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Programy v decembri 2015, v januári a februári 2016
XII. pražská konferencia
slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí,
pod záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra Weissa
v dňoch 2.–4. decembra 2015
Dům národnostních menšin, galerie a kavárna
PROGRAM
Streda 2. 12. 2015
12.10 hod.
Príchod účastníkov do Prahy,
ubytovanie Hostel Na Klamovce, Praha 5, Smíchov
15.00 – 17.00 hod.
Exkurzia po pamätníkoch česko-slovenskej vzájomnosti
17.00 hod.
Národná knižnica – Podvečer venovaný životu a dielu Ľ. Štúra,
prednáša Mgr. Igor Válek, spisovateľ a publicista, Martin.
Štvrtok 3. 12. 2015
9.30 – 10.00 hod.
Prezentácia účastníkov konferencie v DNM
10.00 hod.
Zahájenie konferencie a predstavenie hostí:
EKO Gymnázium Praha, o.p.s.
10.10 – 10.50 hod.
I. blok ZŠ a SŠ Liberec
Predsedajúci: PhDr. Hana Zelinová
Markéta a Miriam Drapáková: Setkání dívky Sarie s Janem Husem
Filip Drapák: Dvacet plodných let v životě Mistra Jana Husa
10.40 – 10.50 hod. Diskusia k predneseným referátom hostí
10.50 – 12.10 hod.
II. blok Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál
Predsedajúci: PhDr. Alica Virdzeková
Karolína Glacová: Mistr Jan Hus
Zuzana Matonohová: Mistr Jan Hus – včera, dnes a zítra
Karolína Rezníková: Jak je vnímán mistr Jan Hus
Tomáš Petr: Ľudovít Štúr – život a dílo
11.50 – 12.10 hod. Diskusia
12.10 – 12.40 hod. Prestávka s občerstvením
12.40 – 13.30 hod.
III blok: Gymnázium V. P. Tótha a Gymnázium Turzovka
Predsedajúci: Mgr. Antonín Zgažar
Filip Sopóci, Matúš Lazar: Stratení spolužiaci a ich učiteľ
Dominika Kubošníková, Mariana Sivulková: Semetešská tragédia
Nikola Škorníková, Simona Škulaviková: Židia na Kysuciach
13.20 – 13.30 hod. Diskusia
13.30 – 14.30 hod.
IV. blok: GWARZA Žilina
Predsedajúci: PhDr. Helena Nosková, CSc.
Ján Tichý, Martin Podhorský: Druhá svetová vojna a jej dopad na Žilinu
Mirka Ščavnická, Katarína Vandlíková: Tŕnistá cesta (Príbeh Arieho Kleina)
Lucia Nguyenová a Dominika Molitorová:
Nezlomný Žilinčan (Príbeh Juraja Polláka)
Ján Mozoľ: Nenápadný hrdina zo Žiliny (Príbeh Jozefa Dobrovodského)
Marek Masarik: Chlapec s číslom 119512 (Príbeh Emila Farkaša)
Lujza Kmeťová: Číslo 163 758 (Príbeh Štefana Antolíka)
13.30 – 14.00 hod.
Diskusia s rozpravou k príprave XIII. Stretnutia
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14.00 – 14.00 hod.
Zakončenie konferencie s vyhlásením najlepších študentských príspevkov
15.00 – 18.00 hod.
Prechádzka po Václavskom a Staromestskom námestí
18.00 – 19.00 hod.
Stretnutie so študentmi Gymnázia na Vítězné pláni v historickej
električke na Malostranskom námestí – Mikulášký sprievod GVP
Piatok 4. 12. 2015
9.00 – 12.00 hod.
Návšteva Slavína na Vyšehrade a Karlova námestia
9.00 – 11.00 hod.
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia
Hostel Na Klamovce, Praha 5, Smíchov
Po obede voľný program
XII. pražská konferencia slovenských stredoškolákov a kultúrny program
sa koná vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT a Magistrátu hl. m. Prahy,
ktorú udelila projektu DOMUS SM v ČR.
9. 12. 2016
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia.
Gymnázium Chodov
14. 12. 2016 18.00 hod.
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia.
Kavárna DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
20. 1. 2016 17.00 hod.
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia.
Uvádza Vlado Štancel za prítomnosti tvorcov CD.
Kaviareň DNM. Pripravil DOMUS SM v ČR. Vstup voľný.
2. 2. 2016 14.00 hod.
Na Hromnice o hodinu více.
Zvykoslovné pásmo o fašiangoch v kontexte strednej Európy.
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia.
Pre deti i seniorov.
Liberec, KVKLi, Rumjancevova 14. Pripravil DOMUS SM v ČR.
13. 2. 2016 18.00 hod.
Česko-slovenský ples. Obecní dům Praha.
Hlavné hviezdy Galavečera: Miro Žbirka s kapelou, Marie Rottrová,
rozhlasový Big Band Gustava Broma, Folklórny súbor Čarnica a ďalší.
Viacej informácií na www.ceskoslovenskyples.cz.
17. 2. 2016 14.00 hod.
Masopust-Fašiang. Ľudové české a slovenské zvyky
v kontexte strednej Európy.
Prezentácia CD Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia.
Muzeum Bruntál. Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci
so Všeobecným gymnáziom v Bruntále.
29. 2.–15. 3. 2016
Jaroslav Vodrážka – číročistý romantik (1894–1984).
Výstava je venovaná 120. výročiu narodenia tejto zakladateľskej osobnosti
našej ilustračnej tvorby pre deti a mládež, ale aj úspešného a uznávaného
autora úžitkovej a drobnej graﬁky, osobitne knižných značiek – exlibristov.
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2.
Výstavu SNM k 120. výročiu narodenia uvádza DOMUS SM v ČR a SI.
Vernisáž 26. 1. 17.00 hod. Výstava je prístupná denne od 8.00 do 20.00 hod.
Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení a milí čitatelia!
Skôr než začnete listovať naším časopisom,
obráťte pozornosť na
strany 20-21. Je na nich
uverejnený zaujímavý
inzerát ponúkajúci liečebné pobyty v Piešťanoch v roku 2015
so zľavou 30 % pre
čitateľov Listov. Má to
len jeden malý háčik.
Pobyty treba urýchlene
podľa návodu na inzeráte objednať po internete. A kvalitný oddych
je zaručený. Využite náš darček pod váš stromček. Prvýkrát sme niečo
pre našich čitateľov získali a možno aspoň niektorí z vás sa pre uvedený
pobyt rozhodnú.
Moderná doba ubrala adventným dňom čaro. Spomalenie pracovného
rytmu v minulých stáročiach vystriedalo hektické „papierovanie“ v závere roku, uzavieranie účtovníctva, vypisovanie správ za kalendárny rok,
podávanie projektov na rok budúci, hektické nákupy v obchodných
centrách a veľa, veľa rôznych zábavných akcií od výmyslu sveta.
Kedysi si dedinská či mestská pospolitosť vystačila sama so sebou – muzicírovala po domácnostiach, tešila sa na sprievody Mikulášov, Luciek
a ďalších maškár, ktoré prinášali veselie do dlhých zimných večerov.
Pripravovala vianočné pastierske hry, vnášala čo najviac svetla a porozumenia do chmúrneho ročného obdobia. Veď ako aj ináč mohla
uchrániť ľudí od melanchólie, ktorá mohla skončiť tak častými depresívnymi náladami.
Dnes je na takéto udržiavanie tradícií málo času. Nezriedka sa zastavíme až pri vianočnom stromčeku na Štedrý večer. Preto našim
čitateľom prajeme čo najpríjemnejšie adventné dni plné očakávania, krásne Vianoce plné skutočnej vianočnej poézie bez zbytočného
zhonu a náročného konzumu.
Na sklonku roku 2015 vám chceme poďakovať za priazeň, ktorú
venujete našim autorom a tým i nášmu časopisu. Veľmi si ju vážime,
veď nie je ľahké dnes nájsť čitateľov.
Do nového roku 2016 želáme veľa zdravia, šťastia, pokoja, menej
zhonu, viacej času a úspešný rok ako krásnu, nezabudnuteľnú turistickú trasu.
Za redakciu Helena Nosková, december 2015
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vojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda bol okrem iného známy povestným heslom – padni komu padni. Terajší predseda
vlády Robert Fico veľmi rád využíval akúkoľvek možnosť očierniť
svojho politického súpera, a tak národ z Ficových úst opätovne
počúval, ako mal Gabriel Palacka prístup k peniazom na účtoch
vo švajčiarskych bankách, ktoré mali byť vytunelované pri výstavbe
tunela Branisko. Ficovi na to stačila operatívna informácia, ktorá sa ešte preverovala. „My už ďalšie potvrdenie nepotrebujeme,“
konštatoval Fico v roku 2008 na margo Palackovej účasti na tunelovaní Braniska. Zdroj operatívnej informácie Fico prezradiť odmietol, pričom zverejňovanie operatívnych informácií považoval za
štandardné vzhľadom na to, že vypovedajú o kradnutí politických
strán. Keď o päť rokov polícia kauzu tunelovania Braniska uzavrela,
Palacka medzi obvinenými nebol.
V roku 2011 zasa Fico označil vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú za neschopnú, klamárku a podozrivú z korupcie. Radičová podľa
Fica vedela o korupcii v kauze Osrblie. „Nikdy nebola korupcia tak
blízko premiérovi SR v celej histórii Slovenska, ako sa to stalo v prípade Ivety Radičovej. Neverím, že Iveta Radičová nevedela o tejto korupcii, že nevedela o vyberaní desiatku,” povedal vtedy Fico.
O korupčnom škandále pri dostavbe národného športového areálu
v Osrblí ešte predtým informovala samotná Radičová. Zaujímavé je,
že polícia obvinila Radičovej poradcu pre hospodárstvo Martina Novotného z korupcie počas vlády pravicovej SDKÚ-DS, a ten nakoniec v roku 2015 za nepriamu korupciu dostal trest odňatia slobody
vo výške jeden a pol roka.
Radičová, ktorej prioritou bola práve protikorupčná agenda, Fica
za výroky o korupcii na jej vlastnú adresu zažalovala, keďže korupciu
odhaľovala a trestala, a nie sa na nej podieľala. Hoci okresný súd Ficovi
nariadil ospravedlniť sa Radičovej, Ficovi nedokázal doručiť do vlast-

„Myslím, že spolupracoval s pánom Čičmancom aj s pánom premiérom Ficom. Hovoril mi to tak. Stretávali sa v baniach a vždy sa niečo dohodlo a potom prišiel s takým balíkom peňazí. Robil to takto
pravidelne,“ vravela. Dva dni po zverejnení videa Jánošova manželka
cez právnika požiadala o stiahnutie nahrávky s tým, že nikdy nedala
súhlas na jej zverejnenie. Na rozhovor ju údajne naviedol právny
zástupca Ivan Katrinec, Jánošová si myslí, že jeho cieľom bolo s nahrávkou obchodovať. Video má 32 minút, Jánošová na ňom pôsobí
uvoľnene a rozpráva také detaily, ktoré sa dajú označiť známym „to
nevymyslíš, to je život“.
Prípadom sa zaoberá polícia. Robert Fico sa však na rozdiel od Radičovej s reakciami akosi pozabudol. Rozdielov je viacero. Radičová
o podozreniach z korupcie informovala sama. Ficovi, ktorý v minulosti neváhal o korupcii hovoriť len na základe operatívnych informácií, teraz nestačilo ani video. Úrad vlády najprv dva dni čakal,
a potom, ako Jánošova exmanželka požiadala o stiahnutie nahrávky, uviedol, že Fico nemá na čo reagovať, lebo Jánošova bývalá žena
sa od nahrávky dištancovala. Fico zároveň postupoval osvedčeným
spôsobom – útokmi ad hominem. Niekdajšieho právneho zástupcu
Jánošovej, ktorý video nahral a zverejnil, Fico označil za v minulosti
viackrát odsúdeného za trestné činy. Premiér tak urobil v čase, keď
sa k novinárom dostal Katrincov odpis z registra trestov, ku ktorému
majú prístup len vybrané štátne inštitúcie. Odpis na rozdiel od výpisu totiž eviduje aj trestné činy, ktoré už boli zahladené. Generálna
prokuratúra, ktorá register spravuje, pre médiá odmietla, že by údaje
unikli od nej.
Fico teda reagoval na svoje pomery minimálnym spôsobom. Ak
pre psa niekdajšej ministerky Viery Tomanovej v roku 2007 zvolal
Fico osobitné zasadnutie vlády, na ktorom kabinet vyzval generálneho prokurátora, aby prešetril, či nejaký fotograf preskočil Tomano-

O korupcii vo vlastných radoch Fico hovorí nerád
ných rúk ani jednu súdnu zásielku. Krajský súd preto rozhodnutie
zrušil s tým, že Fico sa pred súdom nemal možnosť brániť. Fico sa
ukázal ako hrdý premiér a Slovák, zásielky od súdu si nepreberal ani na
úrade vlády. Líder Smeru pritom vyjadrenia o korupcii na Radičovej
adresu vyslovoval „so všetkými právnymi dôsledkami“. A ajhľa, keď
právne dôsledky prišli a Radičovej sa mal ospravedlniť, radšej navrhol
Radičovej zmier. „Toto nevedie nikam, k ničomu. Budeme sa naťahovať krížom-krážom. Podajme si ruky a poďme domov,” vysvetľoval na
súde Radičovej Fico. Bývalá premiérka zmier prijala.
Fico však v roku 2011 na tlačovej besede, na ktorej označil Radičovú za neschopnú, klamárku a podozrivú z korupcie, zdôraznil
aj iné, a síce to, že on sám je na rozdiel od premiérky čistý ako ľalia
poľná. „V kancelárii Roberta Fica sa toto nikdy nestalo, lebo nikto
nevypaľoval dotácie predsedu vlády. To je ten podstatný rozdiel,“
vravel novinárom zvýšeným hlasom Fico.
Prešli štyri roky a padni komu padni zrazu udrelo veľmi, veľmi
tesne pri Ficovi. Až tak, že „všetky okolnosti“, čo je mimochodom
Ficov obľúbený výraz a používal ho aj pri Radičovej, nasvedčujú
tomu, že dotácie vlády pre Hornonitrianske bane Prievidza „vypaľoval“ niekdajší okresný predseda Smeru v Prievidzi a bývalý poslanec strany Vladimír Jánoš. Hovorila o tom na videu bývalá Jánošova
manželka. Jánoš mal podľa nej brať v igelitkách peniaze od šéfa Hornonitrianskych baní Prievidza Petra Čičmanca. Exposlanec domov
nosil zväzky bankoviek v igelitových sáčkoch so slovami, že takto
sa zarábajú peniaze. Vtedajší poslanec Smeru podľa manželky nosil
domov peniaze od roku 2006 v asi trojmesačných intervaloch, asi
od roku 2010 ich mal naozaj veľa. Podľa slov manželky si na sčítanie peňazí zadovážil aj stroj ako v banke, ktorý niekedy pri počítaní
„vrčal aj 15 minút“. Peniaze mal Jánoš podľa manželky nosiť domov po stretnutiach so šéfom a spolumajiteľom Hornonitrianskych
baní Prievidza. Časom podľa Jánošovej nahromadil jej manžel sumu
v niekoľkých miliónoch eur. Jánošova bývalá žena na videu rovnako
hovorí, že Jánoš mal blízky vzťah s premiérom Robertom Ficom.

