti sa mladý Jan dal
na štúdium architektúry. Spočiatku mu však bolo dosť vzdialené
otcovo staromilstvo. Okolo kypel život nového Československa
a architektúra sa provokatívne zriekala všetkých odkazov na minulosť. Pražská avantgarda zakladala moderné umelecké spolky
a Koula nestál bokom. Bol pri zrode významného časopisu Stavba: „Jeho jméno jsem navrhl já a také je i odůvodnil – stavba jako
architektonické dílo, jako konstrukce i jako stavební činnost.“
Bojovná ľavicová avantgarda to v polemikách o modernej architektúre neraz preháňala. Karel Teige vtedy tvrdil, že rodinné domy sú už prežitok a keď Koula napísal knihu Obytný dům

J. E. Koula s dcérami Zinou (nar. 1922, budúcou herečkou) a Janou (nar. 1926,
budúcou sochárkou) asi v roku 1931
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dneška (1931), nepáčilo sa mu, že tam píše aj o vilách. Tie boli
totiž pre ľavičiara Teigeho odsúdeniahodným buržoáznym prežitkom. Koulu toto odmietnutie mrzelo, ale po rokoch si mohol pokojne položiť rečnícku otázku: „Nevím, dal-li vývoj věcí za
pravdu Teigemu, nebo mé věcné střízlivosti.“
Aj sám Koula navrhol niekoľko takých víl. Jedna z nich stojí
na pražskej Babe, vo výstavnom funkcionalistickom vilovom sídlisku. Jej zvláštnosťou je, že architekt tu použil oceľové okná, čo
sa dali odklápať i posúvať a ktoré vymyslel a vyrábal bratislavský
zámočník Armin Kraus. Najefektnejšiu z takýchto víl navrhol
Koula pre riaditeľa vydavateľstva Melantrich Jaroslava Šaldu na
pražskom Smíchove.
Koulove stavby inak neboli veľké. Za Prahou v dedinke Lipence postavil čosi medzi rodinným a víkendových domom a okrem
elegantného vonkajšku sa dôkladne venoval i jeho vnútru. Napríklad tu navrhol odvetrávanie nielen oknami, ale i dvojicami
malých otvorov umiestnených tesne pri podlahe a pod stropom.
Azda jedinou veľkostnou výnimkou spomedzi jeho projektov je
návrh strednej školy, ktorú mali postaviť vo Zvolene. Jej výkresy
sa nám podarilo nájsť v archíve pražského Národního technického muzea po tom, ako ich rozmrazili a vysušili po veľkej pražskej
povodni v roku 2002.
Už v roku 1929 začala Koulova spolupráca s nakladateľstvom
Družstevní práce. „Radil jsem stům, snad i tisícům členům DP
ústně a písemně a tak jsem i sám hluboko vnikl do bytových otázek
a bolestí, což bych byl jinak vniknout nemohl.“ Neúnavne propagoval moderný spôsob zariaďovania bytov a stal sa naslovovzatým odborníkom na moderný interiér. Knižnica „dp 38“, ktorú
vyrábali podľa jeho návrhu z roku 1938, sa tešila veľkej obľube.
Všetky jeho články a knihy, ktoré napísal o architektúre, sú
citlivými a úprimnými textami. A nebolo ich málo. Očarený
svojským Voltairovým Filozofickým slovníkom napísal podobne pôsobivé dielo aj on ‒ Abecední průvodce po bytě aneb bytový
slovník (1947). Hneď prvým heslom je tu „Ano – ano, ne – ne“
podľa Matúšovho evanjelia. Koula tu vysvetľuje, že to, čo je moderné, je vhodné aj do historického prostredia, keď je to „čisté,
ryzí a odhodlané“. V knihe nájdete aj heslá Veteš, Záchod, alebo
Kýč ‒ tu si autor zasa poslúžil výrokom čarodejníc z Macbetha:
„Hnus nám krásou, krása hnusem.“ Pri hesle Salon cituje Karla
Čapka: „Bylo to místo důstojné a chmurné.“ Bytový slovník je skrátka knižka napísaná vtipne a s kultúrnym rozhľadom. Ale také
sú aj jeho ďalšie knihy, napríklad Dnešní byt (1962), Poznáváme
architekturu (1973), Malá estetika výtvarné kultury (1974) alebo
Moderní bytový interiér (1976), ktorá vyšla rok po jeho smrti.
Koula mal rád nielen cudzie jazyky, ale aj cudzie krajiny, obzvlášť Taliansko, a rád cestoval za ich architektúrou. Mal dar
citlivého obrazného literárneho vyjadrovania, ale aj schopnosť
vyjadriť sa kresbou a maľbou. Architekt Ľubomír Mrňa, jeden
z jeho žiakov, spomínal, že „noblesný intelektuál Koula od svojich
študentov očakával kultúrny rozhľad, znalosť jazykov a schopnosť
vyjadrovať sa nielen slovom, ale i kresbou alebo maľbou“.
Nostalgická krása vanie z Koulovho článočka Dom a strom:
„Snad jen větrný mlýn strom nepotřebuje...“ ‒ píše tu Koula, ktorý
prežil mladosť v dome, kde na konci záhrady stál a dodnes stojí
starý dub, pod ktorým vraj založili umelecký spolok Mánes. Aj
na pozemku, kam mal pre J. Šaldu navrhnúť vilu, ho zaujal podobný dub. „Říkal jsem si pro sebe“ – spomínal Koula – „musím
vyřešit tento dům tak, aby byl hoden krásného stromu.“ Ale keď sem
prišiel po rokoch a našiel dub vyrúbaný, nechcel už viac dom bez
stromu ani vidieť.
Už po jeho prvých architektonických rokoch bolo zrejmé, že
jeho svetom nebude len navrhovanie nových domov, ale aj šírenie

Dom J. Vitáska, Lipence pri Zbraslavi, 1932

Poláčkova vila na pražskej Babe, 1930

povedomia o novej architektúre. V roku 1930 sa stal profesorom
na Vyššej štátnej priemyselnej škole v Prahe a v roku 1942, po
penzionovaní Pavla Janáka, profesorom na Umelecko-priemyselnej škole. Keď ho po vojne obvinili z kolaborácie, nesmierne sa
ho to dotklo: „Měl jsem žáky věrné, oddané, ale i záludné a nehodné, kteří se nechali ovlivnit nečistými živly. A tak se stalo, že jsem byl
po skončení války dokonce obviněn z kolaborace.“
Vtedy uvítal pozvanie Emila Belluša stať sa profesorom na novej architektonickej fakulte v Bratislave a ďalšieho štvrť storočia
sa tu venoval vzdelávaniu nových architektov. Na SVŠT viedol
desať rokov Katedru vnútornej architektúry a od roku 1957 Katedru teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania. Jeho
slovenské pôsobenie spadalo spočiatku do neveselých päťdesiatych rokov, a ako poznamenal na margo svojej ďalšej knihy Pozerám sa na architektúru, „»Dívám se...« by byla asi těžko mohla vyjít
v dobách »kultu osobnosti« a »socialistického realismu«“. Zostala
v zásuvke jeho stola a až v roku 1965 si vydavateľstvo vyžiadalo jej rukopis. Na to Koula „přepracoval, doplnil a poslovenčil...
»Dívám se...« s velkou chutí.“
V päťdesiatych rokoch architekt obrátil svoju pozornosť na
ľudové staviteľstvo. Fascinovalo ho, že hneď za Bratislavou v Záhorskej Bystrici, našiel „slovenskou hliněnou lidovku ... v pozoruhodné kvalitě, plastičnosti a monumentalitě“. Jeho obdiv a záujem
patril pochopiteľne aj drevenej architektúre: „Lidová prostota,
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Koulova kresba v knihe Slovenská ľudová architektúra (1958)

to nenaštrbilo. So záujmom sa začal venovať pozoruhodným
bratislavským umeleckým mrežiam, pretože ako postrehol „umelecké zámočníctvo a kováčstvo bolo v Bratislave na vysokom stupni
už od doby renesančnej“. Rukopis knihy Metamorfózy kovu, ktorú
o týchto mrežiach pripravil, dokončil jeho oddaný kolega Mikuláš Bašo a vyšla v roku 1976.
Možno ste si všimli, že medzi krstným menom a priezviskom
nášho architekta sa objavuje záhadná skratka E., ktorú niekto
rozpíše na Evangelista alebo Emil. Záhadu tohto E. poodkryla
Marcela Suchomelová, ktorá našla v jednom z architektových
bratislavských životopisov vysvetlenie ‒ architekt tu píše, že kvôli
odlíšieniu od otca, vložil si do svojho mena toto E. Vraj ako skratku druhého krstného mena Evangelista. Precízna Suchomelová
však v cirkevnom archíve zistila, že tu má Koula druhé meno nie
podľa autora jedného z evanjelií, ale podľa Jána Krstiteľa. A záhada zostala záhadou.

Návrh jedálenského stola

obyčejnost a samozřejmost, ovšem opravdová a ryzí, mne nikdy nepřestala okouzlovat.“ V knihe Josefa Vydru Ľudová architektúra na
Slovensku (1958) možno nájsť jeho kresby z výskumov na Kysuciach alebo v Ždiari.
Keď sa v roku 1967 jeho pedagogické pôsobenie chýlilo ku koncu, uverejnil s ním časopis Technika rozhovor ako „s najstarším
pedagógom SVŠT“, kde sa priznal: „Zacházel jsem se svými žáky
jako s kamarády,“ a v ďakovnom prejave pri príležitosti udelenia
Radu práce zasa povedal: „Mým štěstím bylo, že se pedagogické povolání stalo mým »hobby«, že se mi »poučování« stalo potřebou.“ Aj
vo vysokom veku pravidelne cestoval, bol okrem iného na Expo
v Bruseli 1958 a so zadosťučinením mohol vidieť diela svojich
slovenských študentov Ferdinanda Milučkého a Vojtecha Vilhana
na Expo´67 v Montreale.
Koula sa niekoľkokrát pokúšal získať pedagogické miesto
v Prahe, nepodarilo sa mu to však, ale jeho vzťah k Slovensku

Českí architekti, ktorí počas Československa pôsobili na Slovensku, tvorili dve významné skupiny; boli to jednak tí, ktorí
na Slovensku postavili v medzivojnovom období rad pozoruhodných moderných stavieb, a jednak tí, ktorí prišli po druhej svetovej vojne a vykonali ešte čosi navyše ‒ vychovali prvú vlastnú
slovenskú architektonickú generáciu na novej Slovenskej vysokej škole technickej. Jan E. Koula patril do tej druhej skupiny.
On to bol, kto napísal asi najcitlivejší článok o najlepšom diele
novej slovenskej architektúry – o bratislavskom krematóriu od
Ferdinanda Milučkého. Sám Milučký bol totiž jedným z jeho
študentov a profesor úprimne obdivoval jeho umelecké nadanie.
Zachoval sa list, v ktorom sa prihovára za to, aby Milučký, vtedy už jeho asistent, nemusel zo školy odísť. Nevyhoveli mu síce,
a sám Milučký neskôr poznamenal, že to možno tak bolo lepšie, nič zásadné to však nezmenilo na význame zakladateľských
pedagogických počinov Jana E. Koulu. Jeho celoživotná púť, po
ktorej kráčal ako kultivovaný humanista, bez toho, aby ho ponížili dejinné zvraty a ideologické premety, bola nielen individuálnym programom zrelého slovenského učiteľa, zamladi zapáleného
českého avantgardistu, ale zanechala aj trvalé stopy v svetonázore
a dielach jeho nasledovníkov.
Matúš Dulla a Danica Šoltésová
Text vznikol v rámci projektu KEGA č. 022STU-4/2021
Zdroje ilustrácií: NTM a Archív STU,
fotografie K. Rosmány a M. Dulla
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Nezabúdajme
Už trinásťkrát sa v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu konala konferencia Nenápadní
hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti, ktorí spracovali osudy ľudí prenasledovaných
predchádzajúcim totalitným režimom, mali na nej možnosť odprezentovať a obhájiť svoje práce.
Konferencia sa uskutočnila v Centre Salvator v Bratislave. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu
bez divákov a hostí, ktorí sa mohli zúčastniť iba online.

