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histórie

Vystužený kňazský golierik, okuliare v koženom obale, torzo zhrdzaveného krížika,
medené fragmenty ruženca. Dosť predmetov na rozjímanie i rozmýšľanie, podľa
toho, kto dá čomu prednosť. Ich zvyšky sa spolu s ľudskými ostatkami našli nedávno v čerstvo otvorenom hrobe na bratislavskom Martinskom cintoríne, kde je
podľa viacerých prameňov pochovaný prezident prvej Slovenskej republiky Jozef
Tiso (1887 – 1947).
18. apríla, v deň šesťdesiateho výročia jeho popravy, tu pribudol nový pomník
v tvare dvojmetrového masívneho kríža z čiernej švédskej žuly, opatrený nápisom:
„Obetoval život za vieru a národ.“ Teda aspoň podľa názoru tých, čo sa o novú
tabuľu postarali. Národný súd pred šesťdesiatimi rokmi bol inej mienky, za „vnútornú zradu“ – spoluprácu s nemeckými nacistami – a za smrť desiatok tisíc slovenských Židov odsúdil dr. Jozefa Tisa na smrť obesením. A keď československý
prezident Edvard Beneš odmietol udelenie milosti, bol rozsudok hneď aj vykonaný. Pribudol teda v tom okamihu do našej histórie mučeník alebo zločinec? A bol
absolútny trest oprávnený alebo nie?
Je to samozrejme otázka individuálna, závisiaca od uhla pohľadu každého jedinca. Minulosť sa nedá vrátiť, nanajvýš sa môžeme pokúsiť o interpretáciu odkazu,
prihovárajúcemu sa nám po rokoch. Živých aktérov vtedajších udalostí je už
nemnoho. Jedným z nich je generál Anton Rašla, dnes 95-ročný dôchodca, jeden
z trojice štátnych žalobcov. Ten je i dnes presvedčený, že iný trest ako trest smrti
pre súdeného ani neprichádzal do úvahy, keďže „nič nepriznal a nič neľutoval.“
Pred druhou svetovou vojnou žilo na Slovensku 89 000 občanov židovského pôvodu. K nim mal Jozef Tiso rozporuplný prístup. Desať dní po vlastnom vyhlásení,
že kresťanského režimu sa nemusí nikto báť a že on sám bude milostivý a nebude sa „opičiť“ po cudzích teóriách a vzoroch, vydáva príkaz na vyvážanie židovských osôb. Vzápätí ho mení a vyhnancom povoľuje návrat. Rokuje s funkcionármi židovskej komunity, no nabáda biskupov – teda svojich cirkevných nadriadených – aby boli v súvislosti s rastúcim počtom žiadostí židovských obyvateľov
o prestup do kresťanských cirkví opatrní.
J. Tiso sa často odvolával na humanitu a kresťanskú morálku, takže teoreticky mal
mať vo svojom konaní aj podporu Vatikánu. Pravdou však bol opak. Jedenkrát
dokonca – po dramatickom rozhovore na túto tému – J. Tiso vyhodil z prezidentskej kancelárie diplomatického zástupcu Svätej stolice, ktorým vtedy v Bratislave
bol Giuseppe Burzia.
V roku 1942 deportácie slovenských Židov do nemeckých nacistických koncentračných táborov vrcholia. I v tom čase zostáva muž v sutane pasívny voči protestom,
prosbám a listom, dôrazne ho žiadajúcim i zúfalo upozorňujúcim, že takéto „riešenie“ židovskej otázky znamená porušenie vnútorného i medzinárodného práva.
O hromadnej likvidácii Židov prezident dokázateľne vedel minimálne od druhej
polovice roku 1941. Otázkou, ktorá sa nevdojak natíska do mysle, teda je, ako
mohol napriek tomu s čistým svedomím vykonávať kňazské poslanie – modliť sa,
písať kázne o láske k blížnemu, o odpustení vinníkom?
Iste, na jeho obhajobu možno spomenúť niekoľko výnimiek, ktoré židovským občanom udelila prezidentská kancelária, aj keď o presnom počte existujú len dohady.
Prípadne by sa dala uviesť Tisova chabá argumentácia, že deportácie považoval
za akciu ministrov Tuku a Macha, na ktorých sa neskôr snažil presunúť celú zodpovednosť za holokaust. Sám neprejavil ani len náznak snahy korigovať aspoň
najsurovejšie prejavy protižidovskej politiky v štáte, ktorého bol hlavou. A faktom
je, že po druhej svetovej vojne zostalo na Slovensku asi len 15 000 židovských
občanov.
Historik Ivan Kamenec v novej štúdii „Tragédia politika, kňaza a človeka –
Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947“ prichádza k záveru, že osobná zodpovednosť tohto
človeka za dianie na Slovensku v rokoch 1941 – 1945 je neoddiskutovateľná...
A neoddiskutovateľné je aj to, že nech rozkopeme ľubovoľný počet hrobov,
minulosť nezmeníme. Ale nastavením historického zrkadla môžeme prispieť
aspoň k tomu, aby sa neopakovala.
■
Jozef Gáfrik a Ján Chovanec
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Jozef Gáfrik

Krásne

tóny pre každého

O živote, zdraví a hudbe so slovenským lekárom z Prahy MUDr. Michalom Mikolajom
„Dobro pacienta je najvyšší zákon“. Kráčam dlhými chodbami pekne vynovenej pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice a dumám o celej hĺbke výroku, s ktorým sa tu človek stretá takmer na každej nástenke.
Našťastie, neprichádzam sem ako pacient, lež ako novinár, takže na rozdiel od iných návštevníkov tohto
známeho zdravotníckeho zariadenia sa cítim uvoľnenejšie. Mimovoľne však dúfam, že pre ľudí, čo posedávajú na chodbách a čakajú na ošetrenie, podobné slová nie sú formalitou, ale povzbudením a útechou.

UDr. Michal Mikolaj je tu doma. Teda ak možno za
domov považovať ľubovoľné lekárske pracovisko: v tejto
nemocnici pôsobí už tri desaťročia. Ruky chirurga, ktorého
osud a práca nútia vyrovnávať sa s tými najzložitejšími, priam
filigránskymi operáciami v dutinách hlavy, kde nám príroda
dopriala mimoriadne komplikované orgány – v oblasti uší,
nosa a krku. Ak nie sú v poriadku, je zle, ich ochorenia môžu
takisto ohroziť život, aj keď sú to navonok maličkosti. A dozvedám sa, že operácia strmienka v uchu je jednou z najťažších,
akú si len možno predstaviť. „Sám milujem hudbu –
Beethovena, Mozarta, Čajkovského, Pucciniho, Verdiho. Na
každého človeka ohrozeného stratou sluchu sa preto pozerám
z tohto hľadiska. Chcel by som, aby o krásne tóny nebol nikto
ukrátený.“

M

sa až príliš často venujeme slovenským spevákom, hercom či
spisovateľom, ako keby majstri nemohli vyrastať aj v bežných
občianskych profesiách. A veru, medzi Slovákmi v ČR máme
takých, môj hostiteľ v bielom plášti je toho presvedčivým
dôkazom. Patrí k priekopníkom používania laserovej techniky
pri operáciách a zoznam krajín, kde zbieral skúsenosti, pripomína celosvetový zemepisný atlas: Belgicko, USA,
Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Grécko, Nemecko,
Rakúsko, Západný Berlín, ako medik vtedajší Sovietsky zväz.
Dnes túto techniku využíva v prospech pacientov z celej Českej republiky – nielen vojakov, i keď „civilné“ spádové územie
pražskej ÚVN je Praha 6. Laserová operácia má veľké výhody,
znižuje bolestivosť počas zákroku i po ňom, väčšinou zvyšuje
presnosť operácie, zabraňuje krvácaniu operačnej rany a má
ďalšie výhody.
M. Mikolaj túto metódu s úspechom používa napríklad pri
operáciách hlasiviek, ale aj jazyka a nosných dutín a v tom
okamžiku sa mení na onkológa-rinochiruga či fonochirurga.

Za skúsenosťami po celom svete
Pohodlne sedím v pacientskom kresle – hoc´ aj v tejto chvíli
sám nepacient – a uvedomujem si, že i v našej krajanskej tlači

Michal Mikolaj
MUDr. Michal Mikolaj sa narodil 28. februára 1949 v Krompachoch. Spolu s ďalšími štyrmi súrodencami vyrastal v malebnom baníckom mestečku Gelnica, obkolesenom vencom krásnych slovenských hôr. Otec – Michal Mikolaj st. bol riaditeľom miestneho gymnázia, matka – Magdaléna Mikolajová učiteľkou. Po ukončení
Strednej všeobecnovzdelávacej školy v roku 1967 absolvoval štúdium medicíny v Hradci Královom v roku 1973. Na Slovensko sa už nevrátil, ako vojenský lekár
pôsobil v Mariánskych Lázňach a neskôr, od roku 1976 sa definitívne usadil v Prahe. Je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti liečenia chorôb sluchu, hrdla
a nosa. Pracuje na ORL klinike 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe a súčasne externe učí medikov i na 2. Lekárskej
fakulte Univerzity Karlovej. V rokoch 1985 – 1987 bol primárom oddelenia ORL Ústavu leteckého zdravotníctva v Prahe. V poslednom desaťročí je zástupcom primára (od roku 1995), pričom v roku 1999 bol zastupujúcim primárom oddelenia ORL ÚVN. Od roku 2006 je zástupcom prednostu ORL kliniky 3. Lekárskej fakulty
Univerzity Karlovej a Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Syn Michal sa stal takisto lekárom a pracuje v psychiatrickej liečebni v Havlíčkovom Brode.
• jg
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Aj keď by sa mohlo zdať, že odstraňovanie chrapotu je zanedbateľnou maličkosťou, názor odborníka je iný, chorobné
zmeny na hlasivkách môžu ohroziť celý organizmus. „Želal by
som si, aby pacienti prichádzali k lekárom skôr, nie až vtedy,
keď je nádor už v pokročilom štádiu. Tým by sa zlepšila ich
prognóza a my, chirurgovia, by sme boli spokojnejší s výsledkami svojej práce a s prognózou tohto ochorenia.“
Ako však hovorí, keď operuje, nejde vždy o život, ale aj
o krásu. Napríklad narovnanie odstávajúcich ušných lalokov
stojí asi osem tisíc korún, úprava nosa je ešte o niečo drahšia.
Ale ak sa človek chce presadiť v práci, musí v mnohých profesiách aj dobre vyzerať, preto ani takáto investícia nie je len
luxusom. A nos je vraj najhlavnejšou črtou ľudskej tváre, treba
mu venovať príslušnú pozornosť.

Ochota vzdelávať sa je rozhodujúca
Skúseností zo sveta má M. Mikolaj dosť a dosť, preto dobre
vie, že zdravotníctvo nie je nikde ideálne – a takto sa pozerá aj
na možné sprísnenie poskytovania lekárskej starostlivosti
v ČR. V jeho životných názoroch sa odráža celá hĺbka problémov súčasného zdravotníctva.
„V USA sú lekári platení až príliš dobre, ale systém je drahý.
Ochorieť v tejto krajine znamená u priemerného človeka spravidla schudobnieť, preto tam každý vie o vlastnom tela a zdraví viac, ako u nás. Je to životne dôležité. V Dánsku je síce všetko zadarmo, ale zato sa na zákrok väčšinou čaká. Na kvalifikovanejšiu operáciu aj dva roky.“
Na klinike ORL Ústrednej vojenskej nemocnice v PraheStřešoviciach si pacientov takisto objednávajú, ale lehoty sú
významne kratšie a závisia od naliehavosti prípadu.
Zdravotnému personálu pritom pomáha najnovšia technika,
napríklad prenášanie roentgenologických snímok z miesta na
miesto v ruke – čo je v iných nemocniciach ešte bežné – tu
nepoznajú, nielen rtg-obrazy sa okamžite zobrazia aj na počítači lekára, ktorý si roentgenovanie vyžiadal. Veľké zlepšenie

klinickej praxe predstavuje i uplatňovanie najnovších zobrazovacích metód pri operáciách. Trojrozmerné znázornenie dutiny
i s presnou navigáciou chirurgovej ruky tu zavedú ešte
v tomto roku. Možnosť vytvorenia virtuálneho obrazu postihnutého miesta organizmu, aby sa dalo liečiť čo najúčinnejšie,
je tu samozrejmosťou už niekoľko rokov.
Uplatňovanie najnovších technických vymožeností a vedeckých poznatkov by však nebolo možné bez sústavného vzdelávania sa tých, čo ich využívajú. Kto nemá záujem, neobstojí.
Uvedomuje si to aj M. Mikolaj. Raz vedomosti čerpá od iných,
raz ich rozdáva sám, ako napríklad na blížiacom sa júnovom
zjazde slovenských a českých špecialistov z oblasti otorinolaryngológie v Piešťanoch. Má tam prednášať na tému „Ťažké
hrtanové stenózy“. Teší sa nielen na stretnutie s kolegami, ale
aj na to, že po rokovaní sa zase aspoň na chvíľu pozrie do milovanej Gelnice, kde žije jeho osemdesiatpäťročná matka. Bola
učiteľkou a vychovala päť nadaných detí, ktoré všetky vyštudovali vysokú školu a v spomínanom mestečku boli synonymom nadania a usilovnosti. Žiaľ, dve z nich už dnes nežijú.
Na Michala Mikolaja môže byť právom pyšná. Takí odborníci
sa nerodia zo dňa na deň.
■

Autor je novinár
Foto Slovpress

Vysielanie pre Slovákov žijúcich v ČR
ČRo 1 - Radiožurnál

utorok

20:05 – 21:00

ČRo Brno

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo České Budějovice

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Hradec Králové

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Olomouc

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Ostrava

pondelok, streda

19:45 – 20:00

www.rozhlas.cz
ČRo Plzeň

pondelok, streda

19:45 – 20:00

piatok

19:30 – 20:00

(zostrih utorkového Radiožurnálu)
ČRo Regina Praha

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Region, Vysočina

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Sever

pondelok, streda

18:45 – 19:00
19:45 – 20:00
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Martin Guzi

Pravica na Slovensku
- ako ďalej?
Popularita vládnej strany Smer-SD dosiahla trištvrte roka po voľbách svoj vrchol. V minuloročných júnových voľbách podporilo subjekt dnešného premiéra Roberta Fica 29,1 % občanov, ak by sa parlamentné
voľby konali teraz, vyhral by ich podľa prieskumu agentúry MVK Smer-SD so ziskom 39,6 % hlasov voličov.
Aj v prieskumoch sympatií zaznamenáva Smer-SD dlhodobo priazeň nad 40 % voličov. Od čias ĽS-HZDS
z polovice deväťdesiatych rokov žiadna politická strana, ani koalícia strán (SDK) nedisponovala takou
širokou podporou.
ituácia je o to zaujímavejšia, že pozícia Smeru-SD je vzhľadom na dobre naštartovanú ekonomiku do budúcna trvalo udržateľná. Fico totiž na rozdiel od Mečiara zdedil po bývalej vláde reformami ozdravené hospodárstvo a príchod
veľkých investorov najbližšie roky potiahne Slovensko ďalej.
Po prvýkrát od nežnej revolúcie nový premiér nemusel ohlásiť
uťahovanie opaskov a balíčky úsporných opatrení, čo národ
počúva veľmi rád. Svojim spôsobom možno povedať, že jediný, kto môže Fica poraziť v udržaní dobrých hospodárskych
výsledkov Slovenska, je samotný Fico. Drží v rukách všetky
karty, a je len na ňom a jeho vláde, ako s nimi naloží.
Relatívne dlhodobo udržateľne pôsobí aj zloženie členskej
základe Smeru-SD, keď sa radí k tzv. zamestnaneckým, resp.
robotníckym stranám. Má podporu u robotníkov a ľudí pracujúcich na klasický úväzok, zatiaľ čo napr. Mečiara podporovali
najmä starší obyvatelia.
Po politickej línii ťažko ohroziť Smer-SD pádom kabinetu,
keďže smotanu z predčasných volieb by vylízal práve SmerSD, pretože jeho náskok pred ostatnými stranami je trojnásobný (druhá najsilnejšia SDKÚ-DS cca 13 %). S partnermi
v koalícii síce Fico bude mať postupom času stále väčšie a väčšie problémy, ale vzhľadom na to, že akýkoľvek odklon Smeru
od nich znamená ich postupný pád (HZDS) alebo izoláciu
(SNS), nebudú riskovať.
A čo na to pravica? Pravica si môže, obrazne povedané, trhať
vlasy. Po ôsmich rokoch, predovšetkým počas vládnutia druhého kabinetu Mikuláša Dzurindu, prešlo Slovensko razantnými zmenami, ktoré s odstupom rokov prinášajú svoje ovocie. Arogancia pravice k obyvateľom, aj k sebe samým ju však
priviedla tam, kde je, do opozície. Nedôsledne odkomunikované reformy a niektoré necitlivé zásahy jej ubrali z populari-
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ty. Definitívne ju pochovali vlastné spory – rok pred voľbami
de facto zničenie ANO, o ktoré sa postaralo najmä KDH,
samozrejme, so srdečným prispením SDKÚ-DS i SMK,
a potom predčasné voľby po rozpade koalície, keď do opozície
kvôli vatikánskej zmluve odišlo KDH. Nesmieme zabúdať ani
na rozkol v SDKÚ-DS, po ktorom odišli zo strany Šimko,
Martináková a spol. a vytvorili stranu Slobodné fórum. Pravica
prišla o moc jednoznačne viac vlastnými roztržkami a spôsobom politiky, ako sa Fico dostal k moci vlastným pričinením.
Ak sa Smer-SD nerozloží zvnútra, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá ďalšie voľby.
Keďže gro reforiem už Slovensko absolvovalo, pravica potrebuje nový koncept. Zatiaľ ho absolútne nenachádza, venuje sa
najmä osobným útokom a čiastkovým veciam – bez akéhokoľvek výsledku. Za osem mesiacov neprišli pravicové strany
s jedinou témou, ktorú by vnútili spoločnosti na širší diskurz.
Pritom médiá sú pravicovým myšlienkam oveľa viac naklonené ako Ficovi.
Dokopy sa musia dať pravicové strany aj personálne. Veľa
naznačia snemy KDH i SMK, ktoré budú rozhodovať o novom
vedení. V KDH to bude súboj medzi Vladimírom Palkom
a v SMK medzi Bélom Bugárom a Pálom Csákym. Vzhľadom
na hegemóniu Smeru-SD by možno stálo zato uvažovať aj
o integrovaní pravice minimálne do širšieho voľného zoskupenia pri prezentovaní sa na verejnosti.
A ak by na čele takéhoto celku stála napr. Iveta Radičová, slovenská politika by dostala kvalitatívne nový impulz, ktorý by ju
mohol posunúť ďalej tak, ako sa to podarilo SDK v búrlivých
rokoch 1998 – 2000.
■

