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Programy v novembri a decembri 2015
19. 11. 9.45 hod.
Medzinárodná vedecká konferencia
„Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte.“
Sála Boženy Němcovej v Památníku národního písemnictví.
Usporadúva SI, SNK Martin, DOMUS SM v ČR a Památník národního
písemnictví.
23. 11. 15.00 hod.
Seminár k XII. Medzinárodnej pražskej konferencii slovenských
stredoškolákov a ich hostí.
KVKLi Liberec.
Odborne pripravila RNDr. Jana Kulhánková, CSc. a DOMUS SM v ČR.
25. 11. 16.00 hod.
Seminár k XII. Medzinárodnej pražskej konferencii slovenských
stredoškolákov a ich hostí.
Všeobecné gymnázium Bruntál.
Odborne pripravil Mgr. Antonín Zgažar a DOMUS SM v ČR.
24. 11. 15.00 hod.
Seminár k XII. Medzinárodnej pražskej konferencii slovenských
stredoškolákov a ich hostí.
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4.
Odborne pripravila Mgr. Olga Mandová a DOMUS SM v ČR.
2. 12. 14.00 hod.
Zahájenie XII. Medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov
a ich hostí, ktorá sa koná po záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra
Weissa.
DNM, Vocelova 602/3 Praha 2. Pripravil DOMUS SM v ČR.
15.00 hod. Návšteva Slavína na Vyšehrade.
17.00 hod. Podvečer venovaný životu a dielu Ľ. Štúra. Prednáša Mgr. Igor Válek.
DNM, Vocelova 602/3 Praha 2. Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s SI.
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3. 12. 10.00 hod.
XII. Medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich hostí.
DNM, Vocelova 602/3 Praha 2. Pripravil DOMUS SM v ČR.
4. 12. 10.00 hod.
XII. Medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich hostí.
Exkurzia po pamiatkach česko-slovenskej vzájomnosti.
DNM, Vocelova 602/3 Praha 2.
Pripravil DOMUS SM v ČR a KSK.
5. 12. 15.00 hod.
Mikulášske popoludnie s rómskymi a slovenskými vianočnými zvykmi
a obyčajmi.
Semily, MŠ Bitouchov
Pripravil Spolek Romů v Semilech a DOMUS SM v ČR.
13. 12. 16.00 hod.
Vianoce s Limborou
Divadlo U Hasičů
Ako každý rok pripravila Limbora a Etnika.
14. 12. 17.00 hod.
Predvianočný podvečer a tajomstvá v ňom
Kaviareň DNM, Vocelova 602/3, Praha 2.
Pripravil DOMUS SM v ČR a KSK. Vstup voľný na pozvánky, ktoré si
objednáte na GMS 605 982 090, 603 824 370, email anele@seznam.cz.

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy

11/9/2015 1:36:10 PM

Slovo redaktora OBSAH
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Pravda a láska, ktorá zvíťazí... najprv u nás ...........................2
Rastislav Tercius Čižmár

Pominuli sa sviatky zosnulých, toho roku zdá sa pripomínané viac ako v rokoch
predchádzajúcich. Zrejme opäť
našli pevné miesto v našom
kalendári, či už žijeme v Čechách, alebo na Slovensku.
V spomienkach týchto dní sa
nám vynárajú motívy spojené
s krajinou detstva, so Slovenskom. Málokedy si človek pripomína tak výrazne pôvodný
domov ako v tieto dni. Aj keď
mnohí z nás už majú hroby
svojich blízkých v Čechách, na
Morave i v Sliezsku a môžu ich
navštíviť oveľa častejšie ako tie na Slovensku. Raz mi jedna stará pani,
Slovenka v mestečku v Krušných horách, povedala, že človek získa pocit
domova v novom prostredí až vtedy, keď tam má hrob príbuzných. Tento čas pomaly nastáva. Máme v novom domove nielen deti, vnúčatá, ale
už i hroby svojich predkov.
A máme spomienky na významné, zlomové dni, týždne, mesiace
i roky v našom živote. K nim patrí 17. november 1989 a čas po ňom
nasledujúci. U mnohých z nás obsiahne celé roky deväťdesiate, opojenie
slobodou, možnosťami realizácie, keď už nie vlastnej, tak realizácie detí.
„Rodičia, to čo sa nepodarilo vám, podarí sa možno nám! Vaše deti.“
Mladá generácia sa nápisom na jednom bratislavskom múre v novembri
1989 obracala s dôverou na generáciu, ktorá bola v jej veku v polovici
šesťdesiatych rokov, tiež túžila po slobode, po otvorenej spoločnosti bez
cenzúry, bez monopolu moci jedinej strany, po otvorenej bráne do sveta. Možnosť cestovať nielen na Západ, ale vlastne kamkoľvek, bola nám
vtedy neznáma. Bolo zvláštne študovať cudzie jazyky, zemepis, dejepis,
archeológiu, etnograﬁu a ďalšie odbory s vedomím, že to, čo sa učím,
nikdy neuvidím. Ak človek vôbec mohol študovať, ak sa vôbec dostal na
strednú školu, vtedy takú obľúbenú a vlastne málo dosiahnuteľnú SVŠ.
Po jej absolutóriu bola predsa len aká taká nádej, že sa aj keď nie trebárs
hneď, ale rokmi podarí preniknúť na vysokú školu, čo aj večerne či diaľkovo. A boli aj ďalšie limity, ktoré ovládali spoločnosť. Ten, kto vymyslel
uvedené heslo, zacielil priamo do čierneho.
Helena Nosková, november 2015
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Pravda a láska, ktorá zvíťazí...
najprv u nás
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“
Už tak trochu platonické heslo z obdobia Nežnej revolúcie z úst
budúceho československého a českého prezidenta Václava Havla
je aktuálne stále. Podľa našej reakcie na túto vetu poznať, ako na tom
vlastne sme. Cynik mávne rukou, pesimista začne oponovať, optimista
pritakať... Je však otázne, či niekto ide tomuto výroku na koreň
a naozaj skúma i ozajstnú hĺbku. V postmodernej spoločnosti, kde sa
pojmy vyprázdňujú, ťažko hľadať záchytný bod. Každý má tú „svoju“
pravdu a láska sa chápe skôr ako sebecké pôžitkárstvo. Na ideály však
netreba rezignovať. Naopak, je potrebné o ne vytrvalo a trpezlivo
zápasiť. Ako povedal syn prvého československého prezidenta
Jan Masaryk: „Pravda vítězí, ale dá to fušku.“
Havlov pragmatizmus uprostred turbulencií

Masarykov realizmus novodobým odrazovým mostíkom
Iste to nie je náhoda, že českí politici s obľubou citujú práve Tomáša
Garrigua Masaryka (TGM). Podľa neho cesta k pravde vedie samotou,
ktorá posilňuje svieži kritický pohľad na seba samého i na svet.
Pravda sa nám môže „diať“, keď sa stávame miestom pravdy. O to
je potrebné sa neustále usilovať a otvárať svoju myseľ. Vnútorné mysliace „ja“ má byť v súzvuku so samotným zdrojom bytia. Podľa TGM
je týmto zdrojom Božia prozreteľnosť, bez ktorej by bol svet nezmyselný. S Božím poriadkom súvisí i naše prebudené svedomie.
Lásku chápal ako duchovný humanizmus, rozumovú lásku k Bohu
a všetkému stvorenému. Láska má milovať nekonečno, je láskou
k večnosti, je vôľou k pravde bytia samotného. Podľa ﬁlozofa Jiřího
Olšovského v etickej rovine zakladal TGM na láske k blížnemu celé
svoje poňatie demokracie a politiky.
Masarykov vzor povzbudzuje k vzdelanosti a nadhľadu, ktorý
hodnotí realitu s odstupom pri usilovaní o vlastnú integritu. Hľadať
pravdu znamená „myslit, poznávat a nakonec i vědět.“

Podľa ﬁlozofa a profesora Jana Sokola porovnávanie s TGM Václav Havel odmietal, aj keď si ho veľmi vážil. Obaja čerpali z Platóna
a Sokratesa, no pri Masarykovi je jasný zreteľ na kresťanské hodnoty a Ježišov odkaz, kým Havel smeroval skôr k univerzalizmu, snáď
i kvôli osobnému priateľstvu s Dalajlámom.
Zaoberal sa myšlienkou, ako môže človek v ťažkých časoch žiť v pravde. V jeho slovníku často nachádzame slová ako čestnosť, slušnosť, lož
a pravda. Čo bola tá pravda a láska, ktorá mala po Novembri 89 zvíťaziť?
Pravda skôr ako volanie po osobnej slobode prejavu i urputný výkrik proti ideológii, ktorá nosila masku a jej koniec sa nenávratne
blížil. Láska ako vymedzenie sa voči nenásiliu, vyjadrenie tolerancie
a rešpektu k názoru toho druhého.
Havlove slová sa pre mnohých stali oporným bodom v neprehľadných časoch. Nekonformný politik a dramatik sa snažil múdro voliť
vety tak, aby bol pochopený a stal sa akýmsi prísľubom opravdivého
každodenného človečenstva. Sám napokon tvrdil, že „o pravdě a lásce
se dá veřejně mluvit ve slavnostních chvílích, ale na lež a nenávist si
musíme dávat pozor každý den.“

Božia pravda - štandard bytia a žitia
Masaryk na rozdiel od Havla jasne pomenoval zdroj bytia, ktorým
je Božia prozreteľnosť. Podľa Písma Boh nie je človek, aby klamal
(Numeri 23:19). Prozreteľný Boh je pre ľudí jedinou zárukou pravdy
a spravodlivosti. Boh, stvoriteľ všetkého, je vládca nad životom, prozreteľný a vidí ľudský údel vopred.
Od pádu Adama má Boh našu
cestu prečítanú ako na dlani. Vidí,
že keď pošle svojho Syna, tak bude
zabitý. I tak Ho posiela a používa Ho ako vzácnu obeť zmierenia.
Navyše kriesi Ho z mŕtvych, a tak
víťazí v každom smere.
To, že Boh dobrovoľne posiela
Ježiša na smrť ako obeť zmierenia
(Ján 3:16) je prejavom lásky, ktorá
je navonok slabá. Nevynucuje, ale
odovzdáva sa a v tom je paradoxne
jej sila.
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Láska k takejto pravde však zachraňuje (2. List Solúnskym 2:10),
pretože človek i napriek neradostnej situácii má nádej v istotu, ktorou je Boh sám a Jeho Slovo. V kresťanskej vierouke ten, kto verí,
že Ježiš je Bohom poslaný Mesiáš, dosvedčuje, že Boh je pravdivý
a prijíma i Jeho odpustenie, lásku a spasenie.
On je zdrojom ako slnko, ktoré prináša svetlo i teplo. Prináša
svetlo čistej neskreslenej pravdy do tmy. Nechce však ľudstvo odsúdiť, no vedie ho ku zmene cesty cez obeť syna, odpustenie i pokánie a objíma ho lúčmi hrejivej lásky.
Napriek tomu, že si myslíme, že my máme pravdu, sme povolaní dobrovoľne prinášať kožu na trh tým, že budeme milovať ľudí
s opačným názorom a pomáhať im. Boh to skrze Ježiša pre nás
už urobil ako prvý. Takéto uvedomenie oslobodzuje od akéhokoľvek cirkevného formalizmu či intelektuálneho teoretizovania. Sú
to jednoducho naše skutky v konkrétnych situáciách a v rôznych
vzťahoch, ktoré hovoria za nás.

Ježiš ako osoba stelesňujúca pravdu
Pilát sa Ježiša opýtal: „Čo je pravda?“ Ježiš – osoba stelesnenia
a naplnenia toho, čo Boh cez prorokov vopred povedal o Spasiteľovi – stál pred ním, ale on ho vôbec nepoznal.
Množstvo biblických referencií svedčí o Ježišovi ako o Slove –
Pravde, ktorá prišla v tele. Len v Evanjeliu podľa Jána je ich hneď
niekoľko: Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista (1:16). Ja som
cesta, pravda i život (14:6). Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí
(8:32). Tvoje slovo je pravda (17:17). Prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde (18:37).
Pravda sa v Ježišovi stala realitou, ktorú stačilo a stačí prijať. Ježiš
neprišiel založiť nové náboženstvo, priniesol jednoducho pravdivé
božie svedectvo o hriešnosti, pokání a odpustení k záchrane.
Ostalo by to iba neosobnou epizódou Ježiša z Nazareta, ak by to nemalo priamy súvis
s nami. Duch Kristov však ožíva v mysliach
a srdciach ľudí, ktorí úprimne túžia po živote
v pravde a láske bez politickej korektnosti či
konfesijného škatuľkovania.
Láskou je Boh sám a je to láska, ktorá kladie
svoj život za priateľov a dokonca miluje i nepriateľov. Žiadny iný recept na prekonanie zloby
a nenávisti nikto nevymyslel a zrejme nevymyslí.

zaujímavostí a kuriozít. V súčasnosti
sú skôr vnímané ako nástroj zábavno-informačnej povahy, kde rýchlejší
a hlasnejší víťazí. Pritiahnutie pozornosti sa rovná zvýšenému podielu na
trhu a zisk.
Takzvaní pravdoláskari sú zatiaľ skôr na posmech. Podobne sú na
tom napríklad i tí, ktorí dnes vítajú
imigrantov. Dostalo sa im označenia
„sluníčkáři“. Mnohé z toho, čo bolo
v minulosti na posmech, sa však neskôr ukázalo ako správna cesta.
Východiskom sa zdá byť to, že napriek objektívnym informáciám, ktoré môžu byť nelichotivé, vystúpime
z vlastného tieňa a s prijatím, odpustením i láskou objímeme ľudí s ich
chybami so snahou priniesť pozitívnu zmenu, ktorá bude na prospech
všeobecného dobra.
Nebude to ľahké a nebudú nás všetci vítať. Je totiž ľahšie žiť v sebaklame a presvedčení o vlastnej výlučnosti. Nekladie to totiž na nás
žiadne nároky. Snažiť sa žiť v pravde a láske si vyžaduje snahu o dokonalosť a zodpovednosť. Nádej dáva zmysel našej neľahkej tŕnistej cesty.
Husitské heslo „Pravda Páně vítězí“ sa v oklieštenej podobe „Pravda
víťazí“ dostalo i na štandardu prezidenta ČR. Toto snáď až prorocké vyhlásenie je nádejou pre tých, ktorí ešte nestratili vieru v lepšie
zajtrajšky o tom, že pravda a láska napokon naozaj predsa zvíťazia...
Najťažšie na tom však je to, že potrebujeme začať od seba.
Ing. Rastislav Tercius Čižmár

Pravda stála sama, smutná, protože ji lidé odmítali. Jednoho dne potkala pravou Lásku. Ta byla oděná do pestrých a hřejivých šatů a lidé ji zvali k sobě. Láska si všimla,
že je Pravda smutná. Zeptala se jí, co se stalo. „Jsem přímá
a říkám, co si myslím, proto mě lidé nechtějí pustit do
svého života,“ odpověděla Pravda. „Jsem taky upřímná,“
řekla na to Láska, „ale přesto mě lidé stále vyhledávají. Ty
však naháníš lidem strach, protože jsi nahá. Vezmi si na
sebe plášť lásky. Uvidíš, jak tě lidé budou vítat.“ – „Nahá
Pravda je pro člověka stejně hrozivá jako falešná Láska.
My se navzájem potřebujeme, protože upřímná Láska
a vlídná Pravda jsou zdrojem života,“ dodala ještě Láska.
Autor neznámý

Pravdoláskari terčom posmechu
Väčšina mainstreamových médií na noblesnú
úlohu prinášať pravdu a povzbudzovať k láske
rezignovala a predháňa sa v kaleidoskopoch
Listy 3

02_03_Cizmar.indd 3

11/9/2015 12:33:45 PM

Tadžikistan –
chudobná krása

Po cestách do Azerbajdžanu, Arménska, Gruzínska, Náhorného Karabachu a Kirgizska sme si tentoraz zvolili za cieľ našej
dobrodružnej výpravy Tadžikistan. Okrem toho, že nám jednoducho chýbal v kolónke navštívených stredoázijských krajín,
k ceste nás inšpiroval vodič kamióna, ktorého sme stretli v kirgizských horách. Niekde v horskom priesmyku okolo 3500
metrov nad morom sa nám prihovoril muž s výrazom Taliba. Šaty po kolená, brada, nebolo nám všetko jedno. Počiatočnú
nedôveru veľmi rýchlo vystriedalo nadšenie. Pozval nás na čaj a okamžite spustil prúd chvály na svoju rodnú krajinu. „Kirgizsko a kopce? To nič nie je, u nás sú dvakrát vyššie hory. Vezmem vás na lúky, kde točil Omar Sharif. Takých kopcov ako
tu sú v Tadžikistane stovky. A samozrejme vyššie a rozľahlejšie, keď budete chcieť, vezmem vás aj do Afganistanu, jazdím tam
s kamiónom, žiadny problém,“ súkal na nás chlapík. Nakoniec nám nechal tri telefónne čísla, na neho aj na syna s tým, aby
sme sa istotne ozvali. Chrobák v hlave dostal svoju potravu a nakoniec sme začiatkom roka bukovali tri letenky do Dušanbe.
Situácia s Islamským štátom nám na pokoji nepridávala, ale zvedavosť
z neznámeho bola silnejšia. Koncom augusta prilietame do Dušanbe.
Rozhodneme sa nezabíjať čas v meste, kde by sme toho beztak veľa nevideli, pamiatok je v Tadžikistane na rozdiel od Gruzínska alebo Arménska poskromne, a vyrážame na sever do Fanských hôr. Už len samotná
cesta predstavuje zážitok. Osobná aj nákladná doprava sa totiž musí
vyštverať do priesmyku v asi štyroch tisíckach metrov, pričom cestu netvorí asfalt, ale kamene a hlina. Akékoľvek slovenské tankodrómy oproti
tomu predstavujú diaľnicu. A tie výhľady, keď sa v aute dostanete do
úrovne, v ktorej okolité končiare pokrýva sneh a ľad, sú neuveriteľné.
V dedinke Artuš nás víta miestny Tadžik, ktorý je stelesnenou
dobrotou. Bez mihnutia oka pri zjednávaní zľavuje z ceny ubytovania
150 somov na 120 s tým, že mu aj tak dáme 150, keď nám prinesie
fľašu vodky. Kontrujeme, že máme domácu slivovicu a marhuľovicu, tak
nech príde okoštovať. Tadžik príde na ochutnávku aj s melónom, ktorý
predtým chladil v horskom potoku, a s tanierom marhúľ. Ďalší starší
Tadžik nás zasa pozýva na plov, čo je ryža so zeleninou a mäsom, niečo
na spôsob rizota, ktorý robí jeho žena. Keď mu vravíme, že sme chvíľu
predtým jedli, nenechá sa odradiť a nakoniec nám ho donesie priamo
do chatky. Napriek plným žalúdkom bol jeho plov tak vynikajúci, že
sme ho za chvíľu spratali, aj keď pri pohľade na obrovskú misu sa nám
to zdalo nemožné.
Na druhý deň vyrážame do Fanských hôr, ktoré bývajú opisované
ako najkrajšie hory Tadžikistanu. Mne pripomínali Vysoké Tatry, akurát
dvakrát vyššie. Zdobí ich množstvo jazier, medzi ktorými sa dá prepletať
či už cez horské priesmyky alebo doliny. Oproti Pamíru ponúkajú vynikajúci pomer cena výkon, keďže sú relatívne kompaktné a na naše
počudovanie sme tu našli aj dobré zázemie. Prvý turistický deň sme vyšli z dediny v nadmorskej výške asi 1200 m nad morom do táboriska
v asi 2500 m. Rozložili sme si stan pri jazere Kulikalon, nazbierali drevo,
zohriali konzervu a kochajúc sa výhľadom na okolité končiare sme pri
marhuľovici kuli plány. Na ďalší deň sme si vybrali náročnejší Alaudin-