P

ri tejto príležitosti 15. novembra prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová študentov, učiteľov
a organizátorov súťaže Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Za prítomných sa pani prezidentke prihovorila naša
študentka Lucia Galambošová. Vo svojom príhovore vyzdvihla
myšlienku slobody, ktorá chýbala tým, ktorých osudy študenti
spracovali vo svojich prácach – politickým väzňom.
Pani prezidentka ocenila snahu mladých, že sa zaoberajú osudmi ľudí, ktorí boli prenasledovaní totalitným režimom a zdôraznila myšlienku, že je dôležité pamätať si, čo nám priniesol
November 1989. V neformálnom rozhovore s prítomnými vyzdvihla ich zanietenie v zaznamenávaní príbehov nenápadných
hrdinov.
V podobnom duchu sa vyjadril aj autor a gestor projektu, historik a publicista František Neupauer, ktorý tiež poďakoval pani
prezidentke, že si na nás našla čas.
Záštitu nad konferenciou prevzal bývalý disident a predseda
NR SR, František Mikloško. Účastníci mali možnosť sa s ním
osobne stretnúť na besede v Centre Salvator. Taktiež sa zúčastnili
prednášky výtvarníka Martina Piačeka, ktorý im objasnil svoje
chápanie slobody, stvárňované v jeho tvorbe. Poučné boli aj slová
Maroša Čaučíka, syna politickej väzenkyne.
V prezidentskom paláci
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Pred prezidentským palácom

V utorok 16. 11. o 8.00 hod. sa začala konferencia, ktorú moderovala pani Adriana Kemka. Autorom prác kládla otázky dotýkajúce sa problematiky, ktorú spracovali vo svojich prácach, ale
aj ľudských a občianskych práv. Účastníci mali možnosť vypočuť
si životné príbehy obyčajných ľudí i známych osobností, ktorých
osudy poznačila totalita.
Konferencia ani jej sprievodné aktivity by neboli možné bez
podpory Nadácie Konráda Adenauera, Fondu na podporu
umenia, VŠZaSP sv. Alžbety a Ústavu pamäti národa. Partnerom OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré je iniciátorom a organizátorom podujatia, je aj Konfederácia politických väzňov
Slovenska. Počas konferencie sa účastníkom prihovorila europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá vyzdvihla záujem mladých
ľudí o túto problematiku a poďakovala ich učiteľom, ktorí ich
vedú pri písaní prác.
Po skončení prezentácií a obhajob boli vyhlásené výsledky a umiestnenie jednotlivých prác. Študenti gymnázia na
Varšavskej ceste v Žiline vypracovali 8 prác, z ktorých sa
3 umiestnili v zlatom pásme, 2 v striebornom pásme a 3 v bronzovom pásme.
Po ukončení slávnostnej konferencie si prítomní uctili obete
komunistického režimu pri pamätníku na Jakubovom námestí,
ktorý patrí k najstarším pamätníkom s touto problematikou.
Vo večerných hodinách účastníci podujatia navštívili divadelné
predstavenie Idiot v divadle Astorka, spracovaného podľa literárnej predlohy F. M. Dostojevského.
V stredu ráno sme mali možnosť stretnúť sa so spisovateľom
Petrom Juščákom a diskutovať o období neslobody, o jeho literárnej tvorbe, ktorej značnú časť zasvätil ľuďom odvlečeným do
gulagov.
Študenti GVARZ sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom zapojili už jedenásťkrát a vypracovali spolu
65 prác.
PhDr. Alica Virdzeková
Gymnázium Varšavská cesta v Žiline
Foto: Karol Dubovan

NH pri pamätníku obetí komunizmu 16. 11.
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Na Vincenta Šikulu
sa nedá zabudnúť
Vincent Šikula (1936 – 2001), prozaik, básnik,
scenárista, napísal za svojho života 30 kníh, prózy pre
deti, pre dospelých, básnické zbierky, scenáre. Keď autor
nič nevydáva, ľahko sa naňho zabudne. A ešte ľahšie sa
zabúda, keď zomrie. V roku 2021 uplynulo 20 rokov od
jeho úmrtia. Medzitým pribudli nové spisovateľské mená,
na pultoch kníhkupectiev ležia záplavy kníh. Ale Šikula
vychádza stále. Ďakujeme za to aj manželke spisovateľa
PhDr. Anne Blahovej Šikulovej, prekladateľke, editorke,
jeho kolegyni vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
 Začnime od začiatku... Kde ste sa zoznámili?
Naše cesty sa skrížili práve v redakcii vydavateľstva Slovenský
spisovateľ. Keď sa tam zamestnal (1973) po odchode z Koliby,
dokončieval román Majstri. Pracoval na ňom po roku 1968, keď
sa mu nepodarilo vydať román Ornament. Úryvky z Ornamentu
vyšli v českom časopise Plamen, no vydanie bolo zošrotované.
Ornament zostal v rukopise a aj s vydaním Majstrov boli problémy, vyšli napokon až v roku 1976.

 Vyšli Majstri aj v češtine?
Vinco mal šťastie, že v Čechách sa spriatelil s redaktorom
Nášho vojska Emilom Charousom, ten od neho vypýtal prvú
poviedku. E. Charous napísal o tom pekný text – Poviedka,
ktorá ušla z koša – a on rozhodol, že Šikula ako autor stojí nielen
za povšimnutie, ale aj za vydanie. Jeho debut Na koncertoch
sa netlieska vyšiel v nakladateľstve Naše vojsko v Prahe. Emil
Charous stojí vlastne za nástupom mladej slovenskej prozaickej
generácie – v Prahe v Našom vojsku vydali potom knižky aj ďalší
slovenskí spisovatelia. (Toľko v krátkosti z histórie 60. rokov.)
No a Emil Charous preložil do češtiny aj Majstrov, potom aj
pokračovanie Muškát a Vilma. Takmer všetky Šikulove prózy,
aj detské, vyšli aj v češtine. Šikula bol jeho „srdcová záležitosť“,
vravieval. A bolo to obojstranné.
Pracovňa Vincenta Šikulu

Vincent Šikula
s manželkou

 Poznali sto ho od začiatku veľmi dobre.
Ako ste ho vnímali?
Človeka najviac spoznáte pri práci, viete, na čom mu záleží,
čo je preňho dôležité, ako sa díva na iných. Viem, že to bol
láskavý, kresťansky založený spisovateľ. Táto jeho stránka,
náboženské cítenie, sa spočiatku neobjavovala v jeho prózach,
no neskôr vystupuje ako pevná vrstva jeho vnímania sveta.
Motív prenasledovania veriacich sa objavuje aj v Ornamente,
kde študent Matej Hóz skrýva gréckokatolíckeho kňaza. Vincent
bol ako chlapec v kláštore verbistov, po zatvorení kláštorov sa
vrátil do školy v Modre a len ťažko sa zžíval s iným prostredím.
Ovplyvnilo ho to na celý život. Vôbec nie je náhoda, že posledným
jeho dielom, nedokončeným, zostal román o gréckokatolíckom
biskupovi Gojdičovi.

 Ten román ste dávali do tlače po jeho smrti.
Pripravili ste na vydanie aj iné jeho rukopisy?
S rukopisom o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera mi pomáhal už
spomínaný Emil Charous, drahý Emilko. Ten zostane navždy spätý
s jeho dielom. Text dal dohromady z viacerých verzií, ktoré vznikli
preto, lebo autor na románe striedavo pracoval v Modre a v Bratislave.
E. Charous napísal k nemu aj doslov. Veľmi skoro sa ozval aj vydavateľ
Rudolf Belan (z dnes už neexistujúceho vydavateľstva Belimex).
Vincovi sľúbil, že mu vydá spomienky, a hneď sa zaujímal o vydanie
jeho pamätí. Prvý zväzok vznikol z konceptu, ako ho načrtol autor,
ďalej som priložila rukopisné texty týkajúce sa jeho rodinného
zázemia. Názov Tam, kde sa cesta skrúca, mi vnukol básnik Štefan
Moravčík, náš spoločný kolega v Spisovatelovi. Druhý zväzok bol skôr
o spisovateľoch, kolegoch a osobnostiach. Nazvala som ho podľa textu
o dirigentovi Ľudovítovi Rajterovi Požehnaná taktovka. Obe knižky si
našli svojich čitateľov, vyšli aj v reedícii v Tatrane – v Zlatom fonde.
Vo vydavateľstve Regent vyšla aj pôvodná zbierka próz Poste restante.
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Rodinná fotografia
s dcérou z prvého
manželstva Veronikou

 Zostali v rukopise aj nejaké básnické texty?
Chystal básnickú knižku, texty mal pokope. Aj tu mi pomohol
s názvom Za odchodom orgovánu kolega Štefan Moravčík.

 A ako je to s detskými knižkami?
Vyšla reedícia Prázdnin so strýcom Rafaelom (v Albatrose po
slovensky), no a pred dvoma rokmi vyšiel výber z jeho prác uverejnených v Zorničke, Ohníku a v iných detských časopisoch. Vo
výbere nazvanom Deti (Ikar) sú prozaické miniatúry, básničky,
pesničky, zoskupené v tematických okruhoch, ako ich vycítila
dcéra Elenka, spoluzostavovateľka. Knižka s ilustráciami Martina
Kellenbergera bola ocenená v Bibiane. V reedícii vyšla aj detská
knižka Ďuro, pozdrav Ďura (Regent).

Svadobná
fotografia

Áno, podieľal sa ako autor, ba aj ako herec na Havettových
filmoch Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné. Tie filmy patria do zlatého fondu slovenskej kinematografie a dosť
často ich môžeme vidieť v televízii. Úspešný je aj film nakrútený podľa jeho scenára, napísaného na motívy krátkej epickej básne P. O. Hviezdoslava Zuzanka Hraškovie. Film dávali
aj teraz, pri stom výročí úmrtia P. O. Hviezdoslava. Režisér
Karol Strážnický nedávno v rozhovore pripomínal Šikulu aj
ako autora bakalárskych príbehov (príbehy nakrútené podľa

 Vinco bol človek so širokými záujmami:
vyštudoval hru na lesný roh, pôvodne bol
učiteľom, neskôr redaktorom v časopise Romboid,
dramaturgom a scenáristom v Slovenskom filme.
Táto tvorba je stále živá...

Pani A. Šikulová
pri portréte manžela
Vincenta Šikulu,
foto J. Kallay

listov televíznych divákov). Nedávno dávali v televízii jeho
bakalársky príbeh Králik na smotane. Vždy sa poteším, keď
ho niekto spomenie aj v iných súvislostiach, nielen pokiaľ ide
o film či prózu. Pretože zaujal všade, kde prišiel, kde si zahral
či počúval iných.

Rodinná fotografia A. Šikulová,
V. Šikula a deti

 Pani Šikulová, začínali ste vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ, kde ste pôsobili takmer
tridsať rokov. Ako na vás vplývali významné
osobnosti, ktoré vás obklopovali?
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Pani A. Šikulová
s básnikom
M. Rúfusom

Povedzte prosím, niečo aj o svojej prekladateľskej
či redakčnej práci, veď ste zredigovali množstvo
kníh slovenských i zahraničných autorov.
Ba aj teraz, keď ste už na zaslúženom
dôchodku, pracujete pre rôzne vydavateľstvá.
Stále vás to baví?
Mám šťastie, že celý život robím tú istú prácu. Prekladám
málo, naposledy to bol komiks Asterix a súboj náčelníkov

 Čo vás v poslednom čase najviac potešilo
v práci alebo v súvislosti s manželovým dielom?

A. Šikulová, E. Farkašová
a V. Švenková

(Egmont) a voľné prozaické prerozprávanie La Fontainových
bájok (Fortuna libri). Bohaté-prebohaté skúsenosti mám s redigovaním, no aj tu sa stále učím. Prekladajú sa nové texty, vydavateľstvá siahajú po autorkách blogov, skrátka, píše sa inak
ako kedysi. Autori sa priznávajú, že ich diela sú kolektívnym
výtvorom, nie sú to osobnostné výkony, hoci príbehy sú napísané remeselne zručne. No ja k textu pristupujem rovnako,
zásada je, aby jazyk zodpovedal prostrediu, aby vety a slová
zneli prirodzene. Prekladatelia, ktorí sami aj redigujú, majú
texty vycibrenejšie, no vždy sa dá niečo zlepšovať. Redaktorská
skúsenosť je pri preklade dôležitá, a platí to aj naopak.

Začnem svojou prácou. Mám šťastie, že redigujem romány
Dominika Dána, je to veľmi talentovaný autor a píše prozaicky také sýte texty, ktoré by obstáli aj bez detektívnej
zápletky, hoci dnes je aj v iných literatúrach prítomný detektívny príbeh (v anglickej literatúre i v severských literatúrach). Posledná jeho knižka Mačacia stopa je mimoriadne
vydarená, z takejto roboty sa môžem len tešiť, je to kritikou
nedocenený (možno im prekáža ten žáner?), no stále mimoriadne obľúbený autor. Spomínam ho aj preto, lebo Vincovi
vraj mama potajomky vravela, či by on nevedel napísať detektívku. Celá Dubová vedela, že je spisovateľ, no detektívky
sa nedočkala.
No a z Vincovej tvorby sa dočkal scenáristického spracovania a uvedenia na scéne v prešovskom divadle Viola román
Udri pastiera (premiéra v októbri 2021). Ako som spomínala,
dielo zostalo nedokončené, práve pri práci na ňom môj manžel
zomrel. Text doplnil vynikajúci režisér Kamil Žiška o metaforické obrazy a predstavil nám osobnosť gréckokatolíckeho
biskupa v celej šírke. Vystupuje tu aj postava spisovateľa, ktorý
sprevádza biskupa vo väzení a overuje si svoje chápanie jeho
postojov. Veľmi zaujímavé podanie historickej témy je v súlade s posolstvom Šikulovho života a diela – vždy obraňoval
slabých, bezbranných, ľudí z okraja spoločnosti, mal rád prostredie, ktoré ho formovalo. Tu sa tento jeho postoj stretol
s dramaturgickým chápaním divadla, ktoré chcelo uviesť na
scénu celospoločensky významné osobnosti zo svojho kraja,
aby sa hrali priamo v kraji.
Presne tak aj iné Vincove postavy ožívajú pred nami stále
v konkrétnom, historicky danom prostredí, tam, kde má svoje
korene.
Zhovárala sa Anna Sláviková
Listy 15
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Pavla Linhová

Malá Pavla
v Rumunsku

Pohľad na záhradu a dom v Rumunsku

Tiene
v nás
Tiene, teda spomienky, ktoré nás ťažia,
aj keď existuje niečo ako pud psychickej
sebazáchovy, teda niečo, čo nás pred
touto tiažou ochraňuje. Ale ony sú stále
v nás, niekde hlboko skryté a vyplávajú
na povrch v nejakom špeciálne
naprogramovanom moduse.