Autor je novinár

Koniec apríla s blues SK (Odporúčame ušiam vašim)
26., 27., a 28. apríla bude v pražskom klube Blues sklep na Liliovej ulici znieť hudba z nástrojov slovenských muzikantov, hrajúcich blues.
Prvý večer zo spomínaných troch dní bude patriť gitaristovi René Lackovi z Handlovej, držiteľovi ocenenia Jimi Hendrix electric guitar
competetion semi final award, udeľovaného priamo rodinou americkej gitarovej legendy Jimiho Hendrixa. René Lacko & Down Town
prídu do Blues sklepa z pražského klubu Vagon, kde hrajú o deň skôr, teda 25. apríla, a z Prahy pocestujú na ďalšiu hudobnú zastávku
po Čechách, ktorú absolvujú v bluesovom klube v Jeseníku na Morave.
V piatok 27. apríla bude Slovak blues in Prague – ako bola táto prehliadka slovenského blues pomenovaná – pokračovať Skaličanom
Lubošom Beňom a jeho hosťami. Tento spevák a hráč na rezofonické gitary, načerpávajúci energiu tejto hudby priamo v štátoch
Mississippi, Arkansas a Tennessee, známy svojím výrazným, energickým prejavom a taktiež podupávaním si nohou do rytmu, koncertuje v Prahe pomerne často. Začiatkom apríla tu hral štyrikrát a zastávke v Blues sklepe predchádza koncert v Moste, v Jazz & Blues
Pube, konaný 20. apríla. Hneď z Prahy pocestuje do Českých Budejovíc, kde ho budú mať diváci možnosť vidieť 28. apríla v klube
Highway 61.
René Lacko
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Návrat domov

Už je to tu! V polovici marca tohoto roku Lidové noviny pod bombastickými titulkami „Česko pro Slováky
ztrácí kouzlo“ a „Slováci se vracejí domů, práce v ČR se nevyplácí“ odštartovali pomyselnú éru návratu
Slovákov z Čiech do svojej vlasti. Doslova sa tam uvádzalo, že státisíce Slovákov, ktorí prišli v uplynulých
rokoch do Českej republiky za prácou, sa začínajú vracať späť. Česko sa pre nich stáva nezaujímavou
a Slovákom sa vzďaľujúcou krajinou. Priemerná mzda sa vraj vyrovnáva, rozdiel v prospech českej koruny
prestáva hrať dôležitú úlohu, daňové zaťaženie na Slovensku je nižšie, pracovné príležitosti predovšetkým
v robotníckych profesiách narastajú už aj na Slovensku a rozdiel sa úplne zmazáva.
amotná správa ma veľmi zaujala, vybral som sa na niektoré naďalej fungujúce hraničné priechody medzi
oboma krajinami, ale na žiadnom z nich som nezaznamenal
avízovaný zvýšený pohyb smerom na východ. Rovnako
som pochodil na železničnej stanici či letisku. Oddýchol
som si, keď som naďalej v mojom obľúbenom hypermarkete od pokladníčok počul slovenčinu. Nuž asi to také horúce
s tým sťahovaním nebude.
Porovnávanie ekonomických ukazovateľov nie vždy odráža
skutočnú situáciu v daných krajinách a veľakrát majú heslá
o dobiehaní alebo predbiehaní iných krajín skôr propagandistický ako reálny základ. Akokoľvek pozitívne sa slovenská ekonomika v poslednom období vyvíja, neustále platí,
že hlavné mesto Bratislava a priľahlé okolie ďaleko predbiehajú ostatné časti Slovenska. Deliaca zemepisná čiara zvýrazňujúca ekonomické a kultúrne rozdiely Slovenska smerom na západ a v opačnom smere na východ je tu každodenným chlebom.
Samozrejme, v budúcnosti sa budú ekonomické pohnútky
novodobej emigrácie postupne oslabovať, ale samotný charakter formovania pracovného trhu v Európskej únii počíta
s nevyhnutnou migráciou pracovných síl medzi jednotlivými členskými krajinami. I keď nie v takom rozsiahlom počte,
ale určite v nezanedbateľných číslach.
Potencionálny návrat migrujúcich slovenských pracovných
síl sa bude v budúcnosti sústreďovať najmä na dynamicky
sa rozširujúce odvetvie automobilovej výroby. V tomto prípade však pôjde o permanentne nedostatkových kvalifikovaných a skúsených pracovníkov.
Ešte viac pracovných príležitostí predovšetkým v stavebnom priemysle sa bude vytvárať v Bratislave. Hlavné mesto
Slovenska zažíva neuveriteľný stavebný boom. Rýchle
tempo naberá bytová výstavba, vznikajú nové administratívne budovy, nové obchodné centrá, priemyslové komplexy a dokonca sa hovorí o pripravovanej výstavbe nového
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mestského satelitu na západnom okraji Bratislavy, zahrňujúcom okrem bohatej infraštruktúry viac ako 100 000 bytov.
Lakeside Park, Astoria Palace, Twin City, Emporia Towers,
Westend Square nie sú názvy nových mestských štvrtí
v anglofónnej časti Európy, ale mená najnovších stavebných projektov v Bratislave.
Napríklad projekt Twin City zahŕňa polyfunkčný komplex
(administratívne priestory, obchodné priestory, multiplexy,
hypermarkety) v priestoroch dnešnej autobusovej stanice
Mlynské Nivy s celkovými investičnými nákladmi 17 miliárd
slovenských korún. Dominantou komplexu bude
42-poschodová veža! A to ešte v neďalekom okolí má byť
postavený ďalší mrakodrap s 25 nadzemnými podlažiami.
V tej istej štvrti je pripravované najväčšie kancelárske centrum v strednej Európe – Apollo Business Center II, ponúkajúce viac ako 80 000 metrov štvorcových kancelárskych
priestorov. Dvojica administratívnych budov Emporia
Towers v Petržalke rozšíri ponuku priestorov o ďalších
22 600 metrov štvorcových. Len týchto pár uvedených projektov nevyhnutne musí vyvolávať pochybnosti o potrebe
takého rozsahu nových úradníckych priestorov v Bratislave.
Možno je táto investičná aktivita podložená zatiaľ nezverejneným sťahovaním firiem na Slovensku a súbežne prinesie
ďalšie pracovné príležitosti.
Pri všetkých úvahách o návrate pracovných síl však nemožno zabúdať na skutočnosť, že na Slovensku už zaregistrovali aj prvé náznaky záujmu využívania pracovných príležitostí zo strany najnovších členov Európskej únie. Ich menšie
finančné nároky na pracovnú odmenu môžu postupne
negatívne ovplyvniť zamestnávanie domácich pracovníkov
ako i pracovníkov z predpokladaného návratu zo zahraničia.
Toto všetko sú však len dohady, aká bude realita, ukážu
najbližšie roky. Zatiaľ sa však exodus pracujúcich Slovákov
z Čiech na „rodnú hrudu“ nekoná.
■
Autor je publicista

Nakoniec v sobotu 28. apríla v pražskom Blues sklepe zahrá a zaspieva svoje blues ďalšia z legiend tohto žánru na Slovensku, Trnavčan
Peter „Bonzo“ Radványi so svojou kapelou The Resonators. Tento veterán slovenskej hudobnej scény, spevák, hráč na rezofonickú gitaru, zakladateľ a výkonný riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest-Trnava opustil v roku 2003 kapelu The Blues MotherIn-Law, aby založil svoju skupinu a vydal sa s jej pomocou vlastnou cestou. Je obklopený mladými talentovanými hudobníkmi (napríklad Ivan Tomovič a Roman Mečiar gitara, Roman Horváth harmonika, od roku 2005 často i harmonikár Erich „Boboš“ Procházka), s
ktorými prezentuje blues v akustickej i elektrickej podobe. Deň pred svojim pražským koncertom, teda 27. apríla, bude hrať Peter
„Bonzo“ Radványi v mosteckom klube Jazz Blues Pub.
Nezostáva nič iné, iba túto skvelú prezentáciu slovenskej bluesovej špičky vrelo odporúčať!
• jch
Peter „Bonzo“ Radványi
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Z histórie a súčasnosti

Klubu slovenskej
kultúry v Prahe
(3. časť)
Ďalšie pokračovanie textu o histórii vzniku a vývoja Klubu slovenskej kultúry z pera predsedníčky KSK,
historičky Heleny Noskovej pri príležitosti tohtoročného tridsiateho výročia vzniku KSK.
iestny odbor Matice Slovenskej v Prahe vznikol ako priamy spolupracovník Matice Slovenskej v Martine v oblasti vedy, kultúry a osvety. Matica Slovenská jeho prostredníctvom organizovala výstavy slovenských kníh s literárnymi
večermi, na ktorých vystupovali slovenskí spisovatelia a básnici. Odbor prinášal výstavy obrazov slovenských maliarov,
výstavy umeleckých predmetov vrátane ľudového umenia.
Výstavy doplňovali prednášky odborníkov, ktorí predstavovali
slovenské umenie a Slovensko českej spoločnosti. Členovia
MOMS v Prahe boli známymi vedeckými pracovníkmi, osobnosťami v kultúre i osvete. Matici
Slovenskej pomáhali v jej
odbornej činnosti prácou
v teréne aj na Slovensku,
zberom národopisného,
historického, archeologického materiálu, vytváraním
zbierok,
písaním
odborných
publikácií
a pod. Financie na svoju
činnosť získavali z členských príspevkov, darov, sčasti bol podporovaný cez
Akadémiu vied a umenia a ďalšie inštitúcie, ktoré mali záujem
na upevňovaní česko-slovenských vzťahov. Odborníci na slovenský národopis si kládli aj iné ciele – napr. „pozdvihnúť niektoré zaostalé slovenské regióny na vyššiu materiálnu úroveň
propagáciou prejavov ich ľudovej materiálnej kultúry, turistom, a pod.“ Chceli zo Slovenska vytvoriť akýsi dobový skanzen s podporou ľudovej výroby rôznych artefaktov, zázemie
pre českých i zahraničných turistov. Tieto zámery nachádzali
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ohlas aj vo vládnych inštitúciách, ktoré potom výskum zameraný na ľudovú materiálnu i duchovnú kultúru finančne podporovali a počítali so zriadením družstiev zameraných na výrobu ľudových artefaktov – ľudového rezbárstva, keramiky,
hudobných nástrojov, tkaných látok, vyšívaných ľudových
kožuchov, krojov, výšiviek, čipiek, syrov, trvanlivého pečiva
atď.
Popri MOMS v Prahe pracovala Československá jednota, ktorá
sa venovala predovšetkým slovenským študentom v Prahe.
Venovala sa ich sociálnym
otázkam – nemajetným študentom poskytovala bezplatné ubytovanie, stravovanie, zriadila pre nich knižnicu s odbornou literatúrou, sprostredkovávala pre
nich prácu, finančnú podporu od mecenášov atď.
Vo svojej činnosti pokračoval
študentský
spolok
Detvan,
ktorý
vznikol
v Prahe koncom 19. storočia. Jeho členmi boli
mnohé budúce osobnosti slovenského politického, vedeckého
a kultúrneho života – Milan Rastislav Štefánik, Ján Smetanay,
Anton Štefánek, Martin Kukučín a ďalší. Bol tu slovenský študentský spolok Mladé Slovensko a DAV. Spolky nachádzali
publikačný priestor v ELÁNE, ktorý redigoval Ján Smrek.
Rozpadom Československa v roku 1939 sa táto prvá etapa slovenskej spolkovej činnosti v českých krajinách skončila.
Od roku 1945 začali i do Čiech a na Moravu prichádzať Slováci
v niekoľkých migračných vlnách a prvé povojnové roky z českej