vej plot a uspal jej psa, teraz sa obrana útokom nekonala. Premiér
nahrávku a Jánošovú nepohanil, nedištancoval sa od jej vyjadrení,
nezažaloval ju na súde, nezastal sa svojho bývalého okresného predsedu. Zároveň nezvolil opačný postup, aký si napríklad vybrala Radičová – nepovedal, že korupciu vo vlastných radoch odmieta, aktívne
s ňou bojuje a bude po polícii žiadať dôsledné vyšetrenie prípadu.
Pripúšťam, že druhý postup by bol pre Fica cestou do pekla – do
Hornonitrianskych baní Prievidza chodieva takmer každoročne, každoročné mnohomiliónové dotácie pre bane vehementne obhajuje
a ostentatívne sa nimi stavia na obdiv s tým, že kým tu bude on,
nikdy sa ich nevzdá.
Ficovi ministri mali menej šťastia a odpovediam sa nevyhli. Čítačka peňazí sa dá kúpiť od 79 eur do 599 eur, lacnejšia spočíta za minútu 600 bankoviek, drahšia 1 600 bankoviek. Minister ﬁnancií Peter
Kažimír tak odpovedal počas Hodiny otázok na otázku poslanca za
KDH Júliusa Brocku, ktorého zaujímalo, koľko kusov bankoviek
spočíta čítačka peňazí, „ak ide v kuse 15 minút, ako to bolo u poslanca Smeru Vladimíra Jánoša“. Kažimír Brockovi odkázal, že ak si
údaje, ktoré mu poskytol, vynásobí číslom 15, dostane odpoveď na
svoju otázku. Brocka Kažimírovi vysvetlil, že chcel iba odhadom zistiť, o koľko miliónov eur pri Jánošovi asi išlo. „Bol to radový okresný
predseda Smeru. Tento človek nosil peniaze z Hornonitrianskych
baní od pána Čičmanca. Ťažba uhlia je stratová záležitosť, štát ju
dotuje. Ak to funguje tak, že Hornonitrianske bane dostávajú milióny dotácií, potom smerácky okresný funkcionár odtiaľ naspäť nosí
podiel z tej dotácie, a ja neviem, či je to 10 alebo 20 percent, tak,
pán minister, ak to takto funguje aj v ďalších okresoch, nemôžete
sa hnevať, že nemáte dosť peňazí,“ upozornil Brocka. Štát by podľa
poslanca KDH mal omnoho viac peňazí, len by nominanti Smeru
nemohli toľko kradnúť.
Jánoš sa vzdal poslaneckého mandátu aj funkcie okresného šéfa
Smeru-SD v Prievidzi na jar po medializácii jeho konﬂiktov s manželkou, je obvinený z domáceho násilia a trestnému stíhaniu čelí
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na slobode. Jánošova bývalá žena videom posunula osobnú rodinnú
drámu do iného rozmeru. Bývalý poslanec pred rokom 2006, kedy
sa stal poslancom, pôsobil ako učiteľ. Jánošova niekdajšia manželka
môže pôsobiť nedôveryhodne, rovnako ako jej bývalý právny zástupca Katriňák. Svedectvá o maﬁánskych vraždách alebo pašovaní
narkotík však polícii tiež nezvyknú podávať ctihodní občania, a napriek tomu sa na ich základe a po ich dokázaní dostávajú zločinci
za mreže. Jánošov životný štýl nespochybniteľne dokazuje, že žil nad
pomery, ktoré oﬁciálne priznával. Okresný predseda Smeru jazdil na
luxusnom Audi za viac ako stotisíc eur a býval v novom bratislavskom byte s odhadovanou cenou milión eur. Auto aj byt boli napísané na ﬁrmu, kde bol spoločníkom, ﬁrma však dlhoročne vykazovala
straty. Na ruke nosil Jánoš hodinky za 30 tisíc eur a týždenník PLUS
7 DNÍ v minulosti informoval napríklad o tom, že Jánoš na oblečenie a luxusné kabelky minul 6 400 eur za jediný deň. Podľa PLUS
7 DNÍ si Jánoš iba v roku 2009 podľa dostupných dokumentov
nakúpil oblečenie a doplnky za 39 274 eur, pričom jeho oﬁciálny
príjem ten rok bol niečo vyše 24 tisíc eur. Pri policajnej domovej
prehliadke po Jánošovom zatknutí pre podozrenie z týrania manželky našli u neho okrem arzenálu zbraní aj pomerne veľkú hotovosť.
Stovky a päťstovky mal poukladané v balíčku v bratislavskom byte,
ktorý si oﬁciálne prenajímal od svojej ﬁrmy Nertex. Odhadom išlo
asi o 30 tisíc eur, čo predstavuje približne ročný plat poslanca. Jánošovej video teda môže objasňovať, odkiaľ bral Jánoš peniaze na svoj
okázalý životný štýl.
Oﬁciálne podľa majetkových priznaní Jánoš v rokoch 2005 až
2014 zarobil spolu 273 848,12 eur. Majetok, ktorý užíval, bol rádovo o niekoľko stotisíc eur vyšší. Opozičná strana Šanca preto Ficovi
pripravila podanie, aby sa voči Jánošovi začalo postupovať podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý bol v minulosti Ficovou
ťažiskovou agendou. „Po zverejnení informácií existuje odôvodnené
podozrenie nasvedčujúce tomu, že zo strany Vladimíra Jánoša došlo
k nadobudnutiu majetku, ktorý je najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako deklarované príjmy verejného funkcionára
za roky 2005 až 2014 zverejnené v majetkových priznaniach podávaných bývalým poslancom Národnej rady SR,“ uvádza sa v texte
podania. Fico samozrejme ponuku nevyužil. Predseda SaS a poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík zasa požiadal ﬁnančnú
správu ako aj Najvyšší kontrolný úrad, aby v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza vykonali hĺbkovú kontrolu. „Verejnosť musí
mať jasno v tom, či skutočne dochádzalo k rozsiahlej defraudácii
dotácií, ktoré štát poskytoval spoločnosti na podporu hnedouhoľného baníctva. Domnievame sa,
že kontrola hospodárenia akciovej spoločnosti z hľadiska plnenia
si daňových povinností, účelu
využitia štátnych dotácií, dodržiavania správnych účtovných
postupov a vierohodnosti výkazníctva môže pomôcť aj policajnému vyšetrovaniu, ktoré vo veci
prebieha,“ argumentoval Sulík.
Orgány činné v trestnom konaní
a štátne kontrolné organizácie by
podľa neho nemalo odrádzať to,
že v kauze sa vyskytujú pochybní
ľudia s pochybnou minulosťou
a motívmi, ba dokonca ani to, že
exmanželka poslanca Smeru-SD
svoje tvrdenia z videa následne
odvolala.
Peter Čičmanec, riaditeľ a spolumajiteľ Hornonitrianskych baní
Prievidza, odmietol, že by cez
Jánoša posielal Smeru „malé domov“, potvrdil však, že Jánoš
bane a jeho osobne navštevoval.
„Pán predseda predstavenstva ne-

popiera, že sa pri rôznych príležitostiach s poslancom stretol. Poslanec Jánoš navštevoval Hornonitrianske bane Prievidza ako najväčšieho zamestnávateľa v regióne. Účelom návštev boli odborné témy,
keďže ako poslanec sa angažoval najmä v oblasti sociálneho zabezpečenia baníkov,“ uviedli bane. Čičmancov majetok je podľa médií
neoﬁciálne odhadovaný na sto miliónov eur.
Na povrch vyplávali aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Ešte v roku
2005 Jánoš zaplatil Smeru na členskom 200 tisíc korún. Vtedy pôsobil ako učiteľ a necelých sedem tisíc eur bola na tie doby relatívne
veľká suma, ak ste ju mali niekomu ako obyčajný človek len tak
darovať.
Ukázalo sa tiež, že ﬁnančnú políciu na Slovensku, ktorá dozerá na
vyšetrovanie podozrivých peňažných tokov, riadi bývalý člen Smeru Bernard Slobodník. Slobodník Smeru v roku 2011 na členskom
prispel sumou desať tisíc eur. Riaditeľom ﬁnančnej polície sa stal
v marci 2014.
Formálne Slobodník zákon neporušil, keď peniaze Smeru dával,
nebol v služobnom pomere, ktorý mu skončil v roku 2010, kedy
skončila aj prvá Ficova vláda a k polícii opäť nastúpil v roku 2012,
kedy sa moci ujal Smer po druhýkrát. Medzitým stihol byť členom
Smeru.
Vyšetrovanie pokračuje asi tak, že Národná kriminálna agentúra
ani po mesiaci nerozhodla, či začne voči Jánošovi trestné stíhanie
pre podozrenie z nezákonného obohacovania sa. NAKA tvrdí, že
v kauze stále nemá dostatok informácií, aby mohla konať.
Takže záver. Poslanec Smeru a okresný predseda mal nosiť domov
v igelitkách peniaze od šéfa a majiteľa Hornonitrianskych baní Prievidza. Jánošov životný štýl nespochybniteľne dokazoval, že žil nad
pomery, ktoré oﬁciálne priznával. Vôbec by som sa nečudoval, ak by
Jánoš slúžil ako prevodník časti peňazí, ktorými štát bane dotoval
(cca 80 miliónov eur ročne) smerom k Smeru a k sebe samému.
Samozrejme, aby sme to mohli tvrdiť, dokázať by to musela polícia.
Šéfom ﬁnančnej polície, ktorá sa zaoberá tokmi peňazí, je bývalý
člen Smeru, ktorý strane prispel sumou desať tisíc eur. Samotný Jánoš strane ešte predtým, ako sa stal v roku 2006 poslancom, dal
len za jeden rok 6660 eur. Premiér Fico sa komentovaniu kauzy
vyhýba ako čert krížu. Všetky okolnosti naznačujú, že korupcia je
blízko. Ako blízko je korupcia samotnému premiérovi, vie najlepšie
samotný premiér. Ten mlčí. Vraví sa, že kto mlčí, ten svedčí. Jasné,
omnoho ľahšie je bojovať s migračnou krízou a strašiť teroristami.
To je rozdiel medzi Ficom a Radičovou.
Martin Guzi, novinár
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Vec Makropulos
Nové naštudovanie Janáčkovej opery v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave dvíha divákov zo sedadiel
Ak chodíte do divadla a zvlášť na operu predovšetkým
kvôli silným emóciám, potom je prvá premiéra operného súboru v 96. sezóne SND pre vás tým správnym predstavením. Nemecký režisér Peter Konwitschny má povesť,
mierne povedané, nekonvenčného tvorcu a rušiteľa mýtov
a obecenstvo či kritika nie vždy prijíma jeho interpretácie
s porozumením. O tom sme sa v Bratislave presvedčili už
niekoľkokrát. Režíroval tu Eugena Onegina, Madam Butterﬂy a v minulej sezóne Bohému. Na druhej strane majú
jeho inscenácie aj veľa priaznivcov a obdivovateľov. Určite
to nebude inak ani s najnovšou verziou opery Leoša Janáčka Vec Makropulos a diváci sa rozdelia na dva tábory.
Skladateľa inšpirovala rovnomenná divadelná hra Karla Čapka,
ktorá mala premiéru v Divadle na Vinohradoch v Prahe v roku 1922,
operu uviedli po prvý raz v ND v Brne v r. 1926. Autor dal Janáčkovi
súhlas na vytvorenie hudobného diela bez akýchkoľvek výhrad. Tak sa
stala z činohernej komédie dráma končiaca sa smrťou hlavnej hrdinky.
Aj to je dôkazom toho, ako rôzne možno chápať ten istý ľudský osud.
Príbeh Emilie Marty, či vlastne Eliny Makropulos stačí pripomenúť niekoľkými vetami: alchymista Rudolfa II., Makropulos,
pripravil niekedy okolo roku 1600 pre cisára elixír nesmrteľnosti,
ale najprv ho musel dať vypiť svojej vtedy 16-ročnej dcére. Pretože upadla do kómy, cisár dal alchymistu popraviť. No Elina sa po
čase prebrala a žije už 337 rokov. Prechádza storočiami pod rôznymi menami a my ju spoznávame ako našu súčasníčku, mladú,
úspešnú speváčku a herečku Emiliu Marty, ktorej ale úspech a sláva
ani vyznania a horúce prejavy lásky či iné ľudské city už dávno nič
nehovoria. Je unavená životom a túži len po jednom: nájsť stratený
otcov recept na elixír nesmrteľnosti. Okolie pochopí jej cynizmus
a ľahostajnosť voči všetkému, aj voči vlastnému životu, až keď ona
sama vysvetlí svoj pôvod. O to viac šokuje svojich obdivovateľov
a zároveň nepriateľov, keď tak dramaticky získaný návod na nesmrteľnosť napokon spáli a tým si podpíše rozsudok smrti.

Operné diela Leoša Janáčka sa na Slovensku uvádzajú pomerne
pravidelne, niekedy s väčším časovým odstupom /naposledy to bola
Jej pastorkyňa v r. 2012 v hlavnej úlohe s Evou Urbanovou/. Vec
Makropulos sa objavuje na našej prvej scéne znovu po 42 rokoch.
Nezabudnuteľná inscenácia z r. 1973 v réžii Branislava Krišku s dirigentom Zdenkom Košlerom a Elenou Kittnarovou ako
Emiliou Marty prekonala všetky očakávania, udržala sa v repertoári 7 rokov a s úspechom obišla aj zahraničné javiská. Elena Kittnarová mala v čase premiéry 42 rokov a hlavná hrdinka v jej podaní
bola po speváckej aj hereckej stránke fascinujúca. Za zmienku stojí, že
v postave Janka sa predstavil vtedy 22-ročný Peter Dvorský.
Vec Makropulos roku 2015 je z „iného súdka“ a najlepšie pre diváka – pamätníka je neporovnávať, ale prijať /prípadne neprijať/ to, čo
ponúkajú súčasní tvorcovia. Peter Konwitschny, /pre ktorého to bolo
mimochodom prvé stretnutie s touto Janáčkovou operou/ porušil
konvenciu už v tom, že do hlavnej úlohy vybral 34-ročnú absolventku VŠMU v Bratislave Lindu Ballovú. Na tlačovej besede k tomu
uviedol: „Doteraz vytvárali túto rolu staršie, resp. zrelé speváčky,
ale ak pozorne čítate libreto, zistíte, že Emilia Marty má 37 rokov.
Lindu Ballovú som vybral bez zaváhania, hneď, ako som ju po
prvý raz uvidel na javisku, keď sa rozhodovalo o obsadení. Som
šťastný, že ju máme v tejto úlohe, je to vynikajúca sopranistka,
určite má pred sebou skvelú kariéru.“
Pre Lindu Ballovú je to podľa jej slov obrovská výzva a za výnimočný považuje aj skúšobný proces s režisérom Konwitschnym
a českým dirigentom Tomášom Hanusom.
Ďalšou odchýlkou je iný výklad záveru celého príbehu. Podobne
ako v Čapkovej hre, ani tu Emilia Marty neumiera, ale odchádza do
nového, možno iného života, už bez receptu na nesmrteľnosť, ruka
v ruke s Kristou /Katarína Flórová/, dcérou jedného z protagonistov.
Záverečné minúty opery sú strhujúce, pretože mužské postavy
sa v strachu pred Smrťou rozutekajú do hľadiska, aby potom spolu
s mužským zborom, doslova dýchajúc divákom na chrbát, svojimi
hlasmi akoby vtiahli obecenstvo priamo do deja.
V takej emotívnej chvíli možno aj pozabudnete na to, že uvedeniu diela predchádzali nepríjemnosti a nedorozumenia, po-

Vec Makropulos na bratislavskej scéne
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výšené niektorými médiami doslova na škandál. Čo sa vlastne
udialo?
To, čo sa už v týždni pred avizovanou premiérou – bola ohlásená na 31. októbra 2015 – pošuškávalo, sa oﬁciálne potvrdilo na
tlačovej besede s vedením SND, konkrétne s generálnym riaditeľom
Mariánom Chudovským, riaditeľom Opery Slavomírom Jakubkom, dramaturgom Vladimírom Zvarom, ako aj s tvorcami inscenácie na čele s režisérom Petrom Konwitschnym. SND prizvalo
k spolupráci na tejto opere popredného českého dirigenta, významného interpreta Janáčkovho diela Tomáša Hanusa. Pri naštudovaní
mu asistoval slovenský dirigent Ondrej Olos, absolvent Janáčkovej
akadémie múzických umení v Brne, kde v súčasnosti aj pôsobí v tamojšom Národnom divadle. V priebehu skúšobného procesu však
došlo k vážnemu nedorozumeniu medzi dirigentom a orchestrom.
Tak ako je v tomto prípade jedno obsadenie sólistov, Tomáš Hanus
kvôli náročnosti diela požadoval stále obsadenie aj od orchestra, t.z.
nesúhlasil so striedaním hráčov. To však nielen samotní hudobníci,
ale ani vedenie SND neboli schopní dodržať. Preto v týždni pred
avizovanou premiérou, keď na skúšku prišlo až 8 nových hráčov,
dirigent odstúpil s tým, že v takomto prípade nevie zaručiť požadovanú kvalitu celého projektu. Taktovku prevzal druhý dirigent
Ondrej Olos a dostal týždeň navyše na donaštudovanie. Premiéra
bola 7. novembra.
Režisér Peter Konwitschny, ktorý považuje Tomáša Hanusa za
špičkového dirigenta a svetového odborníka na Janáčka, pochopil,
ako sa vyjadril na spomínanej tlačovej besede, jeho neľahké, ale
dobre uvážené rozhodnutie v tom zmysle, že sa nechcel podpísať
pod neistý výsledok.
Takéto niečo sa v novodobej histórii SND ešte nestalo. Ako povedal generálny riaditeľ, považuje túto udalosť aj za osobnú prehru
a vedenie si uvedomuje, že z nej treba vyvodiť dôsledky. „Neúnosná
situácia v orchestri má hlbšie korene a bude ju treba čo najskôr
vyriešiť. O to väčšia vďaka patrí celému tímu, ktorý napokon
operu priviedol k premiére,“ dodal Marián Chudovský.
Dirigent Ondrej Olos, ktorý počas svojej nedlhej kariéry
s úspechom naštudoval aj niektoré Janáčkove opery, sa s nepríjemnou situáciou vyrovnal so cťou a podarilo sa mu vyvolať spomínanú
elektrizujúcu atmosféru predstavenia.

