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Výber programov v októbri a novembri 2017
Kaviareň DNM, Vocelova 602/3, Praha
Ľuboslav Moza, galerista, prezident spoločnosti Artem
a výtvarný kritik s maliarkou a ilustrátorkou Zuzanou
Štancelovou predstavujú najmladšieho výtvarníka zo
Slovenska, sedemapolročného Istvána Andrása Bánhegyi.
Výstava potrvá do 30. 10., vstup voľný, otvorené pondelok–nedeľa
od 9.00–20.00 hod. Pripravil ARTEM v spolupráci
s DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MHMP
a MK ČR projektu s názvom Dokumentace slovenské menšiny
a působení slovenské kultury v ČR.
18. októbra 14.00 hod.
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
Seminár k vyhláseniu Pražskej medzinárodnej konferencie
slovenských stredoškolákov a ich hostí na tému Slovenská
ľudová kultúra a tradície v česko-slovenských vzťahoch
v 20. storočí a súčasnosti.
26. októbra 19.00 hod.
Klub Atlantik, Ostrava
Talkshow – Stará láska nehrdzavie aneb Československo
v nás.
V spolupráci s DOMUS SM v ČR pripravil Klub Atlantik
vďaka ﬁnančnej podpore MHMP a MK ČR projektu s názvom
Dokumentace slovenské menšiny a působení slovenské kultury v ČR.
1. novembra 17.00 hod.
KVK Liberec
Výstava Bábky Zuzany Štancelovej a pásmo veršov Zuzany
Štancelovej Hlbina vesmíru.
Pripravil ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
ﬁnančnej podpore MHMP a MK ČR projektu s názvom
Dokumentace slovenské menšiny a působení slovenské kultury v ČR.
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4. novembra 15.00 hod.
Kysucké múzeum Čadca
Seminár o hmotnej kultúre na Bruntálsku s dôrazom
na stavebné pamiatky, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravili DOMUS SM v ČR a Kysucké múzeum Čadca vďaka
ﬁnančnej podpore MŠMT v ČR a MHMP.
7. novembra 15.00 hod.
Střední škola gastronomie a služeb Liberec
Seminár o hmotnej kultúre na Liberecku so zameraním
na stravovanie a odev, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravil DOMUS vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT v ČR
a MHMP.
15. novembra 14.00 hod.
Muzeum Bruntál
Seminár o hmotnej kultúre na Bruntálsku s dôrazom
na stavebné pamiatky, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravili DOMUS SM v ČR a Muzeum Bruntál
vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT v ČR a MHMP.
16. novembra 15.00 hod.
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
Seminár o hmotnej kultúre na Bruntálsku s dôrazom
na stavebné pamiatky, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravili DOMUS SM v ČR a Kysucké múzeum Čadca vďaka
ﬁnančnej podpore MŠMT v ČR a MHMP.
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Praha v jeseni päťdesiatych rokov
V októbri píšeme o spoločnom štáte Čechov a Slovákov a jeho podobách. Tento rok nájdeme ešte jedno 100. výročie. Poznamenalo
i nás – ľudí, mestá... Môj starý otec mal obchod ŘEMPO na Pařížskej
ulici. Vtedy, v päťdesiatych rokoch minulého storočia to bola celkom
normálna ulica s obyčajnými obchodmi, chodila ňou aj električka. Od
ŘEMPA v prvom dome na rohu Staromestského námestia v susedstve
kostola sv. Mikuláša bol krásny výhľad na Letenskú pláň, kde v rokoch
mojich spomienok stála obrovská socha Stalina a jeho zástupu. Ťažko
sa mi zľahčuje názvom „fronta na maso“, pretože pre ustrašenú detskú
dušičku to nebolo to pravé. Najmä ak bývala na neďalekej Haštalskej
ulici, na piatom poschodí, opäť s výhľadom na toto monštrum. V roku
1956 prvýkrát zneli salvy, detonácie, kudlil sa dym, prskal ohňostroj
priamo spoza súsošia. Dívali sme sa z balkóna, vyzeralo to hrôzostrašne.
Na ten pohľad nezabudnem. A to sa starý otec snažil akosi ma „zblížiť“
so súsoším. Vodil ma hore na Letenskú pláň, mohla som okolo nej jazdiť na kolobežke i detskom bicykli. Stalin mal gombíky na plášti veľké
ako riadne pecne chleba. Čo dodať? Rada som sa vracala do krásnych
a bezpečných Rajeckých Teplíc, kde sme bývali a kde takéto strašidlá
neboli. Len krvavo červené drienky na svahoch pod farbistými žiariacimi bukovo-dubovými lesmi. Vzbudzovali v nás deťoch optimizmus, aj
keď ich postriebril huňatý srieň. Veľa z nás si oddýchlo, keď na počiatku
60. rokov monštrum zdemolovali. Hlavu Stalina nemohli nájsť, spadla do Vltavy. Stratilo sa i ucho. Až neskôr som sa dozvedela, že kostol
sv. Mikuláša na rohu Pařížskej mal tiež osobitú históriu. Tento pôvodne
gotický kostol slúžil v rokoch 1870 –1914 pravoslávnym veriacim. Vnútorný interiér s hrou svetiel a prekrásnym lustrom v tvare cárskej koruny
daroval cár Alexander II. Na protiľahlých bodoch úsečky by sa tak stretli dvaja nezmieriteľní protivníci. V roku 1920 bola v kostole vyhlásená
Československá cirkev husitská.
Helena Nosková, október 2017
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S

lovensko má novú ministerku školstva. Stala sa ňou Martina
Lubyová, ktorá predtým pôsobila v Slovenskej akadémii vied.
Príchodom Lubyovej sa sčasti uzavrela dlhotrvajúca vládna kríza, ktorá stála kreslo predchádzajúceho šéfa rezortu Petra Plavčana.
Ministerstvo školstva, ktoré je pod kuratelou Slovenskej národnej
strany (SNS), vyrobilo začiatkom leta jeden z najväčších škandálov
tretej vlády Roberta Fica. Na kauzu upozornili univerzity a Slovenská
akadémia vied, ktoré listom požiadali vtedajšieho ministra školstva
Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov projektov eurovýzvy na

Plavčan kauzu od začiatku mediálne nezvládal, na druhú stranu, mal naložené na pleciach niekoľkonásobne viac, ako dokázal
uniesť a očividne nešlo o náklad, ktorý by si na chrbát nakladal
sám. Kauza ukázala systémové kazy tretieho Ficovho kabinetu,
predovšetkým rezortov v správe SNS v plnej nahote. V skratke
– bez škrupúľ, všetko hneď, za každú cenu, po nás potopa. Príslovie jedzme, ale nemliaskajme, asi u národniarov nepočuli. Kauza
zarezonovala o to viac, že sa týka investícií do budúcna, toľko
potrebnú vedomostnú ekonomiku asi ťažko naštartujú jednooso-

Rodí sa nové,
občianske Slovensko
ﬁnancovanie dlhodobého strategického výskumu. Univerzity a SAV
tak reagovali na skutočnosť, že z výzvy za 300 miliónov eur nedostal
ﬁnančnú podporu ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov
a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV.
Dotácie mali dostať aj ﬁrmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Problém
bol aj s hodnotiteľmi, vo viacerých prípadoch o grantoch rozhodovali hodnotitelia z inej profesijnej oblasti a s iným vzdelaním. Európska
komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom
liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre
boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.

bové eseročky, ktoré si výskum dali do predmetu podnikania dva
mesiace pred vyhlásením súťaže.
Škandál sa samozrejme stal predmetom rokovania koaličnej
rady, kde SNS obstála ešte relatívne dobre, čo znamená, že na
ňu nepadla výzva na odstúpenie ministra. Predseda SNS Andrej
Danko napriek tomu o štyri dni vypovedal koaličnú zmluvu.
Oznámil to najprv médiám, takže niekoľko hodín nikto netušil,
koľká bije. Nasledujúci mesiac sa Dankove pozície menili častejšie ako nálady Donalda Trumpa, z vypovedania zmluvy sa stali
korekcie na jej doplnenie, rozpad vlády nahradili reči o tom, že
alternatíva voči aktuálnemu kabinetu neexistuje, Danko zároveň
strieľal po všetkom, čo šuchlo v lístí, teda najprv po Ficovi: „Nah-
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nevali ma a nebudem to viac akceptovať... Fico vie, čo má robiť,
mňa on nebude dráždiť... Pôjdem na doraz, aj keby som nemal
byť v politike.“ Neskôr Danko vyhrážkami zablokoval rokovanie
riadne zvolanej vlády, aby nakoniec hral akože statočného a uvažoval o odvolaní Jána Richtera z funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre kauzu resocializačného strediska Čistý deň
pre podozrenia zo sexuálneho zneužívania chovancov. Danko
mal problém aj s návštevou premiéra na ministerstve obrany a už
vôbec nemohol prežrieť, že Fico neskôr odvolal Plavčana z funkcie ministra. Podľa Danka o odvolaní ministra môže rozhodnúť
iba predseda strany, ktorá ho nominovala do funkcie. Keď uvážime, že Danko má za sebou komerčne úspešnú právnickú prax,
vyzerá to, že v advokácii si dnes na Slovensku môže zarobiť naozaj každý. Ústava je najvyšší zákon štátu, nie je ani veľmi rozsiahla, ale pre istotu: „Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej
republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich
riadením ministerstiev.“ No čo už, ako spieva Elán, každý vie,
že dve a dve sú predsa štyri, tak ich to naučili, v ten vzácny deň
som v škole chýbal, preto sa presne mýlim. Predseda národniarov
podľa svojho konania za posledný rok asi chýbal v škole často.
Ťažko zhodnotiť, čo bolo na Dankovom správaní najmenej
pozitívne, či už išlo o mieru trápnosti, fúkania si domnelých
boľačiek na verejnosti, nepredvídateľnosti, sebastrednosti alebo bezcieľnosti. Mám sedemročnú dcéru, ktorá je klasická herečka, a vie sa v tom obracať, ale pri drvivej väčšine ňou predvádzaných kreácií mám niekedy viac a niekedy menej jasnú predstavu,
čo chce svojimi teatrálnymi výstupmi dosiahnuť. Pri 42-ročnom
Dankovi sme boli od začiatku do konca pravdepodobne všetci
mimo – aspoň v zásadnej otázke – čo ten chlap chce?
Čas vraj všetko vylieči. Dankovo extempore môže byť do budúcna pre SNS zradné pri jednej z najzásadnejších vecí, ktoré
k politike patria, a to je koaličný potenciál. Danko sa na dotyk
priblížil lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ak sa bavíme o miere
predvídateľnosti. Môžete byť akýkoľvek, ak sa s vami dá dohodnúť. To najhoršie pre politika je, ak sa stane nedôveryhodným pre
svojich potenciálnych partnerov. Voliči vám veriť môžu a nemusia,
ale keď sa s vami nechce nikto vážne rozprávať dva dni po voľbách,
dva mesiace po voľbách, dva roky po voľbách, môžete to zabaliť,
vládnuť nebudete. S najväčšou pravdepodobnosťou nikdy.
Danko zároveň ukázal, že nerozumie hre. Vypovedanie koaličnej zmluvy je najvyšším levelom, ku ktorému sa pristupuje,
len keď ide strane o všetko. Nikto síce nevie, čo chcel Danko
dosiahnuť, či prekryť podstatu pripravovanej zlodejiny (ak áno,
sčasti vyšlo), alebo len ukázať svaly (nevyšlo vôbec) či niečo iné
(nikto netuší), v každom prípade mohol konať inak.
Ak strany v minulosti chceli ukázať, že niečo myslia vážne, alebo, ako sa dnes ľudovo hovorí, že ich šéfovia majú gule, bola tu
vláda a parlament. Nič nie je rukolapnejšie, ako keď vo vláde, ale
ešte lepšie v národnej rade zablokujete hlasovanie o dôležitom
zákone. Je to jednoduché a signál je tak rukolapný, že sa o vašich
požiadavkách bude rokovať okamžite. Ak to urobíte raz, dvakrát
za štyri roky, s veľkou pravdepodobnosťou dostanete, čo chcete.
Dankovi však zjavne viac ako o reálne riešenie niečoho išlo iba
o prvoplánový mediálny ohlas, marketing. Keďže Danko rovná
sa SNS, tak dnes strana stojí, ide o typický obraz predsedu, strany a aj rezortov, ktoré vedú nominanti národniarov (školstvo,
obrana, pôdohospodárstvo). Systémové zmeny a posun vpred
nehrozia, všetko len naoko, ale hlavne, nech to pekne vyzerá.
Navoňaná zdochlina. Do budúcna Dankov vydierací a rokovací potenciál klesá, stratil vážnosť a ako s problémovým členom
rodiny s ním budú partneri strácať trpezlivosť rýchlejšie ako do-

teraz. KDH počas dvoch Dzurindových vlád brilantne využívalo
hrozby odchodom z vlády, hlavne druhý kabinet bol permanentne v sporoch. Kresťanskí demokrati však ako správni hráči pokru
disponovali kamennými tvárami a keďže išlo o veriacich, nikto si
nebol istý, kde presne sa nachádza hranica fanatizmu.
Dobrú prácu pri kríze odviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár,
ktorý obrusoval hrany raz u Fica, raz u Danka, bez jeho čiernej
roboty by sa aká–taká dohoda hľadala omnoho ťažšie. Na preferenciách sa mu to nevrátilo, ale premiér aj líder SNS by na neho
mali pamätať. Nezdá sa to, ale vláda teraz hladko funguje najmä
vďaka Bugárovej diplomacii. A samozrejme, Ficovi, ktorý ako skúsený harcovník (spolu s Bugárom) a vodca svorky najprv Danka
chvíľu nechal vybrechať, aby mu potom ukázal, kde je jeho miesto.
Predseda SNS sa snaží postupovať po vzore premiéra, marketing
na prvom aj poslednom mieste. Fico však má náskok desať konských
dĺžok, keďže dokáže budiť aspoň zdanie záujmu o normálnu prácu.
Skutočnosť, že Smer už pred rokmi vzdal čokoľvek zmysluplné, potvrdil v rozhovore pre Denník N minister ﬁnancií Peter Kažimír.
„A čo sa týka zmien potrebných v školstve, tie vieme pomenovať, ale krátkodobé politické náklady s nimi spojené niekoľkonásobne prevyšujú politické výhody a výnosy, ktoré z toho plynú.
Aj preto je problém so školstvom pohnúť. Nenašli sme odvahu
nájsť opozično-koaličný politický konsenzus na takých veľkých
veciach. Bohužiaľ, politická scéna v našej krajine sa viac a viac
animalizuje a snaha zneužívať krátkodobé politické náklady s reformami je zo strany opozície čoraz väčšia. Ale to je problém
všetkých európskych krajín, kde vlny populizmu, návrat neofašizmu a všelijakých simpliﬁkátorov veštia obrovské problémy pre
možnosť niečo reformovať. Mať odvahu presadzovať rozumné
veci bude čoraz ťažšie, pretože krátkodobo ich ľudia nepochopia
a budú ich vnímať ako ujmu. Štefanovi Hríbovi som to vysvetľoval, keď mi vyčítal našu „impotenciu ikonických reforiem“.
Povedal som, že možno aj má pravdu, ale aspoň uznal, že vieme spravovať štát. Totiž nároky na Smer boli vždy väčšie ako na
iné strany. Preto bol problém, aby reformné kroky boli súčasťou
politického programu. Keď musíte byť každú chvíľu pripravený
na boj, aby ste si obhájili svoju pozíciu, tak je pre vás bolestivý
reformný program luxus, ktorý vás oberá o politickú silu.“ Špeciálne upozorňujem na poslednú vetu. Pre Smer sú reformy luxusom, preferencie sú absolútnou mantrou. Slovensko sa nemá zle,
ale mohlo byť omnoho ďalej, nebyť luxusného postoja dlhodobo
najsilnejšieho politického subjektu.
Ak niektorá vládna strana postupuje systematicky, tak je to
Most-Híd, najmä ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.
Paradoxne, práve Most býva najviac kritizovaný, keďže na neho
všetci kladú najvyššie nároky.
Sporov medzi vládnymi stranami by malo s pribúdajúcim časom na prvý pohľad pribúdať (blížiace sa parlamentné voľby), na
druhú stranu kabinet nemá zle rozdané karty. Príchod Jaguaru,
ktorý chce začať vyrábať v roku 2019, bude prirodzene tlačiť na
zamestnanosť, a zlepšia sa aj základné ekonomické ukazovatele.
To, kto má akú silu, ukážu najbližšie jesenné voľby do vyšších
územných celkov. Ak niekde vyhrá opozičný kandidát, môže si
Sulík s Matovičom vyhrnúť rukávy, ak uspeje Kotlebova ĽSNS,
môžeme si rukávy vyhŕňať všetci, ak to všetko zoberie vládna
koalícia, platí status quo.
Alternatívu ukazuje Nemecko, kde to Angela Merkelová roky
dokáže zvládať bez okázalých gest a populizmu. Možno by sa
z nej mohla poučiť ak nie terajšia, tak nastávajúca nové elita, ak
by malo konečne dôjsť ku generačnej obmene v čele štátu.
Ján Mak
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Drôtená krása
Výrobky kysuckých drotárov
Drotárstvo, ktoré sa vyvinulo z domácej výroby, v priebehu
19. storočia prerástlo do vandrovného zamestnania a súčasne
položilo základy podomového obchodu na Kysuciach.
Postupom času časť drotárov zanechala vandrovný spôsob
vykonávania svojho remesla a usadila sa na jednom mieste.
Vandrovní drotári zistili, že v oblastiach, v ktorých sa im
darilo, nestačia uspokojovať dopyt domáceho obyvateľstva
po drotárskych výrobkoch, preto sa rozhodli, že zostanú
v určitých lokalitách pracovať dlhší čas.
Začali sa usádzať v mestách i na dedinách a vo svojich príbytkoch si zriadili vlastné provizórne dielne, neskôr manufaktúry.
Súčasne získali širší okruh zákazníkov, pre ktorých zhotovovali
rôzne drotárske výrobky. Drotárstvo tak začalo strácať charakter
vandrovného zamestnania a stalo sa dielenským zamestnaním.