Čimtarga (5489 m n. m.) vo Fanských horách

ský pas v 3800 m a prešli sme do druhej doliny k Alaudinským jazerám.
Po celý čas sme sa preplietali pomedzi jazerá, respektíve sme pri výstupe
mali nádherný výhľad na Čimtargu, ktorá je 5489 m vysoká, a ďalšie
okolité masívy.
Zostúpili sme k Alaudinským jazerám vo výške asi 2000 m a boli sme
úplne odrovnaní. Okrem prírody nás do kolien dostávala dobrosrdečnosť miestnych. Každý, koho sme stretli, sa s nehraným záujmom pýtal
na to, či nám niečo nechýba, či nepotrebujeme pomoc, či vieme, kde
sme a kam ideme a zaželal nám šťastnú cestu „s pánom bohom“. Z Fanských hôr nás tretí deň popoludní vyhnalo počasie, keď sa zamračilo,
neskôr potemnelo, spustlo, rozfúkalo, zahmlilo a nakoniec aj rozpršalo. V poslednej chvíli s miestnym „chatárom“ utekáme asi polhodinu
k autu a potom asi 30 km po cestách-necestách do civilizácie. Asi desať

Jazero Kulikalon vo Fanských horách, pri ktorom sme strávili noc
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Miestni vo Vachanskom údolí, ktorí nás vtiahli do svojho príbytku

minút po tom, ako sa ubytujeme, prichádza prietrž mračien, ktorá trvá
niekoľko hodín. Radšej si ani nepredstavujeme, čo by sme robili v stane
o tisíc metrov vyššie.
Čaká nás transportný deň, vyrážame ráno o šiestej zo severu Tadžikistanu na juhovýchod do Pamíru. Najskôr asi päť hodín do Dušanbe
a odtiaľ 13 hodín do Chorogu, kam prichádzame o jednej v noci. Máme
však pekné ubytovanie, ktoré nám samozrejme dohodil chlapík, ktorý
nás viezol. To je ďalší rozdiel oproti cestovaniu v Európe. Keď v Tadžikistane k niekomu nasadnete do auta, máte istotu, že sa o vás postará.
Buď vám dohodí ďalší odvoz alebo ubytovanie, ukáže zaujímavosti alebo
overenú reštauráciu. Z Chorogu ďalší deň pokračujeme do Vachanského
údolia. Cesta je opäť úžasná, zvyčajne ideme v údolí, z jednej aj druhej
strany skalnaté masívy, v strede horská rieka. Vachanské údolie je dlhé
niekoľko desiatok kilometrov, za chrbtom máte Pamír a Tadžikistan,
pred sebou na druhej strane rieky Hindukúš a Karakoram, Afganistan,
za ním Pakistan a na severe Čína.
Prvý deň dávame ľahší trek nad dedinou, miestni nám hovoria, že
k poriadnym kopcom je to aj tak ďaleko. To vám povedia v dedinke,
ktorá leží 2700 metrov nad morom. Keď sa vraciame, odchytí si nás párik
dôchodcov so známymi, ktorí nás vyslovene vtiahnu do svojho kamenného domčeka na čaj a ponúknu nás všetkým, čo ich skromná domácnosť
ponúka. Dostávame cestoviny, ryžu v mlieku, čerstvo upečený chlieb,
maslo. Domáci vravia, že milujú hostí, pýtajú sa, odkiaľ sme, ako sa tam
žije a hovoria o sebe. Dozvedáme sa, že majú dôchodok asi 35 eur, ako
z neho vyžijú, si nedokážeme predstaviť, keďže ceny sú oproti slovenským
samozrejme nižšie, ale nie desaťnásobne. Množstvo ľudí chodí pracovať
do Ruska, pretože v Tadžikistane je práce minimum. Tiež nám vravia, že
na severe Afganistanu sú takí istí ľudia ako oni, rozprávajú rovnako a vyznávajú rovnaké náboženstvo, a že sever Afganistanu je pokojný a bezpečný. Ľudia v Pamíri zároveň o sebe zvyknú hovoriť, že nie sú Tadžikovia,
ale Pamírčania.
Keďže chceme vidieť aj riadne sedemtisícovky, plánujeme sa dostať do
severnejšej oblasti, lebo odtiaľ, kde sme, máme k najvyšším velikánom
niekoľko desiatok kilometrov. Po zbežnom nahliadnutí mapy prichádza
jeden člen výpravy s návrhom, že si vieme skrátiť cestu asi trojdňovým
trekom a ušetríme hodiny v aute, ktoré by muselo ísť stovky kilometrov dookola. Tak sa vydávame z Daršaja a smerujeme do Bodomdary.
Informácie miestnych sa líšia, jeden nám vraví, že to dáme za tri dni,
ďalší straší piatimi, niekto hovorí, že sa môžeme zmestiť aj do dvoch.
Putujeme daršajským údolím okolo horskej rieky po jurtu, čo sme si
stanovili za dnešný cieľ cesty. Aj keď podľa údajov pri vstupe do doliny
by mala byť jurta vzdialená 18 km, po asi osemhodinovej ceste neustáleho stúpania sa nám zdá, že sme prešli trochu väčšiu vzdialenosť. Chlapi
v jurte, ktorí pri nej stavajú turistickú chatu, nám hovoria, že jurta je
25 km od dediny, ale aby neodradili turistov, píšu radšej 18. Druhý deň
pokračujeme vo výstupe, míňame pastviny medzi 3500 až 4000 metrov

Typický dom vo Vachanskom údolí

Dievčatá a ponuka nápojov na Alaudinských jazerách vo Fanských horách

nad morom, kde sa vyhrievajú na slniečku kravy bez dozoru. Miestni ich
na jar vyženú a prídu po ne na jeseň. Zároveň dostávame protichodné
info o tom, ako máme pokračovať, nezhoduje sa ani jedna odpoveď. Nakoniec podľa asi trojcentimetrovej mapy zabočíme do strmého kopca,
kde by mal byť priesmyk Daršajdavan vo výške 4941metrov, z ktorého by sme sa vedľajšou dolinou popri rieke mali dostať do vytúženej
Bodomdary. Podvečer síce stojíme na najvyššom úseku, odhadom aj
niečo cez 5000 metrov, ale zráz pod ním sa nám zdá takmer neschodný,
a keďže nie sme si istí, či dobre smerujeme, rozhodneme sa vrátiť tou
istou cestou. Z plánovanej trojdňovej asi 60 km cesty sa razom stala
päťdňová štreka s dĺžkou asi 100 km. Napriek tomu neľutujeme, okrem
stanu sme spali aj vo výške asi 4000 m v kamennom domčeku pre pastierov, ktorí už svoje stáda zahnali do dolín a kúrili si kravským trusom,
pri jazierku v asi 4800 m nám v noci v stane zamrzla voda a ľad sa začal
tvoriť aj na hladine jazera. Podľa všetkého sme videli Pik Majakovski
(6096 m), užili sme si kopec srandy a hlavne dali poriadne do tela, keďže
sme celú cestu ťahali dvadsaťkilové batohy. Bonusom napriek nočným
chladom bolo slnečné počasie cez deň.
Návrat na letisko nám ukázal odvrátenú tvár Tadžikistanu. Namiesto
13 hodín cestujeme z Chorogu asi 16, na každom kroku nás zastavovali
zátarasy s policajnými kontrolami. Vraj niekoho hľadajú. Po príchode na
Slovensko sa dočítame, že v deň nášho návratu sa v Dušanbe strieľalo,
zomrelo 16 až 20 ľudí, správy sa rôznia. Vraj išlo o politiku... No, v každom prípade sme mali šťastie, pretože v prezidentských autokratických
štátoch typu Tadžikistan je policajt a vojak všetkým, na európske chápanie slobôd a práva zabudnite. Napriek tomu odporúčam Tadžikistan
každému, kto má rád hory v ich čistej podobe, turistov je v nich na
európske pomery minimum a ich rozloha privádza do úžasu. A ľudia sú
až na výnimky naozaj milí.
Martin Guzi, novinár
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Česi v Žiline 1918–1938
2. časť

Československá štátna reálka Jána Palárika

Kultúrny, športový a spoločenský život v Žiline v medzivojnovom období
Povojnový rozmach Žiliny sa výrazne prejavil v kultúrnom,
športovom a spoločenskom živote, významne sa doň
zapojili aj žilinskí Česi. Boli to často skúsení organizátori,
ktorí viedli aktívny spolkový život, rozvíjali telesnú kultúru
a špeciﬁcké voľnočasové aktivity.
Do roku 1918 sa kultúra v Žiline opierala prevažne o maďarské
náboženské organizácie, ktoré boli po vzniku ČSR rozpustené. Postupne dochádza k zakladaniu najrôznejších spolkov a kultúrnych a športových korporácií. Na vzniku a činnosti mnohých z nich sa podieľalo
i miestne české obyvateľstvo, ktoré tak mohlo nadväzovať kontakty,
propagovať českú kultúru a zároveň spoznávať slovenskú. Česi pomáhali
vdýchnuť život mnohým organizáciám a dobrovoľne sa ujali namáhavej
organizačnej práce. Neskôr sa i do tejto oblasti premietli národnostné,
konfesijné a politické spory, čo malo za následok, že sa jednotlivé etnicky
vymedzené skupiny združovali vo vlastných organizáciách. Časť Slovákov sa kultúrnym spolkom s českou účasťou neskoršie úplne vyhýbala.
V oblasti športu si po vojne výsadné postavenie v Žiline získal Športový
klub. Na rozšírení tenisu v Žiline sa podieľali hlavne úradníci súkennej
továrne, ktorí pomohli na žilinskej strelnici vybudovať dva tenisové kurty. Výborným tenistom bol Čech Vladimír Dědek, úradník Legio banky,
ktorý sa do Žiliny presťahoval v tridsiatych rokoch. S jeho pomocou
získala Žilina v roku 1936 majstrovský titul župy.
Česi sa tiež podieľali na rozvoji a popularizácii v tej dobe menej obvyklých športov. V žilinskej posádke sa venovali napr. baseballu, boxu
alebo grécko-rímskym zápasom.
Obrovský záujem a nadšenie prejavili aj o lietanie. V Žiline vznikla
Masarykova letecká liga, ktorej predsedom bol generál Karel Urbánek.
Veliteľ žilinskej posádky major Čeněk Vymetal zorganizoval zbierku
na zakúpenie dvoch klzákov a jedného štartovacieho lana. Klzáky boli
uskladnené v žilinských kasárňach, odkiaľ ich mladí žiaci pilotovania
nosili do terénu.
Samotní vojaci patrili k vynikajúcim športovcom a tvorili základ
atletického oddielu, ktorý pod vedením profesora Eduarda Adamka
slávil celorepublikové úspechy. Štábny kapitán Josef Bledý, bývalý vyni-

kajúci atlét pražskej Slavie, viedol väčšinu hokejových zápasov na žilinskej Strelnici.
Po vzniku ČSR podporovali politické strany na Slovensku zakladanie
telocvičných jednôt.
V Žiline pôsobil napr. Orol, ktorý sa postupne dostal pod vplyv
HSĽS, židovská Makabea, Robotnícka telocvičná jednota, po vzniku KSČ
vznikla i Federovaná robotnícka telocvičná jednota.
Medzi najvýznamnejšie organizácie s českým podielom patrila v Žiline telocvičná jednota Sokol.
Ilegálna sokolská jednota vznikla v Žiline už v roku 1908. Po roku
1918 bolo medzi prichádzajúcimi Čechmi mnoho sokolov, ktorí sa zapojili do budovania nových jednôt. V Žiline vznikla miestna jednota
19. januára 1919. V prvých mesiacoch vstupovali do Sokola aj Slováci
bez rozdielu straníckej príslušnosti a náboženstva. Napriek tomu, že sa
Sokol snažil byť apolitický, časom sa na Slovensku stal symbolom československej myšlienky, zvlášť členovia HSĽS ho považovali za čisto českú
a voľnomyšlienkársku organizáciu, čo sa prejavilo i v Žiline.
Miestne organizácie sa na celom severozápadnom Slovensku rozrastali
rýchlo, a tak sa 16. februára 1919 v telocvični žilinskej reálky mohol
konať sokolský zjazd, na ktorom bola ustanovená sokolská župa na
Slovensku, Sokolská župa Masarykova. V roku 1921 sa na žilinskom futbalovom ihrisku konal sokolský zlet. O rozvoj Sokola v Žiline sa zaslúžil
celý rad Čechov, ale i Slovákov na čele s Konštantínom Fialom. Žilinský
Sokol bol veľmi dobre organizovaný a niekoľkokrát hostil župné zlety.
Okrem telovýchovnej činnosti sa Sokol venoval tiež vzdelávaniu,
organizoval prednášky a zábavy. Roku 1929 napr. zorganizoval spolu
s miestnym odborom Živeny vydarené novátorské divadelné predstavenie baletu „Kráľovna lútok“. Nacvičenie tancov mala na starosti
učiteľka Irena Kainarová (sestra básnika Josefa Kainara), hudobnú
stránku zaistil Václav Vávra spolu s kapelou 41. pešieho pluku, výpravu Vladimír Šmilauer. Okrem sokolov v predstavení účinkovali
žiaci všetkých žilinských škôl.
Súčasťou sokolských aktivít bolo bábkové divadlo a „hudba“ Sokola dirigovaná kapitánom Janom Bělinom. V rokoch 1937–1938
sa v Žiline konali Živé sokolské noviny – edukačno-informačné,
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zábavné priateľské večierky. Zaujímavosťou bolo aj usporadúvanie
tanečných hodín.
Členovia TJ Sokol v Žiline najprv cvičili v školských telocvičniach.
V roku 1932 bola vybudovaná budova sokolovne. Prvé myšlienky na jej
výstavbu sa objavili už v 20. rokoch. Roku 1924 bol zakúpený pozemok,
ktorý bol neskôr upravený na cvičisko a boli na ňom zriadené tenisové
dvorce. Budovanie sokolovne sa začalo v roku 1930, kedy Sokol v Žiline získal kinolicenciu. Členovia Sokola prispeli na stavbu 90 000 Kč
a mesto Žilina odhlasovalo dotáciu 60 000 Kč. Darmi prispeli aj viacerí
obyvatelia mesta. Víťazný návrh vypracoval pražský architekt Ing. Josef
Franců, stavbu získala na základe súťaže ﬁrma inžiniera Bohdana Krýsa
z Moravskej Ostravy.
Česi boli nadšení prírodnými krásami regiónu a zároveň prekvapení
nezáujmom miestnych o turistiku, preto začali organizovať najrôznejšie
výlety a túry.
V roku 1920 vznikla v Žiline pobočka Klubu československých turistov. Klub mal veľké zásluhy pri rozvoji a propagácii turistiky a mnohých
športov v kraji, okrem iného aj lyžovania. Klub sa podieľal na vzniku
prvých turistických príručiek Žiliny a okolia. Prvého sprievodcu zostavil
Jaroslav Všetečka, profesor obchodnej akadémie v Brne, vydaný bol
v časovej tiesni pre potreby sokolského zletu v roku 1921.
Miestne prírodné podmienky poskytli tiež ideálnu možnosť pre zrod
skautingu. Prvé skautské oddiely boli na Slovensku zakladané v roku
1919, jedným z nich bol skautský oddiel v Žiline. V meste sa v dňoch 4.
– 5. júna 1922 konal prvý Zjazd slovenského Junáka. V Žiline pôsobil
aj oddiel Katolíckych skautov. Ako skautskí činovníci v Žiline pôsobili napr. profesor František Šmilauer, riaditeľ meštianky Rudolf Klimeš,
profesor Karel Stich, odborný učiteľ Evžen Věst, riaditeľ dievčenského
gymnázia Jan Trpák a ďalší.
Skautské oddiely boli priestorom na osvojovanie si vedomostí
a zručností potrebných pre pobyt v prírode, rozvoj ušľachtilosti ducha, ale aj pre rôznorodé športové aktivity vrátane v tom čase nových
kolektívnych športov a ľahkej atletiky. K osobitostiam žilinskej skautskej organizácie patril oddiel tzv. vodných skautov, pôsobiaci v Budatíne. Vyvrcholením celoročnej činnosti skautov bývali letné tábory
(pod Rozsutcom, pod Strečnom) a pobyty a vysokohorské túry vo Vysokých Tatrách.
Roku 1922 obnovili svoju činnosť miestne odbory Matice slovenskej
a Živeny, v ktorých sa angažovali mnohé české ženy v čele s Louisou
Hálkovou (manželkou MUDr. Ivana Hálka). Miestny odbor Matice
slovenskej v Žiline pravidelne organizoval prednášky a debatné večierky.
Do jeho činnosti sa zapojili aj školský inšpektor Alexander Pepich, pedagógovia dr. Vladimír Šmilauer, dr. Václav Vávra, Rudolf Klimeš a ďalší.
V medzivojnovom období vznikli tiež viaceré divadelné spolky. Česi
sa aktívne zapojili hlavne do činnosti spolkov Kollár a Hviezdoslav.
Medzi oboma spolkami panovala istá rivalita, ktorá komplikovala obsadzovanie rolí. Problém bol aj s jazykovým prevedením. Žilinčania sa
sťažovali, že v predstaveniach znie málo slovenčiny a niekedy býva používaná českoslovenčina. V Kollárovi bol zaužívaný systém, že Česi hrali
po česky a Slováci po slovensky.
Kollár vznikol v roku 1922, jeho predsedom sa stal profesor Jaroslav
Metlický. Sústredil sa hlavne na operety. Hlavné postavy hrali výborná
sopranistka pani Trpáková, B. Goldstein, profesori Metlický a Trpák,
Vlasta Metlická a štábny kapitán Eret. Súbor naštudoval napr. operety Stambulská ruža, Grófka Marica, Čardášová princezná atď. Výpravu
a dekorácie mal na starosti profesor Franců. Hudbu zaisťovala kapela
41. pluku.
Spolok Hviezdoslav viedol dr. V. Vávra, neskorší riaditeľ žilinskej reálky. Okrem operiet uvádzal tiež opery a drámy, k repertoáru patril napr.
Cigánsky barón či Pygmalion. Výpravu obstarával profesor Šmilauer. Na
vzdelávacej činnosti krúžku sa podieľala aj Louisa Hálková.
Divadlo sa hralo tiež vo vojenskom zátiší. Vojaci uviedli napr. Jánošíka, Lucernu, Z českých mlýnů a ďalšie kusy.

