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Z výstavy Storočie Slovákov
v českých krajinách v Chomutove
V sobotu 19. mája bola v kostole sv. Kateřiny v Chomutove slávnostne otvorená výstava Klubu slovenskej kultúry Storočie Slovákov v českých krajinách,
ktorú spoločne pripravili Klub slovenskej kultúry a Oblastní muzeum
v Chomutově pri príležitosti 30. výročia KSK. Vernisáž, za osobnej účasti
námestníka primátorky Chomutova Jana Řeháka, kultúrneho atašé a riaditeľa
Slovenského inštitútu v Prahe Igora Otčenáša a riaditeľa sekretariátu Rady
vlády ČR pre národnostné menšiny Andreja Sulitku, otvorili riaditeľ chomutovského muzea Stanislav Děd a autorka vystavy – predsedníčka KSK Helena
Nosková. V rámci kultúrneho programu vystúpili členovia umeleckého súboru SKAJUŠAN. Výstava v Chomutove potrvá do 30. septembra tohto roku.
RaČa
Foto Radovan Čaplovič

Výstavu otvorila H. Nosková. V pozadí – prvý z prava J. Děd,
tretí z prava námestník primátorky Chomutova J. Řehák

Autorka výstavy H. Nosková a riaditeľ Oblastného múzea
v Chomutove J. Děd

Výstavu v priestoroch kostola sv. Kateřiny zahájil vystúpením
umelecký súbor SKAJUŠAN

K účastníkom vernisáže prehovoril aj riaditeľ Slovenského
inštitútu a kultúrny atašé I. Otčenáš

Pohľad na výstavu z vtáčej perspektívy
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Výročia

všedných dní

V máji sme slávili koniec druhej svetovej vojny, v ktorej sa predovšetkým Európa
ocitla nad priepasťou a pádom do nebytia. Poľsko, vtedajší Protektorát Čechy
a Morava, pobaltské štáty mali byť po nacistickom víťazstve vymazané z mapy.
V Protektoráte hneď od marca 1939 nacisti postupovali s tvrdosťou totalitného
režimu: uzavreli všetky české vysoké školy, obmedzili počet českých stredných
škôl, aby znemožnili výchovu českej inteligencie. Vypracovali plán likvidácie českého národa, nariadili nútené práce mužov od osemnásť do päťdesiat rokov, zaviedli prídelový systém. R. Heydrich vyhlásil stanné právo a krvavou cestou ničil
český odboj. Za týchto okolností sa Briti a Francúzi odklonili od podpísanej mníchovskej dohody a uznali československú vládu v zahraničí. Vtedajšia Slovenská
republika šla svojou cestou; bola satelitom hitlerovského Nemecka, podobne ako
vtedajšie Estónsko, ktoré ale nacistické vojská okupovali v roku 1941. Estóncov
však čakalo spoločne s Litovcami a Lotyšmi vyhladenie.
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Odboj v Protektoráte zahájili atentátom na R. Heydricha pred šesťdesiatimi piatimi rokmi, 27. mája 1942, Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Slovák Jozef Gabčík sa narodil v Poluvsí, dnes predmestí Rajeckých Teplíc, v roľníckej rodine. V detstve stratil matku a vychovával ho autoritatívny otec. Jeho túžba po štúdiách sa nenaplnila. Po vyučení pracoval v žilinskej chemickej továrni. Režim tzv. Slovenského štátu
ho odpudzoval, a tak sa zložitou cestou dostal cez Poľsko do čsl. zahraničnej skupiny Antropoid, ktorej úlohou bolo uskutečnenie atentátu na R. Heydricha.
R. Heydrich atentát neprežil a nacisti rozpútali teror. Ako obeť vybrali obec Lidice,
ktorú vypálili 11. júna 1942. Všetci muži (192) boli zastrelení, ženy (196) a deti (96)
deportované do koncentračných táborov, kde boli zaradené do „rasových výskumov“. Väčšina z nich bola zavraždená. Po vojne sa ich vrátilo šestnásť.
V ranných hodinách 18. júna1942 v kostole Karla Boromejského v Prahe sa atentátnici kladúci odpor nacistickému vojsku, ktoré obkľúčilo kostol, zastrelili.
O týždeň nacisti zrovnali so zemou osadu Ležáky, kde tridsaťdva obyvateľov
zavraždili a jedenásť odvliekli do koncentračných táborov.
Vypálené české a moravské obce majú svojich dvojníkov v ďalších krajinách –
v Poľsku, na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku, na Slovensku, v Litve, Lotyšsku
i Estónsku.
Druhá svetová vojna sa stala globálnym konfliktom a nerozlišovala medzi frontom
a zázemím. Civilné obyvateľstvo zbavila akejkoľvek ochrany a vystavila represiám.
Deliaca čiara medzi frontom a zázemím sa definitívne zotrela. Preto aj koniec druhej svetovej vojny 8. mája 1945 po kapitulácii nacistických vojsk v Berlíne je
veľkým sviatkom nielen európskych národov, ale aj USA a ďalších krajín.
Nasledovalo nové povojnové vymedzenie sfér vplyvu v rôznych krajinách, štátnych
hraníc, atď. Národy oslobodené od nacizmu nespozorovali nové záujmy sovietskej
povojnovej politiky. Veď históriu píšu víťazi, a tak sa k nám niektoré skutočnosti
prihovoria až po pol storočí. Nejde o prepisovanie histórie, ale o pochopenie rozdielov vo vyrovnávaní sa s minulosťou u víťazov i porazených.
■
Helena Nosková
Autorka je historička
Kresba Jan Tomaschoff
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Stanislav Škoda

Posledný

Rakúsko-Uhorčan
Koloman Kertész Bagala je v současné době jedním z nejdůležitějších vydavatelů slovenské literatury,
o čemž svědčí i počet nominovaných knih z produkce jeho literární a kulturní agentury LCA v nejvýznamnější literární soutěži na Slovensku, Anasoft litera. V celkovém počtu deseti finalistů má letos LCA pět
svých publikací. V posledních letech realizoval společně s některými prestižními českými nakladateli
i zajímavé projekty vydávání původní slovenské prózy v češtině.
■ V poslední době se v českých knihkupectvích objevují
další a další překlady slovenské prózy. V brněnském Hostu
vyšly už dvě prózy Daniely Kapitáňové, v bývalém Petrovu
kolektivní příběhy Rogera Krowiaka. Objevila se novela Plyš
od Michala Hvoreckého, skvělý román Láska od Rudolfa
Slobody, antologie současné slovenské prózy Třináct ostrých nebo Pankovčinovy Tři ženy pod ořechem. Na celé řadě
z těchto knížek jsi se jako nakladatel nějakým způsobem
podílel. Proč se slovenští autoři prosazují v Čechách až v tak
velkém časovém odstupu po rozpadu federace?
Ještě předtím vyšly v češtině Dušanovi Taragelovi Pohádky
pro neposlušné děti, prodalo se pět tisíc kusů, což je úspěch.
Trvalo to tak dlouho, protože já jsem naivně věřil, že stejně
jako Slováci čtou české texty, tak i Češi budou číst v originále ty slovenské, ale zjistil jsem, že Češi současnou slovenskou literaturu vůbec neznají. Zájem o slovenskou literaturu
po rozpadu společného státu ochaboval, až úplně ustal.
Myslím si ale, že současná slovenská literatura má velký
potenciál, alespoň na to, aby zaujala pravidelné české čtenáře. Tak jsem se spřátelenými českými nakladateli připravil
některé společné projekty a chci v tom pokračovat i do
budoucna. Doufám, že ti autoři z antologií jako byla Třináct
ostrých - Slovenská čítanka (nakl. Labyrint), se prosadí
v Čechách i svými vlastními knížkami.

svoje problémy řešil tím, že jsem se uchýlil ke knížkám.
Vždycky jsem měl rád literaturu, ve které se píše o naší současnosti. Četl jsem autory, kteří začali psát v šedesátých
letech: Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský, Ivan Kadlečík, Ján
Johanides. K těmhle jménům se nyní jako nakladatel vracím. Ivana Kadlečíka znám osobně od roku 1983, bylo mi
devatenáct let a chodil jsem si k němu půjčovat knížky, které
mi otvíraly úplně jiný svět. Ivan Kadlečík je z mého pohledu
jedním z mála lidí, které nikdy nezlomili, nedonutili k jakékoliv spolupráci a to přes to, že měl velmi těžký život.
■ Potom jsi prý byl na vojně v Čechách...
Sloužil jsem v Benešově u Prahy. Tenkrát se říkalo: Benešov
u Prahy, vojna pro vrahy. Prostě mě tam převeleli. Dělal
jsem „pinzetku“, tedy asistenta vojenskému zubaři. Před
vojnou jsem totiž studoval chemii, které jsem pak nechal.

■ Ty jsi vlastně Slovák jen z jedné čtvrtiny. Kde se v tobě
vzal ten silný vztah ke slovenské literatuře?
Možná patřím mezi poslední Rakousko-Uheršťany. Doma
jsme mluvili do mých šesti let, narodil jsem se v roce 1964,
jenom maďarsky, pak jsme se přestěhovali z čistě maďarské
vesničky do okresního města, otec začal pracovat jako úředník, kde musel mluvit slovensky, já se začal učit slovensky až
ve škole. Nyní se zabývám slovenskou literaturou, nejsem
žádný „hejslovák“ ani „hejmaďar“. V pubertě jsem některé

Koloman Kertész Bagala

Nová protipovodňová ochrana Bratislavy
16. mája 2007 sa začala stavba projektu Protipovodňová ochrana Bratislavy (a obcí na Žitnom ostrove), ktorej zámerom je ochrana hlavného mesta a jeho obyvateľov pred povodňami, predchádzanie vzniku škôd ekonomického charakteru, ale aj predchádzanie vzniku environmentálnych škôd, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy pred znečistením.
Investorom projektu, ktorý je z 85 percent financovaný prostriedkami Európskej únie, je Slovenský vodohospodársky podnik
a stavbu realizuje VÁHOSTAV-SK, a.s.
Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Peter Nemčok skonštatoval, že celá stavba, rozdelená do ôsmich
aktivít, bude dokončená o tri roky. Začiatok prác je naplánovaný pri obci Sap, ležiacej asi osem kilometrov pod Gabčíkovom.
Sedem stavebných aktivít sa bude realizovať na ľavej strane Dunaja, jedna na pravej strane a deviata aktivita bude špeciálna
meračská plošina. Termín dokončenia projektu je september 2010.
Protipovodňové stavby podľa slov Petra Minárika zo Slovenského vodohospodárskeho podniku realizujú aj súkromní investori
v rámci svojich projektov River Park a Eurovea. Čo sa týka ochrany v dotyku s centrom Bratislavy, zámerom je vytvoriť „prome-
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■ A pak jsi šel ještě někam studovat?
Třikrát jsem se hlásil v osmdesátých letech na filosofickou
fakultu a třikrát mě nevzali. Měl jsem špatný kádrový profil,
přátelil jsem se s Ivanem Kadlečíkem a šířil jsem literaturu,
která byla na indexu, tedy vlastně opisoval jsem nějaké
texty Ivana Kadlečíka, vyráběl xerokopie.
Revoluce mě zastihla jako dělníka a v únoru 1990 mi přišel
dopis od děkana filosofické fakulty, že mě přijímá jako mimořádného studenta, že prý provedl revisi nepřijatých studentů
a u mě zjistil, že mě nepřijali z politických důvodů. Vzali mě
rovnou do druhého ročníku na slavistiku. Po třech semestrech jsem zjistil, že fakulta, kde se přes noc změnili marxisti
na fenomenology a existencialisty, pro mě nebude to pravé.
Odešel jsem a založil si literární a kulturní agenturu.
■ Když jsi šířil literaturu na indexu, byl jsi v kontaktu s českým samizdatem?
Velmi na mě zapůsobil Vlastimil Třešňák, jako hudebník
i literát. Opisoval jsem také Hutkovy texty. Podařilo se nám
uspořádat koncerty Pepy Nose, Jakuba Nohy a některé
další.
■ Jaké byly začátky tvého nakladatelství?
Po odchodu z fakulty jsem si otevřel music shop. Podařilo se
mi ale zkrachovat a tak se od roku 1995 věnuji jen vydávání
prózy.
■ Dneska jsi ale jeden z nejdůležitějších propagátorů
a vydavatelů současné slovenské prózy.
Možná jsem významný nestátní propagátor slovenské literatury. Také ale existuje státní organizace Literární informační
centrum, která má propagaci literatury v popisu práce a dost
prostředků. Já se jim snažím konkurovat každodenní mra-

V diskusii s prekladateľom Miroslavom Zelinským
venčí prací. Už šestnáct let pracuji s dlouhodobým cílem na
vyhledávání nových literárních talentů a snažím se těm
talentům vydávat knížky.
■ Které knížky podle tebe nejvíc ovlivnily podobu slovenské tvorby v devadesátých letech?
Jestli mám jmenovat, tak tedy román poměrně mladého
Petera Pišťaneka Rivers of Babylon, dále romány Pavla
Vilikovského, který píše zase takovým komplikovanějším
stylem a nelze ho tak snadno žánrově zařadit. Dalším takovým autorem je Rudolf Sloboda. Pozornost si zaslouží i tvorba Jána Johanidese.
■ A úplně na závěr, co by jsi chtěl vzkázat čtenářům?
Že se mají na co těšit, invaze dobré slovenské literatury tu
bude, co nevidět.
■

... s víťazom súťaže Poviedka 2006, Petrom Ankou

Autor je publicista
Foto Ján Chovanec
Rozhovor vyšiel i v časopise Babylon, upravené

nádne plató“ , pričom budú súčasné šikmé steny nábrežia Dunaja odstránené. Tento zámer je však možné realizovať len v prípade dohody s bratislavským prístavom, pretože cez promenádu nie je možné viesť inžinierske siete. Tie by museli byť zabudované. Írski investori pripravujú dva pontóny, ktoré by mali spĺňať všetky tieto kritériá.
Európska komisia rozhodla o poskytnutí finančnej pomoci na projekt „Bratislava –protipovodňová ochrana“ a to z Kohézneho fondu rozhodnutím z decembra 2005. Miera
pomoci ES poskytnutej na projekt predstavuje 85 percent, pričom maximálna čiastka pomoci by nemala presiahnuť sumu 26.552.936 EUR. Celkové náklady na realizáciu
projektu predstavujú 1,2 miliardy slovenských korún.
V spoločnom memorande, ktoré v januári tohto roku podpísali primátor hlavného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský, Peter Nemčok, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Ján Kato, generálny riaditeľ VÁHOSTAV- SK a.s., sa píše, že pri príležitosti podpisu zmluvy na zhotovenie stavby podľa tohto projektu, ktorý
zabezpečí mestu Bratislava a širšiemu okoliu ochranu pred tisícročnou povodňou na Dunaji, účastníci tohto memoranda prehlasujú, že: Vzájomnou spoluprácou vytvoria
podmienky na jeho úspešnú realizáciu v stanovených termínoch a požadovanej kvalite, sú si vedomí náročnosti realizácie projektu v podmienkach Bratislavy a Dunaja
a zároveň toho, že ide o prvý projekt protipovodňovej ochrany preventívneho charakteru financovaný EÚ.
• red.
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Peter Mayer

Rekordy padali aj
v slovenských kinách

V roku 2006 rekordne rástla nielen slovenská ekonomika, ale aj tržby zo slovenských kín. Ich celková
suma predstavuje najvyššiu, rekordnú hodnotu za celé sledované obdobie od roku 1993.
inulý rok navštívilo slovenské multikiná a kiná viac ako tri
milióny tristošesťdesiat tisíc divákov. Návštevnosť kín sa
v porovnaní s rokom 2005 zvýšila o viac ako 56 %. Diváci nechali v pokladniach kín vyše 290 miliónov slovenských korún, teda
o 45 % viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná cena jednej
vstupenky dosiahla výšku 86,33 slovenských korún.
Aj keď podnety k tej či onej forme trávenia voľného času sa veľmi
ťažko špecifikujú, taký významný nárast záujmu divákov o návštevu kín možno zdôvodniť dvoma hlavnými faktormi.
Tým hlavným bol zrejme vyhlásený dotačný systém ministerstva
kultúry v podobe kultúrnych poukážok. V rámci tohto projektu
boli na požiadanie škôl vydané poukážky v hodnote 50 korún pre
deti a pedagógov základných a stredných škôl. Poukážku bolo
možné použiť na úplnú alebo čiastkovú úhradu vstupného do
kultúrnych zariadení. Celý systém si kládol za cieľ podnietiť mladých ľudí k návšteve múzeí, galérií, výstav, divadelných či filmových predstavení. Celková akcia zatiaľ nebola oficiálne vyhodnotená, ale odhaduje sa, že v rámci stanovenej 200-miliónovej
sumy boli využité kultúrne poukážky v hodnote viac ako 80 miliónov slovenských korún. Logicky sa do siete kín, ktorá je spomedzi kultúrnych zariadení najpočetnejšia a zasahuje aj do menších
miest, z celkového množstva dostali približne tri štvrtiny z celkovej sumy.
Slovenská kinematografia však v minulom roku svojho reprezentanta do kín neposlala, pretože v roku 2006 nebol nakrútený žiadny slovenský film. A tak koprodukčný slovensko-český film
Slnečný štát z roku 2005 obsadením 89. miesta v celkovom rebríčku zachraňoval existenciu slovenského filmu.
Českým filmom sa na slovenskom trhu darilo oveľa lepšie.
Najviac divákov prišlo na „tínedžerskú“ komédiu Rafťáci – viac
ako 53 tisíc – a tento film sa dostal dokonca na štrnáste miesto
celoslovenského rebríčka. O desať tisíc menej divákov videlo
český film Účastníci zájezdu a tridsaťpäť tisíc sa chcelo dozvedieť
Jak se krotí krokodýli.
Celkove sa na plátna kín dostalo 362 filmov, i keď väčšina z nich
len na jedno či dve predstavenia. Ekonomicky aktívnych, t. j. filmov, ktoré zaznamenali tržby nad jeden milión slovenských
korún, bolo len 67.