Na zopakovanie
Iste nezaškodí ohliadnuť sa, troška si zopakovať, čo nás učili v škole, ale nielen tam, a na čo by sme nemali a nemuseli zabudnúť. Bratislavské vydavateľstvo Príroda má pre tento prípad stále v ponuke publikácie, dopomáhajúce k občerstveniu pamäti. No nie iba pre starších sú tieto knihy určené. Celistvo a pohodlne z nich môže čerpať aj študent. Z ponuky rôzne zameraných, do kníh zapísaných vedomostí, si dovolíme pripomenúť dve, ktoré
by mohol mať Slovák, žijúci v zahraničí, poruke.
Prvou z dvojice vybraných je kniha Slovenčina na dlani. Ako už sám názov napovedá, ide o text zameraný na slovenský jazyk. Tento text je nám
schopný poskytnúť základné informácie zo všeobecnej jazykovedy, morfológie, fonetiky, syntaxe, poetiky, štylistiky rétoriky a dokonca i z dejín slovenského jazyka. Abecedne zoradené výrazy z vyššie uvedených odborov dodáva knihe na jednoduchej prehľadnosti, ktorú iste každý uvíta. Pod jednotlivými heslami možno nájsť všetko, čo človek v rámci problematiky potrebuje, ak samozrejme nie je lingvista či osoba živiaca sa nejakým spôsobom ako znalec slovenského jazyka. Skvelá príručka, zbytočne nezaťažujúca nadbytočnými informáciami.
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tická práca sa sústredila na tzv. náborantov prichádzajúcich
strany boli poznamenané hľadaním nového vzťahu ku
z mnohých slovenských okresov. Pod pôsobením komunisticSlovensku. To sa odrazilo aj v hľadaní nového štatútu pre
kej moci sa tak v českých krajinách tvorila nová slovenská
Slovákov v Čechách. Slováci prichádzali v migračných vlnách
menšina, ktorá vlastne nemala typické atribúty jednej, ale
a mali v mnohých prípadoch nahradiť vysídlených Nemcov niehneď niekoľkých národnostných menšín. Nemala historické
len v pohraničí, ale aj vo vnútrozemí, kde mali posilniť výrobu
vedomie jednej menšiny, nemala ani spoločné historické
v poľnohospodárstve i v priemysle. Ich usídľovanie v Čechách
osudy v minulosti, spoločnú kultúru, niekedy dokonca ani spoa na Morave sa stalo aj súčasťou povojnovej pomoci politických
ločný materinský jazyk, pretože nebola v minulosti pripútaná
strán v českých krajinách obyvateľom zo slovenských regiónov,
ku Slovensku. Výnimku tvorili Slováci v Prahe, ktorí pricháktoré boli zničené vojnou. Preto prichádzali nielen Slováci, ale aj
dzali s inými pohnútkami a cieľmi. Preto aj založenie kultúrneRusíni, Ukrajinci, Maďari a Rómovia. Českí politici tak riešili
ho spolku za daných okolností nebolo jednoduché a malo svoj
hneď dva problémy: získanie pracovných síl do oblastí s výrazvývoj, vcelku odpovedajúci predchádzajúcim historickým skúným úbytkom obyvateľstva a povojnovú pomoc regiónom
senostiam, pretransformovaným do vtedajších dobových
Slovenska, odkiaľ obyvateľov premiestňovali do Čiech a na
podmienok. Práve táto transformácia skúseMoravu, predovšetkým do pohraničia, kde
ností si vyžiadala určitý čas, ktorý medzitým
niektorí z nich získavali majetok od národnej
vyplnila obnovená Československá spoločsprávy. Iní tu dostali zamestnanie, domy, byty,
nosť.
ubytovanie podľa vlastných žiadostí. Slováci sa
Československá spoločnosť so sídlom v Prahe
ale neusídľovali natrvalo a ich diaspóry boli
obnovila svoju činnosť 27. marca 1946 s dôvepohyblivé.
rou v povojnový demokratický vývoj ČeskosloDo Prahy prichádzali Slováci do centrálnych
venska a v ďalšiu existenciu občianskej spoinštitúcií, do výrobných podnikov, po roku
ločnosti. Jej cieľom bolo obnovenie česko-slo1948 i do komunistických orgánov. Do Prahy
venskej vzájomnosti po II. svetovej vojne, pretaktiež prichádzali študovať študenti zo
nášanie slovenskej kultúry a vedy do českého
Slovenska. Niektorí z nich v Čechách alebo na
prostredia. Jej hlavnou náplňou sa stala všeMorave zostali aj po ukončení štúdia. Príliv do
stranná pomoc Slovákom, ktorí prichádzali do
Prahy neustal, naopak bol zosilnený i v 60.
Čiech a na Moravu ako sezónni pracovníci,
a 70. rokoch minulého storočia. Zo slovenalebo sa tu trvalo usídlili. Do tejto oblasti patských štátnych zamestnancov, inteligencie,
rilo aj riešenie sociálnych, zamestnaneckých
slovenskej časti straníckeho aparátu v ústredManželia Vrábľovci
a iných problémov presídlencov v celej českej
ných orgánoch KSČ i v ďalších inštitúciách sa
na dobovej fotografii
krajine vrátane Moravy.
začala vytvárať pomerne stabilná diaspóra.
V predsedníctve pracovali významné politické osobnosti –
Tým sa v hlavnom meste vytvárali špecifické podmienky pre
Edvard Beneš, Jozef Lettrich, Mgr. J. Šrámek, Petr Zenkl, Ján
určitú spolkovú činnosť, ktorá našla odozvu vo vtedajších
Ursíny, Andrej Cvinček, Milada Horáková, Ladislav
vládnych inštitúciách a orgánoch mesta.
Novomeský, Ján Lichner, Robert Kalivoda, Dušan Jurkovič,
Na území bývalého pohraničia sa vytvorili pomerne početné
Ivan Dérer, Vavro Šrobár, Milan Ivanka, Josef B. Čapek. Činenklávy a diaspóry slovenských krajanov z Maďarska,
nosť organizovali odbory: študijný, kultúrny, národohospodárRumunska, Ukrajiny, Belgicka, Francúzska i ďalších štátov. Ich
sky, právny a publikačný, národopisný, spoločenský, pre deti
príchod do Čiech mal politické pozadie. Súvisel s rastom polia mládež atď. Činnosť bola rozmanitá, s dôrazom na odbortickej moci slovenských komunistov v KSS a s úsilím po jej
nosť. Spoločnosť organizovala výmenné zájazdy českých
upevnení na Slovensku. Preto našiel odozvu aj u politických
a slovenských detí medzi českými a slovenskými mestami.
partnerov na českej strane. Migračné prúdy slovenských kraOrganizovala divadelné predstavenia slovenských hercov
janov zo zahraničia do Čiech a na Moravu od roku 1946 riadiv Čechách a na Morave, iniciovala slovenské vysielanie v česli inštitúcie pod priamym pôsobením KSS a KSČ. Vytvárali tak
kých krajinách. Podieľala sa na vydávaní slovenských kníh,
nielen národnostné enklávy a diaspóry, ale aj enklávy a diaspropagácii slovenskej vedy, literatúry a umenia. Organizovala
póry s nízkym sociálnym statusom, odkázané na politiku
národopisné programy a akcie – vystúpenia folklórnych súbosociálnych výpomocí, ktorú presadzovala komunistická strarov, fašiangy, výstavy ľudového umenia, atď.
na. S jej politikou boli títo migranti postupne zviazaní. Tento
■
tlak politickej moci ešte vzrástol v roku 1948 a pretrval do roku
Pokračovanie v budúcom čísle.
1959, kedy bolo doosídľovanie rozsiahlych pohraničných
území oficiálne skončené a nastúpili nové formy pomoci
Autorka je historička
pohraničiu. V roku 1949 bol príchod krajanov ukončený a poliFoto archív KSK

Ďalšou „príručkou na každý deň“ je kniha Slovenská a česká literatúra na dlani. Troška obsiahlejšia publikácia je prehľadom či prierezom autorov
od Jozefa Ignáca Bajzu a jeho prvého slovenského románu cez Jána alebo Sama Chalupku až po súčasníkov, ako napríklad Ľubomír Feldek či
Ladislav Ballek. Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na českých spisovateľov, ktorých sa tu objavuje taktiež neúrekom, napríklad Karel Hynek
Mácha, Bohumil Hrabal, Ivan Klíma či Milan Kundera.
Pod menami jednotlivých autorov, zoradenými taktiež podľa abecedy, nájdete vždy krátky životopis a úryvok z jedného alebo viacerých diel. Ak teda
nemáte k dispozícii kompletné dielo či si chcete pripomenúť, čo všetko napísal Jozef Gregor Tajovský, Timrava, alebo napríklad Václav Havel, nájdete to práve tu.
• jch
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Jozef Gáfrik

Život nie je len náhoda
Herec Marián Labuda hosťom tohtoročného Febiofestu
Sekcia „Kino osobností“ má už v dramaturgii filmového festivalu Febiofest pevné miesto. Každý rok sa
v nej predstavujú výrazné postavy strieborného plátna z celého sveta, aby za osobnej účasti uviedli diela,
v ktorých utkveli v pamäti divákov. Organizátorom pražskej časťi spomenutej „gurmánskej“ filmovej prehliadky bol tentokrát Fero Fenič, inak rodák z Nižnej Šebastovej pri Prešove. Pri tejto príležitosti medzi
významnými hosťami privítal aj slovenského herca Mariána Labudu.
ráľ Ubu, Záhrada, Než sa skončí táto noc, Vesničko má středisková – to je kvarteto filmov, z ktorých dramaturgička
Mira Haviarová zložila príťažlivú kyticu diel, dokumentujúcich
celoživotnú tvorbu a veľké herecké majstrovstvo hosťa
z Bratislavy. Tlačová konferencia s Mariánom Labudom sa
uskutočnila v nedeľu na pravé poludnie za značného záujmu
českých novinárov a zo všetkého najviac pripomínala vari
neformálne priateľské stretnutie, kde sa stretli dávni známi.
Labuda, vybavený veľkým darom reči, si
tu trochu aj zaspomínal: „Môj herecký
život bol od samých začiatkov spojený
s istou nedôverou. Už keď som sa hlásil
na hereckú školu, pozerali sa na mňa
pedagógovia ako na čudo. Malý, územčistý, čo ten tu chce ... Mal som však
vtedy len sedemnásť rokov, a tak som
teoreticky mohol ešte vyrásť. Preto keď sa
ma profesor Borodáč spýtal, aký vysoký
je môj otec, pätnásť centimetrov som mu
ešte pridal. No, nevyrástol som, ale hercom som sa stal aj tak.“
A nie hocijakým! Svojím umením dávno
prekročil hranice Slovenska a vlastne sa
stal akýmsi filmovým a divadelným
vyslancom rodnej krajiny. A ako si spomína na jednu zo svojich najkrásnejších rolí
– postavu šoféra Pávka v diele režiséra
Jiřího Menzela Vesničko má středisková?
Ako je známe, scenár tohto diela napísal
Zdeněk Svěrák a ani on sa pri zoznamovaní s M. Labudom
nevyhol istej nedôvere. „Len sa tak na mňa zadíval a povedal:
Áno, áno, počul som, že tam máte hrať. Čo sa dá robiť, Jiří
Menzel hovorí, že máte dobré srdce, tak hádam to vyjde,“ opisuje vtedajšie stretnutie Marián Labuda a pochvaľuje si, že o to

K

krajšie chvíle nastali potom, keď sa táto nedôvera rozplývala.
Spočiatku mal zo všetkého najradšej účinkovanie v rozhlase,
lebo tam je vraj príležitosť presadiť sa dopriata každému: „Za
mikrofónom môžem hrať Rómea aj ja“, dodal s úsmevom. Len
pri žartovaní a zveličovaní však nezostalo, reč sa zvrtla aj na
vážne veci – napríklad na tému, čo je pre herca najťažšie.
Majster s odpoveďou na položenú zvedavú novinársku otázku
nezaváhal ani sekundu „Monodráma. Keď ste na javisku sám
počas celého predstavenia, ako napríklad teraz ja v dráme o slovenskom prezidentovi Jozefovi Tisovi. Človek zažíva
bezútešný pocit. Keď je hercov viac, cítia
sa ako v cyklistickom peletóne, jeden
vždy vedie a iní sa môžu za ním viezť,
aspoň chvíľu. Ale keď ste sám...?
Neurobíte s tým nič, len musíte siahnuť
na dno vlastných možností.“
Dodajme, že Marián Labuda to dokáže
majstrovsky. Vie, že úspech človeku do
lona nepadá len tak, ale že za všetkým sa
skrýva tvrdá práca. „Život nie je len
náhoda. Náhode treba dopomôcť, herec
musí byť pripravený na všetko a chytiť za
pačesy každú šancu, keď sa naskytne.
Úspech v našom povolaní totiž závisí od
súhry mnohých faktorov a tá sa nemusí
opakovať.“
Na radosť nás, divákov, Marián Labuda
využil svoje šance dokonale. Slovenský
deň na 14. ročníku Febiofestu mal dôstojného hosťa, ktorému
úprimne tlieska i české publikum.
■

Autor je publicista
Foto archív Febiofest

Marián Labuda
Narodil sa 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach. Je jedným z najznámejších a najobľúbenejších slovenských hercov v Českej republike. Vyštudoval herectvo (1964) na VŠMU v Bratislave a po absolvovaní
školy nastúpil do Slovenského národného divadla. V roku 1968 patril k spoluzakladateľom legendárneho bratislavského Divadla na korze. Stvárnil vyše sto dramatických postáv, v ktorých neraz prejavil svoj komediálny talent. Cudzia mu však nie je ani dráma – účinkoval v hrách Gogoľa, Becketta, Shakespearea, atď.
Naposledy – v roku 2005 – v tomto zmysle upútal skvelým výkonom v divadelnej monodráme o prezidentovi prvej Slovenskej republiky Jozefovi Tisovi. M. Labuda je častým hosťom aj na pražských javiskách. Jeho
pravdepodobne najslávnejšou filmovou rolou je šofér Pávek v diele režiséra Jiřího Menzela Vesničko má
středisková. Ten istý tvorca ho obsadil aj do svojho najčerstvejšieho filmu Obsluhoval jsem anglického krále,
s premiérou vo februári tohto roku. V stopách otca-herca kráča i jeho syn, Marián Labuda ml.
• jg
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Zuzana Pauková

Nedeľa v Kine Osobností
Herecké
na festivale Febiofest

tváre Mariána
Labudu

Z ulíc, balkónov i kaviarní sa nad Prahu vznieslo množstvo pestrofarebných motýľov, aby spoločne priniesli na filmové plátno záber po zábere rozmanité spektrum tvárí, charakterov, emócií, situácií a príbehov a spojilo ich v jeden filmový výraz tohtoročného Febiofestu. Motýľ, čo sa dokáže s ľahkosťou a ticho
vzniesť nad všedný deň, a aspoň raz ho urobiť výnimočným.
14. medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa sa
v Prahe uskutočnila v dňoch 23. až 30. marca 2007, a postupne sa presunula aj do ďalších miest Čiech, Moravy
i Slovenska.
V množstve projekcií si našla zastúpenie i slovenská filmová
tvorba. Sekcia s názvom Kino osobností predstavila Mariána
Labudu ako výraznú slovenskú hereckú osobnosť popri takých
postavách svetoznámych hercov a režisérov ako Otar
Ioseliani, Béla Tarr, Labina Mitevska, či Rona Hartner. Marián
Labuda prispel pestrými hereckými prejavmi rovnako kvalitne
do slovenskej i českej kinematografie. Diváci na Febiofeste ho
mali možnosť uvidieť v nedeľu, a to v rôznorodých hereckých
úlohách od čias jeho celovečerného debutu až po súčasnosť,
filmami zachytávajúcimi jeho herectvo prierezovo už od roku
1965 filmom Petra Solana Kým sa skončí táto noc. Slovenský
režisér Peter Solan patril hlavne v období šesťdesiatych rokov
do generácie autorského filmu, chápajúcu film prevažne ako
cestu k sebareflexii a sebarealizácii, ako prostriedok uskutočňovania a zhmotňovania vlastných predstáv, a nie ako bežnú
profesiu. Film Kým sa skončí táto noc mnohí označujú ako
experiment, kde si popri Mariánovi Labudovi zahrali aj ďalšie
známe herecké osobnosti ako Stanislav Dančiak, Július Pántik,
Viliam Polónyi a Vladimír Durdík. Ako čerstvý absolvent herectva na VŠMU sa predstavil v úlohe dvadsaťjedenročného mladíka Miloša, ktorý sa podobne ako jeho hereckí kolegovia
snaží nájsť v prostredí nočného baru svoje prachom zapadnuté sny a ilúzie o živote. Rozpor medzi úsmevnými i smutnými
okamihmi sa odráža v jednotlivých situáciách, dôležitejších
než príbeh samotný. Peter Solan a spoluscenárista Tibor
Vichta v hercoch zobrazujú typy bežného človeka, ponechávajú mu priestor na improvizáciu, dotváranie dialógov herca-

mi priamo pri nakrúcaní. Film je zaujímavý predovšetkým
atmosférou, dodávajúcou mu odtieň špecifickosti a odlišnosti,
dokonca aj v dobovom kontexte.
V roku 1985 stvárnil Marián Labuda spolu s Jánosom Bánom
nezabudnuteľnú dvojicu, závozníka Karla Pávka a jeho asistenta Otíka vo filme Jiřího Menzela Vesničko má středisková.
Typizovaní hrdinovia, odkazy na dobové názory a zvyklosti,
prelínajúce sa príbehy postáv, v konečnom dôsledku tvoriace jednotný príbeh, humorné situácie i výstižné komentáre
priniesli režisérovi okrem diváckeho ohlasu aj nomináciu na
Oskara za najlepší zahraničný film. V centre deja stojí Marián
Labuda ako muž v stredných rokoch s dvomi dospievajúcimi
deťmi. Dobrosrdečný šofér, okolo ktorého sa kumulujú charaktery jeho spolupracovníkov a priateľov. Presne o desať
rokov neskôr ho divák objavuje v úlohe otca už dospelého
syna Jakuba (Roman Luknár) vo filme Martina Šulíka
Záhrada (1995), kde ho vnímame už ako skúseného a vyzretého človeka, snažiaceho sa zastaviť únik vlastného syna
z bežného života.
Charakter úsmevne – vážnych postáv sa zavŕšil výberom celovečerného filmu, jediného filmu nakrúteného na Slovensku
v priebehu minulého roka. Ide o film Dušana Trančíka Zima
kúzelníkov (2006). Príbeh je zo súčasnosti, žánrovo podfarbený korenistým humorom. Film je o tzv. posledných šanciach
v živote, ktoré by sa dali aj využiť, ak nepodľahneme ilúziám
a sebaklamu. Mariána Labudu má v tomto filme divák možnosť vidieť v úlohe šesťdesiatnika Kolomana, túžiaceho žiť
a zažiť ešte veľa zaujímavého.
■

Autorka je filmová kritička
Foto archív Febiofest
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Karol Ujházy

Slovenské národné divadlo
(dokončenie)
Pohľad do histórie vzniku Slovenského národného divadla k pochopeniu problematiky výstavby novej
budovy SND, po jej dvadsaťročnom budovaní.