Pre kultúrne dianie v meste malo veľký význam postavenie kina Grand
Bio Universum v roku 1921. Jeho majiteľ Ruﬁnus Stejskal bol českého
pôvodu a jeho kino bolo priestorom pre uvádzanie predstavení a podujatí Kollára, Hviezdoslava, žilinskej vojenskej posádky, akadémií Sokola,
prednášok miestneho odboru Matice slovenskej a mnohých ďalších.
Česi pôsobili aj v ďalších osvetových a sociálnych inštitúciách, napr.
v miestnej pobočke Čs. červeného kríža, Masarykovej lige proti tuberkulóze, Občianskej besede, Ochrannom spolku pre dorost vadný
a opustený, ktorého predsedom sa stal A. Pepich atď. Ľavicovo orientovaní Česi sa podieľali na činnosti Robotníckej akadémie, Proletkultu,
Ľavej fronty, Interheľpa, Zväzu priateľov ZSSR a i.
Vznikali tu tiež menej tradičné spolky, napr. Šachový klub v Žiline.
Jeho založenie sa podarilo až na tretí pokus 25. apríla 1925 zásluhou
činorodého organizátora a tajomníka Josefa Heřmánka, štábneho rotmajstra a ruského legionára, ktorý sa začiatkom júna 1924 presťahoval
z Trnavy do Žiliny. Klubová miestnosť sa nachádzala v kaviarni hotela
Rémi. Klub si udržoval okolo stovky členov. Nadväzoval priateľské styky
s ostatnými spolkami a organizoval šachové zápasy, ktorých víťaz získal
diplom od profesora Franců. Žilinská vojenská posádka iniciovala súťaž
o strieborný pohár. Medzi najúspešnejších hráčov patril napr. František Lukáš, tajomník daňovej správy, ktorý sa presídlil do Žiliny v roku
1929. Predseda klubu Milan Křepelka, hlavný kontrolór Národnej banky československej a prednosta jej ﬁliálky v Žiline, tiež zakladajúci člen
Ústřední jednoty československých šachistů a vynikajúci kultúrny pracovník, sa okrem iného podieľal aj na vydaní Prvej slovenskej knihy šachovej,
ktorú vydal Šachový klub v Žiline v roku 1930.
Všestranné záujmy českej inteligencie sa priaznivo odzrkadlili aj v rozvoji hudobného života mesta. Väčšina Čechov bola aspoň amatérsky
hudobne vzdelaná. V Žiline často hosťovali slávni hudobníci, vystupoval
tam aj huslista Jan Kubelík, vlastník zámku v neďalekej Bytčici, ktorý
neskôr za prispenia Lady Muriel Paget získal Čs. červený kríž pre potreby detskej nemocnice.
Výtvarné umenie zastupoval napr. akademický maliar František Šmilauer, ktorý pre žilinskú sokolovňu vytvoril pamätnú bronzovú dosku,
a profesor kreslenia na miestnej reálke Zdeněk Balaš. Jeho žiakom bol
Vincent Hložník, ktorému Balaš umožnil štúdium v Prahe.
Na konci dvadsiatych rokov pozdvihlo kultúrnu prestíž Žiliny aj vydávanie Slovenskej krajiny – denníka s celoslovenskou pôsobnosťou.
Jej zakladateľom bol rodák z Brna Jan Grünwald. V Žiline pôsobil
sedem rokov ako kníhtlačiar, vydavateľ, kníhkupec a majiteľ papiernictva. Slovenská krajina začala vychádzať 1. januára 1929. Vďaka dotáciám
sa tlačiareň postupne rozrastala, J. Grünwald mal k dispozícii moderné
vybavenie a vlastnil aj auto. Roku 1932 však boli dotácie pre denník
zastavené a nasledujúci rok prestal vychádzať.
Michala Sedláčková
Slovenské národné múzeum v Martine
Foto: Slovenské národné múzeum v Martine

III. celoštátne preteky v plachtení na Straníku pri Žiline
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Vietnamci a Česká republika
III. část: Potůčky, typ vietnamské kolonizace českého pohraničí
Když se psal rok 1996 a vy jste se po osmé hodině ráno postavili u kostela v Horní Blatné, obci vzdálené asi šest kilometrů
od Potůček, šokoval vás obrovský provoz. Sjížděli se sem vietnamští trhovci. Mířili do Potůček jedním proudem silnicí
od Božího Daru, kde byli ubytováni poblíž této komunikace v pronajatých stavbách původně určených k rekreaci. Čeští
majitelé chat a chalup jim je výhodně pronajímali. Avšak ještě větší proud několika stovek osobních automobilů, picupů,
tranzitů se valil další silnicí od Perninku, kde bydlela další větší komunita obchodníků z Potůček. Mnozí však dojížděli ze
vzdálenějších míst: Abertam, Jáchymova, Hroznětína, Ostrova, Nejdku i Nové Role. Podobně silné kolony vietnamských
vozidel pak ochromily dopravu v obráceném směru večer po sedmé hodině. To se trhovci vraceli k nočnímu odpočinku.
Potůčky leží na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 695 až
1043 m. Potůčky a Johanngeorgenstadt jsou sice dvě obce, které od
svého založení oddělovala hraniční čára, ale svým vznikem a taktéž
situací v současnosti patří k sobě. K jejich přeshraničnímu blíženeckému společenství došlo již v dávné minulosti. Stalo se tak v polovině
17. století po vysídlení nekatolíků ze severních Čech. Potůčky byly totiž založeny na české straně jako zásobovací prostor (především potravinami) právě pro Johanngeorgenstadt. Obě sídla byla proto vzájemně
svázána sociálně. Ekonomicky je spojovala činnost kolem dolování
nejprve stříbra. Nakonec to byla uranová ruda (smolince) v polovině
20. století. Počátkem devadesátých let 20. století nastala doba jejich
nové přeshraniční spolupráce. Významný podíl na otevřené česko-německé komunikaci měl nepochybně vietnamský obchod sídlící v Potůčkách a zásobující Johanngeorgenstadt a jeho přilehlé okolí.
Johanngeorgenstadt byl založen v roce 1654 exulanty - evangelíky,
kteří byli pronásledováni pro vyznávání své víry. Přišli ze sousední
Blatten (neboli Horní Blatná) a Gottes Gap (Boží Dar), které založil
Johann Friedrich von Sachsen v roce 1530. Tato severočeská sídla byla
v letech 1545–1546 předána do českého užívání. Tzv. pražskou dohodou se mohli občané svobodně rozhodnout o svém náboženství. Avšak
dohoda se nedodržovala a nekatolíci byli za víru pronásledováni. Osm
rodin se v letech 1553–1554 proto uchýlilo do tehdejšího Oberjungelu, dnešního Johanngeorgenstadtu. Za nimi přišli později další
a další nekatoličtí uprchlíci z Čech.
Plán nového města exulantů zpracoval již v roce 1654 Zacharias
Georgi ze Schwarzenberku. Lidem byly nabídnuty parcely formou losování. Budování nového sídla šlo ráz na ráz. Základní kámen kostela
položili v květnu 1655 a již v únoru 1657 jej vysvětili. Město se dále
rozšiřovalo a v roce 1664 čítalo 2000 obyvatel. Kromě těžby stříbra se
lidé živili paličkováním, výrobou hraček, zpracováním vlny, výrobou
smetáků a krajek, pracovali ve slévárně a kovárně. Na základě prosby nekatolických utečenců dovolil Johann Georg, saský kurﬁřt, další
dosídlení a rozhodl o názvu města: tedy Johannus-Georgen-Stadtt.
Město získalo stejná práva jako ostatní hornická města. Prošlo také
svými pohromami: po špatné úrodě 1769 zemřelo hlady 600 obyvatel.
V roce 1867 shořelo během 5 hodin 287 budov, radnice i kostel. Ale
za čtyři léta bylo vše dostavěno, nový kostel byl vysvěcen roku 1872.
V roce 1945 mělo město 6 000 obyvatel. V místním hornictví začal
nový velký rozmach zásluhou sovětské akciové společnosti SAG. Těžila
se zde uranová ruda. Sídlo se velmi rychle rozrostlo na 45 000 obyvatel. Zaměstnaných lidí i s okolím bylo dokonce na 80 000. V roce
1958 však těžba rudy skončila a počet obyvatel poklesl na 11 000.
Došlo k dalšímu vysídlování.
V době příchodu Vietnamců do českého pohraničí se počet obyvatel Johanngeorgenstadtu pohyboval už jen kolem 7150 lidí. Navíc
oblast zasáhla mohutná nezaměstnanost, přesahující 20 %. Laciné
potraviny a další zboží u Vietnamců nabízené na české straně v Potůčkách přišlo velice vhod německým (saským) rodinám žijícím z podpor

v nezaměstnanosti. Potůčky se opět staly zásobárnou pro své německé
dvojče za potokem jako při založení Johanngeorgenstadtu.
V české společnosti existuje jisté povědomí o náhlé ekonomické prosperitě, kterou Vietnamci do obce Potůčky přinesli. Mediální zvěsti, které dnes překryly jiné atraktivní zprávy, se zmiňovaly o velikosti obecního
rozpočtu, který čněl nad ostatními úřady místní správy v ČR.
Srovnejme pro letmou orientaci: Zatímco v rámci celé České republiky činily celkové výdaje na jednoho obyvatele pro rok 1998 průměrně 15,55 tis. Kč, a z toho kapitálové výdaje 5,18 tis. Kč, v Potůčkách
to bylo 153,54 tis. Kč celkových výdajů na každého z 356 obyvatel.
Z toho pak kapitálové výdaje činily 44,02 tis. Kč (to znamená, že na
jednoho obyvatele Potůček zbývalo 109,52 tis. Kč pro běžné výdaje).
Jinak řečeno Potůčky byly patnáctkrát bohatší obcí, než činil celostátní průměr. Srovnání těchto výdajů v následujících letech prozrazuje
slábnutí prosperity stánkového prodeje na obecních tržnicích, kde
vzhledem k poklesu zisků vietnamských obchodníků obec přistoupila
ke snížení nájemného za obchodní prostory, čímž do obecní pokladny
přitékalo méně peněz.
V ústním podání a v mediálních příspěvcích se v podstatě objevují tři základní typy příčin, z nichž povstala prosperita vesnice jinak
odsouzené po roce 1990 k sociálním problémům (ne-li k vylidnění),
a to především v důsledku nedostatku pracovních příležitostí a značné
vzdálenosti od větších center. Je možné tyto příčiny pojmenovat takto:
a) způsobili to vietnamští trhovci svými obchodnickými aktivitami,
b) způsobil to jistý zásah obecního managementu, resp. prvního starosty pana F., který pozval vietnamské obchodníky ve větším měřítku
k obchodování na obecních pozemcích,
c) způsobilo to otevření pěšího přechodu (včetně přechodu pro malá
jednostopá vozidla) a těsná blízkost města Johanngeorgenstadtu, dále
pak velká nezaměstnanost v Sasku a tím zájem o laciné zboží – zvláště
potraviny – těsně za pohraniční čarou.

Potůčky z Johannu
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Johanngeorgenstadt z Potůček od kostela

Potůčky

O legendární prosperitě Potůček, této malé obce na Karlovarsku, se
můžeme dozvědět také ještě dnes z ústních sdělení třeba dosavadních
obecních starostů a dalších funkcionářů včetně místní policie (tato
malá obec měla vlastní několikačlenný sbor obecních strážníků). Postoje a chování občanů Potůček vypovídají o mimořádných šancích,
které pro ně samotné přinesl vietnamský obchod. Řada „domorodců“
pronajala Vietnamcům pozemky k obchodní činnosti (v době vrcholné prosperity prodávalo v Potůčkách na 3000 vietnamských stánkařů),
jiní starousedlíci využili své pozemky k provozování placených parkovišť. Mezi zaměstnáními, která místním obyvatelům přinesl vietnamský obchod, je třeba ﬁnanční účetnictví, jímž se zabývalo několik
rodin přímo v obci Potůčky. Jednou z nich byla rodina pana B., který
takovou činnost inzeroval pro Vietnamce na zvláštní reklamní tabuli
umístěné na svém domě, a to ve vietnamštině (je to zřejmě ukázka
toho, že integrace je opravdu obousměrný provoz). V okruhu 10 km
kolem Potůček pracovalo dalších 10 lidí, kteří se zabývali ﬁnanční
stránkou vietnamského obchodu v Potůčkách.
Prosperita přilákala i české obchodníky z blízkého i vzdáleného okolí. Nebyli to jen prodejci českého zboží, objevili se významní podnikatelé. V Potůčkách investoval třeba pan Ch., bývalý dostihový závodník
ČR, a to jako majitel restaurace a dalších nemovitostí. Vůbec rozvoj
restaurací naznačuje, jak silný byl proud německých návštěvníků, kteří
chodili do 20 nových restaurací na laciné obědy a večeře (před příchodem Vietnamců v obci živořila jedna hospoda). Také na občany okolních obcí dopadala prosperita Potůček. Ti vydělávali poskytováním
ubytování Vietnamcům nebo péčí o jejich děti.
Do každodenního rytmu místních obyvatel Potůček, obce na úpatí
Evropské unie, náhle vstoupili Vietnamci. Nejdříve přijížděli s dvoukoláky, na nichž měli laciné zboží, které začali krok za krokem proměňovat za velké majetky. Kdo se z původních obyvatel přidal hned,
rozhodně neprodělal. Kdo se přidával až na konci devadesátých let,
litoval, že přišel pozdě. Vietnamský problém v Potůčkách má mnoho
podob. Jednou z nich je symbióza soužití Vietnamců s místními lidmi,
kteří sem kdysi přišli také jako dosídlenci po odsunutém německém
obyvatelstvu a kteří před něčím utíkali, nebo hledali životní zjednodušení či snadnější obživu. Do jaké míry se Vietnamci stali součástí
místní lokální společnosti je dnes těžko říci. Zůstává to zatím otevřenou otázkou, neboť Potůčky a podobně celé pohraničí v sousedství
Německa Vietnamci opouštějí.
O tom, že s příchodem nového tisíciletí docházelo k ústupu prosperity vietnamského obchodu na tržnicích zvláště v pohraničí, svědčí
následující fakta. Jedná se o srovnání vietnamských výdělků na tržnici
v Potůčkách v roce 2001 a v roce 2003. V roce 2001 se průměrně platil
měsíční nájem za jedno prodejní místo 15 000 Kč. Přitom průměrný
výdělek za den byl odhadován na 500 marek, z toho byl 30 % rabat.
Každý den zbývalo běžnému prodejci po odečtení veškerých nákladů

asi 50 marek jako čistý zisk pro úspory. To byl odhad vietnamského
tlumočníka o výdělku běžného trhovce. V roce 2003 se zisky snížily ještě
na polovinu, když v devadesátých letech byly několikanásobně vyšší.
Jako základní pramen k velikosti a významu nákupní turistiky nám
mohou posloužit údaje o frekvenci německé návštěvnosti. Statistická
data, která pocházejí z referátu cizinecké policie, lze obdržet na obecním
úřadě v Potůčkách. Kromě „šokujících“ souhrnných údajů o počtech
průchodů přes státní hranici z Německa do ČR, vykázaných za jednotlivé roky, je také zajímavé zjištění, ve kterých měsících ve sledovaných letech 1992–1997 byly počty Němců mířících do Čech nejsilnější (byly to
měsíce: na jaře květen, v létě srpen a v období podzim zima dominoval říjen). Významné jsou tři nejsilnější roky, kdy v každém z nich přesáhl celoroční úhrn 2 miliony návštěvníků z německé strany: v roce 1994 to bylo
2 094 120 návštěvnických přechodů, v roce 1995 (2 437 909) a v roce 1996
(2 230 526). Je zjevné, že nemůžeme za těmito čísly vidět identický počet jednotlivců. Mnozí z nich pochopitelně pendlovali přes hranici několikrát za rok, dokonce u některých to bylo několikrát za týden či za
den. Přesto celkový počet překročení přechodu pro pěší a malá jednostopá vozidla v Potůčkách za sledované období 1992–1997 představující
11 129 454 aktuálních návštěvníků je minimálně pozoruhodné číslo.
Vietnamci přišli do Potůček za obchodem, podobně jako na další
místa v České republice. Obchod se stal osou jejich způsobu života. Nepřišli s úmyslem být součástí místní lokální společnosti, i když
i ona se ostatně skládala také z přistěhovalců po roce 1945.
Po sametové revoluci se v Potůčkách vystřídalo několikrát vedení
obce. Kromě jediného případu bylo střídání provedeno v souvislosti
s normálními obecními volbami. V tom jednom případě se jednalo
o odvolání starosty v průběhu volebního období. Stalo se tak na konci
roku 2000, kdy musel končit v pořadí druhý starosta pan M. To by
nebylo nic pozoruhodného, kdyby v pozadí příčin a možná účelového
zdůvodňování formulovaného opozicí vůči starostovi během veřejné
schůze nebyli Vietnamci. Slábnoucí vietnamský obchod v Potůčkách
a několik navazujících problémů, které narůstaly s blížícím se termínem vstupu České republiky do Evropské unie, položil otázku, co
bude s prosperitou zatím bohaté obce.
Druhý starosta v pořadí pan M. odešel z funkce s pocitem velké
křivdy spáchané na jeho způsobu vedení obce. Odvolávacím aktem se
odstartovalo velké přehodnocování nejnovějších dějin obce. Probíraná
témata lze rozdělit do dvou skupin. První témata zahrnují úvahy o tom,
zda se vše kolem vietnamského obchodu v obci zorganizovalo ve prospěch obce a ve správných krocích. Druhá skupina diskutovaných témat
se dá pojmenovat, co vietnamský obchod přinesl obci do budoucna a co
se s obcí stane v okamžiku, kdy vietnamský obchod skončí deﬁnitivně.
Zdá se, že tato otázka trápí Potůčky dodnes. (Pokračování příště: Vietnamci a Česká republika. IV. část: Národnostní menšinou v ČR).
PhDr. Stanislav Brouček, CSc., autor je historik a etnolog
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Ján Frátrik – v znamení Váh
„Frátrik ako ozajstný veľký básnik je v každej svojej knihe rovnaký, ale zároveň
zakaždým iný... Každá z básní je akousi cestou na vrchol tých najvyšších výšin
a zároveň na to najhlbšie dno – paradox, ktorý nájdeme v dielach najväčších
tvorcov kresťanskej poézie vo svetovej literatúre. Frátrikove básne pramenia
z poznania, že je to vlastne len jedna a tá istá cesta.
Keby Žilinčan a Žilinec Ján Frátrik nepatril k malému národu, ktorého
duchovné hodnoty poriadne nepoznajú už ani v prvej dedine za hranicami jeho
štátochotára, jeho meno by sa spomínalo jedným dychom s Claudelom, Elliotom,
Jeseninom, le Fortovou (obmedzil som sa tu len na jedno meno z každej zo štyroch
najväčších literatúr našej Európy)...“
Ján Lenčo
„Nášmu básnikovi často vyhadzovali na oči, že je až príliš zviazaný s rodným
prostredím, ergo že je provinčným autorom. Najlepšou odpoveďou na tieto
a podobné malichernosti bol Frátrikov hlboký vzťah k významným európskym
literatúram. Ako rozhľadený človek si veľmi skoro uvedomil, že bez dotyku
so svetovou kultúrou, bez prijímania a využívania jej impulzov na vlastný
duchovný rast by nám reálne hrozilo, že natrvalo uviazneme v postavení
neplnohodnotného príslušníka civilizovaného európskeho spoločenstva.“
Peter Cabadaj
Narodil sa 9. októbra 1916 v Žiline - v znamení Váh
Prišiel som na svet v znamení Váh.
A skončím v bohvie akom.
Už na tom nezáleží. Smutné sú dialógy so sebou,
o to smutnejšie so samým Bohom...
Ako je dobré chvíľku byť sám so svojím snom,
čo chladnou slzou vyplavuje sa k zajtrajšku.
Ale bolesť za odviatym, nech sa nikdy
utrpením nestane. Mám rád život.
A to je môj nepremenný a večnostný – izmus.
september 1998 – Ján Frátrik
Po vychodení základnej školy a ukončení stredoškolského vzdelávania v štátnej reálke Jána Palárika v Žiline (maturoval v r. 1934) pôsobil
ako učiteľ v Hornom Hričove, Terchovej, Nesluši, Vraní a v Žiline.
Pokračoval diaľkovo vysokoškolským štúdiom na Pedagogickej fakulte
v Bratislave – aprobácia slovenský jazyk a dejepis (štátnice r. 1951).
Štátnice z hry na husle absolvoval v Bratislave v r. 1955 u profesora
A. Vrtela.
Vyučoval na národných, základných, stredných a odborných
školách, na Pedagogickom gymnáziu a Jazykovej škole v Žiline takmer
nepretržite od roku 1935. Ako pedagóg pracoval plných 42 rokov!
Rozvíjal u svojich žiakov lásku k rodnému jazyku, cit pre krásu umeleckého slova a obetavo sa sústavne venoval výchove mladých básnikov.
Ako člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov precestoval skoro
celú Európu, čo sa odrazilo aj v jeho tvorbe. Niekoľko rokov bol kronikárom mesta Žilina. V rokoch 1949–1951 pracoval na Krajskom
národnom výbore, odbore školstva v Žiline ako referent pre umenie,
ochranu prírody a pamiatok.
Je autorom básnických zbierok a výberov poézie: Vám, rodní moji (1941), Kamenný vzdych (1969), Zem zvoní (1972), So
zdvihnutou básňou (1976), Monológy na úvetrí (1980), Sneží na
lásku (1981), Vzácna po dúhe (1984), Diaľky v nás (1986), Dobrý
deň, Žilina (1986), Kríž a sedem slov (1998), Rozdávať lásku (po-