Ľudovít Ludha (Alber Gregor), Jozef Kundlák (Vítek, solicitátor),
Pavol Remenár (Jaroslav Prus), Gustáv Beláček (Dr. Kolenatý, advokát),
Linda Ballová (Emilia Marty)

Pavol Remenár (Jaroslav Prus), Ivan Ožvát (Hauk-Šendorf), Jozef Kundlák
(Vítek, solicitátor)

Po premiére sa, samozrejme, ozvali aj kritické hlasy, upozorňujúce na
niektoré nedostatky v prístupe či prevedení, ale to iste pomôže tvorcom
k zdokonaleniu ich práce a divákom k ešte plnšiemu zážitku.
Mirjana Šišoláková

Gustáv Beláček (Dr. Kolenatý, advokát), Ľudovít Ludha (Albert Gregor), Linda Ballová (Emilia Marty), Katarína Flórová (Krista, jeho dcéra), Jozef Kundlák
(Vítek, solicitátor)
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Bibliotéka ako informátor
o svete kníh na Slovensku
Na rozdiel od Světa knihy v Prahe, kde sa prezentujú témy,
je slovenský knižný veľtrh Bibliotéka zameraný na čitateľa,
t.j. knihy sa prezentujú na rôznych pódiách, na ktorých vydavatelia knihy predstavujú. V sobotu 7. novembra to boli
napríklad tieto knihy:
Na pódiu Združenia vydavateľov a kníhkupcov (ZVKS) a Literárneho informačného centra (LIC) predstavili antológiu slovenskej
literatúry od 19. storočia po súčasnosť v anglickom preklade. S titulom The Dedalus Book of Slovak Literature ju vydalo britské
vydavateľstvo Dedalus. Besedy sa zúčastnili vydavateľ Eric Lane,
prekladateľka Julia Sherwood, zostavovateľ Peter Karpinský ako aj
niekoľko slovenských autorov, zastúpených v antológii: Pavel Vilikovský, Dušan Mitana a Balla. Ako povedal zostavovateľ Peter Karpinský, keďže antológia bola obmedzená počtom strán, použil pri
výbere veľmi jemné sito, aby zahraničnému čitateľovi sprostredkoval
čo najviac. Ako ukážky zaradil kratšie ucelené celky. Časový rámec
takmer cez dve storočia umožnil dostať sa do antológie autorom ako
napríklad Martin Kukučín, J. C. Hronský či Gejza Vámoš, V. Šikula,
P. Vilikovský, V. Pankovčín, Balla, M. Kompaníková, no mnohí iní
tam naopak nie sú (napr. Rudolf Sloboda. Prečo? Čitatelia v anglofónnej oblasti by nevedeli, ako k nemu pristupovať. Na tom sa zhodli viacerí účastníci besedy, no niektorí sa domnievajú, že Slobodove texty by mohol rozlúsknuť aj zahraničný čitateľ – ak by chcel).
Cieľom antológie podľa zostavovateľa bola snaha ukázať anglickému
čitateľovi, že slovenská literatúra je malá, ale je zaujímavá. Ten – ak

bude chcieť – bude hľadať ďalej. V diskusii padli aj otázky: Je dôležité propagovať slovenskú literatúru v zahraničí alebo doma? Aké
prostriedky voliť? Názory diskutujúcich: „V zahraničí môže zažiariť
autor, ktorý doma nenamúti veľa vody.“ „Rolu hrá často aj náhoda.“
„Každý si zrejme určuje kritériá, čo je dobré a čo je zlé, sám.“ „Súčasnú slovenskú literatúru veľká časť slovenských čitateľov nepozná.“
Prinajmenšom nad tým záverečným, v diskusii vysloveným poznatkom, by sa bolo hodno zamyslieť.
Svoj najnovší preklad maďarského autora Dezsö Kosztolányiho
Sladká vrahyňa do slovenčiny predstavil Karol Wlachovský (vyd.
PT Marenčin). Karol Wlachovský sa prekladaniu z maďarskej literatúry venuje desaťročia. (Okrem iného prekladá všetky diela Lajosa
Grendela). Ani Dezsö Kosztolányiho neprekladal po prvý raz. Pozná
jeho štýl, aj pozadie, na ktorom sa príbeh odohráva. Konkrétne ide
o obdobie po páde maďarskej komúny po r. 1920, obdobie veľmi
chaotické, v Budínskej štvrti Budapešti. Dej s kriminálnym motívom nastoľuje otázku, aká môže byť motivácia zločinu. Súvisí to
s hlbšími vrstvami vo vedomí? Prekladateľ s textom narábal veľmi
pozorne, počínajúc názvom, ktorý zvolil tak, aby čo najviac vystihoval psychologický podtext zločinu a rešpektoval aj expresionisticky
ladenú prózu. Podal, myslím, ukážku, ako má prekladateľ umeleckej
literatúry pristupovať k textu.
Nemusíme sa dejinami zaoberať profesijne, stačí ak sú v spektre
nášho záujmu a z času na čas objavujeme spolu s historikmi nové
a nové veci. Historici novodobých slovenských dejín sa stále vracajú k niektorým obdobiam 20. storočia. V archívoch objavujú nové
pramenné zdroje, dokresľujúce niektoré udalosti alebo vrhajúce na
ne aj celkom nové svetlo. Literárne informačné centrum vydáva edíciu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov a jej najnovší zväzok,
zachycujúci obdobie 2. svetovej vojny a vojnovej Slovenskej republiky, Slovenského národného povstania až po oslobodenie spracoval autorský kolektív pod vedením Valeriána Bystrického. Niektorí
z autorov spomínaného kolektívu boli prítomní aj na Bibliotéke.
V diskusii osvetľovali o. i. zahraničnú politiku vojnovej Slovenskej
republiky pod ministrom Ferdinandom Ďurčanským a neskôr Vojtechom Tukom a niektoré otázky v rovine kultúrnych transferov
medzi Nemeckom a Slovenskom, predovšetkým zo strany Nemecka
snahu inﬁltrovať nemecký vplyv do srdca Slovenska.
Vlastné zážitky, spomienky a príhody z detstva a mladosti aj
nedávnej minulosti sa podujal spracovať spisovateľ a prekladateľ Marián Hatala v knihe 23 poviedok Krok od zmierenia (Trio
Publishing). Trochu tajuplný názov by mohol mať aj podtitul Môj
život s hemofíliou. Táto choroba totiž sprevádza autora po celý život, a to, že sa jej nepoddal, hoci pristúpil na symbiózu s ňou, ale
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rov, sa dennodenne presviedčame všetci. Moju pozornosť na veľtrhu
ale pritiahla mladá žena, ktorá s náruživou, z hĺbky vychádzajúcou
presvedčivosťou rozprávala početnému publiku, ako ponechať pokosenú trávu na záhrade bez toho, aby sme ju sušili na seno alebo
niekam odvláčali. Je súčasťou lúky a lúka si ju sama zužitkuje. Dáme
ju jednoducho pod stromy. A čo s odpadom (takým-hentakým)
– zneli otázky z publika. „Počúvajte, ktorým smerom fúka vietor,
kam svieti slniečko, kam stečie voda, kadiaľ putuje tieň cez deň...“
– Jednoduché veci treba niekedy nanovo objavovať a aj tie najobyčajnejšie veci môžu byť závažné. Najmä harmonizácia života človeka
so zákonmi prírody, ktorým sa človek, najmä mestský, spreneveril.
Hanka Sekulová, absolventka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Agronomickej fakulty, spolu s rodinou hospodári na
záhrade neďaleko hlavného mesta SR a je úžasnou propagátorkou
systému náuky, ktorý sa volá „permakultúra“, t.j. záhrada, ktorá sa
viac-menej obnovuje sama, ak rešpektujeme jej zákonitosti. Jedlé
záhrady a liečivé záhrady sú vo svete už dlho rozšírené. K tomu, aby
sa viac udomácnili aj u nás, verím, že prispeje aj nádherná kniha
Hany Sekulovej s bohatou obrazovou výbavou.
Jarmila Wankeová
Autorka je redaktorka a prekladateľka

snaží sa ju ignorovať, zľahčovať, svedčí o jeho úžasnej vitalite. Briskne, s nadhľadom a vtipom rozprával M. Hatala o niektorých krušných momentoch svojho života. Napríklad o tom, ako sa raz ocitol
v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti a chcel odtiaľ silou-mocou ujsť domov. Ale zabránila mu v tom jedna mladá lekárka.
Jeho terajšia manželka, špičková lekárka v odbore.
Na Bibliotéke sa prezentovali aj dvaja jubilujúci autori, známi o.i.
z tvorby pre deti: Daniel Hevier oslavoval šesťdesiatku. Pri tej príležitosti mal 60 vystúpení na základných školách po celom Slovensku.
Rozhodol sa, že osloví 6 tisíc detí a porozpráva sa s nimi. Pekné, nie?
Druhým jubilantom je Ján Uličiansky (nar. 29. 10. 1955), predstaviteľ
modernej slovenskej rozprávky. Zobrala som do ruky jeho knižku
LEONARDO, kocúr z ulice s ilustráciami Martiny Matlovičovej.
Jedným slovom nádherné! Kniha je aj polygraﬁcky zaujímavá.
Na koniec som si nechala ohromujúce stretnutie s autorkou knihy Darujme si zdravie z vlastnej záhrady (vyd. Príroda). O tom,
že záhradka ako znovuobjavený (po koľký už raz?) fenomén ﬁguruje v našich kalendároch, magazínoch a časopisoch pre záhradká-

Daniel Hevier s Mariánom Hatalom v stánku Trio Publishing,
foto: archív M. Hatalu

Z prezentácie antológie slovenskej literatúry v angličtine. Zľava: prozaik Balla, prekladateľka Julia Sherwood, vydavateľ Eric Lane, moderátorka Eva Tomkuliaková,
zostavovateľ Peter Karpinský a spisovatelia Pavel Vilikovský a Dušan Mitana, foto: Radoslav Matejov
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Česi v Žiline
1918–1938
3. časť

Pozostatky vojenského cintorína obetí prvej svetovej vojny, 2015

Kultúrny, športový a spoločenský život v Žiline v medzivojnovom období

Kapitán Jan Bělina

Msgr. Metoděj Kubáň

Vďaka strategickej polohe sa v Žiline ustanovila
jedna z najsilnejších vojenských posádok na
Slovensku. Slúžilo v nej
tiež množstvo Čechov.
Zásluhou osvetovej a kultúrnej činnosti, ktorú
vyvíjala, sa medzi ňou
a obyvateľstvom mesta
vytvorili priateľské vzťahy.
Najsilnejším útvarom
bola posádka 41. pešieho
pluku, po čase premenovanom po československom prezidentovi Edvardovi Benešovi.
Vo vojenskom zátiší
mali vojaci k dispozícii
vlastnú čitáreň, knižnicu, kino, divadlo i kapelu. Zvlášť populárny bol
huslista kapitán Jan
Bělina, ktorý so svojím
sláčikovým
kvartetom
hrával na väčšine kultúrnych predstavení.
Medzi najvýznamnejšie
české osobnosti žilinskej
vojenskej posádky patril
generál duchovnej služby
Msgr. Metoděj Kubáň.
Pochádzal z Hornej Bečvy. Počas prvej svetovej
vojny prešiel niekoľkými

bojiskami, ochorel na čierne kiahne a tropickú maláriu. Po vyliečení vystriedal niekoľko pôsobísk. Od 1. decembra 1919 nastúpil k posádkovému veliteľstvu v Žiline a o tri roky neskôr bol pridelený k 41. pešiemu
pluku. Tam pôsobil ako duchovný, osvetový náčelník, správca vojenského zátišia, spravodajský dôstojník a tlačový referent. Významne prispel
k vytváraniu dobrých vzťahov medzi vojenským a civilným obyvateľstvom.
Podieľal sa aj na vzdelávaní žilinskej orolskej jednoty. Vo vojenskom zátiší vybudoval kino, divadlo a pridružil sem YMCU (Young
Men‘s Christian Association – „Křesťanské sdruženie mládeže“).
Okrem premietania väčšinou amerických ﬁlmov sa tu hrávali divadelné predstavenia a konali koncerty, na ktoré chodievali aj občania mesta. Veľké úspechy slávili kurzy pre negramotných vojakov,
ktoré organizoval. Zo Žiliny bol preložený roku 1928. Neskôr bol
menovaný za prednostu skupiny katolíckeho oddelenia Ministerstva
národnej obrany a generálneho vikára katolíkov čsl. brannej moci
v hodnosti generála duchovnej služby. Zomrel roku 1942 v koncentračnom tábore v Dachau.
Podplukovník Václav Čermák slúžil po prvej svetovej vojne v Žiline ako posádkový dôstojník. Vzhľadom na pokročilý vek a invaliditu v dôsledku ťažkého zranenia zastával kancelársku funkciu. V roku
1925 bol preradený do výslužby. Aj po penzionovaní zostal v Žiline
a až do roku 1939 sa „dušou i telom“ venoval medzinárodnému vojenskému cintorínu obetí prvej svetovej vojny, ktorý vznikol pri vojenskej nemocnici zriadenej v Žiline v roku 1915 pre chorých a ranených
vojakov centrálnych mocností a zajatcov Dohody. Pochovaných tu
bolo približne 1 300 vojakov.
Podplukovník Čermák prišiel s plánom obnovy cintorína. S obmedzenými prostriedkami sa mu v spolupráci s miestnou vojenskou
posádkou podarilo vybudovať ústrednú kanalizáciu, cementové rámy
s novou medenou doskou a betónovým náhrobníkom ukončeným
podľa vyznávanej viery na každý hrob (kresťania mali cementové kríže,
moslimovia betónový valček s obrubou, ktorý pripomínal minaret, židia otvorenú knihu symbolizujúcu jednu z Mojžišových kníh). Vytvoril tiež kvetinovú záhradu so skleníkom na výzdobu hrobov.
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Jeho dielo preslávilo Žilinu po celej Európe. Za svoju záslužnú
a nezištnú činnosť bol vyznamenaný aj vládou Kráľovstva Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Najvyššie uznanie sa mu ale dostalo od samotných pozostalých.
Zásadný význam na medzivojnovom vývoji Žiliny mali českí učitelia.
V poprevratovom období zohrali dôležitú úlohu. Snažili sa o demokratizáciu školského systému a zavedenie nových vyučovacích metód. S ich
pôsobením sa významne zvýšila kvalita vyučovania. Prvá veľká vlna
profesorov z Čiech prišla po výzve ministra s plnou mocou pre správu
Slovenska Vavra Šrobára do Žiliny v rokoch 1919 – 1923. Postupne prichádzali ďalší, hlavne mladí profesori priamo po ukončení štúdia. Často
menili miesta pôsobenia, niektorí v Žiline učili len jeden rok a z osobných alebo služobných dôvodov odchádzali na iné pôsobisko.
Pedagógovia sa museli ihneď po nástupe zaradiť do vyučovacieho
procesu. Hlavne v prvých rokoch boli nesmierne pracovne vyťažení
a popri učení zastávali ďalšie rôzne funkcie. Českí učitelia sa miestnym pomerom v Žiline prispôsobovali rýchlo. Dokázali sa povzniesť
nad materiálne nedostatky a nadšene sa zapojili do kultúrnych,
vzdelávacích, osvetových a dobročinných akcií. Činnosť žilinských
učiteľov bola naozaj rozsiahla. Pracovali v miestnom odbore Matice slovenskej, v Občianskej besede, spolkoch Kollár a Hviezdoslav,
Živene, Sokole a mnohých ďalších. Knižne i časopisecky publikovali, podieľali sa na tvorbe nových učebníc, prekladali do slovenčiny
atď. Pre žiakov organizovali aj vychádzky, výlety a exkurzie do okolia
Žiliny, kde sa zoznamovali nielen s prírodnými krásami, ale napr.
aj s miestnymi priemyselnými podnikmi. Profesor reálky František
Šmilauer chodil so žiakmi do prírody kresliť. Školské výlety na konci školského roku kombinovali návštevy pamiatok s turistikou.
Na stredných školách v Žiline vzniklo v medzivojnovom období
niekoľko kultúrnych a osvetových spolkov. Na žilinskej reálke bolo
založené Alumneum, podporný a stravovací spolok, ktorý podporoval
chudobných žiakov. Zaisťoval im učebnice, knihy, šaty i peniaze. Organizoval rôzne zbierkové akcie, divadelné večierky, koncerty apod.
Viac ako desať rokov bol správcom Alumnea katechéta Msgr. František Pitrocha. Pochádzal z Nového Mesta na Morave. Na žilinskú
reálku prišiel v roku 1919, po tom, ako sa dobrovoľne prihlásil na
výpomoc na Slovensko. V Žiline zostal až do konca svojho života.
V roku 1923 založili na reálke profesori J. Osvald a R. Žižka
Samovzdelávací krúžok študentov. Krúžok pripravoval prednášky

a študentské tanečné zábavy, no najväčší úspech mali jeho divadelné
predstavenia.
Jednou z najvýraznejších osobností učiteľského zboru dievčenského gymnázia bol Vladimír Šmilauer. Do Žiliny prišiel roku 1922,
vyučoval českoslovenčinu a nemčinu. Neskôr pracoval na stredných
školách v Bratislave. Po odchode zo Slovenska sa stal profesorom českého jazyka na Filozoﬁckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ako
jazykovedec sa zaoberal predovšetkým onomastikou, toponomastikou
a syntaxou. V dobe svojho pôsobenia v Žiline sa zaujímal o staršie
dejiny Slovenska a vývoj slovenčiny, na túto tému publikoval niekoľko
prác, napr. v roku 1932 vyšla jeho monograﬁa Vodopis starého Slovenska. Počas pôsobenia v Žiline sa významne zapojil do miestneho i celoslovenského kultúrneho života. Pre študentov i širšiu verejnosť organizoval prednáškovú činnosť a výlety. Pre študentov vyšších ročníkov
založil Samovzdelávací krúžok P. O. Hviezdoslava. Jeho cieľom bolo
naučiť študentov plynulému rečníckemu prejavu aj bez písomného
podkladu. Študenti si nielen pripravovali prednášky, ale venovali sa aj
recitovaniu a hraniu rôznych scénok.
Po odchode V. Šmilauera prevzal činnosť samovzdelávacieho krúžku
Josef Běhounek, rodák z Kutnej Hory, profesor francúzštiny a češtiny (slovenčiny). Zameranie krúžku rozšíril o témy svetových dejín
a základov ﬁlozoﬁe. Počas jedného roku krúžok pod jeho vedením
zorganizoval 25 prednášok, prednášky podstatne rozširovali obsah
bežných vyučovacích hodín. Krúžok pripravoval aj rôzne besiedky
a predstavenia. Napr. v lete roku 1926 pripravil v spolupráci s Louisou
Hálkovou Večer najmladšej československej poézie. Peniaze zo vstupného
boli odovzdávané Osvetovej besede na zriadenie knižnice modernej
literatúry. Běhounek založil tiež Študentský časopis, v ktorom mohli
žiaci publikovať svoje práce a preklady diel svetovej literatúry. Sám
Běhounek prekladal z ruštiny, nemčiny a francúzštiny.
Nezmazateľnú stopu v Žiline zanechala osobnosť lekára a spisovateľa Ivana Hálka. Spolu so ženou Louisou sa zapojili do rozsiahlej spolkovej činnosti. Louisa sa stala napr. predsedníčkou miestnej pobočky
Živeny, podpredsedníčkou Slovenského spolku pre literatúru a umenie,
ktorý vznikol v Žiline koncom novembra 1918, a mnohých ďalších.
Obe Hálkove dcéry a ich manželia pracovali v miestnych divadelných
spolkoch. (bližšie viď. Listy 6/2015).
Michala Sedláčková
Slovenské národné múzeum v Martine
Foto: Slovenské národné múzeum v Martine