K

eď som stretla pani Pavlu Linhovú, jej tichá sústredenosť
možno trochu prezrádzala tragický príbeh, ktorý mi porozprávala. Uprený pohľad svetlomodrých očí a predo
mnou začali prebiehať udalosti, ktoré sa odohrali v čase 2. svetovej vojny. V jednej chvíli som pani Pavlu musela zastaviť, lebo to
bolo aj pre mňa ťažké a to som to nemala pred očami. Poprosila
som ju v takej chvíli, aby mi porozprávala o svojej najmilšej spomienke. Dostali sme sa do Rumunska do Poljany Miculi v 30.
rokoch minulého storočia. Tam sa pani Pavla narodila, ako druhé
dievčatko do rodiny nemeckého stolára Johana Tischlera a Slovenky Anežky Tischlerovej. Zoznámili sa možno ešte na Slovensku, kde Johan slúžil u statkárov. Neskôr spoločne s mnohými
inými presídlili do Rumunska s nádejou, že tam získajú pozemok
a zázemie pre svoj život. Na získanom pozemku si postupne vybudovali malý statok s kravami, koňmi a inými zvieratami. Otec
pracoval v lese a doma na statku. Mama sa starala o deti a zastala
všetku prácu v dome. Deti chodili do slovenskej školy a všetky
predmety sa učili v slovenčine. Mali len jednu hodinu rumunčiny za týždeň. Žili spolu s ostatnými Slovákmi pospolu, preto
im rodný jazyk veľmi nechýbal. Museli sa tam cítiť dobre, aj napriek tomu, že určité istoty, ktoré im boli prisľúbené, sa po čase
začali spochybňovať. (Spočiatku bolo dohodnuté, že pozemky im

S

Rodina Anežky Tischlerovej už v južných Čechách

budú pridelené, neskôr rumunská vláda ustúpila od tejto dohody
a ponuku zmenila na odkúpenie za výhodnú cenu, výhodnú pre
osadníkov, ďalším krokom bola výhodná cena pre vládu. Posledným rozhodnutím bolo, že pozemky k dispozícii nebudú, zostanú v majetku Rumunska a bude to stály nájom. To bol dôvod,
prečo sa po vojne mnohí Slováci rozhodli vrátiť.) Ale v čase pred
vojnou sa zdal život v Poljane Miculi krásny, aspoň z pohľadu
malého dievčatka, ktoré milovalo vychádzky s otcom na voze či
saniach ťahaných koníkmi. To bola tá najmilšia spomienka z detstva, keď ešte nikto z nich netušil, že krásne dni sa aspoň na
určité obdobie skončia. Na začiatku druhej svetovej vojny, keď sa
sily ešte prerozdeľovali medzi agresorov a obrancov aj v komunite
Slovákov, v Rumunsku začal pohyb. Rodina Johana Tischlera to
mala zložité aj preto, že Johan bol Nemec, rozhodovanie muselo
byť náročné. Nakoniec v roku 1941 sa Johan s Anežkou a deťmi
vydali na cestu. Nastúpili na loď a proti prúdu rieky Dunaj opustili Rumunsko a vylodili sa vo Viedni. Ich cieľom bol rakúsky Aspen, ubytovaní mali byť v zbernom tábore. Pri pohľade na mapu
človek pochopí, že aj keď si mysleli, že unikajú pred problémami, tak sa k nim bezprostredne priblížili. Aspen je mesto nachádzajúce sa v malebnej krajine neďaleko Linca, neďaleko českých
hraníc, ale bohužiaľ aj neďaleko Mauthausenu. V roku 1941 už
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Koncentračný tábor Mauthausen, Muzeum Memorial 2019

munsku

Muzeum Memorial 2019 pohľad do okolitej krajiny

Sestry Tischlerové

Koncentračný tábor Mauthausen

koncentračný tábor fungoval naplno a produkoval ako kameňolom žulu pre celé Rakúsko či Nemeckú ríšu. Ľudia žijúci v okolí
netušili, čo sa vlastne v tábore deje. Bralo sa to ako pracovná
sila. Celá tá hrôza vyšla na povrch ku koncu vojny, keď sa nacisti
snažili likvidovať stopy svojich zverstiev a presúvali väzňov z tábora do tábora. Týkalo sa to aj hraníc územia Protektorátu Čiech
a Moravy, Kaplicka, smerom k hraniciam až k táboru Mauthausen. Vlaky prevážali úplne zbedačených väzňov a nakoniec ich
čakal ešte dlhý pochod do cieľa. V prípade, že niekto nemal dosť
síl, nacistická stráž ho rovno na mieste popravila strelou do hlavy.

Dlhý sprievod ľudí, povedľa ležiace mŕtve telá. S touto situáciou
bola konfrontovaná 14-ročná Pavla. Spomína, ako musela prekračovať krvavé fľaky na zemi a dívať sa na vysilených ľudí v rade
pred ňou. Bola natoľko dezorientovaná, že sa stratila mamičke,
s ktorou išla do blízkeho Ensu na návštevu. Z času bezprostredne potom si nepamätá nič, vie len to, že ju nejakí ľudia odviezli
z toho miesta a spamätala sa až doma u mamy, ale vôbec nevie,
ako sa tam dostala. Bolo to o to horšie, že nie dlho predtým pri
jednom z posledných bombardovaní Linca jej zabili otca. V tej
chvíli sa zdalo, že zostať nažive je jediný program, na viac nezostávalo síl. Podarilo sa, ale šrámy na dušiach sa hoja dodnes.
Koniec vojny prišiel, ale nové veci vyšli na povrch. Ďalší osud
ich rodinu Tischlerovcov zavial do Československa. Bohužiaľ ich
spoločnosť prijala ako Nemcov. Aj napriek tomu, že Anežka nemecky ani nehovorila. Trvalo dlho, kým sa usadili v novom svete,
v novom živote, ktorý nasledoval po skončení vojny. Pani Pavla
zostala v južných Čechách, tam neskôr spoznala svojho budúceho manžela. Dnes žije v domove pre seniorov v Hornej Planej.
Keď som ju stretla, v jej bledomodrých očiach bolo vidieť, že
napriek všetkým ťažkým spomienkam sa stále drží toho dobrého
a venuje pozornosť radostiam prichádzajúcim s každým dňom.
Dominika Sládková Pašteková
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Jiří Kolář
básnik koláže
Odaliska, rozopínacia koláž, roláž, 1964

Vo februári skončila v Múzeu Kampa výstava
Slovník metod jedného z najvýznamnejších
reprezentantov umenia koláže a zároveň
originálneho básnika Jiřího Koláře. Výstava,
pomenovaná podľa jednej z jeho kníh,
priniesla v komplexnej podobe výtvarnú tvorbu
tohto široko spektrálneho umelca, ktorý sa
presadil svojím osobitým štýlom doma
v Československu, ale aj v zahraničí.
Jiří Kolář sa narodil v chudobnej rodine a svoje detstvo prežil
v Kladne, kde sa vyučil za truhlára. Už v mladosti sa venoval písaniu poézie a vďaka básnikovi Františkovi Halasovi sa mu podarilo
v roku 1941 vydať svoju prvotinu pod názvom Křestní list. Spolu s literárnym a výtvarným kritikom Jindřichom Chalupeckým
založili neskôr Skupinu 42 a Kolářove texty sa stali manifestom
estetiky tejto skupiny. Za svoju najvýznamnejšiu zbierku básní
Prométheova játra upadol do nemilosti komunistického režimu
a strávil deväť mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Jiří Kolář nechcel
byť po návrate z väzenia naďalej existenčne závislý na ideologickom
dozore štátnych vydavateľstiev, a tak sa namiesto slov začal veno-

Koniec jari, koláž 1959

Miróova Luna, koláž 1992

Štvorportrét, koláž, 1963
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Dvojníci, stratifie, 1961

Príchod hudby, koláž 1984

vať takzvanej predmetnej poézii, v ktorej nahradzoval slová
predmetmi a objektmi, až nakoniec prešiel ku tvorbe koláží.
V 60. rokoch 20. storočia už vystavoval svoje diela na najvýznamnejších výstavách moderného umenia v Londýne,
v Sao Paule, v Osake alebo v New Yorku. Celkovo zrealizoval
viac ako 300 výstav, vydal 10 monografií a niekoľko desiatok antológií. Umenie koláže rozvinul do ďalších výtvarných
techník ako roláže, proláže, muchláže, chiasmáže, asambláže, antikoláže, konfrontáže, raportáže, stratifie a viac ako sto
iných metód, ktoré sám vymyslel. Tematicky autor odkazuje
vo svojich dielach na mnohotvárnosť sveta vo všetkých jeho
podobách. Nevyhýba sa zobrazovaniu portrétov, zvieracej
ríše, prírodných javov, športových udalostí, folklórnych motívov, hudby alebo artefaktov, ktoré inšpirovali jeho vlastnú
tvorbu. Na začiatku 80. rokov Jiří Kolář vycestoval na pozvanie centra moderného umenia Centre Georges Pompidou do
Paríža. Nakoniec sa jeho pôsobenie v Paríži predĺžilo na celú
dekádu, pretože československé úrady mu zamietli oficiálne
predĺženie pobytu kvôli podpisu Charty 77. V tomto čase bol
umelec aktívny aj literárne, lebo súbežne s výtvarnou tvorbou
vydával pravidelnú Revue K a tiež knižnú Edíciu K, venovanú českému a slovenskému exilovému umeniu. V roku 1984
získal francúzske občianstvo, ale, bohužiaľ, jeho manželka
Běla mohla za ním konečne vycestovať až v roku 1985. Domov sa obaja vrátili po revolúcii v roku 1989 a v Prahe spolu
otvorili Galériu Jiřího a Běly Kolářových. Jiří Kolář sa spolu
s Václavom Havlom a Theodorom Pištěkom zaslúžil o založenie Ceny Jindřicha Chalupeckého, ktorá je ocenením mladých výtvarných umelcov do 35 rokov. Jeho výtvarné diela sú
zastúpené v zbierkach prestížnych svetových galérií, ako sú
napríklad Centre Georges Pompidou v Paríži alebo Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Kolářove koláže patria
k tomu najlepšiemu, čo v československom výtvarnom umení
v 20. storočí vzniklo a azda najvýstižnejšie to definuje vlastnými slovami sám autor: „Mám hovoriť o hudbe a hovorím
o poézii, ale sú to pre mňa spojené nádoby, rovnako ako poézia a výtvarníctvo.“ Jiří Kolář mal vzácny dar prepájať všetky
tieto druhy umenia do vzrušujúcich objektov, tvarov a foriem
tak, ako nikto iný.

Slovenská krajina, proláž, 1969

Text a foto: Vladimír Dubeň

Ústa na ústa, nos na nos, oko na oko, koláž, 1964
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Otvorila svetu
najkrajší kút Slovenska
Vráťme sa v čase do polovice 19. storočia a zapojme predstavivosť. V niektorej
z početných baní okolo Dobšinej vyťažia železnú rudu. Povozníci ju naložia na
vozy a odvezú do veľkých skladov v Poprade. Keď sú na Váhu vhodné plavebné
podmienky, odvážajú povozníci rudu do prístavu v Liptovskom Hrádku.
Na pltiach dole Váhom sa ruda dostane do Budatína, opäť ju preložia na vozy
a putuje do Třinca. Naozaj realita spomenutej polovice 19. storočia, ktorú zvrátiť
mohla iba železnica. A urobila to Košicko-bohumínska železnica.

Z

ačiatky hľadajme v polovici 19. storočia. V prevádzke
je Severná dráha cisára Ferdinanda z Viedne do Bochnie (1856) a Tiská železnica dostavala úsek z Miškovca
do Košíc (1860). Projektanti Tiskej železnice už mali prakticky
pripravené predĺženie do Prešova a ďalej smerom do Poľska, ale
aj z Kysaku do Popradu. Silní hráči budúcej železnice, spájajúcej obe trate, však boli inde. Išlo najmä o Albrechta Těšínskeho,
jedného z najbohatších mužov Európy, v ktorého portfóliu podnikov boli aj gemerské a spišské rudné bane, a v jeho službách
Ludwig Hoheneger, muž s víziou a schopnosťou efektívnych
riešení. A víziou bola aj železnica, ktorá by spojila obe už existujúce trate. Konkrétnu podobu dostala v dokumente Pamätný
spis o Košicko-bohumínskej železnici, ktorý vyšiel v roku 1864 vo
Viedni. Tento dokument jasne formuluje tri základné dôvody,
ktoré vyplývajú z národohospodárskych potrieb:
„1. V prvom rade Košicko-bohumínska železnica je priemyselnou
železnicou, umožňujúcou prepravu železnej rudy zo spišsko-gemerských železorudných baní. Zo Sliezska na Spiš sa bude dovážať
kvalitné a lacnejšie čierne uhlie na pohon spišských hámrov a hút.
2. Výrazne sa uľahčí preprava poľnohospodárskych produktov
z horného Potisia do menej úrodných území severného Uhorska,
Sliezska a Moravy.
3. Košicko-bohumínska železnica spojí dve významné trate – Tiskú železnicu a Severnú dráhu cisára Ferdinanda, čím sa umožní
prepojenie Baltského a Čierneho mora aj prostredníctvom ďalších
tratí a doprava všetkého tovaru v celoeurópskom meradle.“[1]
Prvé lokomotivy Košicko-bohumínskej železnice