smrtná zbierka 2001), Nepokojná pieseň (posmrtná zbierka 2006)
a iných diel.
K básnickému dielu patrí i prekladateľská a literárno-teoretická
činnosť.
Prakticky celé prekladateľské dielo Jána Frátrika sa nachádza
v rámci autorovej rukopisnej pozostalosti v Slovenskej národnej
knižnici, Archíve literatúry a umenia v Martine (SNK ALU).
Z rozsiahlejších celkov spomeniem aspoň preklady básní Ch. Baudelaira (Litánie k Satanovi, 1958), P. Géraldyho (Ty a ja, 1981),
P. Claudela (Verlaine, 1993), surrealistu R. Desnosa, ruských tvorcov (V. Majakovskij, S. Jesenin, A. Blok, B. Pasternak a iní) a preklad prózy Edmonda Jalouxa Láska Cecílie Fougeresovej (1946).
Ján Frátrik pristupoval k prekladaniu citlivo a zároveň mimoriadne
tvorivo i zodpovedne. Dokázal intenzívne precítiť originál a nájsť
vhodnú prekladateľskú metódu. Jeho preklady sa vyznačujú kultivovanosťou a prirodzenosťou výrazu. Korešpondujú s charakterom pôvodiny, čítajú sa dobre a prirodzene navodzujú duch originálu. Popri
štylistickom majstrovstve treba oceniť aj veľký cit pre narábanie s možnosťami slovenčiny.

S rodičmi a súrodencami
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Okrem vydaných diel prispieval do časopisov Elán, Tvorba, Slovenské pohľady, Kultúra, Verbum, Kultúrny život, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Literárny týždenník, Katolícke noviny, Svet mladých...
S jeho básňami sme sa stretávali aj v zborníkoch (Poézia rodnej
zeme, Do svedomia sveta, V zápasoch a premenách, Variácie na život,
Chvála vína). Niektoré jeho básne zhudobnili Mikuláš SchneiderTrnavský, Ján Valach. Jeho básne recitovali poprední slovenskí herci
v bratislavskom rozhlase (K. Machata, L. Chudík).
Popri pedagogickej a spisovateľskej činnosti bohatá je jeho či už
osvetová, kultúrna, ako aj športová aktivita. Bol aktívnym hráčom futbalového klubu ŠK Žilina. Bol členom orchestra mesta Žilina a Zboru
Žilincov. Pracoval v miestnom odbore Matice slovenskej.
Za svoju všestrannú a bohatú činnosť bol odmenený mnohými vyznamenaniami a čestnými uznaniami:
 r. 1967 získal Literárnu cenu mesta Žilina za zbierku básní Kamenný vzdych;
 r. 1968 získal Pamätnú medailu;
 r. 1969 získal cenu a Striebornú medailu J. A. Komenského na
Uherskobrodských dňoch za dielo Moderné postupy pri rozbore
verša ako pedagogické čítanie;
 r. 1970 získal jubilejnú plaketu k 50. výročiu Speváckeho zboru
slovenských učiteľov;
r.
1972 za svoju dlhoročnú pedagogickú a literárnu činnosť bol

vyznamenaný titulom „Zaslúžilý učiteľ“;
 r. 1981 mu Rada Mestského výboru Žilina udelila pamätnú medailu - Zaslúžilý občan mesta.
V roku 1976 odišiel do dôchodku. Ani tu neodpočíval. Naopak.
Prispieval ďalej do časopisov, besedoval so žiakmi, navštevovali ho často mladí autori, žiadali recenzie svojich prác. Žil plným literárnym
a kultúrnym životom.
Do posledného dňa bol činný. V júni 2000 absolvoval besedu so
žiakmi ZŠ Žilina. Ešte 23. júla 2000 napísal pre vnuka Branka a jeho
nastávajúcu Ľubku báseň – „Svadobný pozdrav“:

Oslava narodenín

Dve srdcia čistý hlahol zvonov.
Gotika rúk priam zbožnosť pred oltár.
Dvom srdciam svieti nový domov.
Ó, Bože, vďaka za Tvoj milodar.
Čo Ty si spojil, nech sa nerozdvojí.
To tiché ÁNO nech sa večne vinie vám.
Čas vytepáva: Navždy svoji
a vždy len spolu – nikdy sám.
A keď aj raz vám striebro padne do vlasov,
nech láska, dôvera vám budú okrasou.

S manželkou a dcérou

(A práve jeho vnuk sa pričinil o vydanie zbierky – dosiaľ nepublikovaných básní, ktoré vyšli v decembri 2001 pod názvom „Rozdávať
lásku“.)
Zomrel 31. júla 2000. Pohreb bol 3. augusta 2000 na starom cintoríne
v Žiline.
Keď raz...
Keď raz budete si čítať
tieto verše.
A keď mňa tu už nebude –
Nesmúťte. Sny sa kľujú k ránu....
Nemal som smútok rád – nedajte slzám skanúť...
Nech láska sa tu ako dúha klenie,
bolo len slovo,
čo do útechy poberá sa –
len ono bezpečná je trasa...

Na konferencii
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Keď raz budete si čítať tieto verše,
verím, že čosi slnečného svitne medzi vás.
Pripravte vázu na kvety, na úsmev plný krás.
Žilina, 16. apríla 1998
Rukopisná pozostalosť Jána Frátrika v SNK ALU patrí medzi rozsiahlejšie fondy. Nachádza sa tu približne 3000 jednotiek, čo predstavuje
6700 strán z obdobia rokov 1922 až 2000, tzn. 78 rokov. Významnú
obsahovú položku pozostalosti tvoria najmä rukopisné a strojopisné
básne z rokov 1936 až 1999.
Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín básnika vyšli ďalšie nepublikované básne pod názvom „Nepokojná pieseň“.
Každoročne sa pri príležitosti Dňa učiteľov udeľujú ocenenia pedagógov. V roku 2011 sa udelilo Mimoriadne ocenenie roka 2011
– Plaketa Janka Frátrika. Udeľuje sa na znak úcty, vďaky a obdivu
k človeku, ktorý sa svojou aktívnou činnosťou zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelávania v Žiline.
Tento rok sme si pripomenuli 15. výročie od odchodu do večnosti tohto žilinského barda. Vyše dvadsať rokov si pravidelne Žilinská
knižnica v spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom pripomína „okrúhliny“ Jána Frátrika odborným seminárom, ktorý je spojený
s vydaním publikácie.
Vo februári v r. 2013 si Základná škola v Terchovej – Struhárni pripomínala svoje 40. výročie založenia. Medzi pozvanými hosťami bol aj
Peter Cabadaj, ktorý si zaspomínal na Jána Frátrika takto:
„ Ján Frátrik – žilinský bard, v pravom slova zmysle. Básnik, ktorý prežil
celý svoj život v Žiline, avšak pár rokov učil v Terchovej – Struhárni na
Ľudovej škole u Repáňov, vtedy u Vyšných. Keď som v roku 1999 robil
s ním pre Slovenskú televíziu dokumentárny ﬁlm so symbolickým názvom
– Dobrý deň, básnik; v réžii Ivana Petrovického, sme sa o tom viackrát
veľmi úprimne a dlho rozprávali. Bol to človek, ktorý žil Terchovou, ktorý
dôverne poznal všetky zákutia Struhárne... Z pohľadu Žiliny, ako miesta
literárneho centra na Slovensku, je to kľúčová postava. Bez znalosti diela
tohto básnika si ťažko uvedomíme, aký význam má Žilina a okolie z pohľadu modernej slovenskej poézie a literatúry. Bol nielen špičkový básnik,
pedagóg, literárny vedec, esejista, ale aj náruživý spevák... Určite by bol
rád, keby si teraz vypočul vlastné básne, ktoré zhudobnila terchovsko-žilinská skupina Arzén v albume s názvom Odpovede.“
Ostanú už len slová
Všetko čo dnes na tebe je krásne,
to všetko skmáše neodvratný čas.
Moľ sadá do šiat čo sú dnes také vzácne
a pyšné čelo ti zbrázdi mnoho vrás.

Pred miestnou farou

Tvoja tvár oči ústa zvädnú včasne,
na čriepky rozbije sa krehkosť krás.
Ostanú s tebou slová mojej básne
a ty v nich budeš svietiť mladá zas.
Ostanú len s tebou slová mojej básne
na čriepky rozbije sa krehkosť krás.
Ostanú len s tebou slová mojej básne
ty v nich budeš svietiť mladá zas.
Dievčatko z predmestia
Dievčatko bledých líc
máš túžby lastovíc.
Mäkučký hebký vlas,
v očiach vždy samý jas.
Rozkoš a slasť v slove
ústa jahodové,
pre ktoré úsmev mám,
keď blúdim parkom sám.
Pôvabom vábiť vieš,
o kráse nepovieš,
keď v triaške celým telom,
tratím ťa vo sne bielom.
Stratím aj z básní rým,
z cigariet ťažký dym.
Dievčatko bledých líc,
máš túžby lastovíc.
Zastav len zastav čas,
nech prejde vedľa nás.
Nech hudba večne znie,
na vzácne poludnie.
Na všetku krásu hviezd.
Ich pieseň na veky,
roznesie pozdrav ďaleký,
dievčatám z našich miest.

Na výstave

Na budúci rok si pripomíname storočnicu narodenia Janka Frátrika.
Dúfajme, že kultúrne inštitúcie nepozabudnú v tomto uponáhľanom
svete na svojho rodáka!
Lebo láska je jediným mostom, ktorý spája svet živých so svetom mŕtvych!
Ivana Poláková
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Kolekcia divadelných plagátov
dramatického krúžku
Vinohradskej rychty záver
Z roku 1935 sa zachovali plagáty k štyrom divadelným predstaveniam. Dňa 9. februára bolo uvedené predstavenie Šenkýřka
u Zelené žáby. Zachovali sa k nemu dva temer identické exempláre
typograﬁckého plagátu. Obidva sú vyrobené na papieri oranžovej
farby, na ktorom je okrem predtlačenej hlavičky text písaný čiernym
tušom rukou: „Šenkýrka u Zelené žáby. Veselohra o 3. jedn. napsal
V. Franěk. Režie: B. Ohnůtková“.
Dňa 13. apríla bolo uvedené predstavenie Dobrodružství v horské
chatě. Typograﬁcký plagát je zachovaný v dvoch farebných verziách
(žltá, oranžová). K predtlačenej hlavičke je rukou čiernym tušom
dopísaný text: „Dobrodružství v horské chatě. Veselohra o 3. dějstvích. Napsal: O. Pospíšil. Režie: J. Veselý a osoby a obsadenie“.
O mesiac neskôr, 18. 5., bola uvedená hra Omlazený dědeček.
Typograﬁcký plagát je realizovaný na zelenom podklade, k predtlačenej hlavičke je rukou čiernym tušom dopísaný text: „Omlazený
dědeček. Fraška o 3. jedn. Napsal J. Piskoř. Režie: J. Veselý“. Okrem
osôb a obsadenia je na plagáte informácia: „Repertoriární hra divadla ,Uránia‘ v Praze.“
Štvrtým predstavením uvedeným v roku 1935 bola veselohra
Srdce na uzdě, uvedená 23. decembra. K tomuto predstaveniu sa
tiež zachoval typograﬁcký plagát, na podklade oranžovej farby je
okrem predtlačenej hlavičky technickým písmom prostredníctvom
šablóny čiernym tušom napísaný text: „Srdce na uzdě. Veselohra o 3
jednáních. Hráno v městském divadle na Kr. Vinohradech. Napsal
Werner, režie Veselý, osoby a obsadenie.“
Z roku 1936 sa zachovali plagáty k štyrom predstaveniam, všetky
typograﬁcké s predtlačenou hlavičkou a pätou.
Dňa 25. januára bola uvedená hra Jindra. Plagát je na oranžovom
podklade s predtlačou doplnenou rukou modrým atramentom písaným textom: „Jindra. Hra o 4. dějst. Dle románu G. Klicpery. Režie
a scéna J. Veselý.“ Okrem informácie o osobách a obsadení je tu aj
text: „Hráno s velikým úspěchem na všech předních pražských scénách. Scénická hudba. Taneční vložka. Kroje dodala ﬁ V. Třešňák,
Pardubice.“
Dňa 16. mája bolo uvedené predstavenie Jeho poslední čundr.
Na typograﬁckom plagáte žltej farby je okrem predtlače rukou
modrým atramentom písaný text: „Jeho poslední čundr. Fraška
o 3. jednáních. Napsal O. Špelec. Režie J. Ohnůtek.“ Informácia
o osobách a obsadení je doplnená textom: „Při této výborné frašce
otřásalo se denně Burianovo divadlo nevázaným smíchem.“
Pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky bola
24. októbra uvedená divadelná hra Matka Kráčmerka. Na typograﬁckom plagáte je predtlač doplnená rukou modrým atramentom
napísaným textom: „(DO VO – HZ) sehraje na oslavu státního
svátku, za spoluúčasti těl. jednoty Bratislava III. Matka Kráčmerka.
Veselá hra o dobrých lidech o 5. obrazech. Napsal: Fr. Gimler. Režie:
B. Ohnůtková.“ Súčasťou písaného textu sú osoby a obsadenie.
Posledným predstavením uvedeným v roku 1936 bolo predstavenie Ryba a host na třetí den. Plagát je opäť typograﬁcký, na zelenom
podklade, hlavička a päta predtlačená, modrou tzv. „tintovou“ ceruzou rukou písaný text: Sylvestr. Ryba a host třetí den. Veselohra
o 3. jednáních. Napsal: M. Kareš. Režie: J. Veselý. Pod informáciou
o osobách a obsadení je uvedený doplňujúci text: Repertor. hra Bu-

rianova divadla v Praze. Po divadle taneční zábava. Oblíbená hudba
„Nár. gardy“.
Z roku 1937 sa
zachovali 2 plagáty.
Prvý, programový,
realizovaný na žltom
podklade s uplatnením predtlače obsahuje rukou ceruzkou písaný text: „27. X. 1937 k 19. výročí založení
našeho státu K poctě zbraň! Lidová hra o 3 jedn. od B. Rajské – Smolíkové. Režie: J. Veselý.“ Text pokračuje uvedením osôb a obsadenia.
Druhý z plagátov je venovaný jubilejnému 100. predstaveniu
dramatického odboru Vinohradskej obce. Predstavenie bolo uvedené v licencii spoločnosti „Lidové umění“ v Prahe, ktorá poskytla aj tlačený bianco plagát realizovaný ﬁrmou Kobosil – Smíchov.
Plagát je kombinovaný, na podklade prírodnej farby je v hornej časti
zobrazená ženská postava „Cigánečky“ v príslušnom kostýme.
Predtlačený text „se svolením
,Lidového umění v Praze XVII‘
veselou operetu Cigánečka. Napsal J. L. Doudlebský, hudbu
složil R. Frey. Opereta Cigánečka patří k nejoblíbenějším
zpěvohrám poslední doby. Má
krásný děj, melodickou hudbu
a všude neobyčejný úspěch“ je doplnený aktuálnymi údajmi: „DO
VO dne 17. dubna 1937 v sále na „Rychtě (uvádza) operetu Cigánečka“, „režie (scéna a zpěvy) J. Veselý, 8 členný orchestr pod vedením p. Honsy.“
V rámci kolekcie práve tento – jubilejný plagát venovaný 100. predstaveniu dramatického odboru Vinohradskej obce uzatvára významnú
a plodnú kapitolu činnosti tohto umeleckého kolektívu viazanú na
obdobie 1. Československej republiky. Predpokladáme, že jej aktivity
ešte krátky čas, v priebehu roka 1938, pokračovali, no určite boli prerušené v dôsledku udalostí 2. svetovej vojny. České obyvateľstvo a v rámci
neho aj obyvatelia Bratislavy - Koliby, bolo postupne odsúvané z územia Slovenska. O zmenách, ktoré v živote tejto bratislavskej mestskej
časti i v kolektíve členov dramatického odboru nastali, nepriamo vypovedajú aj plagáty k predstaveniam dramatického odboru, neskôr
divadelného krúžku uvádzaným v neskorších rokoch.
Zachovali sa však už v oveľa menšom počte. Vzhľadom na ich
obmedzený počet nie je možné činnosť tohto kolektívu obsahovo
analyzovať, ani deﬁnovať jeho dramaturgiu. Český prvok však v jeho
činnosti od roku 1938 už nie je čitateľný, čoho dokladom je aj fakt,
že jazykom plagátov z tohto obdobia už je jazyk slovenský. Napriek
tomu, že ďalšiu činnosť subjektu nie je možné považovať za prejav
kultúry českej komunity na Slovensku, spomenieme aspoň stručne
plagáty reprezentujúce druhú etapu činnosti kolektívu, ktorého základ položili uvedomelí a umelecky aktívni českí obyvatelia Bratislavy - Koliby.
Druhú etapu reprezentujú už len 4 plagáty. Prvý z nich ešte svedčí
o kontinuite aktivít Dramatického odboru Vinohradskej obce aj poListy 13
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čas trvania Slovenského štátu a po oslobodení. Viaže sa k predstaveniu uvedenému 7. marca 1942 zrejme v zmysle politických názorov
zakladateľov divadelného kolektívu v deň výročia narodenia prezidenta T. G. Masaryka. Plagát prírodnej farby je programový, typograﬁcký. Viaže sa k „ľudovej hre so spevmi v 3 dejstvách Ej, horička
zelená“. Autorom libreta a scenára bol český autor Jarko Elen (obč.
menom Jaroslav Kaiser), režisérkou osvedčená B. Pechová.
Ďalšie plagáty sú až z roku 1944. Obidva sa viažu k predstaveniu Matka autora Júliusa Barča – Ivana, uvedenému pri príležitosti
20. výročia dramatického odboru v dňoch 4. a 5. marca 1944. Prvý
plagát je výtvarný, realizovaný na veľkorozmernom výkrese. Okrem
rukou písaného textu so základnými údajmi o čase a mieste predstavenia obsahuje kresbu staršej ženy, v popredí s bodákom (?), v pozadí s loďou. Druhá verzia plagátu je programová, kompletne písaná
rukou, čiernym tušom písaným písmom.
Na rozmernom plagáte (100 x 70 cm) k divadelnému predstaveniu opäť českého autora Julia Zeyera, Radúz a Mahulena, je názov
kolektívu už zmenený na Divadelný krúžok pri O. B (osvetovej
besede – pozn. HZ). Je to plagát programový, realizovaný na ryse

prírodnej farby, s ručne čiernym tušom písaným textom. Posledný
z plagátov bol zrealizovaný k divadelnej hre Kubo autora J. Hollého, uvedenej 6. apríla 1947. Aj tento plagát je programový, realizovaný na ryse prírodnej farby, s textom písaným ručne červeným
a čiernym tušom.