Drôtený rám na zrkadlo

Drôtená miska

Drotári v jednotlivých dielňach vyrábali tovar podľa potrieb
a vkusu miestneho obyvateľstva a postupne rozširovali sortiment
drotárskych výrobkov. Zároveň sa snažili zvyšovať ich kvalitu.
V medzivojnovom období vykonávali vandrovný spôsob zamestnania prevažne starší drotári na území Čiech, Moravy a Sliezska,
ktorí sa nevedeli prispôsobiť práci v dielni. Viacerí prevádzali
opravy a vyrábali svoje výrobky v kvartýroch, v ktorých aj bývali.
Popri opravách riadu hlavne haftovaním (spájaním drôtenou
svorkou) a opletaním drôtom drotári vyrábali výrobky z drôtu,
potrebné najmä v domácnosti a v hospodárstve. Prvé výrobky
z drôtu boli technicky veľmi jednoduché a ich zhotovenie okrem
základného náradia vyžadovalo len zručnosť, invenciu, skúsenosť
pracovať s potrebným materiálom a fantáziu drotárov, ktorí ich
vyrábali „za pochodu“, často pod holým nebom.
Medzi prvé výrobky drotárov patrili šparáky do fajok (čističe
fajok), ktoré boli ukončené ozdobnou hlavicou. Pôvodne sa vyrábali zo železného, neskôr z tvrdého mosadzného drôtu. Spočiatku
ich zhotovovali len pre vlastnú potrebu a nosievali ich zapichnuté
do odevu ako ozdobu. Až postupom času začali drotári vyrábať
zložitejšie výrobky a okrem ich funkčnosti dbali aj na ich estetickú stránku.
Za najtypickejšie výrobky drotárov sa však považovali pasce na
myši a potkany. Bola to najúčinnejšia zbraň na malé hlodavce,
navyše za relatívne nízku cenu. Najstaršie boli okrúhle košíkové
pasce na myši (kuľovačky), ktoré boli celodrôtené alebo prichytené na drevenej podložke. Vo vrchnej časti mali kruhový otvor
(lapač), z ktorého obvodu smerovali do vnútra pružné ostne.
Vyrábali aj pasce s dvoma lapačmi (druhý bol z bočnej strany).
Na boku boli otváracie drôtené alebo plechové dvierka zaistené
z vonkajšej strany, cez ktoré sa vyberal chytený hlodavec.
Problémy s hlodavcami mali všetci ľudia, takže drotári vyrábali
pasce vo veľkom, čím prispeli k ich rozšíreniu. Pri ich predaji
novému majiteľovi vždy ochotne poradili, ako ich čo najúčinnejšie nastaviť a ošetrovať. Pasce sa časom zdokonaľovali a v rôznych
dielňach sa začali vyrábať skrinkové pasce s padacími plechovými dvierkami, ktoré boli zaistené pružným kovovým perom. Na
hromadné chytanie myší (5–10) slúžila dierová alebo slučková
pasca. Jej výhodou bolo, že sa nemusela ihneď kontrolovať, vyberať a nastavovať. Medzi zložitejšie mechanizmy patrili automatic-
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ké pasce, kde myši padali do vody. Tieto však vyrábali už väčšie
manufaktúry. Pre jednoduchosť a minimálne náklady (na výrobu
aj údržbu) sa najpopulárnejšou pascou na myši stala chľapačka.
Na chytanie potkanov slúžili veľké chľapáky. Základ pasce tvorila
drevená doštička, v ktorej strede bol na pružinke pripevnený preklápací rámik z tvrdšieho drôtu. Rámik sa natiahol a zabezpečil
drôteným perkom, ktorého koniec sa zasunul do pripevneného
očka. Na konci očka bol urobený háčik, na ktorý sa nastokla návnada (kúsok slaniny).
Drotári postupne rozšírili svoju ponuku aj o drôtené košíky a
misky, ktorých sortiment bol jeden z najpočetnejších a najrozmanitejších. Okrúhle misky i kalichovité, guľovité a valcovité košíky
slúžili na ovocie. Veľké misy mali pevné nožičky alebo podstavec
z hrubého drôtu. Oválne misky a košíky boli určené na chlieb
a pečivo. Nízke obdĺžnikovité košíčky sa používali ako zásuvky
na ukladanie príborov. Závesné košíky s rúčkou sa používali na
uskladnenie cibule, na odkladanie vajec a ovocia. Zaujímavé boli
košíky na varenie zemiakov, zeleniny a na pranie šalátu. Milovníčky ručných prác si u drotárov objednávali aj košíky na vlnu.
K žiadaným drotárskym výrobkom patrili aj rastlíky, rastre –
podložky pod hrnce a pod žehličky. Podložky pod hrnce boli
pôvodne kruhové, neskôr aj hviezdicovité, v tvare spojených
sŕdc, ojedinele štvorcové, aby splnili aj náročné estetické kritériá.
Tie vypracovanejšie mali z obvodového drôtu smerom dohora
vytvarované malé príchytky, zabraňujúce zošmyknutiu hrnca.
Podložky pod žehličky bývali v tvare zaobleného trojuholníka so
zvýšenými bočnými stenami. K bočnej drôtenej výzdobe neskôr
pribudli aj plechové výstuže.
Produkciu drotárskych dielní, neskôr manufaktúr v 2. polovici
19. storočia tvorili napr. podstavce a rôzne ploché alebo priestorové drôtené tienidlá na lampy, ktoré sa poťahovali textilom
i papierom, a stojany na fľaše s vínom, ktoré sa využívali najmä
v obchodoch a reštauráciách. Žiadané bolo aj drôtené pletivo
(siete) do okien hospodárskych budov (najmä mlynov a sýpok),
ktoré slúžilo ako ochrana proti hlodavcom a hmyzu.
Obľúbené boli aj závesné ozdobné kvetináče na balkóny. Vyrábali sa aj samostatné stojany, kvetinové koše a okenné ohrádky
na kvety a rôzne drôtené dekorácie. Dopyt bol aj po záhradnom
nábytku a rôznych lavičkách na mieru. Niektorí drotári sa orientovali na výrobu zariadenia pre obchody, sklady, hostince, ako
boli drôtené poličky, podstavce a stojany na pohľadnice. Vďaka
nim mohli obchodníci lepšie prezentovať svoj tovar.
V domácnostiach sa používal drôtený stojan na varenie a servírovanie vajíčok. Drôtené podnosy rôznych tvarov a veľkostí sa
využívali aj ako dekorácia. Boli obdĺžnikové, okrúhle, elipsovité,
s vysokými i nízkymi stenami, zdobené ornamentmi; ako dno sa
používal aj plech alebo sklo. Drotári sa orientovali aj na výrobu
vešiakov na kuchynské náradie – lyžičníkov, vešiakov na naberačky, na utierky, odkvapávačov pod riad, držiakov na kefy, hrebene
(hrebenáre) a stojanov pod mydlo. Tieto produkty boli obľúbené
aj preto, lebo okrem prvotnej (utilitárnej) funkcie plnili aj estetickú a dekoratívnu funkciu. V domácnostiach rôznych vrstiev obyvateľstva sa využívali aj drôtené naberačky na halušky, na knedle,
miesiče na zemiaky, krájače na varenú zeleninu, vidličky na mäso,
rošty na pečenie a drôtené podložky na sušenie chleba i ovocia.
Niektoré výrobky boli aj skladacie, napr. naparovacie stojany na
knedle a buchty. Obľúbené boli aj nosiče na obedáre a nosiče na
poháre a fľaše, ktoré našli využitie v reštauráciách i pri prenášaní
ﬂiaš s kúpenými nápojmi do domácností. Najrozšírenejšie boli
nosiče na štyri fľaše s vyčnievajúcim držiakom uprostred. U cukrárov, v hostincoch, ale aj v domácnostiach sa používali drôtené
šľahače (metličky) na sneh a šľahačku i kefy na čistenie ﬂiaš. Populárne boli aj sitká na čaj a sitá na múku s dreveným rámom.

Postriebrená šperkovnica

Pozlátený popolník

V bytových domoch našli uplatnenie krúžky a vešiaky na kľúče.
K netradičným drotárskym výrobkom patrili aj vešiaky na zložené noviny, o ktoré mali záujem najmä majetnejší obyvatelia miest
a reštaurácie.
Drotári vyrábali aj náhubky pre psy; na vidieku našli svoje využitie i náhubky pre dobytok. S rozširovaním chovu domácich
zvierat stúpol záujem o kŕmidlá pre králiky, kuriatka a rôzne
potreby pre včelárov. Gazdovia mali záujem aj o drôtené oberáky na ovocie (jablká, hrušky) i rôzne potreby na konzervovanie
ovocia. Vyhľadávané boli aj kutáče (pohrabáče) z hrubého drôtu,
kominárky – štetky na vymetanie komínov a kryty na komíny na
zachytávanie iskier.
Drotári sa venovali aj výrobe svietnikov z drôtu na jednu sviečku či zdobenejších svietnikov na viac sviečok (napr. kruhový svietnik na nožičkách so štyrmi stojančekmi na sviečky). Vyhľadávané boli aj drôtené poličky na odkladanie predmetov, koše na
papier, rámy na zrkadlá, vešiaky na šaty – ramínka a spony do
vlasov z mosadzného alebo medeného drôtu, ktoré mali ozdobnú
funkciu. Milovníkom vtákov boli určené klietky rôznych veľkostí
a tvarov. Bohatší klienti mali záujem hlavne o klietky v podobe
zámkov, kostolov a rôznych budov. U zručných drotárov objednávali aj hračky pre deti. Boli to postieľky pre bábiky, kolísky
a lavičky z mosadzných a medených drôtov. „Umeleckí drotári“
vyrábali aj rôzne pútače na výstavy či zvieratá ako samostatné dekorácie. K luxusným výrobkom patrili postriebrené a pozlátené
vázy, košíky, misky, šperkovnice i fajčiarske súpravy.
Vo všeobecnosti výrobky z drôtu charakterizovala ľahkosť, jednoduchosť tvarov a čistota línií. Zároveň predstavovali nový typ
praktických predmetov do domácnosti a hospodárstva.
PhDr. Alojz Kontrik
etnológ Kysuckého múzea v Čadci
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Čeští vědci a technici
na Slovensku (1939–1945)
Ještě před vytvořením Slovenské republiky (Slovenského štátu) v březnu 1939
podle vládního usnesení z 12. prosince 1938 museli Češi s platností od 1. ledna 1939
opustit bratislavskou univerzitu. Nařízení se týkalo všech státních zaměstnanců.
Čeští vědci a pedagogové řešili tuto situaci různě. Někteří muži se během
1. republiky oženili se Slovenkami a ženy se vdaly za Slováky.

T

ato skupina nemusela opustit Slovensko. Jiní to řešili jinak. Tak např. na Lékařské fakultě Slovenské univerzity
(dříve Komenského university) profesor MUDr. F. Šimer (1899–1943) sám požádal v červnu 1939 děkanství fakulty
o uvolnění z funkce na I. interní klinice. Vládní byrokracie slovenského ministerstva školství, jemuž byla Šimerova žádost předána, rádo žádosti vyhovělo a Šimerovi napsalo, že jej propouští
jako zaměstnance české národnosti ze služeb Slovenské republiky.
Nato Šimer opustil Bratislavu na počátku léta 1939. Usadil se
v Plzni, tam pracoval jako lékař v městské nemocnici. Roku 1942
byl pro odbojovou činnost zatčen gestapem, souzen a v září 1942
zastřelen v Berlíně.
Profesor MUDr. J. Sumbal (1890–1948) měl za ženu Slovenku, nemusel tedy odejít ze Slovenska. V akademickém roce
1938/39 byl děkanem Lékařské fakulty Univerzity Komenského.
Už od roku 1932 byl přednostou Propedeutické kliniky, a to až
do své smrti v roce 1948, což znamená, že byl činný po celou
dobu tzv. Slovenského štátu. V září 1939 jej postihl těžký infarkt,
z něhož se dostal. Během rekonvalescence jej „podrželi“ jeho
slovenští spolupracovníci a Sumbal zůstal ve funkci přednosty
kliniky.
Profesorka B. Štúrová-Kuklová (1893–1977) měla za manžela Slováka S. Štúra (1901–1981), ﬁlosofa a pedagoga Filosoﬁcké fakulty UKo, byla tedy před odsunem ochráněna. V roce
1940 byla však propuštěna ze služeb ministerstva školství, ač
to byla dlouholetá pedagožka a vědkyně a bojovnice proti tuberkulóze a jako žena byla první mimořádnou univerzitní profesorkou v ČSR (1934). B. Štúrová až do zániku tzv. Slovenského štátu měla v Bratislavě soukromou ordinaci a působila
i v poradně proti TBC. Položila pevné základy ftizeologie na
Slovensku.
O profesoru J. F. Baborovi (1872–1951), jakož i dalších českých lékařích působících za 1. republiky na UKo, bylo již nedávno (2015) v Listech referováno. Ve sledovaném období Babor
mohl pracovat na bratislavské univerzitě: byl přednostou Ústavu
lékařské biologie a současně (až do roku 1941) přednostou Fyziologického ústavu LF SU. V roce 1940 byl převeden na nově
zřízenou Přírodovědeckou fakultu, na níž přednášel až do roku
1944 zoologii a srovnávací anatomii. Proč ho ministerstvo školství nechalo pracovat na bratislavské univerzitě? Byl to totiž jeden
z posledních polyhistorů na Slovensku, a tak ho režim tzv. Slovenského štátu potřeboval.
Pracovat na univerzitě mohl i profesor chirurgie S. Kostlivý (1877–1946), který se však těžko vyrovnával s nuceným
odchodem českých kolegů a s personálními změnami v profesorském sboru univerzity, a tak se roku 1941 vrátil po více než