Vojenský cintorín obetí prvej svetovej vojny, 30. roky 20. st.
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Vietnamci a Česká republika
IV. část: Národnostní menšinou v ČR
Dne 3. července 2013 došlo k rozšíření Rady vlády pro národnostní menšiny o zástupce vietnamské a běloruské menšiny. Obě
menšiny (vietnamská i běloruská) se jednání Rady účastnily již před tímto datem, a to od roku 2007 prostřednictvím svých
zástupců. Bylo to však pouze v roli hostů. Novým plnoprávným reprezentantem Vietnamců v ČR se stal RNDr. Huu Uyen
Pham, CSc. z občanského sdružení Van Lang. S ohledem na tuto skutečnost se nabízí několik otázek. Předně se lze ptát, co
tento akt znamená z právního hlediska pro samotné Vietnamce v ČR a tudíž jaký závazek z toho vyplývá také pro český stát?
V neposlední řadě je to další otázka mířící k budoucnosti integrace vietnamského etnika (vietnamské menšiny) v ČR. Otázka
v tomto ohledu zní: Je status národnostní menšiny impulsem k prohloubení soužití této menšiny s majoritou?
Nejprve vyjděme z následujícího postřehu ze života zahraničních Čechů nebo Slováků v cizině. Jejich zkušenosti se dají zjednodušit na základě vlastních výpovědí přesídlenců, a to do bonmotu, že nejlepší podmínkou pro úspěšnou integraci je maximální kontakt s novou společností
a optimální udržení si vlastní původní kultury, tj. české nebo slovenské.
V případě Vietnamců je možné pravděpodobně konstatovat opak. To
znamená, že vietnamskému imigrantu v první generaci se jedná v ČR
spíše o maximální kontakt s původním domovem a o optimální soužití
s přijímací společností. Musím ale hned zdůraznit, že v tomto konstatování nemá být viděn žádný náznak ostouzení. Jedná se pouze o snahu ve
zkratce vyjádřit pravděpodobnou tendenci patrnou u Vietnamců žijících
v České republice jako první generace, přičemž u druhé generace Vietnamců můžeme hovořit o opačné tendenci. Mladí Vietnamci se zde cítí
více doma než ve Vietnamu. Tato „dvougenerační“ novodobá imigrace
do České republiky získala 3. července 2013 status národnostní menšiny
a dosáhla stejného právního postavení jako Bulhaři, Chorvati, Maďaři,
Němci, Poláci, Slováci, Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové a Ukrajinci žijící v ČR relativně delší dobu než Vietnamci.
Existovaly a možná dál dodnes existují (alespoň podle mne) čtyři základní přístupy či názory na uznání Vietnamců v ČR za menšinu. První
koncept bych pro zjednodušení nazval Winterovský, druhý koncept lze
odvodit z postojů Ministerstva vnitra ČR, třetí koncept vychází ze stanoviska OSN a čtvrtý koncept můžeme označit za vlastní vietnamský
pohled, tj. pohled Vietnamců žijících na území ČR.
První koncept nebo postoj představuje muž jménem Marcel Winter.
Je majitelem ﬁrmy Winter Management and Consulting. Je také od roku
2002 předsedou Česko-vietnamské společnosti a navíc zastupoval a zastupuje české ﬁrmy ve Vietnamu (většinou uvádí, že zastupoval na 80
českých ﬁrem). Ve Vietnamu také kratší dobu pracovně působil.
Pokusme se o malé představení Winterovy strategie. Když se v letech
2005–2007 diskutovalo o potřebě laciné pracovní síly pro české podniky
ze zahraničí, opakoval na mnoha místech toto: „Podle úřadů práce dnes
naše podniky dlouhodobě marně hledají přes 133 tisíc pracovníků, z toho

Valná hromada Česko-vietnamské společnosti, Praha, únor 2001

18 448 kovodělníků… Předpokládá se, že do roku 2010 bude u nás chybět přes 450 000 pracovníků.“ Vystupoval v této souvislosti jako člověk,
který nabízí záchranu českým podnikům. Říkal například: „Podařilo se mi
uzavřít smlouvy se 4 největšími vietnamskými personálními a školícími
agenturami, které mají mnohaletou praxi ve vysílání pracovníků do zahraničí a mají pro tuto činnost licenci vietnamského ministerstva práce, sociálních věcí a pro válečné invalidy… Chceme v rámci projektu „Vzájemná
pomoc“ poskytnout našim výrobcům až 5 000 pracovníků z Vietnamu
a od roku 2009 dokonce až 45 000, podle potřeb našeho průmyslu.“ V jiném článku píše, že se v dubnu 2008 setkal ve Vietnamu s malými agenturami, které mají zajistit pracovníky pro ﬁrmy v České republice, a to
Panasonic, Foxconn nebo Škoda auto. Pro Českou tiskovou kancelář dne
4. června 2008 oznamoval, že v Hanoji a Ho Či Minově městě (Saigonu)
vzniknou velká náborová střediska pro formování další pracovní migrace
do ČR.
Český tisk jeho prohlášení bral vážně. Proti takovým náborovým akcím vystupovalo Ministerstvo vnitra ČR a prohlašovalo, že na něho podá
trestní oznámení. Winter měl také konﬂikt s nevládními organizacemi,
které se zabývají vietnamskou imigrací: La Stradou (organizací poskytující ochranu vykořisťovaným osobám) nebo Klubem Hanoi (sdružujícím
zájemce o Vietnam, kulturu a tradice této země a zvláště o vietnamskou
komunitu v ČR) aj. Avšak na druhé straně byla a je činnost M. Wintera
uznávána vietnamskou ambasádou.
Jak to s novou pracovní migrací z Vietnamu nakonec dopadlo? Do
ČR přišly v letech 2007–2008 skutečně tisíce agenturních dělníků (v ČR
vzniklo na 2 000 agentur, které „dovážely“, respektive obchodovaly
s pracovní silou a doslova ožebračily dělníky nejen z Vietnamu, ale také
z Mongolska a Ukrajiny). Po tragédii s přesunem pracovní síly z těchto
zemí Winter říká do novin v roce 2012 překvapující závěry: „Už čtyři
roky veřejně kritizuji a posílám dopisy ministerstvu a vládě kvůli tomu,
že se sem během posledních pár let dostalo přes 20 000 Vietnamců, kteří
byli podvedeni některými vietnamskými personálními agenturami, které
jsou napojené na české personální agentury. Po příjezdu se z nich stali
novodobí otroci…“
Ponechme stranou, kdo a jakým způsobem zorganizoval převoz agenturních dělníků z Vietnamu do ČR a jaký podíl na tom měla zmíněná
ﬁrma WCM. Zajímá nás jen Winterova argumentace, proč mají být Vietnamci oﬁciálně uznáni menšinou. Tato argumentace je totiž založena
na podobném postoji, tj. na proklamaci pomoci dobré věci, a to stejně jako
v případě propagace ve prospěch uznání Vietnamců v ČR za menšinu.
Winter často vystupoval v této proklamaci jako „táta“ Vietnamců v ČR.
To není nic nového: podobných českých tatíků bylo více. Například jistý pan Petys, majitel či spolumajitel kdysi velké velkoobchodní tržnice
v Modřanech zbudované na soukromém pozemku. Jeho tržnice byla
vlastně pokračovatelkou první pražské vietnamské tržnice, instalované na
ubytovně na hostivařském sídlišti zvaném Košík.
Winterovu argumentaci ohledně uznání Vietnamců menšinou můžeme shrnout do následujících bodů. Vietnamců je na území dnešní České
republiky velké množství, jsou zde dlouho; jednou říkal již od roku 1955,

10 Listy

10_11_Broucek.indd 10

12/8/2015 12:55:32 PM

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti v ČR

Zahradní slavnost, Praha 10, Roztyly, červen 2000

jindy dokonce tvrdil od roku 1950. Stále přitom kladl důraz na to, že se
za ně může zaručit z důvodu své dlouholeté osobní blízkosti s Vietnamci. Říkával v té době, že Vietnamce zná 59 let atd. Z charakteristických
vlastností tohoto etnika v ČR podtrhoval, že Vietnamci mají dlouhodobě pouze dva požadavky: nepovinné vyučování vietnamštiny a možnost
dvojího občanství pro děti, které se zde narodí vietnamským rodičům.
Je třeba však konstatovat, že ačkoli to byla ze strany Marcela Wintera místy spíše propagandistická hesla, která pronášel při všech možných příležitostech a spojoval je vždy s činností své privátní ﬁrmy, nakonec se toto uvažování dostalo nejen do českého tisku (a to většinou
jako protiklad k negativním zprávám o Vietnamcích, třeba ohledně
drog, padělaného zboží apod.), ale podobné úvahy se dostaly také do
politiky. Jako příklad mohou posloužit glosy Karla Schwarzenberga,
který v uznání Vietnamců sehrál nakonec rozhodující roli. Schwarzenberg argumentoval stejně obecně a v podobných obecnějších frázích jako Winter. Oba se ve svých posudcích existence Vietnamců
v ČR shodovali v tom, že nelze zavírat oči před faktem, že Vietnamci
jsou silná komunita, která si větší zapojení do státu zaslouží. „Běžte po
ulici a kupte si zeleninu. Vidíte, že tady Vietnamci jsou, to nelze popírat,“ poznamenal Schwarzenberg. Samozřejmě, že tím nechci říci, že
K. Schwarzenberg byl přímo ovlivněn Winterem. Není to až tak důležité,
proč bývalý předseda Rady vlády pro národnosti zrovna takto argumentoval. O trošku důležitější je to, že právě Winterovo působení pomohlo
vnést do části vietnamské komunity úsilí získat status menšiny.
Druhý koncept nebo postoj představuje Ministerstvo vnitra ČR.
Ministerský koncept či náhled říkal naopak proti Winterově aktivitě, že Vietnamci jsou zde velmi krátkou dobu. Vycházel ze skutečnosti, že v roce 1990 bylo v celém Československu kolem 9–10 tisíc
Vietnamců. Čili to znamená, že srovnáme-li dnešní počty (tj. nedávných
61 tisíc či dnešních asi 57 tisíc) na území jen České republiky, můžeme
konstatovat, že přibližně 85 % příslušníků této komunity sem přišlo během posledních dvou desetiletí.
Ministerský koncept se drží Českého menšinového zákona z r. 2001.
Zákon národnostní menšiny deﬁnuje obecně jako „společenství občanů
České republiky žijících na území současné České republiky, atd. To znamená, že hlavní důraz se točil kolem toho že, za 1. Vietnamců, kteří již
obdrželi občanství ČR, bylo v té době asi 824, za 2. jsou zde relativně
krátkou dobu a za 3. se také jako problém přetřásala kriminalita některých Vietnamců v českém prostředí.
Co můžeme říci o prvním (Winterovském) a druhém (ministerském) konceptu: oba dva předpokládají, že uznání za menšinu má
nějakou právní váhu, hodnotu. Oba koncepty tudíž respektují význam
statusu menšiny. První předpokládá (kromě toho, že říká, že si to
Vietnamci zaslouží za to, že jsou tady dlouho a že mají jisté kvality, které
jsou v mnohém nad průměrem většiny) předpokládá rozvoj k lepšímu
životu, tedy aktem uznání menšinou má dojít ke kvalitnějšímu životu