Zámer stavať Košicko-bohumínsku železnicu (ďalej KBŽ)
dostával veľmi rýchlo podporu politickú, ale aj finančnú. Na
realizáciu výstavby sa prihlásilo belgické konzorcium bratov Richeovcov (ako sa ukázalo, to bol slabý článok celej výstavby).
Rozpútala sa aj diskusia o iných možnostiach spojenia oboch už
existujúcich tratí. Napokon však 26. júna 1866 vychádza v Ríšskom vestníku Koncesná listina č. 91 cisára Františka Jozefa I.,
ktorú udelil Spoločnosti bratov Richeovcov a grófovi Antonovi
Forgáčovi (1819 – 1885) súhlas s výstavbou na základe Zákona
o železničných koncesiách zo 14. 9. 1854. Koncesia stanovila
termín dokončenia do šiestich rokov.
Aj napriek udelenej koncesii boli ešte v samotnom projekte viaceré problematické miesta, najmä pod Tatrami. Prechod z údolia Váhu
do údolia Hornádu tunelom pri Šuňave sa ukázal ako príliš drahý.
Rozhodlo sa o stavbe hlbokého zárezu v Hochwalde (dnes stanica
Štrba), ktorý by vytvoril hraničné parametre stúpania. Ďalším problémom bolo vedenie trate cez Poprad, ktorý mala železnica z juhu
obchádzať. Popradská autorita Dávid Husz však bol majiteľom povozníckej firmy, ktorá bola takmer výhradným prepravcom gemerskej rudy až po prístav v Liptovskom Hrádku. Husz bol človek
s víziou rozvoja mesta práve na základe železnice. Jeho lobing zabral, a tak trať dostala pri Poprade o dva oblúky navyše. Podobných
prípadov korekcií projektov bolo viac, nie však až v takom rozsahu.
V roku 1867 však došlo rakúsko-uhorským vyrovnaním
k závažnej štátoprávnej zmene, ktorá poznačila stavbu KBŽ. Tá
sa ocitla de facto na území dvoch štátov. Uhorsko hľadalo pritom
vlastnú dopravnú koncepciu a politiku, ktorá by zmenila orientáciu všetkých tratí na Viedeň – na Budapešť. Do toho prišlo
priznanie bratov Richeovcov, že nie sú schopní stavbu financovať
a realizovať. Po viacerých peripetiách a prevodoch koncesie bola
napokon 10. augusta 1869 založená Akciová spoločnosť Košicko-bohumínskej železnice s finančným krytím Anglo-rakúskej
banky vo Viedni. Až po tomto akte sa výstavba konsolidovala. Začala sa stavba prvého úseku z Těšína do Bohumína, hoci
v koncesných podmienkach bolo, že sa stavba začne od Košíc…
Na uhorskej časti stavby prebiehali súbežne práce na úsekoch
Košice – Prešov a Těšín – Žilina. (Už 1. februára 1869 bol uve-
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Prvá železničná stanica v Poprade je z roku 1871

Košicko-bohumínska železnica vydávala vlastné cestovné poriadky hlavnej trate
a početných pobočných tratí, na ktorých zabezpečovala prevádzku.

dený do prevádzky úsek Bohumín – Těšín.) Úsek do Žiliny bol
uvedený do prevádzky 8. januára 1871 a stavbári i spoločnosť
KBŽ tak mohli všetky sily sústrediť na úsek zo Žiliny do Košíc.
Je to takmer nepredstaviteľné, že v časoch čakanov a lopát,
konských povozov a dominancie kopáčov, murárov a tesárov
v tom istom roku, teda 1871, otvárali kritický úsek zo Žiliny
do Popradu 8. decembra 1871. A na dôvažok ešte 12. decembra
1871 úsek z Popradu do Spišskej Novej Vsi. Stavbári trate museli
prekonať najvyšší bod v Štrbe (vtedy Hochwald) vo výške 895
Oficiálny
emblém Košicko-bohumínskej
železnice

metrov nad morom. Keby v Malej Lodine nedošlo k veľkému
zosuvu zeminy, mohli stavbári oslavovať „Hotovo!“ ešte v tom
roku. Napokon sa tak stalo 12. marca 1872.
Priblížme si teda len niektoré čísla na dokreslenie [2] pracovného
nasadenia: „Na uhorskom úseku trate na štrkové lôžko položili 439 400
dubových, bukových a smrekových podvalov. Vybudovali 37 prijímacích
budov, 7 krytých nástupíšť, 28 skladov, 21 nákladísk, 9 remíz rušňov,
10 toční priemeru 12 m a 27 toční priemeru 4,6 m. Vzdialenosť 367 km
(z Košíc do Bohumína) prekonávali prvé vlaky za 13 h a 18 min. Cena
celej trate dosiahla sumu 58 237 800 zlatých.“
Kým v Predlitavsku sa železničná sieť rozrastala pomerne rýchlo, Košicko-bohumínska železnica v Zalitavsku vlastne odstránila obrovské územie bez železnice. Uhorskí priemyselní magnáti
(väčšinou aj členovia hornej komory parlamentu) rýchlo pochopili význam železnice a rodili sa koncepcie rozvoja železničnej
dopravy, často aj protichodné, ale chrbtica dopravnej siete už
bola vybudovaná a na ňu sa postupne pripájali jednotlivé trate
miestneho, regionálneho i celoštátneho významu.
Čo znamenala železnica pre jednotlivé mestá na trati, možno
azda najlepšie demonštrovať na príklade Popradu. V čase príchodu železnice tisícové mestečko s prevahou roľnícko-remeselníc-

kej výroby sa začalo meniť na priemyselné. Fakt, že sa sprístupnili Vysoké Tatry, vyvolal potrebu ich napojenia na hlavnú trať
a Poprad sa stal železničným uzlom najprv vybudovaním trate
na Kežmarok (1889), Spišskú Belú (1892) a Podolínec (1893)
s vybudovaním odbočky do Tatranskej Lomnice (1895). V roku
1908 potom spojila elektrická železnica Poprad so Starým Smokovcom. V meste v rokoch 1868 – 1882 vybudoval podnikateľ
Dávid Husz turistickú základňu. Pri železničnej stanici začalo
vznikať druhé centrum mesta, ktorého základ tvorili tri hotely,
pribúdali obchody a služby.
Podľa vzoru Huszovej turistickej základne rástli ďalšie s hotelmi,
reštauráciami a kúpeľmi aj v iných podtatranských mestečkách.
Menila sa profesijná skladba obyvateľov. Pribúdali ľudia s vyšším
vzdelaním, ktoré bolo potrebné pre celý rad nových profesií najskôr
na samotnej železnici, neskôr aj v iných odvetviach. Svoje pobočky
otvárali bankové domy, vyrástli tri nové fabriky. V roku 1922 bol
postavený aktivitou dielne Halath základ vagónovej výroby. Po 150
rokoch od príchodu prvého vlaku je Poprad v desiatke najvýznamnejších slovenských miest, počet jeho obyvateľov vzrástol 50-násobne. Taký rozvoj nezaznamenalo žiadne slovenské mesto.
Košicko-bohumínska železnica sa stala prvotným rozvojovým činiteľom celej oblasti Horného Považia a údolia Hornádu.
Otvorila svetu najkrajší kút Slovenska.
Mikuláš Argalács
Citácie a poznámky:
[1] Denkschrift über die Kaschau-Oederberger Eisenbahn Trace. Viedeň 1864, s. 4 – 9.
[2] Skrátene podľa: SZOJKA, Ladislav – KUKUČÍK, Rudolf – KUKUČÍK, Pavol:
Košicko-bohumínska železnica. ŽSR Bratislava, 2002, s. 17 – 18.
Budovanie najvyššieho bodu trate, stanice Štrba (vtedy
Hochwald) vo výške 895 metrov n.m.
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Slovenská
a česká knižnica
2x o slovenskej histórii 20. storočia
Pavel Kosatík:
Slovenské
století
(Torst, 2021)
Mnohí z nás si ešte pamätáme, ako sa z relatívne okrajového problému s pomlčkou v názve nášho bývalého spoločného štátu stal
postupne (alebo zrazu, to
závisí od uhlu pohľadu)
problém kľúčový, vedúci až k rozpadu dovtedy
viac či menej funkčnej
federácie. Mnohí si to
síce pamätáme, ale ani po rokoch tomu ešte stále
nerozumieme. Odkiaľ to prišlo, prečo to prišlo, ako sa z otázky, s ktorou sa dovtedy vážne nezaoberali žiadne výrazné intelektuálne osobnosti na českej či slovenskej oficiálnej, ale ani
na disidentskej scéne (a už vôbec nie masy na uliciach), pre
ktorú po vzniku znormalizovanej socialistickej dvojrepubliky
v januári 1969 až do novembra 1989 nikto nevycedil kvapku
potu, nehovoriac o kvapke krvi, teda ako sa z tejto otázky
mohol stať taký zásadný problém, ktorý rozmetal vtedajšie
politicko-spoločenské usporiadanie krajiny na prach a výsledkom bol vznik dvoch samostatných štátov.
Odpoveď na tieto (ale aj na mnohé iné) otázky ponúka
kniha popredného českého historika Pavla Kosatíka (okrem
iného autora a scenáristu mimoriadne úspešného dokumentárneho seriálu České století) Slovenské století, ktorá sa stala
okamžite bestsellerom. Je to síce kniha určená hlavne českému publiku, ale rovnako dobre môže poslúžiť aj slovenskému
čitateľovi, ktorého zaujíma pragmatický, nie nadšenecký či
povýšenecký pohľad českého historika na moderné slovenské dejiny za ostatných sto rokov, s dôrazom na historickú
trajektóriu od slovenských snáh o autonómiu po vznik samostatného štátu v roku 1993. Treba povedať, že Kosatíkovo
hodnotenie slovenského storočia je priaznivé (samozrejme
s výnimkou éry Jozefa Tisa), ba veľmi prajné. Až má človek
pocit, že je nezaslúžené. Napísané síce neznamená, že Kosatík
nejde Slovákom aj proti srsti, ale ak ste za tých uplynulých
tridsať rokov, čo je naozaj relatívne veľký kus histórie, zažili

mnoho na vlastnej koži a spoznali svojich pappenheimských
v slovenskom parlamente i v uliciach, nemusíte sa s toľkou
priazňou celkom stotožňovať. Pretože Kosatík koncipuje obraz slovenského storočia nie ako automatický sled udalostí,
ale ako storočie tvorené osobnosťami, môže – čo je čitateľsky
vždy vďačné – modelovať aj hypotetické možnosti historického vývinu. Inými slovami povedané, kladie dôraz na to, že
významné miesto v dejinách majú náhoda, zhoda okolností
či charakterové dispozície dejinných protagonistov. Skutočný
tok historických udalostí možno síce účelovo interpretačne
prekrútiť, ale nie presmerovať. Preto možno vznik samostatného Slovenska adorovať ako výsledok „tisícročného boja“
a nalepiť na to všetky historické mýty či nacionalistické predsudky, prípadne naopak argumentovať, že nevzniklo všeľudovým rozhodnutím v referende, ale na základe politického
rozhodnutia, v pozadí ktorého je dodnes veľa nejasného, no
nespochybniteľným faktom je už takmer tridsaťročná existencia samostatného štátu, s ktorým sú stotožnení aj tí, ktorí
o jeho zrode a životaschopnosti mali kritické pochybnosti.
Kosatík vidí za touto životaschopnosťou „energiu“ mladého
národa, ale aj historickú výnimočnosť osobností slovenského
politického a spoločenského života, ktorá dala tejto energii
smer. A to nielen ako tradične Štefánika, ale aj – u Kosatíka
vari najmä – predsedu vlády Milana Hodžu. Kosatík je mimoriadne kritický predovšetkým voči Benešovi, ktorého vzťah
k týmto dvom Slovákom hodnotí ako „škandalózny“ a pripisuje mu diel viny nielen za Mníchov, ale aj za prehĺbenie
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protičeských nálad v slovenskej medzivojnovej spoločnosti,
na ktorých vlne sa vyviezli k moci slovenskí fašisti a o pol
storočia neskôr vlastne aj Vladimír Mečiar.
Je ale istým paradoxom, že Kosatík s toľkou neskrývanou
priazňou voči Slovákom a s obdivom voči energii mladého
národa napokon na tú základnú otázku, prečo sa rozpadol
relatívne funkčný štát odpovedá, že šlo o výsledok urazenosti
Čechov, presvedčených o „nevďačnosti“ Slovákov za dlhoročnú politickú, hospodársku a kultúrnu pomoc. Je to polemické konštatovanie, ale tak či onak, dnes to už nie je otázka,
ktorá by hýbala dejinami či davmi. To, čo hýbe dejinami
a davmi v oboch bývalých republikách Československa, sú
činy a rozhodnutia samotných Slovákov a Čechov, kde sa už
nemožno vyhovárať jeden na druhého.