M

Rekordné tržby zaznamenali vo viac ako 190 kinách. Ale aj toto
číslo je nadnesené. Počet kín na Slovensku, ktorých celoročná
tržba prekročila 1 milión korún, už je len päťdesiat.
V roku 2006 došlo k ďalšiemu prehĺbeniu polarizácie kinárskeho
trhu na Bratislavu a zvyšok Slovenska. Bratislava sa podieľala na
celkových tržbách viac ako 50 percentami.
Najúspešnejším kinom na Slovensku sa stal bratislavský multiplex Palace Cinemas v obchodnom centre Aupark, ktorý navštívilo v uplynulom roku skoro 700 000 divákov. Druhé najúspešnejšie kino multiplex Istropolis Cinema Center v obchodnom
centre Polus City zaznamenalo návštevu viac ako 400 000 divákov. Medzi klasickými bratislavskými kinami sa prekvapivo predral do čelnej pozície bratislavský Charlie´s klub.
Mimo Bratislavy sa pochlapili predovšetkým nové multiplexy,
ktoré sa v rámci novej firmy Cinemax podieľali na celkových slovenských tržbách viac ako desiatimi percentami. Do tejto siete
patria multiplexy v Trnave, v Trenčíne, v Poprade a dĺžkou prevádzky najmladšie multikino v Nitre.
Tak podiel, ako aj celkový počet klasických jednosálových kín
z roka na rok neustále klesá. Po definitívnom zániku veľkých jednosálových kín v Bratislave sa najnavštevovanejším klasickým
kinom stalo kino Capitol v Košiciach. Hneď za ním sa umiestnilo
žilinské kino Centrum a prešovská Panoráma.
Napriek rekordným tržbám situácia vo filmovej distribúcii ako
i v kinárskom podnikaní na Slovensku nie je ružová. Vysoké zdanenie tržieb z kín vo výške 19 percent vlastne znamená, že nemalá čiastku z vybranej sumy sa stráca v štátnej pokladni. I za týchto
nepriaznivých okolností však neustávajú zámery investorov rozširovať sieť multikín. Ešte do tohto leta bude otvorené nové tisícmiestne multikino v Banskej Bystrici, začína sa výstavba multiplexu v Žiline, nové projekty sú pripravované aj v Bratislave a v Nitre.
Takto o rok uvidíme, či tohtoročné superhity ako tretie pokračovanie Spider-Mana a Shreka či ďalší diel Harryho Pottera vyvolajú
záujem u divákov v rovnakej miere ako hity roku 2006. Projekt
s kultúrnymi poukážkami sa však už opakovať nebude. Diváci
budú musieť siahnuť hlbšie do vlastného vrecka či peňaženky. ■

Autor je publicista a ekonóm

Konflikt medzi Ruskom a Estónskom
Na konci apríla vzbĺkol konflikt medzi Tallinom a Moskvou, medzi Estóncami, ruskou menšinou v Estónsku, ktorý zasiahol taktiež Estónske veľvyslanectvo v Moskve. Do konfliktu sa napokon vložilo aj Švédsko. Podstata vyhrotených situácií, demonštrantov v uliciach Tallinu, Narvy a Moskvy spočívala v odstránení pomníka sovietskeho červenoarmejca
na námestí v centre Tallinu.
Pomník tam postavili Sovieti v roku 1947 na mieste hrobov padlých sovietskych vojakov, ktorí zomreli počas oslobodzovania Tallinu v roku 1944. Ruská menšina s týmto činom nesúhlasila a začala demonštrovať nielen v Talline, ale aj
v ďalších estónskych mestách. Ruská duma vyjadrila nesúhlas s týmto činom a žiadala prerušenie diplomatických stykov s Estónskom. Nepomohlo ani oficiálne vyhlásenie estónskej vlády, že socha bude znovu postavená na vojenskom
cintoríne, kde sa 8. mája, v deň ukončenia 2. svetovej vojny, uskutoční inauguračný akt spoločne s uložením ostatkov
14 vojakov. Ruská menšina naďalej demonštrovala a ničila centrum Tallinu. Demonštrácie sa konali v Moskve pred estónskym veľvyslanectvom. Došlo k fyzickému ohrozeniu
veľvyslankyne Estónska v Moskve, poškodeniu neďaleko parkujúcich švédskych áut atď. Proti ohrozeniu veľvyslanectva protestovalo Švédsko.
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Egon Bondy,
nemocný z mocných

Ta zpráva obletěla snad všechny české a slovenské noviny: Dne 9. dubna zemřel v Bratislavě filosof, básník a prozaik Egon Bondy. Usnul se zapálenou cigaretou, byl hospitalizován s popáleninami třetího stupně,
kterým podlehl. Tak skončila pozemská pouť filosofa a básníka, který měl neuvěřitelnou schopnost zapalovat srdce svých posluchačů a čtenářů a dopalovat komunistické činitele i své akademické odpůrce.
e svém mládí Zbyněk Fišer patřil díky dobrému materiálnímu
zajištění své rodiny (otec byl vysokým důstojníkem československé armády ) mezi „mladé pány“, kteří se zamilovali do francouzské avantgardy, láska k surrealismu ho spojila ještě na gymnáziu s básníkem Ivo Vodseďálkem a Jiřím Žákem. S prvním z nich
v padesátých letech tajně vydával časopis Půlnoc, který je považován za první československou samizdatovou edici. Společně
s Vodseďálkem začali naprosto stranou literárních kruhů tvořit
v duchu takzvaného totálního realismu a trapné poezie. „Buď bude
poezie trapná, nebo nebude vůbec,“ napsal Vodseďálek v době,
kdy se ostatní básníci předháněli, kdo impozantněji oslaví
Sovětský Svaz. Bondy však původní rámec konceptu totálního realismu i trapné poezie v mnohém přesáhl, začal ve svých básních
zaznamenávat svět, o kterém tvrdili komunisté, že už neexistuje:
neutěšená předměstí, opilci, šílenci, bezdomovci defilují v jeho
básních z této doby. Jeho první samostatný samizdatový titul se
proto jmenuje příznačně Ožralá Praha. V té době se Bondy přátelí
i s filosofem Závišem Kalandrou, levicovým intelektuálem, filosofem, později popraveným v procesu s Miladou Horákovou, dále se
seznamuje s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem, výtvarníkem
Mikulášem Medkem, ale především navazuje sebestravující vztah
s Honzou Krejcarovou, dcerou Mileny Jesenské. Krejcarová ho
upoutává svými výklady o výtvarném umění, originálními názory
na svět i svým přístupem k životu. Vypráví se, že Krejcarová například utratila obrovskou sumu z dědictví po otci, devětsiláckém
architektovi Jaromíru Krejcarovi, za pár nocí v Mánesu a o něco
později neměla peníze na chleba. Mnohem později pobývala několikrát ve vězení, protože se nestarala o vlastní děti. Její dopis
Bondymu, který vyšel v knížce Clarissa a jiné texty, je dosud považován za nejerotičtější dílo české literatury, na druhou stranu ale
náročné soužití s Krejcarovou několikrát přivedlo Bondyho do psychiatrické léčebny.
O něco dříve se poprvé objevuje i pseudonym Egon Bondy. Spolu
s přáteli vydávají v samizdatu sborník, kde všichni publikují pod
vymyšlenými židovskými jmény. Zbyněk Fišer si to svoje nese dál.
Na konci padesátých let se Bondy zapisuje k universitnímu studiu
filosofie. Pilně studuje Hegela, Nietzcheho, Marxe a východní filosofii. Ještě do příjezdu sovětských tanků stihne publikovat svoji

V

Útěchu z ontologie, která vzbudí obrovský ohlas. V šedesátých
letech si Bondy taktéž čile koresponduje s předními evropskými
mysliteli té doby: Erichem Frommem, Herbertem Marcusem
a Rudim Dutschkem.
Jakkoliv vnímal obrodný proces v Československu šedesátých let
kriticky, zapojil se živě do tehdejšího kulturního a intelektuálního
dění. Sedmdesátá léta pro něj osobně paradoxně neznamenala,
jako pro mnohé jiné, katastrofu: Bondy byl zvyklý žít na okraji společnosti a stavět se vůči mocným do jakési radikální permanentní
opozice. V sedmdesátých letech alespoň našel souputníky.
Underground, skupina The Plastic People of the Universe, Ivan M.
Jirous, ti všichni ho okamžitě pasovali na svého guru v tom nejlepším smyslu, jeho byt v Nerudově ulici navštěvovaly zástupy
posluchačů a diskutérů, včetně Václava Havla. Skupina Plastic
People také v té době zhudebňuje jeho texty. Samozřejmě jeho
popularita dopalovala tehdejší StB, která se ho pokusila diskreditovat. Mnohokrát ho vyslýchala a Bondy, jehož myšlenkové dráhy
se neprotínaly s drahami policajtů, ale v té době mnohdy ani
s praktickými potřebami protirežimní opozice, jim skutečně čas od
času něco prozradil. Na druhou stranu ovšem podle svědectví
ihned informoval své přátele na druhé straně barikády.
Konec sedmdesátých let byl také významným obdobím Bondyho
prozaické dráhy. Napsal a v samizdatu publikoval prózy Šaman,
Mníšek, Nový věk, Invalidní sourozenci, Sklepní práce, Afganistán
a některé další. Současně od poloviny sedmdesátých let až do
konce let osmdesátých píše svoje opus matným – mnohadílné
Poznámky k dějinám filosofie.
Devadesátá léta prožil Egon Bondy převážně v Bratislavě.
Legenda o tom, že se Bondy na Slovensko přestěhoval na protest
proti rozdělení společného státu, není pravdivá. Žil tam s přestávkami již předtím, protože ze Slovenska pocházela jeho manželka
Julie Nováková. V Bratislavě dostal v devadesátých letech také
nabídku učit na universitě, což se v Praze nestalo, a nakonec občas
sám říkal, že z Prahy utekl před primitivním a agresivním kapitalismem, jehož přítomnost je v Bratislavě cítit o trochu méně inten■
zivně.
Autor je publicista
Foto archív

Podstata sporu je hlbšia a má korene v minulosti
Ruská menšina v Estónsku tvorí tretinu obyvateľstva a do roku 1991 mala v Estónsku výsadné postavenie. Získala ho po 2. svetovej vojne, po
oslobodení Estónska sovietskou armádou v auguste – septembri 1944. Oslobodenie touto armádou však Estónci nevnímali tak jednoznačne
a spontánne, ako tomu bolo napr. u nás. Bola súčasne aj okupáciou, lebo znamenala pripútanie tejto krajiny ako zväzovej republiky k ZSSR „na
večné časy“, okamžitú sovietizáciu, silný príliv migračných vĺn zo sovietskych zväzových republík, predovšetkým Ruskej republiky.
Estónci sú osobitým národom, patriacim do ugrofínskej jazykovej skupiny. V stredoveku žili pod nadvládou nemeckých križiakov a Dánov, ktorých vystriedali Švédi, Poliaci a potom Rusi. Estónsko sa stalo ruskou guberniou. Jeho vyššie vrstvy však boli nemecké, a to až do roku 1939,
keď Hitler nariadil presídlenie Nemcov z týchto krajín do Nemecka. Po VOSR vyhlásilo Estónsko nezávislosť, ale sovietske Rusko ho chcelo
dobyť naspať. Vo vojne za nezávislosť Estónsko v roku 1920 vyhralo. Stalo sa parlamentnou demokraciou a svoju nezávislosť si udržalo do roku
1940. Uzavretím tajnej dohody medzi Ribbentropom a Molotovom sa dostalo do sféry vplyvu ZSSR, a tak bolo v júni 1940 obsadené sovietskou armádou. Začalo sa prenasledovanie Estóncov. Veľa ich bolo deportovaných i popravených, vrátane prezidenta Konstantina Pätsa. 
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Z histórie a súčasnosti

Klubu slovenskej
kultúry v Prahe
(4. 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.
II. etapa. Vznik a činnosť Miestnych odborov Matice slovenskej
v českých krajinách
Od roku 1947 vznikali Miestne odbory Matice slovenskej v českom a moravskom pohraničí. Vzhľadom k slovenským enklávam
a diaspóram iniciatíva založiť pobočku prichádzala často z ústredia Matice slovenskej v Martine. Vznikol aj slovenský časopis
(dvojtýždenník) Slovenské hlasy, ktorý podával správy
o Slovákoch žijúcich v Čechách a na Morave. Všímal si najmä
príchodu slovenských krajanov na české územie. V roku 1948 sa
všetky MOMS v Čechách a na Morave dostali pod kontrolu
komunistického aparátu, ich činnosť začala ochabovať a následne nato Slovenské hlasy prestali vychádzať. V roku 1949 s prechodom pod krajských osvetových inšpektorov väčšina z nich
deklarovala ukončenie činnosti. Slovenské diaspóry sa vyrovnávali s bezohľadným zákazom náboženstva, šírením ateizmu,
kolektivizáciou, zmenami v priemyslovej výrobe, s vytváraním
nového hraničného pásma, vojenských priestorov a s veľkými
politickými zmenami v spoločnosti. Pod ich tlakom členovia slovenských obcí často volili návrat na Slovensko. Do roku 1951



ukončili svoju faktickú činnosť aj posledné odbory MS v Čechách
a na Morave, hoci oficiálnym rokom ukončenia ich činnosti sa
stal rok 1953. Mal vzniknúť iba jeden odbor Matice slovenskej.
Predbehol ho však slovenský spolok Kriváň, ktorý vznikol
28. 2.1948, bezprostredne po februárovom uchopení moci KSČ.
Svoj ideologický cieľ deklaroval v zakladajúcej listine nasledovne: „spolupráca Čechov a Slovákov na základe československej
jednoty v socialistickom duchu.“ Navrhoval „zriadiť Slovenský
dom s knižnicou a nocľahárňou, kde by sa mohli pracujúci
schádzať po dobre vykonanej práci ku kultúrnym a spoločenským schôdzkam“. Spolok Kriváň zriadil v Prahe pre Slovákov
informačnú kanceláriu, ktorá im mala prostredníctvom svojich
kontaktov pomáhať v zariaďovaní rôznych záležitostí, „aby svoj
ušetrený čas mohli venovať výstavbe socialistickej republiky“.
Toľko zakladajúca listina. O skutočnej činnosti Kriváňa zatiaľ
dokumenty mlčia. Podstatné však je, že v tom istom roku spolok
zanikol.
Miestny odbor MS v Prahe bol znovu založený v roku 1951
podľa vyššie uvedeného zákona č.68/1951 Zb. – s pripravovaným zánikom Československej spoločnosti. Vtedy už bola časť
výkonného predsedníctva a členov Československej spoločnosti obvinená z úkladov proti republike, žalárovaná, skryto aj otvorene perzekvovaná, alebo už žila v emigrácii, kam odišla pred
februárom 1948. Okyptenú Čs. spoločnosť nezachránilo ani rýchle zriadenie Akčného výboru, ktorý viedlo Laco Novomeský, politické ústupky a intenzívna činnosť. Jej oficiálny zánik sa datuje
decembrom 1953.
Členovia nového MOMS boli z radov slovenskej a českej inteligencie, zamestnancov a robotníkov. Vzhľadom na politické
pomery, povinnosti všetkých spolkov a organizácií začleniť sa do
Národného frontu a pracovať podľa pokynov orgánov KSČ, tento
MOMS nedokázal rozvinúť svoju činnosť a v roku 1953 oficiálne,