20 letech služby slovenskému národu do Prahy, kde dožil jako
penzista.
Pestrý život měl známý bratislavský lékař MUDr. K. Koch
(1890–1981), rodem z Náměšti nad Oslavou. Medicínu studoval v Praze a ve Vídni. Profesor Kostlivý si ho vybral jako prvního asistenta chirurgické kliniky. V době nepřítomnosti Kostlivého kliniku vedl. Od roku 1927 byl neplaceným mimořádným
profesorem chirurgie, později se stal placeným mimořádným
profesorem chirurgické propedeutiky. Tři roky (1931–1934)
zastupoval nemocného profesora Chlumského na ortopedické
klinice. Konečně v roce 1937 byl jmenován řádným profesorem
chirurgické propedeutiky. K. Koch měl však i podnikatelské
zájmy. Počátkem 30. let totiž vybudoval a otevřel v Bratislavě
v nynější Partizánské ulici soukromé sanatorium. Pacienty sanatoria, které mělo mj. porodnické oddělení, byli mnozí slovenští
prominenti, např. A. Hlinka. Roku 1938 mu ministerstvo školství zastavilo služební požitky a jeho sanatorium zabrali Němci.
I nadále v sanatoriu léčil zejména prominenty včetně Němců,
např. rodinu německého velvyslance. Už v roce 1939 se zapojil
do odbojové činnosti v Obraně národa. Vytvořil v roce 1941
i vlastní občanskou skupinu odboje Justicia. V témže roce byl
Koch za údajnou špionáž ve prospěch Srbska a Ruska zatčen
a vězněn rok ve Vídni. Po propuštění měl Bratislavu zakázánu,
tam se však stejně vrátil a pokračoval v odbojové činnosti. Jako
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chirurg se zúčastnil SNP. Koncem roku 1944 byla Justicia gestapem odhalena, někteří její členové zastřeleni, někteří zemřeli
v koncentračních táborech, ale Koch unikl. Na jeho hlavu vypsali Němci odměnu ve výši 100 tisíc říšských marek. V dubnu
1945 po osvobození Bratislavy se Koch stal na tři dny primátorem města. Sanatorium mu bylo vráceno, ale ne na dlouho, po
únoru 1948 bylo znárodněno. Dr. Koch vedl v té době urologickou kliniku až do roku 1951, kdy byl zatčen a s dalšími odpůrci režimu obviněn z velezrady pro pokus o politický převrat
a obnovu kapitalismu v Československu. Přitížila mu též účast
v odbojovém hnutí Obrana národa. Všichni zatčení byli odsouzeni k smrti, jen Koch k doživotnímu vězení. Kochova rodina
byla vyhnána z Bratislavy a mohla se tam vrátit až po 13 letech,
kdy byl Koch podmínečně propuštěn. Koch tak v nacistickém
a komunistickém vězení prožil 14 let života. V roce 1968 po
okupaci Československa odjel s rodinou do Kanady, tam roku
1981 zemřel.
Profesor F. Nábělek (1884–1965) patří mezi budovatele Přírodovědecké fakulty bratislavské univerzity. Do Bratislavy byl
jako docent botaniky pozván na podzim 1939 jako smluvní
profesor do nového Botanického ústavu Filosoﬁcké fakulty, kde
přednášel systematickou botaniku. Už v roce 1940 přešel s Ústavem na Přírodovědeckou fakultu. Inicioval založení fakultní botanické zahrady, již vedl až do roku 1950, kdy odešel do penze.
Pracoval však i nadále v Bratislavě, kterou opustil roku 1960.
Zemřel v Uherském Hradišti, ale podle jeho přání byl pochován
v Bratislavě.
O astronomovi A. Bečvářovi (1901–1965) se též psalo
v Listech, jen zopakujeme a doplníme. Bečvář prožil válečná
léta jako klimatolog na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách.
Konal tam též astronomická pozorování a měření. Od roku
1943 pracoval jako ředitel a vědec na observatoři na Skalnatém
plese. Externě přednášel v Bratislavě na univerzitě astronomii
posluchačům matematiky a fyziky. Počátkem roku 1945 zažila observatoř těžké chvíle a s ní i Bečvář. Ustupující německá
armáda chtěla odvézt či zničit všechny vědecké přístroje observatoře. Nakonec vše dobře dopadlo, jen spojení lanovkou na
hvězdárnu na Lomnickém štítu bylo na půl roku přerušeno.
Bečvář odešel do invalidního důchodu v roce 1961 a o čtyři
roky později zemřel v rodném Brandýse nad Labem. Bečvář ještě na Štrbském Plese objevil novou kometu a hlavně v důchodu
sestavoval hvězdné mapy, které uznává celý svět.
MUDr. H. Krsek (1897–1983), od roku 1940 mimořádný
profesor soudního lékařství LF SU, byl v letech 1939–1967 přednostou bratislavského Ústavu soudního lékařství. V Bratislavě žil
do konce svého života. Proč nebyl v roce 1939 ze Slovenska vyhnán, není mně známo.
Český geograf J. Hromádka (1886–1968), profesor všeobecného zeměpisu bratislavské univerzity, ježto přednášel pěknou
slovenštinou, mohl po celou 2. světovou válku zůstat v Bratislavě
a zastávat funkce, které měl před válkou... Žil v té době v Bratislavě sám, protože svoji rodinu odstěhoval v roce 1939 do Protektorátu Čechy a Morava.
Ing. S. Kopal (1895–1980), potravinářský odborník, byl v letech 1924-1940 přednostou bratislavského vinařského ústavu.
Zabýval se chemickou technologií vína, jeho výrobou a skladováním. Zúčastnil se organizování výzkumu vín na Slovensku. Musel však v roce 1940 nuceně Slovensko opustit a našel uplatnění
v Německém (Havlíčkově) Brodě.
Kromě lékařů a přírodovědců (vyjímáme humanitní vědce)
je třeba se zmínit o českých technicích, jichž nebylo podle
tématu tohoto článku mnoho. Jako příklad uvádíme architekta J. Marka, rodáka z moravských Petrovic (okres Blansko),
kde se roku 1889 narodil. Byl žákem D. Jurkoviče a v Praze

J. Kotěry. Hned po vzniku ČSR se přestěhoval do Bratislavy, kde pracoval ve státní správě a posléze jako samostatný
projektant. Účastnil se kulturního života města na Dunaji.
Připravoval se spolupracovníky regulační plán Bratislavy. Ještě před tím vyprojektoval evangelický kostel v Trnavě, jenž
byl realizován. V jeho tvorbě je zřejmý přechod od klasické
architektury k urbanismu. Jeho realizované projekty jsou roztroušeny po celém Slovensku. Období tzv. Slovenského štátu
prožil na Slovensku v Bratislavě, ne však doslovně. V letech
1940–1942 pracoval v Linci a ve Vídni, protože Protektorát Čechy a Morava jeho služby odmítl. Až v roce 1942 jej
zaměstnal v Bratislavě Dr. Ing. A. Bugar. Po skončení války
pracoval ve Státním plánovacím a statistickém úřadu, kde
měl na starosti prostorové plánování poválečného Slovenska.
V Bratislavě žil až do roku 1962, potom se vrátil na Moravu
a v Brně roku 1969 zemřel.
Stavební inženýr absolvent ČVUT K. Křivanec (1881– 1962)
byl odborníkem na silniční stavebnictví. Byl profesorem Slovenské vysoké školy technické od jejího založení. Zasloužil se o vybudování Dopravního ústavu I. Ve školním roce 1940/41 byl prvním děkanem odboru inženýrského stavebnictví SVŠT, po druhé
byl děkanem v letech 1945/47. Předsedal kuratoriu Mechanického zkušebního ústavu SVŠT. Pocházel z rodiny středoškolského
profesora kreslení na gymnáziu v Písku, kde se též narodil. Než
nastoupil do služeb ČSR v roce 1919, pracoval od roku 1903 ve
Slovinsku a v Jugoslávii (s výjimkou let 1914–1918). V Bratislavě
při práci vystudoval druhou vysokou školu, Právnickou fakultu
UKo (JUDr. 1927). Křivanec v Bratislavě založil několik technických spolků, v nichž se silně angažoval. Až do konce života žil
v Bratislavě, tam ho zastihla smrt. Je tam i pochovaný.
Český agronom V. Truksa (1894–1944) pocházel z rodiny
pražského kupce, narodil se na Vyšehradě. Na ČVUT vystudoval zemědělství, promoval v roce 1920. Hned poté nastoupil do
Ústavu pro kontrolu semen, součásti Státních výzkumných zemědělských ústavů. Od letního semestru 1939/40 jako docent
přednášel zemědělskou a lesnickou botaniku. V listopadu 1943
byl jmenován přednostou nově založeného Ústavu rostlinné výroby a v dubnu 1944 mimořádným profesorem všeobecné a speciální rostlinné výroby. Padesátiletý profesor ing. Truksa zemřel
náhle uprostřed plné práce v prosinci 1944. Jeho hrob je ve Vajnorech v Bratislavě.
Uvedení (i neuvedení) čeští vědci a technici i v období tzv.
Slovenského štátu svojí činností poctivě sloužili slovenskému
národu.
Jiří Jindra, emeritus ÚSD AV ČR
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Majster
umeleckých
remesiel
Už pred štyridsiatimi rokmi mu učarovali fujary,
píšťaly, gajdice, gajdy, korýtkové husličky.
Vzkriesil aj dávno zabudnutú dobovú nineru.
Takzvaný hlboký rez a rôzne štylizácie tulipánu,
ale aj kosoštvorec umiestnený v kruhu sú
typickými znakmi jeho osobitého umeleckého
rukopisu. Zúčastňuje sa vari na všetkých
folklórnych podujatiach na Slovensku ako
interpret, vystavovateľ a dlhoročný zberateľ
ľudových nástrojov.

P

ovažujú ho za najvšestrannejšiu osobnosť folklórneho života na Slovensku. Svedčí o tom množstvo ocenení, ktoré získal na rôznych festivaloch, výstavách a kultúrnych podujatiach. Okrem hudobných nástrojov je aj jedinečným výrobcom
úžitkových ľudových artefaktov, ako sú drevené črpáky, lyžice,
kožené opasky, valašky, spony. Rád kreslí a maľuje. Je autorom
kresieb, olejomalieb a akvarelov s prírodnými motívmi, zväčša
rodnej dediny Turičky pri Lučenci, ktorého umelecká dielňa má
cveng doma i vo svete.
Sólista viacerých folklórnych súborov TIBOR KOBLIČEK
(1937) sa nedávno dožil úctyhodného jubilea – osemdesiatky. Prvý
výraznejší úspech za svoju fujaru získal v podobe Ceny Dr. Ladislava Lenga Instrumentum Excellens na X. ročníku folklórneho
festivalu v Detve. A aké cesty ho priviedli k tomuto hudobnému
nástroju? Spôsobila to vraj číra náhoda. Pracoval vtedy v Cinobani
v Podpolianskych strojárňach ako majster údržby. V roku 1969 sa
zoznámil s Jurajom Harazdom, ktorý vyrábal fujary. Býval neďaleko rieky Ipeľ, kde mal starý mlyn a chcel si spraviť malú elektrárničku. Šikovný Tibor Kobliček mu vysústružil nejaké potrebné
veci, aby bol mlyn funkčný. Z vďačnosti mu nový priateľ urobil
jednu fujarku. Obyčajnú, nezdobenú. Nevedel na nej hrať, no potešil sa. Roky stála opretá v kúte obývačky, až raz videl v televízii,
ako Juraj Kubinec so synmi vyhrávajú na fujarách. Hra v trojici sa
mu zapáčila, oprášil svoju zabudnutú fujarku a rozhodol sa, že sa
na nej naučí hrať. Začal kokavskými piesňami.
Postupne získal odvahu a začal vyrábať fujary sám. Práve sa
chystala súťaž výrobcov fujár v rámci Folklórnych slávností
pod Poľanou v Detve na počesť etnografa Dr. Ladislava Lenga.
Oslovili ho, či by to neskúsil. Podarilo sa mu vyrobiť 10 fujár,
v nasledujúcich rokoch pribúdali ďalšie. Až si napokon trúfol
zhotoviť fujaru dvojačku, ba aj trojačku. Patrí mu prvenstvo vo
výrobe takýchto hudobných nástrojov a znalci ocenili jeho trojačku ako najkvalitnejší hudobný nástroj. Dostal za ňu najvyššie
ocenenie Cenu Instrumentum Excellens. Dodnes si ju uchováva
vo svojej zbierke. Výrobu hudobných nástrojov rozšíril o ďalšie
inštrumenty, ako sú gajdy a gajdice. Za trojzvučné novohradské
i stredoslovenské gajdy dostal cenu. Ako jediný na Slovensku vyrába gajdy komplexne. Dokáže využiť všetky svoje znalosti. Od
odratia kozy cez spracovanie jej kože až po výrobu nástroja, výzdobu rohov, vyladenie piskorov a gajdíc. Zhotovenie takých gájd
mu zaberie aj pol roka.
Prinavrátil Slovensku aj zabudnutú nineru, čiže niečo medzi
strunovým a klávesovým nástrojom. Ide o veľmi unikátny nástroj. Má nádherný, sýty zvuk, ako keby naraz hralo viacero nástrojov. Pravou rukou sa otáča kľukou a ľavou sa stláčajú registre. Spod jeho rúk vyšli aj ďalšie nástroje – husle, husličky, ale aj
píšťaly, trúby, trombity či rohy. Prezentoval sa na každej súťaži
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alebo prehliadke, či to bola podpolianska súťaž v Detve, ale aj
iné. Viaceré z jeho nástrojov sú uložené na Bratislavskom hrade,
mnohé vlastní Slovenské národné múzeum i Osvetové stredisko
v Banskej Bystrici. Veľa nástrojov daroval múzeu v Detve, kde
vzniklo Podpolianske múzeum.
Najlepšou prezentáciou majstra-výrobcu je, keď svoje nástroje
aj osobne predvedie. Dokáže zahrať na všetkých hudobných nástrojoch, zhotovených jeho rukami. Inak by ich nemohol vyskúšať. Ako muzikant začínal v detvianskom súbore Ďatelinka
s primášom Ondrejom Molotom. Počas sedemnástich rokov
pôsobenia v tomto folklórnom súbore prešiel s ním kus sveta.
Boli vo Francúzsku, Švédsku, Rusku, Nemecku. V roku 1978
vystupoval aj so súborom Kopaničiar z Myjavy, navštívili Anglicko i Francúzsko, v roku 1992 sa zúčastnil na celosvetovej výstave
Expo v španielskej Seville. Tu nielen vystavoval svoje nástroje,
ale vyše mesiaca hrával ako sólista. Vari najúspešnejšou bola pre
neho výstava v Hannoveri na Expo 2000, kde bolo pol roka vystavených vyše 80 jeho hudobných nástrojov. Vďaka hudbe sa mu
otvorili dvere do sveta a mal možnosť navštíviť aj také exotické
krajiny, ako sú Japonsko, Alžírsko, Taiwan či Egypt.
Jeho nástroje sú nielen funkčné, ale aj krásne vyzdobené. Keď
v Banskej Bystrici otvorili kurz, prihlásil sa. Učili tam renomovaní akademickí maliari. Bola medzi nimi aj Zuzka Belušová-Rusková, ktorá ho zasvätila do tajov kresby a akvarelu. Všetky získané
znalosti dodnes využíva pri maľovaní, intarzii i ďalšom vyzdobovaní ľudových nástrojov. Právom ho možno nazvať majstrom
siedmich remesiel. Veď je vyučený sústružník a robil v takej dielni,
kde každý musel vedieť všetko: sústružiť, frézovať, kovať i zvárať.
Takže dokáže obrábať kovy. Na otázku, ako je to s tými remeslami, odpovie: „Keď chce niekto spraviť gajdy, mal by ovládať
aspoň základných sedem remesiel. Takže, ak ma zavolá suseda, že