s právními jistotami. Druhý náhled vychází z toho, že ve hře je především dotační politika. Podle ní se mělo nejprve vyzkoušet, komu a jakým
způsobem a na co bude ﬁnanční podpora vynakládána a tedy s jakým konečným efektem. Tomu měly také sloužit projekty MV, jejichž smyslem
byla právě tato adresnost a také pomoc v tom smyslu, že se bude jednat
o pokus odpojení od jisté manipulace až vydírání některých Vietnamců,
kteří byli odkázáni na vietnamské placené služby (dich vu). Lze jen ve
stručnosti připomenout fakt, že například za formální prodloužení dlouhodobého pobytu byli nově příchozí Vietnamci ochotni platit desetitisíce
korun svým „zkušenějším“ příslušníkům této menšiny.
Naproti tomu třetí koncept vycházející z charty lidských práv OSN
říká, že počet osob respektované menšiny má být v takové velikosti, aby si
její členové mohli sami rozvíjet své etnické, náboženské a jazykové „charakteristiky“. Z toho se někdy dovozuje, že existence národnostní menšiny na území státu není otázkou nějakého formálního procesu uznávání,
ale je faktem, který nastane, nebo nenastane.
Čtvrtý přístup, který jsme nazvali vietnamským, se zdá být nejstřízlivějším, neboť je oproštěn od ideových proklamací. Jeho orientace spočívá na přirozených zásadách věcnosti. Znamená to, že běžní Vietnamci,
pokud o možnosti uznání za menšinu uvažovali, ptali se zcela přirozeně:
k čemu mi to bude? Pokoušeli se porovnávat vcelku neznámé kolektivní
výhody, plynoucí z uznání menšinou, se svými skutečnými každodenními starostmi, jejichž obsahem byla a stále je individuální soběstačnost.
Na závěr můžeme shrnout: myšlenka požadavku uznání menšiny byla
do komunity vnesena a rezonovala pouze u některých vietnamských představitelů. Zdá se, že naprosté většině Vietnamců je tento problém příliš
vzdálen od jejich skutečných každodenních zájmů. Jako největší pozitivum samotného uznání 3. července 2013 se jeví fakt, že obě strany: český
stát i Vietnamci jsou tak vybídnuti k otevřené spolupráci. Někteří politici
(či vysocí úředníci ministerstev) to docela pochopili: například Tomáš
Dub, tehdejší náměstek Ministerstva zahraničních věcí ČR si sliboval
uznáním za menšinu řešení problémů vietnamské integrace ve „vyšším
formátu“. Jinak (kromě prezidenta Miloše Zemana ústy jeho experta
Hynka Kmoníčka, a několika dalších politiků) spíše převládala skepse
a opatrnost. Například Jaroným Tejc, soc. dem. poslanec, soudil, že by
byly pro obě strany vhodnější konkrétní projekty, integrující cizince více
do české společnosti, než akt menšinové oﬁciality. Svůj názor formuloval
s mírnou dávkou asimilace, když řekl: „Místo vytváření menšin bychom
měli přesvědčit co nejvíce lidí a vytvořit jim co nejlepší podmínky, aby
přijali českou kulturu a český jazyk za svůj.“
V každém případě, ať je prezentovaný akt uznání menšinou jakkoli
problematizován, zůstává nadějí minimálně pro druhou generaci Vietnamců v ČR, a to navzdory faktu, že podstatou existence této menšiny,
či ústřední silou, hybatelem, bude ještě nějaký čas především první generace se silnými vazbami na Vietnam.
PhDr. Stanislav Brouček, CSc., etnologický ústav AV ČR
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Ako znejú...
Žilinský kraj patrí k historicky a etnologicky zaujímavým
regiónom Slovenska. Z hľadiska folklórnej tradície a výskytu výrobcov ľudových hudobných nástrojov je oblasťou veľmi rôznorodou. Renomovane a na odbornej úrovni
sa tu výrobe ľudových hudobných nástrojov venujú ich
výrobcovia už niekoľko desaťročí, nadväzujúc na tradičné
postupy výroby starších generácií.
Považské múzeum v Žiline 8. septembra 2015 slávnostnou
vernisážou otvorilo v Sobášnom paláci v Bytči výstavu s názvom
Ako znejú..., ktorá je výsledkom výskumu zameraného na zmapovanie tvorby súčasných výrobcov ľudových hudobných nástrojov
v Žilinskom kraji. Predstavuje 11 autorov z rôznych regiónov kraja
a s rôznym zameraním práce. Upriamuje pozornosť aj na nedávno
zosnulých majstrov, ktorí svojou prácou významne ovplyvnili a nasmerovali súčasníkov. Každému výrobcovi je venovaný 1 banner,
ktorý prostredníctvom textu a fotograﬁí poskytuje základné informácie o jeho živote a práci. Návštevníci tu nájdu zmienky a zaujímavosti o spôsobe výroby jednotlivých nástrojov či o použitých
materiáloch. Výstava ďalej pozostáva z hudobných nástrojov, ktoré
vyrobili a zapožičali samotní autori. Zostavená je tak, aby záujemcom predstavila čo najširšiu škálu rozmanitých typov nástrojov
z troch základných skupín – vzduchozvučných, strunozvučných
a samoznejúcich. Mnohé z nich oslovujú najmä precíznou dekoratívnou výzdobou a dokonalým spracovaním. Odborným garantom
výstavy je známy pedagóg, hudobník a výrobca ľudových hudobných nástrojov PaedDr. Roman Bienik, PhD. Výstavu si návštevníci
mohli pozrieť do konca novembra.
Autori prezentovaní na výstave sú nielen zruční výrobcovia, ale
zároveň vynikajúci interpreti hudby a držitelia mnohých ocenení.
Na to, aby zhotovili kvalitný hudobný nástroj s požadovanými
akustickými vlastnosťami, musia byť dobrí muzikanti a ovládať aj
niekoľko remesiel. V nasledujúcich riadkoch si ich tvorbu stručne
priblížime.
Vladimír Grieš sa narodil v Liptovskom Mikuláši, v súčasnosti
žije a tvorí v Liptovských Vlachoch. Výrobe ľudových hudobných
nástrojov, konkrétne aerofónov, sa venuje popri zamestnaní. V jeho
tvorbe nájdeme najmä koncovky a 6-dierkové pastierske píšťaly, fujarky a fujary a príležitostne zhotovuje aj detské zvukové hračky.
K výrobe hudobných nástrojov sa dostal vďaka svojmu otcovi Ondrejovi Griešovi. Pozorovaním jeho práce získal veľa cenných poznatkov a ako sám s vtipom hovorí, je „samouk po otcovi“. Prvá
píšťalka, ktorú zhotovil, bola koncovka, hoci celá nebola iba jeho
dielom. Dokončil to, čo otec už nestihol. Po nej nasledovali ďalšie
koncovky, 6-dierkové píšťaly a v roku 2000 aj prvé fujarky a fujary.
Z materiálov uprednostňuje najmä bazové drevo, občas siahne aj po
jabloni či tise. Všetky hudobné nástroje zdobí precízne vyrezávaným
plastickým ornamentom. Používa hlavne rastlinné motívy, prevažne
v podobe ruží a kvetov. Takto svojim dielam dáva nezameniteľný rukopis. V hre na píšťalách a fujarách vystupuje ako sólista najčastejšie
počas folklórnych podujatí a jarmokov, na ktorých sa pravidelne
zúčastňuje. Do súčasnosti získal dve ocenenia Instrumentum Excellens, počas FSP v Detve. V roku 2006 v kategórii detské zvukové
hračky za koncovky, trúbu z kôry, brnčadlo a gombíkové frndžadlá. Na desiatej záverečnej súťaži v roku 2010, ktorá bola venovaná
všetkým hudobným nástrojom, dostal rovnaké ocenenie za fujaru,
6-dierkovú píšťalu a koncovku.

Roman Bienik je rodák z Bratislavy, dnes žije v Dolnom Hričove
pri Žiline. Hudobné nástroje začal vyrábať ako 15-ročný chlapec.
Remeselnej zručnosti sa učil v dielni svojho starého otca v Kokave nad Rimavicou a u rôznych majstrov. Jeho najlepším učiteľom
bol však „ujo Psota“ (Teodor Martin Psota). Roman Bienik však
nezačínal píšťalami, ale zložitejšou fujarou a od výroby fujary sa postupne dostal k píšťalám. Počas vysokoškolského štúdia získal ďalšie znalosti z oblasti hudobnej teórie a akustiky, ktoré aplikoval pri
svojej práci. Záber jeho tvorby je naozaj široký. Zhotovuje rozsiahlu
škálu jazýčkových aerofónov, hranových píšťal (najmä koncovky),
fujary, 6-dierkové píšťaly, dvojačky, rífové píšťaly a iné. Okrajovo sa
venuje aj výrobe krpcov či opaskov. Pri výrobe píšťal a fujár uprednostňuje bazové drevo, v poslednom období však siaha aj po tvrdších
drevinách, ako je jaseň, agát, javor, ktoré mu akusticky viac vyhovujú. V jeho dielni vzniká aj konštrukčne najzložitejší hudobný nástroj
– gajdy. Na ich zhotovenie používa už ušľachtilejšie listnaté dreviny,
ako sú orech, slivka či hruška. Hudobné nástroje Romana Bienika
oslovia nielen vynikajúcim zvukom, ale tiež dokonalou výzdobou,
ktorú uplatňuje predovšetkým pri fujarách. Najčastejšie ornament
vyrezáva nožom, používa však aj náročnejšie techniky leptania kyselinou a vybíjania plieškom. O jeho remeselných a hudobných
kvalitách svedčia aj ocenenia. Je trojnásobným držiteľom ceny Instrumentum Excellens z folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
(2x fujara a 1x gajdy). Jeho nástroje nájdeme po celom svete. Ako
sám s vtipom hovorí: „mám hudobné nástroje všade, okrem Antarktídy“.
Vít Pieš pochádza z Čičmian, v súčasnosti žije v Žiline. Od roku
2009 je majstrom ľudovej umeleckej výroby v troch odvetviach –
práca s drevom, kožou a kovom. Jeho tvorba, inšpirovaná ľudovou
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kultúrou obce Čičmany, má obdivuhodne široký záber. Salaš,
s ktorým je spojené jeho detstvo, už neexistuje, napriek tomu zostal
v jeho srdci a svojou zručnosťou ho preniesol do širokej škály umeleckých prác. Salašnícky riad a náčinie, spony na spínanie košieľ,
pracky na opasky, valašky, oporné palice, okované kraslice, široké
kožené opasky a kapsy, všetky tieto dielka vynikajú precíznosťou,
detailnosťou a citom pre materiál. Salašníctvo sa stalo Vítovi Piešovi inšpiráciou aj pri výrobe ľudových hudobných nástrojov, preto
v tejto oblasti tvorby u neho dominujú fujary a najmä píšťaly. Z píšťal u neho nájdeme 6-dierkové, rífové, koncovky a dvojačky. Na
mnohých si v minulosti sám rád zahral. Vít Pieš je samouk. Veľa
cenných rád a informácii získal aj od známeho výrobcu ľudových
hudobných nástrojov Michala Fiľu a z dostupnej literatúry. Píšťaly
vyrába prevažne z bazového, ale aj ovocného dreva, ktoré si sám
hľadá v okolitých lesoch rodnej obce. V jeho inventári nájdeme aj
typické čičmianske píšťaly, charakteristické náročnou výzdobnou
technikou – vylievaním cínom. Dôkladnosť a náročnosť spracovania môžeme vidieť aj pri ďalších výzdobných technikách, akými sú
gravírovanie kovových obručí píšťal, vybíjanie píšťal kovom a leptanie kyselinou. Originalitou a charakteristickým rukopisom autora sa vyznačujú predovšetkým píšťaly s plastickou rezbou hlavice,
znázorňujúcou ľudské hlavy, najmä hlavy Čičmaniek, Čičmancov
či pastierov. Hudobné nástroje, ktoré tvoria osobitú časť jeho rozsiahlej tvorby, vystavoval v rámci iných výstav prezentujúcich jeho
tvorbu komplexne, a to doma i v zahraničí.

Stanislav Otruba je jeden z najznámejších slovenských zvonkárov,
od roku 2012 majster ľudovej umeleckej výroby za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej technológie pri zhotovení zvoncov, v odvetví výroba
z kovu. Narodil sa v Zázrivej a v tejto oravskej obci žije a tvorí až do
súčasnosti. Keď sa mu jedného dňa dostala do rúk monograﬁa o obci
Zázrivá, zaujala ho kapitola o starej tradícii výroby zvoncov na Orave
a tá sa stala prvým podnetom k ďalšiemu smerovaniu jeho práce. Prvé
teoretické vedomosti o výrobe zvoncov čerpal práve zo spomínanej
monograﬁe a zo spomienok starých majstrov. Detaily pracovného postupu však zvládol ako samouk. Pozháňal si formy a sám si zhotovil
špecializované náradie potrebné k ich výrobe. V roku 1996 zhotovil svoj prvý výrobok. Vyrába najmä dva druhy tradičných kovaných
zvoncov, a to šuláre, ktoré majú podlhovastý tvar a klepáre, ktoré
sú baňaté. Pri ich výrobe používa hlbokoťažný, polooceľový plech
o hrúbkach od 0,6 po 2 mm. Hoci tradičné zvonce slúžili ako pracovný nástroj pastierov a z týchto dôvodov sa nezdobili, Stanislav Otruba
sa snaží prispôsobiť požiadavkám zákazníkov a niektoré jeho výrobky
sú charakteristické netradičnou dekoráciou – vybrusovaním a rytím.
V roku 2007 sa Stanislav Otruba po prvýkrát predstavil aj s vlastnou
zvonkohrou, pri ktorej si veľmi rád zaspieva ľudové piesne z rodnej
Oravy. Jeho zvonkohry nájdeme aj v zahraničí, a to v Kanade, Amerike či v Japonsku. Vyrobil ich aj pre viaceré folklórne zoskupenia na
Slovensku a v Čechách. Ako majster vo svojom remesle sa zúčastňuje
na rôznych podujatiach prezentujúcich tradičné remeslá.
Katarína Kendrová, Považské múzeum v Žiline
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Žijeme v Štúrovom roku

III. časť

Ľudovít Štúr v rodisku aj na hrade
V Štúrovom rodnom Uhrovci sa 24.–25. októbra odohralo
ﬁnále
celoštátnych celoročných osláv
a spomienok na spolutvorcu moderných slovenských
dejín. Práve v tejto obci
– vtedajšom Zay-Uhrovci – sa totiž v rodine evanjelického učiteľa narodil
28. 10. 1815.
Odkaz o vyššej morálke
Kulisa oneskoreného babieho leta akoby chcela podčiarknuť svetlo a teplo, ktoré velikán
svojím životom a hlavne dielom
Autorom známky je akademický maliar vniesol do života slovenského
Rudolf Cigánik
národa v 19. storočí, v dobách
azda najtemnejších pre samotnú jeho existenciu. Aj nádherné počasie prilákalo do Štúrovho rodiska niekoľko tisíc návštevníkov z celého Slovenska, dôležitosť a ukotvenosť podujatia potvrdila účasť
najvyšších vládnych a politických predstaviteľov štátu. Ešte pred oﬁciálnym začiatkom osláv si slovo zobrala Matica slovenská. Úderom
dvanástej sa začalo vyhlasovanie výsledkov súťaže vysokoškolákov,
ktorí sa zapojili do tradičnej súťaže o najlepšiu matičnú esej, tentoraz
na tému Odkaz Ľudovíta Štúra. So slávnostným príhovorom vystúpil predseda Matice slovenskej. Na súťaži o matičnú esej sa zúčastnilo rekordných 127 študentov zo Slovenska i Česka. Víťazom sa stal
s esejou „Ľudovít Štúr ako osobnosť svojej i našej doby“ Milan Kolesík, študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Víťazné práce
budú uverejnené v prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský. Potom sa na hlavnej tribúne umiestnenej na neveľkom – po
Štúrovi pomenovanom – námestíčku neďaleko velikánovej busty vystriedalo niekoľko rečníkov, prezident SR A. Kiska, predseda vlády SR
R. Fico, predseda parlamentu P. Pellegrini, starostka obce Z. Máčeková
a ďalší. Prehriatym vzduchom zneli vrelé slová vyjadrujúce vďaku, ale
aj uistenia o napĺňaní odkazu. O potrebe reﬂektovať súčasnosť z pohľadu ďalšieho pohybu vpred. V rodnom dome Ľudovíta Štúra s novo
zriadenou expozíciou (mimochodom, narodil sa v ňom o 106 rokov
neskôr aj ďalší významný Slovák Alexander Dubček) bol medzi prvými hosťami praprasynovec „veľkého“ Ľudovíta. Uznávaný profesor
psychológie Ivan Štúr povedal: „Ak majú byť na niečo užitočné oslavy
okrúhlych výročí, tak predovšetkým na to, aby sme sa vážne zamysleli,
čo sme dlžní Štúrovi, jeho myšlienkam a cieľom, ktoré presadzoval...“
Zároveň dodal: „Mať slávneho predka, to nie je zásluha, ale záväzok.
Myslím si, že sme Štúrovi všetci, ale najmä naši predstavitelia dlžní
ľudskosť, lepší prístup k ľuďom a hlavne vyššiu morálku.“ Viac ako
výstižné slová na margo zvláštností doby, ktorú žijeme, môžeme chápať
aj ako jeden z najlepších odkazov zo Štúrovho a štúrovského Uhrovca
dneška. Dr. I. Štúr má troch synov aj vnukov, Štúrovci teda žijú ďalej.
Atmosféra osláv bola sviatočná a výnimočná zároveň. V centre Uhrovca hrkotali koče, precválali jazdci v historických brneniach, po nich

si už hrdo vykračovali paničky v šatách s nadýchanými volánikmi, na
hlavách parádne klobúky s mašľami. Nezaostávali ani páni a ich elita
v podobe tucta štúrovcov odetých v čiernych frakoch s vysokými cylindrami. Viacerí sa hrdili fúzami, no bradu mal len jeden – Ľudovít Štúr,
vlastne Pavol Rusnák, podnikateľ v oblasti lesníctva. Priznal sa, že tri
mesiace si nechával rásť onú povestnú ozdobu tváre a posledné úpravy
boli až pred veľkým ﬁnále podľa Štúrovej fotograﬁe.
Zástupca Národnej banky Slovenska Štefan Králik predstavil striebornú zberateľskú mincu a obehovú pamätnú mincu so Štúrovým portrétom, pričom dve mince súčasne na počesť jednej osobnosti vydala
naša centrálna banka prvý raz. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker zas prezentoval štúrovskú poštovú známku. Bol o ne mimoriadny záujem a v miestnom múzeu sa tvorili veľké rady zberateľov
i vlastencov, ktorí chcú mať doma spomienku na vzácny deň aj človeka.
Bodkou za sobotou bola slávnostná akadémia a divadelná inscenácia
Orol tatranský, ktorú pod režijným dohľadom Juraja Sarvaša predviedli
herci Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. V nedeľu sa uskutočnila
pietna spomienka na miestnom cintoríne a evanjelické služby božie
v miestnom evanjelickom chráme a. v., kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik.

