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Programy v októbri a novembri 2015
2. 10.–31. 10.
Jan Hus. Posolstvá stále živé – výstava obrazov
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 14, Liberec
Galéria ARTEM Bratislava, DOMUS SM v ČR, KVKLi. I. poschodie,
prístupná pondelok–piatok 9.00–19.00 h.; sobota 9.00–13.00 h.
12. 10. 15.00 h. Multikulturní kalendář
Lidové zvyky a obyčeje slovenských Romů
Městské muzeum v Semilech
Pre Romský spolek v Semilech pripravili Helena Nosková a Patrik Samko.
12.–16. 10.
Česko a Slovensko číta deťom
Festival českej a slovenskej tvorby pre deti
Dvojjazyčné predstavenie na motívy rozprávok F. Hrubína, M. Rúfusa,
K. Čapka.
Zo svojich obľúbených kníh čítajú I. Chýlková, J. Stránský, J. Sebechlebský,
V. Kučerová a R. Trsťan.
Program v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti pod
záštitou ministra kultúry ČR Daniela Hermana.
www.bonaﬁdeos.cz
Pripravili: BONA FIDE, MsK Piešťany, KKĽŠ Zvolen s podporou
MK ČR, ÚV SR a Magistrátu hl. m. Prahy v spolupráci so SI,
Městskou knihovnou Praha, Múzeum hl. m. Prahy a DNM.
12. 10. – 14.00 h.
Městská knihovna Praha, Mariánské nám. 1, Praha 1
13. 10. – 10.00 h.
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8

13. 10. – 17.00 h.
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8
16. 10. – 10.00 h.
Městská knihovna Praha, Mariánské nám. 1, Praha 1
20. 10. 19.00 h.
Kamil Peteraj, Miroslav Žbirka: Narodeninový večer dvoch
významných osobností slovenskej populárnej hudby.
Botel Albatros, Nábřeží Ludvíka Svobody, Praha 1
Pripravil SI.
25. 10. 14.00 h.
SLOVENSKÉ PONDELKY
Divadlo Studio DVA, Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1
Bengt Ahlfors: Iluzionisti (Štúdio L+S, Bratislava).
Hrajú: M. Lasica, Z. Fialová, V. Hajdu, réžia: J. Nvota
Pripravilo Studio DVA divadlo, Štúdio L+S BA v spolupráci so SI.
28. 10.
SLOVENSKÝ DEŇ V ČESKOM ROZHLASE
Český rozhlas Praha, Vinohradská 12, Praha 2
Propagácia Slovenska v celodennom vysielaní na vlnách Českého rozhlasu
– Dvojka. V tomto roku bude predstavený región Liptov, jeho zaujímavosti
a osobnosti.
www.rozhlas.cz/praha
Pripravil SI a ČRo.
28. 10. – Oslava štátneho sviatku založenia samostatnej
Československej republiky pod záštitou prezidenta ČR
Múzeum T. G. Masaryka, Zámecká 197, Lány.
14.00 h. – pietny akt – kladenie vencov na hrob T. G. Masaryka
15.00 h. – simultánna šachová partia VIP hostí s veľmajstrom Davidom
NAVAROM, najlepším českým šachistom svetového rebríčka, a veľmajstrom
Sergejom MOVSESIANOM, majstrom sveta
Zbierka pre nadáciu „Pomozte dětem“
17.00 h. – slávnostné príhovory k štátnemu sviatku,
kultúrno-spoločenský program pod záštitou prezidenta ČR, veľvyslanca
SR v ČR a ďalších osobností. Koncert klasickej hudby, cimbalová muzika
a pohostenie
www.kde-domov-muj.eu; http://www.muzeumtgm.cz/cz/lany
Pripravila Czechoslovak Real, s.r.o. v spolupráci s Múzeom
T. G. Masaryka v Lánoch, Spoločnosťou M. R. Štefánika a SI.
12. 11. 8.30 h.
Národnostní menšiny, jejich duchovní život, víra,
literatura a jejich přínos pro českou společnost
Mezinárodní konference a 15. setkání národnostních menšin.
Clam Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
19. 11. 10.00 h.
Medzinárodná konferencia – Ľudovít Štúr a jeho odkaz
v česloslovenskom kontexte
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Pripravil SI, SNK v Martine, DOMUS SM v ČR.

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy
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Made in Czechoslovakia, značka skôr už nostalgická? .........2
Rastislav Tercius Čižmár

Už dvadsaťdva rokov
neexistuje. Vzniklo ako
štát Čechov a Slovákov
na základe iluzórnej
ideológie čechoslovakizmu v roku 1918.
Táto nová demokratická republika s početnými národnostnými
menšinami bola pre
oba národy s odlišným
historickým vývojom
záchranou pred ich
postupným zánikom, pred národným nejestvovaním. Obom národom
vštepila nové národné sebavedomie a zasadila ich pevne do európskeho
priestoru 20. storočia.
Československo malo svoje nedostatky a provizóriá, tak ako tomu u novo
vzniknutých štátov s nejednoliatym obyvateľstvom býva. Bolo poznamenané dobou, v ktorej vzniklo, dobou medzi dvoma svetovými vojnami,
dobou, ktorá žičila národnému uvedomovaniu malých národov i rastúcemu nacionalizmu, dobou, ktorá priala demokracii, ale nedokázala
zastaviť rastúci totalitarizmus. Preto novú republiku poznamenal nielen
čechoslovakizmus, ale i ďalšie ideológie.
Česi sa upriamili na jazykovú blízkosť Slovenska a podcenili odlišný
historický vývoj, ktorý poznamenal napr. právny systém na Slovensku,
z toho často odvodené javy v spôsobe života. Veľkým handicapom pre
Slovákov bola ich nižšia početnosť, ktorá im nedovoľovala stať sa plne
rovnocenným partnerom. Česi sa stotožnili s čechoslovakizmom, pretože ho chápali ako potrebnú ideológiu centralistického štátu územne
zasadeného do dynamickej strednej Európy XX. storočia, ktorý už od
počiatku svojej existencie musel odolávať územným a ideologickým
tlakom. Slováci usilovali o autonómiu i federalizáciu, až napokon spoločná republika skončila priateľským rozdelením. Obe republiky tak
získali najbližšieho partnera v zahraničnej politike EÚ, v hospodárskej
spolupráci i kultúrnych vzťahoch. Navzájom sa obohacujú a udržujú
stále a pevné kontakty. V ČR vznikla početná slovenská menšina, ktorá
sa ale vďaka mnohoročnému súžitiu oboch národov v spoločnom štáte
v mnohých prípadoch ako menšina necíti. Na Slovensku zostala menej
početná česká menšina. Náš časopis vychádza z tejto situácie, a preto na
nasledujúcich stránkach dávame slovo prispievateľom z oboch strán.
Helena Nosková, október 2015
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Made in Czechoslovakia,
značka skôr už nostalgická?
Keď v roku 2013 rokovali premiéri Jiří Rusnok (ČR) a Robert
Fico (SR) o oprášení značky „Made in Czechoslovakia“, nakrátko sa
zdvihla vlna eufórie, ale i pesimistické hlasy.
„Nedovedou si to v současné době představit. Označení made in
znamená, že to je někde vyrobeno, ale toto jsou dva státy. Jako nápad to
není špatné, ale těžko realizovatelné,“ komentoval ich nápad predseda
Asociace exportérů Jiří Grund.
Generácia nás narodených pred rokom 1993 na to síce môže mať
svoj názor, no život ide ďalej. Aj keď nás na rieke Morave nikto
nekontroluje, na realitu dvoch štátov sme si už zvykli.
28. 10. – Český štátny sviatok a slovenský pamätný deň
Nie je to tak dávno, čo Česi a Slováci slávili spoločne 28. október 1918 ako sviatočný deň založenia Československa. Išlo
o nástupnícky štát v 1. svetovej vojne porazeného a rozpadnutého

Rakúsko-Uhorska, keď vtedajšie Československo zahŕňalo územie Čiech,
Moravy, juhovýchodnú časť Sliezska,
Slovensko a Podkarpatskú Rus.
V minulosti bol tento deň v rokoch
1951–1975 dňom pracovného pokoja
slávený ako Den znárodnění a v rokoch
1975–1988 išlo o významný deň. Štátnym sviatkom sa stal až od roku 1988,
rok po tom prišla Nežná revolúcia.
Po zmierlivom rozchode bratských
národov ostal v Česku 28. október
štátnym sviatkom ako „Den vzniku
samostatného československého státu“
a v tento deň prezident ČR každoročne
udeľuje vyznamenania vybraným osobnostiam. Na Slovensku sa tento deň stal
pamätným dňom, nie je to však štátny
sviatok ani deň pracovného pokoja.

kej televízii (ČT) sa v ostatných rokoch podarilo zdarne pripomenúť atmosféru minulého storočia hneď v dvoch zaujímavých
seriálových projektoch.
Počin ČT pod názvom České století by sa dal pokojne nazvať
„Československé století“. Televízny cyklus ponúka pohľad na
dôležité okamihy našich spoločných moderných dejín od roku
1918 do roku 1992, i keď väčšina udalostí prebiehala prirodzene
v Prahe.
Deväť epizód sa zaoberá témami ako vznik Československa,
okolnosti invázie nacistov, atentát na Heydricha, nástup komunistov na čele s Klementom Gottwaldom k moci, čistky v mene socializmu, vstup vojsk Varšavskej zmluvy, vznik Charty 77, udalosti
po 17. novembri 1989 so zameraním na postavu Václava Havla
a napokon rozdelenie Československa po dohode Václava Klausa
a Vladimíra Mečiara.
„Cyklus České století nebude usilovat
o rekonstrukce nejpravděpodobnějšího
průběhu tehdejších událostí, nýbrž o vytvoření situací, v nichž diváci budou
moci studovat a spoluprožívat s historickými postavami jejich pocity, pochyby,
odhodlání i obavy. Vybírá si napínavé
konﬂikty, jejichž důsledky se dramaticky
promítaly do života lidí a ovlivňovaly směřování našeho národa na dlouho
dopředu,“ povedal režisér cyklu Robert
Sedláček pred uvedením.
Možno vás zaujme odvážne spracovanie dialógov v kritických momentoch rozhodovania o našej budúcnosti
či herecké výkony českých a slovenských hercov v úlohách, ktoré isto nestvárňujú tak často.
Kto by chcel vidieť Martina Hubu
stelesňujúceho T. G. Masaryka alebo
Emila Horvátha ako Ludvíka Svo-

Prvá republika

Historické míľniky ako ﬁlmový cyklus
Pri spoločných výročiach je čas
spomínať a pamätať na to dobré. Čes2 Listy
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bodu či Mareka Ťapáka ako Vladimíra
Mečiara, tak má na to príležitosť. Všetky
diely seriálu sú totiž voľne dostupné v online archíve ČT.
V informačnej „dobe po Googli“, keď je
takmer všetko „na nete“, môže ísť o skutočne dobré osvieženie pamäti skôr i neskôr
narodených, navyše v dramatickom spracovaní podľa skutočných udalostí.

Scéna z ﬁlmu – Martin Huba ako TGM

Scéna z ﬁlmu – Ludvík Svoboda a Alexander Dubček

Scéna z ﬁlmu – Klaus a Mečiar

Prvá republika dnešnými očami
Prvá republika je prvá a primát jej ostane.
Postupne sa blížime k jej stému výročiu
a jej dozvuky počuť a vidieť v ČR i dnes
podstatne častejšie ako na Slovensku.
Od zimy 2013 do jari 2014 mali diváci ČT možnosť sledovať 22-dielny seriál
s názvom První republika. Išlo o výpravný seriál, pre ktorý bolo vyrobených viac
než 2700 kostýmov a vzniklo množstvo
trikových záberov, aby tak bola podporená
dobová atmosféra.
Tento seriál sledovalo priemerne 1,3 milióna divákov nad 15 rokov, čo ho zaradilo k divácky najúspešnejším seriálom ČT
z posledných rokov.
V Prahe sa nachádza café-bar První republika s prvorepublikovými dobrotami,
výnimkou nie sú prvorepublikové menu
v rôznych reštauráciách či fotoateliéry
s dobovými kostýmami. I citáty a myšlienky prvého prezidenta T. G. Masaryka sa
sem-tam oprášia v prejavoch politikov, a to
najmä v rámci predvolebných kampaní.
Čo ďalej s dedičstvom Československa?
Generácia tých, ktorí sa narodili v Československu, postupne odrastá. I keď mierne rozdielnu mentalitu a kultúru i jazykovú odlišnosť ako-tak zjemňujú tisícky
slovenských študentov na českých vysokých školách, je otázkou, čo bude s našou
spoločnou históriou v mysliach a srdciach
mladej generácie tretieho milénia.
Môžeme ju ignorovať, milovať či nepoznať, no história Československa minulého
storočia výrazne utvárala naše zmýšľanie,
očakávania a predstavy. Zvlášť pre Slovákov, na rozdiel od Čechov, je história
minulého storočia stále akoby trinástou
komnatou, ktorú neradno veľmi otvárať,
a to napríklad aj kvôli Slovenskému štátu
v čase 2. svetovej vojny.
Tu je ešte stále veľký priestor pre historikov, dejepiscov a etnografov, aby priniesli
svetlo tam, kde je stále zatiaľ tma. Národ
bez jasného vysporiadania sa s vlastnou
históriou môže byť len ťažko dlhodobo
sebavedomým, a to bez rozdielu na futbalové výsledky, krásu prírody či príslovečnú
pohostinnosť a dobrosrdečnosť.
Či už budete 28. októbra oslavovať alebo
nie, buďme vďační za spoločné Československo v minulom storočí. Nebyť jeho, kto vie,
čo by bolo dnes s územím medzi Tatrami
a Dunajom.
Ing. Rastislav Tercius Čižmár
Listy 3
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Rok Ľudovíta Štúra

Blíži sa dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, významného
slovenského politika, ﬁlozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa,
básnika, publicistu, redaktora a pedagóga.
Toto výročie zmobilizovalo viacero kultúrnych inštitúcií,
výsledkom je naplánovaných 682 podujatí po celom Slovensku.
Niekedy sa nám zdá, že kvantita podujatí akoby chcela zamaskovať skutočný stav
nášho záujmu, našich vedomostí o Ľudovíta Štúra a jeho pokolenie. Nebuďme však
skeptickí, buďme radi za to, že na Slovensku
sa nájdu ľudia, inštitúcie, ktoré vedia nájsť
formu, čas, priestor ako si takéto výročie pripomenúť! Lebo úcta k osobnostiam a k výročiam je vždy atribútom vyspelosti moderného národa a spoločenstva. Z tohto uhla
pohľadu dvojsté výročie narodenia Ľ. Štúra
svoj význam a zmysel určite naplní.
Matica slovenská v Martine organizuje
rozličné podujatia, na ktorých si originálnym spôsobom pripomína odkaz Ľ. Štúra. Spomeňme projekt – Po štúrovských
stopách v slovenských regiónoch.
Ide o cyklický program divadelných scénok
a odborných prednášok, ktoré aktéri prezentovali zatiaľ v L. Mikuláši, v D. Kubíne,
v Trebišove, v Martine, v Trenčíne a v Čadci.

Tento projekt ponúka preto, lebo na hodinách dejepisu alebo slovenčiny sa vyučuje
štúrovská tematika takým spôsobom, že vždy
dominuje jediný pohľad na Štúra. Zabúda
sa na to, že štúrovské hnutie bolo širokospektrálne a malo priame väzby na svoje regióny. Predsa nie každý bol rodák z Bratislavy,
alebo západného Slovenska. Štúrovci pochádzali z Turca, Gemera, Malohontu, z východného Slovenska... Aj tu zanechali svoje
stopy. A do dnešných čias slovenská historiograﬁa nenašla odvahu sa venovať tejto téme.
Slovenské regióny sa snažia dokumentovať
tento pohyb. Lebo región nie je niečo okrajové, je životaschopný, ponúka svoju vlastnú
predstavu ako uchopiť vlastnú minulosť
a predstaviť ju hlavne mladým generáciám.
Štúrovské hnutie bolo celonárodné, prvé
hnutie čo zasiahlo do vývinu našich regiónov a slovenský región posunul tam, kde sa
teraz nachádza.

Ľudovít Štúr - jeho život, tvorba a odkaz
Večná to téma - univerzálna, vzrušujúca.
Nie je náhoda, že odznelo a odznie na rôznych podujatiach množstvo tém, ku ktorým
sa v minulosti vôbec nehovorilo, nepísalo.
Archívy dodnes však vydávajú svoje svedectvá. A to nielen slovenské, ale aj české, rakúske, maďarské, nemecké, poľské, chorvátske,
srbské, či dokonca ázijské.
Ľ. Štúr a jeho pokolenie položilo základy
slovenského národného života, slovenského
národa ako politického národa a slovenskej
literatúry, vedy, literárnej vedy a histórie
ale aj duchovného života. Nie je náhoda, že
štúrovci boli pri zrode prvých slovenských
novín – Slovenských národných novín
(SNN). Išlo o prvý slovenský politický tlačový orgán, ktorý založil Štúr.
Tento rok si pripomíname 170. výročie
vzniku Orla tatránského (OT). Pôvodný
Orol tatránski vychádzal ako príloha SNN
od 1. 8. 1845 do 6. 6. 1848 spočiatku týždenne, potom každý deň.
Štúr bol veľkorysý človek, lebo aj na stránkach OT vedel vytvoriť priestor pre mladých
autorov. Vedel mladých skĺbiť so staršími
autormi. Na stránkach sa zrodili prvé ostré
polemiky, vznikla literárna veda, začali sa
recenzovať knižné vydania a boli publikované významné diela nielen štúrovskej generácie. Napríklad známa hymnická pieseň –
Kto za pravdu horí, od Karola Kuzmányho,
bola práve tu vytlačená práve po prvýkrát.
Sme presvedčení, že dnešná podoba Orla
tatránského - revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť – nerobí žiadnu hanbu svojmu predchodcovi. Snažia sa o to zodpovední
redaktori – Peter Cabadaj a Marian Grupač.
S mladými ľuďmi sa pokúšajú každý mesiac
vytvoriť číslo, ktoré by nadväzovalo v pôvodnom zámere na Štúrovho OT, ale aby
bolo moderné. Rozvíjajú odkaz Štúrovej
žurnalistiky, ponúkajú publikačný priestor
mladým hudobníkom, literátom, divadelníkom, ale aj výtvarníkom. Časopis žije,
je aktívny. Neostal len v printovej podobe,
ale je aj na sociálnych sieťach. (pozri https://
www.facebook.com/Orol.tatransky?fref=ts,
http://snn.sk/rubriky/prilohy/archiv-oroltatransky/)
Orol tatránski – príloha SNN – prvé umelecké periodikum na Slovensku inšpirovalo o veľa
rokov neskôr všetky významné slovenské časopisy - Mladá tvorba, Kultúrny život, Literárny
týždenník, Dotyky... Sú tu súvislosti živé, silné.
Sú tu hmatateľné stopy po Ľ. Štúrovi.
Pre zaujímavosť – v Slovenských národných
novinách v číslach 17 až 22/2015 na s. 8 vychádzajú pravidelne články na pokračovanie
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Slovenská národná knižnica vydala v Roku
Ľudovíta Štúra nasledujúce publikácie:
MAŤOVČÍK, Augustín
Ľudovít Štúr : Kalendárium života a diela
1815–1856. – Námestovo: Informačné
centrum, Námestovo, a.s.; Martin:
Slovenská národná knižnica, 2014. 200 s.
ISBN 978-80-968913-8-2
MAŤOVČÍK, Augustín – ŠIMKOVÁ,
Ľudmila
Ľudovít Štúr: (biograﬁcké kalendárium
a personálna bibliograﬁa). Martin:
Slovenská národná knižnica, 2014. 215 s.
ISBN 978-80-8149-031-6
Ľ. Štúr vo svojej dobe bol určite moderný.
Bol výrazná politická ale aj literárna osobnosť
slovenských dejín. Štúr dokázal integrovať
okolo seba ľudí, pre ktorých bolo samozrejmosťou chodiť po Slovensku a venovať sa osvete,
vzdelávaniu a šíreniu poznania. (Ako píše Rastislav Molda v zborníku s názvom „Cestopisné
od doc. Pavla Pareničku o Ľ. Štúrovi (pozri
http://snn.sk/redakcia/archiv-snn/?cp=2)
Matica slovenská vydala v Roku
Ľudovíta Štúra nasledujúce publikácie:
CABADAJ, Peter – GRUPAČ,
Marián – HUČKO, Ján
Dvestoročnica narodenia Ľudovíta Štúra
(1815–2015). Martin: Matica slovenská,
2015. 16 s. ISBN 978-80-8128-126-6
MOLDA, Rastislav
Cestopisné denníky štúrovcov. Martin:
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015.
256 s. ISBN 978-80-8128-118-1
PARENIČKA, Pavol
Ľudovít Štúr - stolový kalendár 2016.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej,
2015. 30 s. ISBN 978-80-8128-148-8
(Tento kalendár je doplnený o štúrovské
mená, pripomienky významných udalostí
z dejín a sprievodné texty. Nejde v nich len
o obligátne priblíženie Štúra. Vydavateľstvo
MS ponúka štúrovský kalendár verejnosti
skutočne za ľudovú a symbolickú cenu, a to
1,40 eura. Pozri http://vydavatel.sk/produkt
-detail/ludovit-stur-stolovy-kalendar-2016)