Nedemokratickými sovietskymi voľbami v júli 1940 bolo Estónsko pripojené k ZSSR ako zväzová republika.
Sovietska historiografia vysvetľovala anexiu pobaltských štátov svojou tézou o socialistickej revolúcii
v Pobaltí a obetavej pomoci ZSSR. Sovietizácia rýchlo napredovala cez politické represie a umŕtvenie všetkých nekomunistických aktivít, cez školstvo, hospodárstvo a kultúru. Vyvlastňoval sa priemysel, zakladali
sa kolchozy. Keď v roku 1941 vtrhli Nemci do Estónska, obyvatelia ich vítali ako osloboditeľov. Estónci videli vzor vazalského štátu vo formálne suverénnej Slovenskej republike. Tak sa Estónci, Lotyši a Litovci dostali do sovietskej historiografie ako fašisti a ich štáty ako štáty fašistické, ktoré nasledujúcich 46 rokov po
oslobodení sovietskou armádou v roku 1944 pykali za „svoje viny“. Preto týchto dlhých 46 rokov v područí
ZSSR považujú za obdobie neslobody. Oslobodenie i jeho symboly v Estóncoch evokujú iné spomienky
a pocity. Estónsko sa stalo nezávislým štátom v roku 1991. Za svoju nezávislosť bojovalo dlho, spolu
s Lotyšskom a Litvou. Do roku 1956 trvala partizánska vojna proti sovietskym vojskám. Od roku 1962 sa tu
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podobne ako posledné MOMS v českých a moravských
mestách, zanikol.
Povojnové MOMS boli zamerané na pestovanie slovenskej kultúry, vzdelávanie a pripomínanie si národných tradícií. Dostávali
pokyny, materiály a osnovy svojej činnosti priamo z ústredia –
Matice slovenskej v Martine. Nie všetky MOMS boli schopné
podľa týchto pokynov pracovať a pripravovať programy.
Dokázali skôr zachovávať ľudové tradície a ľudovú duchovnú kultúru, o ktorú ale nebol záujem, lebo bola zviazaná s náboženstvom. MOMS sa neskôr nevyhli ani politickému tlaku. Navyše
sociálne potreby Slovákov v českých krajinách tu miesto nenašli. A tak sa po zániku Československej spoločnosti pôsobenie
v sociálnej oblasti pre Slovákov v českých krajinách skončilo.
V roku 1967 sa pripravoval nový zákon o práve zhromažďovať
a združovať sa. Jeho autori vychádzali zo skutočnosti, že v tom
čase platný zákon odporoval ústave, lebo občanom neposkytoval platformu pre vznik dobrovoľných združení občanov, kde by
mohli realizovať vlastnú záujmovú činnosť. Podľa nového návr-

hu mal štátny orgán len vziať na vedomie stanovy spolkov
a nemal ich schvaľovať. Komunistické vedenie však nechcelo len
uspokojiť záujmy občanov. Viedli ho k tomu vlastné dôvody:
tieto organizácie mali slúžiť k presadzovaniu zámerov komunistického režimu. Ich nepriame riadenie sa uskutočňovalo prostredníctvom Národného frontu, ktorý bol akousi „demokratickou
fasádou režimu.“ V očakávaní demokratických zmien sa od
počiatku roku 1968 pripravovalo založenie Slovenského akademického klubu vysokoškolákov. Hoci sa vyskytli výhrady zo strany niektorých slovenských vysokoškolákov pracujúcich v študentských komunistických organizáciách na fakultách UK, ktorí
pripomínali, že nový zákon ešte nebol schválený - k založeniu
SAK-u spontánne došlo 22. apríla 1968 v spoločenskej miestnosti internátu Větrník – sever, Praha 6 – Břevnov. SAK ustanovilo 82 slovenských študentov z viacerých fakúlt UK a vysokých
škôl v Prahe. SAK usporadúval kultúrno-spoločenské akcie pre
slovenských a českých študentov, vrátane študentského parníka
a dovtedy zakázaných majálesov, výlety na Slovensko spojené
s výstupom na Devín a Branisko, vydával svoj prvý časopis
Slovenské študentské listy. SAK bol vo svojej dobe neoficiálnym spolkom, pretože takáto činnosť nebola v danej dobe
schválená príslušným orgánom a legalizovaná, avšak s legalizáciou sa v dohľadnej dobe počítalo s ohľadom na nový zákon.
Po auguste 1968 a okupácii Československa sa však situácia
začala meniť a demokratizačné prvky začali byť zatláčané do
úzadia. Študenti zo SAK-u nesúhlasili s okupáciou Československa a účastnili sa jesenných štrajkov 1968 na svojich fakultách
UK a vysokých školách. Niektorí boli spojkou medzi pražskými,
bratislavskými a žilinskými vysokoškolákmi. V januári 1969
boli otrasení činom Jána Palacha a účastnili sa protestného
pochodu Prahou v deň jeho pohrebu. Ich činnosť je zaznamenaná v Slovenských študentských listoch z novembra 1968 – až
apríla 1969.
■
Pokračovanie v budúcom čísle.

Autorka je historička
Foto archív KSK

organizoval disent. V roku 1989 bolo Estónsko dejiskom kvetinovej revolúcie, o ktorej sa u nás takmer
nevedelo. Po nových voľbách 20. augusta 1991 vyhlásilo Estónsko svoju nezávislosť a prvé nadviazalo na
medzivojnovú Estónsku republiku. Posledné ruské jednotky opustili krajinu 31. 8. 1994.
V roku 2004 sa Estónsko stalo členom EÚ. Po dlhých hádkach s Ruskou federáciou podpísalo Estónsko
s Ruskom 18. 5. 2005 hraničnú zmluvu a pridalo k nej dodatok o neprerušenej právnej kontinuite Estónskej
republiky počas sovietskej okupácie. Ruská strana stiahla svoj podpis a hodlá rokovania znova otvoriť.
Ruská menšina v Estónsku po roku 1991 pocítila na vlastnej koži neprivilegované postavenie. Problémy
nastali s občianstvom, postavením ruštiny ako neštátneho jazyka, prejavil sa zostup na priečkach kariérneho rebríčka. Ale nie u všetkých Rusov v Estónsku. Mnohí prijali Estónsko za svoju vlasť a stali sa
Eurorusmi. Tí medzi demonštrantmi neboli, lebo poznajú históriu krajiny, ktorá sa im stala domovom.
• hn
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Ján Chovanec

Viliam Klimáček
a jeho veteráni

Neustále sa rozrastajúca čitateľská obec, s uznaním obrátená – najmä v priebehu posledných rokov – na
dlhšie a dlhé prozaické texty, je zo strany vydavateľov čím ďalej tým viac rešpektovaná a obdarúvaná hrubými a ešte hrubšími zväzkami, kde možno vo vnútri nájsť iba jeden text. Dôkazom tohto neutíchajúceho
záujmu je i literárny súbeh Román 2006 (prvý ročník bol vyhlásený 30. novembra 2003 a výsledky sprístupnené verejnosti 1. decembra 2006), voľne nadväzujúci vyhlasovateľom – Literárnou a kultúrnou agentúrou L. C. A. – na už zabehnutú literárnu súťaž Poviedka. Víťazom prvého ročníka Románu 2006 sa stal spisovateľ, dramatik, režisér a občasný herec Viliam Klimáček s románom Námestie kozmonautov. Samotná
kniha je na svete od 29. marca 2007.
ámestie kozmonautov je román vystavaný vo svojej podstate na osudoch dvoch štyridsiatnikov, derúcich spolu
kedysi školské lavice, ktorí sa stretli po dvadsiatich rokoch
v rodnom mestečku Veľké Roje. Už tu sa objavujú prvky klimáčkovského humoru, sprevádzajúceho čitateľa celým textom
– Maroš, jeden z vyššie spomínanej dvojice, sa snaží zarobiť
na živobytie svojej rodiny tým, že na svojom
bicykli vbieha pod kolesá drahších áut, aby po
„nehode“ z majiteľa vozidla vytiahol peniaze
ako odškodné.
V priebehu románu autor bohato využíva kompozíciu fragmentov, keď sa mnohokrát vydávame po „falošnej stope“ (nikdy neuskutočnené
túžby, spomienky, fantastické výlety atď.)
a mnohokrát sa tento mylný rámec – diskontinuitný bod výstavby diela – uzatvorí, dej sa
vráti do počiatočného bodu, kde nesprávny príbehový fragment započal a prekvapený čítajúci
pokračuje po stope správnej. Samozrejme iba
dovtedy, kým si to želá sám autor Viliam
Klimáček.
Autor nezaprel ani svoje študentské roky na
medicíne, no zároveň i výbornú predstavivosť a zmysel pre
maličkosti, keď detailne popisuje niektoré časti ľudského tela,
ich prácu a reakcie, napríklad na cudzí predmet, keď sa náhodne ocitne v kontakte s niektorým z opisovaných orgánov.
V druhej polovici knihy Námestie kozmonautov sa príbeh rozširuje o ďalší rozmer – podzemné mesto ohrozované záhadnou (vrátane mestečka legitímneho, teda nadzemného, no to
o hrozbe na rozdiel od mesta v kanáloch nevie) vanilkovo
voňajúcou tekutinou či kyselinou rozleptávajúcou všetko, čo

N

jej príde do cesty. Prvok tejto hrozby je však v románe iba
okrajový. I tým sa Klimáčkov text drží ďaleko od zaradenia do
škatuľky „lacný“ – o hroziacej svetovej katastrofe.
Mesto Veľké Roje by sme na mape asi ťažko hľadali, no dovolím si malú paralelu, a to priamo s mestom Stará Turá, odkiaľ
Viliam Klimáček pochádza. V románe sa spomína blízkosť
Trenčína, kopec Javorové i s vysielačom, kde sú
v knihe Námestie kozmonautov usporiadané
preteky veteránov Rallye Javorové, by pokojne
mohol byť Veľká Javorina, týčiaca sa v skutočnosti i s vežou a Holubyho chatou nad Starou
Turou. Samotnú súťaž veteránov je taktiež
možno na Starej Turej nájsť. A konečne legendárny šenk Salaš, vyskytujúci sa pod týmto
menom tak v Klimáčkovom Námestí kozmonautov, ako aj na Starej Turej (autor tohto článku
tam sám strávil veľa radostných hodín). Je teda
celkom možné, že myšlienky Viliama Klimáčka
sa pri písaní zatúlali do týchto končín.
Námestie kozmonautov sa ale zaoberá i problémom spoločenským – problémom generácie,
vychovávanej pre úplne iné prostredie, v ktorom sa nakoniec ocitla, pre celkom iné problémy, aké nakoniec nastali a ona ich musí chtiac-nechtiac riešiť. Je to román
vkusný, i keď miestami bizarný, čitateľovi prístupný, má skvelý humor, prešpikovaný západoslovenským nárečím a reáliami, no nenechá nikoho na pochybách o tom, že Viliam
Klimáček má schopnosť odstupu a sebairónie, ktorá tak zúfalo
chýba mnohým súčasným slovenským autorom.
■
Autor je publicista
Foto archív

Anasoft litera už má desať finalistov
Literárna cena Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu vyhlásila 3. mája 2007 desať finalistov, postupujúcich do tohtoročného finále. Porota zložená z piatich odborníkov na slovenskú literatúru (Branislav Hochel, Doc., PhDr., Csc., Mgr. Dana Kršáková, CSc.,
PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Ľubica Somolayová, PhD. a PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.) vyberala zo sedemdesiatich šiestich nominovaných kníh, ktoré vyšli v prvom vydaní v roku 2006, vďaka rôznym slovenským vydavateľstvám, prípadne vlastným nákladom. Do
tejto súťaže sú automaticky nominované všetky prozaické diela uplynulého roku, čo je jednou zo záruk objektivity tejto literárnej ceny.
Pavel Vilikovský
Druhou z istôt kvality je odbornosť a nezávislosť poroty posudzujúcej nominované knihy. • Medzi desať finalistov sa dostali autori
a knihy: Robert Bielik – Sansilia (vydavateľstvo Petrus), Dušan Dušek – Zima na ruky (vydavateľstvo Slovart), Jana Juráňová –
Orodovnice (vydavateľstvo Aspekt), Pavel Vilikovský – Silberputzen (vydavateľstvo PT), Rút Lichnerová – Anna Regina (vydavateľstvo Q111), Monika Kompaníková –
Biele miesta, Márius Kopcsay – Zbytočný život, Silvester Lavrík – Perokresba, Marek Vadas – Liečiteľ, Svetlana Žuchová –– Yesim (všetko z vydavateľstva LCA). •
Spomínaný Pavel Vilikovský je víťazom minulého ročníka ceny Anasoft litera, ktorú vyhral s poviedkovou knihou Čarovný papagáj a iné gýče. Tá vyšla v roku 2005 vo

listy 5

11

Zuzana Pauková

Koncentrácia pozitívnych

síl vo

filme o meste, hudbe a Júlii.

Režisérka Alice Nellis prichádza k českému divákovi so skvelým, krásnym, až „slovensky“ citlivým
filmom Tajnosti, kde v hlavných úlohách excelujú Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk a Miloslav König.
lavír ako nositeľ významu, klavír ako sprostredkovateľ hudby,
klavír ako prostriedok komunikácie medzi ľuďmi. „Mami, já
jsem věděla, že se něco děje, když jsi ráno začala s tím klavírem“.
Takto vyjadruje obavu z rodičovského vzťahu dospievajúca dcéra
Cecília. Každý máme svoje starosti a určite v sebe nejaké ukrýva
aj hlavná protagonistka Júlia (Iva Bittová). A to nie len pred vlastnou rodinou, ale aj pred divákom. Zasneným pohľadom do
neznáma neustále naznačuje, že tieto tajnosti nie sú jediné. Vo
fabulačnej línii príbehu vystupuje do popredia ako jediná nezávislá postava. Je matkou už takmer dospelej a samostatnej dcéry
Cecílie (Marta Issová) a svojho pracovne vyťaženého manžela
(Karel Roden) takmer nevída. Celá rodina sa práve presťahovala
do nového moderného bytu, kde nechýba takmer nič; okrem
kdesi odloženej vzájomnej komunikácie.

K

JÚLIA..
Po úspechu filmu Výlet (2002) sa režisérka Alice Nellis opäť ponára do vnútra najmä ženských hrdiniek. V priebehu jedného dňa sa predstavy hlavnej hrdinky transformujú zo sveta imaginácie do filmovej skutočnosti. Chvíľu sa zdá, že ich vidí iba
divák, a chvíľu zasa, že nejde vôbec o predstavy nadväzujúce na spomienky z Júliinej
mladosti. Vťahujú nás do sveta hudby, do
zaujímavých rytmov a zvukových kulís, do
poetiky tanca igelitového sáčku symbolicky
podchytenom tancom na korčuliach mladého dievčatka, ktoré sa
neskôr zhmotní v podobe jej samej. Júlia je plná života. Je vitálna
ako hudba, ktorej laitmotív sa vznáša nad Prahou.
Júlia pôsobí vitálne, dojmom vyrovnanej ženy, tá síce o svojich
pocitoch nehovorí, ale nasleduje ich. Jej emocionálny svet je
hlboko ukrytý pred vonkajším svetom. Silné pôsobenie dostáva
priestor v závere filmu, kedy sa Júlia vyplače na ramenách mladého klaviristu. Táto chvíľa je povzbudzujúca a vedie k vyjasneniu
si aktuálnej životnej situácie.

..MESTO..
Vitalita však nepramení iba z postavy. Popri hlavnej hrdinke ožívajú i veci okolo nej, a nemusí sa ich bytostne dotknúť. Atmosféra
mesta je silným výrazovým prostriedkom. Pestrofarebná nočná

diaľnica, na prvý pohľad nenápadné, no cielené zameriavanie
kamery na identifikáciu priestorov, kde sa Júlia nachádza. Ulice,
zastávka električky, strecha modernej budovy či samotné Vítězné
náměstí citeľne prispievajú k samotnej charakteristike hlavného
mesta. Jeho doteraz poznaný kolorit sa pred divákom zrazu premieňa na nový a svieži. Moderný nádych mu dodávajú i úniky od
reality komponované do nadhľadov a leteckých pohľadov, cesty
autom a pozorovania bežných ľudí na uliciach, či tiché svetlá áut
odrážajúce sa v ich sklách.