má capka alebo kozičku, ktorú treba zarezať, som mäsiar. Sám si
ju oderiem a kožu spracujem, to som garbiar. Keď urobím na sústruhu luk, na ktorý kožu pre gajdy natiahnem, som sústružník,
keď robím s plechom, som klampiar, keď vylievam rohy cínom,
som zlievač, keď ich vyzdobujem, som výtvarník a trochu som aj
muzikant. Takže sa tých remesiel naozaj nazbiera.“
Niektoré svoje nástroje, ktoré vyrobil, si tak zamiloval, že by
ich nepredal za nič na svete. V súkromnej zbierke má asi šesťdesiat hudobných nástrojov. Patrí k nim fujara dvojačka, ale aj
trojačka, ktorú urobil pred vyše štyridsiatimi rokmi. Jeho ľudové
nástroje mali možnosť vidieť diváci aj v americkom ﬁlme Dračie
srdce, ktorý sa nakrúcal na Slovensku, sú už na štyroch kontinentoch, a napríklad v Hudobnom múzeu v Berlíne, ktoré je považované za druhé najväčšie hudobné múzeum na svete, sa nachádza
takmer deväťdesiat exemplárov.
Jeho krajan a dlhoročný priateľ Miloš Šípka k sedemdesiatinám
napísal o ňom knihu. Sú v nej zdokumentované všetky ľudové
hudobné nástroje, ktoré vyrobil, ale aj úžitkové veci ako opasky, spony, ba i detské hračky, je tam tiež niekoľko olejomalieb,
kresieb i akvarelov.
Našťastie syn pána Koblička, Ladislav, je pokračovateľom v týchto tvorivých aktivitách. Skončil Umeleckú priemyselnú školu
v Kremnici, odbor umelecké kováčstvo. Istý čas robil reštaurátora
a konzervátora v múzeu v Lučenci. Zrazu sa rozhodol, že aj on
začne vyrábať ľudové hudobné nástroje. Pán Tibor sa stal jeho učiteľom, aj majstrom, zaučil ho do všetkých tajov týkajúcich sa tohto
nie bežného kumštu. A keďže syn je rovnako zvedavý a pracovitý
ako jeho otec, učil sa aj u ďalších štyroch majstrov. Podobné znalosti získavali voľakedy tovariši, keď chodili na skusy a u každého
remeselníka sa niečo nové naučili. Teraz obaja majstri remeselníci
spolupracujú. Pánu Tiborovi Kobličkovi želáme dobré zdravie, aby
mu jeho nápady aj ich realizácia ešte dlho vydržali a obohatili našu
ľudovú kultúru o veľa jedinečných umeleckých vzácností.
Autor: Anna Sláviková
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Židovství není
soukromá záležitost
Jedním z důležitých rysů židovství jako způsobu života je závazek. Porozumět tomuto závazku
není snadné. Vyžaduje to trpělivou snahu objevovat taje lidské existence, v nichž pak lze nacházet
poučení. Dějiny židovství jsou naplněny poučením, které bývá ﬁxované textem.

T

o, co má křesťanská Evropa společné s židovstvím, je Starý
zákon, nepřeberná studnice poučení. Navzdory hrůzám holocaustu nezůstal pro dnešek pouze text z Knihy knih tím
jediným pojítkem mezi oběma kulturami, židovskou a křesťanskou.
Co to tedy dál trvá? Možná bychom řekli, že to je smysl objevovat
druhou stranu a tím i sebe sama. Přední slovenský etnolog, Peter
Salner, s mimořádným taktem a erudicí pátrá po odpovědích na tyto
otázky judaismu v prostředí vývoje společnosti na Slovensku po druhé světové válce.
Peter Salner (nar. 1951) je dlouholetým vědeckým pracovníkem
Ústavu etnologie Slovenské akademie věd v Bratislavě a zároveň vysokoškolským pedagogem (PhDr., DrSc.). Jeho badatelství se vyznačuje věcností dobře formulovaných závěrů. Má rád velké zpracovatelské výzvy a v nich se mu daří objevovat neotřelé přístupy,
při nichž často objeví nové neprobádané prameny. Tak se také stalo
i s jeho celoživotním tématem, jímž je etnologický výzkum židovské
komunity na Slovensku.
Přestože se tématu věnuje víc jak dvacet let, přiznává v úvodu své
nové knihy Židia na Slovensku po roku 1945, že vždy narazí na informace, které ho překvapí. Čtenáře pak toto konstatování vede ke
zvědavosti, o jaká překvapení se to vlastně jedná. Nejprve se čtenář
domnívá, že kniha bude odhalovat třeba senzační dokumenty o postojích komunistického režimu vůči Židům v době socialistické éry
na Slovensku. Salnerovi se však o senzace nejedná. Podstatou prožitku zmiňovaného překvapení je vlastně jeho zvláštní rys badatelské
vášně. Sám to vyjádřil dosti lapidárně. Překvapení nastala při nových
výzkumech v okamžiku, když informace najednou odporovaly očekáváním, které si vytvořil na základě dosavadních znalostí. Jakoby
nám i sobě chtěl svým konstatováním naznačit, že musíme permanentně zvažovat vlastní závěry a že žádná konstatování nemají konečnou podobu v onom již zmiňovaném poučení, neboť lze k tomu

vždy přibrat další sumu faktů a tudíž novou hladinu interpretace
pod úhlem nových a nových situací.
Zdálo by se na první pohled, že podtitul Salnerovy knihy (Komunita medzi vierou a realitou) vymezuje její ideové určení příliš
obecně. Avšak po jejím přečtení zjistíme, co skutečně znamenaly
tyto pojmy v poválečné historii židovství na Slovensku, resp. v Československu, a jak je tudíž tento podtitul přesný. Text knihy nás
dovede k představení stavu mysli Židů v době holocaustu. Tehdy se
jejich mysl upínala k víře, že se vrátí do svého původního světa, tj.
prostředí vlastního způsobu života, který je obklopoval v meziválečném Československu. Jak dlouho jim tato iluze vydržela po skončení
holocaustu? Kdy se museli smířit s realitou, že takový návrat je nemožný? Jak to prožívali jednotlivci a jak fungovala místní židovská
společenstva, židovské náboženské obce? V tomto kontextu vězí nejsilnější emoční náboj nejen té generace, která prožila holocaust, ale
i těch ostatních, které vstupovaly do poválečné reality a nemusely
mít s židovstvím nic společného.
V případě vracejících se Židů překvapí, že ztráta těchto iluzí nastala
relativně brzy, jak o tom svědčí ﬁlosof Emil Utitz (1883–1956), autor knihy nazvané Psychologie života v terezínském koncentračním
táboře (vydáno v Praze již roku 1947!). Salner si vybral jeho slova,
aby dokumentoval onen rozdíl mezi vírou a realitou: „Ačkoli všichni
věděli, že byl jejich dřívější majetek prodán a ukraden, rozptýlen na
všechny strany, myslili přece, že vše opět najdou tak, jak to opustili.
Neviděli, že budou muset vstoupit do podstatně jiného a změněného
světa, že je i v nejpříznivějším případě čekají těžké časy, plné starostí.“
Osudy židovských lokálních komunit lze zkoumat nepochybně
několika způsoby. Salner zvolil na své vlastní cestě několik zvláštností, které nás vedou k dalšímu zamyšlení. Předně je to jedna na první
pohled snad formální záležitost. Slovenština podle něho umožňuje
s ohledem na konkrétní situaci psát slovo Židé s velkým písmenem,
a to pokud se jedná o etnonymum, to znamená, pokud se jedná o národnost. Na druhé straně se ve slovenském jazykovém úzu používá
malé „ž“, pokud se díváme na skupinu lidí, které spojuje vyznání víry,
v tomto případě judaismus. Salner sáhl po druhé možnosti a odůvodnil to charakterem materiálu, který v práci používá. Samozřejmě, že
autor Salnerovy erudice má na takové rozhodnutí právo, avšak zároveň tím dává podnět pro polemiku, nebo minimálně pro položení
dalších otázek. Je tudíž prvořadou otázkou, zda tato volba skutečně
vyhovuje jeho koncepci, jeho záměru? My se pak můžeme ptát dále,
jaký je to záměr, když se autor nejprve v úvodu své knihy omezí jen
na toto lakonické zdůvodnění s odkazem na charakter především písemného materiálu a když zároveň vychází z holocaustu a komunistického tlaku na židovské obce při koncipování mentality židovství?
Jedná se opravdu jen a jen o otázky víry? Nepřekračuje víra sama
uskutečňovaná celým systémem způsobu komunitního života, celým
kulturním systémem, náboženskou polohu, religiozitu?
Jak je všeobecně známo, etnonyma se dělí na autonyma neboli
endonyma pro označení skupiny používané jejími příslušníky, a na
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exonyma, která vytvořilo jinoetnické okolí, jiná skupina lidí. Salner
si ve výkladu stojí za svým postojem a tvrdí, že Židé na Slovensku
se organizovali před holocaustem v náboženských obcích, které jim
umožňovaly dodržování principů judaismu, přičemž vědomé formování židovské národnosti nebylo na pořadu dne. Navíc po holocaustu byl jejich způsob života v náboženských obcích zdecimován.
Salner se soustřeďuje na dvě významná období. Jádro prvního období je ohraničeno léty 1945–1955 a vlastně přesahuje až do změny
režimu do roku 1989. Druhé období následuje po státotvorných
změnách s vrcholem rozdělení Československa a vznikem samostatné Slovenské republiky.
Z hlediska vývoje židovství na Slovensku je zajímavé srovnání těchto dvou období. Autor nachází v obou úsecích řadu schod
a také rozdílů. Na počátku se změnil v obou případech nejen režim,
ale vznikl nový státní útvar. Zformovala se jiným způsobem sociální
realita, budovaly se jiné ekonomické vztahy a byla to hlavně jiná
politická situace, která koncipovala mentalitu společnosti. Salner
při zkoumání židovských náboženských obcí a jejich členů dochází
k poznatku, že problémem pro jejich komunitní život bylo, že se
Židé pokaždé (v oněch dvou obdobích) připravovali na situaci, která
pak v realitě dopadla jinak. Narůstalo tak napětí mezi náboženskou
vírou, judaismem, a politickou realitou, v prvním případě patronovanou komunistickou ideologií a v druhém případě v období dělení
Československa zvýšeným slovenským nacionalismem. Slovenská
židovská komunita jako celek musela nutně hledat nové vzorce chování vůči nové situaci, vůči novým režimům, jak po válce, tak i při
dělení Československa. To bylo chování směřující ven z komunity.
Dovnitř bylo třeba udělat hloubkovou inventuru stavu věcí pro organizaci náboženských obcí. Salner to v obou obdobích popisuje
tak, že bylo nezbytné poznat reálný stav členské základny a dále zjistit, jakými hmotnými statky jednotlivé náboženské obce disponují.
Reálný stav členské základny nebyl jen pouhý soupis hlásících
se členů, ale jak to nazývá Salner, jednalo se o „duchovný stav komunity“. V tomto ohledu druhé období (po roce 1989) vykazuje
obrovský posun z hlediska východisek k novému formování nábo-

Václav Havel, Synagoga v Bardejove, 1991

ženských obcí na Slovensku. Jestliže na jaře roku 1945 bylo každému členu obce jasné, co představují principy judaismu, protože buď
sám tyto principy praktikoval nebo o nich z pozorování věděl, pak
v době dělení Československa, po čtyřicetiletém souboji s totalitární
mocí, bylo vědomí o těchto principech mizivé a Salner to hodnotí,
že bylo třeba začít doslova na zelené louce.
To, co se ovšem změnilo, nebyl jen praktický vztah k judaismu,
tedy k víře, ale nepochybně se proměnily také projevy identity. Jaké
principy identity nositelů židovství to vlastně byly, je zřejmě nejsložitější problematikou tohoto tématu. Materiál, který měl Salner
k dispozici, potvrzuje komplikovanost uchopení vývoje individuálního a hlavně kolektivního vědomí nositelů židovství či spíše odkazu
židovství na Slovensku.
Identita se formuje, jak ostatně naznačil sám Salner podtitulem
své knihy, někde na cestě mezi vírou (přesvědčením) a realitou. Často se mluví o identitě, jakoby reálně existovala. Tvrdí se zároveň na
druhé straně, že to je pouze konstrukce, zformovaná lidmi. Ale tato
konstrukce má přece své zásady, někdy jasný popis smyslu chování
a jednání lidí včetně cílů. To znamená, že nepochybně funguje, existuje. Tudíž by mohla být součástí sociální reality. A nám zbývá ošemetná možnost, zda ji za součást sociální reality přijmeme, či nikoli.
Identita Židů, jako skupiny lidí žijících po celém světě, to znamená v Izraeli a také v diaspoře, vychází stále a neměnně z konceptu,
jehož podstatou je židovský národ. Ten musel vždy vyvíjet mimořádné úsilí pro zachování své existence. Základní zbraní v tomto úsilí
(boji) bylo a je duchovní dědictví, judaismus, předávaný z generace
na generaci. Je pravděpodobně jedno, zda v diaspoře pod vlivem
zcela nepříznivých podmínek došlo k tomu, že tato identita v konkrétních případech zaznamenala značné trhliny a různě se transformovala. Základní myšlenka této identity však zůstává, nemění se. Je
to vědomí přináležitosti k židovskému národu.
Na druhé straně Salner svou knihou mj. doložil, že židovská historie se odlišuje země od země, a tak rozdíly budou zřejmě také
mezi českými zeměmi a Slovenskem. Evropské židovství vypovídá v jednotlivých zemích o charakteru majoritního obyvatelstva
a o sociálních hodnotách státních útvarů, v nichž Židé hledali
svou existenci. Židé na Slovensku, stejně jako Židé třeba v Čechách nebo ve Francii, jsou zároveň Slováky, Čechy nebo Francouzi. Ve francouzském prostředí je to o poznání jednodušší v tom,
že nationalité znamená zároveň státní a národní příslušnost. V našem prostředí je to naopak komplikovanější. Přesto si myslím, že
k Židům, lidem hlásícím se k judaismu, by se slušelo přistupovat
s respektem, jako ke každé jiné etnické skupině a v písmu to vyjadřovat velkým počátečním písmenem.
Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR
Listy 11
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Menton – brána
k Azúrovému pobrežiu

Pohľad na baziliku St. Michel z promenády Georga V.