Anton Hruboň a kol.:
Fašizmus náš slovenský
(Premedia, 2021)
Históriou Slovenska sa zaoberá aj druhá knižka z typov tohto mesiaca v slovenskej a českej knižnici
Listov. Presnejšie vznikom, miestom, mutáciami a historickými dôsledkami fašistickej ideológie
na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Knihu
zostavil autorský kolektív
(Michal Schvarc, Katarína Ristveyová, Denisa
Nešťáková a Marek Syrný) pod vedením mladého historika a popredného znalca tejto tematiky Antona Hruboňa
(o. i. autora autoritatívnej monografie Alexander Mach či
komentovanej „čítanky“ textov z dobovej propagandistickej
tlače Ľudácka čítanka) pod názvom Fašizmus náš slovenský.
Hruboň je autorom kľúčovej štúdie, kým ostatní autori
prispeli spracovaním tematiky vzťahu medzi fašizmom a národnostnými menšinami, analýzou židovského nacionalizmu
a reflexiou fašistickej ideológie 30. rokov, ako aj protipólu
fašizmu, t. j. antifašizmu a jeho postupnej dominancie u väčšinovej slovenskej spoločnosti.
Hruboň prirovnáva príbeh slovenského fašizmu k mytologickému príbehu o pyšnom Ikarovi, presvedčenom o vlastnej výnimočnosti a nezničiteľnosti, ktoré ho napokon priviedlo do záhuby. Pretože rovnakou trajektóriou prešiel aj
fašizmus ako veľká modernistická ideológia 20. storočia, aj
slovenský fašizmus (napriek tomu, že bol „náš“), ktorý bol
súčasťou celoeurópskych trendov, postretol ten istý osud od
cesty na výslnie k pádu a zatrateniu. Hruboň ukazuje, ako
sa na Slovensku pod vplyvom zahraničných podnetov začína najprv meniť kultúrna paradigma politických strán a ich
ideologické horizonty. Prejavovalo sa to v zmenách politic-

kého jazyka, komunikácii a príklonom k mystike, iracionalite a konšpiráciám (hľadanie vinníkov za sociálnu mizériu
najprv neadresne v „kapitalizme“ a potom konkrétne u Čechov a hlavne u Židov).
Po zmene kultúrnej paradigmy nastáva fáza politickej fašizácie, kde sa už odhadzujú všetky demokratické princípy
a priamo sa volá po fyzickej likvidácii „vinníkov“ ako konečnom riešení. Ak sa podľa Hruboňa slovenský fašizmus
v niečom predsa len odlišoval, tak predovšetkým tým, že ani
Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu nemožno v „plnom“ zmysle slova označiť za fašistickú, nakoľko v nej existoval antagonistický rozpor medzi nacionalisticko-autoritárskym prúdom a skutočnou fašistickou frakciou, jej „revolučným predvojom“, reprezentovaným slovenskými gardistami. Ale aby
bolo jasné, Hruboň vzápätí konštatuje, že keď sa strana hlási
do boja proti rovnakému nepriateľovi ako fašistická NSDP
v Nemecku, keď o Hitlerovi hovorí ako o „otcovi veľkej rodiny národov“, keď organizuje veľkolepé oslavy jeho narodenín
s masovou účasťou obyvateľstva, keď sa neodlíšiteľne ritualizuje od svojich zahraničných vzorov, tak „v žiadnom prípade
nejde o nevinnú náhodu“ a nemožno ju merať iným metrom.
Táto kniha je mimoriadne dôležitá na jednej strane ako
memento v situácii, keď sa autentický fašistický politický kal
dostal regulárnymi voľbami do slovenského parlamentu, a na
strane druhej preto, lebo zo slova fašizmus, kedysi vnímaného ako obvinenie najťažšieho kalibru, sa dnes stala nálepka,
ktorou sa bežne označujú politickí či názoroví oponenti bez
ohľadu na historické súvislosti a významovú logiku (viď. napr.
absurdné spojenie „liberálny fašizmus“, používané v presnej
dikcii a v presnom význame, ako v 30. rokoch používali komunisti slovo „sociálfašizmus“ voči politike sociálnodemokratickej strany). To svedčí o tom, konštatuje Hruboň, že transformácia katolícko-konzervatívnej strany na stranu obdivujúcu
„ideály fašistickej revolúcie“ nie je za určitých konštelácií
nemožná. My ale dodajme, že zatiaľ sme síce na Slovensku
takúto tendenciu na tejto strane politického spektra ešte nepostrehli, zato sme postrehli radikalizáciu politického diskurzu „zľava“, ktorá môže „za určitých konštelácií“ viesť k tomu
istému, k čomu viedol autentický fašizmus – k fyzickému násiliu, likvidácii demokratických inštitúcii, nezávislosti médií
a zahraničnopolitickému obratu krajiny čelom vzad.
Igor Otčenáš
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Muž, ktorý
chcel plakať
(úryvok) 1. časť
Muž na kolenách si rozhodne zaslúži pozornosť. Ich nečakaná
príhoda sa stala ešte v čase štúdia. Ich známa štvorica z internátu si
zaumienila, že v novembri si spravia recesiu a verejne si pripomenú
Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu. Ako každé vtedajšie bláznovstvo aj toto bol Alexov nápad. Mal byť ironickou pripomienkou,
že slávna ruská revolúcia sa u nás slávila čím ďalej tým menej, postupne ubúdalo okázalosti i kolektívneho oduševnenia. O dôvodoch
tejto zvláštnosti sa nepísalo, ale v bratskej krajine sovietov sa už zjavovali kritické články aj o samotnej revolúcii. Alexova myšlienka vyvolala súhlasné nadšenie, v internáte si z papiera vyrobili lampióny
a všetci štyria, teda Lucia, jej Alex, kamaráti Agáta a Bohuš vyrazili
do chladnej novembrovej noci. Putovali po obávanej Februárke ako
nositelia svetla, ulica bola vynovená plagátmi s heslami, ktoré si Lucia pamätala ešte z detstva, sem tam stretli nevšímavých chodcov. Ich
nevšímavosť na pozadí toľkých plagátov pôsobila priam divadelne.
Štvorici to neprekážalo, veselo kývali lampiónmi a pred budovou
polície štvorhlasne zarecitovali básničku: „Vždy, keď siedmy november ukazuje kalendár, ľuďom v srdci teplo je, sťaby vracala sa jar.“
Zakuklenosť apatického obecenstva sa im preraziť nepodarilo. Nikomu nepripadali ani trápni, ani smiešni, ani provokační, nik sa za
nimi ani neobzrel, hoci to po očku sledovali. Pod Luxorkou to Alex
vyhodnotil slovami:
– Šťastná ty zem, ó, ľahostajná!
Skončili pri Dunaji pod mostom. Lampióny posadili na hladinu
rieky, postavili sa do pozoru a nad temnou valiacou sa vodou spoločne zanôtili:

Od Dunaja, k strmým štítom Tatier,
kde sa v zime v lete belie sneh.
Horia ohne pionierskych vatier,
ozýva sa šťastný spev a smiech.
Opäť ostali v tme nad riekou sami, opustení, bez odozvy. Jeden
lampión sa prevrátil a zhasol, ostatné tri unáša prúd do stredu rieky.
– A pozdravujte Odesu, v krajine sovietov, – zakričal Bohuš.
Hore prúdom plávala rakúska loď s nákladom a lodník z provy im
zamával. Vtom ako na povel mali za chrbtom policajtov. Strohým
hlasom si vypýtali občianske preukazy, študovali ich a vypytovali sa
na dôvod ich rušenia kľudu pri rieke.
– Oslavujeme Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu, – štekla
im do tváre Lucia a od ostražitej Agáty si vyslúžila štuchnutie do
rebier.
Policajti ostali zaskočení. Vrátili im preukazy a vyzvali ich, aby
nedávali signály lodiam zo znepriatelených krajín. Je veľký medzinárodný sviatok revolúcie a niekto by ho mohol zneužiť na provokácie.
Prvý krst mali za sebou a pokračovali podľa plánu v hoteli Carlton. Po pohári vína Lucia dostala skvelú náladu a spevák s bruškom
a dlhými čiernymi bokombradami sa jej prestal protiviť. Všetkým
sa páčil jeho oduševnený hit V dolinááách... Pieseň bola v tom čase
veľmi populárna, i keď v podstate smiešna, v Čechách sa nad ňou
uznanlivo uškŕňali, veď zaváňala minulým storočím, ovečkami, salašmi, dymom a slaninou. Ale k vínu dobrá. Chvíľu sledovali usilovného speváka, potom vstali a tvárili sa že spievajú s ním, v skutočnosti
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iba napodobňovali jeho gestá a pohyby. Napomínanie čašníka akceptovali len chvíľu a potom vyprskli zas. Roztatárení z oslavy revolúcie sa odobrali preč až hlboko po polnoci.
Vracali sa po tmavých uličkách starého mesta so včerajšou špinou,
vlaňajším lístím, mlákami po ľahkom mrholení. Na rohu dvoch spisovateľských ulíc, Bezručovej a Sienkiewiczovej, kúsok od Modrého
kostolíka mdlé pouličné svetlá zápasili s jemnou hmlou. Vracali sa
pomaly, nikam sa neponáhľali, prehýrená noc im otupela zmysly,
zviazala ruky i nohy a rozviazala jazyky. Na každom rohu postáli,
naberali síl, spomenuli si na niečo z večernej lampiónovej cesty a dali
sa do smiechu.
Potom Lucia zbadala, ako spoza sivého domu vykukla čudná nízka postava. Pohla sa o pol metra, potom obišla plechovú nádobu
na smeti a šuchtala sa smerom k nim. Neveriacky sledovala úkaz
a mlčky ukázala prstom. Niekto sa tam naozaj hýbal. Obraz bol dosť
nejasný, ale šuchtajúci sa tvor na kolenách bol akýsi muž. Možno
nevládny invalid, možno prízrak z podobných osláv ako bola tá ich,
možno škriatok, no, slovom, celkom ich zaujal aj prebral. Muž naozaj kľačal a na kolenách knísavým pohybom postupoval vpred.
– Tak toto dokáže iba triezvy človek! – šepol prekvapený Alex.
Muž miestami na okamih zastal, zopäl ruky, alebo sa dlaňami
oprel o dlažbu, aby sa nadýchol a po chvíli pokračoval ďalej. Mláky
v ceste ani mokré zvyšky lístia neobchádzal, prekonával ich kľačiacimi nohami, kolenami a zastal až pod svetlom pouličnej lampy. Tam
sa oprel dlaňami o zem.
Zvedavý Bohuš sa odobral zo skupiny a podišiel k nemu. Obchádzal ho zo strán a podrobne si ho obzeral spôsobom, ako sa obzerá
nový typ automobilu. Muž na kolenách si ho nevšímal, stále sa skláňal k zemi a oddychoval s dlaňami v mláke. Bohuš sa zasmial a kývol
na ostatných.
– Netreba vám pomôcť? – zavolala na neho Agáta.
Muž nereagoval. Kľačal, krútil hlavou. Opäť sa dvihol na kolená
a kolenačky sa pohol smerom ku kostolíku. Štvorica ho nasledovala
ako pátrači, Bohuš sa za ním filmovo zakrádal a hral divadlo, našľapoval ako mím, aby jeho kroky nezanechali ani najmenší šuchot.
S prstom na ústach tíšil aj ostatných, lámaným krokom sa zakrádal
ďalej a dokonca podoprel aj tackajúceho sa Alexa. Alex skúšal napodobniť jeho buratinovskú chôdzu, ale vôbec mu to nešlo. Oprel sa
o Luciu a bombardoval ju tichými otázkami, akoby kľačiaceho muža
riadila ona.
– Neviem, neviem, nič neviem, – opakovala podchvíľou.
Potom pustila Alexa, obišla muža spredu, aby mu lepšie videla do
tváre. Spod strapatých bielych vlasov na ňu hľadeli vystrašené oči,
v nich sa zrkadlila tma a svetielka mdlých lámp. Po tvári mu stekalo
pár kvapiek z mrholenia a z otvorených úst mu trčali už napohľad
bezmocné zuby. Lucia sa striasla od náhleho chladu aj z obáv, že
jeho pohľad hľadá objímajúcu oporu. Premkol ju strach a radšej sa
schovala za Alexa.
Muž pokračoval ďalej a revoluční oslávenci sa odobrali za ním.
Niekam ich predsa dovedie. Pred kostolíkom sa Bohuš nedokázal
zdržať. Skláňal sa k mužovi raz sprava, potom zľava, pýtal sa ho, kam
ide zavčas rána a či nemá naponáhlo a veru mu aj poradil, aby sa
ponáhľal, lebo zavrú bar.
– Dáme vám z nášho, – ponúkal muža z nedopitej fľaše a keď ten
nereagoval, glgol si sám a povzbudzoval ho ďalej. Pred chrámom
sa muž prežehnal. Sklonil hlavu, načiahol sa za kľučkou a plecom
zatlačil masívne dvere. Lucia priskočila a pomohla mu s drevenou
bránou. Ovial ju ťažký kostolný pach so zvyškami tymianu. Muž
vďačne kývol hlavou a šuchtal sa dovnútra.
– Môžem vám pomôcť? – spýtala sa ticho.