Nový program vlády na dokončenie novostavby SND

Dokončovanie nového sídla SND

Kauza stavby národného divadla sa vďaka niektorým médiám
spolitizovala a dostala z novín i verejných mítingov až na rokovanie Slovenskej národnej rady. Vstup vrcholných orgánov republiky do tejto kauzy sa ukázal ako veľmi užitočný (škoda len, že
neprišiel skôr). Rokovania s americkým investorom sa prerušili
a vďaka úsiliu ministra kultúry bola utvorená širšia komisia, ktorá
spracovala variantne návrh na dokončenie výstavby nového SND
aj jeho budúceho prevádzkovania.
Prijatý bol záver dokončenia novej budovy podľa novej koncepcie,
k čomu finančné prostriedky mal čiastkovo kryť aj predaj budovy
riaditeľstva za historickou budovou SND na Hviezdoslavovom
námestí. Od predaja voľných pozemkov popri novostavbe sa
dočasne upustilo. Pokiaľ ide o kapacitný rozsah Slovenského
národného divadla, okrem troch scén v novostavbe má národné
divadlo aj naďalej prevádzkovať budovu na Hviezdoslavovom
námestí. Uvoľniť má DPOH a Malú scénu. Z hľadiska diváckych
sedadiel môžeme teda starú a novú kapacitu SND porovnať takto:

Záverečné práce na veľkých stavbách sú vždy náročné najmä na
stavbách, ktorých doba výstavby sa neprimerane predlžovala.
Nebolo by dobré, keby sa zistené nedostatky zveličovali, ako to
napr. naznačil denník Sme 25.januára článkom s titulkom „Točňa
v novom SND ide do šrotu“, keď v samotnom článku sa uvádza,
že na základe odborného posudku, vypracovaného do konca
januára, sa má rozhodnúť, ako sa zistená chyba odstráni. Bolo by
lepšie, keby páni novinári nechali nové vedenie SND aj tvorcov
diela v pokoji pracovať.
Viem, že by bolo o čom diskutovať. Divadlo sa stavalo dvadsaťdva rokov (hrad Karlštejn v 14. storočí sa budoval 19 rokov). Kto
bol na vine za škodlivé predlžovanie výstavby? Pôvodné rozpočtové náklady z roku 1985 sa bez odborného komentára porovnávajú so štyrmi miliardami predpokladanými v roku 2005, alebo so
4,7 miliardami Sk v januári 2007 (k ozajstnému porovnávaniu
nákladov bude potrebné vziať cenové indexy stavebných prác aj
priemyselných výrobkov a tie sa môžu pohybovať za roky 19822007 nad hodnotou 600).
Ani započatie činnosti SND nebude ľahké. Lokalita nového SND
ako súčasť námestia budúceho nového centra Bratislavy je perspektívne výhodná pri fungujúcom moste „Apolo“ a jeho napojení na dopravnú sieť mesta – dopravne lepšie prístupná, ale prvé
roky i po najdokonalejších terénnych úpravách v ich blízkosti
bude veľké stavenisko nového centra.
Na záver mi dovoľte opakovať doslov z Koreňov 2/2004 „týždeň
po vydaní súhlasného stanoviska k výstavbe nového SND som
dostal (v r. 1983) ako dar slovenského Ministra kultúry štyri gramofónové platne začínajúce Rodným mojím krajom a končiace
Záhoráckou polkou. Preto odvtedy znejú občas letnou nocou na
záhrade mojej chaty slovenské tangá. Keby predsa len nešťastná
diskusia o tejto stavbe skončila tak, že by sa malo SND predať
nejakému novému investorovi, prosím oznámte mi, či mám tie
štyri platne vrátiť pánovi ministrovi kultúry, alebo tomu novému
investorovi.“ Koniec môžem vynechať, lebo nový investor nebude a ja verím, že si tie melódie budem púšťať aj po slávnostnej
premiére.
■

Divadlo
Historická budova
na Hviezdoslavovom námestí
Divadlo P. O. Hviezdoslava
Malá scéna
Nové SND - činohra
- opera a balet
- divadelné štúdio
Celkový počet sedadiel v SND

Počet sedadiel
Starý stav:
Nový stav:
450
450
450
175
1075

0
0
649
901
160
2160

Čísla v tabuľke ukazujú, že počet sedadiel Slovenského národného divadla aj po uvedení celej novej kapacity (1 710 sedadiel) sa
zvýši iba o 1085 sedadiel. Od toho, koľko z uvoľnených plôch
doterajšieho DPOH a Malej scény sa bude po rekonštrukcii používať pre prípadné iné divadlá alebo na nedivadelné účely, bude
závisieť celý prírastok divadelných sedadiel v Bratislave.
Pripomínam teda, že nejde v žiadnom prípade o „pre Bratislavu
neúnosných 2000 nových divadelných sedadiel“, ako to uvádzal
jeden z kritikov nového SND. Plánované zlúčenie príspevkovej
organizácie s názvom „Správcovská SND“ (na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením správy a prevádzky nového SND) so
Správou kultúrnych zariadení MK SR bolo zatiaľ odložené.

Autor je ekonóm na dôchodku

Divadelná Flora Olomouc (Odporúčame očiam vašim)
Už jedenásty ročník festivalu divadla, hudby, filmu a tanca pod názvom Divadelná Flora Olomouc sa
uskutoční 1. až 10. mája v priestoroch Moravského divadla, v Divadle hudby, Tereziánskej zbrojnici
a v niekoľkých ďalších objektoch alebo sálach malebného moravského mestečka. Medzi projektmi
z Poľska, Bulharska, Čiech, Ruska či Veľkej Británie sa predstavia i rôzni protagonisti zo Slovenska,
napríklad Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou Ivanov od A. P. Čechova, hrou od tohto
autora s názvom Ujo Váňa sa bude prezentovať i Divadlo A. Duchnoviča Prešov, ktoré bolo za túto
inscenáciu nominované v piatich kategóriách na cenu Dosky. Ďalej budeme mať možnosť zažiť „sólový taneční rituál“ v podaní tanečníka a choreografa Jara Viňarského Posledný krok vpred, v minulom
roku ocenený Cenou Sazky a Cenou diváka Českej tanečnej platformy. Tento známy performer, pochádzajúci zo Slovenska, bol ocenený v roku 2001 i Cenou Jarmily Jeřábkové za svoj sólový debut pod
názvom Sorton.
Slovenské Komorné Divadlo Martin
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Olga Vlčková

Nevěra na

výprodej

V pražské zlaté kapličce v rámci vzájemných kulturních kontaktů hostovalo se třemi inscenacemi
Slovenské národní divadlo. Činohra českého Národního divadla se v Bratislavě představí na podzim.
novin. Ve slovenské inscenaci se naopak motiv nakupování
Kolowratu se hrálo Neil LaButovo Vykúpenie, v němž vnějztvárnil tanečními choreografiemi zákazníků s vozíky vloženými
ší události zasáhnou do osobního života ženatého muže
mezi jednotlivé gagy, klipovité výstupy a scénky.
(Tomáš Maštalír). Jeho rodina si myslí, že zahynul při teroristicPotlesk na otevřené scéně náležel herečce Emílii Vášáryové za
kých útocích na New York, on byl ale v té době s milenkou (Ingrid
humorný monolog umírající Anny o absurditě kartónů s trvanTimková).
livým mlékem. Anna nakonec zůstává
Režisér inscenace Katarína uvedené ve
vůbec nejvýraznější postavou melodramaStavovském divadle, Peter Mikulík, zdramatického příběhu o jednom zkrachovalém
tizoval psychologický román Leonida
manželství, na jeho konci jako hlasatelka
Andrejeva. Hlavní hrdinku v podání Diany
slev v hypermarketu začne recitovat
Mórové dožene nespravedlivé manželovo
východní poezii, zatímco všichni zákazníci
(Ján Kroner) obvinění z nevěry k realizaci
hypermarketu a jednotlivé postavy hry
mužových nejhorších představ a fantazií.
chaoticky zaplňují stroboskopem osvětloV dekadentním oparu a secesní umírněnosvanou scénu.
ti se jako správná femme fatale nakonec
Dominantní mužská postava, manažer
opravdu sebedestruktivně stane milenkou
obchodu (Jozef Vajda) je ve srovnání s bývamnoha jeho vlivných přátel a dobře postalým fízlem Peterem (František Kovár), jenž
vených kolegů.
anonymně prostřednictvím videonahrávky
Motiv nevěry se vyskytuje v inscenaci režiinformuje Janovu manželku Karin o manžeséra Romana Poláka Hypermarket. Není to
lově intimním poměru s prostitutkou Evou,
realistická hra ze života na pozadí neuvěřidobrosrdečný chlapík v padnoucím obleku.
telných událostí jako ve Vykúpení, ani nejde
o elegantní obraz z minulosti jako v případě
A také nepatřičnou obětí, jíž se na závěr
Kataríny. Klimáček pracuje s postmodernízhroutí celý svět: žena ho připraví o syna,
mi pokleslými žánry, jako je komiks, telenomilenka mu uteče k filmu, Peter ho navrch
vela, reklama. Dnešní konzumní dobu nekriještě zmlátí a Anna mu udělá z obchodu blátizuje, naopak ji pokládá za hravou, vtipnou
zinec. Žil přece obyčejný, banální a nehrdinUmírající matka (Emília Vášáryová)
a sexy. To inscenátoři téma vidí mnohem
ský život, kdy ale překvapivě i malá chyba
komunikuje po telefonu s dcerou
krutější optikou, technické vymoženosti
měla katastrofální následky.
■
(Slávka Heribanová Halčáková).
dnešní doby využívají, aby varovali před
jejím cynismem. Během všedního manželAutorka je divadelná kritička
ského telefonního rozhovoru se diváci jako voyeři televizních
Foto archív SND
reality show dívají na film, který odhalí, odkudže to manžel vlastně mluví - z prostitutčiny ložnice. Ještě smutněji působí scéna,
Neil LaBute: Vykúpenie. Režie: Vladimír Strnisko. Hrají:
kdy po telefonu komunikuje umírající matka s dcerou a prosí ji,
Ingrid Timková, Tomáš Maštalír.
aby ji nenechávala samotnou a aby jí nezakazovala kontakt
Viliam Klimáček: Hypermarket. Režie: Roman Polák, Hrají:
s vnukem. Obě ženy totiž režisér postaví na scénu vedle sebe
Zuzana Fialová, Emília Vášáryová, Slávka Halčáková,
a přesto tak daleko.
František Kovár a Jozef Vajda.
V pražské inscenaci se Klimáčkova úspěšná hra interpretovala
Leonid Nikolajevič Andrejev: Katarína. Režie: Peter Mikulík.
jako apel na konzumní společnost, v níž se všechno stává záleHrají: Diana Mórová, Ján Kroner, Jozef Vajda, Tomáš
žitostí obchodu. Jednotlivé postavy se staly účastníky jakési
Maštalír, Ján Gallovič, Mária Kráľovičová / E. Krížiková, Táňa
módní show, své osudy nežily, ale exhibicionisticky předváděPauhofová, Vladimír Kobielsky a další.
ly. Dramatické scény okamžitě natáčela reportérka televizních

V

Medzi hudobníkmi z Poľska alebo Maďarska sa predstaví i známy piešťanský hráč na bicie nástroje a perkusie Jozef „Dodo“
Šošoka v projekte Noc bubeníkov, kde si poriadne „zabúcha“ s českou bubeníckou legendou Pavlom Fajtom a Talianom
menom Mario Distaso.
Od prvého májového utorka roku 2007 sa teda je v Olomouci na čo tešiť, pozerať a počúvať. Divadelná Flora Olomouc, do
ktorej je zapojený i Klub slovenskej kultúry ako sponzor, má svoje pevné a dôležité miesto v kalendári nielen divadelných
festivalov regiónu Čiech a Slovenska, preto by si ju milovníci umenia rozhodne nemali nechať ujsť. Koncentrácia kvality,
sústredená na jednom mieste, v jednom čase je vždy tým najväčším lákadlom.

• jch
Jozef „Dodo“ Šošoka
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Charta 77

Charta 77v zápase o ľudské
práva a občiansku slobodu
Programové tézy k projektu medzinárodnej konferencie
Objavenie sa Charty 77 na politickom horizonte československého diania vyznačilo základný medzník vo
vývoji krajiny v období po porážke reformného hnutia z roku 1968. Bol to záblesk a v jeho svetle sa ozrejmilo, že dejiny sa nikdy nekončia a zostávajú stále otvorené. Ideová orientácia Charty 77 – princíp nedeliteľnosti slobody a všeobecnej platnosti ľudských a občianskych práv –, ktorú si dala do štítu, bola vo svojej
podstate radikálnou výzvou komunistickému totalitnému režimu. Chartou sa započala, prichádzajúc na
„holubičích nôžkach“, epocha politiky smerujúca k obnove občianskej spoločnosti, demokracie a právneho poriadku, založeného na bezvýhradnom uznaní ľudských a občianskych práv. Myšlienka spoluzodpovednosti občana za obecné pomery a aktivity Charty 77, vychádzajúce z tejto zásady, predstavovali svojráznu morálnu revolúciu a viedli k vytvoreniu základných ohniviek občianskej spoločnosti.
harta zostala svedectvom o cene osobného rozhodnutia –
signatári Vyhlásenia Charty 77 z 1. januára 1977 sa stávali
chartistami predovšetkým z dôvodu vlastnej ľudskej integrity,
vyslovovali svoje „nie“ a svoje „áno“, pretože nemohli mlčať pri
oficiálnej lži. Charta je teda históriou činu, zrodeného z morálnych
pohnútok, z ktorého sa následne stáva čin politický, pretože bol
živený vôľou nečakať na dobu, až sa zmenia pomery, ale pracovať
teraz a tu na tom, čo káže svedomie, hľadať v teréne života nové
možnosti sebavyjadrenia, rozširovať hranice možného.
Bola taktiež spoločnou skúsenosťou a úsilím tých, ktorí sa podpisom tejto základnej listiny zaväzovali postaviť sa jednotlivo či
spoločne za rešpektovanie občianskych a ľudských práv vo vlastnej krajine i vo svete, uvedomujúc si svoju spoluzodpovednosť za
všeobecné pomery s presvedčením, že občianska angažovanosť
má zmysel a že prispeje k tomu, aby v Československu mohli
všetci občania pracovať a žiť ako slobodní ľudia.
Charta sa stala spoločenstvom
ľudí,
z ktorých si každý
zachovával
svoju
ľudskú,
politickú,
svetonázorovú integritu, svoju svojbytnosť a morálnu zodpovednosť. Každý

C

chartista si do tohto spoločenstva
prinášal svoju osobnú a názorovú
výbavu, svoju predstavu o tom,
čím Charta má alebo môže byť.
To, že po celý čas svojej existencie
Charta neprestávala hľadať svoju
vlastnú identitu, opakovane si
kládla otázku o svojom zmysle,
v často trýznivých debatách hľadala, ako plniť svoj záväzok, bolo
dané nielen vonkajšími okolnosťami v ktorých žila, ale taktiež rôznosťou predstáv každého z jej signatárov, o zmysle Charty
a cestách k naplneniu tohto zmyslu. Bola však i neustálym hľadaním a nachádzaním konsenzu o spoločnej ceste a potvrdzovaním
vzájomnej solidarity; bez ochoty ku konsenzu a bez solidarity by
neprežila ani prvý rok svojej existencie.
■

Výňatok z úvodného slova Programu medzinárodnej vedeckej
konferencie k 30. výročiu Charty 77, konanej v dňoch 21. – 23.
marca 2007 v Prahe.
Autor Vilém Prečan
Preklad Ján Chovanec
Foto Helena Nosková
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Jan Patočka

Profesor
(1. 6. 1907 – 13. 3. 1977)
Filozof Jan Patočka, sa narodil pred 100 rokmi v Turnove. Zriedkavo sa stáva, že by práve filozof bol tak
výrazne politicky angažovaným občanom, ako tomu bolo v jeho prípade.
yštudoval filozofiu v kombinácii s romanistikou a slavistikou
v Prahe. V rokoch 1928-1929 absolvoval pobyt na Sorbonne,
kde sa jedenkrát stretol E. Husserlom. Po obhájení dizertácie
v roku 1931 študoval v Berlíne a vo Freibergu, práve u Husserla
a Heideggera. Po vojne prednášal na FF UK, ale hneď v roku
1950 musel z fakulty odísť, pretože mu zakázali pedagogickú činnosť. Pracoval potom v Pedagogickom ústave J. A. Komenského
ČSAV, kde prekladal, vydával a komentoval Komenského diela.
V rokoch 1957 – 1968 pracoval v edičnom oddelení Filozofického
ústavu ČSAV. V roku 1968 bol menovaný za profesora a mohol opäť prednášať. Ale len do roku 1972,
keď bol z politických dôvodov predčasne penzionovaný. Až do svojej smrti prednášal súkromne, po
bytoch. A tak bolo prirodzené, že sa v roku 1977
stal spolu s Václavom Havlom a Jiřím Hájkom jedným z hlavných iniciátorov Charty 77 a prvým
z hovorcov tohto hnutia za ľudské a občianske
práva. Jeho bola idea „života v pravde“ a autentická POLIS „ako spoločenstvo tých, ktorí sú solidárni
vo svojej otrasenosti“, či priamo ohrozenosti.
Z vyššieho morálneho princípu sa rozhodol znášať
hlavný nápor vypočúvania Štb a po jednom
z dlhotrvajúcich vypočúvaní bol hospitalizovaný.
Zomrel na mozgovú mŕtvicu pred tridsiatimi rokmi v marci 1977.
Posledná rozlúčka s filozofom Janom Patočkom na cintoríne sa
odohrala v obkľúčení príslušníkov Štb. Ani jeho študenti nemali
právo rozlúčiť sa so svojím profesorom bez toho, že by sa vystavili stíhaniu. Jeho pohreb sa stal významnou udalosťou protikomunistického odporu.
Význačnou a rozsiahlou časťou Patočkovho mysliteľského odkazu je jeho už spomínané dielo venované Jánovi Amosovi
Komenskému. Na tomto poli spolupracoval so slovenskými filozofmi. Niektoré svoje práce smerované do slovenského filozofického prostredia písal po slovensky. Veď študoval slavistiku
a veľmi dobré ovládal slovanské jazyky, teda aj slovenčinu.
Vo svojom filozofickom diele nadväzuje Patočka, okrem odkazu
na J. A. Komenského, i na myšlienkovú tradíciu T. G. Masaryka.
Hoci sa nezaoberal priamo Slovákmi a Slovenskom, ako etický
filozof bol presvedčený, že mu toto právo neprináleží a pone-