Záverom
Bohatá kultúrna história Bratislavy - Koliby a vôbec povedomie
okolností sprevádzajúcich jej vznik je väčšine jej dnešného obyvateľstva neznáma. Pojem Vinohradská obec a rychta už rezonuje len
v povedomí príslušníkov najstaršej generácie. Fakt, že pri jej vzniku stálo české obyvateľstvo prichádzajúce na Slovensko v prvých
rokoch spoločného štátu Čechov a Slovákov, je významným a málo
známym bodom histórie písanej touto entitou na Slovensku. O to
viac je cenná činnosť pána Malého i ním vytvorená zbierka zachovaných divadelných plagátov, ktoré o tejto kapitole života českej
komunity na Slovensku vypovedajú.
Hana Zelinová,
vedúca Dokumentačného strediska
českej kultúry SNM v Martine
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Na Česko-slovenskom
parníku sa spomínalo
jubilejne a kontinuálne
po desiaty raz
V prvej dekáde septembra, vo štvrtok 8. 9. 2015 sa jubilejne
po desiatykrát a opäť po roku v Prahe na lodi EURÓPÉ R.P.
konala slávnostná pripomienka pri príležitosti 71. výročia
Slovenského národného povstania a jubilejného 70. výročia
konca 2. svetovej vojny TRADIČNÁ PLAVBA PO VLTAVE
v rámci ČESKO-SLOVENSKÝCH A SLOVENSKÝCH KRAJANSKÝCH DNÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. Nad slávnostnou
udalosťou prevzali záštitu, ako každý rok už tradične, predsedovia oboch vlád – predseda vlády Českej republiky Bohuslav
Sobotka a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Podujatie, ktoré nadväzuje dlhoročne na historickú tradíciu krajanských a česko-slovenských plavieb po Vltave, sa uskutočnilo za
pekného slnečného počasia. Významnú akciu za účasti popredných
hostí politického, vojenského, diplomatického, podnikateľského,
kultúrno-spoločenského a krajanského života zorganizovali spoločnosť
ART OF WORD a SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST v spolupráci s niektorými ďalšími spolkami a s kultúrnymi inštitúciami
v Českej republike. Menovite spomeňme tieto organizácie: bratislavská ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, Historická skupina
priamych účastníkov SNP, Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)
a Československá obec legionářská (ČsOL). Slávnostné stretnutie na
lodi EURÓPÉ R.P. svojou prítomnosťou poctili okrem iných podpredseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, veľvyslanec
SR v ČR J. E. Peter Weiss, námestník ministra obrany ČR Daniel
Koštoval, náčelník Generálneho štábu Armády ČR generálporučík
Josef Bečvář, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
generálporučík Milan Maxim, zástupcovia náčelníkov Kancelárií
prezidentov ČR a SR, senátori Senátu Parlamentu ČR, poslanci
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, poslanci Európskeho parlamentu, štátni tajomníci, námestníci a riaditelia sekcií ministerstiev
ČR a SR, zástupcovia diplomatických misií a vojenských diplomatických zborov v ČR (vrátane veľvyslancov a vojenských pridelencov), vojnoví veteráni a pamätníci 2. svetovej vojny, krajania, ako aj
ďalší vzácni 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. Menovite z pracovných dôvodov

Tradičnú plavbu po Vltave každý rok navštívi veľa významných hostí aj z vládnych,
parlamentných a diplomatických kruhov. Zľava podpredseda Senátu PČR Zdeněk
Škromach v družnom rozhovore s veľvyslancom SR v ČR J. E. Petrom Weissom

nemohli napokon prísť obaja ministri obrany – minister obrany ČR
Martin Stropnický a minister obrany SR Martin Glváč, ktorí svoju
účasť dopredu potvrdili.
S príhovormi vystúpili za českú stranu podpredseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach a námestník ministra obrany ČR
Daniel Koštoval v mene ministra obrany ČR Martina Stropnického,
za slovenskú stranu veľvyslanec SR v ČR J.E. Peter Weiss a v mene
ministra obrany SR Martina Glváča generálny riaditeľ Sekcie obrannej politiky MO SR plk. Róbert Tibenský. Za organizácie vojnových
veteránov a pamätníkov rečnili tajomník Československej obce
legionářskej Milan Mojžíš v zastúpení predsedu ČsOL plk. Pavla
Budínského a predseda ČSBS plk. Jaroslav Vodička. Vo svojich prejavoch vyzdvihli okrem významu konca 2. svetovej vojny aj prínos
Slovenského národného povstania v boji proti fašizmu, v boji za demokraciu a slobodu, jeho 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.
Počas celej plavby loďou po Vltave svojim vystúpením
spríjemňovali chvíle spevák MATĚJ VÁVRA a tradične – hudobná
skupina PRAGUE SWINGERS, ľudová hudba VRÁBELOVCI,
folklórny súbor LIMBORA a česko-slovenská diskotéka na záhradnej a slnečnej palube lode.
Pevne veríme, že aj na budúci rok sa nám opäť podarí stretnúť
na tejto významnej a slávnostnej akcii, ktorá svojím rozsahom patrí
k najväčším podujatiam svojho druhu v Prahe a v Českej republike. Otvoríme tak kontinuálne už druhú dekádu slávnostného pripomienkového večera s názvom ČESKO-SLOVENSKÝ PARNÍK.
Prílohu pripravil: Radovan Čaplovič
Foto: Jiří Nosek
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Z príchodu vzácnych hostí – náčelník Generálneho štábu armády ČR
generálporučík Josef Bečvář

Podpredseda Senátu PČR Zdeněk Škromach

Námestníka ministra obrany ČR Daniela Koštovala (uprostred) vítajú ďalší
vzácni hostia

Veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss s manželkou

K vojnovým veteránom a k ďalším hosťom sa prihovoril aj veľvyslanec SR v ČR
J. E. Peter Weiss

Významný a uznávaný kardiochirurg prof. Jan Pirk pravidelne navštevuje
slávnostný večer Česko-Slovenský Parnik. Vpravo predseda ČSBS
plk. v.v. Jaroslav Vodička

2

Ľudová hudba VRÁBELOVCI sú už tradičnou súčasťou Tradičnej plavby loďou
po Vltave
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Predstavitelia vojenských kancelárií a diplomatických zborov. Sprava napr.
zástupca vojenského a leteckého pridelenca Ruskej federácie v ČR plk. Dmitry
S. Nepomnyashchikh, vojenský a letecký pridelenec Ruskej federácie v ČR
plk. Oleg A. Smirnov a vojenský pridelenec obrany SR v ČR plk. Ján Goceliak

Svojou účasťou tradičnú slávnostnú pripomienku na lodi Európé R. P. poctili
– zľava náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Milan
Maxim, náčelník Generálneho štábu Armády ČR generálporučík Josef Bečvář
s manželkou Janou a námestník ministra obrany ČR Daniel Koštoval

Do tanca folklórnemu súboru LIMBORA vyhrávala aj pražská skupina
PRAGUE SWINGERS
Nechýbala ani bývalá ministerka spravodlivosti ČR pani Helena Válková

Showbiznis zastupovala okrem iných i bývalá Miss ČR a úspešná lekárnička
Jana Doleželová

Vo víre tanca dievčatá z folklórneho súboru LIMBORA

Príloha LISTY 11 / 2015

Klubove-listy.indd 3

3

11/9/2015 2:38:48 PM

Matěj Vávra, český spevák žijúci v Bratislave, hudobne prezentoval aj svoj
repertoár na Česko-Slovenskom Parníku v Prahe

Vpravo na fotograﬁi vojnoví veteráni a pamätníci z Československej obce legionárskej

Zástupcovia Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), pod ktorú patrí
aj Historická skupina priamych účastníkov SNP – podpredseda ČSBS plk. v.v.
Emil Kulfánek a predseda ČSBS plk. v.v. Jaroslav Vodička (prvý a druhý
naľavo) v rozhovore so zástupcom náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR
plk. Miroslavom Bakom

Na Česko-Slovenskom Parníku 2015 bolo i veselo…

Vojenský pridelenec obrany Čínskej ľudovej republiky st. plk. SUN Xianbo sa
predstavil ako skvelý tanečník

Už tradične a každoročne je s Česko-Slovenským Parníkom spätá dobrá nálada

4

Príloha LISTY 11/ 2015

Klubove-listy.indd 4

11/9/2015 2:39:17 PM

Čeští lékaři na Slovensku
za první republiky závěr
Seriál o českých lekároch sa končí. Boli
spomenutí len tí najvýznamnejší, ktorí pôsobili hlavne v Bratislave, publikovali, učili na
slovenských vysokých školách, zakladali nové
lekárske odbory. Ale ich výčet nie je úplný.
V nemocniciach a zdravotných zariadeniach
mnohých ďalších slovenských miest pracovali
českí lekári – v Žiline, Martine, Liptovskom
Mikuláši, Trnave, mnohých kúpeľných mestách atď. Zmienky o nich nájdeme nielen
v príslušných archiváliách, spomienkách pamätníkov, ale i v beletrii. Len na okraj, napr.
posledné dva diely známej trilogie Hany Zelinovej Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy,
zo slovenskej odbornej literatúry stačí pripomenúť pamätné knihy o histórii slovenských
miest, ktoré medzi svoje významné osobnosti
zahrnuli aj českých lekárov. Spomienky na
nich prežili nielen Slovenský štát, sú stále živé.
Diktatúra spomínanej Slovenskej republiky
počas II. svetovej vojny ich nezničila. Po obnovení Československa sa mnohí z nich vrátili
na Slovensko, kde naďalej liečili.
Poznámka redakcie
Jaroslav SUMBAL (1890–1948)
Moravák Sumbal jako nedostudovaný lékař
byl v čase II. světové války zdravotníkem na
ruské frontě, přešel na druhou stranu a později
vstoupil do čs. legií. Po návratu do Prahy hned
dokončil studium medicíny, odpromoval a nastoupil jako asistent na kliniku profesora Hynka, který si ho sám vybral. S Hynkem odjel
r. 1919 do Bratislavy, na Hynkem založené
klinice pracoval v letech 1920–1926. Roku
1926 habilitoval u Hynka, roku 1930 byl
jmenován bezplatným mimořádným profesorem a teprve v roce 1936 řádným profesorem klinické propedeutiky LF UKo, přičemž
už předtím byl jejím přednostou. Dvakrát byl
děkanem LF UKo (1938–39 a 1945–46).
Po příchodu do Bratislavy se zajímal o funkci srdce, konal pokusy s žabím srdcem, do
kterého vnesl extrakt izolovaného telecího srdce a pozoroval účinky na žabí srdce. Nedovedl
však vysvětlit pozorované změny, ty byly objasněny až po 60 letech. Na kočkách si ověřoval
tzv. humorální teorii srdeční činnosti. Cenný
byl pro něj studijní pobyt v Londýně, tam
se seznámil s EKG. Tuto metodu zavedl do
klinické praxe v Bratislavě. Aparátem EKG
jako první na Slovensku diagnostikoval infarkt
myokardu. Funkční kardiologie byl Sumbalův
hlavní zájem. Od počátku své klinické praxe
se věnoval též problematice reumatismu a endokardiotidám. Po odchodu profesora Hynka

Pohled na Národní divadlo a Týnský chrám

do Prahy (1930) se Sumbal stal přednostou
kliniky interní propedeutiky. Tam mj. testoval
a srovnával tehdy užívaná léčiva – digitalis
a strofantin. V roce 1938 Sumbala postihl těžký infarkt, který jej zachránil od vypovězení
ze Slovenska. Mohl dokonce nadále být přednostou kliniky. Po skončení války inicioval obnovu styků s pražskými profesory – internisty.
Ještě v roce 1946 předsedal na 1. poválečném
kardiologickém kongresu ve Sliači. Za necelé
tři roky byl už na pravdě boží.
Zdeněk FRANKENBERGER (1892–1966)
Syn významného českého odborníka OTR
O. Frankenbergera se narodil v Praze. Mladý
Zdeněk se zapsal na české LF v Praze, kde
promoval v roce 1917. Od r. 1919 pracoval
jako asistent profesora O. Srdínka v Histologicko-embryologickém ústavu (HEÚ) UK,
z oboru roku 1920 habilitoval. S mladým
Frankenbergerem začali počítat v Bratislavě
na univerzitě jako s odborníkem, který by měl
vybudovat HEÚ UKo. Zájem o něj projevila
také lublaňská univerzita, kde skutečně na
jeden rok nastoupil. Po návratu do Prahy se
o něho ucházela i rodná Alma Mater, která
zařídila, že byl roku 1922 jmenován mimořádným profesorem. Obě lékařské fakulty –
pražská a bratislavská – se nakonec dohodly
a Frankenberger se ocitl v Bratislavě a hned
tam začal přednášet na LF všeobecnou biologii. Svoji specializaci – histologii a embryologii přednášel od studijního roku 1923–24.
V roce 1924 také založil HEÚ UKo a stal se
prvním jeho přednostou. Od r. 1927 byl řádným profesorem. Po smrti profesora A. Fran-

ka musel Frankenberger převzít také vedení
Anatomického ústavu, kvůli tomu roku 1931
habilitoval pro anatomii. O dva roky později
přenechal do Bratislavy přišlému J. Florianovi
HEÚ a plně se věnoval Anatomickému ústavu.
Ovšem po třech letech, kdy se Florian vrátil do
Brna, se Frankenberger znovu stal přednostou
HEÚ a Anatomický ústav předal svému žákovi
J. Ladzianskému. V roce 1939 i přes velké zásluhy o slovenskou medicínu musel Slovensko
opustit. Za války sloužil jako prosektor pražské Vinohradské nemocnice. Po osvobození se
vrátil jako přednosta HEÚ LF UK.
Profesor Frankenberger měl široké a hluboké
přírodovědecké vzdělání a zájmy. Jako biolog
byl materialista: podle něj neexistuje život bez
hmoty. Hlavně jej zajímala histologie – její
problémy a embryologie (vývoj dýchacího
systému a vývoj jater a žaludku). Byl důsledný evolucionalista. Morfologii nepovažoval
za statickou vědu. Sepsal a publikoval (hlavně v Bratislavských lékařských listech v době
působení v Bratislavě) více než 200 prací velmi
různého charakteru – od populárně vědeckých
článků přes velké studie, knižní publikace
a vysokoškolské učebnice. Byl úspěšným pedagogem. U studentů byl velmi oblíben. Svým
šestnáctiletým působením zanechal hlubokou
stopu ve slovenské medicíně.
Vítězslav CHLUMSKÝ (1867–1943)
Po absolvování gymnázia v Jičíně studoval
lékařství na české LF pražské univerzity, kde
v roce 1895 promoval. V Praze nenašel místo kvůli účasti na národnostní demonstraci,
a proto v roce 1896 nastoupil na chirurgickou
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kliniku ve Vratislavi, potom pracoval na ortopedické klinice ve Würzburgu a nakonec se stal
prvním asistentem na krakovské chirurgické
univerzitní klinice. Jako Čech neměl naději na
univerzitní kariéru, a tak si v Krakově otevřel
soukromý ústav zaměřený na ortopedii. I tak
se stal r. 1909 mimořádným profesorem. Pro
břišní a hrudní chirurgii zavedl fenolkafrový
roztok, což byl mimořádný vědecký přínos v té
době, kdy neexistovala antibiotika.
Na návrh profesora Kostlivého mu UKo nabídla r. 1921 místo přednosty chirurgické kliniky LF s úkolem zřídit a vést ortopedickou kliniku. Chlumský nabídku přijal a v Bratislavě se
hned pustil už jako řádný profesor do budování
kliniky, což se mu za pár let podařilo. Klinika
měla operační a cvičné sály, laboratoře, oddělení
pro fyzikální léčbu, tělocvičnu a mechanické dílny na výrobu podpůrných aparátů.
Jako pedagog napsal tři učebnice. Nejdůležitější Chlumského práce z ortopedie byly
o kostní kloubové tuberkulose. Experimentoval s různými plastickými materiály pro protézy. Věnoval se však i křivici, chybám na nohou
a otázkám chůze, fyzikální léčbě, masáži, nápravné gymnastice, reumatismu a traumatologii atd. Po roce 1929 mu těžká choroba znemožnila aktivní práci na klinice. Dal se tedy na
psaní. Tématem mu byly dějiny chirurgie, ty
však bohužel nikdy nevyšly tiskem.
Chlumský byl též významný organizátor,
založil v Bratislavě Čs. ortopedickou společnost, která vydávala Slovanský ortopedický
sborník. Intenzivně se zabýval sociální péčí
o tělesně postiženou mládež.
Chlumský zemřel za války v ústraní ve Slezsku. Za relativně krátký čas, kdy pracoval na
klinice (1922–1929), vychoval několik úspěšných ortopedů. Napsal 130 vědeckých prací
s velmi pestrou tematikou dotýkající se otázek
konzervativní a operativní léčby a etologie
zvláště těch chorob, které mají sociální význam.