Muž sa na ňu pozrel a pokrútil hlavou. Ticho, takmer nečujne
povedal do tmavého chrámu:
– Chcel by som si trocha poplakať...
Vtedy k nemu zozadu priskočil Bohuš, počaroval mu nad hlavou
kaukliarskymi gestami, potom dvihol pravú nohu, oprel sa o mužov
zadok a podošvou topánky ho posotil do chrámovej tmy.
– Aby tam bol trocha skôr, – zasmial sa. – A pomodlil sa aj za nás.
Zdesená Lucia pustila dvere, Bohušove vtipy niekedy utekali z cesty. Smial sa, stál pred ňou a krútil si prstom na čele. Lucia
mlčala s otvorenými ústami, nedokázala zo seba dostať ani kritické
ani pochvalné slová. Opäť si všimla jeho nezvyčajne biele mihalnice, o ktorých sama seba istý čas presviedčala, že jej nie sú odporné.
Videla jeho smejúce sa priesvitné oči a priznala, darmo sa sama sebe
prieči. Je jej odporný. Z chrámovej temnoty sa vrátila ozvena Bohušovho smiechu. Neovládla sa. Rozohnala sa a vypálila Bohušovi
facku. Vôbec ho to neprekvapilo. Opäť sa zasmial, chytil sa za líce
a bol rád, že sa mu podarilo rozhorčiť okúňavú Luciu. Víťazne dvihol fľašu s nedopitým vínom nad hlavu a zanôtil veršík zo známej
pesničky:
– Za lásku k ľudom príde odmena, to pre rozprávku platí... Dostal
sa k Bohu o pol sekundy skôr. Vďaka mne!
Lucia mala pokazený celý nasledujúci deň. Bola sobota, Alex
zvyšok piatkovej noci strávil v jej izbe a v alkoholickej chlipnosti sa
domáhal jej povoľnosti. Koľkokrát mu už povedala, že s alkoholom
nech sa o ňu neuchádza, že ona ho chce mať pri sebe triezveho. Odmietla ho. Pravdu povediac urobila to aj preto, že sa nevedela zbaviť
pohľadu neznámeho muža. Jeho záhadná žiadostivosť na kolenách
jej splývala s tou pripitou Alexovou a to ju postavilo do obrannej polohy. Alex nič nepochopil, urazil sa, obliekol sa a s buchnutím dverí
odišiel. Nanič deň. Lucia polihovala v internáte, skúšala si niečo prečítať, ale muž na kolenách jej nedal pokoj ani v nedeľu.
Peter Juščák
Pokračovanie v ďalšom čísle
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Rozvoj moderných
technológií
Napriek tomu, že minulý rok 2021 bol veľmi náročný vzhľadom na problémy
s pokračujúcou pandémiou, pre technologický a vedecko-výskumný pokrok bol tento rok
veľmi úspešný. Priniesol nielen zaujímavé vedecké objavy a technické vynálezy,
ale taktiež nové prístupy k takým významným odvetviam, akými sú energetika,
polovodičová technika a informatika. Pozrime sa na niektoré z nich.
Umelá inteligencia
Tento špecifický odbor informatiky sa zaoberá tvorbou zariadení a prístrojov, ktoré riešia komplexné úlohy z oblastí robotiky,
logistiky a spracovania enormne veľkých objemov údajov. V tejto oblasti boli vyrobené „inteligentné“ počítače typu GPT-3,
umožňujúce na základe údajov (získaných z kníh, textov, internetu, atď.) realisticky napodobniť autorské texty; prakticky
sa nedajú rozpoznať texty, ktoré písal človek, od textov, ktoré
napísal počítač GPT-3. Táto technológia, ktorá vyžaduje veľké
množstvo počítačových úkonov pri spracovaní rozsiahlych súbo-

rov údajov v reálnom čase, vyžaduje značné finančné prostriedky
nielen na samotnú prevádzku GPT-3, ale tiež na ďalší výskum
v tejto oblasti. Ten smeruje k tomu, aby bol počítač schopný odhaliť logické súvislosti písaného textu, teda v podstate aby „rozumel“ textom, ktoré píše.

Kvantové počítače
Základom kvantového počítača je kvantový nanočip, tzv. qubit.
Je to integrovaný obvod, ktorý predstavuje veľmi tenká (niekoľko mikrónov) diamantová doštička rozmerov 3 x 3 mm, v ktorej
jeden atóm dusíka v diamante nahradzuje jeden zo šiestich atómov uhlíka. Diamant je v podstate super tvrdý uhlík v kryštalickej forme čistoty 9N, to znamená čistoty na úrovni jedného
kubického nanometra. Pri presvietení laserom je možné do qubitu zapisovať a čítať z neho kvantovú informáciu, teda jednotky
a nuly; na tomto princípe je vybudovaný digitálny svet počítačov
a informačných systémov. V binárnej číslicovej sústave je možné akékoľvek číslo alebo alfanumerický znak nahradiť kombináciou číslic 0 a 1, tieto ďalej skladať do bitov a ďalej ich využívať
v zložitých algoritmoch počítačového spracovania. Je teda nutné
prepojiť nové kvantové qubity s dnes už klasickými mikročipmi
6N na úrovni jedného kubického mikrometra. Na čítanie a zápis kvantovej informácie sa používajú veľmi kvalitné a vysoko
výkonné lasery pevnej fázy, akými sú dnes jednoznačne laserové
kryštály Nd:YAG (Yttrium Aluminium Garnet dotovaný Nd).
Technológia kvantových čipov bola vyvinutá v rámci vojenského výskumu pre aplikácie vo vesmírnych satelitoch a raketách
stredného a ďalekého doletu, až v minulom roku boli zverejnené
niektoré aplikácie pre lekársku diagnostiku (biosenzory) a farmakológiu (tzv. superčisté lieky); intenzívne sa skúma použitie
qubitov v elektromobiloch (hybridné pohony, pohony typu
plug-in a taktiež vodíkový pohon) a samozrejme tiež v leteckom priemysle. Kvantové čipy, vyrobené na báze super čistých
diamantov, majú o niekoľko rádov lepšie rozlíšenie, ako je to
u klasických mikročipov. Umožňujú tak registrovať, rozlišovať
a prípadne i eliminovať elektromagnetické vlny na úrovni nízkoenergetického šumu (autoluminiscencia), čím výrazne zlepšujú kvalitu, rozlíšenie a príjem dominantného signálu. Výroba
kvantových čipov vyžaduje použitie elektrónových a atómových
mikroskopov s mnohonásobným zväčšením pre konštrukciu
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takýchto superminiatúrnych opto-elektronických štruktúr: za
použitia mikroskopov tohto typu už bol dokonca vyrobený senzor na báze iba dvoch molekúl.
Kvantové počítače sú schopné spracovať obrovské množstvo
údajov na úrovni desiatok miliónov GB za jednu sekundu. Kvantová fyzika takto umožňuje otvoriť ďalšie etapy rozvoja počítačovej techniky a informačných technológií.

Fotovoltika
Základným prvkom každého fotovoltického zariadenia, ktoré pracuje na princípe priamej premeny svetla (fotóny) na elektrický
prúd (elektróny), je fotovoltický článok. V súčasnosti existujú

rozličné technológie výroby solárnych fotovoltických článkov, využívajúcich vlastností polovodičových materiálov, akými sú monokryštalický kremík Si, amorfný kremík a-Si:H, tenké vrstvy teluridu kadmia CdTe a ďalšie. Avšak nie všetky technológie sú
vhodné na sériovú výrobu solárnych článkov: základným a rozhodujúcim kritériom výroby je cena materiálu za jednotku výkonu solárneho článku. Tomuto kritériu najviac vyhovuje klasický polovodičový materiál, ktorým je kremík, a to najlepšie
v monokryštalickej, ale tiež polykryštalickej resp. multikryštalickej a amorfnej forme. Výskum, vývoj a výroba využívajú tieto polovodičové kremíkové substráty najmä z hľadiska zvyšovania účinnosti konverzie, to jest zvyšovania účinnosti premeny
svetla na elektrický prúd. Taktiež z hľadiska zvyšovania výkonu
na jednotku plochy, dlhodobej výkonovej stability, radiačnej
a tepelnej odolnosti, a to všetko pri najnižšej možnej dosiahnuteľnej cene, to jest pri čo možno najnižšom počte výrobných
operácií na jednotku plochy solárneho článku a samozrejme
hlavne pri čo najnižšej cene materiálu, vstupujúceho do procesu výroby solárneho článku. I pri súčasných cenách kremíka,
vhodného na výrobu monokryštalických kremíkových ingotov,
spotreba tohto základného materiálu neustále rastie a vo svojom výrobnom programe ju majú najvýznamnejší výrobcovia
kremíkových substrátov v USA, Japonsku a Nemecku. Aj keď
je cena multikryštalického kremíka (tzv. kremíkovej zliatiny)
nižšia, tento materiál nie je schopný konkurovať monokryštalickému solárnemu kremíku. To platí najmä pre konverznú účinnosť monokryštalických solárnych článkov v rozsahu
20 – 22 % na rozdiel od iných typov solárnych článkov, u ktorých účinnosť neprevyšuje 15 %. Okrem toho sa monokryštalické solárne články vyznačujú vysokou výkonovou stabilitou,
ktorá zaručuje minimálne 30 rokov nepretržitej prevádzky monokryštalického solárneho článku bez znateľného poklesu jeho
výkonu. Z hľadiska investície do solárnej fotovoltickej energetiky predstavuje teda monokryštalický kremíkový solárny článok optimálne riešenie.
V minulom roku nemecké výskumné skupiny (Fraunhoferov Inštitút vo Freibergu, Inštitút Maxa Plancka v Stuttgarte
a Technologický Inštitút v Karlsruhe) vyrobili monokryštalické kremíkové solárne články, ktoré generujú podstatne viacej
elektriny a prekonali magickú hranicu 30 % konverznej účinnosti solárneho článku. Zatiaľ iba v laboratórnych podmienkach.
Aj keď sa solárne články v Nemecku už nevyrábajú (ťažisko ich
výroby sa presunulo do Číny a na Taiwan), nemecký výskum
v oblasti solárnej energetiky úspešne pokračuje: nové získané
experimentálne výsledky dokazujú perspektívu fotovoltiky ako
obnoviteľného energetického zdroja.
Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A.-Institut Technologických Aplikací, s.r.o., Praha
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V
Katarína
Zemková
Jej umenie
fascinuje
krásou
Umenie tvorí každý jeden z nás.
Dávame mu obsah i formu,
ktoré modelujú jeho výraz,
emócie, hodnoty. A práve pri
hľadaní kvality umeleckého
diela v súčasnosti sledujeme
ťažko uchopiteľnú rôznorodosť
hodnotiacich prístupov. Totiž
tie históriou tvorené kritéria
sa dnes zdanlivo rozpadajú,
strácajú. Pravdou však je, že
stále možno na nich stavať,
ale potrebujú prehodnotiť
výrazové či hodnotiace pojmy
a aktualizovať ich pre dnešok.

ýtvarné umenie je i zostane špecifickým umeleckým
druhom, ktorého úlohou je zaujať predovšetkým vizuálne. A môže byť s nami v každom interiéri. Dodať nám
energiu, poznanie, nápad. Upozorniť na problém, neistotu či
bolesť. S odstupom času sa naše hodnotové úsudky formujú do
pomerne dobrých záverov. Keď umenie začíname cítiť.
Katarína Zemková je dnes citlivou umelkyňou, poslom radosti svojimi obrazmi pôsobivej pridanej hodnoty. Pretože si všíma
ľudí, pozoruje svet, aby vycítila, čo človek od umenia i života
očakáva. Uvedomuje si, že ľudské túžby sa napriek tisícročiam
ich existencie stále pozerajú k tomu netajomnému, uloženému
v niekoľkých slovách, s ktorými aj dnešok tak veľmi šetrí. Mier,
radosť, zdravie, úsmev, šťastie, láska. Aj preto Katka tieto pojmy
maľuje. Bravúrne, nápadito, stále inak.
To, čo u tejto umelkyne obdivujem, je kultivované, nápadité
impresionistické čaro v obrazoch. Koloristický zázrak na obrazovej ploche si divák pretvára na kvetinový sad, túžbu po lietaní,
cestu lemujúcu farbami, nádej i budúcnosť. Keď si uvedomíte, že
hľadíte na umelecké dielo, pochopíte, čo tvorí pridanú hodnotu.
Je ňou jedinečnosť umenia, ktoré nielen vidíte, ale tvorivo vnímate. A abstrakcia v tvorbe autorky naznačuje i všemožné príbehy pre každého jedinca.
Na ceste k remeselnej profesionálnosti i k originalite hrá veľkú
úlohu talent. Vďaka nemu sa dokáže umelkyňa vyhrať s farbami
od ľúbivej až po experimentálne šokujúcu. Vznikajú tak nové
konštrukcie, ktoré sú prínosom. V kompozícii objavuje nové
a rôzne možnosti kontrastu. Hoci aj v plnej a prázdnej ploche.
Vo viazanosti na vertikálu či diagonálu. Cez množstvo ďalších
výrazových prostriedkov, ku ktorým umelkyňa prichádza vďaka
dlhoročnému zaujatiu prácou a jej výsledok sa nazýva tvorba.
Katka kreatívne experimentuje aj v minimalistických kompozíciách či s figurálnymi prvkami. Veľmi sa mi páči, s akou profesionalitou znakovo maľuje pochody oviec, pochody ľudských
nôh cez pomyselnú čiaru nášho bytia.
Často používam možno už banálnu vetu, že umenie je zázrak.
Katka Zemková dokazuje, že v tomto, veľmi rozšírenom maliarskom poli sa nielen dá, ale i bude dať objavovať.
Umelkyňa vnáša do svojich obrazov originalitu a radosť.
V autentických farebných kompozíciách nachádza stále nové
koloristické výrazy. Potvrdzuje, že vklad jedinca, tvorcu do obrazu mu dokáže dať život. Skutočnú emóciu, ktorá v Katkiných
dielach zostáva trvalá.
Katarína Zemková absolvovala v roku 2001 štúdium výtvarnej
výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Do tvorivého života sa aktívne zapojila účasťou na mnohých výstavách
doma i v zahraničí, vedie výtvarné workshopy pre deti. Dostala
viaceré ocenenia. Jej obrazy sú v umeleckých zbierkach našich
i zahraničných zberateľov.
Žije a tvorí v Senci.
Ľuboslav Moza
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Kolokvium českých,
moravských a slovenských
bibliografov 2021
V dňoch 3. až 5. októbra 2021 sa v Kysuckej knižnici v Čadci, v zriaďovacej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, uskutočnil už 23. ročník
medzinárodného odborného podujatia s názvom Kolokvium českých,
moravských a slovenských bibliografov. Stretnutie odborníkov v oblasti
bibliografickej činnosti organizačne zabezpečovala Kysucká knižnica v Čadci,
Slovenská asociácia knižníc a Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Bohatý
trojdňový program bol zameraný predovšetkým na odborné témy, ale zároveň na
prezentáciu knižnice, mesta, kraja a kysuckých pozoruhodností.