denníky štúrovcov“ – cestovanie štúrovcov bolo
ich programovou a organizovanou činnosťou.
Na jej začiatku stál Ľ. Štúr, on ich naprogramoval, či už priamo alebo prostredníctvom
publicistických vystúpení, aby si zaznamenávali, čo uvidia a čo ich zaujme pri cestách po
slovanských krajinách a v slovenských regiónov
zvlášť. Prvým a rozsahom druhým najväčším
cestopisom, po Hurbanovej „Ceste Slováka
k slovanským bratom na Morave a v Čechách“,

je Štúrova „Cesta do Lužíc“, uskutočnená na
jar 1839, ktorú publikoval Časopis Českého
musea v Prahe v r. 1839. Druhým Štúrovým
cestopisom v zborníku je „Cesta po Považí“).
Ľ. Štúr bol človek z mäsa a kostí, bol to
predovšetkým muž. Mal isté svoje tŕpnutia,
životné skúsenosti. Štúr nebol nikdy ženatý.
Oženil sa s národom, s národnou myšlienkou.
Veľmi vytýkal svojim priateľom - hlavne J. M.
Hurbanovi, že sa oženili a takto sa rozpoltili
v práci na roli dedičnej. Ľudovít a ženy – Mária
Pospíšilová, Adela Ostrolúcka (o nich sa môžete dočítať v bulletine s názvom Dvestoročnica narodenia Ľudovíta Štúra (1815–2015).
Štúr nikdy za svojho mladého života nedostal
výplatu, aj keď bol pedagógom, politikom za
mesto Zvolen. Bol to človek v dnešnom ponímaní – projektový. A hlavne mal silných sponzorov. Najsilnejším bol otec Adely Ostrolúckej.
Štúrovci neboli ideálni, vedeli intrigovať, závidieť, morálne zlyhávať, tragicky
nenávidieť. Napríklad vzťah Štúra a Jonáša
Záborského. Nevedeli komunikovať, nepriali si. Ale aj toto všetko patrí do našich
dejín, aby neboli nudné, sivé, stereotypné...
Vedeli by dnešní ľudia pozdvihnúť zbraň
a hájiť záujmy národa? Tak ako Ďurko Langsfeld, Viliam Šulek, Karol Holuby. Traja slovenskí martýri, ktorí nepochopiteľne odmietli rezignovať, nekolaborovali, neboli zradcami vlastnej
veci? Sú takéto vlastnosti blízke dnešnému
mladému človeku? Odpovede na tieto otázky
sa dočítate v najbližšom čísle Orla tatránského.
Matica slovenská vypísala verejnú literárnu
súťaž pre študentov vysokých škôl s názvom
Štúrova esej. Matičná esej je na tému Odkaz
Ľudovíta Štúra dnešku. Súťaž je verejná, neanonymná, zúčastniť sa na nej môžu študenti vysokých škôl doma i v zahraničí s pôvodnými, doteraz nepublikovanými rukopismi
v slovenskom jazyku. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutoční 24. 10. 2015 o 12 h.
v Uhrovci. (pozri pozvánka)
Slovensko žije štúrovskými podujatiami,
vďaka nadšencom, ktorým nie sú ľahostajné
národné dejiny a také hodnoty, na ktorých
stojí a padá slovenská štátnosť.
Ľudovít Štúr:
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez
toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo
zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.“
(Slovanstvo a svet budúcnosti,
Bratislava 1993, s. 168)
„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať
a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť,
rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne
spokojnými.“
(Slovenskije národňje novini, 1846, č. 55)
„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“
(Slovanstvo a svet budúcnosti,
Bratislava 1993, s. 162)
Ivana Poláková
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Žijeme v Štúrovom roku
České stopy velikánovho
života a diela
Čo by sme boli bez velikánov národných dejín, bez ľudí, ktorí svojimi
výnimočnými životmi a činmi dláždili cestu, po ktorej sa uberali kroky
našich predkov a po ktorej kráčame aj dnes? Otázky viac než hypotetické, na ktoré hľadáme odpovede a ich nachádzanie nám pomáha preklenúť aj problémy najaktuálnejšie. Na Slovensku si ich po celý tento rok
opäť kladieme – v súvislosti s 200-ročnicou narodenia Ľudovíta Štúra
(29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra). Žijeme v Roku Ľudovíta Štúra a mnohými podujatiami aktualizujeme dielo výnimočnej
osobnosti: kodiﬁkátora spisovnej slovenčiny, ideológa a vodcu národného hnutia, novinára, publicistu, spisovateľa, ﬁlozofa aj vedca... Aj
na stránkach LISTOV sa na tohto doslova prominenta slovenských
národných dejín (so silným a zmysluplným presahom aj do dejín
susedných národov) pozrieme v tomto i v nasledujúcom čísle.

zmeny v národnom živote. V štúdiu pokračoval v Nemecku a keď sa
odtiaľ v roku 1840 vrátil, znova sa postavil do čela zmien. S jeho menom je – vždy pravdaže činom! – spojená každá politická a kultúrna
akcia oných čias: stačí spomenúť uzákonenie spisovnej slovenčiny,
vydávanie Slovenských národných novín, založenie spolku Tatrín,
uvádzanie novej slovenčiny do života prostredníctvom spolkového
života aj novín... V revolúcii 1848 sa postavil na čelo dejov doma,
záujmy Slovákov bránil i v zahraničí. Po revolúcii, prázdnych sľuboch a sklamaniach žil pod ťaživým policajným dozorom v Modre,
kde ešte až do tragického konca, spôsobeného nešťastným výstrelom
na osamelej poľovačke, pracoval na literárnych dielach O národných
písních a povéstech plemen slovanských (1853). Posmrtne vyšlo jeho
dielo Slovanstvo a svet budúcnosti...

V Čechách ho poznali dôverne

Na úvod aspoň stručne pripomenieme, že Ľudovít Štúr základ
vzdelania získal v rodičovskom dome (jeho otec bol učiteľom), rozširoval si ho v maďarskom Rábe a neskôr v Bratislave na evanjelickom
lýceu. Štúdium načas prerušil (chýbali peniaze) a stal sa úradníkom
na panstve grófa Zaya v rodnom Uhrovci. Básnik Samo Chalupka
ho však, našťastie!, prehovoril, aby sa na lýceum vrátil. Po návrate
do Bratislavy totiž Štúr okolo seba zoskupil národne cítiacu mládež a postavil sa na čelo pohybu, ktorý priniesol mnohé pozitívne

Za všetko, čo Štúr vykonal, treba konštatovať, že svojou silnou
osobnosťou vtlačil pečať celej generácii, ktorú právom nazývame štúrovská a ktorá urobila výraznú stopu v dejinách Slovákov. Zároveň
si treba uvedomiť, že slovenské a české národné obrodenie sa vyvíjali
súbežne a mali mnohé prelínajúce sa kapitoly. Nečudo, veď osobnosti národno-emancipačných hnutí spájalo vedomie jazykovej príbuznosti, myšlienka slovanskej vzájomnosti i korene bohatých kultúrnych tradícií... Vieme, že Ľudovít Štúr bol osobnosťou dostatočne
známou v českých vlasteneckých kruhoch, dôkazom je zachovaná
korešpondencia s Františkom Palackým, J. Jungmannom, Dr. Ammerlingom, Bohuslavou Rajskou, J. K. Tylom, J. V. Fričom, J. Pospíšilom a ďalšími. Štúr navštívil päťkrát Prahu a Hradec Králové na
spiatočnej ceste z univerzitných štúdií v Halle v roku 1840. V českej
historiograﬁi vzniklo o Štúrovi niekoľko pozoruhodných prác. Znalkyňa jeho života a diela, dlhoročná riaditeľka po ňom pomenovaného múzea v Modre Dr. Oľga Pavúková uvádza: „Prvú syntetizujúcu
štúdiu o ňom a jeho generácii napísal Jaroslav Vlček v Dejinách literatúry slovenskej (1889, 1890). Nasledovali monograﬁe „Ľudovít Štúr“ od
Jana Linhardta (Praha 1952) a Vladimíra Forsta (Melantrich 1986).
Skutočným bestsellerom sa stal Štúrov beletrizovaný životopis od uznávanej českej slovakistky Zdenky Sojkovej ,Skvitne ešte život‘, ktorý bol na
Slovensku vydaný trikrát!“ Od O. Pavúkovej vieme aj to, že v archíve
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre sa zachoval prejav nositeľa Nobelovej
ceny Jaroslava Seiferta „U hrobu Ludevíta Štúra“ z roku 1938, ktorý
je brilantnou esejou. Nechýbajú, pravdaže, ani výtvarné diela, no
osobitým je reliéfny portrét Ľudovíta Štúra na pamätnej tabuli na
Pospíšilovskom dome v Hradci Královom. Isto ste si všimli, že viaceré kroky nášho obzretia sa za Štúrom smerujú do východočeského
mesta na sútoku riek Orlice a Labe. Poďme si objasniť dôvod...
Spomínané príspevky o Ľudovítovi Štúrovi, s domicilom „české“
obohatil svojho času František Soukup (český pedagóg, ktorý v rokoch 1934 – 1936 pôsobil ako profesor na Gymnáziu M. M. Hodžu
v Liptovskom Mikuláši) o pozoruhodnú prácu „Hradecké dni Ľudovíta Štúra“. V úvode napísal, „...o tomto citovom vzplanutí Ľudovíta
Štúra sa v jeho monograﬁách väčšinou písalo ako o bežnej epizóde, akú
môže prežiť ktorákoľvek významná osobnosť a zvyčajne sa to v životopise
spomína len okrajovo, skôr na spestrenie suchých životopisných údajov.
Ale ak si „hradeckú príhodu“ všimneme hlbšie, vidíme, že ju treba chápať v zaradení do celého Štúrovho života ako jeden z jeho kľúčových
okamihov.“ Pokračujme ďalej.
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V kapitole Boj na život a na smrť
Soukup píše o tom, že „Štúr chcel vytvoriť zo svojich stúpencov akýchsi rytierov svätého grálu. Dnes nám pripadá
jeho zásada zrieknuť sa pozemskej lásky
trochu romanticky nadnesená, priveľmi poznačená obdobím silných emócií
a veľkých slov. Ale nie je to celkom tak: je
to výsledok racionálnej úvahy – smrteľne ohrozený národ potrebuje ochrancov,
ktorí nebudú rozptyľovať sily ľúbostnými
pletkami, ani starosťou o rodinný kozub.
Tvrdosť takejto požiadavky pocítil neskôr sám na sebe v Hradci Královom.“
Poďme až ku korienkom príbehu.
S cestou Štúra na univerzitu v Halle
sú spojené dve pražské návštevy. Prvá
v septembri 1838, keď ho v stovežatej
metropole prichýlil štúrovcami uctievaný Šafárik. Ten ho aj uviedol do
vlasteneckých kruhov. Štúr navštívil aj
tlačiareň Jana Hostivíta Pospíšila, kde
sa v tom čase tlačil najstarší český literárny časopis „Květy...“, v ktorom sám
v roku 1836 uverejnil básne „Dumky Marie Pospíšilová
večerní“. Do časopisu prispievali aj iní
slovenskí autori, a zrejme aj preto jeho nový redaktor, syn J. H.
Pospíšila, Jaroslav, zmenil pôvodný názov „Květy české“ na „Květy
– národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky...“ Pri prvom
stretnutí Jaroslav prisľúbil Štúrovi, že mu bude do Halle posielať
české knihy a časopisy a sľub dodržal... Čas letel a keď Štúr ukončil štúdiá v Halle, na spiatočnej ceste po druhý raz navštívil Prahu.
Zúčastňoval sa na poradách u Šafárika, s Fričovcami a Bohuslavou
Rajskou podnikal výlety, Jaroslavovi Pospíšilovi sa osobne poďako-

val za knihy a časopisy. Slovo dalo slovo a ten ho presvedčil, aby
navštívil aj otca v Hradci Královom. Ľudovít Štúr tam pricestoval
dostavníkom 10. septembra 1840 a hneď na úvod treba povedať, že
sa v meste zdržal dlhšie, ako pôvodne zamýšľal.

Marie, Márinka...
Poďme teda k meritu. Dňa 15. 9. sa v liste po prvý raz zmieňuje
o pôvabnej aj vzdelanej Márii Pospíšilovej, dievčine živo diskutujúcej o národných veciach, čo v ňom vyvolalo dlho potláčaný cit.

Hoci sa ešte bránil láske (spomeňme
si na „rytiera grálu“)! Ešte s Márinkou
oslávil jej 19. narodeniny a na druhý
deň bol pripravený na odchod. Pred
domom už čakal dostavník, Štúr však
pri lúčení spadol zo schodov a zlomil
si pravú ruku. Ocitol sa v opatere „milej opatrovkyne“ Márinky a hlbokému
citu sa už ne(u)bránil. Ako uvádza Pavúková, otvorene o tom napísal Jaroslavovi Pospíšilovi po návrate do Bratislavy (6. 11. 1840): „...rana na pravici sa už možno rýchlo zahojí, ale rana
v srdci, ktorú mi zasadila hojac tamtú
moja milá opatrovkyňa, je hlboká a nevyliečiteľná. Kto by mi bol predpovedal,
že v Hradci padnem do bôľov lásky, ktorým som sa starostlivo vyhýbal, aby som
mohol tým nezávislejšie, tým samostatnejšie pracovať, a pre jednu úlohu všetky sily spojené vynaložiť mohol... Vaša
vlastenecká, dobrosrdečná, skromná
panna sestra na mňa veľmi zapôsobila.
Odniesla mi doterajší pokoj srdca, a Vy,
Jaroslav, ste tomu na vine. Ale ja Vám to
úprimne rád odpúšťam, pre ušľachtilosť
Vašej vlasteneckej p. sestry a pre Vašu láskavosť...“
Mimochodom, Máriu ako výnimočnú mladú ženu vnímal už aj
Štúrovi blízky spolupracovník Jozef Miloslav Hurban, ktorý v lete
1839 navštívil Pospíšilovský dom a devu nazval „ružou domu“, no na
Márii si cenil aj jej „plamennú dušu, ktorou chápe všetky idey, ktorými
sa zaoberajú len vzdelanci a spisovatelia“ a úprimné vlastenectvo. Neodolal ani Štúr a Jaroslavovi v onom liste píše, ako ho Hradec mocne
ranil a k listu pripája báseň „Vzpomenutí“ s prosbou, aby sa dostala
k rukám tej, ktorej je určená. Pod báseň sa podpísal
pseudonymom Boleslav Záhorský: „Marie! Již od hor
valných dalekých / co tam na mezích otčiny Tvé čnějí,
/ patřím již na zimních Tater oblaky... / Leč naše Tatry
v české Krkonoše / najednou se mi zdají pretvořeny. /
Sněžka mi strmí na místě Rokoše / a kolem něho kraj
Váš rozložený...“ Horúce slová azda hovoria za všetko (iba na geograﬁcké vysvetlenie – Rokoš je kopec
nad Modrou, kam Štúr veľmi rád chodieval), beh
udalostí sa však nezastavil a turbulentné pomery
Štúra strhávajú do nemilosrdnej reality života. A hoci
ho ešte Hurban presviedča, že rodinná láska môže
byť vzpruhou vo verejnej činnosti, Ľudovít odpovedá: „Pováž, prosím ťa, hrozný stav národa nášho, ktorý
sme si predsa zamilovali tak, že život zaň klásť hotoví
sme: či nevyžaduje láska táto prinášať národu tak upadlému celučkú, celú obeť nás samých?“ Štúrovou obeťou
je láska k Márii. Dňa 28. 2. 1841 píše ďalší list Jaroslavovi Pospíšilovi a vykresľuje neutešenú osobnú
situáciu a dodáva slová o tom, že „...vec národa je pre
mňa prvá svätá a jej som sa zasvätil... Z tohto hľadiska
už budete vedieť dať správu drahej Márii.“ Priložil báseň „Rozžehnání“ s prosbou, aby ju odovzdal Márii:
„Vysvetlite jej zmysel básne s úprimnou bratskou radou,
aby zabudla na syna Tatier.“ Cesty Márie a Ľudovíta sa navždy rozišli.
Ona sa neskôr vydala za lekára nemeckej národnosti a Ľudovíta prežila o 20 rokov – zomrela 4. augusta 1876 vo Viedni.
Ešte súvisiaci fakt. Po márnom úsilí pedagóga Soukupa vydať štúdiu v Čechách sa jej ujalo Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Knihu
do slovenčiny preložila Dr. Anna Blahová a redakčne sa na jej vydaní
podieľal známy slovenský spisovateľ Vincent Šikula. Škoda, že jej
vydania sa už autor nedožil, no určite by ho potešilo, že v septembri
2006 sa splnilo aj jeho ďalšie veľké želanie...
Text a foto Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista
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Vietnamci a Česká republika
II. část: Ke způsobu života
Vietnam je mnohonárodnostní stát. Žije zde více než šedesát etnik. Do České republiky odcházeli a dosud
odcházejí v naprosté většině Vietové (Kinh), tzn. většinové etnikum Vietnamu. Vietnamští imigranti
adaptující se v prostředí společnosti ČR pocházejí především z venkova a větších měst bývalého severního
Vietnamu, nejvíce z chudších provincií Nghe An a Ha Tinh, dále Hung Yen, Hai Duong a pak delty Rudé
řeky. V nové zemi vidí možnost zlepšení své ekonomické situace. Přicházeli a přicházejí sem za vidinou
výdělku. Nemigrují ve jménu touhy po změně kulturního prostředí, poznání čehokoli nového. Přicházejí
obětovat přítomnost svého života a vyměnit ji za materiální zisk v blízké budoucnosti. Vietnamci žijící
v ČR formulují smysl svých ekonomických aktivit do tří zásad: uživit na dobré úrovni rodinu, ﬁnančně
zabezpečit děti a postarat se o rodiče, kteří jsou ve Vietnamu. To ovlivnilo jejich způsob života.
Výraznou složkou každodenního života Vietnamců v ČR býval (a někdy ještě bývá) stav provizoria. Projevuje se v oblasti bydlení, volného času
nebo kulturního vyžití. Přestože přibývá těch, kteří se rozhodli pro trvalou existenci v ČR, fenomén provizoria výrazně poznamenává jejich chování ve všech oblastech života. Jen malá část si uvědomuje, že postupnou
adaptací mohou vystoupit z marginálního prostředí do běžného života
majoritní společnosti. To platí o první generaci vietnamských přistěhovalců. Jejich potomci a zvláště ti, kteří se narodili v ČR, toto provizorium
překonávají.
Naprostá většina současných vůdčích osobností vietnamských komunit
má zkušenosti se životem v ČR před rokem 1989. Kolem těchto osob
se zkušenostmi s českou realitou z doby socialismu nebo delší než deset
let „se točí“ chod lokálních komunit. Záleží na osobnostní výbavě každého z nich, jak s těmito „výhodami“ dokáže naložit. Je to škála aktivit
od podnikání v souvislosti s dovozem a prodejem asijského zboží (dříve
především tržnic, jejichž zlatý věk už skončil) přes různé výrobny až po
jakési „nadstavbové“ podnikání, kam patří i bezpracné vymáhání procent
z podnikání jiných osob, praní špinavých peněz, spekulace s pozemky,
organizace podloudné imigrace, pěstírny konopí a podobně.
Uvnitř vietnamského společenství se vytvořil (a stále se nově formuje)
vlastní soběstačný servis, který se specializuje na zprostředkování styku
ostatních Vietnamců s majoritou. Součástí tohoto servisu jsou především
sbory tlumočníků vietnamského jazyka (jedná se o oﬁciální soudní tlumočníky i samozvané tlumočníky, kteří za nejasných okolností získali
jazykový certiﬁkát, přestože zjevně postrádají základní tlumočnické do-