V

chával ho svojim slovenským súpútnikom, pre Slovensko urobil
veľa tým, že sa zaoberal Čechmi. Diskusie a úvahy Co jsou Češi?
Náš národní program a dnešek, Filozofie českých dějin priamo
oslovovali Slovákov a nabádali ich k vlastnému vymedzeniu.
Svetoznámym sa stal svojim textami o fenomenologickej filozofii dvadsiateho storočia, kde ho najskôr výrazne ovplyvnil
Edmund Husserl, zakladateľ fenomenológie. Vyznačoval sa snahou o zakotvenie mravného rozmeru človeka vo veku popierajúcom tento rozmer. Zameriava sa na popis „prirodzeného sveta“
(kniha Prirodzený svet ako filozofický problém,
1936), hľadá metafyzické základy a skúma vzájomnú závislosť a súhru samotnej ľudskej existencie
a sveta. Postupne sám formuloval vlastnú „asubjektívnu fenomenológiu“
Nakoniec dospieva k fenomologickej filozofii, chápajúcej existenciu v duchu trojice základných existenčných pohybov: pohyb sebazakotvenia, pohyb
sebazbavenia predĺžením a pohyb sebanájdenia.
Rozvinul taktiež Platónovu myšlienku starostlivosti o dušu, ktorá je podľa neho vlastným jadrom
európskej identity a jedinečnosti. Pokúšal sa
vytvoriť novú filozofiu dejín a kniha Kacířské eseje
o filosofii dějin (1975) sa stala jeho najznámejším
a najčastejšie prekladaným dielom.
Právom je oceňovaný i ako veľmi erudovaný historik filozofie.
Kládol si otázky o zmysle filozofie vôbec, o zmysle vedy i európskych tradícií.
Jan Patočka písal taktiež štúdie divadelnícké, literárne a historické; významná bola jeho edičná a prekladateľská činnosť
(G. W. Hegel: Fenomenologie ducha, 1960, Estetika I-II, 1966).
Hoci Jan Patočka nemal veľa príležitostí k výučbe, systematickej
práci a duch doby mu skutočne nebol naklonený, mal veľký
vplyv na študentov, intelektuálov a ľudí nesúhlasiacich s totalitou. Tento mierny, rozvážny, vysoko vzdelaný, nikomu nič
nevnucujúci človek sa stal samočinne duchovným otcom najprv
intelektuálneho, no neskôr aj politického odporu proti komunis■
tickému režimu.

Foto archív
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mesto
so šarmom priam
francúzskym
Bojnice,

Genius loci
Neviem, ako váš, ale môj prvý školský výlet s triedou smeroval do mestečka so siluetou rozprávkového zámku,
s rozľahlou ZOO a skvelým kúpaliskom. Navštevujem Bojnice vždy, keď môžem, a vôbec sa nečudujem, že tu
pri každej návšteve stretávam mnoho školských výprav. Toto miesto deťom ponúka nové poznatky spojené
s dobrodružstvom, dospelým spomienky a opojenie z atmosféry naplnenej priam francúzskym šarmom

Mesto na travertínovej kope
Na úpätí Malej Magury sa v dobe štvrtohôr utvorili pôsobením teplých prameňov hrubé vrstvy vápenca – travertínu.

1113, kde sa spomína bojnické podhradie „de suburbanis
Baimoz...“, čo znamená, že hrad je najstaršou historicky
doloženou stavbou Bojníc. Z pôvodne drevenej stavby sa
zmenil na opevnené skalné hradisko, okolo ktorého sa rozrástlo mestečko s čulým náboženským i remeselným životom. Koncom trinásteho storočia sa Bojníc zmocnil uhorský
veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku
1321. Už v roku1366 kráľ Ľudovít pridelil Bojniciam mestské
privilégiá. V podhradí sa stáročiami vytvoril urbanistický
priestor s námestím a ulicami, ktoré tvoria charakteristické
dlhé domy s bránami do dvorov. Mesto bolo v roku 1991
vyhlásené za Pamiatkovú zónu a má niekoľko zaujímavých
stavebných pamiatok (pivovar, knižnica, bývalý Mestský
dom, kaplnky sv. Michala a sv. Jána Nepomuckého, Božie
muky, exteriérové kamenné sochy, kalvária, Dolná brána
opevnenia a hradobný múr), ale i početné prírodné zaujímavosti.

„Sub nostris dilectis tillis Bojniciensibus“
Zámok Bojnice
Osídlenie tejto časti Hornonitrianskej kotliny je datované do
obdobia stotisíc rokov pred n.l., do tzv. rissko – würmskej
medziľadovej doby, kedy práve tu našiel paleolitický človek
dobré podmienky pre život, rovnako ako neskorší obyvatelia
z doby halštatskej. Prvé zmienky o sídle spojenom s hradiskom sú zaznamenané v listine Zoborského opátstva z roku

Zámok i mesto prežili dobu veľkého lesku koncom šestnásteho storočia. Je spojená s menom kráľa Mateja Korvína
a s jeho nemanželským synom Jánom. Otec kráľ daroval
Jánovi bojnický hrad spolu s panstvom, a ako hovorí
povesť, kráľ Matej rád chodieval do Bojníc a sedával pod
stromami, rastúcimi oproti vstupu do hradu. V ich tieni diktoval úradné listiny, ktoré sa začínajú slovami: „Sub nostris
dilectis tillis Bojniciensibus“, čo v preklade znamená „…pod

Z rozprávky do rozprávky
Po celý rok je zelený francúzsky park okolo zámku úžasnou scenériou, ponúkajúcou skvelé zábery pre divadelníkov i filmárov. Veď brečtan pnúci
sa po múroch zámku i záhrady priniesol zo svojich ciest ešte sám gróf Pálffy. K najpopulárnejším príbehom spojeným s Bojnicami patrí český film
režiséra Bořivoja Zemana Šíleně smutná princezna z roku 1968 s Helenou Vondráčkovou a Václavom Neckářom v hlavných úlohách. História zámku
je nesmierne bohatá a inšpiratívna, a tak vznikol v poradí už druhý pôvodný bojnický slovenský muzikál s názvom Kastelán. Príbeh zemana Petra
Pókyho, kastelána princa Jána Korvína, je založený na historických prameňoch. Bol to človek bez charakteru, ktorý miloval moc a majetok. Keďže
sa neštítil ani zrady ani pokusu o vraždu svojho pána, skončil zle. Muzikálové libreto pracuje s niekoľkými starými miestnymi legendami, hudbu
skomponoval Róbert Mankovecký. Predstavenie naštudoval miestny Spevácky zbor sv. Martina v réžii Vojtecha Bartka a pravidelne sa hrá na scéne
Mestského kultúrneho strediska. Všetci, čo majú radi romantiku a napätie, určite navštívia už 14. Medzinárodný festival duchov a strašidiel , ktorý
sa bude konať na konci apríla a prvý májový týždeň. Pre všetkých milovníkov rozprávok, ale hlavne pre deti je zase pripravený na konci školského
Exteriéry ako
roku Najväčší hraný divadelný festival rozprávok v strednej a východnej Európe. V zámockých priestoroch diváci stretnú hrdinov štyroch azda najstvorené pre
filmové štáby
slávnejších rozprávok Pavla Dobšinského - Zakliata hora, Zlatovláska, Traja zhavranení bratia a Popolvár. Účinkovať budú herci z radov divadelných ochotníkov i herci profesionálni – predovšetkým študenti umeleckých vysokých a stredných škôl, ako aj herci Slovenského komorného divadla Martin. Garantom projektu
je dramaturg tohto divadla Róbert Mankovecký, ktorý v Bojniciach evidentne našiel prameň inšpirácie.
• uma
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našimi milými lipami bojnickými“.
Jedna z nich sa dochovala do dnešných čias. Strom vraj zasadil Matúš
Čák Trenčiansky na pamiatku
zosnulého posledného kráľa z rodu
Arpádovcov, Ondreja III. Lipa
vyrástla v prekrásny majestátny
strom. V čase svojho vrcholu mala
jej koruna priemer približne 36
metrov, hlavné konáre siahali do
výšky 28 metrov a obvod kmeňa
bol 12 metrov. Akúsi mágiu,
vychádzajúcu z dôstojného stromu,
Detská ZOO
cítili i mnohí dobyvatelia mesta, či
už za tureckých nájazdov, alebo Bočkajovské vojská
v dobách stavovských povstaní. Ako dokladajú historické
pramene, istý prirodzený rešpekt spôsobil, že strom bol
vždy ušetrený. Veľkú pozornosť jeho stavu venovali v 19.
storočí majitelia zámku Pálffyovci a vybavili ho špeciálnymi
železnými podperami. Ľudia strom chránili, horšie to bolo
s prírodnými živlami: búrky a nápory víchrice mnohokrát
polámali konáre, do mohutného kmeňa sa dostala voda,
hniloba a hmyz dokonali dielo skazy. V päťdesiatych rokoch
minulého storočia bol stav „Lipy kráľa Mateja“ v alarmujúcom stave, a tak ju začali pracovníci Štátnej ochrany prírody
sústavne ošetrovať. Od roku 1969 je lipa štátnou ochranou
prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Pracovníci
Múzea v Bojniciach sa snažia zamerať pozornosť širokej
verejnosti na ochranu tejto pamiatky, a preto uskutočnili
niekoľko podujatí (napr. „Koncert pre Lipu kráľa Mateja“,
zorganizovaný v roku 1992 Nadáciou za horné Ponitrie).
Našlo sa i viacero sponzorov venujúcich na záchranné práce
nemalé finančné prostriedky. Pracovníci Arboréta Borová
hora vypestovali tri lipky ako potomstvo kráľovskej lipy,
a majú sa čulo k svetu.

Od mocných hradieb k francúzskemu šarmu
Počas stáročí sa menili majitelia i vzhľad hradu. Thurzovci
ho v šestnástom storočí prestavali na pohodlné renesančné
sídlo, o sto rokov neskôr ho kráľ Ferdinand III. daroval
Pálffyovcom a hrad dostal barokovú podobu. Túto si podržal
obidve nasledujúce storočia. Posledný nositeľ rodového
mena Pálffy bol gróf Ján František, svetobežník, rakúskouhorský diplomat a milovník, vášnivý zberateľ umenia. Pri
svojich častých cestách sa inšpiroval slávnymi francúzskymi
zámkami v údolí rieky Loiry a na prelome devätnásteho
a dvadsiateho storočia dal objekt prestavať v novogotickom
slohu. Interiéry realizované v duchu tirolskej gotiky sú
vyzdobené radom umeleckých predmetov, nazhromaždených grófom. Skvostne boli zariadené i ostatné jeho sídla:
palác v Bratislave, kaštieľ v Kráľovej, kaštieľ v Pezinku, kaš-

tieľ v Suchej nad Parnou a kaštieľ
v Trstenej na Orave. Bohužiaľ sa
gróf svojho sna nedožil a prestavba
bojnického zámku skončila až dva
roky po jeho smrti. Jeho vznešené
snahy o povznesenie miestneho
obyvateľstva sú popísané v jeho
testamente: „… aby som z pokladnice cudziny, takej bohatej na
výtvarno-umelecké pamiatky, získal
toľko, koľko za daných okolností
a pri mojich finančných možnostiach bolo len možné. Aby som tieto
diela priviezol do vlasti…„. Ján
Pálffy nemal priamych dedičov, a tak po jeho smrti vypukli
spory o majetok. Príbuzní nerešpektovali jeho prianie, aby
paláce vo Viedni a v Budapešti, zámky v Kráľovej
a v Bojniciach boli sprístupnené verejnosti a aby umelecké
diela zostali na svojom pôvodnom mieste. Zámok Bojnice
bol ponúknutý na predaj a v tridsiatych rokoch minulého
storočia ho kúpil podnikateľ Jan Baťa, ktorý na Slovensku
rozširoval svoje obuvnícke impérium.

Naplnený sen grófa Jána
„…aby som prispel k zušľachteniu umeleckého vkusu
doma.“ Keď gróf Pálffy vyslovil toto prianie, netušil, že sa
naplní až po mnohých rokoch. V roku 1950 bolo v bojnickom
zámku zriadené Krajské nitrianske múzeum, dnešné múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea. Zámok
Bojnice, vyhlásený v roku 1970 za Národnú kultúrnu pamiatku, patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom
v strednej Európe. Jeho súčasná expozícia pripomína
pôvodnú funkciu jednotlivých obytných priestorov a tvorí ju
hodnotný umelecko-historický mobiliár, pochádzajúci
z doby od pätnásteho storočia do prvej tretiny dvadsiateho
storočia. K najstarším a najvzácnejším exponátom patrí
Bojnický oltár, nachádzajúci sa v päťhrannej veži starého
hradu. Tabuľové maľby Narda di Cione sú skvelou ukážkou
gotickej sakrálnej maľby a patria k najvýznamnejším dielam
z pôvodných zbierok grófa Jána Pálffyho. Oltárne tabule od
talianskeho majstra boli namaľované v päťdesiatych rokoch
štrnásteho storočia temperovými farbami na drevených
doskách. Osud tohoto jediného kompletne zachovaného
diela Narda di Cione bol veľmi pohnutý. V roku 1933 boli
obrazy ukradnuté a po istom čase sa objavili v Prahe. Keď
v roku 1993 zaniklo Československo, stal sa pri delení majetku bývalej federácie práve Bojnický oltár predmetom sporu.
Po rokoch vyjednávaní bolo dielo na konci deväťdesiatych
rokov vrátené späť do Bojníc.
■
Autorka je publicistka
Foto archív

Aj žriedlo zdravia
K uvoľnenej atmosfére Bojníc patrí i skutočnosť, že je to mesto kúpeľné. Spomínaná listina kráľa Kolomana z roku 1113, uložená v Zoborskom
opátstve, popisuje termálne pramene v bojnickej lokalite. Hovorí o fons fervidus – horúcom žriedle – a i o tom, že sa využívalo na liečeniu chorôb. Bojnický feudál Alex Thurzo z Betlanoviec už v prvej polovici šestnásteho storočia tu vybudoval kúpele s niekoľkými vodnými nádržami s rozličnou teplotou vody. Keď sa majiteľom panstva stal Pavol Pálffy, kúpele prestaval a v správe z roku 1671 sa uvádza, že „...v bojnických kúpeľoch
je päť bazénov pod spoločnou strechou. Najlepší kúpeľ je vybudovaný z kameňa, ostatné bazény sú z dreva, ale tiež vkusné a čisté. „ Na podobe budov a celkovom štýle kúpeľov zanechala svoju stopu i rekonštrukcia spojená s kultivovaným posledným hradným pánom, grófom Jánom
Pálffym. V období, kedy bol majiteľom zámku i kúpeľov český podnikateľ Jan Baťa, sa započal novodobý rozvoj kúpeľov, vyúsťujúci do rozhodnuLiečebný dom
tia udeliť Bojniciam v roku 1959 štatút kúpeľného miesta. V súčasnosti spravuje kúpele akciová spoločnosť, poskytujúca kúpeľnú starostlivosť
Baník
nielen domácim pacientom. Základom liečebných procedúr v Kúpeľoch Bojnice je prírodná liečivá uhličitanovo-sírna a vápnikovo-horčíková voda
s teplotou od 28–52ºC. Je tu celkom deväť termálnych prameňov, liečivé účinky vody sa využívajú najmä pri chorobách pohybového aparátu. Jeden z prameňov napája termálne
kúpalisko Čajka, ktoré je známe po celom Slovensku. Rovnako ako miestna ZOO. Vznikla v roku 1955 ako prvá zoologická záhrada na Slovensku a jej základ tvorilo niekoľko živých
obyvateľov hradnej priekopy (diviak, jeleň a niekoľko srniek). Patrí k neustále vyhľadávaným miestam a radi ju navštevujú malí i veľkí.
• uma
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Ján Chovanec

Plyš je po česky Plyš,
alebo správa z jedného
scénického čítania
Úspešná slovenská literatúra konečne opäť vychádza i v Čechách. Asi ešte dlho zostane kontroverzná
otázka, či by sa mali alebo nemali realizovať preklady slovenských autorov do českého jazyka, no možno
práve vďaka nim sú mená ako Rudolf Sloboda alebo Daniela Kapitáňová českému čitateľovi viac ako
známe. Ďalším autorom, ktorý nie je v prekladaných pôvodných textoch do iného, a to nielen českého jazyka začiatočníkom, je samozrejme i Michal Hvorecký. V rámci výborného putovného projektu LiStOVáNí,
podporujúceho rôznych autorov i literárne žánre (objavila sa tam už napríklad i Daniela Kapitáňová s prekladom jej detektívky Nech to zostane v rodine) bol uvedený Hvoreckého zatiaľ posledný román Plyš (po
slovensky prvýkrát publikovaný v roku 2005 vo vydavateľstve PT Albert Marenčin, v češtine Nakladatelství
Labyrint), sériou scénických čítaní čerstvého prekladu Martiny Šulckovej do českého jazyka.
eby Hvorecký neexistoval, museli by si ho československí
priatelia modernej literatúry vymyslieť – takto znie text na
pruhu papiera (pravdaže v češtine), z malej časti prekrývajúceho obálku českej mutácie
slovenského románu Plyš
(podobne ako Češi čtěte! - na
obálke
knihy
Rudolfa
Slobodu). Michal Hvorecký je
svojím literárnym umom viac
ako spisovateľ oslovujúci iba
región Slovenska. Jeho tvorba
– či už sú to poviedky Lovci
a zberači, Silný pocit čistoty,
Posledný hit, či samotný Plyš –
je veľmi kozmopolitná a úspešne boduje i u čitateľov iných
národností,
napríklad
v Nemecku alebo v Poľsku. Bez
problémov si našla divákov
i vo februárovej návšteve poetickej kaviarne Obratník v pražskej štvrti Smíchov, kde predviedli na päťdesiat minút skrátenú

K

verziu pre potreby scénického čítania pod taktovkou a v úprave Lukáša Hejlíka (Městské divadlo Brno, LiStOVáNí), herci
Věra Hollá (Jihočeské divadlo České Budějovice) a Alan
Novotný (Městské divadlo
Brno). Toto však bola až
posledná zo zastávok štvordňového prezentačného turné
Plyšu. Skupina hercov sa do
Prahy presunula postupne
cez Brno (centrum současného umění Skleněná louka),
Bratislavu
(Štúdio
12)
a České Budějovice (divadlo
SUD). Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa bohužiaľ
Michal Hvorecký nemohol
zúčastniť ani jednej z verejných prezentácií – dokončuje
totiž práve svoj ďalší román
s názvom Eskorta. No i napriek autorovej fyzickej neprítomnosti mal Plyš zaslúžený úspech.