..A HUDBA
Z pohľadu režisérky Alice Nellis je zrejmé, že jej zámerom nebolo
nakrútiť iba nejaký film o žene, stojacej na križovatke, a potrebuje sa rozhodnúť, akým smerom sa ďalej vyberie. Z istého uhla
pohľadu možno povedať, že ide o film, v ktorom plní významnú
úlohu hudba, a to nie len ako pozadie vyplňujúce priestor medzi
dialógmi. A to už tým, že na začiatku postava Niny Simone vystupuje z televíznych správ a jej hlas nás sprevádza celým filmom. Film naberá tak na ďalšom význame. Slová piesní dokresľujú situácie, vysvetľujú pocity a celkovo dávajú filmu
akési tajomné fluidum. Rovnako šarmantne
ako spojenie anglického názvu filmu Tajnosti
(Little Girl Blue) s rovnomenným debutovým
albumom tejto svetoznámej jazzovej speváčky a klaviristky.
Iva Bittová tak svojim herectvom vo filme Tajnosti opätovne
potvrdila, že sa cíti rovnako dobre v úlohe huslistky aj herečky. Jej
pôsobenie pred kamerou pôsobí nenútene a autenticky. Akoby
ten iluzórny filmový svet splynul záhadným spôsobom v jeden
ozajstný, jeden z tých, ktoré každodenne žijeme pod autonómnym rúškom tajomstva.
■
Autorka je publicistka
Foto archív
Tajnosti
Réžia: Alice Nellis, Kamera: Ramúnas Greičius,
Hudba: Nina Simone, Buty, Producent: Jan Svěrák
Výroba: Biograf Jan Svěrák, s.r.o.
Koproducenti: Titanic, s.r.o., Česká televize, Soundsquare, s.r.o.

vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Tento rok však toto vydavateľstvo prekvapivo vo finálovej desiatke chýba (v minulom ročníku bolo
zastúpené dvoma publikáciami – okrem Vilikovského ešte aj prozaik Milan Zelinka), i keď v prvej nominácii niekoľko kníh malo. • V roku
2006 sa literárna cena Anasoft litera konala po prvýkrát. Jedná sa iba sčasti o obdobnú literárnu súťaž akou je česká Magnesia litera. Tá
totiž zahŕňa oveľa väčšie množstvo kategórií. Magnesiu literu môže vyhrať český autor alebo prekladateľ v kategóriách samostatne zameraných na objav roka, poéziu, prózu, publicistiku, zásadný vydavateľský počin, náučnú literatúru, preklad a za literatúru pre deti a mládež.
Hlavná cena –– kniha roka je potom odmenená finančnou čiastkou 200 000 Kč, čo je suma zhodná s ocenením Anasoft litery, samozrejme
v slovenských korunách. • Podľa počtu nominácií v prvej desiatke má tento rok najväčšiu šancu na výhru niektorý z autorov úspešného
vydavateľstva LCA, no to nemusí nutne znamenať i najvyššiu kvalitu. Toto posúdenie už ale necháme na samotného čitateľa, ale i porotu.
Tá víťaza vyhlási 3. októbra 2007.
• jch
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Jana Bohutínská

Bůh Byznys aneb
Rozladěné rodinné
kvarteto
Divadlo Astorka Korzo '90 z Bratislavy hostovalo v pražském Švandově divadle. Přivezlo inscenaci
Bajmann Brothers (s podtitulem Groteskná hra v dvoch dejstvách) od Pavola Weisse, v režii Romana
Poláka, a to čerstvě po premiéře.
Weiss se kritickým okem zaměřil na novodobého podnikatele, nezkušeného, v podstatě vesnického
balíka, jehož veškeré vědomosti o podnikání pocházejí z plytkých příruček typu Milionářem snadno a
rychle. Podnikání, naivní a stále krachující, i novodobé zlatokopectví (podle scénáře přijít, nahrabat si,
upláchnout) zasazuje do kontextu rodiny. Rodinné vztahy mezi matkou a syny, bratry, milenci se proplétají s tragikomickou snahou uspět za každou cenu. Opakovaně, nepoučeně a nepoučitelně. Myšlenkově
lze hru shrnout do citátu z Ericha Fromma (cituji z programu k inscenaci): „Ak som tým, čo mám, a keď
stratím to, čo mám, kým sa stanem potom? Nikým než porazeným, zmareným, žalostným potvrdením
chybného spôsobu života.“

Rodinné panoptikum

Svérázná verze neumělého domácího muzicírování v rockových
rytmech a rytmech balkánské dechovky

František Bajmann (Peter Šimun), nejstarší bratr, který si
nechá říkat Frenk, je loser, co se snaží vydělat i na smrti
svého otce. Mrtvolu chladí ve špajzu, aby matka ještě dostala otcův důchod, vyrábí rakev, aby ušetřil a hrob chce kopat
sám, protože pohřebáci jsou zloději a vydělávat na smrti je
hnus. Pěstuje prasata a škudlí na cestu do Kanady za svou
ženou a dcerou, které tam před sedmi lety utekly. Sní o své
podnikatelské kariéře, studuje příručky a zaznamenává
„geniální“ podnikatelské nápady. V troskách svého života
a práce se snaží najít zbytky svého rozcupovaného sebevědomí a hrdosti. Aladár Ali Bajmann (Ady Hajdu), po sedmi
letech se navrátivší ztracený syn. Obdivovaný i nenáviděný,
protože na rozdíl od Frenka má kliku a umí v tom chodit.
Koupí a prodá, vydělá spoustu peněz, je to sebevědomý,
sebestředný a cynický dravec. Matka (Zita Furková), která
pomalu ztrácí smysl pro realitu, s příznaky senility, nechává
všechny v nejistotě, jestli její bláznění není spíše (hamletovská) maska, která jí dává osvobodivou možnost distancovat

Matej Benko v Agharta jazz centre (odporúčame ušiam vašim)

Matej Benko Trio

Slovenský jazzový klavirista, skladateľ a aranžér Matej Benko sa so svojim hudobným telesom Matej Benko Trio (Matej Benko
klavír, Tomáš Liška kontrabas a Branko Krížek bicie nástroje) predstaví v pražskom jazzovom klube Agharta jazz centrum, v Železnej ulici 16, a to v nedeľu 3. júna 2007.
Jeho hudobný štýl je označovaný za moderný jazz, avšak tento pojem je veľmi obšírny a v podstate nič nehovoriaci. Ako sám
hovorí, pristupuje ku svojej tvorbe s otázkou čo by on sám chcel počuť. Jeho hudba, ak si ju už raz vypočujete, zostane pre vás
neprehliadnuteľná kdekoľvek. Hudobní kritici ju označujú za rezolútnu, dynamickú a údernú. Klasický klavír, na ktorom Matej
Benko hrá, spod jeho prstov vyludzuje príjemný barový jazz, moderné prvky, jazz istým hudobným recenzentom zrovnávaný so
štýlom jedného obdobia Pata Methenyho a nájdu sa i latino prvky. V roku 2006 vydal so svojím triom album nazvaný
Universality. Toto CD bolo hudobnou kritikou prijaté vrelo a veľmi pozitívne.
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popohání vpřed hudba, jedse, popíjet, nezapojovat se do
nak reprodukovaná, ale přebratrského
handrkování,
devším svérázná verze neupozorovat a v pravou chvíli
mělého domácího muzicíronaznačit, že moc dobře ví (Ali
vání v rockových rytmech
před lety podfoukl Frenka při
a rytmech balkánské dechovspolečném
podnikání
ky. Trubka, buben, harmonia v podstatě ho zruinoval), že
ka, elektrická kytara, rozladěještě dokáže každého nachyné, nesehrané, spolu se zpětat. Ali ji chce odstranit do
vem představují jakýsi sponústavu za jakoukoli cenu.
tánní výhřez emocí nebo vedNejen, že je nepohodlným
lejší produkt alkoholického
svědkem, ale ještě ke všemu
omámení. Jako by si protagopotřebuje její podíl na domě.
nisté řekli: Nebudeme plakat
Linda (Petra Vajdová), Aliho
a naříkat, nebudeme na sebe
přítelkyně, skrývá za moderřvát, zamuzicírujeme si tady
ním oblečením a přidrzlou
a teď. Přitom jsou přesně do
tváří opuštěnou dívku, bez
takové míry nesehraní, do
rodiny, podivně přitahovanou
jaké míry skřípou v nesouladu
Alim, zároveň ale flirtující
jejich rodinné vztahy.
s každým tvorem mužského
Přes rozpačitější začátek,
pohlaví, který se objeví
který snad lze přičíst hostováv jejím okolí. Zjevně jí dělá
ní na neznámé scéně, včetně
dobře producírovat se v plavcizích diváků, přes rozlepující
kách, svést Frenka (užili jsme
se rakev na suchý zip a padasi sex a o nic víc nejde), projící zubní kartáčky z umyvadla
vokovat Marka. A že se každé(kdy si nejsme jistí, jestli jde
mu v její přítomnosti „postao omyl nebo záměrný lacinějví“, je už pro ni nuda, jakýsi
ší vtip), se inscenace slibně
uzívaný folklór.
rozjela. Pomineme-li skutečVyprávět příběh není až tak
nost, že chápání podnikatele
důležité. Důležitější je jemné
jako směšné figurky nebo
předivo rodinných vztahů,
naopak gangstera je trochu
vyvrácených a pokřivených,
zjednodušené klišé, jsou
odhalování menších i velkých
Bajmann Brothers vtipnou
minulých vin a spřádání
současnou sondou do rozklanevinných i zákeřných odplat,
du rodinných vztahů podníceradost z podpásových útoků,
ného chorobnou touhou
faleš ve jménu manipulace
Matka (Zita Furková), která pomalu ztrácí smysl pro realitu,
uspět.
druhých. Rodina jako peklo
■
s příznaky senility…
na zemi. Bází je dezorientace
jedince v postkomunismu, zoufalá snaha naučit se nová praAutorka je divadelná kritička
vidla a zapomenout na stará, touha vyškrábat se na vrchol,
Foto archív divadla Astorka Korzo ´90
být ten, co v tom umí chodit a vytěžit z nové situace maximum. Sem tam trčí ostrý politický osten. Nicméně záměrem
je vše přetavit do jakési groteskní či tragikomické podoby,
Divadlo Astorka Korzo '90 Bratislava
bavit diváky, ne explicitně kritizovat a mentorovat.
Pavol Weiss: Bajmann Brothers.
Režie: Roman Polák, dramaturgie: Peter Pavlac,
hudba: Peter Mankovecký, scéna: Juraj Fábry,
V rytmu energické balkánské dechovky
kostýmy: Peter Čanecký. Premiéra 13. března 2007. Psáno
Režisér Roman Polák vsadil na civilní herectví a mohl se spoz reprízy 20. dubna 2007 ve Švandově divadle Praha.
lehnout na poměrně výrazné herecké osobnosti. Vše se odehrává v kuchyni s kanapem a plechovým umyvadlem. Hru

Tento mladý hudobník sa narodil v roku 1979 v Šaci (okres Košice). Základnú školu, gymnázium i základnú umeleckú školu (už tam bol
v jazzovom oddelení) vychodil v Prešove, odkiaľ sa cez bratislavskú základnú vojenskú školu presunul do Prahy, kde študoval na
Konzervatóriu Jaroslava Ježka. Medzitým, ako konzervatórium doštudoval (študoval kompozíciu), sa stihol oženiť a narodila sa mu
dcéra. V Prahe už Matej Benko zostal a na Konzervatóriu Jaroslava Ježka momentálne sám vyučuje jazzovú interpretáciu.
V roku 2004 spolupracoval na CD Sophisticated lady (speváčka Eva Emingerová) a Keprokak (Vít Švec Trio). Okrem už spomínaného
albumu Univesality, sa v roku 2006 podieľa i na tvorbe ďalšieho albumu Evy Emingerovej s názvom Colors of my life.
Ukážky z nového albumu Mateja Benku a jeho tria môžete nájsť i na jeho internetových stránkach, no v živom podaní to bude iste zážitok oveľa väčší.
• jch
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múza slovenská...

Moravská galéria v Brne pripravila v priestoroch brnianskeho Umeleckopriemyselného múzea výstavu, nesúcu názov Slovenský mýtus. Je venovaná komplexne vizuálnemu umeniu dvadsiateho storočia, predovšetkým z dielne slovenských autorov. Okrem nich sa tu však predstavujú umelci z Čiech, ktorí sa Slovenskom
a jeho krajinou nechali inšpirovať vo svojich dielach
lovenský mýtus je
prvou
súbornou
prehliadkou súčasného
slovenského umenia na
českom území za posledných
tridsať
rokov.
Predstavuje
prierez
celým dvadsiatym storočím nielen v maľbe, ale
i v umení fotografie,
objektov a filmu. Podľa
slov autorky projektu
Kataríny Bajcurovej je
táto prezentácia, obsahujúca štyristo vystavených exponátov, sondou
do vnútra slovenského
umenia; snaží sa odpovedať na otázku, v čom
vlastne spočíva jeho
„slovenskosť“. Otázka to
nie
je
jednoduchá,
a preto ani odpoveď vo
forme prezentácie nie je
Josef Čapek: Dvě ženy se džbánky
nekomplikovaným chronologickým zoradením diel najvýznamnejších slovenských autorov zo spomínaného obdobia, ale tvoria ju rôzne okruhy, vyrovnávajúce sa s príjemnejšími i strastnými stránkami slovenského
života.
Línia „slovenského mýtu“ vo vizuálnom umení sa traduje svojím
počiatkom od prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia
a prvého desaťročia dvadsiateho storočia, ktorý sa vyznačuje zvýšeným záujmom o slovenský folklór a rozvoj ľudovej žánrovej
maľby (Jozef Hanula, Jaroslav Augusta, Ivan Žabota atď.).
Súbežne s touto maľbou vznikajú i fotografie Pavla Socháňa. Táto

S

Ľudovít Fulla: Pieseň a práca

Koloman Sokol: Nad ohníkom Jánošík
fáza vrcholí v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia,
predovšetkým v maľbách Martina Benku, Miloša A. Bazovského,
Ľudovíta Fullu či Mikuláša Galandu. Vo fotografii a filme predovšetkým v dielach Karola Plicku a Miloša Dohnányho.
V tridsiatych rokoch začínajú niektorí z autorov (Koloman Sokol,
Cyprián Majerník) poukazovať na odvrátenú tvár slovenského
mýtu a upozorňujú na jeho zneužívanie v rôznych formách
v prospech ideologického totalizmu.
Neskôr, ku koncu päťdesiatych rokov a v priebehu rokov šesťdesiatych je možné zaznamenať pokus o návrat k téme slovenského
mýtu, ktorý sa objavuje v podobe spomienok na detstvo a unikajúci svet (príspevky niektorých členov skupiny Mikuláša
Galandu a fotografie Martina Martinčeka). Táto téma je akýmsi
nadviazaním na diela Petra Michala Bohúňa a Jozefa B.
Klemensa, ktorí boli zakladateľmi slovenskej národnej maliarskej
školy z devätnásteho storočia.
Výstava Slovenský mýtus predstavuje i diela autorov, u ktorých
sa prejavuje mediálny a estetický odstup, ako napr. Ľubo Stacho,
Svätopluk Mikita alebo Stano Filko.
Nejeden český maliar, fotograf alebo filmár sa na svojich cestách
za múzou zatúlal na Slovensko, preto ani tvorcovia tejto prezen-
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tácie (Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá) na
nich nemohli zabudnúť. Už v devätnástom storočí slovenské kraje
a ich kroje vo svojich prácach stvárňovali napríklad Josef Mánes
alebo Miloš Jiránek. Podľa slov Kataríny Bajcurovej upútalo
Slovensko pozornosť českých umelcov „zdanlivo neproblematickým vyjadrením vlastnej identity, v porovnaní s českým prostredím“. Český kubistický maliar, grafik a sochár Emil Filla dokonca
zaradil slovenské ľudové umenie medzi vrcholy európskej kultúry – grécku antiku, ranú taliansku renesanciu a holandskú maľbu
sedemnásteho storočia. Ďalšieho českého maliara, grafika, spisovateľa a ilustrátora kníh Josefa Čapka zasa upútali v priebehu
jeho pobytov na Orave ženy so svojím tajomným výzorom, zahalené do dlhých odevov. Vladimír Kompánek a pred ním i Josef
Šíma vytvorili umelecké novotvary z predmetov – pôvodných

Logotyp výstavy Slovenský mýtus, autor Robert Paršo
venské (například fujara jako kulturní endemit), není jich však
mnoho.
Z toho vyplývá, že nikoli jednotlivé motivy a témata mají samy
o sobě „slovenský ráz“, ale jde spíše o způsob, jímž jsou vnímány a interpretovány.“
O zvýšenie atraktívnosti celej akcie sa usporiadatelia postarali
i zaujímavým sprievodným programom, zahŕňajúcim prednášky

Miloš Alexander Bazovský: Snívajúci
nástrojov a architektonických prvkov – ktoré si zo svojich ciest do
slovenských dedín priniesli.
Na tejto prehliadke je s veľkou samozrejmosťou zastúpené i dielo
fotografa a filmára Karola Plicku, ktorého tvorbu sme čitateľom
priblížili v prvom tohtoročnom vydaní časopisu Listy (1 – 2/2007).
A ako je to s už vyššie spomínanou „slovenskosťou“ v umení prezentovanou na výstave Slovenský mýtus? Zrejme najlepšie nám
na to odpovie samotná autorka výstavy: „Slovenský mýtus je
podle názoru tvůrců výstavy nejvíc čitelný v relativně samostatných motivech a tématech, které ve svém souhrnu vytvářejí
tematický celek. Tvůrci výstavy jsou si vědomi, že mnohá z těchto témat nejsou specifikem pouze slovenské kultury. „Český
stesk“ má blízko k „slovenské melancholii“, také popíjení patří
podle některých názorů k české i slovenské identitě, pracovitost
Slováků má protějšek v zlatých českých ručičkách, slovenská
zbožnost je v něčem blízká rakouské či bavorské zbožnosti
a valašská kultura zasahuje celý karpatský oblouk. Našlo by se
několik projevů nebo artefaktů, které jsou skutečně specificky slo-

Mikuláš Galanda: Zvestovanie

Juraj Šajmovič: Chlapi

autorov výstavy, projekcie filmov Pacho, hybský zbojník (Martin
Ťapák, 1976), Zbojník Jurko (Viktor Kubal, 1976), Tisícročná včela
(Juraj Jakubisko, 1983) a Iná láska (Dušan Trančík, 1985).
Výstavu Slovenský mýtus pripravili jej tvorcovia v spolupráci so
Slovenskou národnou galériou v Bratislave a je to vlastne upravená repríza rovnomennej výstavy, ktorá bola usporiadaná
v hlavnom meste Slovenska na jeseň v roku 2005. Vernisáž prezentácie slovenského vizuálneho umenia dvadsiateho storočia
sa uskutočnila 19. apríla 2007 a pre verejnosť je sprístupnená do
■
5. augusta 2007.
Autor je publicista
Foto archív Moravskej galérie v Brne
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Františka Vás
víta!