Na Petříně

Československý pomník státnosti na nábřeží v Bratislavě

Božena ŠTÚROVÁ KUKLOVÁ (1893–1977)
Narodila se v Žamberku. Jako externistka
absolvovala chlapecké gymnázium v Hradci Králové. Po maturitě vstoupila na LF UK
v Praze a po šesti letech tam promovala. Od
září 1919 pracovala jako asistentka profesora Hynka na bratislavské interní klinice LF
UKo. Jejím pracovištěm bylo malé infekční
oddělení kliniky. Už jako mladá lékařka pochopila význam studia mikrobiologie pro
klinickou práci, v čemž ji Hynek podporoval.
V letech 1922–24 byla na stážích v různých
pařížských ústavech. Získané zkušenosti využila v Bratislavě, kde zřídila laboratoř klinické
mikrobiologie. Následovaly další zahraniční
stáže (Londýn, Amsterdam a protituberkulosní zařízení ve Skandinávii). Habilitovala
r. 1928, stala se docentkou patologie a terapie
interních chorob, r. 1934 mimořádnou profesorkou (jako první žena v ČSR) a konečně
r. 1946 řádnou univerzitní profesorkou. Vdala
se kolem r. 1930 za Svatopluka Štúra, profesora FF UKo.

Foto: Alexandra Brocko a Jiří Nosek

Hlavním vědeckým zájmem Kuklové ve
20. letech byla klinická mikrobiologie. Studovala např. problematiku účinku odpadních vod
na bacillus abdominalis, zápalu pobřišnice při
břišním tyfu, aktiduomy kosou plic, disposicí
k TBC vliv léčebného pneumotoraxu na cirkulační aparát atd. R. 1932 přestoupila na Propedeutickou kliniku vedenou profesorem Sumbalem, kterou po dobu nemoci Sumbala dočasně
vedla. V roce 1940 byla jako Češka vyhoštěna
z fakulty, ale jako žena Siváka mohla zůstat na
Slovensku. Zavedla si v Bratislavě soukromou
praxi. Hned po válce nastoupila na LF a v letech
1949–61 vedla nově založenou kliniku TBC.
Štúrová Kuklová v boji proti TBC zaváděla
do praxe nejnovější poznatky. Tak např. už
r. 1924 zavedli s Hynkem do léčby tbc umělý
pneumotorax. Iniciovala založení Ligy proti tbc.
Výzkumu TBC a léčbě pacientů s touto nemocí
věnovala celý svůj život. Vedla širokou osvětovou kampaň v boji s TBC. Koncem 40. let se
jí podařilo získat z USA vysoce účinný lék na
TBC – streptomycin. Zachránila život stovkám
lidí beznadějně nemocných. Do důchodu odešla po 43 letech lékařské a pedagogické práce.
Položila pevné základy ftizeologie na Slovensku
a posunula její vývoj výrazně dopředu.
Na závěr uvedeme ještě pár čísel o vývoji
slovenské medicíny v meziválečném období.
V roce 1920 studovali na LF UKo převážně
Maďaři a Němci, žádali dokonce, aby přednášky byly v maďarštině a němčině a nikoli v češtině. V akademickém roce 1935–36 však na LF
studovalo už 35 % Slováků, Čechů 7 %, Maďarů 9 %, židů 34 %, zbytek byli zřejmě Němci.
Roku 1935 působilo na Slovensku celkem 10 %
českých lékařů. V roce 1939 ze 33 profesorů
LF bylo jen 10 označeno za nepostradatelné,
ostatní museli Slovensko opustit podobně jako
čeští státní zaměstnanci. Tak se Slovenský štát
odvděčil za pomoc, kterou české země poskytly
Slovensku po vzniku ČSR.
Jiří Jindra, emeritní vědecký pracovník
Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR, Praha
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Svadobné zvyky v Bystrickej doline
v 20. storočí
Uzavretiu manželstva a založeniu novej rodiny sa
v minulosti pripisoval veľký význam a tejto významnej
udalosti predchádzali aj dôkladné prípravy. Čistili sa
domy, nasypávali sa periny, robili sa zabíjačky a piekli
koláče. Svadby sa najčastejšie konali v čase fašiangov
a na jeseň, keď už bolo porobené na poli. Svadby boli
zakázané v období pôstu a adventu. Svadba na Slovensku
má chronologický priebeh a inak tomu nebolo ani v obci
Nová Bystrica, ktorá leží v severozápadnej časti Slovenska
na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckých vrchov.
Hlavnými postavami na svadbe bol ženích, ktorému sa hovorilo mladoženáč a nevesta, ktorú volali mladucha. S nevestou sa kedysi spájalo
množstvo svadobných obyčají, ktoré boli zamerané na jej ochranu, plodnosť, na zabezpečenie lásky a jej šikovnosti ako budúcej gazdinej. Prvým
kontaktom medzi mladými boli zálety a spoznávanie jeden druhého.
Mladí ľudia sa zvyčajne stretávali pri spoločne trávených večeroch pri harmonike alebo pri pasení kráv na šopách. Keď si mládenec už vyhliadol
svoju vyvolenú, iný muž už za ňou nemal chodiť, lebo medzi mládencami dochádzalo k veľkým bitkám. Po dohode mladých, že sa chcú zobrať,
išli túto novinu oznámiť rodičom a nastal čas pytačiek (nahovoriek). Na
pytačky chodil krstný otec s týmito slovami: Máte peknú jablonku, ktorá
nerodí, chceli by sme ju vykopať a u nás zakopať, aby zarodela. Dáte nám ju?
Po pytačkách sa zaľúbenci zobrali a išli na faru k pánu farárovi oznámiť svoj úmysel a ten následne ich rozhodnutie vyhlásil v kostole tri
nedele po sebe. Po vyhlásení ohlášok nastal čas prípravy na samotný
priebeh svadobnej hostiny a pozývanie hostí na svadbu. Svadba nebola len úzkou rodinnou záležitosťou, ale konala sa za širokej účasti
príbuzenstva. Začínajú sa zabíjačky, pýta sa kuchárka na varenie a aj
na pečenie dobrôt. V poslednom týždni sa nosia dary pre nevestu. Vo
štvrtok večer sa zvyklo chodiť s darmi do domu mladomanželov. Po
príchode do domu nevesty, ale aj mladého pána s darom dostal obdarujúci ako poďakovanie do vrecka poprípade do koša nejaké koláče,
ktorými mal ponúknuť doma tých, ktorí sa na nosení daru nezúčastnili alebo nepôjdu na svadbu. Donášajúci bol tiež pohostený priamo
v rodine, kde sa ponúkala pálenka a nejaké koláče. V piatok večer sa
zišli družice u mladej nevesty a pripravovali kystky pre družbov a mladého pána. V sobotu ráno sa zdobili stromky (polazničky), ktorými
boli ozdobené vozy, na ktorých sa mladá nevesta viezla do kostola.

Svadba na Kysuciach, 1937, z archívu Štefana Kopačku

Svadba z roku 1920

Príchod ženícha po nevestu
Svadobčania mladej nevesty nechceli pustiť mladého pána do
domu. Spytovali sa ho, po čo prišiel, oni doma dievku na vydaj nemajú a ak áno, tak mu najskôr ponúkali staré babky alebo prezlečených chlapov v ženských šatách.
Odchod na sobáš
Pred odchodom z domu sa v každej domácnosti konala odobierka, pri ktorej sa muselo pokľaknúť pred sväté obrazy, kde sa modlili
mladý zať, nevesta, krstní rodičia a rodičia z obidvoch strán. Mladomanželia dostali požehnanie od svojich rodičov, krstných rodičov
a potom sa išlo do kostola. Pri tejto príležitosti sa spievala táto pieseň: „Od Dunaja tichý vetrík podúva, už sa dievča od mamičky odbiera, odbiera. Odbiera sa od mamičky od svojej, od svojej, že už ide do
hospody do inej, do inej.“ Keď nevesta vyšla na priedomie, spievali
jej túto pieseň: „Sadaj na voz srdce premilé, dnes nepomáha plakanie
tvoje. Nepomôže, milý Bože, už sú koníčky ve voze, kone, kone, koníčky,
kone. Sadaj, sadaj srdce premilé, keď si sa už odebrala od tatíčka, od
mamičky, srdce premilé.“
Iný druh piesne: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy čo vás prekráčali moje drahé nohy, zbohom ostávajte mamičkine kľučky čo vás
otvárali moje biele rúčky.
Ženbou syna rodina len získala, lebo
prišla nová sila do domu. Vydajom
dcéry rodina strácala, lebo sa musela
nachystať výbava do novej rodiny. Za
veľmi veselú sa pokladala svadba dvoch
súrodencov v jeden deň. Iní tento krok
odsudzovali, lebo verili, že jeden z párov
ovdovie. V dedine Vychylovka sú štyri
takéto rodiny, ktoré mali v jeden deň
ako súrodenci svadbu a už ani jeden pár
nie je spolu. Ostali 2 vdovy a 2 vdovci.
Či to ozaj platí alebo je to náhoda, necháme na posúdenie čitateľa. Svadby sa
neodporúčali robiť v máji, manželstvo
malo byť nešťastné.
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Súčasti dobového odevu nevesty – Múzeum Kysuckej dediny

Vítanie mladej nevesty
Svadobčania mladuchy po príchode k ženíchovi zaspievali pieseň:
Hore háj, dolu háj, hore hájom cesta, keď bude mať dobrá bude aj nevesta.
Pred vstupom nevesty do ženíchovho domu sa dal kabát pred prah
domu, kde mala nevesta hodiť nejaký väčší peniaz pre svokru. V inej
rodine sa dávalo pod prah domu vajce, ktoré mala nevesta rozbiť,
a to malo symbolizovať pekné deti a ľahký pôrod. Na privítanie
nevesta dostala od svokry chlieb, soľ a sladké mlieko. Zo všetkého
musela ochutnať, preniesť to cez prah domu a položiť to na stôl.
Svokra vítala nevestu týmito slovami: „Vitaj mladá nevesta, čo si nám
priniesla?“ Nevesta odpovedala: „Zdravie, šťastie sebe aj Vám.“ Toto
sa zopakovalo trikrát. Iná spomienka: „Bola zima, doviezli ma na
sánkoch s polazničkami. Privítali chlebom a medom, z rúk ženíchovej
matky sme lízali med. Dali mi krížik na čelo a povedali: Vítame Ťa,
abys dobrá bola nevesta naša robotná, tichá a hodne detich mala.“
Samotný priebeh svadby sa konal na holohumniciach, jedlo sa podávalo v obytných domoch. Vo Vychylovke posledná takáto svadba,
na ktorú si pamätajú respondenti, bola v roku 1978.
Svadobná hostina
Do druhej svetovej vojny boli svadby veľmi chudobné. V prvých rokoch po vojne respondenti spomínajú len dve jedlá, a to zvyčajne baraní
guláš, bochničky – makové, tvarohové a bielu kávu, guláš, opekance, kašu
a domáci chlieb. Ako alkohol sa používal aj na svadbách denaturovaný
lieh, lavórovica – domáca pálenka upálená z cukru. Niekde nazývaná aj
brent. Okolo roku 1950 sa už spomínajú aj lepšie jedlá a svadobná hostina má aj viac chodov. Viacej sa spomína kuracia polievka s domácimi rezancami (zabila sa vždy stará vynesená kura), rezeň so šalátom s domácou
majonézou. Z alkoholických nápojov sa často spomínajú domáce víno,
pálenka (nie všetci špeciﬁkovali, o aký druh ide), niektorí uvádzajú rum,
borovičku a vodku. V dolnej časti dediny sa často uvádza, že na svadbe mali 4 sudy piva a nejaké víno bez tvrdého alkoholu. V šesťdesiatych
rokoch je už svadba na Novej Bystrici honosnejšia, čo sa týka sortimentu jedál aj koláčov, v dedine sa spomínajú už dve vychýrené kuchárky,
ktoré pekávali na svadby plnené koláče týždeň pred svadbou a tiež sa
zúčastňovali aj pri varení na svadbách. Nie každý vedel dobre variť a toľké
množstvo aj chutne dochutiť. Už sa podávajú aj pečené mäská s domácou knedľou a kapustou, pečené kurčatá s ryžou a slivkovým kompótom,
zákusky sú už plnené, pekne formované. Alkohol je kupovaný v obchode, zvyčajne sa pila borovička, vodka, víno a pivo.
Čepčenie
O polnoci dochádzalo k skladaniu venca z hlavy nevesty – k čepčeniu. Týmto úkonom sa dievka stala vydatou ženou. Pri tomto obrade sa hovorilo: „Ja ti tvoj zelený venček z hlavy skladám, ale zdravie
šťastie ti neskladám.“ To sa opakovalo trikrát. Niekde čepčenie robila
krstná mama, inde zase družice. Venček sa potom odložil a mladucha dostala na hlavu čepiec, ak mala mladucha oblečený kroj, alebo
iba šatku pri oblečení šiat, čo symbolizovalo prechod stavu dievčenského do stavu manželského.

Povery pri svadbe
Nevesta si mala pred odchodom do kostola niečo na opak obliecť,
aby bola zdravá a šťastná. Ak chcela mať nevesta ľahké pôrody, muž
sa mal veľmi slabo opásať opaskom, keď išli do kostola. Aby muž dával celú výplatu žene, mala si pred oltárom od neho pýtať na hoféru.
V tento deň nemala mať nevesta pri sebe vreckovku, lebo by mala
v živote veľa plakať. Krstná matka zvykla prikazovať, aby si mladá
nevesta obliekla na opak spodničku kvôli tomu, aby v prípade čarov
u ženícha bola voči ním odolná. Tiež jej zvykla dávať do batôžka
kúsok zeliny, chleba, čo malo odvrátiť niečo zlé. Toto mala nevesta
ukryté v podprsenke. Kto chcel ublížiť neveste, mal jej zapichnúť do
stromku, ktorým bol ozdobený voz, ihlu s bielou niťou, kto chce,
aby zomrela, s čiernou niťou. Aby sa predišlo takýmto zle mieneným praktikám, odporúčal sa prevrátiť voz aj s mladomanželmi. Pri
čepčení sa často spomína položenie malého chlapčeka na kolená pre
ľahší pôrod a tiež rozopnutie zipsu na šatách.
Oblečenie
Oblečenie mladej nevesty v roku 1946: ušitý bledomodrý šorec,
biela záponka aj kabátik bol bledomodrý. Venček na hlave a stuhy vo vlasoch spustené dole chrbtom. Poltopánky čierne, štrinﬂe
(punčochy) biele. Muž mal oblečenú ľanovú košeľu, vlnené nohavice, poltopánky a mašľu pod krkom. V roku 1956 sa kroj popisuje už
s novodobými prvkami u viacerých respondentov: Šorc biely s kabátikom, záponka. Blúzka s rukávnikmi a závoj dlhý ako šorc. Biele
štrinﬂe a topánky (čierne). Muž mal oblečený čierny oblek, bielu košeľu a topánky. V 60. rokoch 20. stor. sa šaty na svadbu šili z listeru
a mongolu (tenká látka podobná hodvábu), iná žena spomína bielu
lesklú látku skoro ako brokát. Niektoré spomínajú, že mali doma
šité šaty, ktoré si samy ešte vyšívali, iné zasa, že šaty mali požičané
z mesta Žiliny, ktoré boli ušité z krajky, keď sa šaty išli vrátiť, tak sa
pri tej príležitosti dali aj odfotiť. Muži sa sobášili v oblekoch čiernej
farby z tesilu a v bielej košeli. Prstene si požičiavali mladomanželia
medzi sebou od tých solventnejších, ktorí sa sobášili už pred nimi.
Na svadobnej hostine bolo aj 120 ľudí a zabávali sa pri drevenej muzike. V súčasnosti sa svadby konajú v menšom počte svadobčanov.
Pozýva sa iba hlavná rodina – rodičia a súrodenci, ale zato je svadba
omnoho nákladnejšia na ﬁnancie, lebo je potrebný kameraman, fotograf a všakovaké jedlá od výmyslu sveta. Veľa mladých ľudí aj na
Kysuciach žije na psiu kartu, tj. bez sobáša, čo je proti cirkevným
pravidlám a veľa starých rodičov a rodičov je proti, ale nič sa nedá
robiť, aj na Kysuce sa dostali prvky moderného myslenia.
Mgr. Helena Kotvasová,
etnografka Kysuckého múzea v Čadci

Ženích a nevesta za svadobným stolom – koniec 19. storočia.
Múzeum kysuckej dediny, Vychylovka
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Bylinky na chladné jesenné dni
Jeseň je tu, počasie je stále chladnejšie a organizmus každého z nás musí znášať zvýšenú záťaž.
K príchodu jesene tak už neodmysliteľne patrí
nachladnutie, nádcha či kašeľ. Ako sa obdobným
problémom vyhnúť a ako riešiť to, keď nastanú?
Skúste siahnuť po pomocníkoch z ríše bylín.
Vynikajúcou prevenciou pred najrôznejšími neduhmi sú
šípky. Stačí, ak za hrsť z nich dáte do dostatočne veľkého
skleneného džbánu a zalejete ich vriacou vodou. Nezalievajte ich však úplne, vodu dajte iba do tretiny džbánu.
Šípky následne rozmixujte a až potom dolejte vodou. Týmto spôsobom z nich dostanete viac prospešných látok a samozrejme i silnejší čaj. Takto pripravený šípkový čaj, ktorý
určite nezabudnite osladiť medom, popíjajte priebežne počas celého dňa ako prevenciu či pomoc pri nádche.
Ďalšou bylinkou, ktorá dokáže pomôcť pri nachladnutí,
nádche či zápale nosných dutín, je baza čierna. Čaj z jej
kvetov je chuťovo veľmi lahodný a mnohí bylinkári ho odporúčajú piť aj pri sennej nádche. Bazu čiernu už v minulosti považovali za mocnú magickú rastlinu. Špeciálne pripravené bazové víno bolo sviatočným nápojom, ktorý sa pil
na zlepšenie jasnozrivých schopností.
Ak však bazu dôverne poznáte a chceli by ste skúsiť niečo
iného, siahnite po materinej dúške. Tá je vynikajúcim
pomocníkom pri bolestiach v krku, kašli, nachladnutí či
chrípke. Zaujímavosťou je, že nálev z listov materinej dúšky
sa často pije pri problémoch s trávením, žalúdočnej nevoľnosti, nervozite či strate chuti k jedlu. V minulosti bola
materina dúška dôležitou bylinkou pre mužov, ktorí sa
chceli vydať na cestu bojovníka. Bylinka mala totiž zvyšovať
odvahu a upevňovať vôľu jednotlivca. Bojovníci tak získavali silu a odvahu čeliť budúcim nástrahám.
V prípade, že doma nemáte žiadne bylinky, ale potrebujete úľavu pri nachladnutí, namiešajte si mix medu
a škorice. Do misky dajte jednu polievkovú lyžicu mletej
cejlónskej škorice a štyri polievkové lyžice kvalitného
medu. Zmes poriadne vymiešajte tak, aby mala kašovitú
či pastovú konzistenciu. Takto pripravený med so škoricou
jedzte trikrát denne – vždy si však dajte iba jednu čajovú
lyžičku. Zmes skladujte v chladničke a zbytočne neotáľajte
s jej spotrebou.
Dobre známym pomocníkom je i cesnak, a to napríklad
v podobe cesnakovej polievky. Pomôcť dokáže i včelí peľ
rozmiešaný vo vode, ktorý môžete piť aj ako prevenciu.
Samozrejme nemožno opomenúť ani zázvor. Ten nakrájajte na kúsky a dajte ho variť spoločne s jednou až dvoma
celými cejlónskymi škoricami. Nechajte vrieť desať minút
a takto pripravený čaj pite osladený medom. Určite sa vám
uľaví.
To, či si doma pripravíte niečo bylinkové alebo nebylinkové, však nie je dôležité. Dôležité je, že sa v dobe, keď
je váš organizmus oslabený a potrebuje pomoc, na chvíľu
zastavíte. I krátke zastavenie pri šálke horúceho čaju dokáže
spraviť zázraky. Myslite preto na seba a svoje telo, doprajte
si dostatok oddychu a v prípade, že budete potrebovať pomôcť, skúste siahnuť po pomocníkoch z ríše bylín.
Autor: Miroslav Meňhert, snímky Jiří Nosek
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Hrad z piesku
Nekonečné pláže severného Talianska sú rozpálené
augustovým slnkom. Horúci piesok a more teplé ako voda
vo vani. Medzi tisícami „naháčov“ sa prepletajú nelegálni
predavači slnečných okuliarov, osušiek, šperkov, selﬁe tyčí
a iných nepotrebných suvenírov. Predavači drakov naviazali
svoj tovar jeden za druhým a ich draky plachtia v tuctoch
vo vetre, z výšky pozorujúc hemženie na pláži. Na inom
mieste vyrástol mohutný hrad z piesku. Kompozícia hradieb,
veží s cimburím, balkónov a nádvorí.
Miska na dobrovoľné príspevky. Hradný architekt a staviteľ
v jednej osobe, muž trochu exotickej visáže prespáva
v spacáku na pláži a stráži svoj hrad, zdroj obživy
pre celú svoju rodinu…