Literárne stredy
S vynikajúcim nápadom, ako priblížiť súčasnú slovenskú literatúru českému publiku a samozrejme
v prvom rade študentom, prišiel literárny kritik Martin Hudymač, ktorý zorganizoval, a za podpory
prvého hosťa z poradia pripravovaných večerov, prozaika a literárneho kritika Radoslava Passiu,
i zahájil Literárne stredy so súčasnou slovenskou literatúrou v priestoroch Slovenského inštitútu na
Jilskej ulici v Prahe. Prvým predmetom literárnej diskusie bola známa kniha Démon svätosti od mladého slovenského autora Petra Bílého, dlhodobo prebývajúceho v teplejších južných krajinách.
Podľa toho, čo naznačila táto úvodná tematická diskusia, budú mať Literárne stredy veľmi dobrú
úroveň a vzhľadom na stanovený plán textov, ktorými sa budú v priebehu týchto rozhovorov diskutujúci zaoberať, možno rátať s tým, že si príde na svoje veľa čitateľov, zaujímajúcich sa o dianie na
slovenskej literárnej pôde. Veď ktože by nepoznal autorov ako Márius Kopscay, Tomáš Horváth,
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ochudobnilo. Inak to však zrejme nebolo možné. Niektoré
pasáže románu boli prehodené z dôvodu jednoduchšieho
pochopenia pre diváka nepoznajúceho text románu Plyš, no
inak bola celá scénická prezentácia skutočne skvelá a protagonistom treba pripísať k dobru i to, že obecenstvo previedli celou líniou deja. Herci na malom pódiu komunikovali
medzi sebou i hudbou a (erotickými) fotografiami či krátkymi
filmovými projekciami vysielanými monitorom uprostred
priestoru javiska. Čeština bola slovenčinou a slovenčina (niekoľkokrát) nemčinou.

Svoju internetovú podobu traduje LiStOVáNí, tento projekt
mladých ľudí nadaných nielen pre umenie dramatické pod
vedením Lukáša Hejlíka od januára 2005 a prostredníctvom
jeho viac či menej trvalých členov odznelo na rôznych scénach
množstvo textov, od autorov americkej beat generation, cez
Václava Havla až po napríklad slovenskú „bondovku“ Roger
Krowiak. Na týchto literárnych večeroch veľakrát nechýbajú ani
zaujímaví hostia z radov autorov. Takéto scénické čítania
a s nimi divácky atraktívnym spôsobom spojená podpora literatúry nemá v našich zemepisných šírkach príliš veľkú tradíciu
a jej prínos je obdivuhodný a záslužný. Herci svoje turné so
scénickým čítaním viackrát opakujú, takže v ich podaní Plyš
v Prahe nebol naposledy.
Priznám sa, že pri čítaní som si hlavného hrdinu románu
Irvina predstavoval skôr vychudnutejšieho ako je Alan
Novotný – prebýval predsa rok a pol v uliciach a chudobných
vidiekoch krajín tretieho sveta, kde sa pokúšal zbaviť svojej
závislosti a určite ani nasledujúce udalosti mu na váhe nepridali – no inak musím konštatovať, že výkon hercov i zvukovej
a obrazovej asistencie bol výborný, ako aj celá výprava.
Hvoreckého próza nebola nikdy riedka, je do veľkej miery
perfekcionistom, niekedy, pri vymenúvaní rôznych predmetov možno až príliš veľkým, no rozhodne je i majstrom situačných gradácií deja a skracovanie textu pre potreby tohto
scénického čítania (úprava textu vraj Lukášovi Hejlíkovi trvala päť a pol hodiny) divákov o spomínané autorovo umenie

Irvin Mirsky bol po celý čas presvedčivý, jeho femme fatale
Lina Lee okúzľujúca a nezostáva nič iné, iba zaželať, aby bol
Hvorecký i v Čechách vypredaný.
■

Autor je publicista
Foto Jakub Holas

Stanislav Rakús, Balla, Jana Beňová či Monika Kompaníková a diela Lovci a zberači, De la Cruz
či víťazný text literárnej súťaže Anasoft Litera 2006 Čarovný papagáj a iné gýče. O zaujímavých
hostí núdza taktiež nebude. Literárne stredy navštívia napríklad Jáchym Topol, Igor Otčenáš,
Jiří Trávníček atď.
Literárne stredy vznikli za podpory Slovenského inštitútu v Prahe a sú zaštítené Kabinetom slovakistiky na FF UK ako jednosemestrálny seminár, no isto by bolo výborné a vítané, ak by koncom mája 2007 neupadli do zabudnutia a našli zodpovedajúce tematické i kvalitatívne pokračovanie.
• jch
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Josef Provazník

Cesta

zpátky
časopis Listy na cestách

Ve vzduchu se mísí olejové výpary ze starých amerických fordek a chevroletů společně s podobným zápachem
z těžkotonážních ruských nákladních vozů značky ZIL. To všechno doplňuje odér ze všudypřítomných kubánských doutníků. Vycházíme z Muzea revoluce a noříme se do uliček Staré Havany. Název se k této čtvrti, sahající až k mořskému pobřeží hodí možná až příliš dokonale. Domy, které kdysi snad mohly být i paláci, jsou dnes
opravdu staré a zároveň velmi neudržované.

Havana na spadnutí

Nulová nezaměstnanost

V podloubí vidíme hráče domina shromážděné u malého stolku, u nohou jim ztěžka oddychuje jeden z mnoha volně se potulujících psů zmožený dusným vedrem. Přesto, že obloha je
spíše zatažená, ukazuje teploměr přes 30 stupňů. Míjíme další
ze skvostů havanské architektury. Odhadem mu
zbývá jen několik málo let
života. Z balkonu ve třetím
patře na sebe sykotem upozorňuje mladý Kubánec.
Nejdříve nám posunky
nabízí džíny, pak vytahuje
kubánské doutníky a když si
ho nevšímáme, sahá pro
pomyslné eso v rukávu
a výmluvným gestem nám
nabízí snad svou přítelkyni,
snad svou sestru. To už ale
vidíme moře a několikakilometrovou pobřežní třídu.
Kterékoliv jiné město na
světě by se na podobném
místě chlubilo nejlepšími
fasádami.
Ne
ovšem
Havana. Nevím, jestli údaje z průvodce Lonely Planet nejsou
poněkud přehnané, když tvrdí, že každoročně se zřítí v Havaně
300 domů, ale když každých pár metrů objevujeme další a další
domy těsně před zbořením, začínám pomalu věřit.

Po chvíli zabočujeme do postranní uličky, kde nás v baru
Detroit vítá postarší Kubánec s obligátní otázkou „Where
are you from?“ Když zjistí, že z „Republica Checa“, zeptá se
česky „Jak se máš?“ Ani po téměř dvaceti letech od pádu
komunistického režimu
v bývalém Československu nezapomněli někteří
Kubánci na družbu se
svým někdejším bratrem
ze socialistického tábora.
Po zásluze je odměněn
místním
kvasnicovým
pivem, osvěžujícím i nás.
Ostatně, co jiného by
také našinec v takovém
horku pil. V baru nás překvapuje rychlost místního personálu. V drtivé
většině kubánských podniků trvá dlouhé minuty,
než si vás alespoň jeden
ze čtyř či pěti číšníků
všimne a další minuty
než se rozhodne vás obsloužit. V autobusech jezdí dva až tři zaměstnanci dopravních podniků, na stavbě u jednoho kolečka postává hned
několik dělníků... nezaměstnanost musí být na Kubě nulová. Šťastná to zem!

Vítejte na Slovensku, v zemi nám nejbližší !
Těmito slovy byl přivítán každý, kdo 28. března 2007 navštívil Základní školu pro zrakově postižené na nám. Míru 19,
v Praze 2. Ta celý tento den žila slovenskými tradicemi, historií
i aktuální současností. Vstupní hala školy upoutala oko návštěvníka velkým výstavním panelem věnovaným
Slovensku. Doprovodná velmi vkusná výzdoba celé školy i internátu nenechala nikoho na pochybách, že se nachází v prostředí s atmosférou Jánošíkovských tradic; tu zprostředkovali žáci svými pracemi, vzdor svému handicapu.
A což teprve slavnostní vystoupení žáků v aule školy, kterému byla přítomna paní místostarostka Prahy 2 PhDr. Eva
Paulová, pan náměstek ministryně MŠMT
Ing. Petr Špirhanzl a pan ředitel Slovenského institutu Igor Otčenáš. Slovenské písně, tance, záběry krásných přírodních scenérií, historických míst, hradů i důležitých míst současnosti promítané z videozáznamu lákaly ke vstupu.
Úvod patřil hostům a pak prvňáčkům, kteří vesele písničkou učili všechny přítomné jedna, dve, tri, štyri, päť…..po
slovensky počítat. Každá třída si dala záležet na tom, aby její vystoupení diváky zaujalo a bylo i poučením
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Kubánské uliční výbory
Návštěva v havanském obchodním domě, kubánské obdoby
Kotvy či Máje, nás v cestě proti proudu času naší vlastní historie jen utvrzuje. Na první pohled se zdá, že zboží je v regálech dost. Dokonce ani ten toaletní papír nechybí. V regálech
je vystavena i elektronika s americkou a japonskou značkou.
Jejich cena je ale tak vysoká, že běžný Kubánec si nic podobného dovolit nemůže. Z potravin ale téměř nevidíme maso,
uzeniny či sýry. Překvapivě nejsou v Havaně nikde vidět ani
pověstné kubánské pomeranče. Až v menším městě Viňáles
na západě Kuby se s nimi setkáváme. Čtyřtisícové městečko
obklopené kopcovitou krajinou plné pinií je ovšem zajímavé
z úplně jiného důvodu. Nikde jinde na Kubě jsme se nesetkali
s tak politicky uvědomělým obyvatelstvem. Téměř každá ulice
má svůj Comité de Defensa de la Revolution, tedy Výbor na
obranu revoluce, obdoba našich uličních výborů. Na sloupech
elektrického vedení i na zdech visí nebo jsou napsána revoluční hesla typu Socialimus nebo smrt, Vlast nebo smrt, či ve
třetí variantě Fidel nebo smrt a mnoho dalších.

Pět statečných
V zahrádkách před domky s verandami a houpacími křesly
jsou místo skalky či záhonu květin pěticípé hvězdy, na jejichž
koncích jsou fotografie pěti kubánských hrdinů. Před několika
lety byli totiž tito pánové v USA odsouzeni za špionáž na dlouhé roky do vězení.
Nesetkáváme se s nimi
ovšem poprvé. Jejich příběh zdobí i letiště
Varadero či autobusové
nádraží v Havaně. Ani za
hranicemi Viňáles revoluční opojení neupadá.
Na několikasetmetrovém
plotu visí snad každých
pět metrů další revoluční
hesla… Havanská dálnice
spojující západ s východem je lemována „zdařilými billboardy“, kde se
kromě největší ikony Che
Guevarry objevuje i předčasně zemřelý revolucionář Camilo Cienfuegos.
Z okna moderního čínského autobusu s klimatizací, kterými Kuba před pár lety posílila svůj vozový park, vidíme na jednom z těchto billboardů
i venezuelského prezidenta Huga Chaveze. Nikde na Kubě
ovšem nejsou k nalezení evropské ikony komunismu, až přijíždíme do Leninova parku poblíž Havany. Teprve tady je možné
stanout před obrovskou, do kamene vytesanou bystou

Vladimíra Iljiče. Jako by právě tento velký a opuštěný park
symbolizoval současný kubánský režim. Kdysi tu jezdil i vlak,
koleje jsou však dnes zarostlé trávou a stanice zejí prázdnotou.
Domky, kde si měli kubánští pracující odpočinout, jsou rozbořené a bez střech.

Osm eur na měsíc
Vnímají však i samotní Kubánci svůj režim stejně jako my? Ve
dvousettisícovém městě Santa Clara, 300 km východně od
hlavního města, potkávám Ernesta, jemuž je asi třicet pět let.
Umí obstojně anglicky a ptá se mě, jestli bylo v Čechách lépe
za komunismu nebo teď. Co mu mám odpovědět? Dále vypráví, že na Kubě žádný socialismus není. Hrst vyvolených soudruhů se má totiž mnohem lépe než většina obyčejných
Kubánců. To známe z naší minulosti také, byť ne s takovými
rozdíly. Jeho plat je osm peset, co činí přibližně stejnou částku v eurech. Za to se dá pořídit například jedna večeře v Casa
Particular. To je na Kubě výraz pro ubytování v soukromí. Na
závěr naší debaty mi sám od sebe říká, že Kubu je příjemné
navštívit na pár týdnů, ale žít by mi tady nepřál.

Fidelovo jubileum
Potravinové lístky, prázdné regály v obchodech, fronty na tak
obyčejnou věc jako je mléko, dováženo v nám dobře známých
plastových pytlících. Druhého prosince jsme viděli vojenské
přehlídky, davy nadšených Kubánců s vlaječkami a transparenty oslavujících režim u příležitosti
Fidelových osmdesátých
narozenin a také padesáti
let od vylodění lodi
Granma. To vše známe
v různých obměnách i ze
své vlastní historie. Nic
ovšem není jen černobílé. Perla Karibiku, jak
někdy nazývají Kubánci
svou zemi, byla vždy
v hledáčku „strýčka
Sama“. Před téměř padesáti lety byla nucena volit
mezi dvěma závislostmi.
Nakonec
si
zvolila
Sovětský svaz. Nezbývá
než Kubě s její bouřlivou historií popřát do budoucna klidnější časy, aby si jednou mohla zvolit cestu, o které bude moci
rozhodovat jen ona sama.
■

o Slovensku, jejich obyvatelích a životě v něm. Vyprávělo se tu a zpívalo, soutěžilo se, hledala se tajenka křížovky,
nacvičovala se slovenská slova…
A co se podávalo ten den ve školní jídelně? Byla to fazolová polévka a halušky.
„ Slovenský den‘‘ proběhl k radosti a poučení všech zúčastněných, každý byl obdarován Slovníčkem některých
česko-slovenských slov. Hostě nešetřili slovy uznání, chvály a obdivem.
Tímto dnem se nám podařilo úspěšně odstartovat projekt o zemích EU a životě v nich a o jejich obyvatelích. Cílem
tohoto projektu je nenásilná výchova k evropanství, které v sobě nese i postoje ke zdravotně či jinak znevýhodněným občanům.
Nashledanou příští měsíc v Rakousku!
• PhDr.Marcela Süsslandová
ředitelka školy

Autor je publicista
Foto autor
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znamení otvárania
riečnych
morských rýb

Jar v
vodstiev a jedál z
a

Apríl je mesiacom otvárania sa zeme, stromov, rastlín, riek, rybníkov, jazier a dokonca i morí. Príroda sa
prebudila k životu, na stromoch a rastlinách sa rozvíjajú nové listy a kvety. Nadprirodzené bytosti, ovládajúce rieky, moria a vodstvo vôbec očakávajú od ľudí obetné dary. Za tieto dary im vydajú svoje bohatstvo v podobe rôznych druhov rýb a vodných živočíchov. V apríli sa začína i jarný rybolov. Ryby a morské
živočíchy boli a sú významným pôstnym jedlom, takže sa v pôstnych týždňoch v predveľkonočnom období
i po ňom dostávali často na stôl ako hlavné vyhľadávané jedlo.
yby boli podľa Biblie symbolom plodnosti, a tak sa u mnohých národov dostali aj na veľkonočný stôl. Pre Germánov
bol symbolom plodnosti zajac, sprevádzajúci na jar bohyňu
Ostaru alebo Eostru. Mesiac apríl bol zasvätený bohyni Eostre,
považovanej za jednu z podôb Venuše (grécky Afrodité). Preto
je v germánskych jazykoch aj názov Veľkej
noci odvodený od základu slova Easter.
Mesačným kameňom apríla je diamant.
Prvý deň v mesiaci – prvý apríl – má zvláštne postavenie. Je dňom, keď sa ľudia žartovne prekárajú aprílom. V tento deň sú na
dobu presne určenú povolené odchýlky od
bežnej komunikácie. Táto naordinovaná
relaxácia od inak prísneho poriadku mala
v minulosti svoj význam. Bol to sviatok
šašov – v stredoveku mali jediní právo
hovoriť pravdu, a to aj panovníkovi.
Apríl má i ďalšie významné dni.
21. apríl bol dňom slávností na počesť
bohyne pastvín Pales. V starom Grécku sa
v ten deň zdobili salaše zelenými ratolesťami. Pastieri pálili veľké ohne a cez ich dym
hnali dobytok, aby ho očistili a ochránili
pred chorobami. Bohom obetovali mlieko
a pečivo, aby uchoval ich stáda zdravé. V súčasnosti je tento
deň Dňom Zeme, kedy si pripomíname svoju zodpovednosť
voči životnému prostrediu.