K

olokvium sa uskutočňuje pravidelne od r. 1997 – striedavo na Slovensku, na Morave, alebo v Čechách, vždy
na začiatku októbra v rámci Mesiaca českej a slovenskej
vzájomnosti. Na tomto mieste si dovolíme zverejniť spomienku
PhDr. Jiřiny Kádnerovej, emeritnej riaditeľky Středočeské vědecké knihovny v Kladně na vzťahy a spoluprácu v bibliografii
v rámci kolokvií i ďalších odborných stretnutí. Citujeme: „Vzpomínám na atmosféru porady v r. 1974 v Martině, kdy poradou
i městem Martin nás provázel Miloš Kovačka. Jeho půvabné vyjádření, že ,Martin je naozaj malé mestečko,‘ jsem dlouho používala jako příměr, když se hovořilo o něčem milém, přívětivém a zajímavém… Po roce 1990 vzájemné porady zintenzívněly a pořádáním kolokvií získaly pravidelnost. Musím bezděky konstatovat,
že bibliografie je trvale živěji pěstována na Slovensku a Moravě.
14. kolokvium v r. 2011 se uskutečnilo v Jihlavě na pomezí Moravy a Čech a teprve na 18. kolokviu jsme se sešli v Čechách –
přivítala nás Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.
Každé z kolokvií mělo svoji jedinečnou atmosféru, vždy zazněly
vynikající příspěvky výborně zvolené česko-slovenské nebo slovensko-české tematiky a hostitelská pořadatelská knihovna účastníkům ukázala to nejzajímavější, co v místě či okolí ukázat mohla.
Trvalou vzpomínku mám – a nejen já – na ,stretnutie regionálnych
bibliografov Českej a Slovenskej republiky‘ v Diviakoch u Turčianskych Teplíc v roce 1997, které později začalo být považováno
za první kolokvium. Z České republiky jsme přijeli ze čtyř měst
a knihoven: Brna, Olomouce, Ostravy a Kladna. Ve zprávách jsme
souhlasně popsali průběh jednání i své pocity. Svorně jsme konstatovali, že v Čechách jsme podstatně chladnější, ostýchali bychom se
a nedokázali projevovat takové nadšení ze své bibliografické práce,
jako bylo cítit z příspěvků slovenských kolegů a kolegyň – a především z projevu doc. Miloša Kovačky, když hovořil o silné tradici
místopisné bibliografie na Slovensku. Bylo úžasné ho poslouchat,
neuvěřitelná byla i návštěva jednoho památníku i nadšení slovenských kolegů.

Nezapomenutelné bylo kolokvium pořádané společně Národným bibliografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice a Verejnou knižnicou
Jána Bocatia v Košiciach při oslavách jejího 75. výročí zveřejnění v září
1999, na kterém byl představen Reprezentačný biografický lexikón Slovenska vydaný toho roku Maticí slovenskou. I na tomto kolokviu jsme
byli stále jen tři účastníci z ČR – doc. Jaromír Kubíček, dr. Marie Nádvorníková a já. Jednání řídil – jak jinak – doc. Miloš Kovačka. Z jeho
příspěvku o významu bibliografie mám ve své zprávě doslovně zapsaných
několik jeho myšlenek a výroků: ,význam bibliografie pro národní uvědomění je nedocenitelný‘ nebo ,bibliografie je paměť národa‘. Takto procítěně by v Čechách žádný bibliograf nepromluvil. Košické setkání bylo
pro nás nezapomenutelné ještě z jiného důvodu – z rukou doc. M. Kovačky jsme na slavnostním večeru obdrželi pamětní medaile zakladatele
slovenské bibliografie Ľudovíta Vladimíra Riznera za vklad do česko-slovenské bibliografické spolupráce. Poděkoval za nás – překvapené – doc.
Kubíček. Od toho roku žádný bibliograf z ČR toto ocenění nedostal.
Tehdy ještě udělována obdobná cena v České republice, totiž
pamětní medaile Zdeňka Václava Tobolky, autora Pravidel popisu
prvotisků a starých tisků, zakladatele prvního vysokoškolského knihovnického školství v meziválečném Československu, zakladatele
a prvního ředitele Parlamentní knihovny v Praze, udělována nebyla.
Poprvé byli knihovny a knihovníci oceňováni v roce 2000, doc. Miloš
Kovačka dostal medaili z rukou předsedy Sdružení knihoven doc.
Jaromíra Kubíčka a předsedkyně Nadace knihoven, kterou jsem v té
době byla já, na konferenci Knihovny současnosti v Seči v r. 2001.
V r. 2002 se bibliografové sešli nad tématy Rukopisy v regionálních
knihovnách, Slovacika v českých a bohemika ve slovenských knihovnách (téma opakující se v mírně pozměněné podobě i v dalších letech)
v prostorách Státního okresního archivu ve starobylé, nádherně opravené Spišské Sobote. V Rožnově pod Radhoštěm v r. 2003 v bloku
Literární vztahy slovensko-české v 19. století, představil M. Kovačka právě dokončené a vydané kolektivní dílo – rozsáhlou personální
bibliografii Pavla Josefa Šafárika se 6 500 záznamy. V r. 2004 se
bibliografové potkali v Liptovském Mikuláši, ze setkání v cestovní
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Otvorenie kolokvia (zľava: Mgr. Katarína Šušoliaková – riaditeľka Žilinskej
knižnice, PhDr. Janka Bírová – riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci)

Pohľad na účastníkov kolokvia

Prezentácia Ing. Ivany Polákovej, PhD. z ŠVK Banská Bystrica

Prezentácia Mgr. Lenky Pokornej Korytárovej z Moravskej zemskej knižnice v Brne

zprávě mám uloženou společnou fotografii z odhalení pamětní desky
G. Féjerpátaky-Belopotockého na budově knihovny. Úžasná byla
také večerní návštěva dřevěného evangelického kostela ve Svatém
Kříži (pro 6 000 věřících) z roku 1783 přestěhovaném z Paludze.
O společných setkáních by se dalo psát dále a více, byť několika
posledních se pan Miloš Kovačka pro vážnou chorobu neúčastnil.
O to milejší bylo setkání v Brně v lednu 2017 při životním výročí
doc. Jaromíra Kubíčka, emeritního ředitele Moravské zemské knihovny. Miloš Kovačka ve svém příspěvku ho oslovoval ,bratom mým
drahým‘. Já jsem svoji gratulaci uváděla slovy: ,František Palacký
byl nazýván zemským historiografem, není snad troufalé oba naše
dnešní protagonisty – doc. Kubíčka a doc. Kovačku – nazvat zemskými bibliografy.‘
Ve sborníku Mezníky bibliografie1 ve svém úvodním příspěvku
Miloš Kovačka vyslovuje přání: „Vážení českí, moravskí a slovenskí bibliografi a bibliografky, naše kolokviá boli veľkou odbornou
a spoločenskou príležitosťou, ktorú naplnil čas. A sú ňou i naďalej.
Bolo by dôležité, keď by sa ich podarilo zachovať, pokračovať v nich.
Verím, že to nevzdáte vospolok a ešte pokročíte, priatelia.“
Nesklamali sme! Nevzdali sme sa, napriek červenej farbe na
covid-automate v Čadci!
Program kolokvia už začínal v nedeľu (3. 10.) popoludní lektorovanou prehliadkou expozície Múzea kysuckej dediny v prírode vo Vychylovke. Riaditeľka Kysuckého múzea
PhDr. Helena Kotvasová srdečne privítala účastníkov a uviedla prehliadku prezentáciou na tému Hodnoty ľudovej architektúry. Zahraničných návštevníkov veľmi zaujala prehliadka
stanice a depa lesnej úvraťovej železničky, ale aj prehliadka vodnej nádrže v Novej Bystrici. Nedeľný program pokračoval prehliadkou novodobej dedinskej architektúry, Rínku sv. Michala
Archanjela u Orloja v Starej Bystrici s lektorovaným výkladom.
V pondelok (4. 10.) privítala účastníkov kolokvia v priestoroch
Kysuckej knižnice v Čadci riaditeľka PhDr. Janka Bírová, ktorá vo
svojom príhovore vyjadrila radosť s hojnou účasťou bibliografov
z Čiech a Slovenska napriek pandémii. Uviedla, že cieľom kolokvia
je predovšetkým podpora bibliografického úsilia krajských, regionálnych i vedeckých knižníc a stretnutie všetkých odborníkov na
bibliografiu. Ale aj ich vzájomná výmena skúseností, odborná diskusia, ako aj prezentácia výsledkov činnosti knihovníkov. Zdôraznila, že bibliografia je veľmi dôležitý nástroj uchovávania kultúrneho
dedičstva. Jej význam narastá aj v súčasnom svete, ktorý je zahltený
informáciami rôznej kvality. Pripomenula, že najdôležitejší nie je iba
počet vytvorených bibliografických záznamov, ale hlavne osobnosť
bibliografa. Jeho životné skúsenosti nemôžeme nahradiť žiadnym
softvérom. Vyzdvihla úlohu regionálneho bibliografa, ktorého považuje za hnací motor regionálnej knižnice, ktorý posúva funkciu
knižnice dopredu. Je presvedčená o tom, že regionálna bibliografia
tvorí génius loci každého regiónu. Z tohto dôvodu bol aj prvý tematický blok odborných prednášok nazvaný Regionálna bibliografia – zdroj informácií o kultúrnom i prírodnom dedičstve regiónov,
ochrana životného prostredia v regiónoch. Odzneli tu zaujímavé
príspevky slovenských bibliografov. V druhom bloku Uspeli vo svete, doma ich nepoznáme, sa bibliografi zamerali na osobnosti, ktoré
svoju činnosť rozvíjali v susediacich a úzko prepojených krajinách.
Popoludní bol otvorený tretí tematický blok pod názvom J. A.
Komenský a vzájomné prieniky vo vzdelávaní a kultúre. Po jeho
skončení navštívili účastníci kolokvia expozíciu Kysuckého múzea
a pozreli si zaujímavý filmový dokument o histórii a súčasnosti historickej lesnej úvraťovej železničky v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke.
Listy 31
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Nasledovala prehliadka priestorov Kysuckej knižnice, začínajúca pri vchode do budovy – pod dielom významného rodáka,
akademického maliara a ilustrátora Miroslava Cipára, ktorý nás
prednedávnom opustil vo veku 86 rokov. Postupne sme sa zoznámili s jednotlivými pracoviskami – študovne, čitárne, pamätné
izby (Pavla Hrtusa Jurinu a Jozefa Hnitku) aj s výstavou Príbeh
slovenského drotárstva. Dozvedeli sme sa, že Kysucká knižnica
bola prvou experimentálnou knižnicou na Slovensku. Knihovníci
z iných oblastí Slovenska sa pýtali, prečo práve Čadca dostala do
vienka prvú účelovú budovu knižnice, vyberáme odpoveď Vladimíra Mináča – človeka, ktorý sa veľkou mierou zasadil o to, aby
nová budova stála práve v Čadci. Keď mu túto otázku položili
novinári, povedal: „Prečo práve v Čadci? Azda zavážilo aj to, že
sa tu vždy vzorne pracovalo s pôvodnou slovenskou literatúrou.“
A dodáva: „Ak by sa to zdalo byť málo, sú po ruke aj iné štatistické údaje, ktoré vravia o dobrej práci čadčianskych knihovníkov.“
Bohatý odborný program pokračoval až do večerných hodín.
Prezentácia Pozoruhodnosti a atraktivity cestovného ruchu Žilinského kraja zaujala najmä kolegyne z Čiech. Veľký úspech a humorné zavŕšenie pondelkového programu malo vystúpenie dvoch
herečiek Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci K. Jesenovej
a K. Prengelovej. Vtipným dramatizovaným dialógom prezentovali v kysuckých krojoch nárečia a ľudovú slovesnosť horných Kysúc.
Tretí deň kolokvia pozostával z dvoch odborných tematických
blokov: Za históriou drotárskeho remesla a Predstaviteľky dobovej českej a slovenskej prózy s vidieckou tematikou.
V závere zhodnotila priebeh a prínos kolokvia predsedníčka
Sdružení Knihoven ČR – SDRUK pro bibliografii a zároveň riaditeľka ŠVK v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová, ktorá vyzdvihla
profesionálny prístup pri príprave a realizácii odborného stretnutia bibliografov. Pripomenula, že všetky príspevky, ktoré odzneli
na kolokviu, budú zaradené do zborníka. Žiaľ, bude vydaný len
v elektronickej forme. Nájdete ho na webovej stránke Študijnej
a vedeckej knižnice v Hradci Králové – https://www.svkhk.cz/
Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/XXI-kolokvium-slovenskych,-moravskych-a-ceskych-bi.aspx.

Poznávanie okolia Kysúc

Vystúpenie herečiek Divadelného
súboru Jána Palárika v Čadci
K. Jesenovej a K. Prengelovej

Pozerajúc na krásne drôtené srdiečko, ktoré dostal každý účastník kolokvia, skrášľujúce moju kanceláriu, mi pripomína stretnutie, ktoré bolo popretkávané dobrosrdečnosťou, ľudskosťou, ústretovosťou, pohostinnosťou a krásnym počasím... Musím konštatovať, že Kysuce opäť nesklamali! Tešíme sa na ďalšie kolokvium,
ktoré je naplánované na druhý októbrový týždeň v Hradci Králové.
Pevne veríme, že sa budeme opäť môcť po roku stretnúť s kolegami
„naživo“, a nie on-line.
Iva Poláková
Poznámka:
KUBÍČEK, Tomáš a Eva SVOBODOVÁ: Mezníky bibliografie :u příležitosti konaní
20. Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Brno: Moravská zemská
knihovna, 2017. 228 stran. ISBN 978-80-7051-228-9.