Velikán na Bratislavskom hrade
Rok Ľudovíta Štúra, naplnený množstvom podujatí, inscenačných,
rozhlasových, televíznych programov a vydaním viacerých hodnotných
kníh speje do ﬁnále. V priestoroch Bratislavského hradu bola už v januári otvorená reprezentačná výstava Slovenského národného múzea.
Kurátor a autor scenára Dr.
Pavol Komora ju nazval: Ľudovít Štúr – reformátor slovenskej spoločnosti. Výstava
predstavuje na 18 tematických paneloch prostredníctvom 400 múzejných, galerijných a archívnych exponátov Štúrov život a dielo.
Pripomína zdroje, ukazuje,
ako sa až po súčasnosť napĺňa jeho ideový a mravný
odkaz. Ako povedal Dr.
Pavol Komora, často ide
o unikáty. K nim patria napríklad fotograﬁe z roku
1849 a 1850, náčrt prvého
pomníka Ľudovíta Štúra na
cintoríne v Modre, ktorý
dala postaviť Matica slovenská v novembri 1872. Nechýbajú osobné predmety,
napríklad orezávač listov, tobolka a zápis v pamätníčku
Adely Ostrolúckej. Najvýznamnejšie exponáty pochádzajú zo SNM – Historického múzea, Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, Múzea Velikánova busta v jeho rodisku
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December je ďalším temným mesiacom. Nedokážeme si predstaviť, čo pre ľudí znamenali krátke
dni, keď sa začalo rozvidnievať o ôsmej ráno a už o štvrtej bola tma. Preto bol mesiac december
plný rôznych zvykov a obyčají, ktoré stmeľovali ľudí na dedine i v meste. Ich dodržiavanie nútilo
ľudí, aby sa s príchodom tmy v podvečer stretávali a veselím, spevom, krikom, zvonením, lomozením i streľbou odháňali zlé sily od svojich príbytkov. Časť ľudových obyčají cirkev začlenila
do svojho liturgického kalendára. Sviecami osvetlený kostol s hudbou, s nacvičovaním kolied,
vianočných pastierskych hier s ranným modlitbami a večernými bohoslužbami sa stal pevným
miestom adventu a Vianoc. Zapaľovanie sviec na adventných vencoch doma pripomínalo pôst,
prinášalo slávnostnú náladu a očakávanie narodenia Ježiška priamo do ľudských príbytkov.
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A hoci aj v dávnych časoch boli Vianoce obdobím dobrých tradičných obradných jedál, jedlo
neprevýšilo duchovné hodnoty s adventným rozjímaním. Čistá a radostná myseľ, potreba spolupatričnosti, ľudové etické normy vystupovali v tieto dni do popredia, aby chránili človeka pred
smútkom a strachom z nepoznaného.
4. december bol spojený so zvykmi, ktoré sa tradovali v baníckych regiónoch v Čechách,
menej na Morave a na Slovensku. Tento deň je zasvätený svätej Barbore, patrónke baníkov.
Sv. Barborka deťom nechávala v pančuške zopár kúskov sušeného ovocia, čerstvé ovocie,
medovníčky i cukríky. Dievčatá na vydaj si v tento deň kládli do vody halúzky čerstvo odrezaných čerešní, ktoré mali v teple kuchyne alebo chlieva na Štedrý deň vykvitnúť. Kvitnúca
halúzka bola zárukou vydaja v budúcom roku.
V predvečer sv. Mikuláša 5. decembra dávali deti pred dom mrkvu, seno a slamu pre koňa
sv. Mikuláša, aby im ďalší deň doniesol darčeky. K ucteniu sv. Mikuláša sa v domácnostiach
piekli hŕby malých koláčikov, ktoré mal Mikuláš rozdávať až do Vianoc. Odtiaľ pochádza zvyk
piecť drobné vianočné cukrovinky ako symbol hojnosti a štedrosti.
9. decembra začínajú židovské sviatky chanuka. Sú pripomienkou nového vysvätenia jeruzalemského chrámu, zneucteného sýrskymi pohanmi v roku 165 pred n. l. Vtedy jediná malá
nádobka oleja dokázala udržať plamienky svetiel na svietniku po osem dní, kým nebol vyrobený nový olej. Chanuka sa slávi osem dní a každý deň sa zapaľuje ďalšie svetlo v osemramennom svietniku. Sviečky osvetľujú domy aj chrámy a chanuka je sviatkom svetiel zimného
slnovratu. V židovských domácnostiach sa piekli zemiakové placky s lekvárom, varili sa rôzne
mliečne jedlá, piekli sa koláče a drobné cukrovinky. Deti dostávali darčeky. S ohľadom na náš
bežný kalendár a židovský kalendár sú tieto sviatky pohyblivé.
Deň sv. Lucie je u severských národov slávnosťou svetla. Aj samotné meno znamená svetlo. V Čechách sa hovorí, že „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Na Slovensku patril tento deň
medzi stridžie dni. Kto si nedal pozor a zostal dlho po zotmení vonku, ten sa mohol stretnúť
s bosorkami.
20. december bol kedysi dávno zasvätený matke noci a nočnej slávnosti zimného slnovratu.
Verilo sa, že sny z tejto noci predpovedajú udalosti budúceho roku. Deň sv. Tomáša, 21. december je zasa dňom zimného slnovratu. V tento deň bolo zvykom obdarovávať chudobných.
Mládenci na Slovensku obchádzali s tomášskou koledou všetky domy v dedine, želali hojnosť
v budúcom roku a dostávali naturálie i peniaze.
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V Maďarsku nazývajú Vianoce „sviatkom tlstých brúch“, Švédi ich označovali ako „blažený čas“, na Slovensku sú sviatkom hojnosti a prajnosti, ktorú symbolizuje aj rôzne vianočné
pečivo. Symbolom Vianoc sa stali kysnuté vianočky. Pekávali sa bežne aj na Slovensku, ale
s názvom „ kračúnnik“ alebo pletený koláč či pletenka.
Typickým vianočným pečivom na Slovensku je makovník a orechovník. Menej častý bol
závin s jablkami, ktorý je typickým nemeckým i českým vianočným pečivom.
Vianočný stromček je pomerne novou tradíciou. Na Slovensku sa robieval slamený stromček, ktorý visel nad stolom od povaly dolu. Pripomínal rajský strom života a býval zdobený
ružami z farebného papiera. V českých a moravských rodinách sa staval na poličke v rohu
izby malý betlehem – vyrezávaný z dreva, vystrihovaný z papiera, modelovaný z hliny, vosku,
chlebového cesta. Na Slovensku sa staval spoločný betlehem v kostole. Na Štedrý deň s malým betlehemom mládenci obchádzali celú dedinu a v každom dome zahrali pastiersku hru
o narodení Ježiška. Často pokračovali aj na Božie narodenie i sv. Štefana.
Predvečer Nového roku (u nás Silvester) bol v Írsku, Škótsku i Anglicku zasvätený Hogmagovi – božstvu slnka. Ľudia sa v tento deň zahalili
do zvieracích koží, na hlavy si pripevňovali rohy, parohy, alebo zvieracie hrivy. Takto maskovaní, s horiacimi fakľami v rukách tancovali, robili
hluk, trieskali riadom, aby vyhnali duchov minulého roka a privítali nový
rok. V tento deň sa varili osobité jedlá, pieklo sa bravčové mäso a zvláštne
pečivo, ktoré malo zaistiť hojnosť v budúcom roku. V Čechách a na Slovensku slávime Silvestra podobne, len sa neobliekame do zvieracích koží. Aj
my vyháňame hlukom a ohňostrojmi duchov, jeme veľa bravčového mäsa,
pretože veríme, že prasiatko prináša šťastie.
Krásne Vianoce a veľa šťastia do nového roku Vám želá Vaša redakcia.
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Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Literárneho múzea SNK, Múzea
Martina Benku v Martine a Múzea slovenských národných rád v Myjave. Nechýbajú knižné a časopisecké exponáty zo súkromnej zbierky
Dr. Komoru. S určitosťou vieme, že Ľudovít Štúr nikdy nemal ani
náznak ambície „posadiť“ sa na trón medzi múry akéhokoľvek hradu.
Pre neho bolo hradom celé Slovensko, trónom blaho národa a žezlom
slobodná vôľa. Je však veľmi dobré, že sa priamo na Bratislavskom
hrade nachádza nielen reprezentačná, ale hlavne dôsledne výpovedná
a priam motivačná výstava. Navštíviť ju môžete až do 17. januára 2016.
Prestíž 200. výročiu narodenia Štúra dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí UNESCO a z toho vyplývajúci fakt, že táto významná organizácia poskytne bezplatne výstavné priestory vo svojom sídle
v Paríži. Slovensko tam plánuje nainštalovať putovnú expozíciu o jeho
živote a diele pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka.
Pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra uviedlo Rádio Devín 20-dielny
seriál s názvom „Najkrajšie štúrovské...“. Na Štúra a jeho generačných
druhov sa snažili pozrieť z uhla pohľadu, v ktorom sú kľúčové slová
neortodoxný, nová interpretácia, zaujímavosti a skryté súvislosti.
Kniha Štúrovci s podtitulom Najkrajšie básne, prózy a články autorov Jozefa Čertíka a Kataríny Vavrovej ponúka okrem životopisov aj
výber diel jednotlivých osobností štúrovskej generácie, ktoré približujú
vnútorný svet autorov, ich úprimné pocity, radosti, no neraz i sklamania a útrapy prameniace z aktuálnej nepriaznivej situácie.

Štúrovci v Uhrovci

Slovenská televízia dala priestor mladým tvorcom, ktorí nakrútili
ﬁlm True Štúr. Vo ﬁlme si tyká dokument, hraný i animovaný ﬁlm
a dokonale sa dopĺňajú. True Štúr zahŕňa nielen kľúčové udalosti Štúrovej kariéry a života, ale snaží sa priblížiť, aký bol vo vzťahu k priateľom, nepriateľom i ženám.
Práve na narodeniny Štúra, 28. októbra, RTVS pripravilo premiéru
dvoch dokumentárnych ﬁlmov o ňom. Z ﬁlmu nazvaného príznačne
Ľudovít Štúr by sa mali diváci dozvedieť viac o Štúrovej náboženskej
a duchovnej povahe, pôvode, ale aj o jeho menej známom pôsobení
v zahraničí.
Čo bol Ľudovít Štúr zač? Ako sa správal a vyzeral? Okrem týchto
otázok sa autori druhého dokumentu Pravá tvár Ľudovíta Štúra snažili
dopátrať, či jeho zaužívaná podobizeň bradatého krásavca s bystrými
očami zodpovedá skutočnej tvári Ľudovíta Štúra.
Na Štúra sa programovo zamerali aj tri okruhy Slovenského rozhlasu.
Pripravili množstvo programov, ktoré priniesli najčerstvejšie poznatky
historikov a literárnych vedcov o Štúrovom živote.

Záujem o známku a ďalšie ceniny bol veľký

Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista
foto autor a archív

Časť výstavy na Bratislavskom hrade
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Farby piesku
Časosběrný dokumentární ﬁlm
Ladislava Kaboše
Devět let se dokumentarista Ladislav Kaboš
vracel k jednomu tématu, aby nakonec v roce 2015
dokončil třetí ze série ﬁlmů věnovaných životu
slovenské zdravotní sestry Ľubici El Malaheg v Libyi.
První dva snímky se jmenovaly Al Entisar:
Loď nádeje (2011) a Krvavé piesky (2012).
Třetí ﬁlm na první dva nejen navazuje, ale uceluje
pohled a příběh završuje.
Když se režisér L. Kaboš poprvé zabýval myšlenkou, že by natočil
portrét Slovenky původem z Nitry, ústředním motivem mohla tenkrát být velká osudová láska, která ji zavedla daleko od domova.
V roce 2011 vypuklo Arabské jaro, revoluce zachvátila i Libyi
a Ľuba se stala očitým svědkem válečných hrůz a aktérem, neboť
z města Misurata zprvu neodešla, ale jako vrchní sestra na ARO
místní nemocnice zachraňovala životy zraněných.
Ve ﬁlmu jsou použity záběry z bojů pořízených válečnými zpravodaji, místními pozorovateli. Diváka v mžiku vtáhnou do moderní
válečné mašinerie, kde se používají palné zbraně nové generace. Ze
strany vládního vojska dopadají rakety a hřmot nahrazuje ﬁlmovou
hudbu. Obrazy doprovází Ľubin komentář. Vypráví o svých osobních zkušenostech z období, kdy ještě považovala za samozřejmé
pomáhat lidem z Misuraty. Nastal ale bod zlomu, který divák lehce
pochopí, kdy i ona Misuratu opustila.
Je tu toho tolik, co by se dalo vyprávět: její šťastné manželství
s libyjským lékařem, který bohužel předčasně zemřel. Její konverze
k islámu, jak se vyrovnala s jinými zvyklostmi v cizí zemi. Její rodinný život, který zahrnuje její děti, vnouče, ale i libyjské rozvětvené
příbuzenstvo. Její umělecká tvorba, která ohromuje svojí originalitou a úrovní zpracování. Ladislav Kaboš měl těžký úkol, pokud
chtěl, aby všechna tato témata byla ve ﬁlmu představena a zároveň
nakonec pokořena tím nejsilnějším tématem, kterým je válka a lidské utrpení.
Od dokumentu většinou očekáváme především přísun informací,
méně už emocí. Farby piesku jsou kromě toho opravdovým ﬁlmovým
počinem. Režisér střídá
dramatické
momenty
s klidnými, téměř reálným tempem plynoucími
scénami z obyčejného
každodenního života. Citlivá, klidná kamera,
kterou ovládal právě
režisér snímku, nabízí
esteticky krásné záběry.
Přináší nám tak dojem
všedního života obyčejných Libyjců. Spolu
s Ľubinou rodinou se divák ocitá na pláži a užívá
si pokojného odpoledne
u moře, nebo je svědkem
rodinných chvilek na
zahradě jejího domu.

Přesto, že se Ľuba snaží žít co nejšťastnější život, překlenout ty
těžké okamžiky, současnost Libye jí to neusnadňuje. Film se v závěru
zabývá i momentální situací v zemi, která se stále nelepší a Ľuba
samotná už v Libyi nežije. Nestabilita vytváří skvělé podmínky jen
pro další negativní jevy. V zemi operují radikálové pod vlajkou ISIS
a země se stala pro masovou africkou emigraci otevřenou branou
do Evropy. Film umožňuje lépe se v situaci orientovat a pochopit
jednotlivé logické návaznosti nedávné historie této části světa.
Ľuba se stala aktérkou těchto událostí nejen díky hře osudu. Je
to silná osobnost, obdivuhodně odvážná, schopná, aktivní žena.
Máme možnost ji sledovat, jak řídí auto, anebo jak se objevuje na
veřejnosti v šátku podle pravidel muslimského světa, ale vidíme ji
i v akci v nemocnici bez šátku, v pracovním oděvu tak, jak jsme
i v Evropě zvyklí sledovat sestry při práci. Sympatie vzbuzuje i její
pozitivní postoj a dobrý charakter. Ladislav Kaboš si vybral k portrétování zdravotní sestru, neobyčejnou, statečnou ženu, kterou ani
ty nejhorší zkušenosti nezlomily. Málo prostoru už zbylo na její
uměleckou tvorbu, která stála úplně na začátku při prvním setkání
Ľuby s režisérem. Politika a hrůzy zastínily toto téma, které samo
o sobě by mohlo poskytnout materiál na samostatný dokument.
Filmová hudba nedostala velký prostor, protože značná část snímku je ozvučena reálným hřmotem zbraní. Byla ale použita například
skladba soudobého skladatele vážné hudby Martina Dohnala inspirovaná Zjevením svatého Jana, čili Apokalypsou. Film Farby
piesku vyrobil Media Film, Rozhlas a televízia Slovenska a KABOS FILM & MEDIA, který je zároveň distributorem. Film se
dostane do českých kin v lednu 2016, ale může být promítán i na
objednávku. Případným zájemcům, jako jsou školy nebo knihovny,
nabízejí tvůrci i možnost doprovodné přednášky.

www.farbypiesku.sk
Zuzana Štancelová
snímky: Ladislav Kaboš

Obraz Ľubici El Malaheg
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Spomienky
z Líbye
V biblických textoch Nového zákona čítame o Šimonovi z Kyrény,
ktorého prinútili niesť Ježišov kríž. Kde sa nachádza spomínaná Kyrenaika, vie dnes už málokto. Nachádza sa na brehoch severnej Afriky, v miestach, kde mali pristať bájni argonauti – je to dnešná Líbya.
Keď som ju v roku 2006 navštívila, bolo nakrúcanie v tejto krajine
prakticky nemožné. Vo väzení čakali odsúdené bulharské sestričky
a zachrániť ich mohol iba zázrak. Filmári sa dlho a bezúspešne snažili
preniknúť do krajiny, ktorá je podivuhodnou učebnicou úsvitu dejín
ľudskej civilizácie. Iba pred niekoľkými rokmi sa otvorila Líbya pre
turistov a archeológov, ktorí tu môžu skúmať artefakty starovekej
a ranokresťanskej kultúry. Najstaršie zmienky o biskupoch v tejto
oblasti sa datujú z 2. storočia a v 3. storočí tu pôsobí už viac ako
150(!) biskupov. Boli tu objavené aj katakomby z 1. storočia a nájdete tu najstaršie kresťanské chrámy na svete.
Nikde inde si neuvedomíte ničotnosť nahromadeného bohatstva
a moci viac, ako práve tu. Leptis Magna, Sabratha ... to sú ruiny
kedysi pompéznych antických miest, ktoré po zemetrasení už nik
neopravil, neprestaval... Ľudia odišli a mestá zostali. Prinášajú svoje
tiché svedectvo o pominuteľnosti a márnosti tohto sveta.
Najhlbší duchovný zážitok som prežila, keď sme navštívili Leptis
Magnu, pôvodne púnske mesto, v ktorom sa narodil rímsky cisár
Septimus Severus. V Leptis chcel vybudovať nový Rím a centrum
ríše vtedy (2. st.) skutočne preniesol do týchto miest. Čo zostalo
dnes z Leptis, nevieme, ale v roku 2006 sme tu mohli obdivovať
veľkorysosť a veľkoleposť stavieb palácov, chrámov, fóra, kúpeľov,
divadla. Trocha stranou zarastený trávou a bujnou vegetáciou stál
nemý svedok z kameňa: amﬁteáter, ktorý voľakedy mohlo navštíviť
aj 10 000 divákov.
V časoch krutého prenasledovania kresťanov boli všetci, ktorí sa
odmietli vzdať svojej viery, posielaní do arény, kde sa mali stať korisťou dravých šeliem. Udatnosť a odhodlanosť, s ktorou vchádzali na
pôdu amﬁteátra, mala nakoniec opačný efekt. Diváci boli často zasiahnutí odvahou kresťanov a začínali sa zaujímať „o silu ich Boha“.
Prechádzala som miestom, odkiaľ vpúšťali dravé šelmy. Vošla som
do arény, skropenej krvou kresťanských mučeníkov. A v tej chvíli
sa to stalo: akoby sa čas na chvíľu zastavil a vrátil späť. Tribúny ožili
revom krvilačných divákov a arénou sa rozliehal mocný spev kresťanov, ktorí ohlasovali svetu, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Uvedo-