Z novoroční oslavy. České Budějovice, únor 2000

vednosti). Spolupracují buď s orgány ČR, jako jsou prokuratura, policie
nebo zdravotnická zařízení apod. a vykonávají služby např. pro české
advokátní kanceláře. Pracují také přímo pro Vietnamce, kteří zprostředkování vyžadují. Vzniká služba všeho druhu pro výměnu informací mezi
Vietnamci a majoritou.
Výrazným rysem chování každého Vietnamce je důraz na osobní
soběstačnost, s níž Vietnamci přicházeli na území dnešní ČR. Projevuje
se to různě. Například jsou-li Vietnamci tázáni, aby projevili své potřeby
nebo tužby, poukazují na byrokratické překážky, které jim staví zákony
ČR do cesty při podnikání. Znamená to, že tyto předpisy a pravidla v jejich výkladu slouží spíše k maření výkonů osobní soběstačnosti každého
Vietnamce v ČR.
Ze zaznamenaných výpovědí, které jsem po léta mezi Vietnamci shromažďoval, lze na problematiku způsobu jejich života nahlížet v těchto
úrovních a v těchto klasiﬁkacích: v kategorii člověk platí pro příslušníky vietnamského etnika v českém prostředí individuální soběstačnost.
Ctižádostí vietnamského obchodníka v ČR je postarat se o svou vlastní
existenci z vlastních zdrojů. Vietnamci ani nespoléhají na systémy záchranných sítí. Neuvažují o tom, že by v případě nouze hledali ﬁnanční
nebo charitativní podporu ze strany majority. Přitom na druhé straně nepostrádají silný prvek solidarity. K té jsou nakloněni v okamžiku splnění
dvou základních podmínek: když se jiný člověk dostane do nezaviněných
nesnází a když je jejich pomoc kontrolovatelně adresná. České veřejnosti
jsou známé jejich projevy ochoty a v mnohých případech až štědrosti
například při povodních v ČR nebo ve Vietnamu.
Pro poznatky v kategorii komunita je charakteristické s ohledem na vědomí většiny
Vietnamců, že komunální sdružování přijímají
pouze jako spojení více lidí z důvodu nezbytnosti. Trvání takového spojení je dáno praktickou
potřebou dosáhnout stanoveného cíle. Přitom
také v této komunální rovině jsou veškeré sociální vztahy založeny na principu osobní autonomie, která má svůj základ právě v individuální samostatnosti.
Pro poznatky v kategorii stát můžeme shrnout: z pohledu běžného jednotlivce (vietnamského obchodníka s českým živnostenským
oprávněním) je typický názor, že praktický
význam státu jako organizace nějakých činností
není zcela v souladu s jeho individuálními potřebami.
Migrace jako změna místa je přirozenou reakcí na konkrétní situaci. Lze se domnívat, že
stejně důležitým faktorem vedle reálných příčin, které člověka vypudily z původního prostoru a které jej přilákaly do nového prostoru, tedy
že vedle reálně fungujícího sledu praktických
činností je důležité také vědomí, že přesídlení
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pomůže vylepšit kromě ekonomického skóBěžnému příslušníku vietnamského etre jedince také jeho sociální vztahy (např.
nika v České republice se politika, politická
vztahy v rodině, mezi manželi apod.) nebo
reprezentace státu či mocenské orgány jeví
přispěje k rozvoji jeho osobnosti.
jako prostředky k dosažení hmotného zisku
Ve srovnání s poznatky českého nebo sloúzké skupiny lidí na úkor většiny. Konkrétvenského etnika má přesídlení Vietnamců
ní nedůvěra příslušníka vietnamského etninezvykle silnou racionální stránku danou
ka v České republice v centrální moc a její
ekonomickou výhodou přesídlení. Pro tuto
veškerý byrokratický aparát, s nímž musí
výhodu jsou ochotni obětovat i rodinné
přicházet do styku, je adresována nejen česvztahy. Mladé rodiny se migrací rozdělují
kým institucím, ale také vietnamské amtím, že jeden z manželského páru zůstává ve
basádě a konzulátu. Podle něho oba světy
Vietnamu, zatímco druhý začne vydělávat
byrokratických systémů vznikly proto, aby
pro rodinu v ČR. Ženatí přesídlenci v nostavěly překážky jednotlivci. Vietnamský
Domácí oltáře. Lomnice u Sokolova, květen 1999 
vém prostředí zakládají nové rodiny, přičemž
obchodník je rozhodnut tyto překážky
jejich legální manželský svazek ve Vietnamu
obejít (třeba korupcí).
nadále trvá. Nezřídka se tudíž stává, že VietZ výpovědí vietnamských respondentů
namec s Vietnamkou založí novou „paralela z četných pozorování vyplývá další rozní“ rodinu v ČR, tedy mají spolu nemanželporná stránka vietnamské imigrace do Česské děti, zatímco jejich manželští partneři se
ké republiky. Týká se dočasnosti, respektive
ve Vietnamu starají o jejich potomky, kteří
trvalosti přesídlení. Vietnamci sem přicháv dospělosti někdy migrují z Vietnamu do
zeli s úmyslem krátkodobého přesídlení.
ČR za svým rodičem, který je v lepším ekoZákladní periodou v rozhodování o délce
nomickém postavení než jeho matka/otec ve
pobytu v České republice byl jeden rok.
Vietnamu.
To je perioda měřená od „tetu do tetu“,
Pokud jsou Vietnamci žijící v České retj. Nového roku (vietnamsky Tet Nguyen
publice ochotni zveřejnit pocity z adaptace
Dán, častěji jen zkráceně Tet, většinou se
ve společnosti této země, zmiňují se o dvou
slaví ve stejný den jako čínský Nový rok).
problémech. Jeden představuje neujasněný
V té době se Vietnamci v ČR rozmýšlejí,
vztah k prostředí rodné země, z něhož odešli,
zda zůstanou nebo se vrátí do Vietnamu.
a druhým problémem je nedůvěra v přirozeS oslavou nového lunárního roku bývá sponý přátelský kontakt se zákaznickým prostřejena (u těch, kteří na to mají) cesta za rodidím české majority, s nímž se denně stýkají.
nami a příbuznými do Vietnamu. Někteří
Avšak za těmito spíše povzdechy, které osdokonce vypovídají o tom, že právě perioda
tatně uslyšíme u imigrace i v jiné zemi, leží
jednoho kalendářního roku je tím časovým
daleko pestřejší škála jejich „vnitřních bolesúsekem, který může vietnamský obchodtí“, do nichž se vnějšímu pozorovateli velmi
ník zvládnout ve svém plánování. Jeho
těžce proniká.
plány většinou nesahají za horizont jednoVietnamci, kteří poznali život v českých
ho roku. Ti, kteří zvládli několik takových
zemích před rokem 1989, dělí svou existenperiod a žijí v českých zemích déle než deci v této zemi na dvě období. První období
set let, mohou být zahrnuti mezi adepty na
za socialismu chápou jako přípravu, hledání
trvalejší či trvalé přesídlení.
Zboží jako nezbytná součást bytu. Pernink, květen 1999
či sbírání zkušeností. Následné období po
Vedle tohoto argumentu působí daleko
roce 1990 považují za smysluplnější fázi,
závažnější skutečnost, a to je již zmíněneboť mohou obchodovat, přestože se obná druhá generace vyrůstající v českém
čas dopouštějí kritiky obchodnické činnosti.
prostředí a ztotožňující se s ním. Ta rozObchodování přijali jako okolnostmi vyhoduje a rozhodne o setrvání celé rodiny.
nucenou obživu a jako přechodnou fázi ve
Zatímní ideál, s nímž Vietnamci do česvývoji své třígenerační rodiny. Prarodiče (tj.
kých zemí přišli, to znamená zabezpečit
první generace) žili ve Vietnamu ve svízelné
ekonomicky vlastní rodinu a rodiče a příekonomické situaci, oni (rodiče) emigrovali
padně příbuzné ve Vietnamu a navíc se
a v České republice hmotně zajistili své děti,
pak s vydělaným kapitálem vrátit do Vietkteré by neměly (či nemusely) již obchodonamu a zde podnikat, se postupně rozpavat a studiem by dosáhly výhodnějších podá. Objevují se případy, kdy bohatšímu
volání, než je každodenní časově náročná
vietnamskému obchodníku v Čechách
obchodnická činnost.
dochází trpělivost ﬁnančně podporovat
Ke způsobu života Vietnamců v ČR mů- Karaoke, nahrávky vlastního zpěvu. Pernink, květen 1999
své příbuzenské okolí ve Vietnamu. Navíc
žeme ještě dodat. Vietnamci přirozeně usilují
navrátilec do Vietnamu musí podstatnou
o uskutečnění svých potřeb v dané situaci, a to bez zjevné snahy činit část svého kapitálu věnovat na přípravu své podnikatelské aktivity včetně
tak na úkor majority. K integraci se staví s vrcholnou dávkou opatrnosti značných úplatků. Do hry vstupuje také existence tzv. synchronních páa nechybějí vyjádření, že integraci vlastně nepotřebují. Společenské struk- rových soužití, kdy ve Vietnamu ženatí jedinci žijí v novém svazku se všetury ve Vietnamu poznali většinou z negativních zkušeností bezduše za- mi atributy nové rodiny až po zplození potomstva, přičemž ve Vietnamu
běhnutého způsobu tvorby v komunistickém systému. Po přesídlení do dál existuje „zbytek“ rodiny. Ve druhé polovině devadesátých let vznikly
ČR se přesvědčují, že je dokonce výhodnější se neintegrovat. O integraci první zkušenosti vietnamských migrantů s návraty do původní rodiny
jsou ochotni uvažovat v lokální úrovni. Jedná se o sousedské vztahy, spo- ve Vietnamu. Navrátilci se častokrát přesvědčili, že navázat na přerušené
lupráci s místními autoritami (třeba se starostou obce), byrokratickým rodinné vztahy je velice obtížná záležitost. Někteří se proto vraceli zpět
servisem, jak státní správy tak i služeb, které si platí za zvláštní honorář do České republiky. (Pokračování příště: Vietnamci a Česká republika.
(právníky, daňové poradce apod.). Ve všech těchto oblastech mají potře- III. část: Potůčky, typ vietnamské kolonizace českého pohraničí)
bu počínat si samostatně a na zákaznickém principu.
PhDr. Stanislav Brouček, CSc., autor je historik a etnolog
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Kolekcia divadelných plagátov
dramatického krúžku
Vinohradskej rychty II. časť
Zbierka plagátov Dramatického
odboru Vinohradskej obce
Napriek tomu, že prvé predstavenie Dramatického odboru
Vinohradskej obce (ďalej DO VO) sa viaže k roku 1923, zachované
plagáty sú len z rokov 1931–1957. Toto obdobie je však potrebné
rozdeliť na dve časti, prvú prelínajúcu sa s obdobím 1. Československej republiky, kedy DO VO reprezentoval aktivity českej komunity
na Slovensku, druhú na obdobie po roku 1945, kedy už nebola aktivitou národnostnej menšiny.
Dramatický odbor Vinohradskej obce bol mimoriadne aktívny.
Napriek tomu, že kolekcia plagátov z rokov 1924–1937 obsahuje
„len“ 35 plagátov, o jeho životaschopnosti svedčí aj to, že v apríli
roku 1937 bolo uvedené jubilejné 100. vystúpenie súboru.
Divadelné hry nacvičené Dramatickým odborom Vinohradskej
obce boli pravidelne uvádzané pri príležitosti výročí vzniku Československej republiky, čo je vzhľadom na genézu osídlenia mestskej
časti Bratislava-Koliba zákonité, pripomenuli však napríklad aj jubileum vzniku českej hymny. Pravidelnou príležitosťou uvedenia diva-

delného predstavenia bývalo obdobie fašiangov a Silvester. Okrem
toho sa konali aj predstavenia, ktoré neboli viazané k žiadnej politickej či spoločenskej udalosti.
Príležitosti uvedenia zodpovedal aj repertoár. Kým výročia
vzniku československého štátu boli oslavované hrami heroizujúcimi český, resp. československý národ od českých autorov, hlavne hry uvádzané na Silvestra skôr zodpovedali ľahšiemu žánru
a mali komický charakter. Aj vďaka kapele si DO VO trúfol aj
na operetu a v jednotlivých uvádzaných predstaveniach uplatnil
aj tanečné a hudobné vložky, pri ktorých spolupracoval s Telovýchovnou Jednotou Sokol Bratislava III. Dramaturgia zdôrazňovala
spolupatričnosť s českou kultúrou, texty plagátov obsahovali aj
informáciu, v ktorých známych pražských divadlách boli hry už
uvedené. Ak boli predpísanými kostýmami české, resp. moravské
kroje, členovia dramatického odboru si ich požičiavali od ﬁriem
pôsobiacich v českej časti Československej republiky, čo bolo vždy
na plagátoch uvedené. V rámci činnosti Dramatického odboru
Vinohradskej obce sa výrazne uplatnili aj ženy, nielen ako herečky,
ale aj ako autorky či režisérky uvádzaných titulov. Jazykom plagátov,
a teda zrejme aj jazykom uvádzaných hier, bol v rokoch 1931–1937
jazyk český.
Plagáty sú rôzneho formátu a z obsahového hľadiska je možné
deliť ich na tzv. výtvarné a programové. Výtvarné obyčajne obsahujú
určitý motív súvisiaci s témou uvádzanej hry, oznamujú len základné
informácie, teda uvádzaný divadelný titul, jeho autora a miesto uvedenia. Programové plagáty pozostávajú len z textu zrealizovaného
rôznou technikou na rôznom podklade, uvádzajúceho podrobné informácie o uvádzanom titule, vrátane osôb, obsadenia a prípadných
ďalších poznámok. Často uvádzajú počet dejstiev, resp. obrazov, ich
charakteristiku a údaj o tom, kde sa dej hry odohráva. Súčasťou
programových plagátov sú aj poznámky, napr. o tom, že miestnosť,
kde bude divadelné predstavenie uvedené, je vykúrená, alebo že po
divadelnom predstavení bude nasledovať tanečná zábava. Zbierka
obsahuje aj plagáty kombinované, uplatňujúce aj výtvarný motív
aj podrobné informácie o okolnostiach uvedenia divadelného predstavenia.
Najstarší zachovaný plagát je z roku 1931. Je to výtvarný plagát
zobrazujúci troch mužov v dobovom odeve sediacich za stolom,
každého s pohárom červeného vína v ruke. Na plagáte je text: Veselí tři mušketýři. Opereta. 7. 2. 1931. Signovaný je nečitateľným
podpisom.
Z roku 1932 sa zachoval len jeden, programový plagát. Obsahuje na výkrese prírodnej farby voľne rukou čiernym tušom písaný
text: Dramatický odbor V. O (Vinohradskej obce) na Kolibě sehraje
dne 1. 10. 1932 o půl osmé hod. na Rychtě divadelní představení
Na rodné hroudě. Drama o 4 dějstvích. Napsal S. F. Karas, režie
P. Ohnůtek. Text plagátu ďalej uvádza osoby a obsadenie divadelného predstavenia, cenu lístkov a informáciu o predpredaji. Text je
po celom obvode plagátu rámovaný linkou červenej a ﬁalovej farby.
Z roku 1933 sa zachovali 4 plagáty. Dva z nich sú realizované na výkrese ručne písaným písmom, dva sú vytvorené technickým písmom zrejme s použitím šablóny na ozalitovom papieri.
Prvý plagát je venovaný divadelnej hre Osvobození, uvedenej dňa
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28. októbra 1933 pri príležitosti 15. výročia vzniku republiky.
Plagát je programový, na ozalitovom papieri je pomocou šablóny čiernym tušom písaný text: „Na oslavu 15letého trvání naší
samostatnosti sehraje Dramatický odbor V. O na Kolibě za spoluúčinkování Sokola Bratislava III. na Rychtě 28. 10. 1933 divadelní hru „Osvobození“ drama o 4 jednáních. Napsala: Kačerová
– Fischerová, režie: A. Hanke.“ Ďalej sú na plagáte uvedené osoby
a obsadenie. K tomuto plagátu sa zachoval aj variant vytvorený
voľnou rukou na výkrese s prakticky identickým textom. Rôzna
forma plagátov je dôkazom, že na ich výrobe sa podieľali viacerí
členovia dramatického odboru a realizovali ich svojpomocne, podľa svojich schopností a možností.
Tretí plagát je taktiež vyrobený na ozalitovom papieri a obsahuje text písaný ručne technickým písmom pomocou šablóny:
„Dramatický odbor Vinohradské obce za spoluúčasti Sokola Bratislava III. na Kolibě sehraje dne 18. 9. 1933 na Rychtě Manžel putička aneb manželská zeď veselohra ve 3 jednáních. Napsal: Ruda
Mařík. Režie: J. Menčík a B. Pechová.“ Ďalej je uvedené obsadenie
jednotlivých rolí. Písaným písmom je rukou dopísaný text: „Začátek přesně v 8 hod. večer.“
Štvrtý z plagátov sa viaže k silvestrovskému predstaveniu. Obsahuje text písaný na výkrese ručne čiernym tušom: „Dramatický odbor V. O. „na Kolibě“ sehraje 31. 12. 1933 na Silvestra „na Rychtě“
o 20. hod. veselohru o 4 jedn. To dokáže Lemlíček. Napsala Karla
Lužanská. Režie: Ohnůtková-Veselá.“ Na plagáte je uvedená aj informácia: „Ide o Repertoriálnu hru Burianového divadla v Praze.
Sedmdesátkrát opakováno“ a text: „Kroje zapůjčí ﬁrma Šustr
z Náchoda.“ Zaujímavé sú aj informácie: „Sál vytopen“ a „Po divadle taneční zábava“.