Záverečné hodnotiace slová riaditeľky ŠVK v Hradci Králové Mgr. Evy Svobodovej
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Ako ﬁlm storočia vyšla
snímka 322 Dušana Hanáka
Pri príležitosti storočnice slovenskej kinematografie
uskutočnil časopis Film.sk (mesačník o filmovom
dianí na Slovensku) anketu, z ktorej mala vzísť
dvadsiatka najpozoruhodnejších slovenských filmov
za celú éru. Anketa Film.sk – Slovenský film storočia
bola vyvrcholením aktivít, ktorými si Slovenský
filmový ústav počas celého minulého roka pripomínal
sté výročie vzniku prvého slovenského dlhometrážneho
hraného filmu Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa.

322, réžia Dušan Hanák
Zdroj: © Slovenský filmový ústav – autor: Margita Polónyová

J

edenásť filmových vedcov, teoretikov a kritikov hlasovalo o naj-filmoch v dvojkolovom hlasovaní.
Hlasujúci mali k dispozícii zoznam vyše 730 filmov (celovečerných, bez delenia na hrané, dokumentárne a animované). Z nich
vybral každý sám za seba svoju desiatku a zoradil ju od najlepšieho.
Filmy sa podľa pozícií v každom individuálnom rebríčku obodovali a podľa počtu bodov vznikla kolekcia dvadsiatich filmov. Tú
hlasujúci dostali v abecednom poradí a filmy z nej zoradili opäť
podľa svojich preferencií. Súčet bodov napokon vyniesol konečný
výsledok a poradie dvadsiatich filmov v rebríčku.
Na Rádiu Devín som začiatkom februára počúvala o ankete zaujímavý rozhovor so šéfredaktorom časopisu Film.sk Matúšom Kvasničkom, z ktorého sa pokúsim zreprodukovať aspoň základné fakty
a myšlienky. Ako povedal, anketu Film.sk netreba brať ako ,hitparádu‘, ale ako kolekciu výnimočných filmových diel, ktoré stojí za to
vidieť. Verejná anketa by dané filmy možno neoznačila ako víťazné,
lebo mnohí by filmy ani nepoznali. Isteže, aj hodnotenie odborníkov je subjektívne a je oprávnené.
Ktoré filmy táto anketa ocenila ako naj- ? Ako film storočia vyšiel
322 režiséra Dušana Hanáka z roku 1969, psychologická dráma
na motívy novely Jána Johanidesa Potápača priťahujú pramene
mora. Ján Johanides vstúpil do literatúry začiatkom 60. rokov minulého storočia zbierkou noviel Súkromie (v ktorej je obsiahnutá

aj spomínaná novela). Spolu s generačnými druhmi ako boli Rudo
Sloboda, Jaroslava Blažková, Anton Hykisch a ďalší, znamenala ich
próza v čase, keď v literatúre prevažovala metóda socialistického
realizmu a jedinec bol vykresľovaný predovšetkým ako súčasť kolektívu, prelom, a to zmenou obrazu postáv v ich verejnom zástoji
k postupnému odhaľovaniu ich súkromného života. Všíma si problémy človeka, jeho existencie, vzťahov, slobody, samoty, nevysvetliteľných záhad... Dušan Hanák si na film spomína takto: „Prišiel som
s motívom viny hlavného hrdinu, ktorý sa kedysi angažoval v čistkách
a v akcii združstevňovania, a zaujal ma rozpor, že táto postava by
mohla byť dobrým človekom. Pomáhal mi pri tom aj môj silný osobný
pocit relativity hodnôt.“
Ďalší z ocenených filmov je film Petra Solana Kým sa skončí táto
noc (1965) a Hanákov dokument Obrazy starého sveta (1972).
Druhý z menovaných sa inšpiruje fotografickým cyklom Martina
Martinčeka o dedinských ľuďoch, ktorí žijú jednoducho, často osamelo, spätí s prírodou a zvykmi ich predkov. Odkaz kinematografie
zo „zlatých šesťdesiatych“ je prítomný v celom rebríčku. Zastúpení
sú kľúčoví režiséri spomínaného obdobia ako Štefan Uher, Eduard
Grečner, Juraj Jakubisko, Elo Havetta. Čím sú tie filmy také príťažlivé? Citujem Matúša Kvasničku: „Hoci vznikli v šesťdesiatych rokoch,
tak nezostarli, a riešia veci, ktoré sú aj dnes aktuálne“.
V dvadsiatke nájdeme tiež filmy z deväťdesiatych rokov. Ich najplodnejší režisér Martin Šulík tu je s filmom Všetko, čo mám rád
a Neha. (Spomenula som si, ako ma svojho času ohúrila jeho Záhrada. Hlavný hrdina v podaní Romana Luknára pretrhá zväzky
s mestom a utiahne sa do vidieckeho domu so záhradou, ktorý patril
jeho dedovi. No a zažije tam toho dosť.) Zaujímavé sú aj ďalšie filmy
Dušana Hanáka (Ja milujem, ty miluješ, Ružové sny). V najužšom, finálnom výbere nájdeme aj film 66 sezón Petra Kerekeša;
súčasné diela sú zastúpené tiež ženami, napr. Vierou Čákanyovou
a Evou Štefankovou (dokumentárne filmy).
Všetkých dvadsať filmov uvádza kino Lumiér v Bratislave od
12. februára postupne s mesačnou periodicitou. Premieta sa v poradí
od dvadsiateho filmu po prvý; cyklus otvoril Kubalov animovaný film
Krvavá pani, inšpirovaný historickou legendou o Čachtickej panej.

Že ste medzi filmami nenašli váš obľúbený? Či viaceré z nich nepoznáte? To by mohol byť podnet zaujímať sa o ne, konfrontovať sa
s názorom filmových kritikov. Neviem, koľko slovenských filmov sa
premieta toho času v Čechách a či sa v distribúcii objaví niektorý
z nich. Ja som si predsavzala pri najbližšej návšteve Bratislavy preskúmať programy tamojších kín a pri troche šťastia niektorý zhliadnuť. Ako povedal Matúš Kvasnička: „Každý z tých dvadsiatich filmov
stojí za to si pozrieť.“
Jarmila Wankeová
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Milé deti, tento rok precestujeme česko-slovenské pohraničie. Predstavíme vám miestne príbehy z oboch
strán: Slovenska i Moravy. Prvá na rade je od severu oblasť Kysúc. Bol to chudobný kraj, ktorý by asi zostal
nepovšimnutý, keby ním neviedla dôležitá obchodná cesta cez Jablunkovský priesmyk. Jablunkovský priesmyk
spája Slovensko s moravským a sliezskym Těšínskom. Prvou obcou na slovenskej strane bol a je Makov, potom
Turzovka a ďalej mesto Čadca. Obce i mesto obklopovali husté lesy. V lesoch žilo veľa zvierat – vlci, líšky,
medvede a mnoho ďalších. Žijú tam aj dnes. Oblasť dostala meno podľa rieky Kysuce. Ľudia si o rieke rozprávali
hneď niekoľko povestí. Vraj dostala meno po dievčatku, ktoré smutný osud donútil vyplakať celú rieku sĺz. Podľa
inej povesti vraj smutná dievčina sama skočila do vody, aby sa riekou stala.
Život v tých kopcoch bol ťažký a vyžadoval tvrdú prácu, aby človek prežil. Jedna z povestí hovorí
o chudobnej rodine z kysuckej kopanice, kde deti prišli o matku a otec sa o rodinu nezaujímal. Súrodenci sa
sami mali postarať o najmladšiu sestričku – dojča, ktoré stále od hladu plakalo. Dojnicu im otec predal, preto
mlieko nemali. Deti už mysleli na najhoršie, keď sa jednej sestre v noci snívalo o krásnej husi. Vletela cez oblok
k plačúcemu bábätku a utíšila ho. Staršiemu dievčatku povedala, že kým bude treba, bude sa
o bábätko starať. Odvtedy bolo všetko v poriadku. Dieťa bolo spokojné a rástlo ani z vody.
Deti sa tiež upokojili. Za noci sa im do usínania vkrádal zvuk šumiacich krídel. Vaša redakcia!
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V marci sa oteplilo a bača Ondrej sa chystal na cestu. Nechal si zadrôtovať prasknuté
hrnce, zašiť nohavice a kúpil si zásobu tabaku. Niekoľko dní ešte pozoroval počasie, ako veľmi
fúka a z ktorej strany, či je slnko už veselé. A po večeroch počúval, či sa z hory ozývajú vlci. Bolo
by dobre, keby už vlci odtiahli na sever. A tak jedného dňa konečne pozháňal dokopy celé stádo
oviec, svojho psa Bodríka a vydal sa s nimi pod hrebene, kde už začali zo snehu vykukovať jarné
lúky. Veselo šplhali do kopcov. Popoludní dorazili k salašu a Ondro si s úľavou prezrel prístrešie.
Niekde pár dosiek pritlčie, niekde trochu zapláta strechu.
Keď prišiel večer, vzal jahňatá so sebou do búdy a zanechal Bodríka so stádom. V noci
sa zobudil a počul, že sa niečo deje. Obliekol si kožuch a vybehol von. Keď videl Bodríka, ako
sa plazí so stiahnutým chvostom ohradou, bolo jasné, že nebezpečenstvo je blízko. Zapálil
hromadu haluzia, ktorú pripravil večer pre každý prípad. Oheň bol v takýchto chvíľach dobrým
pomocníkom. Prikladal na oheň až do rána a oľutoval svoj nápad ísť do kopcov možno príliš
skoro. V údolí už bolo krásne. Tam pred týždňom dievčatá vzali postavu stareny Moreny a hodili
ju do potoka. Vlasy si už zdobili jarnými kvetmi. Ale tu bolo stále veľmi chladno.
Nejako prežili noc a ráno bača vyhnal dychtivé ovce na lúku. Spoločne sa radovali na
slnku, tešili sa z voňavého vzduchu a výhľadu na širokú krajinu. V popoludňajších hodinách bača
ovce opäť odviedol na salaš. Do každého rohu nachystal hromady suchej smrečiny a dreva.
Išiel skoro spať. Vedel, že Bodrík ho aj tak prebudí. O niekoľko hodín neskôr ho naozaj počul
štekať. Ondro schmatol svoju palicu a vyrazil. Bol dosť vystrašený. Vlci boli ticho, dokonca ani
nezaskučali, ale ich čierne tiene sa pohybovali okolo celej ohrady. Ovce sa plašili. Bača postupne
zapálil všetky hromady dreva a prosil slnko, aby už vyšlo.
Konečne dole v údolí kohúti začali kikiríkať. Milý bača si vydýchol, ale chcelo sa mu
spať. Namiesto toho si pripravil batôžtek s jedlom a otvoril ohradu ovciam. S radosťou vybehli
a smerovali s bačom na pastviny. Keď bolo slnko najvyššie, teplo baču uspávalo. Keďže bol
v kožuchu, opierajúc sa o palicu, zaspal. V popoludňajších hodinách sa radšej skôr vrátil na
salaš. A zasa mal prácu. Musel zabezpečiť obydlie ešte pred západom slnka. S príchodom
večerného chladu bol opäť mrzutý, že chlad sa salaša drží a nechce odísť. „Som starý baran,“
pomyslel si, „mohol som počkať, kým sa môj syn Maťko vráti z ciest. Je to moja vina.“

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093
E-mail: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz • Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 3/2022. Do tlače odovzdané 9. 3. 2022.
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Opäť navláčil z lesa hromady dreva, zabezpečil ohradu, zahnal jahňatá dovnútra. Zahrial si
žalúdok pálenkou a unavený zaspal.
„Buch, buch, buch!“
Bača vyskočil, akoby ho niekto na rohy nabral. Zapálil petrolejku, otvoril dvere a pozrel sa
na siluetu chlapa ako hora vo dverách. Ospalý Ondrej bol rád, že vidí muža namiesto vlkov a bolo
mu jedno, že ho nepozná. Okamžite ho pozval dnu, posadil k stolu, ponúkol ovčí syr a chlieb. Stále
vykúkal von, ale všade bol pokoj. Vytiahol karty a požiadal hosťa, aby si s ním zahral. Chvíľu sa
zabávali kartami, s ktorými hosť zjavne nemal skúsenosti. Bačovi to nevadilo, pretože po chvíli sa
mu začali zatvárať oči. Nakoniec obaja zaspali na laviciach.
Nebolo to ranné slnko, ale pes Bodrík, ktorý sa prišiel pozrieť, prečo bača ešte nevstal,
keď ovce v ohrade sú už netrpezlivé. Pes si sám otvoril a vošiel dnu. Zľakol sa o zostal stáť na
prahu. Na lavičke vedľa pána sa zdvihlo monštrum, veľký hnedý medveď. Dojedol syr, pretiahol
sa a vyšiel do nového dňa. Bodrík sa od neho opatrne vzdialil a z diaľky ho sledoval, ako sa
kníše preč. Vlci sa viac neobjavili. A skutočná jar odvtedy začínala až vtedy, keď si medveď
prišiel s bačom zahrať karty.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.
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Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada
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Generální partner
Českého tenisového svazu

IOB titul 02_2021.indd 1

27.01.2021 12:39:12

ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce
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Kalendáře
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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