R

U nás sa pastiersky sviatok vyháňania dobytka na pašu viaže
k 24. aprílu, to jest k sviatku sv. Juraja. V starom Ríme bol tento
deň slávnosťou plodnosti so sprievodmi, kde muži a chlapci
nosili drakov vyrezávaných z dreva, drevené kone a figúry
sv. Juraja. Predchodcom Sv. Juraja bol grécky mýtický hrdina
Bellefortes, známy zabitím okrídlenej dračice Chimairi.
Na sv. Juraja (podobne ako na sv. Ondreja)
si dievčatá predpovedali svoju budúcnosť
a hľadali podobu svojho milého. Museli sa
postiť od západu slnka. V noci zamiesili
cesto z jednej plnej vaječnej škrupiny soli,
pšeničnej a žitnej hrubo mletej múky, vyvaľkali placku a piekli ju. Pri pečení malo mať
dievča otvorené dvere do domu, ktorými
mal prísť jej milý a placku obrátiť.
Posledné aprílové dni, počnúc dňom
28., patrili v starom Ríme sexuálnym radovánkam. Na neviazaných oslavách rozdávali medailóny zobrazujúce mnohé polohy
sexuálnych zábav a do zhromaždených
hádzali fazuľu, boby, šošovicu a iné semená na znak plodnosti a bohatej úrody.
Východní Slovania uctievajú na jar vodu
a nadprirodzené bytosti v nej žijúce. Ruskí rybári na rieke Oke sa
snažia získať priazeň starého zlostného, nebezpečného Vodnára
hneď v prvých aprílových dňoch, keď sa práve prebúdza po

Fašírky z rýb
Vykostenú osolenú rybu alebo filé pomelieme na mäsovom strojčeku spolu s cibuľou a tvrdým rožkom,
pridáme korenie, lyžičku masla a dobre vymiešame. Fašírky obalíme v múke, rozšľahanom vajíčku, strúhanke a vyprážame na oleji. Hotové polejeme maslom a podávame s varenými zemiakmi a zeleninou.
Okrem rýb patria medzi vyhľadávané pochúťky pravých labužníkov jemné mäso z račích klepiet, mušle,
kaviár z jesetera, kraby a ustrice. Je sa veľrybie mäso, chuťou pripomínajúce hovädzie i mäso žralokov.
Známy je citát: „ryby treba jesť teraz a často. Oceány a moria nie sú nevyčerpateľné a ryby budú čoraz
drahšie.“
Medzi odborníkmi na výživu prevláda názor, že práve ryby a morské živočíchy napomáhajú ľudskému
organizmu uchovávať si dlhodobo sviežosť, mladosť, pružnosť. Dôkazom toho sú mnohé prímorské národy a národy hojne konzumujúce ryby – Japonci, baltské národy, Dáni, Židia, Frísovia, Nóri a ďalší.
• hn
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dlhej zime a je veľmi hladný. Rybári si ho chcú nakloniť, a tak
kúpia na trhu starého chromého koňa. Tri dni ho kŕmia zrnom,
chlebom a konopným kúdeľom. Na tretí večer natrú koňovi
hlavu medom, vymiešaným so soľou, vyčešú mu hrivu a vpletú do nej množstvo červených stúh. Potom mu spútajú nohy
povrazmi a na šiju mu priviažu dva staré žarnovy. Na pravú polnoc ho dopravia na voze k rieke. Ak je na rieke ešte ľad, vysekajú prierubu a koňa hodia do nej. Ak už rieka voľne prúdi, zoberú loďku, naložia do nej koňa a veslujú priamo do stredu rieky.
Tam koňa zhodia do prúdu. Pre Vodnára je kôň tou najvyhľadávanejšou maškrtou podobne ako starý čierny cap, čierne prasa
alebo kohút. Nasýtený Vodnár prestane ničiť ryby a upokojí sa.
Ryby z okolitých riek sa prisťahujú do rieky, v ktorej žije takýto
sýty nefrustrovaný Vodnár a rybári budú mať po celý rok dobré
úlovky.
V iných ruských oblastiach prichádzajú rybári k rieke, a keď vidia
rozbúrené vlny, utekajú nazad do dediny po maselnice s múteným maslom. Rýchlo ho lejú do vody a deklamujú: „To je pre
teba, starček Vodnár, na oslavu tvojho nového príchodu. Maj
nás v láske a ochraňuj nás po celý rok!“ Veľkým nešťastím by
bolo, keby Vodnár neprijal obeť a odišiel by do inej rieky. S ním
by odišli aj všetky ryby a vodné živočíchy.
Ryby majú rovnakú výživnú hodnotu ako mäso, sú však ľahko
stráviteľné a ľudské telo vie dobre využiť všetky ich živiny. Česi
a Slováci jedia v porovnaní s inými národmi ryby málo, i keď sú
aj obradným jedlom – napr. vianočný vyprážaný kapor so
zemiakovým šalátom. Málokto už dnes vie, že vyprážaná ryba,
najprv osolená, potom obalená v múke, vyšľahanom vajíčku
a strúhanke alebo priamo v jemnom cestíčku je pôvodne židovské jedlo.
V 16. storočí ho do Anglicka priniesli uprchnutí portugalskí
Židia, nazývaní Marranos. Už v roku 1544 rybie mäso obaľovali
vyššie uvedeným spôsobom, vyprážali na olivovom oleji a jedli

hlavne studené k zemiakovému šalátu, pripravenému s octom,
cibuľou a najemno nasekaným petržlenom. Alebo s čiernym
chlebom. Neskoršie vznikli mnohé obchody Fish & Chips v East
Ende i inde. Práve Židia považovali ryby za symbol plodnosti,
a tak ryba nesmela chýbať každý týždeň na šábesovom stole.
Židovská, ruská, francúzska, poľská i naša kuchyňa pozná
mnohé úpravy rýb. Najjednoduchšia je varená ryba. Losos
varený v bielom víne údajne pochádza z 19. storočia z kuchyne
ruských Židov. V Čechách sa na Bielu sobotu podával v bohatších rodinách kapor na čierno ako pôstne veľkonočné jedlo.
Naporciovaný kapor sa najprv uvaril v slanej vode s bielym
korením, nakrájanou koreňovou zeleninou, cibuľou a vínom.
Čierna omáčka sa pripravovala z karamelizovaného cukru zaliateho vodou a vínom, soli, postrúhaného perníka, sušených sliviek a lekváru, nadrobno nasekaných vlašských orechov taktiež
rozvarených v omáčke s kúskom citróna s kôrou. Nakoniec sa
dochutila lyžicou octu a naliala na porcie uvareného kapra.
Prílohou bola žemľová knedľa. Aj toto jedlo pochádza zo židovskej kuchyne.
V Poľsku jedia radi varené alebo pečené ryby na oleji so smotanovou kôprovou omáčkou a žemľovou knedľou. Ryby servírujú
pečené na masle, posypané najemno nasekanou petržlenovou
vňaťou, s novými zemiakmi poliatymi maslom. Tieto jedlá spomína Günter Grass v Plechovom bubienku, práve tak ako ďalšie
jedla z rýb, ktoré v medzivojnovom Gdaňsku skvelo pripravoval
jeho nevlastný nemecký otec. Jeho kašubská matka a babka ich
nazývali po kašubsky pómuchl.
Vynikajúcou chutnou sladkovodnou rybou našich riek a jazier je
pstruh, lieň, šťuka, hlavátka a zubáč. Šťuku možno pripraviť všakovako: na smotane, ako sviečkovicu so žemľovou knedľou, na
paprike, na slaninke, veľmi chutná je marinovaná studená. Len
na vyprážanie je trocha suchá a preto sa k nej lepšie hodia
omáčky.
■

Foto autorka a Stanislav Gajdoš

Recept na varenú rybu so studenou bielou omáčkou:
Rybu (nielen lososa, ale aj pstruha, morského pstruha, filé) vložíme do špeciálneho kastróla používaného len na varenie rýb a zalejeme
zmesou z polovice vody a z polovice suchého bieleho vína, pridáme soľ, bobkový list, nové korenie a pomaly privedieme do varu. Vypneme
oheň a necháme rybu vo vývare vychladnúť. Má byť mierne nedovarená, tak chutí najlepšie. K varenej rybe podávame ako prílohu varené zemiaky, studenú smotanovú omáčku s chrenom alebo s kôprom alebo studenú omáčku z bieleho jogurtu, olivového oleja, čierneho
korenia na spôsob diétnej tatárskej omáčky.
Príprava jogurtovej omáčky: 1 biely jogurt vymiešame so soľou, lyžicou olivového oleja a čiernym korením. Do tejto bielej majonézy pridáme najemno nasekanú mladú cibuľku, alebo nasekanú žeruchu či pažítku. Miesto lyžice olivového oleja môžeme použiť lyžicu majonézy. Ak robíme omáčku zo smotany, postupujeme obdobným spôsobom, ale nepridávame olej. K studenej rybe podávame aj salsu, ktorú kúpime hotovú, alebo si uvaríme sami
z rôznych druhov zeleniny. Základom bývajú paradajky, zelená paprika, olivy, olej, cesnak, cibuľa, kyslé uhorky, korenie. na zahustenie, chlieb alebo zemiaky.
K rybe sa podáva aj studená chrenová omáčka. Chren očistíme a postrúhame na jemnom strúhadle. Pridáme soľ, štipku cukru, ochutíme citrónom a lyžicami kyslej smotany
• hn
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naprieč osudmi

Z času na čas sa mi stáva, že sa stretávam s osobami, vecami či osudmi pre mňa a moje vnímanie navzájom nezlučiteľnými, nesúvisiacimi. A práve v týchto chvíľach, v situáciách neočakávaných, sa mi toto
moje tvrdenie, alebo ak chcete predpoklad či subjektívne vedomie, nielenže v tomto smere vyvracia, no
stáva sa, že to dôjde až tak ďaleko, že sa na moje veľké prekvapenie tieto absolútne cudzie prvky navzájom prelínajú. Veď len si skúste predstaviť, čo môžu mať spoločné kňaz, v druhej svetovej vojne zachraňujúci siroty, šéf piešťanského hotela Magnólia a napríklad kanibal rómskeho pôvodu z tridsiatych rokov
dvadsiateho storočia?
ento článok mohol mať názov napríklad „Mementá“, „Pán
novinár“, alebo „Kanibalizmus, hyenizmus a iné podoby
súčasného šialenstva“, a vždy by to sedelo. Stačí knihu
Odpísaní z produkcie vydavateľstva
Fortuna Print vziať do rúk. Slavo Kalný
je v dobrom slova zmysle neuveriteľný, minimálne tak, ako niektoré príbehy ním opisované. I keď pochopiteľne,
otázka dôvery ohľadom pôvodu jeho
reportáží je dopredu vyriešená.
A odpoveď na otázku v úvode? Tie tri
postavy naozaj existovali a spoločné
majú minimálne to, že ich nezvyčajné
príbehy známy slovenský publicista
zapísal práve do Odpísaných. Okrem
týchto troch osobností Kalného reportáží tam samozrejme opisuje príbehov
a postáv oveľa viac. Opis je to jemný,
citlivý, pozorný, a naopak schopný
zaťať do živého, a to so všetkou silou.
Ďalším spoločným aspektom či paralelou, vypozorovanou medzi jednotlivými príbehmi a postavami k nim
náležiacimi, je až istý romantický rozmer. Mám na mysli ich zámernú, no
väčšinou nezámernú – záleží na charaktere konkrétnej osoby – odlúčenosť
od hlavného prúdu všadeprítomnej spoločnosti, ich boj s vlastnou identitou, boj s obmedzujúcim režimom, boj s predsudkami, mimoriadny a tak trocha beznádejný boj so samotnou vojnou atď. Práve na textoch z tejto knihy sa dá veľmi dobre poukázať a porovnávať, že negatívne akcie nemusia zákonite vyvolať negatívnu reakciu. Mimochodom, publikácia samotná má
príbeh navýsosť romantický. Ale o tom sa píše všade.
Slavo Kalný množstvom príbehov a podpríbehov v tejto knihe
popisuje strasti i občasné slasti svojich známych a kolegov,

T

ale v drvivej väčšine dej životov, ktoré nemal šancu spoznať
osobne, no i v týchto prípadoch ich opisuje tak kvalitne
a pútavo, ako keby bol pri tom. Sú to akési malé – veľké
pomníky, čosi, čo tu nezostane iba po
samotnom autorovi. Tak často zatracovanú reportérsku asertívnosť Slavo
Kalný obracia o stoosemdesiat stupňov, mávnutím akýchsi kúzelných
autorských obratov zmenená na senzitívnosť, výborné detailné a pritom
nie dotieravé pozorovania a skvelý,
inteligentný, výborne spracovaný
text. Ale to sú všetko argumenty
u autora formátu Slava Kalného
samozrejmé.
Táto kniha mohla mať osud ako obyčajný nočný kašeľ – prebudí vás,
ostatní spia spánkom spravodlivých
a vaše kašľanie nikoho nedojme.
Jediný, koho sa to dotkne, či koho to
nahnevá, je kašľajúca osoba sama.
Však vzhľadom na osud publikácie
Odpísaní a až zázračnú silu vitality
myšlienky, ktorú do nej Slavo Kalný
ukryl, by v tom bol čert, aby zostala
nepovšimnutá, ako spomínaný nevítaný nočný hosť. Nezabúdajme tiež
na ocenenia tohto majstra svojho remesla z nedávnej minulosti – dve prestížne ceny E. E. Kischa, odovzdané Slavovi
Kalnému za knihy Drámy na hraniciach (2003) a prvú publikáciu z dvojice pod názvom Páni novinári (2004).
Tieto texty, príbehy a sondy do osudov si určite zaslúžia, aby
boli vynesené na svetlo sveta.
■

Autor je publicista
Foto archív

Otázka rozšírenia schengenského priestoru sa zdá byť vyriešená
Po marci 2007, októbri 2007 a strašiacich termínoch z konca roka 2008 alebo začiatku roka 2009 sa termínom pre Slovensko a ďalšie krajiny, čakajúce na
prijatie do priestoru spojeného okrem iného i dohodou, podpísanou v roku 1985 Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Luxemburskom a Holandskom, alebo
bezhraničnými zónami prechodu medzi jednotlivými štátmi, stáva so snáď konečnou platnosťou obdobie konca roka 2007. Bez hraničných kontrol by sa
teda malo podľa všetkého do susedných krajín EÚ cestovať najneskôr od polnoci 31. decembra 2007. Na tomto časovom určení sa po rôznych návrhoch
z viacerých strán dohodli ministri EÚ na minuloročnom decembrovom zasadaní v Bruseli. Najväčším záväzkom či podmienkou pre Slovensko je dobudovanie slovensko-ukrajinského hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod, ktorý sa tak stane vonkajšou hranicou EÚ po našom vstupe do Schengenu. Slovenská republika
to sľúbila doriešiť do plánovanej júnovej kontroly, kedy prebehne revízia splnenia kritérií, uložených ako podmienka pre vstup krajiny do bezcolného priestoru schengenskej
dohody zo strany EÚ. Konečný termín pre splnenie je však jeseň 2007. • Najneskôr na počiatku roku 2008 by teda mali byť zrušené hranice Slovenska s Rakúskom, Maďarskom,
Českom a Poľskom. Obnovené by potom boli iba v prípade výnimočných udalostí, ako napríklad minuloročných futbalových majstrovstiev sveta, konaných v Nemecku. • Okrem
Slovenskej republiky na plné členstvo čakajú krajiny: Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a pripojiť sa mienia i Švajčiarsko
a Lichtenštajnsko.
• jch
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Program Slovenského in‰titútu v Prahe
máj 2007
1.5. o 19:00
Pidivadlo,
Letohradská 44,
Praha 7
DIVADLO LUDUS BRATISLAVA
Doktor Johanes Faust
Predstavenie v rámci prehliadky bábkového festivalu „Kolik tváﬁí má loutka“ s medzinárodnou úãasÈou
Pripravilo Na Thalia o. p. s. a VO·H
Praha v spolupráci so SI Praha.
2.5. o 17:00
Galéria SI
V¯TVARNÉ DIMENZIE
DROTÁRSTVA
Jedineãná v˘stava netradiãného spracovania tradiãného materiálu.
Zo zbierkov˘ch fondov PovaÏského
múzea v Îiline.
Pripravili SI a ÚªUV Bratislava.
3.5. o 17:00
Modrá sála SI
SVET KNIHY PRAHA
Videl som tancovaÈ jitterboogie
Pásmo k nedoÏit˘m 80. narodeninám
básnika Miroslava Válka v rámci
v˘znamného v˘stavného kniÏného
podujatia.
Autorka: Dana Podracká, Hrajú:
V. Kuãerová a M. Matejka
Pripravil SI v spolupráci s LIC
4.5. o 10:00
Modrá sála SI
Rozprávajme si rozprávku
Cyklick˘ v˘chovne – dramatick˘ program pre najmen‰ích Ïiakov praÏsk˘ch
‰kôl o slovenãine a jednej rozprávkovej krajine.
Pripravili SI v Prahe a KSK.
9.5. o 10:00
Modrá sála SI
Slovenská poézia a próza
Cyklick˘ literárny program pre stredo‰kolskú mládeÏ spojen˘ s predná‰kou,
ukáÏkami z diel a besedou.
Pripravil SI v spolupráci s KSK.