Najväčší počet – 6 plagátov – sa zachoval z roku 1934. Dňa
20. januára bola na Kolibe uvedená hra Strakonický dudák.
K predstaveniu boli vyrobené 2 verzie plagátov. Výtvarná obsahuje maľbu zobrazujúcu mladého muža s gajdami v juhočeskom
kroji. Maľba je doplnená textom: „Strakonický dudák od J. K.
Tyla sehraje se 20. ledna 1934 k oslavě 10 let trvání dramatického kroužku Obce Vinohradské na Kolibě. Režie: Veselý. Zpěv,
tanec, hudba.“
Programový plagát k tomuto predstaveniu je výhradne textový,
dramatický kus však uvádza ako „národní hru“, uvádza osoby a obsadenie a deﬁnuje jednotlivé obrazy v celkovom počte 9. Text tohto plagátu je doplnený poznámkou: „Žádá se P. T. obecenstvo, aby
v čas zaujalo svá místa! Začíná se přesně!“
Dňa 7. apríla 1934 uviedol DO VO predstavenie Hlava ve
smyčce autora J. Bradleyho. Súčasťou tohto programového plagátu
je po prvý krát predtlačená hlavička, používaná až do roku 1937
(Dramatický odbor „Vinohradské obce“ na Kolibě, dne... sál „Na
Rychtě“). V dolnej časti je taktiež predtlačený text s informáciou
o cene vstupného, predpredaji a hodine začiatku predstavenia. Predtlač je doplnená textom písaným rukou čiernym tušom uvádzajúcim názov hry, autora, režiséra, osoby a obsadenie.
Pri príležitosti 15. výročia vzniku Československej republiky
bolo 28. októbra uvedené predstavenie Pánem na rodné hroudě.
Plagát k tomuto predstaveniu je kombinovaný. Na papieri bledozelenej farby je v hornej a dolnej časti uplatnená predtlač, v strednej
časti plagátu je zrejme pôvodnou divadelnou spoločnosťou (Lidové umění Praha) poskytnutý univerzálny text doplnený obrázkom
dvoch objektov českej ľudovej architektúry, pričom na priečelí
každého je umiestnená československá zástava. V popredí sú dve
mužské postavy v českom ľudovom odeve. Text tejto časti plagátu je nasledovný: „Sehraje se svolením „Lidového umění“ v Praze
XVII dne 28. 10. 1934 veselohru z našeho života Pánem na rodné
hroudě (Svorností k svobodě). Napsal Karel Fořt, režie J. Veselý.“
K tlačenému textu sú rukou dopísané osoby a aktuálne obsadenie.
Dňa 18. novembra uviedol DO VO rozprávkovú hru pre deti
Honzíček z malované chaloupky. Programový plagát k tomuto
predstaveniu sa zachoval v troch farebných variantoch – béžovom,
oranžovom a zelenom. Na plagáte je v hornej a spodnej časti predtlač, k nej je rukou dopísané: „Honzíček z malované chaloupky. Pohádka se zpěvy a tanci o 3. Jedn. Napsal: Richard Branald. Režie:
Jan Veselý.“ Rukou sú dopísané aj osoby a obsadenie a poznámka,
že“ kroje dodala ﬁ. Štandera – Prostějov.“
Dňa 15. decembra uviedol DO VO „Oslavu 100. výročí vzniku
naší národní hymny – obraz ze života skladatele hymny J. Škroupa
autora H. G. Lounského“. Na plagáte, zachovanom v dvoch exemplároch, je na papieri oranžovej farby formou predtlače hlavička doplnená rukou čiernym tušom písaným textom obsahujúcim údaje
o mieste a čase konania, osobách a obsadení. Text je doplnený informáciou, že kroje na predstavenie dodala ﬁrma Šustr z Náchoda
a vstupné je dobrovoľné.
Na Silvestra bolo uvedené divadelné predstavenie Španělská muška. Zachovali sa dve farebné verzie (zelená a žltá) typograﬁckého
plagátu k tomuto predstaveniu. Predtlačená hlavička je doplnená
rukou modrým atramentom písaným textom: „31. 12. 1934 na Silvestra. Španělská muška / :čtyři na jednu je...: / Fraška o 3 jedn.
Napsal: Fr. Arnold a A. Bach. Režie: A. Hanke.“ Okrem osôb a obsadenia obsahuje rukou písaná časť plagátu aj text: „Hráno s velkým úspěchem více než 50 kráte v divadle Vlasty Buriana v Praze
a oznam: Po divadle taneční zábava.“
Hana Zelinová, vedúca Dokumentačného strediska
českej kultúry SNM v Martine
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Čeští lékaři na Slovensku
za první republiky II. část
Moravák Miloš NETOUŠEK (1889–1968)
přišel jako docent pražské univerzity do Bratislavy už v r. 1920. V Praze se habilitoval pro
obor patologie a terapie. Tam pracoval na klinikách profesora E. Maixnera (1847–1920)
a profesora L. Syllaby (1868–1930). Získané
zkušenosti bohatě uplatnil jako lékař čs. vojenské nemocnice v ruském Tomsku. Když se
s čs. legionáři vracel zpět do vlasti, navštívil
několik japonských a amerických lékařských
fakult a klinik. Roku 1921 v Bratislavě jako
univerzitní profesor byl pověřen zřídit a vést
Ústav pro všeobecnou a experimentální patologii (1921–1925). Ve stejné době byl až do r.
1930 i přednostou nově zřízené propedeutické kliniky. V následujících letech převzal po
profesoru Hynkovi (1879–1960) vedení interní kliniky. V prosinci 1938 byl propuštěn
ze služeb LF UKo a odešel s krátkou zastávkou v Brně do Prahy. V Bratislavě přednášel
teoretickou medicínu i klinické obory, uváděl
studentům nejnovější objevy v medicíně. Velice mu záleželo na tom, aby budoucí lékaři
pronikli co nejhlouběji do problematiky interního lékařství. Za bratislavského pobytu
napsal řadu učebnic. Jako redaktor Bratislavských lékařských listů (BLL) zavedl u článků
anglická, německá a francouzská resumé, aby
s obsahem článků – výsledky slovenských
a českých lékařů – mohli být seznámeni cizinci. Do svého odchodu z Bratislavy publikoval přes sto původních prací, souborných
referátů a zpráv, jen v BLL jich bylo 40, které
napsal buď sám, nebo se svými mladšími kolegy. Hlavní vědeckou oblastí Netouška byla
hematologie a choroby krvetvorby. Soustředil
se zejména na hemoglobin. Byl dlouholetým
předsedou Čs. hematologické společnosti.
Na Slovensku vychoval mnoho lékařů-vědců
i odborníků. Byl jedním z pilířů moderní slovenské medicíny.
Pražský rodák František ŠIMER
(1899–1943)
nepatřil k českým lékařským pionýrům přišlým do Bratislavy hned po 1. světové válce.
Po pěti semestrech studia medicíny v Praze přešel ve školním roce 1920–1921 jako
stipendista na LF UKo a tam v roce 1924
promoval. Už za studií byl demonstrátorem
v Ústavu experimentální patologie u profesora Netouška. Na Netouškově Propedeutické klinice se stal v roce 1925 asistentem
a po sedmi letech habilitoval. Šimer sám od
sebe požádal koncem roku 1939 děkanství
LF UKo o uvolnění z funkce asistenta in-

terní kliniky, čemuž děkanát rád vyhověl.
V letech 1939–1942 byl primářem interního oddělení plzeňské nemocnice. Zapojil se
do odbojové činnosti, byl zatčen a v Berlíně
popraven.
Šimerovým protektorem byl profesor Netoušek. Ten se v Praze na ministerstvu zasazoval o to, aby mimořádně nadaný Šimer mohl
stážovat v cizině. Přímluva Netouškova byla
v Praze přijata a Šimer od konce 20. let do
svého nuceného odchodu z Bratislavy absolvoval stáže v Německu a v Anglii. Výsledkem
byly studie uveřejněné v Journal of Biochemistry a měly velký mezinárodní ohlas. Šimer
napsal desítky prací, které publikoval hlavně
v Bratislavských lékařských listech. Šíře jeho
výzkumů byla velká. Tak např. r. 1926 vydal
práci o léčení respiračních onemocnění a v ní
doporučil léčit pacienty otrávené kysličníkem
uhelnatým směsí kysličníku uhličitého a kyslíku, neboť měl ověřeno, že kysličník uhličitý
je stimulátorem dýchacího centra. Pro Propedeutickou kliniku UKo tak získal touto terapií evropskou prioritu. Šimer vnášel do klinické medicíny fyziologické aspekty. Do konce

20. let byla vrcholem jeho vědeckého úspěchu práce (společně s Netouškem a L. Dérerem (1897–1960) „Klinická fysiologie.
I. Krev“, do které napsal fyzikálně chemický
úvod a kapitoly o chemii a fyzikální chemii
krve. Při stážích v cizině i později v Bratislavě
publikoval práce o metodice určení minutového objemu srdce či o sacharidovém metabolismu normálního a nádorového tkaniva, či
názory na výzkum a léčení cukrovky po objevení inzulínu aj. Za Šimerova žáka se hlásil
pozdější profesor J. Antal (1912–1919) a profesor G. Bárdoš (1908–1961).
Embryolog Jan FLORIAN (1897–1942)
se narodil v Brně. Hned po maturitě r. 1916
musel narukovat do armády, prodělal krátký
výcvik a byl odvelen na italskou frontu. Po
demobilizaci se zapsal na nově zřízenou Masarykovu univerzitu v Brně, kde studoval lékařství. Ještě za studií pracoval na lékařské fakultě
jako demonstrátor, po té jako asistent v Ústavu
histologie a embryologie, který vedl profesor
F. K. Studnička (1870–1955). Doktorát medicíny získal v roce 1925 a docenturu r. 1928,

Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla
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kdy také vydal důležitou práci o trofoblastu
(obalu lidského a živočišného zárodku, jenž
slouží k jeho příští výživě), s profesorem Studničkou o něco později pojednání o mezibuněčných spojkách ve tkaninách v lidských embryích a v roce 1931 práci o vzniku primitivních
zárodečných buněk v lidských embryích.
Když r. 1933 nabídl profesorský sbor LF
Bratislavské univerzity Brnu místo přednosty budoucího samostatného Embryologického ústavu, volba byla jasná, padla na nejschopnějšího, tedy docenta Floriana, který
přesídlil do Bratislavy, kde byl brzy jmenován univerzitním profesorem. V Bratislavě
se spřátelil mj. s profesorem dermatologie
A. Trýbem (1884–1960), rodákem z Křivoklátu v okrese Rakovník. V Bratislavě Florian
vytvořil brzy po svém příchodu podmínky
pro vědecko-výzkumnou práci. Šel vzorem, ve
Pohled na Brno

Středověké uličky Olomouce

dvouletí 1934-35 publikoval v Bratislavských
lékařských listech 13 příspěvků, daleko nejvíc
z učitelů lékařství na LF UKo. S kolegou Frankenbergem vydal r. 1936 učebnici věnovanou
embryologii. S ním vydal i knihu „Od prvoka k člověku“, která vyšla i v češtině r. 1938.
Z Bratislavy odešel r. 1936, v městě na Dunaji
tedy působil jen tři roky, ale zanechal tam hlubokou stopu. V Brně, kam se vrátil, se hned
po okupaci Československa zapojil do protifašistického odboje. Profesor Florian byl jediným z akademických funkcionářů (děkan LF
MU), který otevřeně protestoval proti zavření
českých vysokých škol na podzim 1939. Na
podzim 1941 byl pro odbojovou činnost zat-čen gestapem, souzen, odsouzen k trestu smrti
a převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byl s dalšími odbojáři v květnu
1942 popraven. Významný vědec J. Florian byl
navíc v pravém slova smyslu i vlastenec.

Josef Florian BABOR (1872–1951)
Tento lékař, neurolog, psychiatr, virolog,
paleontolog, a přírodovědec byl absolventem lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy
univerzity v Praze (1897). Čtyři roky po
ukončení studia v Praze pobýval jako stážista v západní Evropě. V letech 1915–1922
provozoval jako soukromý lékař neurolog
a psychiatr praxi v Praze a v různých místech
Československa. Habilitoval se v Bratislavě
roku 1924, o dva roky později byl jmenován mimořádným a v roce 1928 řádným
profesorem UKo. Byl přednostou (po prof.
Frankenbergovi) Ústavu všeobecné biologie
a v období 1939–1940 také přednostou (po
profesorech Hanákovi a Honsovi) Fyziologického ústavu LF UKo. Jeden rok (1933
až 1934) byl též děkanem LF UKo. V letech
1941–1943 působil na Přírodovědecké fakultě UKo.
Jeho hlavním zájmem byla paleontologie
člověka, plazů, obojživelníků, ryb a některé
otázky ﬁlosoﬁe v biologii. Do důchodu odešel
v roce 1944, zůstal v Bratislavě, kde i zemřel.
Jan BUCHTALA (1882–1954)
Olomoucký rodák chodil do tamního německého gymnázia, na kterém maturoval
roku 1902. Hned po ní si odbyl jako jednoroční dobrovolník vojenskou službu. Po
ní studoval ve Štýrském Hradci (Grazu) ﬁlosoﬁi a medicínu. Promoval v roce 1908.
V Grazu pracoval jako chirurg a gynekolog.
R. 1913 se tam habilitoval pro lékařskou
chemii a stal se asistentem v Ústavu pro
soudní lékařství a současně soudním chemikem. Čas 1. světové války prožil jako chirurg
na italské frontě. V Grazu pracoval i po válce. V té době dostal nabídky na post profesora z univerzit v Halle, Berlíně a Innsbrucku, odmítl je a rozhodl se pro Bratislavu,

kde sloužil krátký čas jako inspektor Ústavu
pro zkoumání potravin. V roce 1922 se stal
přednostou Ústavu pro lékařskou chemii LF
UKo, vzápětí byl jmenován mimořádným
profesorem a po 6 letech řádným profesorem pro lékařskou chemii. Ústav vedl do
r. 1938. O 10 let později žádal bratislavskou
LF o reaktivaci, ale nebylo mu vyhověno.
Buchtala začal budovat ústav s ambicí mít
ústav srovnatelný s obdobnými evropskými
institucemi. V letech 1920-1939 byl jediným
vysokoškolským vědecko-pedagogickým chemickým pracovištěm. V bratislavském ústavu nebyli asistenti. Většinou v něm pracovali
medici vyšších ročníků jako pomocní asistenti. Buchtala se ve výzkumu a v klinické praxi věnoval navíc problematice soudní chemie
a toxikologie. Zajímal se o otravy organickými
a anorganickými jedy a způsobem léčení otrav.
Vypracoval originální postupy na detoxikaci
anorganickými jedy, např. baryem v organismu a na jejich detekci v orgánech mrtvol, např.
arsénu. Dlouhodobě se Buchtala věnoval průmyslovým otravám (monitorování škodlivin).
Zajímal se i o mikrochemii, kterou se zabýval
už v Grazu, kde spolupracoval s budoucím laureátem Nobelovy ceny profesorem F. Preclem.
Buchtala mj. sestrojil přístroj, který nazval mikrodynamograf. Sloužil k analýze pohonných
látek a důlních plynů. Další oblastí vědeckých
zájmů Buchtaly byly analýzy minerálních pramenů. Dva roky (1923–1924) byl hlavním redaktorem ústředního slovenského lékařského
časopisu Bratislavské lékařské listy. Ve studijním roce 1931–1932 byl děkanem LF UKo.
Souhrnně lze konstatovat, že profesor
Buchtala patřil k průkopníkům lékařské chemie na Slovensku a výrazně se zasloužil o její
rozvoj. Plně se věnoval chemii a lékařství.
Jiří Jindra, emeritní vědecký pracovník
Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR, Praha
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BIB 2015
4. september – 25. október
4. septembra sa v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave po 25-krát otvorili brány jedinečného podujatia,
najväčšieho svojho druhu na svete, Bienále ilustrácií Bratislava. Aby sa mohlo začať tradične,
slávnostným udeľovaním ocenení, zišla sa medzinárodná porota už 30. augusta a po 4-dňovej intenzívnej práci
rozdelila 11 cien: Grand Prix, päť Zlatých jabĺk a päť Plakiet BIB. V jubilejnom 25-tom ročníku získala
Grand Prix Laura Carlin z Veľkej Británie za ilustrácie ku knižkám Vlastný svet a Železný muž.
To, čo spočiatku vyzeralo ako mladícky sen, už 50 rokov priťahuje
do Bratislavy výtvarníkov, vydavateľov a tvorcov detských kníh z celého sveta. A samozrejme aj tých, ktorým sú krásne a hodnotné knižky
určené, deti.
„Rád spomeniem, že v začiatkoch nám veľmi pomohli naši priatelia
z Čiech“, hovorí jeden zo zakladateľov Bienále a neskôr jeho dlhoročný komisár, dr. Dušan Roll a pokračuje: „Adolf Hoﬀmeister, Jiří Trnka,
Bohumil Říha, všetci stáli pri založení BIB a boli členmi 1. Medzinárod-

Pohľad do výstavných priestorov

ného komitétu, ktorý už v r.1965 zasadal v Bratislave a schválil štatút
a ostatné potrebné náležitosti. Adolf Hoﬀmeister bol aj predsedom
medzinárodnej poroty prvého a druhého ročníka. Žiaľ, v období normalizácie ho už k tejto funkcii nepripustili.“
Dr. Dušan Roll pracoval v šesťdesiatych rokoch vo vydavateľstve
Mladé letá, ktoré podobne ako český Albatros vydávalo knižky pre
deti, vyhľadávalo a podnecovalo spisovateľov píšucich detskú literaMartin Jarre, Francúzsko, Grand Prix 1997