Benátky, toto fantastické mesto, vystavané na vodách lagúny, je už
tradične kulisou svetoznámeho podujatia.
Expozície 56. medzinárodného bienále umenia v Benátkach sa nachádzajú v priestoroch Arsenale a v záhradách Giardini di Castello.
Okrem nich hostia Benátky nespočetné množstvo menších sprievodných výstav, roztrúsených v palácoch po celom meste. Bienále, tejto bez diskusie prestížnej prehliadky umenia s dlhoročnou tradíciou
a históriou, ktorá sa kontinuálne tiahne od konca 19. storočia, sa
tohoto roku zúčastnilo 89 štátov so svojimi národnými expozíciami.
Návštevník musí počítať s tým, že na dôkladnú prehliadku všetkých
expozícií mu nebude stačiť niekoľko dní.

„All the World’s Futures“ /Všetky budúcnosti sveta/ – takýto názov
či motto tohtoročného bienále zvolil jeho kurátor Okwui Enwezor.
Enwezor sa narodil v Nigérii, dlhý čas žil v New Yorku a v súčasnosti
vedie galériu v Mníchove.
Prehliadku začíname vstupom do veľkorysých priestorov Arsenale.
Tento rozľahlý areál bývalých lodeníc a muničných skladov je sám
o sebe „artefaktom“ výstavy. Z jedného miesta dokov sa vám naskytne
pohľad na časť záchranného systému mobilných hrádzí Mojžiš, ktoré
majú Benátky ochrániť v prípade nebezpečenstva „vysokej vody“ aqua
alta.
Po Arsenale pendlujú malé elektrovozidlá, zbierajúce unavených
návštevníkov, ktorí už nachodili kilometre výstavnými halami – expozíciami štátov, ako sú napr. Taliansko, Mexiko alebo Čína…
Zážitkom je i prechádzka po expozíciách v záhradách Giardini,
ktoré hostia národné pavilóny vybudované v minulosti podľa návrhov
svetoznámych architektov, napríklad holandský od Gerrita Rietvelda,
venezuelský od Taliana Carla Scarpu, rakúsky od architekta Hoﬀmanna či fínsky od Alvara Aalta.
Gros expozícií Bienále tvoria inštalácie, koncepty a videá. Pre mňa
osobne je úľavou nájsť medzi rôznymi „pomaľovanými“ hromadami
materiálu, deravými betónovými múrmi, kompozíciami z plastov
a pneumatík alebo viac či menej zrozumiteľnými videoprojekciami
ojedinelé objekty čistej maľby, sochy či kresby. Ako napríklad veľkofor-

Japonský pavilón

Maľby Georga Baselitza
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Apotheosis

mátové maľby slávneho Georga Baselitza. Či rozsiahly súbor kresieb inšpirovaných reliéfmi rímskeho Trajánovho stĺpa v talianskom pavilóne.
Väčšina vystavených artefaktov pracuje viac s myšlienkou či konceptom, reﬂektujúc témy ako sex, násilie, smrť, vykorisťovanie, materializmus, konzum, technológie, témy environmentálne a sociálne.
Z väčšiny prezentácií dýcha depresia a beznádej. Opozícia a vymedzovanie sa voči spoločnosti, špeciálne kapitalizmu, ale i náboženstvám
a totalitným spoločenským systémom.
Po čase sa však divák stáva imúnnym voči obrazom násilia a nahoty.
Ani náznak nejakého východiska, svetla na konci tunelu, pevnej pôdy
pod nohami…
Tak takáto je prítomnosť a možné budúcnosti nášho sveta...?
Zdá sa mi, že na výstave je tentoraz výrazne zastúpený ženský princíp. Mnohé z tých najagresívnejších inštalácií boli vytvorené práve ženami. Za všetky hovorí anglický pavilón s odliatkami torz ľudských
tiel v najrôznejších sexuálnych polohách. Torzá sa prelínajú s monumentálnymi plastovými sochami evokujúcimi, ako inak, pohlavné
údy. Autorkou expozície je anglická výtvarníčka Sarah Lucas.
Vybočujúci z týchto všeobecných trendov šokovať diváka je japonský pavilón s expozíciou nazvanou „The Key in the Hand „ – Kľúč
v ruke. V prízemí pavilónu beží projekcia videozáznamov japonských
detí, ktoré s nadšením rozprávajú svoje príbehy o tom, ako to s nimi
bolo pred tým, než prišli na tento svet. Horné poschodie pavilónu
obostrie návštevníka tajuplným svetom utkaným z pavučín červených
nití, ktoré zapĺňajú celé poschodie. Z tohoto snového červeného
„mora“ sa kde-tu vynárajú loďky a člny plávajúce priestorom. V pavučinách sú votkané tisíce kľúčov. Niektoré visia osamotene, iné vo
dvojiciach či celých zväzkoch. Prechádzate pavilónom a napadá vás
množstvo myšlienok. Kľúče k budúcnosti má každý z nás vo svojich
rukách. Niektorí kritici vytýkajú japonskej výstave prílišnú estetizáciu.
Je pravda, že v tej záplave depresie a agresie vás japonský pavilón až
zaskočí svojou snovou atmosférou. Je jednou z mála expozícií, kde na
vás dýchne nádej. Autorkou je Japonka Chiaru Shiota.
Česko-slovenský pavilón prezentuje spoluprácu slovenskej kurátorky Kataríny Rusnákovej s českým výtvarníkom Jiřím Davidom. Ich
inštalácia je nazvaná Apotheosis a je poňatá značne minimalisticky.

Keď vstúpite dovnútra, do prázdneho priestoru pavilónu, váš zrak
upúta veľká biela stena naproti vchodu. Keď pristúpite až k nej, zistíte, že je to druhá strana obrovského zrkadla, ktoré je umiestnené asi
meter od monumentálneho čiernobieleho obrazu. Maľba je variáciou na jeden z obrazov Slovanskej epopeje Alfonsa Muchu. Jiří David
dielo Apotheosis zbavil farebnosti a doplnil ho o detaily, ktoré majú
podľa autora v aktívnom divákovi vyvolať otázky a reinterpretovať toto
klasické dielo zaoberajúce sa témou národa či etnika. Aby ste si obraz
mohli vôbec prezrieť, musíte vstúpiť do úzkej uličky medzi plátnom
a zrkadlom. Iba tak môžete uvidieť zrkadlový odraz obrazu spolu
s vlastnou osobou, ktorá sa tak, opäť podľa slov autora, stáva súčasťou
obrazu. Musím po pravde napísať, že mi autorský zásah Jiřího Davida
do tohoto známeho Muchovho diela prišiel dosť prvoplánový. Vytetované slovo Love na pravej ruke postavy Slovana, hajlujúci Moraváci, postava v maske teroristu či veniec z halucinogénnych húb, to
je len niekoľko málo príkladov autorských zásahov výtvarníka. Z česko-slovenského pavilónu si môžete odniesť plagát vystaveného diela,
prípadne zakúpiť niekoľkostostranový katalóg s odbornými výkladmi
diela od fundovaných kunsthistorikov a mnohonásobnými reprodukciami zadnej, rozumej prázdnej strany obrazu…
Napriek všetkým kritickým postrehom je návšteva bienále veľmi
zaujímavým a inšpirujúcim zážitkom, ktorý vás nenechá na pokoji.
Otázok o zmysle a úlohe umenia v dnešnom svete, ako aj o budúcnosti, ktorá pred nami je, sa po jeho návšteve len tak ľahko nezbavíte.
56. la Biennale di Venezia sa uskutočnilo v termíne od 9. mája do
22. novembra 2015.
Zamračená obloha veští dážď a zmenu počasia. Plastové šarkany sa
zmietajú vo vetre, ako „utrhnutí z reťaze“. Spenené morské vlny bičujú
pobrežie. Mrholenie strieda vytrvalý dážď. Hrad s cimburím sa pomaly rozpadáva a mení sa na kopu piesku…
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor

Česko-slovenský pavilón
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Žijeme v Štúrovom roku

II. časť

České stopy velikánovho života a diela
Súboj s citmi má pamätnú tabuľu
radu v Hradci Královom obrátila kultúrna a propagačná komisia Československej jednoty v Prahe so žiadosťou, aby aj tu prebehli oslavy pripomínajúce Štúra, v rámci ktorých by bola osadená pamätná tabuľa...
Poslaním spolku bola starostlivosť o slovenských študentov vyhostených
z maďarských škôl v Uhorsku. V Hradci Královom malo byť dokonca sídlo
redakcie a vydavateľstva slovenského študentského časopisu Púčky, okolo
ktorého sa sústreďovali slovenskí akademici vylúčení z maďarských škôl.
(Podobné výbory existovali v Pardubiciach, Náchode, Jičíne a v Chrudimi.) Prípravou znovuustanovenia hradeckej pobočky ČSJ bol poverený
Dr. R. Kalhous, ktorý mal spoločne s mestskou radou prevziať záštitu
nad oslavami. Na nich sa mala zúčastniť aj delegácia z Prahy spolu so
slovenskými študentmi a slávnosť sa tak mala stať manifestáciou jednoty
medzi obidvomi národmi. Mestská rada sa na svojom zasadnutí zo dňa
10. februára 1936 uzniesla utvoriť na dom číslo popisné 22 (sídlo Pospíšilovej tlačiarne) tabuľu Ľ. Štúrovi i J. H. Pospíšilovi. Vzhľadom na dôraz
kladený na umeleckú hodnotu budúceho diela bolo rozhodnuté vyrobiť
pamätnú tabuľu z bronzu. Zhotovenie tabule bolo zverené hradeckému
sochárovi Josefovi Škodovi, ktorý mal rade predložiť návrh. Sochár vypracoval v apríli nasledujúce riešenie: buď dve samostatné tabule s reliéfmi
Pospíšila pri tlačiarenskom lise a Štúra pri písaní, resp. dve bronzové tabule spojené symbolmi spisovateľa a tlačiara. Mestská rada sa rozhodla pre
prvé. Ďalšia korešpondencia z leta a jesene sa týkala predovšetkým výšky
nákladov (výrobná cena 20 000 Kč sa javila predstaviteľom mesta ako
vysoká). Svoju úlohu tu zohralo aj stanovisko majiteľov domu a diskusia
o konečnej podobe tabúľ. Všetko sa pretiahlo až do roku 1937. V ňom už
dátum odhalenia nebol taký aktuálny, veď štúrovské oslavy sa už dávno
skončili... Deﬁnitívnu bodku za snahou o odhalenie pamätnej tabule znamenal rok 1938, kedy vzrastajúce nemecké a neskôr i slovenské národné
hnutia zmenili situáciu.. . Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista
foto archív
Vo východočeskej metropole Hradec Králové sa 15. septembra
2006 odohralo ďalšie pokračovanie nášho príbehu reálne premosťujúce minulosť s prítomnosťou. Aj vtedy Slovensko žilo Rokom Ľudovíta Štúra a jednou zo zahraničných aktivít bolo podujatie práve
v tomto meste na sútoku Orlice a Labe. Na priečelí jedného z domov
na Velkém náměstí zástupcovia mesta a tamojšej regionálnej obce
Slovákov (ako výsledok dlhoročnej aktivity Oľgy Pavúkovej) za účasti
hostí z viacerých spolupracujúcich kultúrnych inštitúcií na Slovensku
slávnostne odhalili pamätnú tabuľu s nápisom: „V tomto dome sa roku
1840 zoznámili Ľudovít Štúr, bojovník za práva Slovákov a Marie Pospíšilová, inšpirujúca láska jeho života, dcéra vydavateľa Jána H. Pospíšila.
Dôkazom uvedeného je aj niekoľko veršov z bôľnej básne svedčiacej
o Štúrovom zápase, dileme medzi povinnosťou voči národu a láske
k žene. Výsledok zápasu samého so sebou (bodkou, na konci ktorého
bola báseň) poznáme. Tabuľa dodnes pripomína pobyt Štúra v meste
a jeho v niečom naplnený a v niečom zas nenaplnený vzťah...
Zaujímavé je však aj historické pozadie, ktoré nám poodhalila
Dr. Jaroslava Pospíšilová, historička Muzea východních Čech, keď na
základe materiálov uložených v jeho archíve dokumentovala, že výroba a odhalenie tabule sa pripravovalo už v roku 1936. V súvislosti s veľkými štúrovskými oslavami, ktoré sa mali uskutočniť v Prahe.
Okrem iného uviedla: „Začiatkom februára roku 1936 sa na mestskú
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Vôňa kurkumy
Poviedka

Ian je mladým učiteľom na športovom lýceu v Londýne. V jedno
sychravé sobotné odpoludnie sa vybral do svojej obľúbenej kaviarne;
zamyslený omylom zabočil do inej uličky. A tak náhodou natraﬁl na
malý obchodík s orientálnym korením. Už len samotný názov Inanna
vzbudzuje zvedavosť... Pri vstupe je doslova omámený rozmarnými
vôňami... Očami blúdi po pestrofarebných dózach, pohároch a mištičkách s nezvyčajnými názvami. Odrazu vzadu pri paraváne zbadá
ženskú postavu. Zahalená v belasom hodvábnom sárí pôsobí nedostupne ako princezná z bájnej krajiny. A predsa..., hneď v Ianovi vzbudila zatajenú fantáziu a zmyselnosť. Až sa v duchu zahanbil.
Kým zvažoval, na čo sa má spýtať..., žena ho oslovuje nízkym
hlasom: „Môžem v niečom mladému pánovi poradiť?“
„Ja...,“ zajachtal Ian, „vlastne som sem iba zablúdil.“
„Hm, to sa vám len zdá..., všetky cesty majú svoj cieľ, aj keď podvedomý“, milo sa usmiala. „Takže, niečo na prinavrátenie lásky...?“
(Ako vie, že ho Ellen nedávno opustila...?!)
„Najskôr asi kar-da-món ako ochrana pred možným uhranutím, to
sa vždy hodí. Ďalej o-re-ga-no... na túžbu, ko-ri-an-der... na vášeň...“
Slovo vášeň vyslovila s nádychom šepotu, vzrušenia a úľavy. Ian nečujne prehltol. V zelenkastých očiach ženy zbadal očakávanie...
„Prípadne aj ša-fran... na osamelé noci; no ten určite nebude treba,“
dodala viac-menej pre seba. „Navarte si niečo dobré, ale opatrne. Dôležitý je pomer... ingrediencií; z každého len štipku, pomedzi prsty.
Ozaj, ešte trochu kur-ku-my... na návrat.“
Zmätený Ian sa úctivo poďakoval. Keď zatváral dvere obchodu,
započul jemný šuchot sárí... Cestou domov mal stále akýsi čudný
pocit, že ho niekto sleduje... Večer si upiekol kurča s ryžou. Nevyzná sa vo varení, tak pridal do jedla z každého korenia viac než
dosť... Sprvu bolo všetko ako inokedy. Jedlo hojne zapíjal červeným
vínom, počúval blues a čítal si svoju obľúbenú knižku Taje vášne.
Pred polnocou unavený zaspal... Odrazu sa len začnú diať čudesné

veci... Steny izby sa rozostúpili – uprostred čarovnej lesnej scenérie
obklopená pávmi stojí žena s dlhými žúžoľovo-čiernymi vlasmi...
Ian ustrnul. Vystiera k nemu ruky. Vzápätí obaja bez slov splynú
v éterickom objatí... Po chvíli, ktorá trvala celú večnosť, žena mizne v striebristom prísvite.
Na druhý deň sa Ian prebudil až pred poludním. Uvedomoval si, že
v noci sa niečo stalo a hneď sa vybral za ženou zo svojho sna. Za pultom
obchodíku s korením stojí štíhly Ind s jemnou tvárou a premeriava si ho
uhrančivým zeleným pohľadom. Vlasy skryté pod turbanom.
„Prepáčte..., hľadám pani..., ktorá mi včera predala rôzne koreniny.
Rád by som si ešte niečo dokúpil.“
Muž sa smutne pousmial: „Takže, aj vás dostala, však?“
„Ako prosím...,“ nechápal Ian.
„Ina..., moja drahá manželka, žiaľ, pred nedávnom tragicky zahynula. Jej pravé meno bolo Inanna – ako sumerská bohyňa Lásky. Podľa
nej nesie názov môj obchod.“ Nastalo zvláštne ticho, v ktorom bolo
počuť tlkot dvoch spriaznených sŕdc...
„Odprevadím vás,“ dodal muž.
Dôverne sa dotkol Ianovho ramena a symbolicky rozsypal na prah
za hrsť žltej kurkumy. Čiastočky jemného prášku vírili vzduchom. Do
obchodíku práve vchádzal mladý muž. Ian ešte chvíľu postál neprítomne pred výkladom. Keď sa cez sklo zahľadel dnu, zazdalo sa mu,
že za pultom stojí žena a potuteľne sa usmieva... *Domov sa vracal ako
v mrákotách...
Marián Šidlík, básnik, rozhlasový redaktor
Prednedávnom oslávil šesťdesiatku Marián Šidlík, rodák z Trnavy. V období
1991–1996 pôsobil vo vysielaní stanice Československo v Prahe ako hlásateľ
správ a moderátor česko-slovenských programov. V roku 1997 sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil v hlásateľskej profesii v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
V r. 2006–2010 bol programovým redaktorom Rádia Devín. Odvtedy zo zdravotných dôvodov spolupracuje s RTVS externe. Je autorom básnických zbierok
Dospelosť na splátky (1999), Sny pod kontrolou (2000), Smutný augur (2003),
Na milosť a nemilosť (2014), Riekanky a hojdanky Macka Puf (2007, verše pre
deti). Okrem vlastnej tvorby prekladá rôznu orientálnu poéziu cez angličtinu, píše
kratšie prozaické útvary a intenzívne sa zaoberá etymológiou.
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Matej Benko
pianista,
skladatel a pedagog