Forum Romanum v Leptis Magna

Ruiny antického chrámu v Leptis Magna

mila som si, akú mali kresťania prvých storočí vieru a ako s dôverou
nasledovali Krista a v žiadnom prípade, ani zoči-voči smrti sa ho
nezriekali. O niekoľko sekúnd som precitla. Nad hlavou mi krúžil
obrovský kŕdeľ vtákov, ktorý potom sprevádzal naše auto niekoľko
kilometrov na spiatočnej ceste do Tripolisu....
Celú cestu som potom premýšľala nad jednou neodbytnou otázkou: Mala by som silu podstúpiť mučenícku smrť, alebo by som zbabelo utiekla? Čo by sa dnes stalo, keby kňaz oslovil veriacich: Bratia
a sestry, pristúpte bližšie, čaká nás spoločná skúška... Ak sa nezriekneme Krista, čaká nás mučenie v rozžeravenom oleji alebo hladné
dravé zvieratá... Koľko z nás by potom naozaj ostalo v chráme? Akej
obete pre Krista sme vlastne schopní?
Empatický líbyjský vodič, ako keby čítal moje myšlienky, mi vtedy
povedal: Kresťan sa dnes už nechce obetovať ani pre vlastnú rodinu.
Rodičov strčí do domova dôchodcov alebo ešte lepšie: pošle ich na eutanáziu. Dá sa pokrstiť, chce mať krásnu svadbu v kostole. Ale má to vôbec
nejaký hlbší zmysel? Žena nechce rodiť deti, vôbec nechce mať veľa detí,
pretože ju to obmedzuje. Kresťania vymiznú sami, nás moslimov bude
proste viac. To je jednoduchá aritmetika. A koľkokrát denne sa vlastne
vy, kresťania, modlíte?
Dobrý moslim sa modlí 5 ráz denne. V Tripolise, hlavnom meste,
bolo viac ako 3000 mešít a každé ráno nás budil kvadrofónny hlas
z minaretov, ktorý znel zo všetkých strán. Zvony, ktoré zvolávali kedysi k modlitbe, už u nás vo väčšine miest utíchli...
Do Líbye sa nesmelo cestovať so žiadnym alkoholom. Za to by
bolo polročné väzenie. Žiadne drogy, žiaden alkohol. Muamar Kaddáﬁ na rozdiel od iných vodcov, ktorí budovali socializmus, pochopil, že ľuďom nie je možné zobrať ich tradičnú vieru. Nesnažil
sa preto vieru v Boha nahradiť, sám sa pasoval do pozície akéhosi
osvieteného proroka našej doby. Právo šaría čiastočne upravil v prospech žien. Je zaujímavé, že mal napríklad ženskú ochranku a ženám
venoval rozsiahlu kapitolu aj vo svojej „Zelenej knihe“. Ak sa žena
rozviedla, zostal jej dom aj deti. Ak žena pracovala, mala mať nárok
na rovnakú odmenu ako muž. Do troch rokov dieťaťa však do práce
ísť nesmela. Inštitúciu jaslí považoval za „neprirodzenú“. Ženy sa
mohli zahaľovať – a nemuseli. Záležalo to iba na ich osobnom rozhodnutí. V Líbyi sme tak videli krásavice v odvážnych minisukniach,
ale aj ženy s burkou.
Líbya bola fascinujúca krajina s krištáľovo modrým morom
a milými ľuďmi. Tešili sme sa, že sa otvorí turistom, ale na to si budeme musieť ešte dlho počkať, pretože dnešnú Líbyu pohltil chaos...
Svatava Maria Kabošová, dramaturgička ﬁlmu Farby piesku
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Trojmestie
Nad vodami Gdanského zálivu vychádza slnko. Ohnivá
guľa osvetľuje hrebene vĺn a pozlacuje piesok pláží,
v ktorom sa ako kvapôčky medu trblietajú malé kúsky
jantáru. Tento jav nastáva po veľkom vetre, ktorý vytvára
mohutné vlny a tie potom vyplavujú na súš poklady
ukryté v hlbinách. Medzi vlnami, ktoré dnes už stratili
svoju včerajšiu silu, sa pohybujú kŕdle labutí. Čajky bojujú
o mŕtve rybky vyvrhnuté na breh. Nové nádherné ráno!
Sme na severe Poľska, v oblasti, ktorá sa nazýva Trojmestie. Ide
o územný celok miest Gdynia, Sopoty a Gdansk. Tieto tri mestá,
ležiace neďaleko seba na brehu Baltiku vytvárajú prirodzenú konglomeráciu, ale každé z nich ponúka návštevníkom inú tvár.
Gdynia, najmladšie poľské mesto, bolo založené po 1. svetovej vojne, keď na mieste malej rybárskej dediny začal vyrastať veľký prístav.
Priemyselné mesto s lodenicami, nákladným aj osobným prístavom
zažíva v posledných rokoch opäť rozkvet. Ambiciózne plány učiniť
z Gdynie priemyselné a logistické centrum medzinárodného významu
dali vzniknúť novým dominantám mesta, ako je napríklad mrakodrap,
„strážiaci“ prístup do prístavu a k severnému mólu, kde sa nachádzajú
dve plávajúce múzeá – torpédoborec Blyskawica a trojsťažňová plachetnica Dar Pomorza. Naproti nim stojí budova Oceánograﬁckého múzea
a akvária. Sedíme na slnkom vyhriatom piesku mestskej pláže neďaleko prístavu. Slnečné počasie sem na začiatku jari prilákalo veľa ľudí.
Voda je zatiaľ studená, až prsty tŕpnu, ale priezračne belaso modrá.

Prístav v Gdynii

Zvedavé labute žobrú o nejakú maškrtu. Pozorujeme vojenské krížniky na horizonte, dorozumievajúce sa navzájom signálnymi výstrelmi.
Krížniky vymedzujú na mori trojuholníkové pole, kam nesmie vplávať
žiadna loď. Jeden, dva, tri výstrely. Po nich uprostred pomyselného
trojuholníka nasleduje obrovská explózia, ktorá vystreľuje ohromné
množstvo vody do výšky desiatok, možno sto metrov. Nie je to po
prvý raz, čo pozorujeme toto morské divadlo. Ale dnes už nemáme
strach. Domáci nás poučili, že skoro na jar, keď sú vody zálivu najčistejšie, sa na morskom dne dodnes objavujú pozostatky z čias druhej
svetovej vojny – nevybuchnuté míny a bomby, ktoré armáda kontrolovane odstreľuje, aby nedošlo k ich náhodnému výbuchu, ktorý by
mohol napáchať veľa škody.

Pláže v Sopotoch
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Gdanská katedrála

To Sopoty sa pýšia históriou siahajúcou niekoľko storočí do minulosti a tradíciou kúpeľníctva. Toto v 19. storočí a taktiež v období
medzi dvomi svetovými vojnami obľúbené letovisko smotánky z celej
Európy sa pýši slávnym Grand Hotelom, ktorý stojí na brehu mora
i 512 metrov dlhým mólom – promenádou kúpeľných hostí, ktorá
prechádza plynulo do korza hlavnej mestskej obchodnej ulice. Hotely
a vily z konca 19. storočia pripomínajú niekdajšiu slávu tohoto stále najobľúbenejšieho letoviska v Poľsku. Známy open-air amﬁteáter
„Lesná opera“ je miestom konania pravidelného hudobného festivalu, kde pred mnohými rokmi zažiarila Helena Vondráčková. Víťazná
pieseň „Malovaný džbánku“ v jej podaní v Poľsku zľudovela. Piesočné
pláže lemované kilometrami parkov, lesov a prírodných rezervácií sa
tiahnu až do Gdynie a sú bez problému schopné absorbovať ohromné
množstvo turistov, túžiacich po sviežom morskom vzduchu a vlnách.
Gdansk, toto mesto s búrlivou a komplikovanou históriou sa pýši
obnoveným historickým centrom s mnohými architektonickými pamiatkami, ktoré vyrážajú dych. Sú pripomienkami čias, kedy Gdansk
patril k najbohatším mestám hanzy – združenia pobaltských obchodných miest. Monumentálna, z tehál vystavaná stredoveká katedrála
je najväčšia svojho druhu v Európe. Z jej veže si môžete prehliadnuť
Gdansk z vtáčej perspektívy.
Symbolom mesta sa stala stavba stredovekého prístavného žeriavu,
stojaceho na brehu rieky Motlawa, ktorá spája centrum mesta s morským pobrežím. Gdanský „Stary Žuraw“ je raritou v celoeurópskom
meradle. Táto drevená konštrukcia, nachádzajúca sa medzi dvomi

tehlovými valcovitými vežami, slúžiaca zároveň ako mestská brána,
bola vybavená dômyselným šlapacím zariadením na ľudský pohon,
ktoré bolo schopné vykladať z lodí niekoľkotonový náklad, a s jeho
pomocou sa vztyčovali a upevňovali aj stožiare do plachetníc. Rozľahlé
Ústredné námorné múzeum, nachádzajúce sa v niekoľkých objektoch
po oboch stranách rieky je veľkým lákadlom pre návštevníkov mesta.
Za najkrajšiu z historických uličiek sa považuje ulica Mariacka, kde
nájdete desiatky obchodíkov a dielní na spracovanie jantáru, ktorý je
typickým a väčšinou aj vkusným trblietavým suvenírom z tejto časti
Poľska. Je zaujímavé vstúpiť do dielne, kde sa rozstupuje typická vôňa
opracovávaného jantáru a pozorovať pri práci majstra remeselníka, obrusujúceho a leštiaceho väčšie či menšie kusy jantáru, dávajúc im tak
podobu šperku s nezameniteľným medovým leskom.
Centrum mesta, i keď neleží priamo na pobreží mora, má vďaka
riečnemu spojeniu s Baltikom a vďaka „historickým“ motorovým
plachetniciam, ako vystrihnutým z Pirátov z Karibiku, vyložene bezstarostnú prímorskú atmosféru.
Ulica lemujúca rieku - Dlhé Pobrežie je pešou promenádou plnou
reštaurácií a kaviarničiek.
Gdansk je však i centrom priemyslu a kolískou hnutia Solidarita,
ktorá je zviazaná s Gdanskými lodenicami. Veľkoryso vybudované
centrum, archív a múzeum Solidarity, moderná budova, ktorej fasády
sú obložené korodujúcimi železnými plátmi, sa stala novou dominantou mesta a určite stojí za to ju navštíviť.
Po prehliadke mesta odporúčame unaveným návštevníkom zavítať
do niektorej z mnohých reštaurácií ponúkajúcich tradičnú pochúťku
- pierogi, pirôžky plnené mletým mäsom, kyslou kapustou s hríbmi,
tvarohom alebo syrom či ovocím. Jedlá z morských rýb patria takisto
neodmysliteľne k tomuto regiónu.
Sedíme v lietadle, ktoré nás unáša z Gdanska do Varšavy, kde „presedláme“ na spoj do Prahy. Posledné pohľady z výšky na historické
centrum mesta s Gdanským zálivom na horizonte.
Myslím na pohostinných a priateľských ľudí, ktorých sme tu stretli,
a ktorí sa netajili svojimi sympatiami k Českej republike a jej obyvateľom. Musím napísať, že táto moja prvá návšteva Poľska, krajiny,
s ktorou susedíme, ale ktorú som tak málo poznal a môj postoj bol
plný predsudkov a stereotypov, vrchovato naplnila moje očakávania, ba čo viac, až ma zaskočila pozitívnymi skúsenosťami, ktoré sme
v tomto slnečnom jarnom týždni mali možnosť zažiť.
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor

Východ slnka nad Gdanskou zátokou
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Piešťanské bahno na vaše kÍby
Piešťanské kúpele vždy patrili na Slovensku k najväčším a vo svete najznámejším. Za svoju povesť vďačia liečivej sile
prírodných termálnych minerálnych prameňov, ale aj unikátnemu sírnemu bahnu, ktoré je tým pravým pokladom
kúpeľov a patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie peloidy na svete. Účinky jedinečného piešťanského bahna
poznajú ľudia takmer na celom svete. Ich liečebný vplyv na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti
lekárov a priaznivé výsledky liečby reumatikov, ale aj náročné vedecké výskumy.
natierať sa týmto bahnom, a to už v 16. storočí. Skutočnosťou je,
že liečivé bahno pritiahlo začiatkom 20. storočia do kúpeľov množstvo známych osobností. Liečili a zabávali sa tu indickí maharadžovia, arabskí šejkovia, ale aj európski diplomati a politici. Navštívil
ich aj Jan Masaryk, Eugen Suchoň alebo svetoznámy maliar Alfons
Mucha, ktorý v roku 1932 daroval kúpeľom obraz ako prejav vďaky
za vyliečenie jeho dcéry.

Barlolamač

Ako vzniká (piešťanský zázrak) liečivé bahno?
Unikátny živý ekosystém sírneho bahna vzniká v obtokovom ramene Váhu vďaka pôsobeniu geotermálnych a biologických vplyvov. Po
vyťažení z rieky sa bahno ukladá do špeciálnych bazénov, kde dozrieva aspoň jeden rok. Aby sa zmes čo najviac obohatila o minerálne
zložky, do bazénov neprestajne priteká sírna termálna voda z prameňov o teplote až 67 °C. Ak by tu chýbala čo i len jedna zložka, piešťanský zázrak by sa neuskutočnil. Po vyzretí sa bahno presunie do
bahenných kuchýň, kde čaká na liečebnú aplikáciu.
Aké má vlastnosti?
Vyzreté bahno má okrem zázračných liečebných účinkov mazľavú
konzistenciu, oceľovomodrú až čiernu farbu. Je plastické, chladne
štyrikrát pomalšie ako voda a vynikajúco vodí teplo. V podobnej forme sa nenachádza nikde inde na svete.
Aké sú liečivé účinky sírneho bahna?
Aplikácia bahna redukuje opuchy kĺbov, znižuje svalové napätie, potláča zápal, bolesti chrbtice, kĺbov a svalov, zlepšuje pohyblivosť a výživu kĺbových chrupiek. Navyše chemické látky zo sírneho bahna sa
dostávajú cez kožu do šliach, chrupky, kĺbu...
Je vynikajúcim prostriedkom na liečbu ochorení pohybového
ústrojenstva a reumatických chorôb. Je známe pre svoje protizápalové účinky, no tiež posilňuje imunitné procesy v tele a je vhodné
na regeneráciu.
Kto objavil liečivé bahno?
Podľa legendy objavil blahodarné účinky bahna páv, ktorý si v ňom
vyliečil chorú nohu. Už ľudia v minulosti ospevovali unikátne účinky termálneho bahna. Lekári odporúčali pri niektorých chorobách

Bahnisko

Bahenný zábal
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Miesto, odkiaľ sa
(skoro) nechce odísť