A

k sa niekedy vyberiete poznávať
krásy francúzskeho Azúrového
pobrežia, určite nevynechajte
Menton, prvé mestečko vzdialené iba
2 km od talianskych hraníc. Toto ani
nie tridsaťtisícové prímorské mesto,
ležiace v tesnej blízkosti Monackého
kniežatstva, má svojim návštevníkom
rozhodne čo ponúknuť. A nielen tým,
ktorí chcú tráviť svoj voľný čas kúpaním v teplých vlnách Stredozemného
mora, ale aj tým, ktorí prichádzajú do
tohto kraja za poznávaním a neobyčajnými zážitkami. Asi najväčším z nich je
známy festival venovaný úrode, ktorý sa
tu každoročne koná vo februári. Medzi
plodinami, ktorým sa tu najviac darí,
kraľujú citróny, čo je na prvý pohľad
vidieť aj všade v uliciach mesta. Z citrónov sa tu vyrába kozmetika, cukríky,
olej, likér, ale aj slávny citrónový koláč,
ktorý vám s radosťou ponúknu ako dezert v ktorejkoľvek z množstva tradičných reštaurácií v historickom centre
mesta. Mimochodom provensálska
kuchyňa je ďalším neopakovateľným
zážitkom, ktorý si rozhodne nemôžete

nechať ujsť. Chutne a veľmi esteticky
pripravené ryby, morské plody, slimáky, žabie stehienka alebo králičie mäso
sú bežným menu v miestnych bistrách
a brasseriách. Ale nielen skvelým jedlom je človek živý. Pokiaľ sa radi túlate
uličkami, tak máte v Mentone určite čo
obdivovať. Historickými schodmi, dláždenými bielymi a čiernymi kamienkami
sa od prístavu pomerne rýchlo dostanete
na pôsobivé námestie, kde stojí bazilika
St-Michel Archange zo 17. storočia,
ktorá je prirodzenou dominantou mesta. Stĺporadie pred bazilikou slúži v lete
koncertom festivalu Festival de Musique de Menton, ktorý je jedným z najstarších hudobných festivalov v oblasti
celej Riviéry. Hneď vedľa sa nachádza
ďalší barokový kostol Chapelle de la
Conception, ktorý vkusným spôsobom
dotvára pokojnú atmosféru celého námestia a v horúcich letných dňoch poslúži návštevníkom ako príjemný tieň,
aby mohli nabrať silu na ďalšiu cestu
smerom na kopec, na ktorom je starý
Menton postavený. A ak to návštevník
nevzdá, za odmenu sa na jeho vrchu

dostane až k nádhernému cintorínu Cimetiére du Vieux-Chateau z 19. storočia, na ktorom je pochovaných veľa ruských a britských rodín, ktoré sa tu v 19.
storočí usadili, vrátane zakladateľa rugby Williama Webba Ellisa. Cintorín je
umiestnený na mieste bývalého zámku
a „genius loci“ tohto miesta vás pohltí
zo všetkých strán. Smerom na východ
vidíte malebné talianske pobrežie, dole
pod vami sa na slnku odrážajú červené
strechy starého Mentonu a za vaším
chrbtom sa majestátne týčia zelené masívy okolitých hôr. Proste miesto, ktoré
sa vám naozaj nechce len tak opustiť.
Ale ak chcete zažiť ešte aj ďalšie zaujímavé zážitky, je čas sa vybrať uličkami
starého mesta opäť dole k pobrežiu, kde
po ceste smerom na promenádu Georga
V. určite neminiete budovu historickej
tržnice Halles, ktorá takisto stojí za
návštevu, lebo sa v nej každý deň konajú potravinové trhy. Ponuka čerstvých
rýb, zrejúcich syrov, voňavého pečiva
a široký sortiment ovocia a zeleniny,
z ktorého sa vám možno zakrúti hlava,
sa v našich končinách len tak nevidí. No
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Česko-Slovenský parník 2017 poctili
účasťou i najvyšší ústavní činitelia ČR a SR

V

utorok 26. septembra sa uskutočnil kontinuálne v poradí už
12. ročník slávnostnej pripomienky výročí – TRADIČNÁ
PLAVBA LOĎOU PO VLTAVE v rámci ČESKO-SLOVENSKÝCH A SLOVENSKÝCH DNÍ V ČESKEJ REPUBLIKE.
Opäť po roku v Prahe na lodi EURÓPÉ R.P. pri príležitosti 73. výročia
Slovenského národného povstania, 72. výročia konca 2. svetovej vojny
a pocty vojnovým veteránom 2. svetovej vojny a pocty novodobým
českým a slovenským vojnovým veteránom. Nad slávnostnou
udalosťou prevzali záštitu ako každý rok tradične predsedovia oboch
vlád. V tomto roku predseda vlády Českej republiky Bohuslav
Sobotka a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Prestížne podujatie, ktoré nadväzuje dlhoročne na tradíciu československých a krajanských plavieb po Vltave, sa konalo za účasti
popredných vojnových veteránov. Významnú spomienkovú akciu poctili
svojou účasťou vzácni hostia z politického, vojenského, diplomatického,
podnikateľského, kultúrno-spoločenského a krajanského života. ČeskoSlovenský parník 2017 zorganizovali spoločnosti: ART OF WORD,
SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST, ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ. V spolupráci s nimi ČESKO-SLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ (ČsOL) a niektoré ďalšie spolky a kultúrne inštitúcie
v Českej republike. Menovite spomeňme tieto organizácie: Historická
skupina priamych účastníkov SNP a Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR (DOMUS SM v ČR). Slávnostné stretnutie na
lodi EURÓPÉ R.P. svojou prítomnosťou osobne poctili aj dvaja ústavní
činitelia – Jan Hamáček, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky a Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej
republiky. Ďalšími význačnými hosťami okrem iných boli podpredseda
Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč, 1. zástupca náčelníka
Generálneho štábu Armády ČR generálporučík Jiří Baloun, náčelník
Kancelárie prezidenta ČR generálmajor Jan Kaše, náčelník Kancelárie
prezidenta SR brigádny generál Vladimír Šimko s manželkou, radca
a zástupca veľvyslanca SR v ČR Marek Bartko. V neposlednom rade
vojnoví veteráni – menovite spomeňme: generálmajora v.v. Emila
Bočka, brigádneho generála v.v. Václava Kuchyňku, brigádneho
generála v.v. Miloslava Masopusta, podplukovníka v.v. Tichomíra
Mirkoviča a npor. v.v. Boženu Ivanovú. Spomienkového večera na lodi
sa tiež zúčastnili senátori Senátu Parlamentu ČR, poslanci Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR, štátni tajomníci, námestníci a riaditelia sekcií
ministerstiev ČR a SR, zástupcovia diplomatických misií a vojenských
diplomatických zborov v ČR, ďalší vojnoví veteráni a pamätníci
2. svetovej vojny, novodobí vojnoví veteráni, krajania, ako aj ďalší
poprední hostia. Z tejto slávnosti sa z rôznych dôvodov ospravedlnilo
veľa popredných osobností politického a spoločenského života – členov
vlád ČR a SR, predstaviteľov Senátu a Poslaneckej snemovne PČR
a Národnej rady SR a pod.
Úvodného slova sa ujal za hlavných organizátorov Radovan Čaplovič,
ktorý privítal všetkých účastníkov na 12. ročníku Tradičnej plavby po Vltave.
Zároveň vyzdvihol a ocenil účasť oboch predsedov parlamentov za ČR
a SR, ako aj ich podporu vojnovým veteránom a vôbec zásluhy v prospech
upevňovania česko-slovenských vzťahov a vzájomnosti. Taktiež zdôraznil
výbornú spoluprácu medzi českou armádou a slovenskou armádou.
S príhovormi po ňom vystúpili v prvom rade za českú stranu predseda PSP
ČR Jan Hamáček, za slovenskú stranu predseda NR SR Andrej Danko,

Predseda PSP ČR Jan Hamáček a predseda NR SR Andrej Danko, vzácni hostia
12. ročníka Tradičnej plavby loďou

ďalej genmjr. Jan Kaše, náčelník VK KPR ČR a brig. gen. Vladimír Šimko,
náčelník VK KPR SR. Za vojnových veteránov a pamätníkov rečnil genmjr.
v.v. Emil Boček, podpredseda ČsOL. Vo svojich prejavoch vyzdvihli
okrem významu konca 2. svetovej vojny aj prínos Slovenského národného
povstania a Karpatsko-duklianskej operácie v boji proti fašizmu, v boji za
demokraciu a slobodu, ich význam pre upevnenie česko-slovenských, resp.
slovensko-českých vzťahov a vzájomnosti, ako i vôbec dôležitosť týchto
udalostí, ale aj česko-slovenských väzieb a vzájomnosti v širšom európskom
kontexte v súčasnosti. Taktiež zdôraznili prínos českých, slovenských, či
spoločných česko-slovenských novodobých vojenských misií v boji za
demokraciu a slobodu v krajinách, v ktorých pôsobili, resp. pôsobia.
Po ukončených zdraviciach boli Československou obcou legionárskou
ocenení obaja ústavní činitelia za ich aktívnu činnosť a prínos v prospech
vojnových veteránov a legionárov. Súčasne boli obdarovaní dvaja vzácni
hostia: brig. gen. v.v. Miloslav Masopust, ktorý sa v deň Tradičnej plavby
dožil 93 rokov a predseda ČsOL plk. v.z. Pavel Budínský, ktorý v ten istý
deň oslávil 58 rokov.
Počas celej plavby po Vltave spríjemňoval pobyt na lodi bohatý
kultúrny program. Zazneli hudobné žánre, ako napr. swing, jazz,
folklór. K dispozícii na záhradnej palube a slnečnej palube bola aj
reprodukovaná česká a slovenská hudba.
Na budúci rok si pripomenieme hneď niekoľko významných výročí,
či už jubilejných „osmičkových“, resp. polookrúhlych. 13. ročník ČeskoSlovenského parníka sa bude konať pri významnej príležitosti 100. výročia
vzniku Československa a pri príležitosti 25. výročia vzniku Českej republiky
a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. ČESKO-SLOVENSKÝ
PARNÍK 2018 bude navyše jedným z kľúčových podujatí usporiadaných
v rámci osláv k týmto významným výročiam v nastávajúcom roku
2018. Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku významného a slávnostného
spomienkového večera, ktorý svojím rozsahom patrí k najväčším
podujatiam svojho druhu v Prahe a v Českej republike.
Prílohu pripravila redakcia časopisu LISTY

Príloha LISTY 10 / 2017

Klubove-listy.indd 1

1

10/10/2017 7:42:54 AM

Z príchodu vzácnych hostí…

J. Hamáček, predseda PSP ČR v priateľskom rozhovore s vojnovým veteránom
genmjr. v.v. Emilom Bočkom, vojnovým veteránom a podpredsedom ČsOL

A pre zmenu 1. zástupca náčelníka GŠ AČR genpor. Jiří Baloun spoločne
s vojnovým veteránom a podpredsedom ČsOL brig. gen. v. v. Václavom
Kuchyňkom

Plk. Michael Christopher Longstaﬀ,
pridelenec obrany Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska s manželkou Susan

Plk. Aleš Knížek, riaditeľ Vojenského
historického ústavu Praha

Pridelenec obrany Francúzskej
republiky pplk. Daniel Kopecky

Organizátori Česko-Slovenského parníka vítajú predsedu
PSP ČR J. Hamáčka

2

Z príchodu A. Danka, predsedu NR SR a jeho zoznámenia sa s vrcholnými
predstaviteľmi ČsOL a s ďalšími vojnovými veteránmi

Novodobí vojnoví veteráni zahraničných misií. Zľava pplk. v.z. Jaroslav
Kulíšek a št.rotm. v.z. František Gábor, člen predsedníctva RV ČsOL
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Tradičnú plavbu loďou po Vltave každý rok navštívi veľa hostí aj z vládnych,
parlamentných, vojenských a diplomatických kruhov

K vojnovým veteránom a k ďalším hosťom sa prihovoril predseda PSP ČR J. Hamáček.
Prejav si pozorne vypočul i podpredseda NR SR Martin Glváč (druhý sprava)

Pplk. v.v. Tichomír Mirkovič, podpredseda ČsOL debatuje s pridelencom obrany
SR v ČR plk. Štefanom Kovácsom

Z vystúpenia predsedu NR SR A. Danka

Náčelník
Kancelárie
prezidenta
SR brigádny
generál
Vladimír
Šimko
Radovan
Čaplovič
zahajuje
spomienkový
večer za hlavných
organizátorov

Náčelník Kancelárie prezidenta ČR
generálmajor Jan Kaše

Prejav vojnového veterána
genmjr. E. Bočka,
podpredsedu ČsOL
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Vojnová veteránka
npor. v.v. Božena Ivanová

Predsedníctvo ČsOL s vojnovou veteránkou
B. Ivanovou

Ďalším gratulantom bol plk. v.z. Pavel Budínský,
predseda ČsOL

Naše hostesky boli
oblečené vo farbách
česko-slovenskej trikolóry. Uprostred Jana
Švecová z vedenia
produkcie podujatia

Z oceňovania oboch ústavných činiteľov vojnovými
veteránmi a vedúcimi predstaviteľmi ČsOL

Z kultúrneho programu. Zneli skladby rôznych žánrov,
najmä swing, blues a jazz. Ale tiež ľudová hudba…

Slávnostnej spomienky sa účastnil i predseda
ČMKOS Josef Středula (vpravo)

Vojnoví veteráni a vedenie ČsOL v spoločnosti
J. Hamáčka, predsedu PSP ČR

J. Hamáček ako i ďalší ocenili
oslávenca vojnového veterána
brig. gen. v.v. Miloslava
Masopusta

Z rozlúčky vzácnych hostí na prístavisku Výtoň. Radovan
Čaplovič, usporiadateľ podujatia v spoločnosti ústavných
činiteľov ČR a SR – J. Hamáčka a A. Danka

4
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a na samom konci promenády narazíte
na baštu zo 16. storočia, dnes Musée du
Bastion, kde už začína stála expozícia
výtvarných diel známeho francúzskeho
maliara, básnika a filmového tvorcu
Jeana Cocteaua, ktorému bolo po tom,
čo vytvoril alegorické fresky vo svadobnej sieni miestnej radnice, v Mentone
udelené čestné občianstvo. Vaša cesta
z bašty by mala pokračovať aj do blízkeho moderného Múzea Jeana Cocteaua,
kde je umiestnená stála výstava diel
slávneho autora z kolekcie amerického
zberateľa Séverina Wundermana. Múzeum je postavené priamo na promenáde kúsok od verejnej pláže a je dielom
renomovaného francúzskeho architekta
Rudyho Ricciottiho. No a po tomto
silnom duševnom zážitku určite oceníte možnosť zvlažiť sa na chvíľu v priezračných vodách Stredozemného mora,
ktoré má – ako inak – neustále farbu
azúrovú podobne ako obloha nad týmto krásnym kútom Francúzska. A preto,
keď budete plánovať cesty na francúzske
pláže, nezabudnite, že Riviéra začína
práve v Mentone.
Vladimír Dubeň

Barokový kostol Chapelle de la Conception

Tržnica Halles
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povedomia sa dostal najmä edíciou Sondy – biograﬁami slovenských
literátov. Uplatnil sa aj ako tvorca plagátov a log, ktorým dominovala typograﬁa a hra s písmom. Bol spoluzakladateľom Skupiny 29.
V súčasnosti sa venuje tvorbe bibliofílií. Knihy v jeho graﬁckej úprave sa pravidelne objavujú medzi ocenenými v súťaži Najkrajšie knihy
Slovenska. Pravidelne bol menovaný za člena rôznych komisií, hodnotiacich knižnú tvorbu a graﬁcký dizajn. Každoročne sa zúčastňoval na mnohých domácich a zahraničných kolektívnych aj samostatných výstavách, na ktorých získal veľké množstvo významných
ocenení. Žije a tvorí v Martine (Stráňach) pod Martinskými hoľami.

Peter ĎURÍK
európsky DIZAJNÉR
na slovenskú nôtu...
Kniha je literárna alebo obrazová neperiodická
publikácia, ktorá tvorí myšlienkový alebo
výtvarný celok a je spravidla knihársky
upravená. To je odborná deﬁnícia knihy.