Už od 23. júna tohto roku všetkých motoristov z diaľnice D2, ktorí sa budú chcieť vyhnúť centru Bratislavy a bez
problému využiť tranzit cez hlavné mesto, privíta Františka.
Nebojte sa, nie je to žiadny reklamný trik ani nové svojrázne zopakovanie tradičného slovanského uvítania.
Františka je totiž oficiálny názov diaľničného tunela pod Sitinou na západnom okraji Bratislavy.
šetci motorizovaní návštevníci Bratislavy už od roku
2003 registrovali rozsiahlu stavebnú aktivitu pri príjazde po diaľnici D2, ktorá im počas celých štyroch rokov do
značnej miery komplikovala orientáciu, ako aj vjazd či
výjazd z Bratislavy. A práve 23. jún má priniesť záverečnú
bodku za novým usporiadaním príjazdu do Bratislavy od
českých hraníc.
Tunel Františka je prvým dvojprúdovým diaľničným tunelom na Slovensku. Stavebne bol dokončený už v júni minulého roku, ale jeho otvoreniu predchádzalo kompletizovanie celého vybavenia a dokončenie príjazdových komunikácií. Františka má v oboch smeroch viac ako 1,5 kilometra
a na prerazenie jej tunelových rúr potrebovali viac ako
sedemnásť mesiacov. Náklady spojené s vybudovaním
Františky sa pohybujú na astronomickej úrovni 3,5 miliardy
slovenských korún. Na druhej strane však Františka predstavuje jeden z najmodernejších tunelov, ktorý má všetky
špičkové technológie umožňujúce maximálnu bezpečnosť
prevádzky a rýchle riešenie možných krízových situácií.
Otvorením tunela bude kompletne vybudovaný obchvat
Bratislavy, ktorý umožní prejsť diaľničným spojením z Českej republiky bez tranzitu centrom mesta na Viedeň, na
Budapešť, ako i na Nitru a Žilinu.
Otvorenie tunela je spojené s netrpezlivým očakávaním
celej bratislavskej verejnosti. Kým magistrát a iniciátori
stavby optimisticky predpokladajú zmiernenie hustoty
dopravy v tejto časti Bratislavy, mnohí bratislavskí automobilisti nie sú o tom presvedčení. Doprava v Bratislave sa
za posledných päť rokov neuveriteľne spomalila. Ranné
i predvečerné špičky sa časovo rozšírili a dostať sa do práce
alebo z práce je čiernou morou väčšiny obyvateľov
Bratislavy. Samozrejme, že to spôsobil nevídaný rast počtu
automobilov v meste, ale negatívnu úlohu zohrala a neustále zohráva predovšetkým nekoordinovaná stavebná

V

aktivita v oblasti bytov a administratívnych priestorov prakticky na celom území Bratislavy, ktorá spôsobuje ďalšie
a ďalšie zahusťovanie dopravy. Svoj podiel na nepríjemnej
situácii majú aj rôzne nedomyslené dopravné označenia či
smerovania. Zmeny dvojprúdových ciest na jednoprúdové
ako i nepochopiteľné obmedzovanie rýchlosti v centre
mesta situáciu naďalej zhoršujú. Nervozita za volantom rastie a štýl jazdy viacerých vodičov skôr pripomína pretekárov formuly ako ohľaduplných ľudí.
Výrazné zlepšenie by mohlo priniesť intenzívnejšie využívanie mestskej dopravy. Ale ani tá nezodpovedá dnešným
potrebám a často pripomína doby minulé. Je až unikátne,
aké typy starých električiek môžete vidieť na bratislavských
uliciach. V iných štátoch sú už dávno na šrotovisku alebo
v múzeách. Viaceré majú technické problémy a kultúra či
pohodlie cestovania ustupuje trendu dostať do vozňov
maximálny počet cestujúcich. Rovnako v čase rannej špičky
je mestská doprava preplnená. Roky chystané vybudovanie
rýchleho systému dopravy je stále v nedohľadne.
Pesimisti v súvislosti s Františkou často používajú argument, že v súčasnosti problémom bratislavskej dopravy už
ani nie je tranzit kamiónovej dopravy cez mesto, ale cesta
do či zo zamestnania. A tú Františka bude riešiť len minimálne. Naopak, rozostavanosť bytových domov v západnej
časti Bratislavy dosahuje takú úroveň, že v najbližšom čase
bude lepšie si ráno o pár hodín privstať.
Ale ani tieto problémy a polemiky nezabránia slávnostnému otvoreniu nového tunela. Určite si všetci prajeme, aby
nádeje doňho vkladané v plnej miere naplnila a pomohlo
dopravne preťaženej Bratislave. A tak je viac ako pravdepodobné, že už v tohtoročnom dovolenkovom období sa na
potulkách Slovenskom všetci stretneme pri Františke.
■

Autor je publicista a ekonóm

Červená kniha Pardaugavy
Guna Leite – fotografka z Lotyšska a študentka pražskej FAMU Vás pozýva na svoju výstavu v dňoch
29. 5. – 20. 6. 2007
v Galerii 3+1 (Café 3+1, Plaská 10, Praha 5 – Újezd)
(vernisáž sa uskutoční dňa 29. 5. 2007 o 19.00 hod.)
Mediálnym partnerom akcie je časopis LISTY Slovákov a Čechov
Len 10 minút električkou z centra Rigy, za riekou, sa rozprestiera Pardaugava. Fascinujúca časť hlavného mesta, kde sa čas zastavil niekedy na začiatku 20. storočia. V prúde nastupujúcej modernizácie sa autorka zhostila úlohy, ktorá je na pomedzí patriotickej povinnosti, umeleckého záujmu a vlastného naplnenia. Jej cieľom bolo zdokumentovať Pardaugavu s jej unikátnou tvárou, takou, akú ju milujú jej obyvatelia, ktorí necítia potrebu prekračovať zauživaný prah.
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Lucia Satinská

Chýba nám

motivácia?

V priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe sa vo štvrtok 19. apríla 2007 uskutočnil seminár s názvom Čeština
a slovenština: vzájemné vztahy, rok 2007. Ako v úvode stretnutia predostrela doktorka Jana Hoffmanová
z Jazykovedného združenia v Prahe, cieľom seminára bolo umožniť prezentáciu objektívnych informácií
o danej problematike. Podľa jej názoru je v súčasnosti dôležité takéto informácie poskytovať, pretože to, čo sa
objavuje v médiách, často s verejnou mienkou nespravodlivo manipuluje. A tak mal tento seminár priniesť
nové poznatky z oblasti (nielen) sociolingvistického výskumu, zaoberajúceho sa vzťahom slovenčiny a češtiny
v súčasnej komunikácii.
eminár, organizovaný Jazykovedným združením v spolupráci s Kabinetom slovakistiky Filozofickej fakulty Karlovej
univerzity v Prahe, bol prístupný nielen študentom zaujímajúcim sa o súčasný stav vzťahu slovenčiny a češtiny, ale i širokej verejnosti. Pri hojnej účasti, ktorá bola príjemným prekvapením, bolo vidieť tváre „laikov“, študentov, ich pedagógov,
ale i popredných jazykovedcov.
Seminár prebiehal v dvoch blokoch. Ako prvá vystúpila
docentka Mária Budovičová, celoživotne sa zaoberajúca vzťahmi medzi slovenčinou a češtinou. Historickým prehľadom
o vývine pohľadov na túto problematiku uviedla tých, ktorí
dosiaľ nemali širšie poznatky z tejto oblasti, do kontextu.
Jiří Zeman z Univerzity Hradec Králové vo svojom príspevku
zhrnul všeobecný prebiehajúci výskum problematiky nielen za
posledných pätnásť rokov. Obaja sa zhodli na tom, že k základným prácam patria štúdie z päťdesiatych a šesťdesiatych
rokov dvadsiateho storočia, vznikajúce na základe vysokej
produkcie prekladov umeleckých textov.
Doktorka Květoslava Musilová z Univerzity Palackého
v Olomouci predstavila svoje poznatky z výskumnej práce so
slovenským i českým národným korpusom. Korpus je akási
vyhľadávacia databáza textov, slúžiaca jazykovedcom na overenie reálnych použití slov a ich tvarov v jazyku. Takto poskytuje cenný materiál aj pre konfrontačné štúdie o češtine a slovenčine.
Profesorka Daniela Slančová z prešovskej univerzity ponúkla
štylistické porovnanie češtiny a slovenčiny na príklade bulvárnych denníkov. Jedny české a jedny slovenské noviny sledovala súčasne počas jedného týždňa. Výsledok jej skúmania je
zaujímavý najmä tým, že rozdiely v expresívnosti sú minimálne, napriek tomu, že hypotéza väčšej expresivity českého denníka sa potvrdila.
Doktorka Mira Nábělková, v súčasnosti pôsobiaca v Kabinete
slovakistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe,
vo svojom príspevku popísala zaujímavý fenomén súčasnej
internetovej komunikácie, otázku potreby prekladov zo slo-
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venčiny do češtiny. Vychádzala z textov internetových diskusií.
Tento problém sa v nich opakovane vyskytuje, často na pozadí rozpráv tematicky zameraných úplne iným smerom.
Na doktorku Nábělkovú nadviazal Marián Sloboda, ktorý sa
venuje sociolingvistickému výskumu percepčného bilingvizmu. Jeho poznatky sú naozaj aktuálne a jeho pohľad na problematiku prekvapivo optimistický. Podľa jeho slov je nepochopiteľné, keď sa dnes mnohí sťažujú, že české deti slovenčine nerozumejú. Neexistujú totiž dôkazy o tom, že by české deti
v časoch spoločného štátu slovenčine rozumeli. Potrebu rozumieť si majú až dospelí jedinci a o ich neschopnosti dorozumieť sa sa nehovorí. Preto sa dnes možno rieši zbytočný problém
v prípade, ak dnešné české deti budú v dospelosti rozumieť slovenskému jazyku. Vo svojej prezentácií sa M. Sloboda venoval
i súčasnej jazykovej politike v Českej republike. Slovenčina je
stále z pohľadu štátu vnímaná ako jazyk zrozumiteľný, pretože
sa ňou môže hovoriť v školách a na úradoch.
Na záver vystúpil docent Slavomír Ondrejovič, riaditeľ
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, s niekoľkými aktuálnymi poznámkami k problematike jazykových zákonov.
Slovensko jazykový zákon má, dokonca sa opäť uvažuje o tom,
či by mal byť sankčný, Česká republika takýto zákon nemá
vôbec. Zástancovia sankčných jazykových zákonov tvrdia, že
sa tak zlepší úroveň jazyka, ktorá (vraj) všeobecne upadá.
Odporcovia a spolu s nimi aj Slavomír Ondrejovič argumentujú tým, že jazyk je predsa vecou živou a nedá sa teda jednoducho usmerňovať zákonmi. Na druhej strane priznal, že aj
vďaka tomuto zákonu sa podarilo získať peniaze na nový slovník, či prácu na slovenskom národnom korpuse.
Seminár Čeština a slovenština, vzájemné vztahy, rok 2007,
síce priniesol niektoré zaujímavé nové poznatky, ale hlavne sa
potvrdilo to, že otázka porozumenia si Slovákov a Čechov nie
je otázkou schopností, ale otázkou motivácie.
■

Autorka je študentka slovakistiky na FF UK v Prahe
Foto Ján Chovanec
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Patrik Debrecéni

Srdce národov v Prahe
Medzinárodný festival Praha – srdce národov
V stredu pri potulkách starou Prahou som si všimol krásnu tanečnicu na plagáte. Bol som presvedčený, že v Prahe je opäť Lúčnica. Nebola to pravda – pri lepšom skúmaní som zistil, že sa v Prahe chystá
sviatok. Bol som tu pracovne, nuž neviem posúdiť ako, prebiehali všetky programy festivalu. Navštívil
som len tri a tie mi vyrazili dych. Nepovažujem sa za folkloristu a asi práve preto som sa šiel na jeden
z programov pozrieť. Zaujal ma názvom Harmónia kontrastov. Úžasný koncert!
aždých tri až päť minút som vnímal hudbu a piesne, ktoré
boli vyspievané s láskou, žiaľom, radosťou, divokosťou či
nehou. Výkony muzikantov boli skvelé, výborná nálada nielen
na javisku, ale aj v hľadisku.
Tóny Balkánu, bubny a gejzír rytmov v podaní šopskej kapely
Elin Pelin boli ťažko opísateľné. Ruky ma bolia od tlieskania
ešte teraz, keď na tento koncert pomyslím. Vodopád rytmov,
striedanie pomalých a rýchlych skladieb
vytvorilo naozajstnú harmóniu kontrastov.
Dlhovlasé dievča z Moldavska spievalo
a´capella, husiu kožu mali hádam všetci,
bol to spôsob spevu, aký som naozaj dlho
nepočul.
Deti, ktoré prišli na rad zo súboru z ruskej
sibírskej oblasti Ťumen, boli fantastické,
ale úplne iným spôsobom. Boli malé, milé,
zohrané, jednoducho tancujúce matriošky.
Jedna z nich bola ako vystrihnutá z Mrazíka – modré oči, dlhé blonďavé vrkoče,
skrátka Nastenka. Neviem, ako tancujú
deti v českých súboroch, tieto zvládali
všetko, čo má vedieť dospelý umelec.
Bezchybné herecké výkony, tanečné kreácie, viachlasný spev, precízny rytmus. Po
nich prišiel chorvátsky súbor, pripomínajúci zborovou piesňou pohodu, slnko
a more.
Čiko čardáš
Poľská kapela Karpaty bola veľmi kultivo-
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vaná, podľa odozvy divákov súdim, že fan klub poľských muzikantov bol početný, keby spoza opony vykročil pán
Wolodyjovski, ani by ma to neprekvapilo.
Program uvádzala Eliška Hrbíková. Koncert otvoril sólista –
spevák Jarko Miňo, ktorý na divákov preniesol magické pohladenie vĺn z fujary za nežného sprevádzania tónov cimbalu. Po
fujarovom prelúdiu prišli dievčatá z Limbory, od ktorých som

čakal žartovné či temperamentné spevy. Bol so však totálne
zaskočený. Pieseň „Žeľenejú še chotari“ dievčatá spievali trojhlasne, farby hlasov im nádherne ladili, keď som čakal, že pridajú, šarmantne sa uklonili a odišli. Moldavci sa predstavili
nielen spevom ale aj hudobnou skladbou melódií. V našich
krajoch ich nemáme šťastie počuť tak často.
Vyvrcholením koncertu boli rusínské spevy žien z dedinky
Jarabina. Bolo ich len šesť, ale zneli ako
veľký zbor. Trojhlas ako z organu.
Nádhera. Opäť harmónia kontrastov.
Druhý koncert som navštívil z čírej zvedavosti, čo ešte organizátori môžu ponúknuť
po tomto zákusku. Pestrofarebná paleta
krojov vinúca sa od Mariánskeho námestia popred starodávny orloj až na
Staromestské námestie bola pastvou pre
oči, kamery a fotoaparáty. Javisko – oproti tým, čo bývajú na športovom maratóne,
veľmi vkusne zdobené živými kvetmi
namiesto kovových strašidelných konštrukcií – navyše prekrásna scenéria starodávneho námestia, kadiaľ kráčala česká
história. Tento folklórny maratón bol
maratónom predovšetkým tanečným.
Javisko i keď bolo veľké, len tak stačilo trinástim párom moldavského detského
súboru Nuferul. Súbory sa striedali dvakrát, čo považujem za múdre riešenie pre
diváka okoloidúceho po starých pražských uličkách.
Folklórny maratón na Staromestskom námestí bol určite bohatší ako ten, ktorého sa v Prahe celkom pravidelne zúčastňujem.
Po tanečných kreáciách prišla na rad prehliadka tichej krásy.
Krásne dievčatá, chlapci, deti, všetci v krojoch, z ktorých
dýchajú časy minulé, nepôsobili ako figuríny vo voskovom
múzeu. Títo mladí ľudia sprítomnili minulosť svojou mlados-

JOZEF GERTLI zvaný DANGLÁR (odporúčame očiam vašim)
V pražskej Galérii Vltavín na Masarykovom nábreží bola 22. mája otvorená výstava Jozefa "Danglára" Gertliho, mnohokrát označovaného za kráľa slovenského komiksu, s názvom Obrazy, na ktorej spolupracoval i Slovenský inštitút v Prahe. Svojím vystúpením ju zahájil
klávesový mág Marián Varga.
Jozef „Danglár" Gertli (1962) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde začal študovať po dokončení Strednej
umeleckopriemyselnej školy v Bratislave. Jeho pedagógmi na VŠVU boli Ján Lebiš, Albín Brunovský, ale i Juraj Bartusz. Danglár svojimi ilustráciami doplnil texty v knihách Petra Pišťanka (Rivers of babylon I., II. a III., Mladý dônč), Dušana Tarageľa, Egona Bondyho
(Cybercomics, Týden v tichém městě) či Viliama Klimáčka (Váňa Krutov). Zo všetkých týchto publikácií je všeobecne považovaná za najvýraznejšiu najmä Pišťankova trilógia Rivers of Babylon a Tarageľove Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, publikované i v českom
jazyku. Danglárovým najrozsiahlejším dielom je kniha kolektívu autorov Roger Krowiak s viac ako sedemdesiatimi obrázkami. Nemožno však zabudnúť ani
na jeden z jeho posledných knižných počinov a tým je komiks Jánošík! – Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny, kde spolu s Dušanom
Tarageľom svojským a oveľa menej mýtizovaným spôsobom vykreslili život slovenského ľudového hrdinu. V deviatich príbehoch komiksového Jánošíka rie-
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Poľský súbor Karpaty
ťou a očarili všetkých krásou, bohatstvom a umom vtkaným
do každej súčasti kroja.
Najväčší úspech zožali dve sestričky odeté v rovnakom kroji,
asi trojročné dievčatko a mladá deva – obe v snehobielych
čepcoch lemujúcich ich krásne tváre. Bulharský a moldavský
kroj spolu s pletenými punčoškami bol veľmi exotický, len
nechápem, ako v ňom mohli v tom tropickom teple ešte aj tancovať. Maratón hudby, spevu a tanca trval štyri hodiny. Nápad
predviesť pražským turistom a všetkým divákom klenoty
bohatstva národov v rámci tohto koncertu bol vynikajúci.
Cudzincov tu bolo neúrekom, žiadne kovové zábrany a kontroly lístkov ako pri koncertoch pop hviezd. Dvaja blúdiaci starší manželia z Anglicka sa dožadovali možnosti zakúpenia lístkov, hlavou krútili Japonci, nechápali, že celá táto show je
úplne zadarmo. Organizátori mali vo vkusných prútených
košíkoch pripravené pozvánky na galaprogram.
Výkony všetkých sólistov a súborov boli strhujúce. Na takýchto akciách sú vždy silné a slabšie miesta. Tu však slabých
nebolo. Pri pohľade na nádherné dievčatá z Limbory tancujúce so sklenenými karafami naplnenými vínom na hlavách som
tŕpol, ako skončí pri náhodnom páde fľaša alebo kroj. Nič
z toho sa neprihodilo. Nádoby s vínom vytvárali akúsi korunku pávice. Miláčikmi divákov sa stali ruské deti zo súboru

Otraduška, ktoré zo sibírskej oblasti cestovali podľa slov
moderátora neuveriteľných päť dní (dva lietadlom a tri vlakom). U nich doma sa lúčili v mraze, tu bolo tridsaťtri stupňov
v tieni. Dievčatá mali šaty a sukne po zem, chlapci baranicu
z pravej kožušiny. A výkony? Klobúk dole, keby som ho mal.
Klobúk na hlave som v skrytu duše závidel mexickým muzikantom, ktorí roztlieskali celé námestie. Opálené tváre, biele
zlatom zdobené sombrera, nádherné kroje á la biela uniforma,
k tomu gitary, husle, starodávna vihuella. Už len víno, ženy
a spev, ale tie boli tiež v krásnych krojoch z Tekova. Českí malí
muzikanti z muziky Kolíček boli živým dôkazom známeho tvrdenia – ,,co Čech, to muzikant“, tanečníci súboru Karpaty
z Poľska boli skvelí, mazúrky a polky zvádzali k podupkávaniu,
temperamentné čardáše z juhu k tancu.
Moderátori všetkých pozvali na nedeľný záverečný galaprogram. Ísť, či neísť? Veď všetko som už videl. Prečítal som si
bulletin a zistil som, že galakoncert bude ešte pestrejší. A bol.