túru a veľkú pozornosť venovalo aj ilustráciám a ilustrátorom. Obe
inštitúcie už od svojho vzniku úzko spolupracovali. Na pôde Mladých
liet vznikol nápad prezentovať diela českých a slovenských výtvarníkov pred svetom a zároveň priniesť do Bratislavy diela výtvarníkov
– ilustrátorov zo zahraničia. Pri zrode myšlienky boli okrem Dušana Rolla vtedajší výtvarný redaktor Mladých liet Ján Švec, Miroslav
Cipár, autor loga BIB, Albín Brunovský a ďalší. Dušan Roll: „Povedali
sme si, že keď my nemôžeme ísť do sveta, pozveme svet k nám. Vtedy
sme boli oddelení železnou oponou a nechodilo sa bežne vystavovať na
Západ, mohli sme ísť do Lipska alebo do Varšavy. V r.1959 však padlo
rozhodnutie, že Československo sa predsa len zúčastní na Medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte. Mali sme najmenší stánok, Mladé
letá spolu s Albatrosom. Keďže som ovládal niekoľko svetových jazykov, bol
som v tom stánku ako informátor. Tam som nadviazal kontakty s pracovníkmi UNESCO a IBBY, Medzinárodnej organizácie pre detskú knihu.“
IBBY založila v r. 1953 nemecká spisovateľka Jella Lepmanová pod
heslom Detská kniha je most medzi národmi. V rámci IBBY sa začala
spisovateľom píšucim pre deti udeľovať cena Hansa Christiana Andersena, známa aj ako „malá Nobelova cena“. / Nobelovu cenu totiž
podľa rozhodnutia A. Nobela nemôže dostať autor za detskú literatúru/. Ale IBBY išla ešte ďalej: bol založený Medzinárodný knižný veľtrh
pre detskú knihu v Bologni a od r. 1966 sa Andersenova cena udeľuje aj ilustrátorom. Dr. Dušan Roll sa stal členom viacerých komisií
UNESCO aj IBBY. / V rokoch 1986 až 1990 bol jej prezidentom
a žiadal o pomoc pri založení medzinárodnej súťaže originálov ilustrácií detských kníh v Bratislave s tým, že by to mohlo prispieť nielen
k vzájomnému poznaniu sa, ale aj k povzneseniu úrovne knižnej tvorby pre deti v celosvetovom meradle. Dušan Roll: „Pomoc sme dostali.
Koncom roku 1965 sa v Bratislave stretol Medzinárodný prípravný výbor,
zložený z 20-tich osobností v oblasti knižnej tvorby, literatúry a výtvarného umenia, ktorý vydal Memorandum o založení Bienále. A tak sme
Ilustrácia japonskej výtvarníčky Iku Dekune,
ocenená Grand Prix v roku 2003
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November začína sviatkom Všetkých svätých, ktorý bol napr. pre dávnych Keltov aj
počiatkom nového roka. Otvárala ho novoročná slávnosť Samhain. Nad týmto zimným obdobím
preberala vládu stará zahalená bohyňa žien – Cailleach, ktorá sama dozerala na to, aby ženy
chodili zahalené.
Od 1. novembra do Vianoc pribúda tma a všetko sa odkláňa od života k odumieraniu až
smrti. Na deň Všetkých svätých – prvý deň kresťanskej spomienky na mŕtvych – sa po západe
slnka zapaľovali vatry, ktoré boli symbolom očisty budúcnosti.
Aj 2. november bol oddávna zasvätený spomienke na zosnulých v rodinnom kruhu. Podľa
ľudovej viery v tento podvečer vystupujú duše zosnulých z očistca, aby si oddýchli od mučenia.
Preto sa lampa v tento čas plnila maslom, aby si duše mohli potrieť spáleniny z očistca.
Od roku 998 sa začali Dušičky svätiť na pokyn cirkvi ako verejná slávnosť. Začali sa konať
sprievody na cintoríny, ľudia zdobili hroby kvetmi, vencami a sviecami.
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Na Dušičky sa okrem obradného pečiva v podobe dlhého vrkoča, ktorý dostávali najmä deti
od svojich kmotier a kmotrov, piekol „dušičkový chlieb“, ktorý sa v stredoveku nosil na hroby.
V tento deň sa varila aj „dušičková kaša“ z hrachu a bôbu, ktorá sa zrejme tiež nosievala na
hroby ako pohostenie pre mŕtvych predkov. Bôb sa totiž pre svoju schopnosť vyklíčiť aj po
stáročiach stal symbolom nesmrteľnosti. Súčasne sa verilo, že rastliny z čeľade strukovitých
(šošovica, hrach, fazuľa) a predovšetkým bôb sú aj ochranou pred strašidlami.
V Anglicku a USA sa v predvečer 1. novembra slávil Halloween, keď údajne keltskí druidi
ďakovali za úrodu. Neskoršie sa verilo, že práve v tento deň prilietajú strašidlá, duchovia a pľujú
na zem jedovaté sliny. Preto ľudia pálili vatry a robili hluk, aby strašidlá zahnali. A preto cirkev
zaviedla sviatky Všetkých svätých a Dušičiek.
Pre niektoré národy bol november mesiacom obetovania a obetí, pretože sa zabíjali
poľnohospodárske zvieratá a hydina, aby ich roľníci nemuseli v zime kŕmiť.
Časť čerstvého mäsa – bravčové, teľacie, hovädzina, baranina i hydina putovala na pekáči
do pece, kde sa posypaná soľou a rascou piekla do zlatista. Prílohou bývali kaše, chlieb,
neskôr rôzne druhy knedlí, lokše, kyslá kapusta dusená s jablkami atď. Dnes bývajú prílohou
varené zemiaky a čerstvý zeleninový šalát.
Kelti zasvätili poslednú dekádu októbra a prvú dekádu novembra stromu – orechu, ktorý
je plný života, a jeho plodom. Orechy boli v zime veľkou zásobárňou proteínov a tuku. Preto
Kelti 1. novembra jedli pečenú hus s orechovou plnkou a pili pivo. Ľuďom narodeným v tomto
období prisudzovali vlastnosti podobné tomuto stromu. „Orechoví“ ľudia vraj robia všetko na
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plné obrátky, so zaujatím. Ak niečo chcú, ich vytrvalosť nepozná hraníc. Sú pripravení obetovať
sa, ak ide o to zabrániť obetiam. Milujú život, ale nezabúdajú, že smrť je potvrdením života.
Preto sú tieto dni a ich ľudia zasvätení aj ďalšiemu stromu stojacemu v pozadí – tisu.
Významným sviatkom býval sv. Martin. V tento deň sa na obed pekávala hydina, najčastejšie
hus alebo kačica. Tento deň bol v našich krajinách považovaný za prvý zimný deň. Hovorilo sa,
že ak sa kačka kĺže na sv. Martina, na Vianoce bude barina. Ak kačka pláva na sv. Martina, na
Vianoce zmrzne barina. Na svätého Martina zima vládnuť začína.
Zvláštnym dňom bol aj 23. november, deň sv. Klimenta. Sv. Kliment bol patrónom kováčov
a práve v tento deň bolo treba ukuť reťaze. Reťaze mali sputnať zlých duchov, ktorí začali lietať
v ovzduší za dlhých zimných nocí a škodili ľuďom i dobytku.
Severoamerický sviatok Vďakyvzdania „Thanksgiving Day“ pripadá v USA na druhý štvrtok
v novembri. Pripomína zber prvej úrody amerických osadníkov – pútnikov, ktorí priplávali
z Anglicka k americkým brehom 26.12.1620. Obrobili nové zeme a zobrali prvú úrodu. Podľa
tradície sa v tento deň v severoamerických rodinách pečie moriak alebo morka s gaštanovou
alebo inou plnkou, zdobí sa kolieskami citrónu a brusnicami. Prílohou býva zemiaková kaša
alebo dusená ryža, poliata vypečenou šťavou. Na Slovensku tento sviatok pripomínajú hody,
v Čechách zasa „posvícení“, keď sa pečú koláče z novej múky a ďakuje sa tiež za úrodu.
30. november je tajomným sviatkom, keď sa dievčence snažia pomocou rôzneho veštenia
nazrieť do budúcnosti. Ale o tom až nabudúce.

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydává Dokumentační
a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR. Redakcia: Vocelova 602/3, Praha 2, 120 00,
tel.: 257 311 555, 281 924 801, 603 824 370, 607 237 093, e-mail: anazuz@volny.cz;
anele@seznam.cz. Internetovou verzi najdete na www.klubsk.net. Texty napísala Helena
Nosková a Zuzana Štancelová. Ilustrácie a graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo
vyšlo ako príloha časopisu Listy 10/2015. Do tlače odovzdané 9. 10. 2015.

Oriesok_priloha.indd III

10/9/2015 9:13:38 AM

Oriesok_priloha.indd IV

10/9/2015 9:13:48 AM

J

Medzinárodná porota 1969. Adolf Hoﬀmeister prvý sprava

Medzinárodná porota 1. ročníka BIB 1967. Prvý sprava
Adolf Hoﬀmeister

v r. 1967 za pomoci spomínaných medzinárodných organizácií zorganizovali prvé BIB. No už predtým, v r. 1965 bolo v priestoroch Domu umenia na Námestí SNP „nulté“ Bienále, nezabudnuteľná výstava za účasti
37 českých a slovenských umelcov. Predsedom poroty, veľmi prísnym, ale
aj dobrosrdečným, bol akad. maliar prof. Vincent Hložník. Hlavné ceny
si odniesli Kveta Pacovská a Albín Brunovský.“
Niekoľko veľavravných čísiel
Už na 1. ročníku BIB sa zúčastnilo 320 ilustrátorov z 25-tich krajín.
Na jubilejnom 25. ročníku, ktorý práve prebieha, je ich 355 z 50-tich
krajín s 2 426 ilustráciami v 441 knihách. Dovedna – údaje sú po 24.
ročník – doteraz vystavovalo v Bratislave originály svojich ilustrácií
7 225 ilustrátorov zo 109 krajín z vyše 9 000 kníh. Prvým nositeľom
Grand Prix bol v r.1967 japonský umelec Yasuo Segava s maľbou na
hodvábny papier. Zatiaľ jedinou českou držiteľkou Grand Prix je Eva
Bednářová (1969) a zo slovenských ilustrátorov akad. maliar Dušan
Kállay (1983) za ilustrácie ku knižke Alica v krajine zázrakov. Viacerí
českí a slovenskí umelci však získali Zlaté jablko alebo Plaketu BIB.
Zaujímavosťou je, že výstava sa od svojho nultého ročníka koná v tých
istých priestoroch, v Dome umenia na Nám. SNP.
Bienále zastrešuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti. Tu
sa pripravuje nielen výstava, ale aj jej propagácia v zahraničí aj v samotnej Bratislave a sprievodné podujatia: Medzinárodné sympózium,
BIB – UNESCO workshop Albína Brunovského, určený mladým výtvarníkom, rôzne výstavy, besedy, stretnutia, ktoré sa poriadajú prakticky počas celých dvoch rokov medzi Bienále nielen na Slovensku, ale
na všetkých kontinentoch.
V každom ročníku je samozrejmosťou perfektný katalóg, no pri
príležitosti polstoročnice vyšiel aj zborník Príbeh BIB, do ktorého
prispelo spomienkami a názormi vyše 70 osobností: porotcovia, držitelia cien, hostia. Za všetkých citujem vyznanie španielskeho spisoIlustrácia prvej držiteľky Grand Prix
Evy Bednářovej, Česko, z roku 1967

Medzinárodná porota 1. ročníka BIB 1967.
Druhý zľava Adolf Hoﬀmeister

vateľa a ilustrátora Josepa Antoni Tassies Penella, nositeľa Grand Prix
z r. 2009: „Udelením Grand Prix som dosiahol svoj sen, ktorý trval veľa
rokov. Tiež to spôsobilo pozvania do niekoľkých medzinárodných porôt.
BIB je jedinečná umelecká súťaž, ktorá uprednostňuje čisto kultúrne
a umelecké aspekty ilustrácií z celého sveta a nie komerčné či týkajúce sa
biznisu. Po 50-tich rokoch je to oveľa potrebnejšie, jedinečné a cennejšie,
než kedykoľvek predtým...“
A v čom je výnimočnosť
Bienále podľa generálnej
komisárky a predsedníčky
Medzinárodného komitétu BIB Zuzany Jarošovej?:
„BIB má úžasnú ideu a nadčasové posolstvo – dať deťom
do rúk to najlepšie umenie
v podobe kvalitnej umeleckej
ilustrácie detskej obrázkovej
knihy. Čo môže byť zmysluplnejšie ako hľadať po celom
svete tie najlepšie originály
Na výstave
ilustrácií, vystavovať ich, hodnotiť a skúmať, kam kráča ilustrácia detských kníh vo svete ďalej? Veď
obrázková kniha je často prvou galériou, do ktorej vstupuje dieťa a nie
je jedno, či tam nájde kvalitné umenie alebo gýč.“
Pri takej udalosti, akou je polstoročnica, sa, samozrejme, spomína,
hodnotí, ale aj pozerá do budúcnosti. Opýtala som sa Dušana Rolla,
či v začiatkoch on a jeho spolupracovníci verili, že sa ich „dielo“ dožije
50-ky: „Som celoživotný optimista, čiže videl som o kúsok ďalej a veril
som, že nejaké jubileum bude, či už 50-te alebo nejaké iné...verím, že
Bienále tak ako detská kniha je večné,“ dodáva s úsmevom.
Mirjana Šišoláková

Dušan Kállay: Alica v krajine zázrakov
Grand Prix 1983

Andrzej Strumillo, Poľsko, Grand Prix 1971

Listy 15

14-15_Sisolakova.indd 15

10/9/2015 10:23:12 AM

Nad Tatrou sa blýskalo,
hromy divo bili...

Kriváň patrí svojou nadmorskou výškou 2494 m medzi najvyššie štíty Vysokých Tatier, ale aj
medzi štíty s najkrajšími výhľadmi
a je najnápadnejší... Je to čosi viac
než len krivá skalná pyramída!
Krivá naozaj z každej strany, odkiaľ sa na ňu pozriete.
Pôvodne – podľa Karpatských
povestí – vraj vôbec nebol nahnutý, a tak sa nevolal Kriváň,
ale Končiar. Ale dovolil si niečo
neodpustiteľné, vzoprel sa Gerlachu! Neposlúchol ho! Odmietol
splniť jeho príkazy a on ho takto
potrestal. Podľa inej povesti že vraj
zvedavý anjel priletel pokochať sa
nebeskou krásou tohto zemského
kúta. Žiaľ, bol to trochu nešikovný anjel, krídlom sa zachytil
o ostrý končiar – a odvtedy je
Kriváň krivý...
V časoch útlaku a národnej neslobody sa Kriváň stal symbolom
ochrany a revolty a miestom schôdzok národných buditeľov. Do
slovenských dejín sa zapísal najmä výstup mikulášskeho knihára,
zakladateľa prvého slovenského

ochotníckeho divadla a spolku
miernosti, vlastenca Gašpara Fejérpataky - Belopotockého, ktorý
už 24. 9. 1835 vystúpil so šiestimi druhmi na Kriváň. Na vrchole
spievali národné piesne. Štúrovci
sa stali priekopníkmi slovenskej
vlastivedy a turistiky, národné vychádzky na rôzne pamätné miesta
boli ich životom...
Tradícia národných výstupov
vznikla 16. 8. 1841, keď opäť vystúpil na vrchol G. Fejérpataky
- Belopotocký, tentoraz s Ľudovítom Štúrom, Miloslavom Hurbanom, Michalom M. Hodžom
a ďalšími priateľmi vrátane Johanny M. Lehotskej i niekoľkých ďalších dám – zrejme prvých žien na
tomto vrchole. Važeckí furmani
ich Važeckou dolinou doviezli až
pod samotný vrchol. Po nich aj
ostatní národovci vychádzali na
Kriváň práve z Važca. Ide pravdepodobne o najstaršie turistické
podujatie v Európe.
Až keď ho zdoláte, pochopíte,
prečo „pobláznil“ srdcia slovenských národovcov, ktorí mali oso-
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bitne vrúcny vzťah k slovenskej prírode a boli ovplyvnení filozofiou
romantizmu.
Stovky turistov sa tento rok vybrali na tradičný Národný výstup
na Kriváň, ktorý sa uskutočnil 15. augusta 2015 po značkovaných
chodníkoch od Troch studničiek a Jamského plesa.
Výstup bežnému turistovi trvá približne tri a pol hodiny, tým so
slabšou kondíciou aj štyri hodiny.
Podujatie organizuje Klub slovenských turistov Liptova z poverenia Klubu slovenských turistov v spolupráci s mestami Vysoké Tatry
a Liptovský Mikuláš, Maticou slovenskou a obcou Pribylina.
Stretnutie účastníkov na vrchole končiara sa uskutočňuje každoročne o 11. hodine, kde sa vztýči slovenská vlajka a zaznie slovenská
hymna. Ináč tomu nebolo ani tento rok, ale keby organizátori posunuli začiatok o pol hodinky, niektorých účastníkov nemuseli blesky
zastihnúť priamo na vrchole.
Milan Stromko zarecitoval báseň Júliusa Lenka – Štúrovci na
Kriváni. K prítomným sa prihovoril Marek Nemec, riaditeľ Domu
MS v Liptovskom Mikuláši, člen výboru MS a poslanec Mestského
zastupiteľstva v L. Mikuláši slovami:
„...Pozerám naokolo, nevidím žiadne médiá. Čo je väčším symbolom
Slovákov, ako práve Kriváň – národný výstup na Kriváň? V každom
večernom spravodajstve je vidieť rôzne zábery hôr, lúk. Prečo práve dnes
nebudú zábery odtiaľto? Prečo ich nemôžeme pozrieť? Mrzí ma tento
nezáujem médií o slovenskú históriu, vlastenectvo, o národného ducha.
Vidím naokolo rôzne zástavy politických hnutí, kultúrnych ustanovizní,
všetkých spája jedno – láska k vlasti. Na každej zástave je slovenský
dvojkríž, taký aký je tu na Kriváni! Toto by nás malo spájať, nás všetkých bratov, sestry, Slovákov a Slovenky. Či sme rôzneho politického,
náboženského vyznania, pretože pochádzame z krásnej malebnej zeme
a to je Slovensko!“
„Od Tatier k Dunaju ľudia si šepkajú:
Ber, pane, tie dane, však príde rátanie.
Ber, vĺčko, však ty to zaplatíš raz kožou.
Nezvieš skiaď, iba keď zblysne dvanásť nožov...
Stoj! tisíc hrmených! – vyskočia desiati,
stoj! – daj bohu dušu a chlapcom dukáty!“

Po slovách tisíc hrmených naozaj zahrmelo a všetci vykročili rezkým krokom dole. Niektorým ako keby narástli krídla... Obdivovali
sme odvážlivcov, ktorí si vykračovali ešte smerom hore! V Daxnerovom sedle sme získali účastnícky odznak, venovaný 60. výročiu obnovenia výstupu. Natiahli sme si pršiplášte a s malou dušičkou sme
„leteli“ dole. Pod Malým Kriváňom pri starých štôlňach, v ktorých
sa získavali v minulosti zrnká zlata a antimonitu, sa už z chodníčka
stal zúriaci potok...
Na parkovisku sme ďakovali bohu, že nás nezasiahol blesk. Toľko
šťastia, žiaľ, nemali všetci účastníci výstupu. Až vtedy sme si poniektorí uvedomili, že príroda má stále svoju moc... a veru sme boli šťastní, že sa vraciame v rovnakej zostave domov...
Ivana Poláková
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Kde dom náš
Slovenská kniha na Václavskom námestí a Klub
slovenskej kultúry v Dome slovenskej kultúry na
Purkyňovej ulici zostávajú stále najznámejšími
adresami spojenými so slovenskou kultúrou v Prahe.
Začiatkom deväťdesiatych rokov však obe adresy
prestávajú platiť. Slovenskú knihu nahradila banka,
ktorá nemala dlhé trvanie a na jej názov si už nikto
nespomenie. Po rozdelení republiky Klub slovenskej
kultúry uvoľňuje dom Slovenskému inštitútu, ktorý je
zriadený slovenskými orgánmi. Jeho funkciu by sme
mohli stručne označiť ako dovoz kultúry zo Slovenska
v rôznych formách – výstavy, besedy, vystúpenia
umelcov, ﬁlmové projekcie a ďalšie.
KSK sa sťahuje do veľmi skromných priestorov v Lucerne, odtiaľ do
lepších podmienok na Panskej ulici. Po tom, čo sa novým vlastníkom
objektu stáva zahraničný investor, klub musí priestory uvoľniť a sťahuje
sa z Prahy 1 do Lipanskej ulice v Prahe 3.
V tomto období však KSK už nie je jediný, kto sa venuje rozvoju
slovenskej kultúry a slovenskému jazyku, pôsobilo tu 14 združení,
ktoré mali nadväznosť na slovenský jazyk a kultúru. Niektoré vznikli
so zámerom rozvíjať nové formy aktivity a tým došlo k spestreniu kul-