K

aždý čitateľ si dozaista uvedomuje, že najdôležitejšie je to, čo
do knihy autor vložil. Je kus seba samého. Je pravda, že dnes
spoločenskú klímu zahmlieva smog povrchnosti a nekultúrnosti. No napriek tomu si kniha stále nachádza svoje miesto. Je teda
úlohou autorov, vydavateľov a knižničných pracovníkov, aby kniha
bola taká, že keď v nej čitateľ začne listovať, nadobudne „zvláštny
pocit šťastia“ a spokojnosti, že sa niečo nové dozvedel. Kniha môže
vždy byť darom, ktorý poteší a nikdy sa neodmieta.
Kniha, písané slovo je jedinečné a výnimočné už aj tým, že
dokumentuje určitú vývinovú etapu. Na začiatku každej kvalitnej
a hodnotnej knihy je autor, redaktor, výtvarník, typograf, dizajnér, tlačiar, knihár... A práve jeden človek z tohto dlhého reťazca
tvorcov knihy – graﬁcký dizajnér a typograf Peter Ďurík oslávil
9. októbra tohto roku svoje sedemdesiatiny.

Životopis
Narodil sa 9. 10. 1947 v Martine. Navštevoval Základnú výtvarnú
školu v Martine, založenú Jozefom Vongrejom. Ten včas rozpoznal
talent a odporúčal prihlásiť sa na bratislavskú SŠUP (Stredná škola
umeleckého priemyslu). Bola to vtedy jediná škola tohto druhu na
Slovensku. Na školu sa žiaľ Peter Ďurík z administratívnych dôvodov
nedostal, a tak išiel za učňa do Neograﬁe v Martine spolu s kamarátom Braňom Krakerom. Po roku v učení sa predsa len dostal na SŠUP
v Bratislave, odbor graﬁka (1963). Úspešne zmaturoval a v roku
1967 nastúpil do Vydavateľstva Osveta v Martine ako technický,
a neskôr výtvarný redaktor. V tých rokoch boli Martin s Neograﬁou
a Vydavateľstvom Osveta špičkami medzi slovenskými tlačiarňami
a vydavateľstvami. Popri redaktorskej práci sa venoval aj úžitkovej
graﬁke. Ťažiskom jeho práce bol predovšetkým knižný dizajn. Do

Vyznanie
Petra Ďuríka si veľmi vážim, pretože je ako erudovaný a uznávaný výtvarník neprehliadnuteľný v tejto branži. Všetko, čo robí,
robí s plným nasadením, s výtvarnou excelentnosťou, pedantnosťou, dokonalosťou a s hlbokým presvedčením. Všetko, čo robí,
robí pre maximálny estetický zážitok cez hodnotu diela, teda
kvalitnú knihu. Do svojej práce knihárskeho dizajnu a typograﬁe
vnáša vždy kus svojho srdca, analytického myslenia a technologickej dostupnosti nových materiálov.
Ale dosiahnuť takúto umelecko-výtvarnú úroveň nie je také
jednoduché. Mnohokrát musel „zmaturovať“, kým dosiahol
úroveň špičkového odborníka. Peter Ďurík, ako sme už uviedli,
absolvoval učebný odbor ofsetový strojmaster. To bola vtedy významná profesia. Musel zvládnuť graﬁcký dizajn, lepty, razidlá,
kvalitu papiera, jeho gramáž, formátovanie, farby a ich komponenty najmä pri hlbotlačových rotačkách. Jeho veľkou prednosťou bolo, že v Neograﬁi poznal nielen každý kút, každé oddelenie,
ale aj ľudí. Bez znalostí a bez praxe by nikdy nedosiahol tie
výsledky, aké dosiahol. Samozrejme, že sa mal od koho učiť.
Od doby pôsobenia Jaroslava Vodrážku, Jozefa Cincíka a hlavne Róberta Broža získal veľa poznatkov. Hlavne R. Brož ovplyvnil jeho umelecké cítenie. Z Petra Ďuríka preto časom vyrástol
v takomto náročnom prostredí perfektný, autormi a vydavateľmi
veľmi vyhľadávaný graﬁcký dizajnér a typograf. Dostať sa do povedomia kultúrneho diania v Martine v oblasti knižného dizajnu
vyžaduje usilovne a celoživotne tvorivo pracovať na samom sebe,
a to nebolo nikdy a nie je v tomto meste jednoduché. Svoj prínos
k vysokej úrovni martinskej polygraﬁe priniesli samozrejme aj významní akademickí maliari ako Martin Benka, Janko Alexy, M.
A. Bazovský, M. Thomka Mitrovský, A. Wesz – Kubínčan...
Peter Ďurík: „Čitateľ knihy by si mal uvedomovať prácu knižného
úpravcu tak, ako si uvedomuje chodec svoje dobre ušité topánky. Nikdy
som nehodlal spreneveriť sa rokmi overeným základom a pravidlám
typograﬁckého remesla. Samozrejme, že žijem v určitom čase, ktorý
či to chcem, alebo nie, moju tvorbu poznačí. Nereagovať na to, čo
existuje okolo, znamená stagnovať. Preto ma láka pracovať s textom
na „hrane“. Na hrane rokmi pestovanej knižnej estetiky až na hrane
nečitateľnosti je to, čo poskytuje mojej hre s písmom zmysel a radosť.“
Tvorba
Peter Ďurík má za sebou veľké a mnohorozmerné výtvarné dielo. Cez jeho ruky prešlo nespočetné množstvo kníh.
Len Slovenská národná knižnica v Martine eviduje k dnešnému dňu 476 titulov, v ktorých tiráži nájdeme Petra Ďuríka (pritom som presvedčená, že určite nie sú všetky).
Edície, ktoré dlhé desaťročia (1974–1995) Peter Ďurík graﬁcky
upravoval, sú nasledovné:
• Sondy (zväzok 1–22),
• Učebnice pre zdravotné odborné školy,
• Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov,
• Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov,
• Edícia fotograﬁckej a ﬁlmovej literatúry,
• Edícia fotograﬁckých a vlastivedných publikácií,
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Súbor logotypov a značiek 1980–1991

•
•

Edícia fotograﬁcká a ﬁlmová tvorba,
Varíme moderne.
Taktiež graﬁcky upravoval katalógy z pravidelných kultúrnych
podujatí v Martine:
• Scénická žatva (1980–1988),
• Ekoplagát (1978–1993),
• Turčianske slávnosti folklóru,
• Celoslovenské výstavy kresby a mnohé ďalšie.
Peter Ďurík sa postupne prepracoval aj do sféry propagačnej graﬁky. Jeho logá významných inštitúcií sú obdivuhodné
a svetoznáme. Slová samotného majstra P. Ďuríka: „Logo by malo
byť predovšetkým „logické“. Nemalo by mýliť. Aby sa nestalo, že nevhodne použité graﬁcké prvky zmenia znenie názvu mesta alebo že
neznalý divák vďaka logu bude považovať kultúrnu inštitúciu za
strojárenský podnik...“
Dlhé desaťročia graﬁcky upravuje aj Martinského evanjelika –
časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Martine. Nemôžeme
zabudnúť na publikácie, ktoré vznikli na tejto pôde: Ján Bohdan
Hroboň – Evanjelium stromov v mošovskom parku, Žilinská synoda, Jozef Bučko, Fedor Ruppeldt, Kazateľ Ján Bohdan Hroboň...
Dlhé roky Peter Ďurík spolupracuje s Vydavateľstvom Matice
slovenskej. Je „vizážistom“ našich knižných detí spolu s Ivanom
Bílym, s Jánom Novosedliakom a Igorom Štrbíkom. V rokoch
2010–2014 graﬁcky upravoval aj časopis Slovensko, ktorý MS
vydávala už v rokoch 1934–1951 (s prestávkou r. 1945).
Ocenenia
Peter Ďurík vlastní objemnú zbierku cien, vyznamenaní a čestných uznaní... Spolupracoval s mnohými osobnosťami – so spisovateľmi, básnikmi, fotografmi, umeleckými kníhviazačmi...
Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti disponuje databázou Najkrajších kníh Slovenska, ktorá je zverejnená na: http://
lib.bibiana.sk/modules/UserInterface/search.php. Nájdete tu niekoľko desiatok ocenených publikácií. (Óda na radosť, Veľpieseň,
Apokalypsa, Martin Martinček, Karol Plicka, J. C. Hronský,
Ján Botto, Dušan Makovický, Milan Rúfus, Vademékum...)
Vyberáme aspoň Najkrajšie knihy Slovenska z Vydavateľstva
Matice slovenskej, ktoré graﬁcky upravil Peter Ďurík:
• r. 1998 – Jozef Pavlovič: Lov slov – Cena Bibiany za
najkrajšiu detskú knihu v roku 1997
• r. 1999 – Štefan Moravčík: Veselé potulky po Slovensku
– Najlepšie detské knihy (publikácia sa stala zároveň aj
najpredávanejším titulom za obdobie (1990–2009)

•
•

r. 2000 – Martin Martinček - Marián Pauer: Čas slnka
r. 2007 – Jaro Sýkora: Obrazy starej Oravy – Čestné
uznanie: Najkrajšia kniha 2006.
Výber ocenených publikácií Petra Ďuríka mohli nedávno vidieť
návštevníci Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v Trnave v dňoch 7. – 10. 9. 2017, v rámci prezentácie činnosti
tlačiarne Neograﬁa, a.s. Martin v priestoroch Domu kultúry. Ale aj
v rokoch 2008-2012 v rámci medzinárodnej výstavy s názvom Cesty
slovenskej knihy (od Proglasu k postmoderne) v Prahe, Bratislave,
Martine, Košiciach či v Levoči. Zatiaľ poslednou publikáciou z dielne Petra Ďuríka, ktorá vyšla vo Vydavateľstve MS, je Blažej Félix
Bulla – architekt svitajúcich časov od Petra Hubu, ktorej uvítanie
do života sa uskutoční v mesiaci októbri na pôde Národného domu
v Martine, ktorý B. Bulla navrhol.
Záverom
Pri „okrúhlinách“ Petra Ďuríka jeho dlhoroční priatelia – literárna historička a spisovateľka PaedDr. Slavomíra OčenášováŠtrbová, PhD. a maliar, graﬁk a vysokoškolský pedagóg prof.
Ľubomír Longauer pripravujú prekvapenia v podobe – ako ináč
– publikácií, ktoré určite odejú do slávnostného šatu...
Každý výtvarník má svoje osobitné videnie sveta, aj svoj vlastný
výtvarný rytmus života, ktorý sa riadi aj rozumom, ale hlavne
citom... Dielo skutočného majstra – Petra Ďuríka – vidieť hneď,
keď chytíme knihu do ruky. Som nesmierne rada, keď sa naše
cesty občas pretnú a vtedy je ten Deň pre mňa sviatkom! Teším sa
na každé nové PF, ktoré je od Peťa...
Čo zaželať nášmu jubilantovi?
Dobré oči a citlivé ruky, veľa podnetov a dostatok tvorivých síl,
pokoj v duši, zdravie a lásku v rodine, v srdci – Božie požehnanie!
Ivana Poláková
Literatúra
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Námestie s kostolom sv. Kataríny

Fafnberk je Fafnberk…
Handlová, mesto na strednom Slovensku, ktorého história je úzko spojená s banskou činnosťou
– ťažbou hnedého uhlia. A taktiež s mojím detstvom. Tu sme ako deti pravidelne trávili celé letné
prázdniny u starých rodičov na okraji mesta lietaním po veľkej záhrade a jej blízkom okolí, ktoré
ponúkalo veľa dobrodružných zákutí na okolitých lúkach a v priľahlých lesoch. Handlová,
či po starom Krikerhau, priemyselné mesto v údolí, obkolesené horami – Kremnickými vrchmi
z jednej strany a pohorím Vtáčnik z druhej. Solitérne kopce Veľký a Malý Grič a Fafnberk tvoria
charakteristickú kulisu spomienkam z môjho detstva.

D

oteraz mám v pamäti dnes už neexistujúcu lanovku
s huntíkmi, vyvážajúcimi z areálu baní vyťaženú hlušinu
stovky metrov za mesto. Bzučanie oceľových lán a rachotenie huntíkov sa nieslo nad mestom a jeho záhradami. Keď
vietor fúkal „zlým“ smerom, tráva a listy stromov v záhradách
dostali sivastý odtieň a pokryli sa tenkou vrstvou strieborného
prachu. Miestna elektráreň spaľujúca metráky „domáceho“ uhlia,
z ktorej vysokého komína dominujúceho šírošíremu okoliu
sa bez prestania dymilo, zásobovala mesto elektrickou energiou
a teplom, miestne ovzdušie jemným popolom a prachom. V zime
vydržalo biele panenstvo čerstvo napadnutého snehu sotva do
ďalšieho rána. Stále narastajúce haldy okolo mesta menili charakter krajiny priamo pred našimi očami. Občas sa kde-tu kúsok
krajiny prepadol do poddolovaného podzemia. Haldy vytvárali ilúziu takmer mesačnej krajiny. Na našich detských dobrodružných výpravách sme niekedy objavili kusy igelitových vriec
a mohlo sa začať báječné letné „sánkovanie“ dolu ich svahmi. To,
že nás doma čaká „výprask“, bola iba malá daň za také úžasné
dobrodružstvo.

Rád sa chválim, že som „pravý Slovák“. Rodičia mojich prarodičov z maminej strany privandrovali do handlovskej kotliny
z Budapešti a odkiaľsi z holandsko-nemeckého pohraničia. Ako
žiadaní odborníci tu našli svoje uplatnenie v novovznikajúcich
baniach a usadili sa tu. Môj dedo pokračoval v tradícii a celý
profesijný život prežil v spojení s handlovskou baňou. Ako banský štajger, dnešnými slovami odborný technik, zažíval realitu fárania do hlbín zeme a fyzickú drinu práce v podzemí i ťarchu zodpovednosti za životy baníkov. Každodenný stres sa podpísal na
jeho zdraví. Silná cukrovka ho pripravila o potešenie zo sladkostí
a na konci života aj o nohu.
Všetky príkoria života však znášal statočne. Častým povzdychom tohto „beťára“, ako ho neraz babička s láskou počastovala,
bola okrídlená veta: „Život je krásny, ale krátky…“ S pribúdajúcimi rokmi si na to spomínam stále častejšie…
Inou nemenej zaujímavou kapitolou handlovských spomienok
sú banícke kolónie. Tieto prízemné podlhovasté domčeky s malými predzáhradkami vytvárali prostredie, kde žili pospolu baníci
so svojimi rodinami. Špeciﬁcké sociálne prostredie, mikrosvet
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naplnený baníckym „folklórom“, ale aj problémami s alkoholizmom. Pravidelne v spojení s výplatou miezd sa kolónie menili na
miesto osláv, spevu, ale aj svárov. Občas padla i nejaká tá rana.
Ako deti sme to hemženie na kolónii pozorovali s „vyvalenými“
očami z okien opodiaľ stojaceho prarodičovského domu...
Prvé písomné zmienky o meste Handlová (nemecky Krickerhau a maďarsky Nyitrabánya) sa datujú do roku 1376. Zmienky o nálezoch hnedého uhlia na jeho území sa objavujú niekedy
koncom 17. storočia. Seriózny geologický prieskum handlovskej
kotliny sa však uskutočnil až koncom 19. storočia na popud grófa Pálfyho, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku a majiteľa vtedajších rodových práv a nárokov na geologické
bohatstvo priľahlých území. S priemyselnou ťažbou sa však vo
veľkom začalo až v roku 1909 v súvislosti s vybudovaním a otvorením baní Západouhorskou kamenouhoľnou spoločnosťou.
Vtedy sa pôvodne remeselno-poľnohospodárska obec stala centrom ťažkého banského priemyslu. Po druhej svetovej vojne boli
bane znárodnené, ťažba uhlia pokračovala ďalej a v časoch „najväčšej slávy“ handlovských baní v 70. a 80. rokoch 20. storočia
tu bolo zamestnaných okolo 4 000 pracovníkov. Z tých čias sa
traduje známe príslovie: „Ja som baník – kto je viac?“
Dnes je tu ťažba uhlia na ústupe. Ložiská uhlia v okolí mesta
sú prakticky vyťažené. Handlovské bane poskytujú v súčasnosti
prácu necelým štyrom stovkám zamestnancov.
Neďaleko handlovského námestia sa nachádza novovybudované Slovenské banské múzeum, ktoré vrelo odporúčam do vašej
pozornosti. (www.muzeumbs.sk)
Táto pobočka SBM Banská Štiavnica s expozíciou nazvanou
„Cesta uhlia“ bola sprístupnená pre verejnosť v roku 2015. Múzeum
prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia v Handlovej so zameraním
na priemyselnú ťažbu v 20. storočí. V expozícii, ktorá sa rozkladá na
troch podlažiach, nájde návštevník imitáciu podzemných priestorov
s ťažbou uhlia od ručného spôsobu až po mechanizované dobývanie tejto horniny. Časť expozície mapuje obdobie priemyselnej ťažby
v rokoch 1909 – 1945. Zaujímavé technické exponáty – pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky, brázdiace a dobývacie kombajny ako i mechanické výstuže prezentujúce masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. polovici 20. storočia zaujmú nielen
všetkých milovníkov techniky a ťažkých strojov. V múzeu s lektorsky
fundovanou a veľmi priateľskou atmosférou návštevník nahliadne
do nesmierne zaujímavej témy a problematiky vzniku uhlia, histórie a nebezpečenstiev jeho ťažby. Tematický celok „Nebezpečenstvá
bane“ sa venuje systému vetrania, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva.
Že je táto téma stále aktuálna si uvedomíte pri návšteve nielen
múzea, ale aj handlovského cintorína. Tu, pri kamennej piete
a súsoší známeho handlovského, v tom najlepšom slova zmysle
insitného sochára Jána Procnera sú umiestnené pamätné tabule
s menami stoviek zdokumentovaných obetí banských nešťastí od
Baňa Handlová