Nataša a balalajka
Divadlo na Vinohradoch je prekrásne. Kúpil som si na poslednú chvíľu lístok za sedemdesiat korún! Kamarát z Klubu slovenskej kultúry mi ho však vymenil a tak som sedel úplne
vpredu. K tomu, čo som už videl, pribudli ďalšie rozkvitnuté
kvety. Úvod galavečera bol impozantný. Tanečné kreácie všetkých zúčastnených umeleckých kolektívov (celkom 18) vytvorili úvodný obraz orientálnej mandaly, tu však zrnkami piesku
boli jednotliví tanečníci. V galaprograme, k tomu, čo už divák
mohol vidieť a počuť, pribudli ďalšie rôznorodé pozdravy arabskej, írskej, španielskej, rómskej, maďarskej a gréckej kultúry,
v podobách hudby, spevu a tanca. Moderátorom večera bol
Boris Kršňák. Hovoril málo a múdro, veď čo dodať k pastve
zmyslov, ktorú nám organizátori a účinkujúci dopriali. Keď po
opakovaných aplauzoch a poslednom, divokom kolotoči záverečného tanca spadla opona, hanbil som sa, že nemám kyticu.
Na budúci rok sa už veľmi teším na „Srdce národov“, ktoré ma
chytilo za srdce.
■

Dievčenské koleso z Tekova, Libora

šia autori otázky typu: Mal Jánošík sexuálny život? Aké darčeky nosil Aničke? Koľko parochní mal gróf
Révay? Stane sa z Hrajnohu svätý muž? atď. Jozef „Gertli“ Danglár sa tak témy Jánošíka ujal po Ľudovítovi Fullovi, Martinovi Benkovi a Mikolášovi Alešovi. Okrem tejto knižnej publikačnej činnosti sa
venuje aj tvorbe pre slovenské a české noviny, i časopisy ako napríklad Echo, Mladá Fronta, Kultúrny
život, SME či Pravda. Nezabudnuteľným a originálnym „komiksovým“ štýlom zobrazoval taktiež politické portréty a dianie v príbehovom sujete, ktorý mal znaky absurdity a irónie. Žije a tvorí
v Bratislave.
Táto prehliadka umenia jedného z najvýraznejších slovenských grafikov a ilustrátorov bude návštevníkom Galérie Vltavín prístupná do 24. júla.
• jch

Autor je publicista
Foto archív Limbory
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Jozef Gáfrik

Slovenka v centre Prahy
Slovenské gastronomické objavy v ČR
Podtatranská gastronómia v hlavnom meste ČR dostala v nedávnom období ďalšiu posilu. V centre mesta,
neďaleko obchodného domu Máj – Tesco, otvorila svoju pohostinnú náruč reštaurácia „Aventin“ a jedna
jej časť, vonkajšia záhradka so 60 stoličkami, nesie od polovice apríla názov „Slovenka“. Celý komplex
vedie Naďa Kalinovská-Vanišová, rodáčka z Handlovej. Vo vašom mene sme sa do týchto priestorov vybrali na malý prieskum.
to tuší, že Aventin sa nachádza v tej istej budove, kde kedysi
kej a slovenskej kultúry – a tí jej v úlohe povestných sudičiek
sídlil Dom slovenskej kultúry – Klub slovenskej kultúry
zaželali dobrú ekonomickú prosperitu a čo najviac spokojných
a neskôr Slovenský inštitút, tuší správne. Priestory sa však
hostí.
v porovnaní s minulým stavom dočkali značnej zmeny v podobe
Na otázku, prečo dostala záhrada tento írečitý názov, Naďa
pomerne rozsiahlej renovácie, ktorá si z hľadiska investora vyžiaKalinovská-Vanišová Listom odpovedala: „Všetko slovenské má
dala nemalé náklady. Vynovené sú najmä priestory na prízemí.
v tomto dome tradíciu, v nej chceme pokračovať.“ Do Prahy prišTam, kde sme kedysi chodievali za najnovšími slovenskými knila pred 26 rokmi a aj keď odrátame z toho päť rokov na stavbe
hami, novinami a časopismi, je dnes
sovietskeho plynovodu Progres, stále
útulná kaviareň – a naproti, tam, kde
je to úctyhodná doba. Nie div, že
návštevníci svojho času obdivovali slov Prahe má množstvo známych z najvenské ľudové remeselné výrobky
rôznejších pracovných sfér.
a kde po isté obdobie sídlila aj cestovná
Írečitosť potvrdzuje aj pohľad do jedálkancelária Satur, je zase pôsobivý
neho lístka. Popri jedlách českej a meddenný bar.
zinárodnej kuchyne človeku hneď
Pôdorys bývalej reštaurácie sa navonok
padne pohľad na skvelý haluškový trojnezmenil – navyše to, čo je nové, bežný
lístok, nad ktorým sa sliny zbiehajú.
návštevník neuvidí: totiž modernú
Kým tradičné bryndzové halušky so
Budova v ktorej sídli reštaurácia Aventin. Predtým
kuchyňu so všetkými kumštami technislaninou stoja 125 Kč, furmanské
v nej sídlili Dom slovenskej kultúry – Klub slovenky, akú si vyžaduje rýchla príprava kvahalušky a strapačky dostanete za 95 Kč.
skej kultúry, neskôr Slovenský inštitút v Prahe
litných jedál vo väčšom rozsahu. Tá
Ale to sme už v návale radosti z peknej
pôvodná sa nachádzala v susednom objekte patriacom Českej
ponuky niekoľko strán jedálneho lístka preskočili a vhupli rovno
poisťovni a ako vieme, neraz bývala i jablkom sváru medzi zaindo kapitoly „Hlavné jedlá“. Ešte skôr, medzi studenými predjedteresovanými.
lami, tu nájdete bryndzovú nátierku s hriankami (50 Kč) a šunkovú rolku s bryndzou (55 Kč). V kategórii polievok potom celkom
Pokračovanie slovenských tradícií
iste nikoho nesklame slovenská kapustnica (65 Kč).
Nový nájomca, ktorým je verejná obchodná spoločnosť VAS, až
Príďte na halušky
dosiaľ podnikajúca najmä pri obnove pamiatok, prijal preto radiNedalo mi, aby som sa krátko neporozprával aj so šéfkuchárom,
kálne riešenie. V rámci neho pribudlo o.i. moderné sociálne zarimladým slovenským majstrom varešky Petrom Ábelom.
adenie – zhruba tam, kde svojho času bývala vrátnica objektu –
V Prahe je zatiaľ len niekoľko mesiacov, takže metropolu na
a priestory sa dočkali novej umeleckej výzdoby, ktorej autorom je
Vltave len objavuje, zato v gastronómii je ako absolvent trenakademický sochár Antonín Kašpar. Dobrých dvesto stoličiek
čianskej strednej hotelovej školy doma, nech už by bol kdekomá dnes celý komplex, z toho asi šesťdesiat vo dvore. Ten sa
ľvek na svete. Je rodákom zo Starej Turej a neskrýva, že varí
zmenil na chladivú letnú oázu v srdci Prahy, ktorá dostala meno
z nadšenia. Veríme, že skvelá halušková zmes, ktorú sme si
Slovenka. Na nedávnom krste sa tu zišiel celý rad osobností čes-
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Léto hereckých osobností 2007
Švandovo divadlo na Smíchově a Letní scéna Vyšehrad
14. června – 16. září 2007
Letos se již po čtvrté vrací na prkna Švandova divadla přehlídka Léto hereckých osobností, jejímž pořadatelem je divadelní a umělecká společnost Studio
DVA. Kvůli rostoucímu diváckému zájmu se přehlídka v loňském roce rozšířila o další Letní scénu v krásném a historickém prostředí Vyšehradu, odkud budete určitě odcházet
s nezapomenutelným zážitkem, neboť toto místo si dodnes uchovává magickou atmosféru a tajemství.
Nejvíce představení se ovšem odehraje ve Švandově divadle, kde bude jistě největší událostí uvedení francouzské konverzační komedie Půldruhé hodiny zpoždění, ve které
se představí Daniela Kolářová v roli Laurence a legendární slovenský herec Milan Lasica jako její manžel Pierre. Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí
zásadně změnit. A právě manželé Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to? O tom se budete muset přesvědčit až ve Švandově divadle.
Kromě premiér se budou hrát i oblíbené inscenace z minulých ročníků. Vrací se radikální komedie Klára a Bára s Ivanou Chýlkovou a Evou Holubovou, která se vloni těšila rekordnímu diváckému zájmu, tragikomedie Na konci duhy s Hanou Maciuchovou v roli královny swingu Judy Garland. Nebude chybět ani Absolvent s Kryštofem Hádkem, kterého

tanier dostanete za 150 Kč a trebárs spišské pečené koleno s horčicou, chrenom a feferónkou za 175 Kč (gramáž v oboch prípadoch neuvedená), aby som uviedol aspoň dva príklady.
Tí, čo sú v Prahe dlhšie a čo do týchto priestorov chodievali na
najrôznejšie spoločenské akcie, vedia, že na prvom poschodí sú

Zo slávnostného otvorenia letnej záhradky Slovenka.
Český herec Jiří Krampol sa chystá na koštovanie halušiek,
radí mu jeho slovenský kolega Maroš Kramár
objednali špeciálne pre nás, bola takou nielen preto, že vedel, že
sme novinári. V každom prípade sme chceli okoštovať všetky
druhy. Zapíjali sme ich desaťstupňovým bezchybným
Gambrinusom, polliter za 25 Kč a pri tejto príležitosti sme
s našou partnerkou zvrtli reč i na tému cien: „Nie sme krčma, ale
ani luxusná reštaurácia. Povedala by som, že za starých čias by
sme boli zariadením druhej cenovej skupiny. Našu klientelu
nestaviame na cudzincoch, hoci dúfame, že prídu aj oni. V zásade však vieme, že sem budú chodiť ľudia s českými platmi, preto
sú naše ceny na primeranej úrovni.“ Posúďte sami. Jánošíkov

Príjemný a vkusný interiér jednej z ďalších častí rozsiahleho
reštauračného komplexu Aventin
aj dve pekné sály. Spoločnosť VAS má aj s nimi smelé plány, vraj
„slovenskej kultúry v Prahe nikdy nie je dosť“. V hlavnej sále pribudol moderný projektor a premietacia plocha, takže názov

Zo slávnostného otvorenia letnej záhradky Slovenka
„multifunkčná“ si plne zaslúži. A tam, kde sa kedysi konávali
hlavne výstavy, galéria zrejme zostane aj v budúcnosti.
Aventin je pôvodne názov jedného zo siedmich pahorkov, na
ktorých sa rozkladá „večné mesto“, Rím. Zaželajme teda večnosť
aj jeho pražskému menovcovi – v prospech nás všetkých, čo
máme radi slovenskú kuchyňu a jedným dychom s ňou i slovenskú kultúru.
■
Autor je novinár
Foto Radovan Čaplovič a spoločnosť VAS

Majiteľka reštaurácie Naďa Kalinovská-Vanišová v rozhovore
s autorom článku Jozefom Gáfrikom

Reštaurácia Aventin
Purkyňova 53/4, Praha 1
Otvorená denne od 11.00 – 23.00 hod.
Tel.: 777 722 847
E-mail: aventin@volny.cz

dokonale svádí Ivana Chýlková jako paní Robinsonová, ani jedna z nejúspěšnějších inscenací Studia DVA Otevřené manželství, ve které excelují Jana Krausová a Karel Roden.
Příznivci Edwarda Albeeho si jistě nenechají ujít vynikající výkony Hany Maciuchové a Ladislava Freje ve hře Kdo se bojí Virginie Woolfové? Ve Studiu Švandova divadla budete mít možnost zhlédnout strhující monodrama Jašek s Annou Šiškovou, které bylo původně uváděno jako součást inscenace Ženy mezi nebem a zemí. V závěru Léta uvedou
několik představení také hosté ze Slovenska.
Na Vyšehradě bude v premiéře uvedena komedie Vše o ženách, která je příležitostí pro tři skvělé herečky Annu Šiškovou, Janu Krausovou a Jitku Schneiderovou,
z nichž se každá představí v pěti rolích, a to vše v rytmu songů šedesátých let 20. století. Autorem hry je současný chorvatský dramatik Miro Gavran, který vyprodává divadla
od Washingtonu přes Buenos Aires až po indické město Bombaj. Vedle zajímavého obsazení jistě zaujme i režie, které se ujala Jana Janěková, o níž jste možná netušili, že je
kromě divadelní, filmové a televizní herečky i úspěšnou režisérkou. Na Vyšehradě bude v červenci mezi 9. a 22. uvedeno jedenáct představení této brilantní komedie.
Ať už dáte přednost klimatizovanému sálu Švandova divadla nebo letnímu amfiteátru na Vyšehradě, můžete se těšit především na skvělé výkony předních českých i slovenských herců. Podrobnosti o programu najdete na www.studiodva.cz.
• Eliška Blechová
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o knihách
zo Slovenska
a o Slovensku
Slovo

Z najnovšej produkcie slovenských vydavateľstiev vyberáme...

DUŠAN TARAGEL & DANGLÁR
Jánošík! Pravdivý príbeh legendárneho zbojníka a jeho družiny
(Slovart)
Pokiaľ ide o dvojicu Taragel & Danglár (vlastným menom
Jozef Gertli), niet v súčasnosti na Slovensku osvedčenejší
tandem mystifikátorov a fabulátorov, ktorým nie je nič sväté.

Tentoraz nejde o nijakú slovenskú mafiu, ani návody ako spáchať noblesnú vraždu v rámci spoločenského bontónu, ale
ide o rúhavé siahnutie kradmou rukou priamo na srdce slovenskej národnej mytológie – na nášho statočného hôrneho
chlapca Jánošíka. Komiksový príbeh je rozfázovaný na deväť
častí a má bohato rozvinuté všetky aspekty pokleslej literatúry. Samozrejme, o pravdivý príbeh ide len v podtitule knihy,
pretože inak je všetko postavené hore nohami. Už len sám
koniec príbehu, ktorý sa – na rozdiel od legendy – končí optimistickým Jánošíkovým víťazstvom. Autori nás akoby tým
chceli nielen potešiť, ale aj svojsky kompenzovať mimoriadne nevzhľadné panoptikum postáv, ktoré sa v ich príbehu
vyskytuje. Vôbec to nie je lákavý pohľad. Hoci sám Jánošík,
samozrejme, vyzerá ako hranatý Terminátor a jeho milá
Anička akoby práve dorazila z plastiky poprsia, obe tieto
kladné postavy sa pohybujú v panoptiku mimoriadne odpudivých a odióznych figúr a figúrok, takých typických pre
Danglárov kresliarsky rukopis. V tomto zmysle je to väčšmi
Danglárova kniha. Ako vždy je kresliarsky nesmierne silná,
presná a vtipná. Ak je niečo na Danglárovi pozoruhodné, tak
jeho cit pre vtipný detail. V tomto prípade – časťou za celok napríklad obrázok, kde si Anička v zrkadle prezerá nové sexy
šaty, ktoré jej Jánošík priniesol. Jej komentár v bublinke
(„Také ani grófka Révayová nemá!“) je napísaný v zrkadlovom obrátení.
Kto má rád Taragelov zmysel pre absurditu a Danglárovo
panoptikum, príde si na svoje. Mimochodom, Danglár je aj
skvelý – a vtipný! – maliar. V Prahe je možné vidieť výber
z jeho voľnej tvorby celý jún v galérii Vltavín.