Výroba šibačiek a prednáška o slovenskej Veľkej noci - MŠ Jablíčkov

Z výstavy akademického maliara Mira Pograna v Galérii DNM 2013

Výstava detských kresieb slovenských detí z Jablíčkova - DOMUS SM v ČR v DNM

túrneho života. Ale vznikli i také, ktoré neprinášajú nič nové a „opisujú“ už osvedčené.
Obecne dochádza k zvyšovaniu počtu obyvateľov, ktorí sa sťahujú
do ČR, najmä po vstupe do EÚ, a taktiež majú záujem o udržanie si
svojho jazyka. Začal sa častejšie používať pojem národnostná menšina,
ktorú tvoria občania ČR, hlásiaci sa k inej národnosti ako je česká. Po
právnej stránke sú zakladané občianske združenia, po ﬁnančnej stránke sa rozvíja grantové ﬁnancovanie. Občianske združenia sa zakladajú
nielen na princípe, odkiaľ prichádzam, ale veľký význam má to, kým
sa cítim. A tak maďarské a rómske združenia majú hodne členov, ktorí
prišli zo SR, rovnako ukrajinské združenia majú členov pochádzajúcich
z Ruska a pod.
Iniciatíva k vzniku združení národnostných menšín vychádza od samotných občanov, ale nie je automatické, že niekoľko občanov s rovnakým jazykom tvorí národnostnú menšinu. Občanov s vietnamskou
národnosťou tu žilo mnoho, ale o zaradenie k národnostným menšinám
usilovali niekoľko rokov. Na druhej strane občania so židovským vyznaním tu žijú neporovnateľne dlhšie a je ich viac, a neexistuje židovská
národnostná menšina. V čom je teda podstata? Spýtajme sa odborníkov
– v tomto prípade sme položili otázky PhDr. Helene Noskovej, CSc.
z oddelenia židovských, národnostných a menšinových štúdií v Ústave
pre súčasné dejiny AV ČR.
Ako je charakterizovaná národnostná menšina?
Pojem národnostná menšina sa v ČR vymedzuje podľa tretej hlavy
Listiny základných práv a slobôd s názvom Práva národnostných a etnických menšín. Prihlásenie sa k národnostnej menšine nesmie príslušníka menšiny poškodiť, je to jeho slobodné právo. Národnostná menšina
je spoločenstvo občanov ČR, ktorí žijú na území súčasnej ČR. Od ostatných občanov ČR sa líšia spoločným etnickým pôvodom, jazykom, kultúrou a tradíciami. Súčasne musia prejaviť vôľu byť považovaní za člena
národnostnej menšiny, ktorá bude uchovávať a rozvíjať vlastné národné
(etnické) sebauvedomenie, svoj jazyk, kultúru a tradície. Na území ČR
máme národnostné menšiny historické, tj. menšiny, ktoré tu žijú dlhodobo (spravidla stáročia, ale najmenej 50 rokov). K historickým menšinám
patria Nemci, Židia, Poliaci, Chorváti, Rómovia, boli to aj Lužickí Srbi.
K mladším menšinám patria Ukrajinci, Rusíni, Rusi, Maďari, Gréci.
K najmladším kodiﬁkovaným Slováci, Bulhari, Srbi, Bielorusi, Vietnamci. Každá národnostná menšina má svoju históriu príchodu na územie
ČR, na základe ktorej sa vymedzuje ako národnostná menšina a žiada
o zaradenie medzi národnostné menšiny podľa zákona č.273/2001 Sb.
Nestačí len prihlásenie sa k národnostnej menšine. Predpokladá sa, že
národnostná menšina a jej členovia budú aktívni pri udržiavaní svojej
národnej svojbytnosti, zachovaní jazyka, kultúry a tradícií.
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Prečo tak dlho trvalo Vietnamcom zaradiť sa medzi národnostné
menšiny?
Vietnamci patria k najnovším menšinám v ČR. Štatút národnostnej
menšiny im bol priznaný v roku 2012 a stali sa členmi Rady vlády pre
národnostné menšiny. Vzniku a podobe vietnamskej menšiny sa podrobne
venujeme na stránkach nášho mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí
chcú o sebe vedieť... Vzhľadom na záujem našich členov a čitateľov uverejňujeme články popredného odborníka na túto problematiku historika
PhDr. Stanislava Broučka, CSc., ktorý napr. v. č. 9 charakterizuje etapy
príchodu Vietnamcov do ČR od päťdesiatych cez šesťdesiate, sedemdesiate
a osemdesiate roky (tzn. Príliv študentov, učňov, zahraničných pracujúcich
až k novým prílivom po roku 1989.) Väčšina Vietnamcov v ČR nemá české
štátne občianstvo, ale majú dlhodobý pobyt v ČR. Pribúda ale i niekoľko
stoviek mladých Vietnamcov, narodených už v ČR, ktorí majú občianstvo
ČR. Zlepšila sa aj znalosť českého jazyka Vietnamcov s dlhodobým pobytom, prejavuje sa ich integrácia do českého prostredia so zachovaním rodného
jazyka a kultúry. Ako takéto národnostne menšinové spoločenstvo mohli byť
prijatí medzi národnostné menšiny.
Existuje židovská národnostná menšina?
Židovská národnostná menšina je pojem historický, existovala v rokoch
I. ČSR. V súčasnosti sa nepovažuje za národnostnú menšinu, ale za náboženské a kultúrne spoločenstvo. Má svoje náboženské spoločenstvá a kultúrne
spolky. Má svoje múzeá, vzdelávacie centrá, vydáva svoje časopisy. Má svoju
materskú školu, základnú školu i gymnázium.
Na záver len treba podotknúť, že problematika národnostných menšín
je rozmanitá, podľa či už vzniku, záujmov o pestovanie jazyka, kultúry,
tradícií. V jednom národnostnom spoločenstve sa môže vytvoriť aj niekoľko
menšinových spoločenstiev uprednostňujúcich či už kultúru, jazyk a tradície,
alebo predovšetkým národnú svojbytnosť bez znalostí vlastnej národnej kultúry, histórie, jazyka alebo súčasnosti.
Z pracovných, študijných, rodinných i ďalších dôvodov prichádzajú do ČR občania, ktorí si zachovávajú občianstvo SR a do života vstupuje pojem zahraniční Slováci. Financovanie národnostných
menšín pochádza od orgánov ČR, a kam sa radia zahraniční Slováci?
V SR vznikol a pôsobí Úrad pre zahraničných Slovákov, ktorý má v kompetencii túto skupinu slovenských občanov, dlhodobo žijúcich mimo SR.
S rozvojom činností národnostných menšín prichádzajú ďalšie zmeny.
V roku 2002 bola schválená Koncepcia politiky Prahy vo vzťahu
k národnostným menšinám a na jej základe bol po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2007 otvorený Dom
národnostných menšín. Jeho základným poslaním je napomáhať porozumeniu medzi národnostnými menšinami žijúcimi v Prahe a ostatným obyvateľstvom.
O prípravách a rekonštrukcii DNM
sme boli priebežne informovaní a dlho
sme z rôznych aspektov zvažovali otázku sťahovania Klubu slovenskej kultúry
a Dokumentačného a múzejného strediska slovenskej menšiny v ČR. A tak sme sa
prvýkrát sťahovali z vlastného rozhodnutia, tentoraz na Vocelovu ulicu.
Veľkou výhodou DNM je dopravná dostupnosť, ktorá hrá v Prahe
veľkú úlohu. Dom je pár krokov od veľkej dopravnej križovatky I. P.
Pavlova, kde sú dostupné všetky formy hromadnej mestskej dopravy.
Rozhodnutie o sťahovaní prijali i ďalšie občianske združenia, a tak sa
rieši otázka nielen „kto kde“, ale aj „kto s kým“. V DNM dnes okrem
nás sídlia menšiny bulharská, maďarská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská a ukrajinská. Nás nájdete na prvom poschodí, našimi najbližšími susedmi sú Ukrajinci.
Okrem kancelárskych priestorov pre občianske združenia sú tu
spoločné priestory. Na prízemí sú to priestory pre výstavy, multifunkčná
sála s možnosťou úpravy pre ﬁlm, divadlo malých foriem, besedy alebo

Autogramiada knihy Vlada Štancela, Luxor 2013

Slovenský literárny podvečer v Slanom, DOMUS SM v ČR

tanečnú prípravu, zasadacia miestnosť a priestory s možnosťou bufetového občerstvenia. Knižnicu s literatúrou národnostných menšín nájdete
na poslednom poschodí.
Najrozsiahlejší prehľad o aktivitách v DNM je možné získať počas
múzejnej noci, do ktorej sa DNM zapája. Záujem o prezentáciu bol
tento rok taký veľký, že programová rada DNM dlho zvažovala, ako
priestorovo uspokojiť všetky ponúkané formy. Odmenou bola vysoká
návštevnosť.
Ak máte záujem zoznámiť sa s DNM, nie
je potrebné čakať rok na ďalšiu múzejnú noc.
O našich akciách prinášame pravidelne informáciu na 2. strane Listov a radi Vás na nich
uvítame. Prípadne možno DNM navštíviť len
tak – je voľne prístupný, so stálou službou informátora. Vo vstupnej hale je priebežne dostupná aj periodická tlač v jazykoch národnostných
menšín.
Len minimum informácií bolo a je dostupných o prípravách, vzniku a ﬁnancovaní Slovenského domu, ktorý začal fungovať v minulom
roku. Nie je možné preto presnejšie určiť, kam
ho zaradiť – je to zariadenie pre národnostnú menšinu, zahraničných
Slovákov, prípadne pre dovoz slovenskej kultúry? Rovnako jeho názov
Slovenský dom nie je celkom presný, ide o rekonštruované a moderne
vybavené priestory v prízemí a suteréne budovy v centre mesta.
Významnú zmenu v poslednom období priniesol nový občiansky zákonník. Občianske združenia boli transformované na spolky alebo obecne prospešné spoločnosti s povinnosťou prijať nové stanovy. Lehota ešte
beží, a tak aktuálne nie je možné získať presné informácie o spolkoch,
ktoré pôsobia v rámci slovenskej národnostnej menšiny.
A už len odpoveď na otázku z titulku tohto článku – Dom národnostných menšín je dom náš.
Ing. Eva Zajíčková, CSc.
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Film by mohol byť
kratší, ale presvedčivejší
Rytmus s rodičmi

Celovečerný dokument Rytmus sídliskový sen o rapperovi
Patrikovi Rytmusovi Vrbovskom vznikal vraj osem rokov.
Boli vraj aj tendencie nakrúcanie ukončiť. Nedávno sme mali
možnosť výsledok zhliadnuť (Cinestar Praha 19. 8. 2015)
aj zistiť, o čo by sme boli prišli, keby režisér Miro Drobný
nebol s protagonistom ﬁlm dotiahol do konca.
Téma vyrovnávania sa chlapca polorómskeho pôvodu nepoznajúceho otca, prekonávanie predsudkov okolia a fakt, že sa stal jedným
z popredných predstaviteľov konkrétneho hudobného prúdu, nie je,
samozrejme, nezaujímavá.
Ale už samotná forma podania, totiž že protagonista sleduje
ﬁlm, ktorý o ňom vznikal počas ostatných ôsmich rokov, na videu,
a komentuje skutočnosti zobrazené v dokumente, sa mi nezdala byť
najšťastnejšia. Rapper vidí nejakú scénu, usmeje sa alebo zamračí
a protestuje a vyloží svoju verziu, ako to bolo. Jasné, že niektoré scény z detstva videl inak ako mama. Aj s nevlastným otcom a súrodencami sa v mnohom rozchádza. Zdá sa, že mu krivdili. Potom vidíme
pohľad z druhej strany a pravda bude asi niekde uprostred.
Keby bol Patrik Vrbovský súdny, musel by trvať na oprostení od pátosu napríklad scény, kedy ho jeho bývalá učiteľka na základnej škole
umelo a nadsadene chváli ako žiaka a stáva sa fanúšičkou jeho hudby,
takisto je nepresvedčivá scéna, v ktorej voči svojmu rómskemu otcovi
(ktorého do svojho osemnásteho roku nepoznal a v detstve a dospievaní je silno poznačený jeho neprítomnosťou, aj sa mu zato vyhrážal)
zrazu pri neúprimných a silno hraných prejavoch otcovej lásky, ktorý
teraz našiel svojho syna a (vlastne stále) ho má rád, zmäkne a všetko
mu odpúšťa. Takých nepresvedčivých scén je vo ﬁlme viac a navyše sa
niektoré opakujú stále dookola (keď Patrika v pubertálnom veku vyrušia v jeho detskej izbe v spánku). Nekritické bolo ponechať aj výjavy

matky nakrúcané skrytou kamerou. Inak vzťahy v rodine mi pripadali
srdečné, aj súdržnosť v slovenských rodinách ešte panuje.
Film nemá príbeh, ktorý by gradoval, skôr je to znôška scén zo
života Patrika Vrbovského. Nedozvieme sa, ako sa z čašníka stal
spevák, známy dnes nielen na Slovensku, ktoré vlastnosti to boli,
ktoré ho vyniesli na výslnie (pracovitosť, húževnatosť prekonať handicap pôvodu, na tom postavené texty – má aj iné?, zapracovanie na
imidži alebo skrátka talent – keď ho vlastne nepočujeme spievať...
Bol to nápad samotného Patrika pátrať po svojich koreňoch až v Indii, alebo sa to v priebehu tvorby ﬁlmu pridružilo a schválilo ako čosi
veľmi autentické a náležité?)
No a čítanie zamilovaných sms Darou Rollins v závere ﬁlmu – to
mohlo strhnúť hádam len fanúšičky naozaj horúce (...a vlastne neviem – keď ich idol prepadol veľkej láske!). Takže rozpaky... Neviem
sa vžiť do pocitov mladého publika, ale súdiac podľa bezprostredných odoziev na internete je väčšina divákov na tom asi podobne.
Jarmila Wankeová
Autorka je redaktorka a prekladateľka
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Valle di Ledro
Ledronské údolie, Valle di Ledro sa nachádza v Južnom
Tirolsku, v oblasti Trentino, západne od najväčšieho
talianskeho jazera Lago di Garda. Prístup do údolia dnes
zabezpečuje štyri kilometre dlhý tunel, zarezávajúci sa
do masívu hôr okolo Gardy. Kľukatiaca sa cesta potom
privádza obyvateľov a návštevníkov až k jazeru Lago di
Ledro, ležiacemu vo výške 600 m n. m. Vzhľadom na to,
že Garda leží v nadmorskej výške o viac ako 500 metrov
nižšej, je to veľmi slušné prevýšenie. Vôkol Ledronského
jazera sa dvíhajú horské štíty dosahujúce výšku 2000 metrov.
Krištáľovo čistá voda jazera, bohatá na rôzne druhy rýb, ako
i štíty Dolomitských Álp vôkol sú lákadlom pre turistov
a milovníkov prírody.
Málokto tuší, že tunajší kraj má zvláštnu nadväznosť na krajinu
stredných Čiech. Môžete byť zaskočení faktom, že veľa ulíc v dedinách
okolo jazera má české názvy: Via Příbram, Via Chýňava, Via Všeň,
Piazza Milín… Je to pripomienka udalostí, ktoré sa odohrali v časoch
prvej svetovej vojny, kedy boli celé tunajšie dediny vysťahované v rámci bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Muži odvelení na bojiská,
ženy s deťmi a starci vysídlení 600 kilometrov ďaleko, do neznáma…
Snáď aspoň příbramská Svatá Hora, postavená podľa veľkorysého
projektu talianskeho architekta Carla Luraga, usadeného v Prahe, pripomínala prisťahovalcom vzdialený domov…
Celé rozľahlé Dolomitské Alpy sú prešpikované zvyškami pevností, katakomb, tunelov a zákopov, pamätajúcich nielen kruté boje „la
Grande Guerra“ – prvej svetovej vojny, ale i omnoho staršie bitky za
nezávislosť a zjednotenie Talianska. V dedine Bezzecca o tom podáva
svedectvo múzeum Giuseppe Garibaldiho a Veľkej vojny. Práve toto
múzeum svedčí aj o utrpení vysídlencov, ktorí museli opustiť svoje
domovy v milovaných horách a s batožinou, ktorú boli schopní uniesť
v rukách, boli naložení do vlakov a odtransportovaní do ďalekých,
neznámych krajov, takých nepodobných rodnej zemi. Z prisľúbených
niekoľkých týždňov v cudzine sa stali štyri dlhé roky, počas ktorých sa
mnoho starých ľudí nedožilo návratu domov. Tí, čo sa po vojne vrátili
späť do vlasti, našli svoje domy vyrabované a polozrúcané. Niektoré
z vtedajších detí sú dnes poslednými očitými svedkami týchto udalostí. Svedkami toho, ako si Taliani po počiatočnej nedôvere českého
obyvateľstva veľmi rýchlo svojou pracovitosťou, skromnosťou a zbož-

Arco

Museo delle Palaﬁtte

Horská chata

Ledro Land Art
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Lago di Ledro

Pred nami je putovanie po skalnatom hrebeni až k nášmu cieľu,
horskej chate, ktorá nám poskytne útočisko na dnešnú noc. Chatu
vybudoval a obhospodaruje taliansky turistický zväz a je určená výlučne pre peších turistov, zdarma a vždy iba na jednu noc. Stavba vybudovaná z kameňa a dreva na úpätí hory Monte Carone. Na terase
masívne stoly a lavice, dobre vybavená kuchyňa so sporákom i krbom
s otvoreným ohniskom, zásobami pitnej vody, ba i piva či vínka. Pokladnička na dobrovoľné príspevky. Prístrešky s drevenými palandami
i umyváreň s toaletami.
Neďaleko chaty sú pripravené suché drevené polená do krbu. Rozkladáme oheň a z drevených klád začínajú vyliezať vyplašené drobné
dolomitské škorpióny. Za chvíľku už okolo chaty rozvoniavajú hrnce
s večerou. V noci sa na oblohu nad horami vyhúpnú hviezdy a svetielka svätojánskych mušiek…
Ráno nás čaká niekoľkohodinový, nenáročný zostup až k Ledronskému jazeru. Turistický chodník končí na jeho brehu, neďaleko
Museo delle Palaﬁtte, veľkej turistickej zaujímavosti, od roku 2011 zapísanej na prestížnom zozname pamiatok UNESCO. Ide o pozostatky a rekonštrukciu tisícročia starého osídlenia, príbytkov vystavaných
na drevených pylónoch, ktorých „les“ skladajúci sa z desať tisíc kusov
bol objavený na jeseň roku 1929, kedy vďaka výstavbe hydroelektrárne v Riva del Garda poklesla hladina Ledronského jazera a odkryla
tak svoje dlho utajované tajomstvo. Podľa archeológov ide o jedno
z najdôležitejších kolových osídlení v Alpskej oblasti. Múzeum na
brehu jazera, stojace vedľa replík kolových domov z doby bronzovej,
vydáva svedectvo o dávnych časoch. Prezentuje historické fotograﬁe
a dokumenty z rokov archeologického výskumu a vykopávok a vystavuje artefakty objavené archeológmi. Napríklad bahnom dokonale
zakonzervovaný drevený čln, starý 4000 rokov.
Neďaleko jazera sa nachádza aj tematický lesopark „Ledro Land
Art“, čo je veľmi zaujímavé spojenie krásy prírody a umenia. Súbor
dvadsiatky monumentálnych objektov a sôch z prírodného materiálu,
umiestnených vo voľnej prírode údolia Val di Pur. Súbor, ktorý sa vďaka pravidelným sochárskym sympóziám neustále rozrastá.
Okolo jazera Lago di Ledro, ktorého obvod meria necelých 10 kilometrov, vedú turistické a cyklistické trasy. Lemujú ho pláže, móla
s loďkami, reštaurácie, penzióny i kempy. Na rozdiel od Lago di Garda
tu aj uprostred sezóny vládne pokojná a „nepreplnená“ atmosféra. Ani
ceny tu našťastie nedosahujú Gardských výšin. A tak tu môžete nájsť
príjemné dovolenkové prostredie, priateľské dokonca aj k priemernej
stredoeurópskej peňaženke.
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor

Lago di Garda
Kolový dom

nosťou získali sympatie a úctu Čechov, ktorí im v tejto ťažkej životnej
skúške ponúkli pomoc a priateľstvo. Vojnové roky preverili ľudskosť
na obidvoch stranách. Je neuveriteľné, že tieto väzby a priateľstvá sú
dodnes živé. Zaujímavo o tom rozpráva dokumentárny ﬁlm „Bohemia
mia“ režiséra Jiřího Fiedora. Svedčí o tom i skutočnosť, že v rámci
každoročného letného hudobného festivalu v Bezzecce, kedy celou
dedinou rozvoniava „pasta“, sa nesú tóny hudby nielen talianskych,
ale i příbramských hudobných kapiel…
Neďaleko ústia tunela spájajúceho ledronské údolie s Gardou začína
turistický chodník. Cesta stúpa lesom strmo, akoby bez konca. Chrbát
pod krošňou je zaliaty potom. Konečne les končí a stúpanie pokračuje
v skalnatom teréne až na horský hrebeň, ktorý ponúka prvé výhľady na
Lago di Garda z jednej strany a Ledronské údolie z druhej. Všade vôkol
kopce a hory Dolomitských Álp. Sme viac ako tisíc metrov nad Gardským jazerom s výhľadom na blankytnú hladinu tohoto najväčšieho talianskeho jazera, ktorého druhý koniec, vzdialený vyše 50 km, je kdesi
v nedohľadne. Z výšky vidíme miniatúrne mestečko Riva del Garda so
stovkami plachetníc a windsurfov. Rozpoznávame i Arco so stredovekým rozprávkovým hradom na skale nad mestom. Lode pravidelných
liniek spájajúcich mestá okolo jazera križujú vodnú hladinu.
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Dobroty do špajze: ako na to?
Bylinkové maslá, nakladaný citrón so zázvorom či
škoricový olej si nemusíte kupovať v obchode. Za oveľa
nižšiu cenu si ich dokážete pripraviť vlastnoručne, a to
mnohokrát v oveľa vyššej kvalite. Veď čo je lepšie než
vedieť, že ingrediencie, ktoré denno-denne používate,
sú skutočne vyrobené z prvotriednych surovín.
Ak chcete začať niečím jednoduchým, skúste bylinkové maslá.
Pripravíte si ich veľmi rýchlo a suroviny na ne vás vyjdú pomerne
lacno. Základom je vždy 100 gramov obyčajného kvalitného masla.
To je potrebné nechať otepliť na izbovú teplotu a následne zmiešať
s ostatnými surovinami. Predstavivosti sa v tomto prípade medze
nekladú a použiť môžete skutočne rôzne druhy byliniek podľa chuti
či aktuálnej nálady. Ak ste odvážnejší, tak sa určite nebojte experimentovať. Ako inšpiráciu však pripájame niekoľko kombinácií.
Skvelé je bylinkové maslo s pažítkou, na ktoré budete potrebovať
100 gramov masla, trochu soli a štyri polievkové lyžice nadrobno
nasekanej pažítky. Všetky ingrediencie zmiešajte a následne nechajte
maslo stuhnúť v chladničke. Rovnakým spôsobom si môžete pripraviť aj maslo z medvedieho cesnaku. Naň budete potrebovať tri
polievkové lyžice nadrobno pokrájaných listov medvedieho cesnaku,
soľ, korenie a dve čajové lyžičky olivového oleja.
Ďalšou dobrotou, ktorú si môžete pripraviť veľmi jednoducho,
je nakladaný citrón so zázvorom. Hoci jeseň ešte v pravom zmysle
nenastala, počasie predvádza svoje vrtochy naplno už teraz. Menšia
prevencia pred nachladnutím preto nikdy nie je na škodu. Na prípravu budete potrebovať citrón, zázvor a med. Zázvor očistite a následne nakrájajte na malé plátky spolu s citrónom. Plátky poukladajte do malých pohárikov a zalejte medom. Po uzatvorení je potrebné
zmes niekoľko dní až týždňov nechať odležať v chladničke. Takto
pripravenú dobrotu môžete používať napríklad ako sladidlo do čaju.
Nakladaný citrón so zázvorom však môžete zaliať i vriacou vodou,
čím získate skvelého pomocníka pri nachladnutí, bolestiach v krku
alebo chrípke.
V prípade, že by ste sa radi pustili do niečoho komplexnejšieho,
vyskúšajte škoricový olej. Naň budete potrebovať štyri celé škorice,
20 gramov toboliek kardamónu, 20 gramov klinčeka a liter arašidového oleja. Pri nákupe surovín dbajte na prvotriednu kvalitu,
a to najmä v prípade škorice. V žiadnom prípade nekupujte škoricu
čínsku, ale hľadajte cejlónsku. Je kvalitatívne, chuťovo i zdravotne
omnoho lepšia a prospešnejšia. Po nákupe surovín si pripravte dostatočne veľkú fľašku. Následne do nej vložte škoricu, kardamón, klinček a zalejte arašidovým olejom. Olej je potrebné nechať dostatočne
dlhú dobu odstáť na teplom a slnečnom mieste, pričom ho občas
poriadne pretrepte. Po uplynutí približne troch týždňov olej preceďte cez gázu a prelejte do fľaše z tmavého skla. Takto pripravený olej
môžete používať do šalátov či do niektorých jedál na dochutenie po
dovarení. Dbajte však na opatrnosť, škoricový olej je viac liekom než
pochutinou. Pomáha znižovať hladinu cukru v krvi a chráni obličky,
a preto ho dávkujte po kvapkách.
Doma si dokážete pripraviť skutočne veľa vecí. Platí pritom pravidlo, že predstavivosti sa medze nekladú. Uvedené návody preto berte
ako tipy či triky, ktoré sa môžu stať základmi pre vaše vlastné experimenty. Nebojte sa skúšať rôzne kombinácie a už vôbec sa nebojte,
že nezoženiete kvalitné suroviny. Stačí sa poobzerať po miestnych farmárskych trhoch či navštíviť niektorý z obchodov so zdravou stravou.
Autor: Miroslav Meňhert, snímky Jiří Nosek a Milan Šmíd
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Daša je 27-ročná talentovaná divadelná
scénografka, teda kostýmová a scénická
výtvarníčka, pôvodne zo Slovenska,
ale už niekoľko rokov žijúca v Prahe.
Venuje sa aj literárnej tvorbe, niekoľko
rokov pracovala pre občianske združenie
Múzy.sk, ktoré sa zaoberá literárne
tvoriacou mládežou, sama je laureátkou
niekoľkých literárnych súťaží (Poviedka
2013, súťaž Jána Kollára 2014, 2013,
2012, Jašíkove Kysuce, Múza...)

Daša Krištofovičová
Narodila si sa v Nitre, čo to pre teba znamená?
Nitra je pre mňa veľmi dôležitá. Keď čítam knižku, kde nie je presne
pomenované, v ktorom meste sa dej odohráva, predstavujem si ho v Nitre.
Akékoľvek prostredia, o ktorých sa píše alebo hovorí, si v hlave vytváram z nitrianskych častí, ulíc alebo si len poskladám nitrianske budovy
do iných blokov, aby to vyhovovalo opisu. Ide to automaticky. Nitra je
pre mňa taká stavebnica, základ predstavivosti. Keď sa hovorí o byte,
predstavujem si niektorý z nitrianskych bytov, v ktorých som žila, keď
sa hovorí o dome, predstavujem si dom mojej babky na Zobore, a tak
ďalej. V tom meste sa cítim dobre, bezpečne. Cítim, že chodím pevnými
nohami po zemi a nemôže ma nič zaskočiť, lebo tam je to pre mňa známe.
Mám v Nitre celú rodinu. Neviem si to inak ani predstaviť.
Keď som mala 16 rokov, presťahovali sme sa do Zvolena. Tam som sa
tak necítila. Dodnes nemám k tomu mestu žiadny vzťah, pozitívny ani
negatívny, neviem si vybaviť, ako to tam poriadne vyzerá, nestihla som
Zvolen poriadne spoznať, lebo som celé dni trávila v Kremnici, kde som
na Škole úžitkového výtvarníctva študovala Tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov. Kremnicu mám veľmi rada, Zvolen nepoznám. Neuviazlo mi z neho v pamäti skoro nič. Keď sme sa po piatich rokoch vrátili do
Nitry, vydýchla som si. Nikdy by som nepovedala, že mi je vo Zvolene zle,
že to tam nemám rada, ani som to tak necítila, brala som ho ako normálne
mesto, v ktorom žijem, až po návrate do Nitry som si uvedomila, ako mi
chýbala. Je to tým pocitom bezpečia, lepšie sa mi tam manévruje, viem,
ktorou cestou sa kam dostanem.
Ako si sa dostala k divadlu? Nechcela si byť skôr maliarka?
Ako malá som chodila na základnú umeleckú školu na literárnodramatický odbor. Chodievala som na všetky recitačné súťaže, regionálne
divadelné prehliadky a tak ďalej. Takže som začala, ak to vôbec môžem tak
veľkolepo nazvať, ako herečka. Až niekedy pred odchodom zo základnej
školy som začala kresliť, vtedy mi ešte ale nenapadlo, že by som chcela
byť scénografka. Neviem, či som vôbec vedela, čo to je. Myslím, že som
uvažovala aj nad maľbou. Keď som robila prijímacie skúšky do Kremnice,
chcela som dokonca študovať umelecké kováčstvo alebo odlievanie kovov.
Našťastie som skončila na hračkách, to ma nasmerovalo k scénograﬁi. Aj
počas strednej školy som hrala divadlo. Pracoval s nami Peter Luptovský,
ktorý viedol literárno-dramatický odbor na ZUŠ-ke v Kremnici, neskôr
som s ním spolupracovala na predstavení o Skutkoch a jestvovaniach,
ktoré robil so svojím divadlom Kusy cukru, to už som bola na VŠMU
v Bratislave. Viem, že na strednej škole som už herečkou určite byť nechcela, chodila som na literárno-dramatický, lebo ma „bavili“ tí ľudia, mali
sme špeciálnu štvrtkovú skupinu, kde boli len ŠUV-kári, a to bolo veľmi
fajn. Keďže sme tam boli všetci „výtvarníci“, nikdy mi nenapadlo, že by
som mohla byť scénografka, lebo ma viac zaujímala výtvarná stránka predstavení, čo sme robili, výtvarná stránka zaujímala všetkých. Scénograﬁu
som si vybrala až na začiatku maturitného ročníka, predtým ani neviem,
aký som mala plán. Začala som na sebe veľmi systematicky pracovať, veľa
som kreslila, chodila do divadla, čítala knižky. Chodila som na konzultácie

k pani profesorke Cigánovej na VŠMU. Snažila som sa. Snažila som sa až
tak veľmi, až tak veľmi som sa na VŠMU chcela dostať, že to skoro nevyšlo. Veľmi som sa vystresovala, úplne som stratila úsudok o tom, čo robím
a namiesto papierovej ﬁgúry slona som urobila niečo, čo vyzeralo ako televízor, ešte aj pokazený, veľmi som sa za to hanbila. Po prvom kole som
skončila ako predposledná, naozaj neviem, kto bol v poradí po mne, asi
niekto, kto ani neprišiel na prijímacie skúšky, lebo to, čo som tam predviedla ja, bol fakt vrchol. No a po druhom kole, v ktorom som už bola,
naopak, úplne uvoľnená, lebo som si hovorila, že už ma aj tak nevezmú,
tak si tie úlohy aspoň užijem, som skončila ako prvá.
Kedy a prečo si sa presťahovala do Prahy? Cítiš sa tu už ako doma?
Plánuješ v Prahe ostať žiť?
V Prahe žijem tretí rok. Odišla som po ukončení bakalárskeho štúdia na
VŠMU. Na magisterské štúdium ma prijali na VŠMU aj na DAMU a ja
som si vybrala DAMU.
Nebolo ľahké odísť, v Bratislave som mala všetkých kamarátov, mala
som tam režisérov, s ktorými som spolupracovala na škole aj mimo školy,
pomaly sa mi rozbiehala „kariéra“ ...
To, že by som šla na magisterské štúdium do Prahy, bol môj veľký sen už
keď som končila strednú školu. Mala som taký plán, že si bakalársky titul
urobím v Bratislave a magisterský v Prahe, ale počas štúdia v Bratislave mi
môj odchod do Prahy pripadal stále menej reálny.
Potom nastala v mojom osobnom živote jedna zmena a ja som odrazu
potrebovala odísť z Bratislavy, ťahalo ma to preč. Ak by tá zmena nenastala, je dosť možné, že by ma na DAMU nevzali, naštartovalo ma to,
začala som sa pripravovať, pracovať na sebe, takže to bolo v konečnom
dôsledku vlastne dobre.
Do Prahy som prišla 1. októbra 2012, priviezol ma kamarát, vystúpila
som na Palmovke z auta, ubytovala sa u iného kamaráta a bola som tu.
Znie to ako klišé, keď poviem, že som prišla s jedným ruksakom na chrbte
a nič viac som nemala, ale naozaj to tak bolo. Vôbec som nevedela, čo so
sebou, nikoho som nepoznala, nemala som ubytovanie, nepoznala som
mesto, stále som sa kdesi strácala, mala som mapu, do ktorej som si kreslila trasy, keď som niekam šla, tá bola o chvíľu zo všetkých mojich ciest
deravá a potrhaná.
Nevedela som si dlho nájsť prácu, nevedela som, kam mám ísť, čo robiť,
s kým sa porozprávať. Všade som chodila sama, do kina, do divadla. Nie
som typ, ktorý nevydrží sám so sebou, nemám problém ísť kamkoľvek sama,
ale predsa je lepší pocit, keď môžem byť sama, pretože chcem a nie preto, že
mi nič iné neostáva. Veľmi mi pomohli kamaráti z Nitry. Našla som si prácu,
spoločnosť kolegov, postupne sa to utriaslo a teraz je to už fajn.
Nepovedala by som, že už som v Prahe doma, ale cítim sa tu dobre.
Už som si našla svoje miesta, priateľov, spolupracovníkov, pomaly sa to
rozbieha.
Ešte stále ale nevyužívam mesto naplno, nemám prehľad o výstavách,
udalostiach, koncertoch a tak. Sem-tam na niečo natrafím náhodou, niekam idem, ale nemám ešte systém, uniká mi veľa zaujímavého.
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Prvý rok v Prahe bol veľmi ťažký. Odišla som na leto domov do Nitry.
Ak by vtedy za mnou niekto prišiel a povedal mi, aby som sa už do Prahy
nevracala, to je úplne jedno prečo, nevrátila by som sa. Ale nikto neprišiel
a nič nepovedal. Chvalabohu.
Zatiaľ mám v pláne v Prahe ostať. Premýšľala som, že sa vrátim do Bratislavy, ale už si to neviem predstaviť. Neodmietam to, ale zatiaľ ostanem
tu. Všeličo sa môže stať, nemám žiadne záväzky, ktoré by ma nútili uvažovať dopredu, rozhodnúť sa napevno, že niekde ostanem navždy, takže to
nechávam na náhodu.
Dokončila si štúdium scénického výtvarníctva na Katedre alternativního a loutkového divadla na DAMU, ale predtým si študovala aj na
Vysokej škole múzických umení v Bratislave scénické výtvarníctvo bábkového divadla. Ako by si svoje štúdium porovnala?
Na VŠMU som mala veľmi dobrú pedagogičku, pani Evu Farkašovú,
ktorá je výborná scénografka, pracuje veľa, urobí aj 18 inscenácií za rok, čo
je naozaj dosť, napriek tomu bola na konzultácie so mnou vždy pripravená, nosila mi knižky, obrázky. Nepresadzovala si svoje predstavy, nevnucovala mi ich, ale naozaj nasledovala môj nápad a iba sa ho snažila rozvinúť
alebo sa naň pozrieť z inej strany, pomôcť mi. Vytvorili sme si medzi sebou
vlastný kód, takže vždy už po dvoch slovách vedela, čo chcem povedať, čo
tým myslím.
Toto sa mi s mojím pedagógom na DAMU nepodarilo úplne dosiahnuť, čím nechcem povedať, že to bola chyba, jeho prístup bol iný,
komunikácia s ním bola iná, prínosná, len som s ním nemala taký dobrý
„domácky“ pocit, po troch rokoch s pani Farkašovou som začala byť pred
konzultáciami v strese, lebo som nevedela z jeho správania vytvoriť kľúč,
podľa ktorého s ním mám pracovať.
Potom som si uvedomila, že je pre mňa ako scénografku výhodné, že
nekomunikujeme úplne jednoducho, lebo ani s každým režisérom nie
som na takej vlne, že by mu stačili dve slová na vysvetlenie mnohých vecí.
Naučila som sa lepšie opisovať svoje predstavy, počúvať toho druhého.
Mnohí nevedia, čo presne robí scénograf v divadle, popíš teda svoju prácu.
Scénograﬁa je označenie pre výtvarnú zložku divadla, takže všetko, čo
vidíme na scéne: kulisy, kostýmy, bábky. Scénograf je výtvarník, ktorý túto
výtvarnú zložku navrhuje, vytvára.
Samozrejme, scénograf rovnako ako napríklad herci, autor hudby alebo
autor choreograﬁe podlieha režisérovi. To znamená, že režisér rozhoduje, či
sa také alebo onaké výtvarné spracovanie pre jeho inscenáciu hodí. Veľká
časť scénograﬁckej práce je práve komunikácia s režisérom. Ja ako výtvarník si vypočujem jeho koncepciu a snažím sa ju nejako výtvarne podporiť,
hľadám scénograﬁcký kľúč, ktorý by bol pre danú tému vhodný.
Nedávno som spolupracovala s režisérkou Viktoriou Čermákovou na
Strindbergovom Tanci smrti. Strindberg hru napísal na začiatku dvadsiateho storočia, ale režisérka sa rozhodla v prvej polovici urobiť prierez sedemdesiatymi a osemdesiatymi rokmi, aby podporila pocit neslobody, zatuchnutosti, donášačstva. Preto som navrhla kostýmy, ktoré divákom majú
pripomenúť danú dobu. V druhej polovici hry sa vo výtvarnom spracovaní kostýmu hlavnej hrdinky vraciame do šesťdesiatych rokov, pretože to
boli roky voľné, roky jej „mládí“. Počas hry sa kostýmovanie každej postavy mení. Alica prechádza vývojom z usadlej domácej panej v štrikovanom
svetri a hrubých ponožkách cez poslušnú manželku vojaka až po bohyňu
zloby v zlatých šatách v prvej polovici, v druhej polovici sa vracia do svojej
mladosti a oblieka si čoraz žiarivejšie farby, až skončí v koktejlkách pošitých
ﬂitrami, ktoré okolo Alice vytvárajú akúsi žiaru, ale zároveň sa odrážajú a na
koži jej robia zvláštne odrazy, ktoré pripomínajú vrásky.
Pri navrhovaní kostýmov musí scénograf myslieť aj na to, aby boli nielen
dobovo presné, ale aby lichotili hercovej ﬁgúre, ak si to len jeho rola nevyžaduje inak. Ak nehrá práve postavu, ktorá má byť neforemná, nelichotivo
oblečená. Musí myslieť na to, ako by sa daná postava obliekla, v akom je
prostredí, aký čas uplynul medzi jednotlivými scénami a tak ďalej.
Takisto to funguje aj pri navrhovaní scény. Nielenže musí korešpondovať s režijnou koncepciou, musia sa v nej herci vedieť pohybovať, využívať ju, musí im pomáhať vykresľovať ich charaktery. V predstavení Hola,
Madrid!, na ktorom som spolupracovala s režisérkou Silviou Vollmannovou, som vytvorila scénu, pozostávajúcu z kovovej konštrukcie, ktorej
vrchnú časť vypĺňajú balóny. Predstavenie hovorí o nádejach a snoch
mladej dievčiny, ktorá odchádza za svojou letnou láskou do Španielska,
postupne však zistí, že jej „vyvolený“ je ženatý a vôbec o ňu nemá záujem. Ostáva však v Madride a zažíva rôzne sklamania, počnúc ťažkosťami