Historické vybavenie
banských záchranárov

roku 1915. V kamenných doskách sú vytesané aj mená dvadsiatich obetí najväčšieho banského nešťastia v dejinách handlovských baní, ktoré sa odohralo v roku 2009. Toto banské nešťastie
súviselo s výbuchom plynu v podzemí a vyšetrovanie týchto
tragických udalostí nebolo dodnes uzavreté...
Súčasná Handlová je 17-tisícové mesto nachádzajúce sa v Trenčianskom kraji a prievidzskom okrese, hľadajúce svoju novú tvár
a nové alternatívy k zaniknutým pracovným príležitostiam súvisiacim s postupným uzatváraním banských úsekov. Držme jej
palce, aby si našla svoju cestu do perspektívnej a prosperujúcej
budúcnosti mesta a jej obyvateľov.
Prechádzam sa pokosenou prarodičovskou záhradou, spomínam na minulosť a hľadím na siluetu rekultivovanej krajiny, kde
sa dajú bývalé haldy už len sotva vytušiť pod porastom travín
a lesíkov. Samovoľne mi prichádza na myseľ melódia a slová možno jedného z mnohých variantov starej baníckej pesničky, ktorú
ma naučil môj starý otec. Začínam si potichu prespevovať:
„Fafnberk je Fafnberk, Kébaňa je Kébaňa, to je moja rodná savana. Fárevel, fárevel, fárevel, pôjdeme my spolu na uhel,
predáme ho Švarcovi aj dolnému Vajsovi a s peniazmi hybaj do
krčmy… “
Text a foto Miro Pogran
Banský kombajn
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Juraj Hubinák
Mladý slovenský divadelný dramaturg
a hudobný skladateľ, ktorý nedávno
zakotvil v Prahe.

Ako vyzeralo tvoje detstvo a dospievanie počas 90. rokov
v bratislavskej Petržalke – najväčšom sídlisku na Slovensku?
Detstvo bolo také panelákové, poznačené rôznymi porevolučnými zmenami. V roku 1989 som mal 6 rokov a spomínam si
na prvú rodinnú cestu do Rakúska, resp. do prvého nákupného
centra za hranicami. Vo výkladoch som videl veci vo farbách, aké
v mojom svete dovtedy neexistovali. Západ nám síce nebol úplne
neznámy – otec vyrobil vďaka návodu v časopise ABC anténu
a my sme pravidelne sledovali rakúsku ORF – no naživo bolo
zrazu všetko farebnejšie a krajšie. Ale len na prvý raz. Rýchlo to
stratilo šarm a mňa ako decko to moc nezaujímalo. Spomínam si
aj na mečiarizmus, na to, ako sa na našej ulici strieľalo. Dokonca
počas vyučovania neďaleko školy vybuchlo auto s podnikateľom,

ktorého deti chodili k nám do základky. To človeka trochu poznačí. Najviac spomienok mám však na výlety s otcom a sestrou
do blízkych lužných lesov na bicykloch, na ZUŠ-ku a na knižnicu
kúsok od nášho paneláku.
Kto bol tvojím vzorom? Koho plagát si mal nalepený na stene
detskej izby?
Nemal som žiadne plagáty. Jednak preto, že vychádzali v časopise
Popcorn, ktorý bol podľa našich drahý a zbytočný a aj preto, že
mne sa odmalička páčila tvorba Björk a jej plagát sa u nás nedal
nikde zohnať. Skôr som si veľa vystrihoval z novín a časopisov
o hudbe a o športe. Robil som si z toho vlastné verzie časopisov.
Obdivoval som rôzne osobnosti, okrem Björk mal u mňa špeciálne
neplagátové miesto v tom čase ešte Alfred Hitchcock a protagonisti
seriálu The X-Files, ktorí nakoniec vyšli v Eurotelevízii na zadnej
strane a ako prví a jediní skutočne putovali na stenu v izbe.
Pôsobíš skôr introvertnejšie. Ako si sa dostal k divadlu? Hrával si divadlo už ako dieťa?
Moja cesta k divadlu bola a je stále veľmi kľukatá. Celé to začalo až na strednej, kde sme mali skvelú slovenčinárku, ktorá
mala k dispozícii výhodné lístky do Astorky. Videl som tam snáď
všetko, čo sa dalo vidieť, Slobodov Armagedon na Grbe možno
aj päťkrát. V tom období sme skúšali s iným slovenčinárom
a s Kristínou Farkašovou založiť školské divadlo a čo ma najviac
ovplyvnilo, bol workshop s jedným francúzskym mímom, ktorý
na našej škole organizoval večerné workshopy pohybového divadla. K tomu sa pridalo povinné čítanie, ktoré ma bavilo rozhodne
viac ako komplexné čísla a derivácie – a tak rozhodnutie ísť na
VŠMU bolo celkom prirodzené. Tým, že som inklinoval skôr
k textu ako k akcii, som sa prihlásil na dramaturgiu.
Študoval si pod vedením profesora Vajdičku. Ako si spomínaš
na svoje štúdium a spolužiakov?
Náš ročník to nemal jednoduché. Zažili sme odpredaj časti budovy na Ventúrskej, čím Divadelná fakulta stratila také to rýdze
dlhoročné zázemie, a tak sme celých 5 rokov trávili v rôznych
priestorových provizóriách. Potom sa pomenili aj interné pomery,
prišlo sa na ﬁnančnú spreneveru, krátili sa úväzky, no prijímalo sa
viac študentov, aby boli peniaze na prevádzku... Veľa pedagógov
v tom období prešlo do módu autopilota, stratili motiváciu nám
byť partnerom a pomôcť nám rozviť talent. Aby mali peniaze,
venovali sa svojim umeleckým aktivitám v divadlách, rozhlase...
Boli však aj výnimky. Na koho skutočne nedám dopustiť, je režisér Jano Štrbák, ktorý viedol náš ročník spoločne s profesorom
Vajdičkom. Práve od neho som sa naučil najviac a dnes mi je
ľúto, že sme s ním nemali viac predmetov a možnosť pracovať vo
väčšom rozsahu. Našťastie sme si viacerí na škole ľudsky ohromne sadli a kamarátime sa dodnes. So spolužiačkou Janou Šturdí-

18 Listy

18_19_Pulisova.indd 18

10/10/2017 8:25:49 AM

kovou, ktorá založila v Bratislave Divadlo Non.Garde, dodnes
spolupracujem.
Ale v Bratislave tvoje vzdelávanie neskončilo, máš za sebou aj
štúdium aplikovanej dramaturgie na Katedre umenia a kultúry Université Charles-de-Gaulle v Lille vo Francúzsku. Čo ti
tento pobyt priniesol?
Najmä voľný čas. Na škole v Lille počas takmer celého roka boli
študentské protesty, ktoré sa párkrát dokonca snažila rozohnať
polícia. Neučilo sa a jediný priestor, ktorý bol otvorený, bola knižnica. Počas roka som si vybavil stáž v jednom bábkovom divadle,
napísal štúdiu o jeho dejinách a urobil na ich scéne jednu veľmi
zlú inscenáciu. Oveľa výživnejší bol pobyt v Ľubľane v Slovinsku,
kde som mal to šťastie realizovať absolventský projekt a študovať
so skvelými ľuďmi, s podporou vynikajúcich pedagógov. Panovala
tam vzájomná dôvera a všetci – študenti aj učitelia – sa ohromne snažili, dávali zo seba všetko. To bolo skvelé. Zároveň však
študenti nemuseli nikde brigádovať, aby prežili, a pedagógovia
nemuseli mať bočné kšefty, aby si mohli „dovoliť učiť“. Teda presný opak ako u nás.
Mnohí ľudia nevedia, čo dramaturg v skutočnosti robí, jeho
práca býva pre divákov v hľadisku neviditeľná. Ako by si vysvetlil svoju profesiu?
Dramaturga chápem ako detektíva a súdneho lekára. V divadelnom texte, ale i v hercoch samotných, v ich prejave, pohybe,
reči, spôsobe bytia a v režisérových či výtvarníkových predstavách
hľadá výnimočné prvky, nápad, ktoré navrhne obrúsiť, vypracovať a pospájať do celku – divadelnej inscenácie. A to tak, aby všetko súznelo, dávalo zmysel – skrátka, aby to fungovalo. Okrem
toho je často analytikom situácií a ľudských pováh. Pátra po významoch, dôvodoch konania postáv, odhaľuje autorské zámery,
dešifruje skryté významy.
Pracoval si vo viacerých slovenských divadlách, asi najvýraznejšia je tvoja tvorba v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde
si spolupracoval s viacerými režisérmi na mnohých tituloch.
Za všetky spomeniem inscenáciu či skôr divadelný koncert
Eugen Onegin (text: Alexander Sergejevič Puškin, réžia: Viktor Kollár), ktorý ma zaujal svojou nevšednou atmosférou
a odvážnym prístupom. Ako si spomínaš na svoje „trnavské“
pôsobenie?
Trnavské obdobie hodnotím pozitívne už len preto, že som
mal príležitosť skúsiť si prácu v repertoárovom divadle a aj preto, že herci v súbore boli veľmi priateľskí. S mnohými sme si
dodnes blízki. Onegin bol mimoriadny už v tom, že sme dostali
od vedenia divadla dôveru spojiť klasický text so ska-punkovou
hudbou a mohli sme konečne zainvestovať aj do kostýmov. Výtvarníčka Katarína Holková bola za ne nominovaná na výročné
ceny DOSKY. To sa v Trnave nestáva. Inscenácia bola herecky
veľmi náročná, z každého na scéne doslova žmýkala talent, a tak
kvalita repríz šialene kolísala, v súbore boli veľké kvalitatívne
rozdiely.
Ešte radšej ako na Onegina spomínam na skúškové obdobie
inscenácie Stavitelia budúcnosti, úpravy hry Budovatelia ríše od
Borisa Viana. Tu som dostal od umeleckého šéfa Jána Zavarského
najväčší priestor pracovať s textom a aj s hercami. Predpremiéra
sa nám vydarila nad očakávania, no jedna z protagonistiek začala
následne zápasiť so zákernou chorobou a inscenáciu sme takmer
vôbec nehrali.
Spolupracoval si aj s autorským bratislavským divadlom Non.
Garde, naposledy na inscenácii Zbesvedomia – o ľudskom
vnútre „namodelovanom“ do umeleckého tvaru na pomedzí
divadla a výtvarného umenia. Tu si zároveň autorom i performerom. Vyhovuje ti tento umelecký prístup?

Úplne. Toto je presne ten typ divadla, ktorý ma baví robiť.
Také, kde neexistujú hranice a kde je všetko možné. Kde neexistuje čas ani priestor, kde nedávame odpovede, ale kde kladieme
otázky. Diváci sú z toho vo veľkom šoku, necítia sa vôbec komfortne, pretože si uvedomia, ako dlhé roky zanedbávali svoju
predstavivosť a v akých „škatuľkách“ uvažovali. O tom sa však už
nedá viac hovoriť, Divadlo Non.Garde treba zažiť.
Pracoval si ako odborný redaktor divadelného mesačníka kød
– konkrétne o divadle a venoval si sa aj prekladom z francúzskeho jazyka. Čím je pre teba práca s textom výnimočná?
Na práci s textom je skvelé to, že jeho čítanie vyvoláva v každom originálne predstavy. Nikto si nepredstavuje text identicky.
Zároveň sa s ním dá ľahko hrať, upravovať ho. Baví ma v texte
hľadať významy, identiﬁkovať to, čo je tzv. medzi riadkami. Často
ma fascinuje, ako sa z textu dá spoznať povaha a duša toho, kto
ho píše a ešte úžasnejšie je, keď sa to nedá.
Skladáš hudbu pod pseudonymom Yourai, máš za sebou sólo
autorské koncerty alebo aj hudbu pre divadlo. Čo ťa inšpiruje? Ako by si svoju hudbu popísal čitateľom?
Robil som vokálne experimenty, skúšal dávať rôzne zvuky
a melódie produkované hlasom do slučiek, rôzne ich kombinovať
a z toho stavať jednotlivé skladby. Teraz mám hudobnú tvorivú
pauzu, samého ma to nebavilo, navyše nemám trpezlivosť hrať sa
so zvukom pri nahrávaní, vo výsledku to bolo dosť počuť. Hudba
ma baví ako impulzívny a intuitívny prejav a isto v nej budem
pokračovať. Tráviť hodiny za počítačom a čistiť zvuky však nie je
nič pre mňa. Ale práve dnes som si kúpil gitaru, tak uvidíme, čo
z toho v budúcnosti vznikne.
Monika Pulišová
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Zuzana Mináčová
Narodila sa 24. septembra 1931 v Bratislave. V roku 1949
absolvovala bratislavskú Školu umeleckého priemyslu. Zuzana
Mináčová je jednou z najzaujímavejších umelkýň Slovenska.
Pre osobité fotograﬁcké dielo, ktoré vznikalo na pozadí jej
zložitého osobného života.

Hra II.

Hra VI.