MARIAN JASLOVSKÝ
Collegium Musicum
(Slovart)
Marian Jaslovský je nielen výborný hudobník, ale aj zasvätený hudobný publicista. Po monografiách o hudobníkoch
Dežovi Ursínym (Pevniny a vrchy) a Jarovi Filipovi (Človek
hromadného výskytu) vydal na jar ďalšiu zásadnú prácu z his-



Premiéry Léta hereckých osobností 2007:
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ (Jean Dell a Gérald Sibleyras)
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří
se jim to?
Ve francouzské konverzační komedii hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica, režie: Patrik Hartl.
Premiéra 14. června 2007 ve Švandově divadle
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tórie modernej slovenskej hudby – monografiu o legendárnej
skupine Collegium Musicum. Jaslovského kniha síce nie je čo
do témy prvou (život a osudy protagonistu kapely Mariána
Vargu spracoval už Peter Uličný vo skvelej knihe O cestách,
ktoré nevedú do Ríma), ale je prvou knihou, ktorá ponúka hĺbkový pohľad do histórie skupiny, právom považovanej za
nedostižný fenomém na slovenskej hudobnej scéne.
Jaslovský ako biografický autor si vyberá minimálny priestor,
ktorý v o to väčšej miere poskytuje prehovorom priamych
aktérov či spoluaktérov príbehu Collegia Musica. Z koláže ich
spomienok, fragmentov rozprávania, novinových rozhovorov
alebo úryvkov (napríklad z denníka basgitaristu Fedora Freša)
vyvstáva pomerne plastický obraz o kapele,
ktorá ďaleko prekročila
svoju neprajnú dobu
a založila fundament
moderného slovenského
rocku v tom najpravovernejšom zmysle slova.
Ukazuje sa to, čo bolo
zrejmé zo samej podstaty
ich muziky: že členovia
kapely a ich súputníci
(o.i. Hammel, Peteraj,
Vaškovič) patria k mimoriadne
vnímavým
komentátorom
nielen
samých seba, ale najmä
doby a geografického
priestoru, v ktorom im
bolo súdené žiť a tvoriť.
Jaslovského autorský vklad – vrátane precízneho kalendária
a diskografie – výrazne vystupuje v pasážach, v ktorých
pomerne detailne rozoberá kompozičnú štruktúru Vargových
skladieb, ba celých dlhohrajúcich platní. Niečo také obvykle
nebýva súčasťou biografií, v tomto prípade však ide o organickú súčasť celého textu knihy, ktorá aj nám, laikom, prizvukuje, že Collegium Musicum nebola instatná art-rocková kratochvíľa, ale seriózna, pritom zrozumiteľná hudba, nespochybniteľná súčasť slovenskej národnej hudobnej kultúry.

KOLEKTÍV AUTOROV
Slováci v Petrohrade
(Globus, Sankt Peterburg)
Táto zaujímavá brožúrka o osudoch významných Slovákov,
spojených tou alebo onou mierou životom či prácou s jedným
z najvýznamnejších ruských miest, je kolektívnym dielom
popredných ruských slovakistov (V. V. Michajlenko, O. M.
Malevič a i.). Jednotlivé príspevky pokrývajú široký rozsah
kontaktov Slovákov s Petrohradom. Ako na to pregnantne

poukazuje vo svojej úvodnej stati autorka I.M.Poročkinovová,
tento rozsah je daný tradíciou, keď sa do Ruska dostávali od
začiatku 18. storočia najrôznejší slovenskí remeselníci (predovšetkým drotári), cestovatelia-dobrodruhovia (za všetkých:
Móric Beňovský), či umelci (napr. maliar Ján Rombauer).
V tomto kontexte je obzvlášť zaujímavou (a objavnou) postava
rektora
Sankt-Peterburskej
univerzity
profesora
Balugjanského (1769 – 1847), rodáka zo zemplínskej Vyšnej
Olšavy. Na jeho osud je zameraná stať V. V. Michajlenka, ktorý
pojednáva o Balugjanského akademickej a štátnopolitickej
činnosti. Ďalšie state v brožúrke popisujú aktivity slovenských
činiteľov v Petrohrade v roku 1867 (O. M. Malevič), približujú
históriu slovenskej tlače a slovenských žurnalistov
v Petrohrade (O. M. Malevič, I. M. Pročkinová), ako aj pobyt M.
R. Štefánika v tomto meste (S. I. Andrejev a S. S. Smirnov).
Súčasťou publikácie je aj spomienka prekladateľa V. D.
Slavického na návštevy slovenských spisovateľov vo vtedajšom Sovietskom zväze.
■
Autor je kultúrny atašé
a riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe
Foto archív

VŠE O ŽENÁCH (Miro Gavran)
Komedie Vše o ženách je hra o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví... a to nejen o ženách. Je příležitostí pro tři skvělé
herečky, z nichž každá se představí v pěti rolích, a to vše v rytmu songů 60. let 20. století. Autorem hry je současný chorvatský
dramatik, který vyprodává divadla od Washingtonu přes Buenos Aires až po indické město Bombaj.
Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová, režie: Jana Janěková.
Premiéra 9. července 2007 na Letní scéně Vyšehrad
• red
Foto Studio DVA
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Helena Nosková

Dni zasvätené zeleni
a jedlá s nimi spojené

Na sklonku apríla sa slávi sviatok, ktorý južní a východní Slovania vnímajú už ako pomalý vstup do leta.
A tohtoročný koniec apríla im dal za pravdu aj u nás. Teplomer na sv. Juraja ukazoval skutočné letné teploty. Tento obľúbený, mnohokrát spodobený rytier, zabíjajúci draka a oslobodzujúci princeznú, bol a je
populárny v celej Európe. V Anglicku je sv. George patrónom celej krajiny, v Grécku ho poznajú ako
Belleforta, ktorý ubil nebezpečnú dračicu, je Siegfriedom z Wágnerovej tetralógie Prsteň Nibelungov.
Pôvodný význam tohoto mena je „ten, ktorý obrába zem“, čiže roľník. Preto sa jeho sviatok slávi na jar, keď
„sa otvára zem“. Podľa českých pranostík „na sv. Jiří vylézají hadi a štíři“, čo značí, že zem je dostatočne preteplená slnkom a všetko v nej klíči a rastie.
okračovateľom sv. Juraja v slede jarných dní bol sv. Marek.
Na sv. Marka chodieval farár s procesiou ľudí do polí svätiť
vzchádzajúce zelené obilie, aby dobre rástlo a nič mu neškodilo.
Tento zvyk sa znovu opakoval na Turíce, u východných Slovanov
sviatky Trojice, inde Svatodušní svátky, ktoré sa slávia 40 dní po
Veľkej noci. Na Turíce roľníci nosili a nosia kytičky zeleného obilia
i ratolesti do kostola, kde ich kňaz požehná. Týmto úkonom
požehnal obiliu a ďalším rastlinám na poliach. V minulosti
chodieval farár v tieto dni i s procesiou na polia, kde žehnal budúcej úrode.

P

Sviatok pastierov
Deň sv. Juraja bol na Slovensku i inde sviatkom pastierov dobytka i oviec. V ten deň sa vyháňal na pašu dobytok z celej dediny
i mesta. Ešte v polovici dvadsiateho
storočia sa aj v mestských dvoroch
choval dobytok. Dobytok pásaval
jeden i viacerí obecní pastieri na obecných pasienkoch. Niekde ich vyberali
spomedzi miestnych mládencov, ktorí
sa po určitom čase striedali, inokedy
sa striedali na pastve dospelí muži,
alebo mali svojich pastierov. V tom
prípade išlo o sezónne zamestnanie za
mzdu. Pasienky bývali vzdialené od
dediny a pastieri s dobytkom odchádzali buď na niekoľko dní, alebo sa každodenne vracali so stádom domov.
Kravy – dojnice sa pásli vždy čo najbližšie, aby sa mohli navečer
vrátiť a podojiť. Jalovice a býky sa pásli oddelene na vzdialených

pastviskách. Pastieri sa s nimi nevracali. Žili v sezónnych obydliach a do dediny či mesta zostupovali občas, niekedy sa vracali
so stádom až na konci sezóny.
Na sv. Juraja bolo zvykom, že gazdiné vyvádzali svoju kravu
(kravy) z maštale a odovzdávali ju pastierovi. Gazdiná kravu
pohladila čerstvým vajíčkom, symbolom nového života, a jej
prianím súčasne bolo, aby sa krava vrátila „okrúhla ako vajíčko“,
dobre napasená. Takisto sa vyprevádzala na prvú pašu jalovička
a býk. V niektorých regiónoch bolo zvykom, že v predvečer
sv. Juraja si gazdiná pripravila žeravé uhlíky, na ktorých pálila vetvičky a bobuľky borievky. Tým okiadzala dobytok a zariekala ho,
aby mu vonku na paši nič neuškodilo – aby kravu necicali bosorky, aby ani ju, ani býka nikto neuriekol, aby dobytok neokrivel
apod.
Gazdiná si chcela nakloniť aj pastiera,
aby sa o jej dobytok dobre staral. Preto
mu pripravila dobrú praženicu a pálené na zapitie. Okrem toho ho obliala
vedrom studenej vody, aby na pastve
nedriemal a dával pozor na dobytok.
Vodu mala nabrať z vyčistenej studničky. Pred sv. Jurajom chodievali dievčence čistiť všetky studničky v chotári,
aby po celý rok dávali čistú a chladnú
vodu. Čistiť studničku mohla len
panna, ktorá do nej vstúpila a vodu
vylievala do všetkých svetových strán,
čím privolávala dostatok vlahy na celý
rok. Na tento účel sa vyberali dievčatá osem- až desaťročné.
Podobné zvyky sa odohrávali u východných i južných Slovanov.

Jedlá
Polévka ze syrovátky z České kuchařky vyznamenané čestným diplomem s právem ražení zlaté medaile na I. mezinárodní výstavě pro umění kuchařské, hostinství a příbuzná odvětví v Plzni 1904
Vezmi asi tři čtvrti litru (dva žejdlíky) mléka, dej do něj trochu citrónové šťávy, svař trochu, proceď je skrze sítko, sýr vyndej do syrovátky, pak
přidej trochu kmínu a dej to vařit; rozmíchej kousek másla s dvěma žloutky, zakloktej řádně, by se to nesrazilo, smíchej s ostatní syrovátkou, osol to a vlij na chleba nakrájený. Polévka ta se hodí zvláště pro nemocné.
Šťovíková omáčka (i polévka)
Šťovík se vypere, seseká a trochu na másle usmaží, posype se moukou, pak se přidá trochu smetany a polévky a to svaří se patřičně.
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Okrem toho sa v tento deň chodili dospelí roľníci a ich ženy váľať
po poli, po lúkách, aby nabrali do seba Jurskú rosu a boli po celý
rok zdraví a silní. Miestne bosorky zbierali Jurskú rosu do plachiet, žmýkali ju do krčahov a chodili s ňou škodiť dobytku. Kravám
tak odobrali mlieko, býkov a teľce pomocou rosy vysušili do špiku
kosti. Len vyhnanie na prvú pašu vŕbovou vetvičkou, posvätenou
na Kvetnú nedeľu v kostole, malo zachrániť dobytok pred úkladmi bosoriek.
Bulhari, Srbi a Čiernohorci v tento deň zabíjajú barana tak, aby
ani kvapka krvi nepadla na zem. Krvou z barana potrú deťom
čelo, líca a bradu na ochranu pred zlými silami. Potom barana
upečú a všetci slobodní muži pospolitosti majú baraniu hostinu. Kosti barana musia zakopať.
Východní Slovania verili, že po sv.
Jurajovi ožijú všetky jarné choroby.
Celú zimu boli zamrznuté v snehu
a ľade. Ak sa pokropia vodou z marcového snehu, stratia silu a ľudom neublížia.
Česi deň sv. Juraja neslávili ako deň
pastierov. Dobytok chodili pásať deti
sedliakov a roľníkov na spoločné
i vlastné pasienky. V Jurský deň sa
začínali sviatky zelene a stromov,
ktoré boli spojené so zažehnávaním sucha, vylievaním studničiek
a v máji sa končili voľbou „lesného kráľa“ a jeho sprievodom cez
dediny a mestá.

Sviatky zelene a stromov
Nielen pohanskí Slovania uctievali stromy a háje. Hoci Litovci prijali kresťanstvo koncom štrnásteho storočia, kult stromov a hájov
pretrval až do sedemnásteho storočia. K veľkým stromom sa
obracali o radu, okolo svojich domov a dedín udržiavali posvätné
háje, kde bolo hriechom odlomiť i tú najmenšiu halúzku. Ten, kto
ju odlomil, buď náhle zomrel, alebo ochrnul.
Starí Germáni takisto ctili stromy a háje. Rešpekt voči nim pretrval až do devätnásteho storočia. Ak sa v stredoveku niekto opovážil olúpať kôru stromu, čakal ho prísny trest. Najskôr mu vyrezali pupok a pribili ho na strom. Potom ho okolo stromu naháňali tak dlho, až sa mu črevá omotali okolo kmeňa. Oko za oko, zub
za zub. Črevo za kôru.
Nielen v Európe ľudia verili, že duch stromov ochraňuje úrodu
a má blahodarný vplyv na rozmnožovanie dobytka. Taktiež sa
verilo, že prináša ženám plodnosť. Preto sa v noci z 30. apríla na
prvého mája stavali pred každou dedinou i mestečkom máje so
zeleným vrcholcom, všakovako ozdobené. Niekde musela byť
okolo pňa uviazaná žltá a červená stuha, rovnaké stuhy zdobili aj
vrcholec. Stavali sa tiež uprostred dediny, na námestí a jednotlivo všetkým dievčatám na vydaj pred domom. Mali zaručiť ich
plodnosť v budúcnosti.

Nemci stavali pred dvere maštalí a stajní máje, pre každého koňa
a kravu jednu. Verili, že potom budú kravy dávať veľa mlieka.

Mlieko a jeho ďalšie produkty
Podľa ľudovej viery, podloženej praktickými skúsenosťami, bolo
najlepšie, najtučnejšie a najzdravšie mlieko v máji a júni. Verilo
sa, že práve toto mlieko obsahuje veľa vitamínov a liečivých látok,
ktoré sa doň dostanú spasenými liečivými bylinkami. Čerstvé
mlieko skutočne obsahuje aj vitamín C, ten sa však prevarením
ničí. Mlieko je bohaté na mliečne bielkoviny, v minulosti najdôležitejší zdroj živočíšnych bielkovín. Nahradzovali vlastne málo
dostupné mäso. Z kravského, ovčieho
a kozieho mlieka sa vyrábali rôzne syry
– mäkké, tvrdé, údené. Z kravského
mlieka sa vyrábal jogurt i tvaroh,
z ovčieho žinčica, bryndza, ovčia hrudka, parenice, oštiepok, z kobylieho
mlieka osviežujúci kumys.
Tvaroh a syry mali veľký význam vo
výžive ľudí v Čechách podobne ako na
Slovensku. Ľudia už v dávnej minulosti chceli uchovať mlieko z jari a leta, keď
ho bol nadbytok, do jesene a zimy.
Z mlieka sa zozbierala smotana, potom
sa nechávalo vo veľkých hrncoch alebo
sudoch skysnúť a veľa dní v chlade ustáť. Na Podkarpatskej Rusi
v minulosti takto zlievali mlieko do sudov umiestených vo zvláštnych krechtoch a jednostaj skysnuté doplňovali čerstvým, zberali srvátku a z nej v lete varili polievku. Do jesene získali hustý
zákvas, akýsi prírodný jogurt, a ten sa potom v chladných dňoch
nekazil. Jedol sa s chlebom.
Nemci z horských oblastí taktiež zbierali po celé leto kyslé mlieko
a uchovávali ho vo zvláštnych dubových sudoch. Na jeseň piekli
v peci zemiaky a k nim varili z tohoto mlieka hustú smotanovú
polievku, ktorú nazývali „jesenné mlieko“.
V Čechách a na Slovensku sa z kyslého mlieka prihrievaného na
sporáku vyzrážal tvaroh a ten sa cez plátno odcedil. Názov tvaroh
údajne vznikol z pojmu tvoriť, alebo tvarovať. Jeho názov ako
keby zachovával myšlienkový proces, pri ktorom človek pozoroval, ako sa tekuté mlieko premieňa na čoraz pevnejšiu hmotu.
Spočiatku mäkký tvaroh sa ďalej lisoval v plátenom „tvarožníku“
celú noc. Väčšinou sa zaťažil v lise, aby z neho odkvapkala srvátka. Tuhý tvaroh sa jedol na desiatu i na olovrant s chlebom, alebo
sa rozrábal so smotanou, kyslým mliekom alebo maslom na nátierku. Do nátierky sa pridával kôpor alebo pažítka, prípadne mladá
cibuľka. Od jari do jesene sa jedlo viackrát denne, lebo deň bol
dlhší, ľudia ťažko pracovali, najmä keď žali a zberali obilie. Okrem
obvyklých troch jedál denne sa pridávali ďalšie dve jedlá: desiata
a olovrant. Obe jedlá sa doplnili rôzne upraveným tvarohom
a domácimi syrmi.
■
Foto autorka