v práci cez „prekliatie“ neznámou starenou v parku až po mŕtvu holubicu
vedľa postele. Ako symbol nesplneného sna a zároveň aj klamstva som si
vybrala balóny, ktoré síce zaberú veľa miesta, ale sú vlastne prázdne, ľahko
sa poškodia a pripomínajú detské túžby. Balóny v tejto inscenácii sú rôzne
výtvarne spracované, naplnené, pracuje sa s nimi, rôzne sa pohybujú, využívajú sa ako hlavy ďalších postáv, ale aj ako kvet, kytica, voda v bazéne či
slepci s paličkami, ktorých je v Madride podozrivo veľa. Nafúknutý balón,
v ktorom je ukrytá hodvábna šatka, ktorá po prasknutí vyletí, znázorňuje
mŕtvu holubicu. Herečka balóny rôzne praská, prepichuje, strihá, lepí. Na
konci predstavenia už neostane na scéne ani jeden balón, ani malá nádej
a hlavná hrdinka sa rozhodne z Madridu odísť, vrátiť sa domov.
Scénograf musí dbať nielen na to, aby jeho scénograﬁa bola zaujímavá
a funkčná, ale rieši aj rozpočet, za ktorý sa dá scéna vyrobiť, bezpečnosť,
rozložiteľnosť scény, veľakrát je podmienkou jednoduchý prevoz scény.
Často práve pri rozmýšľaní nad technológiou zamrznem, pretože sa bojím,
či bude scéna fungovať, či je dosť bezpečná, má dostatočnú nosnosť a je
rozložiteľná na také časti, aby sa zmestila do dodávky.
Takže scénograf nielenže musí pustiť uzdu svojej fantázii, ale musí aj
stáť pevne nohami na zemi, aby nenavrhol niečo, čo nie je možné vyrobiť.
Máš už za sebou viaceré projekty, kde môžu diváci vidieť tvoju prácu?
Teraz sa hráva niekoľko predstavení, na ktorých som spolupracovala.
Spomínala som Tanec smrti, na ktorom som spolupracovala s režisérkou
Viktoriou Čermákovou na malej scéne divadla ABC tu v Prahe.
V Bratislave v klube KC Dunaj sa hráva predstavenie Chlap(c)i, príbeh
o dvoch nerozlučných kamarátoch, ktorí kráčajú z kaluže do blata, na
ktorom som pracovala s režisérkou Silviou Vollmannovou. Tento projekt
je trochu netradičný, pretože sa nehrá v klasickom divadelnom priestore,
ale v bare. Herci sa pohybujú v priestore reálneho baru, používajú rôzne
rekvizity a po predstavení si s divákmi dajú pivo. Na tomto predstavení
som okrem scénograﬁe spolupracovala aj dramaturgicky. Takisto v Silviinej réžii sa ešte stále hráva predstavenie Hola, Madrid!, ktoré je predstavením jednej herečky, spája sa v ňom autorské a dokumentárne divadlo
a mapuje príbehy cudzincov žijúcich v Madride. Takisto ako na predstavení Chlap(c)i, aj na Hola, Madrid! som spolupracovala aj ako dramaturg.
Hola, Madrid! hráme už tretiu sezónu v Bratislave. V žilinskom bábkovom divadle som spolu so Silviou robila predstavenie Klára a dvanásť
mesiačikov podľa textu Petra Palíka.
Stále je možné vidieť aj O skutkoch a jestvovaniach, predstavenie
je v repertoári Divadla Kusy Cukru, na ktorom som spolupracovala
s už spomínaným Petrom Luptovským, hrá sa už piatu sezónu.
No a projektom, na ktorom mne osobne veľmi záleží, sú Etogramy, ktoré
sme premiérovali v bratislavskom Štúdiu 12 a potom presunuli do Prahy.
Je to predstavenie, ktoré som sama režírovala, sama som napísala text a naživo v ňom vytváram projekcie, s ktorými herečka „spoluhrá“. Text som
napísala na základe rozprávania mojej starej mamy, mapuje príbeh lásky
mojich starých rodičov, ale aj moje vlastné zážitky. V predstavení používam autentické nahrávky mojej starej mamy, hrá v ňom herečka Soňa
Páleníková a dvaja akordeonisti.
Ďalej sme pripravili s režisérkou Silviou Vollmannovou predstavenie
Ako sa ťahá repka v Bábkovom divadle v Košiciach. S režisérkou Monikou Pulišovou sme premiérovali inscenáciu Samko Tále. Je to predstavenie
jedného herca na motívy knihy Daniely Kapitáňovej Samko Tále – Kniha
o cintoríne. S Monikou sme realizovali aj autorskú inscenáciu Hostina
v době moru hercov piateho ročníka Pražského konzervatória.
Čo je tvojím snom?
Chcela by som, aby všetko vyšlo dobre a aby som bola spokojná. Aby
som mala pocit, že to, čo robím, robím poriadne a že to má zmysel.
A samozrejme by som chcela, aby aj ostatní ľudia na svete boli spokojní,
aby sme sa nehádali kvôli hlúpostiam a mali sme sa radi.
Aké máš plány do ďalšej sezóny?
Práve som urobila štátnice a obhájila diplomovú prácu. V budúcej sezóne plánujem autorský projekt Galapágy na motívy rovnomenného románu Kurta Vonneguta, kde budem ﬁgurovať ako autorka textu a scénograﬁe. V inscenácii bude účinkovať herečka Anna Čonková, absolventka
pražskej DAMU. Čakajú ma aj ďalšie spolupráce, ale bojím sa ešte o nich
hovoriť, aby som to nezakríkla.
Rozhovor pripravila Monika Pulišová
Foto: Miroslav Švoňava
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Stanislav Dobák
tanečník, fotograf a ﬁlmár

Co vás, Slováka žijícího v Belgii, přivádí do Prahy?
Je to Štúdio Alta a skupina ME-SA. Prvýkrát som prišiel roku 2009
na festival Hybaj-ho, ktorý predstavuje slovenské tanečné projekty tu
v Prahe v Štúdiu Alta. Vtedy sme tu mali premiéru nášho prvého
duetu s Peťom Šavlom „One for you, two for me“. O pár rokov neskôr nás oslovili zo skupiny ME-SA aj zo Štúdia Alta, aby sme tu
s nimi urobili jeden projekt. Ponúkli nám prácu choreografov. Ani
sme na to nemali ﬁnancie, všetko vzniklo spontánne. Ráno sme učili
a popoludní robili, za desať dní bolo predstavenie „Much more than
nothing“ naskúšané. Hrali sme ho v Prahe, v Zürichu, v New Yorku. Potom sme tu pracovali samostatne, najprv Peter Šavel v roku
2013 a v roku 2014 som tu ja pripravil pre skupinu ME-SA duet
„Supernaturals“ s Martinou Lacovou. Som veľmi rád, že Martina aj za
túto prácu obdržala českú cenu „Tanečnice roku 2014“.
Kdy jste odešel ze Slovenska?
Od roku 2006 do roku 2010 som študoval v Bruseli na škole
moderného tanca P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios www.parts.be.) Po škole som v Belgicku zostal. Spolupracujem s rôznymi choreografmi a skupinami,
idem z projektu do projektu.
Proč jste si vlastně vybral tohle povolání?
Na počiatku stál objav. Cestoval som s rodičmi na
dovolenku do Grécka. V hoteli sa konala diskotéka
a rodičia ma viac-menej donútili si ísť zatancovať. Mal
som jedenásť alebo dvanásť rokov a to už bol vek,
kedy sa mi strašne nechcelo. Išiel som s veľkou nechuťou, ale o pár minút neskôr bol okolo mňa kruh ľudí.
Ja som bol v prostriedku a neviem prečo, stal som sa
stredobodom pozornosti. O mojom talente sa moji
rodičia dozvedeli práve od spoluúčastníkov zájazdu.
Hovorili im, že by som s tým mal niečo urobiť. Doma
som urobil konkurz do jedného tanečného štúdia,
z toho som prešiel do druhého, potom som pracoval
s tanečným štúdiom Monáda z Popradu. V pätnástich som nastúpil na tanečné konzervatórium v Banskej Bystrici. Keď už som sa raz rozhodol, všetko samo
na seba pekne naväzovalo. Priamočiaro som z Banskej
Bystrice odišiel do Bruselu.
Jaká je vaše spolupráce s Petrem Šavlem, se kterým jste se zapsal v Praze
do povědomí?
Podľa mňa je veľmi krásna. Stretli sme sa až v Belgicku. Obidvaja
sme absolvovali štyri roky na škole P.A.R.T.S. Po absolutóriu sme obaja spolupracovali s rôznymi skupinami. Po určitú dobu sme pracovali
so skupinou Ultima Vez, s Davidom Zambranom, potom sme urobili
svoj prvý duet. Aj keď pracujeme každý zvlášť, naše cesty sa stretávajú.
Paradoxne sa vidíme častejšie v Prahe ako v Belgicku. Pred nedávnom

som stál za kamerou a natáčal jeho nový projekt. Samozrejme jeho
predstavenia aj fotím. V novembri sa chystá ďalšia spolupráca s choreografom Salva Sanchezom, kde budeme tancovať obaja.
Je ve slovenském naturelu něco, co předurčuje Slováky k tomu, aby se stali
vynikajícími tanečníky?
Máme prirodzený rytmus v tele, možno to vychádza z folklóru,
ktorý je členitý. Takisto to môže byť zmyslom pre expresivitu. Podľa
mňa všetci slovenskí tanečníci, ktorých poznám a ktorí tvorili v zahraničí, sú veľmi expresívni. Je možné, že sme museli vyjsť von, aby
sme to zo seba dostali, lebo na Slovensku na to neboli podmienky.
Musím priznať, že za posledné dva roky sa niečo zmenilo a napríklad ja som dostal zo Slovenska ﬁnančnú podporu na dva svoje
projekty. Ešte stále sa mi viacej darí chodiť do Čiech než na Slovensko.
Som rád, že sa konečne so svojou prácou vraciam domov. Cítim totiž
zodpovednosť. Keďže som Slovák, mal by som niečo aj vrátiť. V zahraničí som sa veľa naučil a svoje skúsenosti som napríklad odovzdával
na letnej škole LAB1 v Bratislave.
Zo série Snov, foto Stanislav Dobák, réžia Jamie Lee

Jaká další práce je pro vás v současnosti důležitá?
Pracoval som teraz so skupinou Rosas, ktorá je veľmi slávna
a renomovaná. Prevzal som postavu v staršom predstavení Drumming, ktoré vzniklo v roku 1998. Mali sme veľké turné v Ázii. Hrali
sme na Tajwane, v Japonsku, v Južnej Kóree. Ohlas bol veľký, veľmi sa
to páčilo. Predstavenie už má viac ako dvadsať rokov, tanec bol vtedy
čistý, prepojený s hudbou, naplnený energiou. http://www.rosas.be/
nl/production/drumming
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V poslednom čase riešim, či je tanec tým jediným médiom, ktorým
chcem spracovávať pohyb. Päť, šesť rokov pracujem ako profesionálny
fotograf. Fotím v divadlách tanec a takisto ho natáčam. Tento rok
dokončujem štúdium na univerzite v Anglicku - IDI / University of
Hertfordshire http://idesigni.co.uk

Castle in the Air, foto Stanislav Dobák

Řekněte mi, jak se vám daří studovat, když jste s tancem stále na cestách?
Našťastie sa mi podarilo nájsť školu, ktorá funguje diaľkovo. Táto
on-line škola spolupracuje s univerzitou University of Hertfordshire
- http://www.herts.ac.uk. S mojím momentálnym životným štýlom
by sa mi ťažko študovalo tri roky na nejakej konvenčnej škole. Tu mi
dva roky odpustili za to, že som predložil portfólio svojej práce za päť
rokov. Už mi chýba len niekoľko mesiacov a budem bakalár. Myslím si, že toto povolanie je veľmi blízke tancu, kde tiež musíte mať
kompozíciu v oku, musíte vedieť zachytiť pohyb v určitom uhle. Teší
ma, že som našiel ďalšie odvetvie, ktoré nie je tancu tak vzdialené
a s ktorým môžem pracovať na profesionálnej úrovni. Skutočne sa mi
i darí tým posledné roky živiť.
Zajímalo by mne, jaké všechny jazyky ovládáte, anebo musíte ovládat,
když žijete a pracujete v Belgii?
Na škole PARTS som študoval v anglickom jazyku a s mojou ženou tiež hovorím po anglicky. Francúzsky viem len základy. Bohužiaľ
nemal som chuť a motiváciu sa do tohoto jazyka pustiť. Keby som
ten impulz dostal, som si istý, že by som to zvládol rýchlo, lebo už
veľmi veľa rozumiem. Neviem sa len vyjadrovať. Trochu viem aj po
maďarsky, pretože moji starí rodičia žijú na juhu Slovenska, kde sa po
maďarsky veľa hovorí. A tam som pár rokov vyrastal.
Anglicky musíte umět skutečně dobře, protože to je podmínka přijetí na
vysokou školu v Anglii. Jak jste prokazoval svoji znalost?
Skutočne vyžadovali znalosť jazyka na istej úrovni. Anglickej univerzite stačilo, že som študoval na škole P.A.R.T.S. štyri roky po anglicky, i keď sme tam skúšky z jazyka nemali. Až neskôr som zistil,
že som urobil na konzervatóriu v Banskej Bystrici maturitu z angličtiny podľa európskych noriem. Aj to by bolo dostatočné.
Jaký je váš osobní recept na život? Jak se vám daří uživit v umělecké
profesi?
Uvedomujem si, že som mal v živote veľa šťastia. Moje štúdiá na
seba kontinuálne nadväzovali, až ma to doviedlo do Belgicka. Rovnako moja práca plynulo nadviazala na moje štúdiá. Spoluprácu mi
ponúkali ľudia, ktorých som poznal už na škole. Tým pádom som
nemusel veľa hľadať sám. Až teraz, päť rokov po škole, si začínam vyberať, s kým chcem spolupracovať a taktiež sa viac venujem fotograﬁi
a ﬁlmu. Častejšie tvorím vlastné veci a hľadám si svoj vlastný smer.
Aby som sa uživil, potrebujem pracovať aj pre druhých choreografov. Ak nepôsobím ako tvorca projektu, v takom prípade si môžem
oddýchnuť. Šetrím si nápady na svoju robotu.
Doporučujete tedy kombinaci různých profesí?
Určite. Úplne najlepšia kombinácia pre mňa je teraz spolupracovať s mojou manželkou, Jamie Lee, ktorá je takisto tanečnica
a pochádza z Austrálie. Založili sme spolu Memoryhouse Produc-

tions, kde my dvaja robíme choreograﬁu. Dostali sme podporu zo
Slovenska a Belgicka na vytvorenie tanečných ﬁlmov a fotograﬁí,
ktoré sa premietajú. Tento rok nám opätovne pomohli zo Slovenska,
a my sme si povedali, že do tejto exhibície pridáme aj živú vložku.
Vraciame sa k tancu. Je nám koníčkom aj povolaním. Všetka energia, ktorú máme, navyše ide do nášho projektu.
Vaše ﬁlmy jsou umělecké snímky? O čem vypráví, nebo co představují?
Natáčame ﬁlmy inšpirované snom. Svoje sny si zapisujeme
a potom vyberáme také, ktoré sa snažíme prerozprávať nonverbálnym spôsobom. Nepohybuje sa len telo tanečníka, ale
aj kamera a strih sú dynamické. Zobrazovať sny nie je ľahké, pretože niekedy si pamätáme len kúsok. Niekedy je čo
rozprávať, ale niekedy zobrazujeme len nejaký pocit, farbu,
emóciu. Ak si pamätáme len jeden obraz, urobíme z toho
fotograﬁu.
Dali jste se do zkoumání snů, objevili jste něco zajímavého?
Mne sa prihodilo, že odvtedy, čo som si sny začal zapisovať,
som prestal snívať. Kedysi som mával strašne dlhé sny, šialené
deje, menila sa scéna. Teraz, keď na ne čakám, sa mi snívajú
málokedy. Našťastie moja manželka má veľký katalóg snov
a z toho teraz čerpáme. Ona v našom projekte pracuje ako režisér, ja
to natáčam a strihám. Zdá sa nám, že takto, keď sú úlohy rozdelené,
sa nám pracuje ľahšie.
Sny odhalují naše podvědomí, kolikrát vyzrazují věci, které si nahlas
nechceme přiznat. Nevadí vám, že divákům ukazujete své nitro?
Naopak, myslím, že je krásne, že s divákmi sa delíme o niečo veľmi
intímne. Každý z nás má so snami skúsenosti. V našich ﬁlmoch môžu
diváci konfrontovať svoje sny s našimi, pochopiť, že tam nemusia
vždy hľadať nejakú logiku. Ako v snoch, aj v našich ﬁlmoch sa scény
menia bez toho, aby sme nad tým mali kontrolu. V snoch sme diváci
nášho podvedomia a to by sme radi ponúkli aj divákom. Niekedy sú
sny vtipné, inokedy strašidelné a záleží na divákoch, ako dlho a v akej
hĺbke chcú naše sny preskúmať. Netvoríme preto, aby sa ľuďom vy-

Much to Much, Peter Šavel a Stanislav Dobák, 2011

slovene páčili. Tvoríme na základe toho, aby ﬁlmy stimulovali pocity.
Momentálne je naša tvorba zameraná na sny od Jamie. Je to zaujímavá
zbierka snov. Majú trochu tmavší a psychologický podtext. Ak sa nám
podarí získať ďalšiu podporu, ja by som pridal pár kratších ﬁlmov
z môjho archívu.
Kde vaše ﬁlmy o snech mohou diváci vidět?
Mali sme exhibície v Belgicku, v júli v Žiline.
A ve Studiu Alta?
Uvažujem o tom, že by som toto predstavenie do Prahy ponúkol,
ale chcel by som pripojiť aj živú tanečnú časť.
Až to bude pripravené, rád všetkých pozvem. Ale už teraz sa môžete
pozrieť na moje webové stránky: www.stanislavdobak.com
www.memoryhouseproductions.com
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová
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ZÁHADA HAVAROVANÉHO LETADLA
aneb populární únikové místnosti nově nedaleko Prahy!
Chtěli jsme vyzkoušet něco nového a tak jsme oslovili hotel
Legner ve Zvánovicích u Prahy a objednali se na napínavou
hru ARGO X, která funguje na principu týmových, legendových
a investigativních her a přidává prvky z populárních únikových
místností. Těšili jsme se, že budeme řešit záhady, luštit šifry a potrápíme mozkové závity – to, co jsme prožili, ale zcela předčilo
naše očekávání!
Venkovní část vede krásnými lesními stezkami a je dlouhá cca
tři kilometry. Vřele doporučujeme, abyste si sem udělali výlet i pokud nebudete hrát. Tato „Zlatá stezka“ je běžně přístupná od hotelu
a provede vás všemi tajemnými oblastmi a nádhernou přírodou.
Budete si moci prohlédnout místo, kde v roce 1953 na Štědrý den
za záhadných okolností havarovalo letadlo. Na tom samém místě
se podle legend nacházelo i dávné obětiště. A aby toho nebylo
málo, tak ten samý den v Čechách havarovalo ještě jedno letadlo
se stejným kódovým označením. V rámci hry jsme přicházeli na
tajemné souvislosti skutečných událostí, v některých okamžicích
jsme napětím ani nedýchali.
Stezka vás dále zavede ke známým „mlecím“ kamenům“.
Dodnes se neví, kdo tyto kameny v dávnověku opracoval a k čemu
přesně sloužily. Legendy hovoří o tom, že kameny mohou být pozůstatky sloupů prastarých chrámů. Vůbec celá oblast, kterou stezka vede, je opředena magickým tajemstvím, vždyť další z legend
vypráví, že název blízké obce Černé Voděrady vznikl, protože
místní věštili budoucnost z vody v prohlubních v obrovských kamenech, které i nyní stezku lemují a jsou součástí hry.
Další část hry jsme hráli v prostorách hotelu a areálu. Byli jsme
zavřeni v částečně osvětlené místnosti a jen s pomocí vlastního
důvtipu jsme luštili úkoly, které nám pomohly nacházet cestu ven.
Strašidelné zvuky a nečekaně otevřené skrýše nás drželi ve stálém
napětí. Ani nemůžeme popsat radost, kterou jsem měli vždy, když
jsme na základě indicií našli další tajný vchod nebo část skrytého
pokladu.
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Hra Argo X nás skutečně nadchla a můžeme ji doporučit všem,
kdo mají rádi řešení záhad a napínavé úkoly s poznáním, navíc
v úžasném prostředí.
Hra Argo X je zatím určena pro týmy a je nutné ji předem objednat.
Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice si oblíbili nejen lidé
toužící po relaxaci, ale také ﬁrmy. Ty oceňují především profesionální konferenční prostory – hotel disponuje velkým sálem až pro
160 osob, čtyřmi dalšími salonky a šesti konferenčními sekcemi
– a také příjemným ubytováním. V současné době je pro ﬁremní
týmy připraveno mnoho programů navíc, z nichž momentálně nejzajímavější je právě nová hra Argo X, která mimo jiného podporuje spolupráci a komunikaci.
Kontaktujte Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice pro více informací! Telefon: 323 649 679 nebo zvanovice@legner.cz

www.lesnilazne.cz
www.argox.cz
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