9.5. o 19:00
Divadlo Bez zábradlí,
Jungmannova 31,
Praha 1
LIPA SPIEVA LASICU
Spevák a skladateº Peter Lipa predstaví
piesne z nového CD, pre ktoré texty
napísal Milan Lasica.
HosÈ veãera: Milan Lasica
Vstupenky v pokladni divadla. Viac
informácií na www.divadlobezzbradli.cz
Pripravilo Divadlo Bez zábradlí
s podporou SI.
10.5. o 17:00
Modrá sála SI
JURAJ SLÁVIK – NERESNICK¯
V˘stava, seminár a prezentácia knihy
o Ïivote a diele Juraja Slávika –
Neresnického, v˘znamného slovenského politika a diplomata obdobia âeskoslovenskej republiky.
Uvádzajú: Dr. Slavomír Michálek
a Juraj Slávik jr.
Pripravil SI v spolupráci s HÚ SAV
Bratislava.
14.5. o 18:00
Modrá sála SI
XV. projekcia cyklu
Slovenská literárna klasika na filmovom plátne
Anton BaláÏ: TÁBOR PADL¯CH
ÎIEN
Príbeh odohrávajúci sa v tábore urãenom na prev˘chovu bratislavsk˘ch
prostitútok. Celú poprevratovú situáciu glosuje svojimi ironick˘mi poznámkami Ïidovsk˘ táborov˘ lekár
Zigmund.
Hrajú: J. Kukura, D. Dinková, H.
Gregorová, M. Boãanová, ·. Kvietik, J.
Vajda a ìal‰í.
RéÏia: Laco Halama.
Pripravil SI v spolupráci so SFÚ
Bratislava a s Kabinetom slovakistiky FF UK.

21.5. o 17:00
Modrá sála SI
TV pondelok z Bratislavy
Peter Kováãik: NEVERA PO SLOVENSKY I.
Komédia o parte záletn˘ch drevorubaãov
realisticky zachytáva obraz súdobého
Ïivota na dedine a s humorom kritizuje
pretvárku, pokrytectvo ãi muÏskú p˘chu.
Hrajú: Václav Baur, Milan Ki‰, Otto
Lackoviã, Zuzana Krónerová a ìal‰í.
RéÏia: Juraj Jakubisko.
Projekcia k 80. narodeninám herca
Otta Lackoviãa.
Pripravil SI v spolupráci s STV
Bratislava.
Od 22.5.
Galerie Vltavín,
Masarykovo nábr. 36,
Praha 1
JOZEF GERTLI zvan˘ DANGLÁR
V˘stava obrazov unikátneho slovenského v˘tvarníka, grafika a kresliara Jozefa
Gertliho – Danglára.
Pripravila Galerie Vltavín s podporou SI.
23.5. o 17:00
Modrá sála SI
Umenie ako politikum pred a po
roku 1989
Verejná diskusia o vplyve politiky na
v˘voj v˘tvarného umenia v kºúãovom
politickom období. Hostia: Milan KníÏák
a Ján Budaj. Moderuje: Boris Kr‰Àák.
Záznam diskusie pre rozhlasové vysielanie stanice Devín SRo Bratislava.
Pripravil SI.
29.5. o 17:00
Modrá sála SI
Bratislava 1939-1945
Predná‰ka v˘znamného slovenského
historika Dr. Du‰ana Kováãa a prezentácia jeho najnov‰ej knihy.
Moderuje: Robert Pej‰a.
Pripravil SI v spolupráci so ·tefánikovou spoloãnosÈou v Prahe.

Programy sa uskutoãnia v Modrej sále Slovenského in‰titútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaº nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programu, termínov a ãasov vyhradená!
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Modrá stránka
program Klubu slovenskej kultúry na máj 2007
SPRÁVY A OZNAMY
Členský príspevok na rok 2007 zostáva nezmenený, a to:
100 Kč pre študentov a dôchodcov
200 Kč pre ostatných členov.
Zaplatiť môžete zloženkou (nájdete ju v minuloročnom dvojčísle
časopisu LISTY 11 – 12 / 2006), variabilným symbolom je číslo
členského preukazu alebo vaše meno a priezvisko. Príspevok
môžete uhradiť aj v hotovosti v KSK (Lipanská 4, Praha 3), najlepšie v utorok a v stredu od 13.00 do 18.00 a v alebo po telefonickej dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet
v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie
patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený
členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť: utorok –
v čase 13.00 – 18.00, streda – v čase 12.00 – 18.00, piatok –
v čase 10.00 – 16.00. V inom termíne po telefonickom dohovore.
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú záujem
byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach, nech nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla
Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru je klubová
čitáreň otvorená vždy v utorok a stredu od 14.00 do 17.00.
NAŠA PROGRAMOVÁ PONUKA
Utorok 20. 2. – Nedeľa 13. 5.
Oblastní muzeum v Mostě
Československé armády 1360, Most
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Vystavný projekt DOMUSu pri Klube slovenskej kultúry o histórii príchodu Slovákov do českých krajín a o ich kultúrnom
prínose v minulosti a v súčastnosti pre ČR. Program pripravili KSK a Oblastní muzeum v Mostě. Otváracie hodiny: utorok – piatok 9.00 – 17.00 a sobota – nedeľa 13.00 – 17.00.
Výstava potrvá do 13. 5. 2007.
Utorok 20. 2. – Nedeľa 20. 5.
Kino Vlast, Janské Lázně
ČAROVANIE VODY
Výstava fotografií „Čarovanie vody“ Stanislava Gajdoša, člena
KSK. Program pripravil KSK. Výstava potrvá do 20. 5. 2007.
Utorok 1. 5. – Štvrtok 10. 5.
Moravské divadlo Olomouc
Divadlo hudby Olomouc
Tereziánská zbrojnice Olomouc
Konvikt Olomouc
XI. DIVADELNÍ FLORA OLOMOUC
V poradí už XI. ročník medzinárodného festivalu Divadelní Flora,
ktorého motív znie Člověk mezi lidmi. Festival poriada Moravské
divadlo Olomouc. Generálnym partnerom festivalu je Olomoucký
kraj. Festival sa koná aj za podpory Klubu slovenskej kultúry.
Podrobnejšie informácie o programe sa dozviete na
www.divadelniflora.cz. Predpredaj a rezervácia vstupeniek
– pokladňa Moravského divadla Olomouc. Info a vstupenky
taktiež na tel. číslech 585 223 531 a 585 223 533.
Štvrtok 3. 5. o 15.00
Štefánikova hvězdárna, Petřín, Praha 1
SPOMIENKOVÉ ZHROMAŽDENIE A PIETNY AKT
Spomienkové zhromaždenie a pietny akt sa uskutoční pri príležitosti 87. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika.
Spoluorganizujú Ministerstvo obrany ČR, Generální štáb
AČR, Veľvyslanectvo SR v ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Čs. obec legionářská, Spoločnosť M. R: Štefánika,
a ostatné slovenské spolky v ČR. Miesta je potrebné zaujať
do 14.45. Spojenie na Petřín: Lanovkou zo stanice Újezd.
Štvrtok 3. 5. o 17.00
Pedagogická fakulta
Mariánské Hory, Ostrava
O HISTÓRII SLOVÁKOV A NÁRODNOSTNÝCH MENŠINÁCH
V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Prednáška Heleny Noskovej spojená s besedou o historii
Slovákov a narodnostných menšinách v českých krajinách.
Štvrtok 3. 5. – Nedeľa 6. 5.
Průmyslový palác, Výstaviště Praha, Praha 7
SVET KNIHY PRAHA
12. ročník medzinárodného knižného veľtrhu SVET KNIHY
PRAHA v rámci ktorého bude vystavovať aj KSK v spolupráci so Slovenskou knihou.
Účast Klubu slovenskej kultúry na medzinárodnom knižnom
veľtrhu a literárnom festivale.
Piatok 4. 5. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov
pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine.
Program nadväzuje, tak ako v roku 2006, na tradičný program
KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami.
Program pripravili Slovenský inštitút v Prahe a KSK.
Vstup voľný.

Streda 9. 5. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel
a besedou. Program pripravili Slovenský inštitút v Prahe a KSK.
Vstup voľný.
Štvrok 10. 5., v čase 13.00 – 15.00
družina Základnej školy svaté Voršily
Voršilská ul., Praha 1
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Tentoraz na tému „Darček mamičkám ku sviatku matiek“
budú deti z družiny Základnej školy svaté Voršily v Prahe pod
vedením výtvarníčky Zuzany Štancelovej, členky KSK, maľovať na hrnčeky pre svoje milované mamičky.
Vstup voľný.
Štvrtok 17. 5., v čase 16.00 – 18.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti prevodov
bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK – JUDr. Marta
Očovská pre členov KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu
na telefónne čísla KSK, t.j. 224 215 085 alebo 724 025 170.
Sobota 19. 5. o 10.00
Oblastní muzeum v Chomutově
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Vernisáž výstavného projektu DOMUSu pri Klube slovenskej
kultúry o histórii príchodu Slovákov do českých krajín a o ich
kultúrnom prínose v minulosti a v súčastnosti pre ČR.
Prednaška H. Noskovej spojená s besedou a vystúpenie slovenského umeleckého súboru SKAJUŠAN z Chomutova.
Program pripravili KSK, DOMUS a Oblastní muzeum
v Chomutově. Výstava potrvá do 30. 9. 2007. Výstava sa koná
pri príležitosti 30. výročia Klubu slovenskej kultúry.
Podrobnejšie informácie o výstave sa dozviete na internetových stránkach – www.klubsk.net a www.muzeum-cv.net.
Utorok 22. 5. – Streda 4. 7.
Sklárská galéria, Karlov
ČAROVANIE VODY
Výstava fotografií „Čarovanie vody“ Stanislava Gajdoša,
člena KSK. Program pripravil KSK.
Streda 23. 5. o 16.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie stretnutie pedagógov a študentov pri príležitosti príprav 4. ročníka pražskej stredoškolskej konferencie „Čeština a slovenčina jazyky blízke?“, spojená s výstavkou najnovších vydaných slovenských kníh.
Štvrtok 24. 5. – Nedeľa 27. 5.
PRAHA SRDCE NÁRODOV
9. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Praha srdce
národov organizuje už tradične SZ Limbora v spolupráci aj
s KSK.
Podrobnejšie informácie o programe sa dozviete na
www.limbora.cz. Predpredaj a rezervácia vstupeniek – limbora@limbora.cz.
Štvrtok 31. 5. o 17.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Beseda s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom
(Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK
a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom.
Na našom stretnutí vám v novom cykle predstavíme ďalšie
dve veľké osobnosti slovenského divadelníctva – Jána
Jamnického a Jána Borodáča.
Vstup voľný.
PREDBEŽNÁ PONUKA NA JÚN 2007
Utorok 5. 6. o 17.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ROZDELENIA ČESKO-SLOVENSKA
A SÚČASTNÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ ČR A SR (1. časť)
Prvá z prednášok Ing. Karola Ujházyho spojená s besedou
o ekonomických dôsledkoch rozdelenia Československa
a o súčastnom ekonomickom rozvoji ČR a SR. Program pripravil KSK v rámci programov seniorskej sekcie KSK.
Moderuje JUDr. Milan Budovič.
Vstup voľný.

Streda 6. 6. o 17.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
ZWIEBELOVO KVARTETO V PRAHE
Koncert významného slovenského hudobného telesa
Zwiebelovo kvarteto pri príležitosti 30. výročia Klubu slovenskej
kultúry. Program pripravil Klub slovenskej kultúry v spolupráci
s Regionálnou Obcou Slovákov v Tepliciach a so Slovenským
inštitútom v Prahe. V programe zaznejú diela: W. A. Mozart –
Smyčcový kvartet G dur KV 387; L. v. Beethoven – Smyčcový
kvartet f mol Op. 95; D. Šostakovič – Smyčcové kvarteto No. 8 c
mol Op. 110. Podrobnejšie informácie o kvartete nájdete na internetových stránkách www.zwiebelquartet.sk
Vstup voľný.
Štvrtok 21. 6. o 10.00; o 15.00
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, Bratislava
Materská škola, Bratislava
S BÁSNIČKAMI A PESNIČKAMI Z ROZPRÁVKY DO
POHÁDKY POĎTE S NAMI
KRST LEPORELA O BRATISLAVE
Dvojjazyčné bábkové predstavenie pre najmenšie deti. Dvaja
živý herci zavedú deti do rozprávkovej krajiny, kde sa stretnú
s princeznou, kráľom, zvieratkami aj lúpežníkmi a pritom sa
naučia aj niektoré cudzie slová.... Účinkujú: V. Kučerová a M.
Matejka. Scenár V. Kučerová, výprava Z. Štancelová, hudba
J. Kačírek, réžia J. Sebechlebský. Súčasťou predstavenia je
malá súťaž s odmenou. Predstavenie je spojené so slávnostným krstom dvojjazyčnej publikácie, leporela pre deti
Bratislava, mesto na Dunaji – Bratislava, město na Dunaji,
ktorú vydal KSK vďaka podpore ÚSŽZ (predtým GSZS ÚV SR)
a MK SR. Program pripravil KSK v spolupráci s ÚSŽZ
a s Bábkovým divadlom v Bratislave pri príležitosti 30. výročia Klubu slovenskej kultúry.
Štvrtok 21. 6., v čase 16.00 – 18.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti prevodov
bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK – JUDr. Marta
Očovská pre členov KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu
na telefónne čísla KSK, t.j. 224 215 085 alebo 724 025 170.
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov
pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine.
Program nadväzuje, tak ako v roku 2006, na tradičný program
KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami.
Program pripravil Slovenský inštitút v Prahe a KSK.
Vstup voľný.
Termín upresníme v budúcej Modrej stránke – programe KSK.
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov
pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok
z diel a besedou. Program pripravili Slovenský inštitút
v Prahe a KSK.
Vstup voľný.
Termín upresníme v budúcej Modrej stránke – programe KSK.
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
SCRABBLE TURNAJ
Turnaj v najpopulárnejšej slovnej hre Scrabble – v slovenskom a českom jazyku – pre tri vekové kategórie členov
a priateľov KSK.
Vstup voľný.
Termín upresníme v budúcej Modrej stránke – programe KSK.
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
3. pokračovanie cyklu Podvečer so slovenským divadlom.
Beseda s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom
(Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK
a filmovej sekcie KSK.
Vstup voľný.
Termín upresníme v budúcej Modrej stránke – programe KSK.
Väčšina programov je financovaná MK ČR v rámci dotácií
pridelených na rok 2007. Niektoré z programov sú pripravené s finančným prispením MŠMT ČR a PosAm Praha s.r.o.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubksk@tiscali.cz
www.klubsk.net
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PosAm Praha spol. s r.o., Holeãkova 103/31, 150 00, Praha 5, tel 257 312 091, fax 257 314 096
PosAm Brno, ·tefánikova 61, 612 00, Brno, tel 541 211 413, fax 541 213 247
PosAm Ostrava s.r.o., Janáãkova 3, 702 00, Ostrava, tel 595 136 501-3, fax 595 136 500