Hra III.
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D

o každého záberu, aj do tých, ktoré riešia zložité problémy, vkladá krásu. Dominantou jej tvorby je tok života. Človek a stromy. Všetko, čo umelkyňa stvárňuje,
je novým pohľadom na hodnoty a zmysel bytia. Lebo v každej
fotograﬁi Zuzany Mináčovej je nádej a budúcnosť. To je u nej
neopakovateľné a jedinečné.
Od skončenia školy pracovala vo ﬁlme ako fotografka. Začala prozaicky, fotografovaním pri nakrúcaní ﬁlmu Priehrada. Tu
spoznala Paľa Bielika a Dominika Tatarku. Ten jej otvoril dvere
do sveta spisovateľov. „To bolo asi najšťastnejším obdobím môjho
života.“ Po ďalšom životnom zlome ju v roku 1965 pozval režisér
Jozef Medveď fotografovať do Juhoslávie koprodukčný ﬁlm Siedmy kontinent. Tu sa spoznala s režisérom s výrazným výtvarným
talentom, držiteľom Oskara Dušanom Vukotičom. Tu sa začala
jej kreatívna cesta umeleckej fotografky. Už v roku 1967 otvorila
na bratislavskej Malej scéne prelomovú výstavu. Po prvýkrát vystavila obrazové cykly. Cykly plné inotajov. Najúspešnejšiu výstavu tých čias predĺžili o niekoľko mesiacov. Následne ju Jindřich
Chalupecký pozval do Prahy na výstavu „13 zo Slovenska“. Svoj
talent uplatnila i v monumentálnej tvorbe a v televíznom scénickom výtvarníctve. Jej jedinečný, charakteristický rukopis poznať
v cykle štylizovaných hereckých portrétov. Stromy sú alegóriou
kolobehu života. Venuje sa fotograﬁckej ilustrácii kníh poézie
a prózy. Začiatkom deväťdesiatych rokov pracovala na projekte
Spomienky na detstvo. Kultivovane, s veľkým citom pre myšlienku a príbeh sa tu vyrovnáva s minulosťou, zázračným svetom
detstva, rokom 1943, keď bola so sestrou z rasových dôvodov
odvlečená do koncentračného tábora Osvienčim, zázraku prežitia a žitia.
Doma i vo svete usporiadala viac ako 80 výstav. Dnes je fotoreportérkou Medzinárodného ﬁlmového festivalu v Karlových
Varoch. Pracovala na projekte o sirovi Nicholasovi Wintonovi.
Zúčastnila sa prijatia počas pobytu jej Veličenstva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Pripravuje životopisnú knihu
„Spomienky sú jediné, čo skutočne vlastníme“. Jej tvorba vznikala v bratislavskom ateliéri. Dnes žije a tvorí u sestry v Prahe.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

Vek nevinnosti I.

Vek nevinnosti V.

II., 1966
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Foto: Z tvorby Michala Mačuhu,
vydalo Vydavateľstvo LUKOV RECORDS
Kdo vás přivedl na myšlenku studovat zpěv?
To je spomienka na hlboké detstvo. Som zakladajúci člen chlapčenského ﬁlharmonického zboru v Bratislave, ktorý viedla pani Magdaléna
Rovňáková. Mali sme možnosť s ňou precestovať celý vtedajší východný
blok. Láska k spevu a k hudbe, ktorú som vtedy získal, mi zostala doteraz.
Pokračoval jste tedy rovnou na konzervatoř?
Najskôr som prešiel dokonca tri odbory, než som sa k spevu dostal.
Tým posledným bol konštruktér umeleckej obuvi na škole pri Slovenskom národnom divadle. Potom som študoval na konzervatóriu v Bratislave, kde som sa začal zoznamovať s českým fenoménom, ktorý reprezentovala moja učiteľka spevu pani Jarmila Smyčková, pôvodom z Čiech.
Celý svoj profesionálny život prežila ako hviezda Slovenského národného
divadla. Následne som sa prihlásil na VŠMU v Bratislave, vtedy už som
bol rozhodnutý pre kariéru či poslanie divadelného umelca.
Byl jste od začátku zaměřený na operní zpěv?
Naopak. Som priaznivec aj modernej aj klasickej hudby. Keď som
sa hlásil na školu, vtedy neotvárali odbor muzikálový spev a ja som si
povedal, že to nevadí a išiel som študovať operu. Mal som výborných
učiteľov aj spolužiakov, ktorí boli skutoční fanúšikovia opery. Ich záujem
sa preniesol aj na mňa. Už v treťom ročníku konzervatória som vedel, že
chcem v štúdiu klasického spevu pokračovať aj na vysokej škole.
Jaké možnosti uplatnění jste měl po absolutoriu?
Školu som dokončil v ročníku 1997/1998 u pani profesorky Magdalény Blahušiakovej. V tom čase som tiež pracoval v Komornej opere vo
Viedni ako sólista v zbore, alebo som spieval ako sólista v komornej opere
Slovenského národného divadla. Zrazu sa zmenilo ekonomické smerovanie celej krajiny, začalo sa šetriť. Škrty vo ﬁnancovaní kultúry sa dotkli aj
prvej slovenskej scény. V rámci úsporných opatrení bola komorná opera
zrušená. Musel som sa poohliadnuť inde. Vtedy hľadali barytonistu, čo
je môj odbor, v Štátnom divadle Opava. Vybral som sa tam a neľutoval
som, boli to neobyčajne tvorivé roky.
Kolektív bol celkom malý, a preto je sólista oblastného divadla nútený pracovať vo viacerých žánroch. Získal som skúsenosti v dramatických
operách, moderných operách aj operete. Repertoár aj dramaturgia boli
vtedy pre mňa naozaj zaujímavé. Zišli sme sa tam viacerí mladí ľudia,
vznikol hravý tvorivý kolektív. Často sme spolu stáli na javisku od rána
až do večera. V priebehu prvej sezóny som napríklad dokončil až desať
operných rolí. Dnes mi to číslo pripadá neuveriteľné.
Rád spomínam na titulnú úlohu v českej premiére pôvodnej modernej
opery Oldřich a Boženka Ilju Hurníka, aj keď tam boli moderné harmónie a práca to bola náročná. Inscenačný tím z toho vytvoril rozprávku,
vďaka tomu bolo publikum schopné túto modernú hudbu dobre prijať.
Okrem tejto práce som tiež hosťoval na iných scénach, napríklad som
vystupoval v úlohe Onegina v opere Eugen Onegin v Štátnom divadle
v Košiciach.

Po troch rokoch nádherných rolí v Opave som odišiel a pokračoval
v práci ako slobodný umelec, v Čechách už som zostal. Naskytla sa mi
príležitosť pracovať pre Národné divadlo v Brne. Napríklad som spieval
vo svetovej premiére opery R.U.R. skladateľov Zdeňka Blažka a Jana Jiráska.
Národní divadlo v Brně je velká scéna s velkými možnostmi, to mohla být ještě zajímavější životní zkušenost!
Prinieslo mi to veľmi dobrý pocit, že sa netreba na všetky úlohy ponáhľať, že je na ich prípravu viacej času, čo je pre kvalitu výsledného diela
dôležité. Malé divadlá musia pracovať rýchlejšie, nemajú toľko ľudí k dispozícii. Získal som skutočne dve rozdielne skúsenosti. Ale nemôžem povedať ani takto po rokoch, že by opavské divadlo bolo menej kvalitné.
Ľudia tam pracovali s veľkým nasadením, na hosťovanie prichádzali aj
veľmi významní umelci, dirigenti, režiséri, a na začiatku každej inscenácie
stál výborný tím korepetítorov.
Na druhej strane veľká scéna je prijateľnejšia pre osobné pohodlie. Je
taká doba, že sa všetci naháňame za kvalitou aj rýchlosťou. Ako keby to
bol hriech, keď niekto prizná, že by chcel mať pohodlie na prácu. Ale ja
sa k tomu rád priznávam, že ak máme tento určitý druh luxusu, je to naša
vizitka kultúrnosti a civilizovanosti.
Mnoho umělců dnes pracuje ve svobodném povolání, doba to umožňuje. Není to ale náročnější způsob života než být v angažmá?
Obecne to tak možno je, ale čo sa týka mňa, vidím v slobodnom
povolaní len výhody. Som rozporuplný, už od detstva mám vzťah aj
k modernej hudbe. Tento spôsob života mi umožňuje si aktivity deliť na
koncertnú opernú činnosť i príležitostné hosťovanie. Zvyšok času venujem svojim autorským projektom, kde sa môžem prejaviť ako skladateľ,
aranžér, autor textov.
Možná se ještě na chvíli vraťme k vašemu původnímu oboru, opernímu zpěvu. S kým jste v poslední době spolupracoval?
Pred časom to bolo Národné divadlo moravskoslezské v Ostrave,
spieval som úlohu Jima v operete Rose Mary Rudolfa Frimla. V súčasnosti je mojou vizitkou koncertná činnosť. Pred desiatimi rokmi som
prišiel z Brna do Prahy. Mal som veľké šťastie, že som obstál v konkurze
jednej pražskej hudobnej agentúry, volá sa Sinton Praha. Nepretržite asi
dvadsať rokov organizuje aj väčšie koncerty s orchestrom, alebo menšie komorné. Zamerané sú podľa toho, aké je ročné obdobie, ponúkajú
vianočné, veľkonočné programy. Dramaturgia uprednostňuje osvedčené
tituly z klasickej hudby pred experimentom. Ďalej rád spomínam na asi
šesťročné pôsobenie so zborom Schola Gregoriana Pragensis, ktorý predstavuje perly stredovekej cirkevnej hudby. Umožnilo mi to zoznámiť sa
so zárodkami európskej hudobnej vzdelanosti a napokon aj cestovať po
celom svete. To bolo naozaj krásne obdobie. Zúčastňoval som sa aj na
rôznych ďalších podujatiach, bol to napríklad Schuberts Festival Salzburg, Bratislavské hudobné slávnosti, Pražské premiéry a Pražské jaro.
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Jak vypadá svět vaší autorské tvorby?
Po všetkých týchto skúsenostiach s klasickou hudbou som si sám sebe
sľúbil, že sa musím venovať tomu, čo mám rád od detstva. A to sú prosté
piesne, tvorba populárnej hudby, poézie a textov.
Už na konzervatóriu ma zaujímala skladba, a preto som si pribral
dobrovoľne voliteľné predmety: harmóniu, kontrapunkt, aranžovanie
populárnej hudby.
Dokážete popsat styl vaší hudby?
Štýl sa vyvíja a mení. Začiatok bol skôr romantický a poetický. Teraz skúšame aj modernejší zvuk. Od začiatku používam syntetické prostriedky, ale v poslednom čase sa prevažne špecializujeme na hudbu
tvorenú v počítači. Naše projekty sú inštrumentálne, alebo vokálno-inštrumentálne. Uchvátila ma tvorba syntetická. To ma sprevádza
celý život, že milujem syntetizmus v určitých podobách – kultúrnych,
medziľudských aj hudobných.
Jak byste vysvětlil pojem mezilidský syntetismus?
Skôr sa sústredím na to, čo ľudí spája než rozdeľuje. Príde mi to zábavnejšie i prínosnejšie.
Zvolil som si umelecký pseudonym Michel Universe. Moje meno vyjadruje moju predstavu jedného vesmíru, v ktorom všetci žijeme, aj keď
najnovšie vedecké teórie už nehovoria o univerze, ale o multiverze.
Cítim sa naplnený, pretože sa môžem venovať aj vážnej hudbe, ktorú
som vyštudoval a od začiatku robil, aj svojej vlastnej tvorbe. Pritom desať
rokov som sa venoval len klasickej hudbe. Nevystupoval som so svojimi
piesňami, pretože som si myslel, že to je v nejakom rozpore. Neuvedomoval som si, že ten rozpor je len vo mne, a preto ho očakávam od okolitého sveta. Domnieval som sa, že človek má byť niekde zaradený. Bol
som tiež ovplyvnený prevládajúcim názorom, že sa nemôžem prejavovať
v rôznych oblastiach, zväzovalo ma to. Prišiel som na to, že je to len vo
mne. Objavil som, že to nie je rozpor, keď to prestanem sám tak vnímať.
A ak sa cítite dobre v dvoch odboroch, tak to je vaša prirodzenosť
a musíte ju naplniť. Tak som sa stal Michelom Universom a synteticky
prepájam rôzne odbory. Kedysi som chcel aj kresliť, moja mama bola
výtvarníčka.
Kde všude se uplatňuje vaše práce, kde můžeme slyšet vaši moderní
hudbu?
Našli sme uplatnenie vo vysielaní rôznych rádií vo svete. Vďaka
modernej počítačovej technológii, webovým internetovým prenosom
existujú rádiá, televízie, ktoré dávajú priestor menej známym autorom.
Aj takýmto spôsobom sa umelec môže dobre zviditeľniť. Dostanete sa
priamo i k ohlasom poslucháčov. Rádio prijíma reakcie a môže vám ich

hneď sprostredkovať. Takto nám napríklad v Amerike na jednom rádiu
vznikol fanklub tristo priaznivcov.
Približne pred tromi rokmi sme si založili malé vydavateľstvo nazvané podľa bydliska, osady Lukov – LUKOV RECORDS. Našim prvým
zámerom bolo vyskúšať reakcie trhu, aké sú odozvy. Tím tvoria len dvaja
ľudia. Venujeme sa len vlastnej produkcii, vydávame compakt disky
alebo zverejňujeme hudbu v digitálnej podobe.
Proč je to tak důležité mít vydavatelství?
Pretože sme slobodnejší vo výbere dramaturgie. Máme svoju značku
a platformu. Vybudovali sme hudobné štúdio, aby sme mohli kvalitnejšie
pracovať. V súčasnosti dokončujeme dva albumy, jeden inštrumentálny
s vesmírnou tematikou a druhý experimentálny, poetický. Využíva texty českých a slovenských autorov z povojnových rokov až po súčasnosť.
Predstavuje básne Jaroslava Seiferta, Milana Rúfusa. Komplet má moderný zvuk, ale s klasickými príbehmi.
Na jedné akci spolku DOMUS jste vystupoval s dětmi, které učíte.
To je asi další vaše činnost?
V poslednom čase v Prahe sa mi darí napĺňať ambíciu, o ktorej som ani
nesníval a ktorá ma strašne baví. Venujem sa pedagogickej práci v Centre
Emanuel. Učím sólový spev, zborový spev, zaoberám sa aj muzikoterapiou, ktorá bola pre mňa celkom novou skúsenosťou.
Co se děje na hodinách muzikoterapie?
Hudba podobne ako obrazy má univerzálnu schopnosť sa vyjadriť. Nemusíte rozumieť textu a predsa viete pochopiť sprostredkované emócie.
Niečo to vo vás evokuje. Muzikoterapia má liečivé účinky alebo zvyšuje
schopnosť sa sústrediť, uvoľňuje od stresu. U nás v škole pracujeme so
skupinou detí. Niektoré nemajú ani žiadne predošlé skúsenosti s hudobnými nástrojmi. Vedieme ich tak, že sú schopné pomocou jednoduchých
tónov vytvoriť nejakú hudbu spoločne. Učia sa počúvať ostatných okolo
seba a samy sa realizovať. Deti sa zaoberajú tvorbou, ale riadenou, aby to
malo hlavu a pätu. Aj keď sa náš žiak neučí hrať na nejaký nástroj, my mu
jeden pridelíme. Zahrá trebárs len jeden tón, ďalší už nevie, tak ten zahrá
niekto iný. Niektoré deti nie sú schopné pracovať s harmóniou, nemajú
naozaj žiadnu zručnosť, tak je tu pre nich rytmická zložka. Skúšajú hrať
na bubny, na rôzne perkusie, a tak sa vedia vždy začleniť.
Je to inšpiratívne pre mňa samého. Vidím sa akoby sám na začiatku.
Dnes viem, aké predznamenanie má ktorá stupnica, čo znamená gesto dirigenta, pohľad korepetítora, gesto kolegu na scéne, viem v štúdiu,
ktorý kompresor sa na čo používa. Dobre. Ale keď vidím tieto deti, tak si
spomeniem na prirodzený zdroj túžby po hudbe, ktorý sme mali všetci
na začiatku.
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
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