Někde jste o sobě řekl, že jste se kdysi jako mladík rozhodl ze
Slovenska odejít. Proč?
To je jednoduché. Na Slovensku nebola žiadna možnosť študovať
žánrovú muziku. Najprv som mal ambície študovať na Berkeley v Bostone. K čiastočnému štipendiu ale bolo potrebné zohnať relatívne veľké množstvo peňazí a naviac mi do toho zasiahla vojna. Našťastie som
ju mohol spojiť s muzikou, hral som v bigbande bratislavského AUSu.
No a po vojne som skúsil najbližšiu možnosť – Konzervatoř Jaroslava
Ježka v Prahe. Popri štúdiu kompozície som mal dosť možností uplatniť sa aj v praxi. Napokon som v Prahe založil rodinu a bolo jasné, že
tu aj zostanem.
Ve kterém roce jste přišel do Prahy?
Do prvého ročníka som, myslím, nastúpil v roku 2001. Ale môžem
sa mýliť. Pamätať si dátumy patrí k mojim najslabším stránkam. Táto
škola zostala v mojom živote dodnes. Po absolutóriu som zostal ako
učiteľ obligátneho klavíra. Dnes učím jazzovú interpretáciu na KJJ
i na VOŠ, občas mám na starosti aj školské kapely.
Jak se škola vyvíjela a změnila od té doby, co jste tam byl jako
student?
Ja som na škole zažil už troch riaditeľov. V súčasnosti sa kladie dosť
veľký dôraz na výchovu muzikálových spevákov. Vedenie sa dlhodobo
snaží o modernizáciu budovy, investuje do rekonštrukcií. Pozitívne
je, že sa rozvíja spolupráca so zahraničnými školami. Donedávna sme
boli jedinou školou v republike, kde sa učil džez. Potom ale vznikla VOŠ (Vyšší odborná škola) s výhradným zameraním na džez. Ide
o trojročné štúdium, bohužiaľ bez titulu. A neskoršie vznikli ďalšie
vysokoškolské oddelenia (HAMU v Prahe, JAMU v Brne). Na takú
malú republiku je to veľmi silné konkurenčné prostredie. Pre väčšinu
študentov bude vysokoškolský titul veľkým lákadlom. My ako stredná
škola máme po štyroch rokoch štúdia maturitu a po šiestich absolutórium s pedagogickým minimom a titulom DiS. Myslím, že v budúcnosti budeme musieť obhájiť svoju pozíciu. A to môžeme docieliť len
kvalitnou výučbou.
Zaujalo mě, že jste velice plodný autor, vytížený muzikant. Lze to
skloubit s vaší pedagogickou prací?
Je to pre mňa čoraz ťažšie. Pedagogická činnosť sa stala súčasťou
môjho života ešte počas štúdia. Nikdy som veľmi nerozmýšľal o tom,
či to chcem alebo nechcem robiť, všetko malo prirodzený vývoj. Byť
zamestnaný v inštitúcii prináša výhody stáleho príjmu a plateného sociálneho a zdravotného poistenia. Dlhé roky som hrával džez
v kluboch a popritom učil. Učenie ma bavilo a mal som dosť času na
prípravu. Dnes už ale mám tri deti a aj hudobne som vyťažený oveľa
viac. Naberám rôzne skúsenosti, často som v teréne a snažím sa byť aj
autorsky kreatívny. Sedím skrátka na mnohých stoličkách a prichádza

čas, kedy musím uvažovať o tom, či niečo nevypustiť. Priznávam, že
na učenie sa teraz zameriavam najmenej. Ak by som chcel byť ďalej
dobrým pedagógom, musel by som na to mať viac času. Asi by som
naozaj mal na pár rokov učenie prerušiť, aby som sa k nemu mohol
s chuťou vrátiť. Ale neviem, či nájdem odvahu byť s tak veľkou rodinou na voľnej nohe.
Velmi mě těší, že zde v Listech mohu představit jazzového skladatele. Mám pocit, že být skladatelem ale znamená zároveň umět si
postavit kapelu, zorganizovat turné apod. Je to tak?
Áno, je to tak. V organizácii síce zlyhávam, ale vždy som mal šťastie
na muzikantov. Aj vo svojich, aj v cudzích projektoch, ku ktorým som
bol prizvaný. Od školských čias mám svoju kapelu, ktorá medzitým
prešla rôznymi zmenami. Ako skladateľ som sa zatiaľ realizoval najviac práve tu. Väčšinu vecí, čo skladám, aj sám interpretujem. Čoraz
viac ale píšem aj na zákazku. Niekedy ide o aranžovanie (asi 5 rokov
som spolupracoval s textárom Michalom Horáčkom). A niekedy píšem pôvodnú hudbu. Napríklad pre divadlo. Nedávno som dokončil
skladbu pre komorné Duo Teres (husle, gitara) a práve mám rozpísané
piesne pre niekoľkých interpretov, uvidíme, čo z toho sa podarí. Musíme si priznať, že objednávok na pôvodnú tvorbu nie je veľa. Skladateľ si často musí hľadať motiváciu sám. Na druhej strane výhodou
vlastného projektu je to, že človek nie je tlačený k toľkým tvorivým
kompromisom. Akurát je dôležité mať jasnú predstavu.
Táhne vás spolupráce s komerční sférou od jazzu jinam?
Dnes už áno. Život s hubou je ako dlhotrvajúci vzťah. Človek sa
učí byť tolerantný k veciam, ku ktorým predtým nemusel. Aj ja som
prešiel štádiom, kedy som chcel byť džezmanom, pokiaľ možno čo
najlepším. Tie časy sú, myslím, preč. Keď máte dvadsaťpäť, máte
pocit, že je všetko pred vami, že so svojím nekomerčným umením
presvedčíte svet. Postupom času sa ale dostanete k inej spolupráci, než
akú ste predpokladali. Dnes je pre mňa ďaleko zmysluplnejšie vyhnúť
sa akémukoľvek žánrovému zaškatuľkovaniu. Džez a improvizovaná
hudba naďalej zostáva základom, z ktorého vychádza moja hudobná
identita. Ale čoraz častejšie pôsobím aj v iných žánroch, a to by nebolo
možné, keby som k nim nenašiel vzťah.
Máte za sebou pěknou řádku alb. Vyjadřují svým způsobem i vývoj vaší umělecké osobnosti?
Ja to tak vnímam. V hudbe totiž počujeme všeličo, nielen noty.
Počuť po rokoch svoje výtvory je pre hudobníka veľmi osobná vec.
Ale ťažko povedať, ako to vnímajú poslucháči, ktorí so mnou ten
vývoj neprežili. Každý z tých albumov je pre mňa ako akási fotka.
V momente, keď ho odovzdám, sa na ňom už nedá nič meniť. Na každom je zachytené, ako som vtedy hral, premýšľal, ako som sa vtedy cítil. Skrátka ako som žil, keď som tú muziku nahrával či komponoval.
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Vidím, že spolupracujete s různými interprety. Vybíráte si je? Například Ondřeje Rumla?
Nie. Svoje veci som vždy robil inštrumentálne, a keď už som si nejakého speváka pozval na džezové CD, tak to bol niekto, s kým som
v tom čase spolupracoval na jeho projekte. Práve naopak – väčšinou
bývam interpretom oslovený ja. Výnimkou je samozrejme moje nové
CD, kde som všetkých spevákov poprosil o spoluprácu.
S Ondřejom Rumlom sme sa stretli už na škole, ale hlbšie sme sa
spoznali až u Horáčka. S tým sme spolupracovali niekoľko rokov. Ondra mi jedného dňa položil na stôl materiál Ježka, Voskovca a Wericha
a povedal, aby som s tým niečo urobil. Chvíľu sme hľadali spôsob, ako
k tej téme pristúpiť. Vedeli sme, že by sme nemali len nanovo nahrať
klasický materiál. Ak by malo ísť o retro, viem o hudobných telesách,
čo sa na dobovú hudbu špecializujú. Nakoniec sme sa rozhodli nahrať to s mojím džezovým kvintetom. Polovicu vecí som zaranžoval
ja, druhú trúbkár Miroslav Hloucal. Najviac nám dala zabrať skladba Život je jen náhoda, ktorú Ondra v mojej úprave najprv nechcel.
Podarilo sa mi ho ale presvedčiť, len to trvalo asi dva mesiace. Ondra
dostal od vydavateľstva voľnú ruku a zvolil charakter džezovej nahrávky, ktorá dnes nemá extra šancu na komerčný úspech. Napriek tomu
ale program hrávame a za predaj CD sme získali zlatú platňu. Myslím, že sa nám podarilo urobiť poctivú prácu. Vzali sme notoricky
známy materiál a pozreli sa naň našou optikou. Z tohto počinu mám
obrovskú radosť. V súvislosti s tým by som čitateľov rád pozval 19.
novembra do pražského klubu Jazzdock na tento koncert, ktorý bude
nakrúcať Česká televízia.
A na svoje nové album, které vychází právě nyní v listopadu, jste si
pozval celou řadu zpěváků. Jak ty jste vybíral?
Za posledných desať rokov som spolupracoval s kopou ľudí. U tohto albumu som mal od začiatku jasne daný koncept. Dvanásť piesní,
dvanásť rôznych interpretov. Oslovoval som väčšinu ľudí, ktorých si
vážim vďaka našej predošlej spolupráci. Napriek tomu, že to vyzerá komerčne nafúkané, nie je to vypočítavý projekt. Len som využil,
že mám možnosť priamo osloviť ľudí, ku ktorým by som sa len tak
nedostal.
A jaké je vaše nové album? Jak se jmenuje?
Planéty. Celkovo je to v mojom živote dosť prekvapivá vec. Nikdy
predtým som pesničky nepísal a teraz som to urobil. Vrátane textov. Sú
to pesničky pre deti, ale nie sú úplne detské. Jediné, čo som nechcel,
aby to bolo infantilné. Takých počinov vzniká príliš mnoho. Nápad
vznikol prirodzene. Sám mám tri deti a bavím sa s nimi o všetkom.
Došlo aj na vesmír a vznikla prvá skladbička, ktorú sme si spievali
pred spaním. No a koncept albumu sa potom objavil prakticky okamžite. V tejto práci som mal konečne možnosť spojiť svoju fascináciu

S Milanom Cimfom v nahrávacom štúdiu Sono, foto z archívu Mateja Benku

S Richardom Müllerom, foto z archívu Mateja Benku

vesmírom s hudbou. Pokúšal som sa aj o inštrumentálne spracovanie tejto témy, nedávalo mi to ale veľký zmysel. Čo sa týka textov,
pôvodná idea bola osloviť kompetentného textára. Niekoľkí ma ale
odmietli s tým, že nemajú čas alebo že by sa o tejto téme potrebovali
dozvedieť viac. A nakoniec ma presvedčila Gábina Osvaldová, že si
to mám napísať sám. Trvalo to takmer rok a texty mi nakoniec dali
zabrať omnoho viac ako muzika (aj kvôli češtine). Bol to ale ohromne
zábavný proces a ja dúfam, že som to nerobil posledný raz.
Bude se album Planety prezentovat také koncertně?
Keby sa niekedy podaril jeden koncert so všetkými interpretmi, bol
by som strašne rád. Ale to by sa tomu musel venovať niekto s organizačnými schopnosťami. Dvanásť spevákov tam spieva dvanásť pesničiek. Všetci sú relatívne dosť vyťažení a ja som rád, že sa mi vôbec
podarilo zrealizovať CD. Je tu aj možnosť rozdeliť materiál medzi
troch spevákov a pripraviť koncertný program, ale uvidíme. Momentálne som na turné s Richardom Müllerom a po večeroch už na hoteli
píšem iné veci. S Planétami mám ešte trochu postprodukčnej práce,
ale už 13. novembra si to bude žiť svojím životom.
Jaká je spolupráce s Richardem Müllerem?
Toto turné je krásne a pre mňa veľmi špeciﬁcké. Urobili sme kus
práce a odmenou je, že nás publikum nadšene prijíma. Ide výlučne
o hudbu Jara Filipa a mnoho tých pesničiek poznám od detstva. Niektoré sa mi vyložene vryli pod kožu, napríklad pesnička Do batôžka s textom Milana Lasicu. Príprava bola náročná. Kapelník Andrej
Šeban chcel, aby sme sa v priebehu skúšania nevenovali iným veciam.
A tak sa prvýkrát v mojom živote stalo to, že som hráčsky zaangažovaný len v jednom projekte. Musím povedať, že ide o veľmi príjemnú
skúsenosť. Je to do istej miery oslobodzujúce. Naviac máme výborný
tím, je o nás krásne postarané. Ako muzikant som ešte nezažil väčší
komfort. Veľmi ma to baví a teším sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.
Nedávno jste hráli v Londýně. Láká vás jezdit na turné do zahraničí?
V Londýne sme hrali v rámci turné s Richardom. Asi pred dvoma
rokmi som tam bol s Danom Bártom. V obidvoch prípadoch išlo
o krásny zážitok. Výlety do zahraničia si vždy veľmi užívam, ale nie
je mojím cieľom jazdiť po svete. Žijem v Čechách. Mám tu rodinu,
kamarátov, prácu. Mám záujem hudbou oslovovať ľudí vo svojom
okolí.
Cítíte zde podporu publika?
Myslím, že áno. Na českej scéne pôsobím zhruba 12 rokov. Za ten
čas som prešiel mnohými kapelami, žánrami a myslím, že aj o mojej
kapele sa v muzikantských kruhoch vie. Rád by som do budúcna viac
koncertoval na Slovensku, dúfam, že sa mi to podarí.
Titulné foto Patrik Marek
více na http://www.matejbenko.com/
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
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ZÁHADA HAVAROVANÉHO LETADLA
aneb populární únikové místnosti nově nedaleko Prahy!
Chtěli jsme vyzkoušet něco nového a tak jsme oslovili hotel
Legner ve Zvánovicích u Prahy a objednali se na napínavou
hru ARGO X, která funguje na principu týmových, legendových
a investigativních her a přidává prvky z populárních únikových
místností. Těšili jsme se, že budeme řešit záhady, luštit šifry a potrápíme mozkové závity – to, co jsme prožili, ale zcela předčilo
naše očekávání!
Venkovní část vede krásnými lesními stezkami a je dlouhá cca
tři kilometry. Vřele doporučujeme, abyste si sem udělali výlet i pokud nebudete hrát. Tato „Zlatá stezka“ je běžně přístupná od hotelu
a provede vás všemi tajemnými oblastmi a nádhernou přírodou.
Budete si moci prohlédnout místo, kde v roce 1953 na Štědrý den
za záhadných okolností havarovalo letadlo. Na tom samém místě
se podle legend nacházelo i dávné obětiště. A aby toho nebylo
málo, tak ten samý den v Čechách havarovalo ještě jedno letadlo
se stejným kódovým označením. V rámci hry jsme přicházeli na
tajemné souvislosti skutečných událostí, v některých okamžicích
jsme napětím ani nedýchali.
Stezka vás dále zavede ke známým „mlecím“ kamenům“.
Dodnes se neví, kdo tyto kameny v dávnověku opracoval a k čemu
přesně sloužily. Legendy hovoří o tom, že kameny mohou být pozůstatky sloupů prastarých chrámů. Vůbec celá oblast, kterou stezka vede, je opředena magickým tajemstvím, vždyť další z legend
vypráví, že název blízké obce Černé Voděrady vznikl, protože
místní věštili budoucnost z vody v prohlubních v obrovských kamenech, které i nyní stezku lemují a jsou součástí hry.
Další část hry jsme hráli v prostorách hotelu a areálu. Byli jsme
zavřeni v částečně osvětlené místnosti a jen s pomocí vlastního
důvtipu jsme luštili úkoly, které nám pomohly nacházet cestu ven.
Strašidelné zvuky a nečekaně otevřené skrýše nás drželi ve stálém
napětí. Ani nemůžeme popsat radost, kterou jsem měli vždy, když
jsme na základě indicií našli další tajný vchod nebo část skrytého
pokladu.
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Hra Argo X nás skutečně nadchla a můžeme ji doporučit všem,
kdo mají rádi řešení záhad a napínavé úkoly s poznáním, navíc
v úžasném prostředí.
Hra Argo X je zatím určena pro týmy a je nutné ji předem objednat.
Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice si oblíbili nejen lidé
toužící po relaxaci, ale také ﬁrmy. Ty oceňují především profesionální konferenční prostory – hotel disponuje velkým sálem až pro
160 osob, čtyřmi dalšími salonky a šesti konferenčními sekcemi
– a také příjemným ubytováním. V současné době je pro ﬁremní
týmy připraveno mnoho programů navíc, z nichž momentálně nejzajímavější je právě nová hra Argo X, která mimo jiného podporuje spolupráci a komunikaci.
Kontaktujte Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice pro více informací! Telefon: 323 649 679 nebo zvanovice@legner.cz

www.lesnilazne.cz
www.argox.cz
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Nový

Renault ESPACE
Make your time great

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového vozu Renault ESPACE
se systémem 4Control®, aktivním řízením všech čtyř kol.
Objevte cestu Kevina Spaceyho na espace.renault.cz
Renault Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l/100 km), emise CO2 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

renault.cz

RENAULT
AUTO
PILAŘ,
Černokostelecká
268, 251 01 Říčany, Česká republika
JMÉNO NEBO
LOGO
DEALERA,
Ulice, Město,
tel.:
mobil:
Tel.:+420
+420323
123610
456334,
789,
Fax: +420
+420 606
123711
456167
889
www.auto-pilar.cz
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AG EN TÚ R A

ART OF WORD

U VÁDZ A

13. 2. 2016 • 18:00 • Obecní dům • PRAHA

H L AVNÉ HV IE ZDY GAL AV EČER A

Miro Žbirka S K APELOU Marie Rottrová
Rozhlasový Big Band Gustava Broma
F O LK LÓ R N Y SÚBOR Čarnica A Ď AL ŠÍ
M O DERU JÚ

Gabriela Partyšová A Michal Hudák

V I AC I NF O R M ÁCI Í NA

www.ceskoslovenskyples.cz

PR E DA J VST U PENI EK http://www.ceskoslovenskyples.cz/vstupenky.html