Rýžová polévka italská ( S parmazánským sýrem)
Vezmi čtvrť kila (půl libry čisté rýže, namoč ji v teplé vodě, vyper a dej do 3/4 litru (půl mázu) polévky a postav
k mírnému ohni. Když zrnka naběhla, dají se do polévky, přidá se trochu soli a několik deka nadrobno nastrouhaného sýra parmazánského. Jelikož někdo nejí rád tento sýr, tedy lze jej rozstrouhaný na zvláštní talíř dáti na
stůl, kdežto každý si ho do polévky dáti může dle libosti své. V současnosti můžeme parmezán nahradit méně
aromatickým eidamem a dalšími druhy tvrdých sýrů. Osobitou chuť polívce dodá najemno nastrouhaný slovenský oštiepok.
• hn

Program Slovenského in‰titútu v Prahe
na mesiac jún, júl, august 2007
5. 6. o 17:00
Galéria SI
IVAN âANIGA – PARALELN¯ SVET
Prvá autorská v˘stava talentovaného slovenského
v˘tvarného fotografa v Prahe.
Kurátor: PhDr. Marian Pauer
Pripravil SI
6. 6. o 17:00
Modrá sála SI
ZWIEBELOVO KVARTETO
Koncert v˘znamného slovenského hudobného telesa, pri príleÏitosti 30. v˘roãia Klubu slovenskej kultúry v Prahe.
Program:
W. A. Mozart – Sláãikové kvarteto g-dur KV 387;
L. van Beethoven – Sláãikové kvarteto f-mol, Op. 95;
D. ·ostakoviã – Sláãikové kvarteto No. 8 c-mol,
Op. 110.
Koncert pod zá‰titou riaditeºa Slovenského in‰titútu v Prahe a kultúrneho ata‰é SR Igora Otãená‰a.
Viac informácií na www.zwiebelquartet.sk
Pripravili KSK v spolupráci s Regionálnou Obcou
Slovákov v Tepliciach a SI.
7. 6. – 17. 6.
Praha, Vy‰ehrad – Amfiteáter (Letná scéna)
Medzinárodn˘ festival divadla a hudby
VY·EHRANÍ 2007
Program:
7. 6. od 19:00 Alan Miku‰ek
10. 6. od 19:00 Rado‰inské naivné divadlo:
Desatoro
13. 6. od 18:00 Pavol Hammel a Prúdy
15. 6. od 19:00 ZVA 12 28
15. 6. od 19:00 Peter Lipa & Visegrad Blues
Band
16. 6. od 15:00 Divozel
19. 6. od 18:00 Deti Kesai – rómsky detsk˘
súbor
Viac informácií na www.vysehrani.cz Vstupenky
v pokladni festivalu alebo na vysehrani@email.cz
Partnerská spolupráca SI na úãasti slovensk˘ch
umelcov.
11. 6. o 17:00
Modrá sála SI
IVAN KÃHLER – JUDE OSUDY
FotokoláÏ, asambláÏ
V˘stava pri príleÏitosti pietnej spomienky na prv˘
transport Ïien a slobodn˘ch dievãat zo Slovenska (
Poprad 25. 3. 1942) do koncentraãného tábora
Osvienãim. Kurátor: Anna Ondru‰eková.
Spomienka k 65. v˘roãiu tejto udalosti.
Pripravila Tatranská galéria v Poprade v spolupráci s SI.
12. 6. – 14.6.
Telã
ARTS&FILM 2007
Medzinárodn˘ festival filmov o umení. V rámci festivalu: 13.6. od 19:30, Konvikt sv. AndelÛ, nám. J.Kypty
74, Telã, Slovensk˘ veãer druÏobného mesta ·aºa.
Viac informácií na www.arts-film.com
Pripravil OV festivalu s podporou SI (Slovensk˘
deÀ).
16. 6. o 21:30
Národní muzeum – âeské muzeum hudby,
Karmelitská 2,
Praha 1
Múzejná noc – PIANO REVUE
Originálne divadelné pásmo mlad˘ch slovensk˘ch
hercov ako pocta Jiﬁímu Voskovcovi a Janovi
Werichovi. Autori a réÏia: K. ÎiÏka a J. Nvota.
www.muzejninoc.cz
Pripravila JW producentská a SI.

18. 6. o 10:00
Modrá sála SI
Slovenská poézia a próza
Od ºudovej slovesnosti po súãasnú modernu.
Cyklick˘ komponovan˘ literárny program pre ‰tudentov praÏsk˘ch ‰kôl spojen˘ s predná‰kou, prednesom ukáÏok z diel a besedou.
Pripravil SI v spolupráci s KSK a Kabinetom slovakistiky FF UK.
18. 6. o 17:00
Modrá sála SI
TV pondelok z Bratislavy
Jozef Holl˘: KUBO
Televízna adaptácia mimoriadne úspe‰nej veselohry
slovenského dramatika v hlavnej úlohe s Jozefom
Kronerom. Hrajú: J. Kroner, E. Vá‰áryová, J. Pántik, E.
Romanãík a ìal‰í. RéÏia: Martin Ëapák.
Pripravil SI v spolupráci s STV Bratislava.
19. 6. 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.
Pripravil KSK v spolupráci s SI.

25. 6. o 18:00
Modrá sála SI
XVI. projekcia cyklu Slovenská literárna klasika na filmovom plátne.
ªudo Ondrejov: VTÁK NOCIAR
Baladick˘ príbeh starnúceho spisovateºa, ktor˘ preÏíva
obdobie tvorivej krízy umocnenej aj zl˘m zdravotn˘m
stavom.V˘chodisko z tejto Ïivotnej situácie nachádza
v návrate do rodn˘ch hôr. Hrajú:V.Müller,V.Polónyi, F.
Papp,M.Vránová a ìal‰í. RéÏia:Anton Majerãík. Projekcia
pri príleÏitosti 60. v˘roãia narodenia A.Majerãíka.
Pripravil SI v spolupráci s Kabinetom slovakistiky
FF UK a SFÚ Bratislava.
28. 6. o 19:00
Modrá sála SI
Slovensk˘ jazz v Prahe
PACORA
PraÏská premiéra senzaãného slovensko-moldavského world jazzového tria
Stanislav Palúch – husle, Marcel Comendant –
cimbal, Robert Ragan – kontrabas.
Viac informácií o skupine na www.pacoratrio.sk
Pripravil SI v spolupráci s Hudobn˘m centrom
Bratislava.
3. 7. o 17:00
Galéria SI
GUSTÁV ·VÁBIK – MACVEJDA: Princíp mojej
krajiny
Profilová v˘stava jedineãného slovenského umeleckého rezbára a v˘tvarníka. Kurátor: Milan Mazúr.
Pripravil SI a PovaÏská galéria v Îiline.

19. 6. o 17:00
Modrá sála
HRDINOVIA OD ZBOROVA
Program k 90. v˘roãiu prvej bojovej akcie ãs. légií
v Rusku. Pripravila a uvádza: Dr. Zlata Foﬁtová,
CSc, ãlenka âs. obce legionárskej a emeritná profesorka FF UK Praha a âVUT Praha.
Pripravil SI.

10. 7., 11. 7.
Praha, Staromûstské nám.
AMC Trio
Koncert pre‰ovskej jazzovej formácie v rámci festivalu Bohemia Jazz Fest. (ëalej: 12. 7. PlzeÀ, nádvoﬁí
Pilsner Urquell, 13. 7. Prachatice, Velké nám. a 14. 7.
âeské Budûjovice, nám. Pﬁemysla Otakara II.)
Viac informácií na www.amc-trio.sk
a www.bohemiajazzfest.cz
Pripravil OV podujatia s podporou SI.

21. – 23.6.
Praha – praÏské ostrovy, kluby, nábreÏia.
4. roãník hudobného multiÏánrového festivalu – UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2007
V rámci festivalu: 21.6. o 19:00, Modrá sála SI,
Sviatok hudby: ANNA KATARINA SCHATZL –
FENG YUN SONG&TRIO PUO. Koncertné vystúpenia v rámci celosvetového hudobného podujatia
– súãasÈ projektu United Islands of Prague.
23.6. o 13:00, Streleck˘ ostrov, ZUZANA
HOMOLOVÁ. Koncert slovenskej folkovej speváãky.
Viac informácií na www.unitedislands.cz.
Vstupenky v pokladni festivalu.
Program slovenskej ãasti s organizaãnou podporou SI.

21. - 22. 7.
Hola‰ovice
10. Selské slavnosti Hola‰ovice
Tesanie drevenej sochy v rámci populárneho podujatia
prezentácie tradiãn˘ch remesiel. Autor: Peter Zoriãák.
Pripravil SI v spolupráci s ÚªUV Bratislava a FOS.

22. 6. o 17:00
Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
ARCHITEKT ALFRÉD PIFFL
V˘stava k 100. v˘roãiu narodenia poprednej osobnosti ãeskej a slovenskej architektúry.
Viac informácií na kpu.uo@tiscali.cz
Pripravil Klub pﬁátel umûní Ústí nad Orlicí
s partnerskou spoluprácou SI.
22. 6. o 18:00
Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1
JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE
Koncert ‰piãkového bratislavského pesniãkárskeho
tria spojen˘ s krstom knihy Folk na Slovensku.
Viac informácií na www.bluessklep.cz
Vstupenky v pokladni klubu.
Pripravil SâK v spolupráci s SI.

od 3.8.
Galéria SI a V˘stavná sieÀ Mánes, Masarykovo nábﬁ. 250,
Praha 1
JÚLIUS KOLLER – J.K.U.F.O., (SI)
VLADIMÍR HAVRILLA – Ten minutes, (Mánes)
SúbeÏné reprezentatívne v˘stavné projekty dvoch
popredn˘ch predstaviteºov súãasného slovenského
v˘tvarného umenia. Pripravili: Du‰an Brozman
a Boris Kr‰Àák.
Pripravil SI v spolupráci Galeriou Artandconcept,
BonArt o. s., OZNKA Zvolen a SNG Bratislava.
22. – 26.8.
Litomûﬁice – kino Máj, Letní kino a divadélko Minimax
LITOMù¤ICE PO SIEDMYKRÁT
Filmov˘ festival na tému Stret generácií
Slovenská úãasÈ:
24. 8. Fero Feniã: dokumentárna tvorba
24. 8. Du‰an Hanák: Obrazy starého sveta
25. 8. Du‰an Tranãík: Pavilón ‰eliem
26. 8. Martin ·ulík: V‰etko, ão mám rád
25. 8. Vystúpenie skupiny Îivé kvety
www.kinoostrov.cz
Pripravil OV festivalu v spolupráci s SI.
28. 8. – 2. 9.
Ovocn˘ trh, Praha 1
Medzinárodn˘ folklórny festival
PRAÎSK¯ JARMARK
Vystúpenie folklórnej skupiny Gernátovci
z Turzovky a folklórneho súboru Kysuca.
Pripravil FOS âR s podporou SI.

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!

Modrá stránka
program Klubu slovenskej kultúry na jún 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 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.

Streda 6. 6. o 17.00

Štvrtok 21. 6. o 10.30

Modrá sála Slovenského inštitútu

Bratislavské bábkové divadlo

Jilská 16, Praha 1

Dunajská 36, Bratislava

ZWIEBELOVO KVARTETO V PRAHE

Štvrtok 21. 6. o 15.00

Koncert významného slovenského hudobného telesa

Dunajská, Bratislava

Zwiebelovo kvarteto pri príležitosti 30. výročia založenia

Materská škola, Bratislava

Klubu slovenskej kultúry. Program pripravil Klub sloven-

S BÁSNIČKAMI A PESNIČKAMI Z ROZPRÁVKY DO

skej kultúry v spolupráci s Regionálnou Obcou Slovákov

POHÁDKY POĎTE S NAMI

v Tepliciach a so Slovenským inštitútom v Prahe. V pro-

KRST LEPORELA O BRATISLAVE

grame zaznejú diela: W. A. Mozart – Sláčikové kvarteto

Dvojjazyčné bábkové predstavenie pre najmenšie deti. Dvaja

G dur KV 387; L. v. Beethoven – Sláčikové kvarteto f mol

živí herci zavedú deti do rozprávkovej krajiny, kde sa stretnú

Op. 95; D. Šostakovič – Sláčikové kvarteto No. 8 c mol

s princeznou, kráľom, zvieratkami aj lúpežníkmi a pritom sa

Op. 110. Podrobnejšie informácie o kvartete nájdete na

naučia aj niektoré cudzie slová.... Účinkujú: V. Kučerová a M.

internetových stránkách www.zwiebelquartet.sk

Matejka. Scenár V. Kučerová, výprava Z. Štancelová, hudba

Vstup voľný.

J. Kačírek, réžia J. Sebechlebský. Súčasťou predstavenia je
malá súťaž s odmenou. Predstavenie je spojené so slávnost-

Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

Štvrtok. 14. 6. o 17.00

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.

PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM

Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú
záujem byť nápomocní Klubu slovenskej kultúry
v odborných záležitostiach, nech nám dajú vedieť –
telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry,
resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
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

Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
Osobnosti slovenského divadla
V poradí už tretia beseda s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom (Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK a filmovej sekcie KSK

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
založenia Klubu slovenskej kultúry.

Podvečer so slovenským divadlom. Na našom stretnutí

Utorok 26. 6. o 17.00

vám v novom cykle predstavíme ďalšie tri veľké osob-

Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3

nosti slovenského divadelníctva – divadelného herca

STRETNUTIE SO ZÁUJEMCAMI TRADIČNÉHO ZÁJAZDU

a režiséra Andreja Bagara, skladateľa a dirigenta

NA SLOVENSKO

Ladislava Holoubeka a herečku Evu Polákovú.

Informačná schôdzka so záujemcami budúcoročného

Vstup voľný.

štvordňového zájazdu na Slovensko. Na stretnutí

Pondelok 18. 6. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA

Sobota 19. 5. – Nedeľa 30. 9.
Kostel sv. Kateřiny, Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Výstavný projekt KSK a DOMUS pri Klube slovenskej
kultúry o histórii príchodu Slovákov do českých
krajín a o ich kultúrnom prínose v minulosti a v súčasnosti pre ČR. Program pripravili KSK, DOMUS
a Oblastní muzeum v Chomutově. Výstava sa koná pri
príležitosti 30. výročia založenia Klubu slovenskej
kultúry. Podrobnejšie informácie o výstave sa dozviete na internetových stránkach – www.klubsk.net
a www.muzeum-cv.net.

Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu

Utorok 22. 5. – Streda 4. 7.
Sklárská galéria, Karlov
ČAROVANIE VODY
Výstava fotografií „Čarovanie vody“ Stanislava Gajdoša,
člena KSK. Program pripravil KSK v spolupráci so
Sklárskou galériou v Karlove.

krajine. Program nadväzuje, tak ako v roku 2006, na tra-

Utorok 5. 6. o 17.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ROZDELENIA ČESKO-SLOVENSKA A SÚČASNÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ ČR A SR
(1. časť)
Prvá z prednášok Ing. Karola Ujházyho spojená s besedou o ekonomických dôsledkoch rozdelenia Československa a o súčasnom ekonomickom rozvoji ČR a SR.
Program pripravil KSK v rámci programov seniorskej
sekcie KSK. Moderuje JUDr. Milan Budovič.
Vstup voľný.

ným krstom dvojjazyčnej publikácie, leporela pre deti

Cyklický komponovaný literárny program pre študentov
pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom uká-

si budeme vyberať miesto nášho pobytu a približný termín.
Vstup voľný. Tešíme sa na vašu účasť.
SCRABBLE TURNAJ
Turnaj v najpopulárnejšej slovnej hre Scrabble – v slovenskom a českom jazyku – pre tri vekové kategórie členov a priateľov KSK.
Vstup voľný.

žok z diel a besedou. Program pripravili Slovenský inštitút v Prahe a KSK.
Vstup voľný.
Utorok 19. 6. 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
dičný program KSK – S básničkami a pesničkami do
rozprávky poďte s nami. Program pripravili Slovenský
inštitút v Prahe a KSK.
Vstup voľný.

PREDBEŽNÁ PONUKA NA JÚL – AUGUST 2007
Pondelok 9. 7. o 15.00
Utorok 10. 7. o 10.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie stretnutia pedagógov a študentov pri príležitosti
príprav 4. ročníka pražskej stredoškolskej konferencie
„Čeština a slovenčina jazyky blízke?“
Streda 29. 8. o 18.00
PLAVBA PO VLTAVE K 63. VÝROČIU SNP
Tradičná spoločenská pripomienka výročia SNP spojená
s bohatým kultúrnym programom na lodi.
Podrobnejšie informácie vám prinesieme na najbližšej

Štvrtok 21. 6. v čase 16.00 – 18.00

Modrej stránke.

Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3

Väčšina programov je financovaná MK ČR v rámci dotá-

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej

cií pridelených na rok 2007. Niektoré z programov sú pri-

problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti

pravené s finančným prispením MŠMT ČR a PosAm

prevodov bytov do vlastníctva)

Praha s.r.o.

Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK –
JUDr. Marta Očovská pre členov KSK. Prineste si so

Adresa:

sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.

Klub slovenskej kultúry, Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3

Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali

Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170

dopredu na telefónne čísla KSK, t.j. 224 215 085 alebo

e-mail: klubsk@gmail.com

724 025 170.

www.klubsk.net

systémové integrace • dodavatel informaãních technologií • systémy pro správu dokumentÛ • systémy pro pﬁedtiskovou pﬁípravu

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