Vyhliadka Jeleň

Urbanizmus verejného priestoru. Zdá sa, že sa táto téma konečne stala predmetom diskusie odbornej i laickej
verejnosti na Slovensku, a to aj v súvislosti s projektom Šafko architekta Olivera Kleinerta a jeho kolegov, ktorí
na Šafárikovom námestí v Bratislave na mieste bývalého bistra Kazačok postavili objekt z vyradených lodných kontajnerov,
miesto pre mladých kreatívnych umelcov a architektov. Koľko námestí, zákutí, verejných priestranstiev v slovenskom
hlavnom meste by si žiadalo, aby sa im venovala pozornosť a dočkali sa úpravy, zušľachtenia? Napríklad taká autobusová
stanica pod Mostom SNP. Ponuré kúty z neopracovaného a ohyzdnými výjavmi pomaľovaného betónu, kde čakajúci na
autobus prešľapujú na nástupnom ostrovčeku a niet sa kde skryť. A čo Hlavná stanica? Denne tam chodia tisícky ľudí
okolo lacných stánkov s občerstvením, vystavení dobiedzaniu bezdomovcov. Keramické nádoby na kvety slúžia nanajvýš
na odhadzovanie špakov z cigariet. Architekti vtiahli do diskusie aj predstaviteľov mesta. Nie vždy sa stretávajú s pochopením,
ale zdá sa, že sú cieľavedomí. Človek, ktorý sa pohybuje v meste, si potrebuje nájsť kontaktné body, nájsť si aktivity.
Ako, keď priestranstvá čoraz viac zaberajú súkromné ﬁrmy, developeri alebo sú predmetom nezáujmu, ponechané napospas?
Aj pod vplyvom diskusie na túto tému (ako hodinová relácia v rozhlase, druhý raz v inom médiu) som pri nedávnej návšteve Trenčianskych Teplíc sledovala tamojšie prostredie z tohto uhla pohľadu. Čo
sa mi naskytlo, predostieram v nasledujúcich riadkoch.
Kúpeľné mestečko ležiace v dlhom údolí Strážovských vrchov
pozdĺž riečky Tepličky ako keby tvorilo jednoliaty celok s okolitou
prírodou. Takmer až do okien liečebných domov a hotelov siahajú
konáre listnatých stromov, najmä bukov, teraz v jeseni krásne zafarbené. Nádherný priestor funguje, je prepojený a poskytuje harmóniu tela i duše. Životné tempo, ktorému sme vystavení v mestách,
sa tu ako keby spomalilo. Máme čas upriamiť pozornosť na detaily: lavičky na pešej zóne s jednoduchým, až strohým dizajnom, no
maximálne pohodlné na sedenie, stojany na bicykle, kreslá a stolíky
zasklenej kaviarne kúpeľného hotela Pax, vybiehajúcej na chodník,
hotela tvoriaceho jednu z dominánt okolitej zástavby. Všadeprítomná kvetinová výzdoba. Sochy, tryskajúce fontány. Chodníky vkusne
vydláždené (až na pár rozrytých v okolí niekdajšej železničnej stanice. A to som ešte nevidela liečebný dom Machnáč, prvorepubliková
nádherná vzdušná architektúra, ktorý ale, ako vidno aj zvonku,
nezadržateľne chátra, kým o jeho osude sa vedú spory.). Viem si
predstaviť, že kúpeľní hostia, ktorí sa sem prišli liečiť, to majú všade
blízko: lekárske vyšetrenie, procedúry, stravovanie... No ja som sa
sem prišla iba porozhliadnuť, možno trochu nabrať síl. Rozhodujem

sa teda pre aktivity, ktoré ma doteraz nesklamali: aktívnym pohybom vzpružiť telo a pritom aj čosi spoznať.
Moje literárne záujmy pritiahli hneď niekoľké tabule zo žuly
s nápismi ako napríklad tento na priečelí hotela Pax: „Kúpeľný dom
Poniatowski, kde pôsobil MUDr. Antonín Čapek, kúpeľný lekár a aktívny dejateľ trenčianskoteplického kultúrneho a spoločenského života
v rokoch 1910-1923. Do Trenčianskych Teplíc prichádzali ich deti Helena, Karel a Jozef. Zamilovali si krásu krajiny. Karel Čapek tu písal
Lúpežníka, Továreň na absolútno, RUR a prvé kapitoly románu Krakatit.“ Alebo obďaleč pri vonkajšom bazéne Grand nápis na mramorovom kvádri hlása, že „na týchto miestach sa na prelome mája
a júna r. 1936 konal prvý kongres slovenských spisovateľov“. Pre
jeho zvolanie, program, priebeh i konečné vyznenie veľa urobili najmä Vladimír Clementis s Lacom Novomeským. Ich zásluhou prišli
do Teplíc spisovatelia ako E.B. Lukáč, G. Vámoš, J. Smrek, Ľ. Podjavorinská, H. Gregorová, no aj početná delegácia českých spisovateľov
(J. Seifert, F. Halas, J. Hora, S.K. Neumann a ďalší), za medzinárodnú organizáciu Iľja Erenburg. Vzišla z neho výzva Vzduch našich
čias. Charakterizuje stav aktuálnej kultúry na Slovensku, vyzýva
k prekonaniu malosti, izolovanosti, vytvoreniu nového ovzdušia
a vzťahov k svetu, na obranu ohrozenej republiky.
Pešia zóna plynulo prechádza do rozsiahleho parku. Dôjdem k Labutiemu jazeru. Cyklistická trasa vedie ešte ďalej, no mne stačí aj
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tento cieľ. Kochám sa pôvabnými opadavými ihličnanmi, platanmi, lipami, sledujem vodné vtáctvo na hladine. Originálne športové
náradie v parku využívajú v nedeľu popoludní deti aj dospelí.
Na druhý deň sa podujmem preskúmať okolie. Turistický chodník
ma asi po polhodine chôdze privedie na vyhliadku Jeleň. Príjemnú
trasu spestrujú oddychové altánky, horská studnička či malá jaskyňa.
Na vrchole veľký drevený jeleň, ku ktorému sa viaže povesť o bielom
jeleňovi. Z vyhliadky vidno Trenčianske Teplice v jemnom opare
a náprotivné vrchy.
Schádzam na Kúpeľné námestie, zastavím sa pri fontáne, napijem
sa z prameňa Iﬁgénia.
(Sírne termálne liečivé vody v kúpeľoch Trenčianske Teplice sú špeciálne
vďaka optimálnej teplote jednotlivých prameňov 37,7 °C – 40 °C, ktorá
umožňuje ich priame použitie bez ohrievania, ochladzovania alebo

ďalšej úpravy. Táto skutočnosť hrá dôležitú úlohu v liečebnom účinku, pretože sírovodík je vo vode rozpustný plyn, ktorý pri zohrievaní,
ochladzovaní alebo transporte rýchlo uniká do vzduchu.)
Vraciam sa do hotela. Najmä hotelové wellness centrum je obsadené celý deň. V bazéne plávajú a čvachtajú sa rodičia s deťmi (boli
práve jesenné prázdniny), paria sa v saunách či oddychujú na lehátkach. Ozdravná kúra posilňujúca imunitu sa, zdá sa, stáva bežnou
súčasťou života mladých párov podnikateľov, ktorí sa v pracovné dni
venujú svojej práci na plný úväzok. A to je dobre. Stretávam tu aj
návštevníkov hovoriacich po česky: zo Znojma, z Tábora...
Aj mňa tunajší hoci krátky pobyt citeľne osviežil telesne i duševne
a naplnil nezabudnuteľnými zážitkami.
Text a foto: Jarmila Wankeová
Autorka je redaktorka a prekladateľka

Zelená žaba na námestí, jeden zo symbolov Trenčianskych Teplíc

Kúpeľné námestie s prameňom Iﬁgénia

Originálne športové náradie v parku využívajú deti aj dospelí

Žulový kameň s pamätnou doskou, miesto konania trenčianskoteplického
kongresu spisovateľov v r. 1936

KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE
INDIKÁCIE KÚPEĽNEJ LIEČBY:
• ochorenia pohybového aparátu:
degeneratívne ochorenia, zápalové ochorenia kĺbov,
stavy po úrazoch a operáciách
• nervové choroby súvisiace s pohybovým aparátom
• kožné ochorenia: psoriáza
• choroby z povolania
Umelé jazero v kúpeľnom parku
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Íránske šachy, 2011, bronz, akryl, v. 8 cm

Nájsť výnimočného umelca
Ondrej 4. Ctí človeka, domovinu a krásu.
V živote zbiera iba drahé kamene, aby ich vo
svojej tvorbe premenil na to najsilnejšie. Umelecké dielo, ktoré ešte aj dnes tým veľkým umením nielen môže byť, ale aj je. Preto o ňom
píšeme. Lebo dnes patrí vo svojej generácii
k najlepším. Pretože nepodľahol, ale objavil.
V umení stále objavujeme niečo nové.
Tvorcovia i diváci. Cesta k tomuto umeniu,
ktoré fascinuje, je však vždy veľmi náročná a dlhá. Málokto si to dnes uvedomuje.
Preto zvykneme o prítomnosti hovoriť, že
umenie v nej prešľapuje na jednom mieste.

Trójsky kôň, 2013, oceľ, bronz, v. 310 cm

Samozrejme, že zastaviť sa nedá nič. Ale vývoj umenia je pomalý. Vývoj hodnotiacich
súdov bulváru, ktorý chváli neumenie ako
umenie, však človek sledovať nestíha. Nakoniec, prečo by aj mal. Tú stratu času vám
už nikto nevráti.
Najväčšie tvorivé prekvapenia očakávame vždy od najmladších umelcov. Od tých,
ktorých existencia bez možnosti vyjadriť
seba i svoje videnie tvorbou nejestvuje. Svet
sa jednoducho bez umenia objavovať nedá.
Svet, ktorý tvorí ľudstvo, by bol bez umenia
nielen jednofarebný. On by bol prázdny.
Cesta z vysokoškolského alebo domáceho
študijného ateliéru, nazývaného aj prípravka alebo akadémia je vždy prvým krokom,
ktorý pre odborníka veľa znamená. Je to
však len prvý krok fantázie, rebelantstva,
prebláznených večerov a stále nepokojnej
mladíckej nestálosti. Nadchnúť sa, prípadne
aj niečo spraviť a potom sa k tomu donekonečna vracať. Preto je prvý krok hneď
vyraďovacím kolom. Rozhraním miliónov
ciest, kde len jedna vedie k umeleckému
úspechu. Cesta kontinuity s minulosťou,
trpezlivosti, hľadania a nachádzania.
Ondrej 4, meno priam kráľovské, za
ktorým sa skrýva vzácny človek, nedávno
chlapec. Bolo to v druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď ma oslovili úplne mladí
umelci, aby som pracoval na príprave ich
kolektívnej, jednej z prvých výstav. Mal som
vtedy prestížnu galériu Merum v Modre,

ktorej vernisáže poznali v celej republike.
Zaujala ma ich tvorba a prisľúbil som.
Bola to mimoriadne dobrá výstava.
Atraktívna, objavná a ústretová. Pre diváka
a jeho prístup k dnešnému umeniu. Traja
sochári. Pritiahli divákov. Osobne ma však
zaujal Ondrej 4. Intelekt vnášal do každého sochárskeho diela. Trojrozmerná socha
mala jedinečný postulát existencie, kde
dominovala myšlienka. Z každého diela
tohoto autora sa šírila vôňa ﬁlozoﬁe. Úplne iného pohľadu na dnešok. Vtedy som
si opäť uvedomil nekonečnosť možností,

Neboj sa, vieme o Tebe..., 2013, bronz, oceľ, akryl,
v. 59 cm
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ktoré umenie vo svojom celku ešte skrýva.
Tento výtvarník nielenže začal svoju tvorivú
cestu, on v nej stále dynamicky a mlado pokračuje. Odvtedy sme mali veľa spoločných
stretnutí. S kolegami z výstavy položili tri
kamene ako základ ich budúceho ateliéru
v neďalekej Stupave. A dnes ateliér stojí.
A v ňom pec, kde sa taví kov. Kde vznikajú
jeho mimoriadne diela.
Rodina Zimkovcov je veľká. Pochádzajú
z nádhernej časti Slovenska, z Kysúc. Tam sa
vždy vracajú, tam prichádza tak potrebná inšpirácia. Ondrej Zimka starší, mimoriadne
zaujímavý a obľúbený maliar. Maľuje surreálno
naivné obrazy s kysuckými príbehmi, charaktermi jednotlivých postáv i vymyslených bosoriek. Jeho fascinujúce obrazy túži mať každý.
Umelcova manželka Milka pochádza z východného Slovenska a je excelentná herečka. Títo
manželia - umelci majú dve deti. Syna Ondreja
a dcéru Milinu. Sochár a maliarka, graﬁčka.
Ondrej, sochár, je už v rodine Zimkovcov štvrtý v poradí. Iba preto, aby sa vyhol

nedorozumeniam, má umelecký pseudonym Ondrej 4. Jeho dielo je dokonalosťou
tvaru, remeselnou čistotou, prívalom nápadov a zároveň prostotou vyjadrenia. Jeho
umenie sa rozvíja pre sochárstvo charakteristickým tempom zmocnenia sa myšlienky.
Nájsť jej tvar. Udrieť do očí jej silou a zanechať trvalý dojem. Námety tohoto autora
sú ukryté v bezprostrednom okolí každého
z nás. Všetkým dominuje krása. Všetky sú
životom samotným.
Žena, víno a zbrane. Ondrej je slovným
akrobatom. Hľadačom nových tvarov a významových prepojení. Vie, že na celom
svete nie je nič krajšie ako žena. A nie je nič
príjemnejšie ako zdravé čisté víno. A nie je
nič horšie ako zbraň.
V „Ňadrovej hlavici“ či v „Sexbombe“
spoznávame nielen protiklady krásy človeka
a krásy dizajnu. Ja tie diela čítam, že aj z toho
najkrajšieho môže prísť katastrofa. Zánik je
spojený so začiatkom. Tak ako človek s prírodou. O tom môžu hovoriť vínne mušky na
džbánoch s vínom. „Nevinný vínny sen.“ Na
jednoduchom stole, ako keby tento zázrak
najlepšieho ročníka vína práve vytiahli z tej
najlepšej pivnice. Mušky sú slečny, ktoré
vzrušujú snom, rozprávkou i príťažlivosťou.
To všetko víno ponúka. Celou Ondrejovou
tvorbou prechádza erotická zmyselnosť. Výrazne ju vkladá do objektov, aby priznal jej
všemocný fenomén. Vskutku, jeho umenie
je to, čo sa dnes vo svete stráca. Perfektná
znalosť technologických a remeselných postupov. Originalita a jedinečnosť. A vnútorná sila, energia, ktorá prechádza zo sochy na
človeka, aby mu ju dala. Takto vzniká dielo,
ktoré má jasný autorský rukopis a je svojou
ojedinelosťou na európskej umeleckej scéne
aj večným.
Dnes Ondrej 4 vstupuje do koloristických kráľovstiev maľby. Vytvoril niekoľko
mimoriadnych pomníkov či monumentál-

nych plastík. Narodil sa v Bratislave v roku
1975. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v ateliéri profesora Jozefa Jankoviča.
Zúčastnil sa mnohých kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho
diela vlastnia galérie i súkromní zberatelia
doma i v cudzine. Žije striedavo v Bratislave a na
Kysuciach, tvorí v Stupave v ateliéri Tri kamene.
Ondrej 4 bol i zostáva veľkým umeleckým
prekvapením. Jeho dielo je mimoriadne potrebné
práve dnes. Keď násilie neustupuje pred láskou.
Keď sa z nápojov stávajú chemické novotvary
a človek nevie nájsť svoju cestu. Sem patrí nesmierne pôsobivá prostota autorovho diela, ktoré
má schopnosť upozorniť na silu jedinečnosti.
Áno, mnoho sa nám stráca, uniká. Umenie dokáže veľa. A takí sochári, akým je aj Ondrej 4,
vedia ten chvat vkusne spomaliť a predstaviť ich
videnie žitia. Nie je to až také zložité. Rýchlo
zabúdame. Ondrej 4 nezabudol. V tom je jeho
unikátnosť v dnešnom umení...
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
november 2015

Vínne mušky alebo Nevinný vinný sen, 2002,
bronz, v. 135 cm

Vedecko-fantastická bomba alebo Holubica mieru,
2015, oceľ, akryl, v. 400 cm

Loď, ktorá sa plaví do neznáma, 2013,
nehrdzavejúca oceľ, v. 320 cm

Sexbomba, 2002, bronz, kameň, v. 45 cm

(R)Evolúcia, 2009, bronz, v. 61 cm
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JÁN ZÁKOPČANÍK
meteorolog

Když jste přišel ze Slovenska do Čech, co jste si s sebou přinesl?
Priniesol som si môj idealizmus a určitú naivitu. Uvediem výstižnú
príhodu: Keď ma prijali na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, v zaslaných materiáloch bola i zmienka o akejsi letnej aktivite, ktorú má každý
študent absolvovať. Nič bližšie tam nebolo, avšak ja, so svojím zmyslom
pre zodpovednosť, som sa vybral na vlastnú päsť do Prahy, o ktorej som
vedel len toľko, že v Tróji je zoologická záhrada. Prišiel som do Prahy
vlakom, spýtal som sa na cestu, a tam v kancelárii zoologickej záhrady
som vyložil, čo som zač. Keď to počuli, neverili vlastným očiam. Našťastie práve v Tróji, kúsok od zoologickej, bola rozostavaná nová budova
matfyzu. Tam ma poslali. Na stavbe sa nado mnou zľutovali, neposlali
ma domov, a tak som si splnil predpísanú letnú aktivitu.
Časopis Listy s vámi přinesl rozhovor již v devadesátých letech. Tenkrát
jste byl mediálně známý. Od té doby již uplynula řada let a ve vašem
životě se asi změnilo hodně věcí. Jak se proměnila vaše profese?
Nezvyknem sa v živote vracať späť, ale v prípade mojej profesie sa
tak stalo. Po tom mediálnom koliesku, keď som bol do Českej televízie
privedený zvláštnymi okolnosťami a veľmi zvláštnymi okolnosťami som
bol z nej odvedený preč, a po následnom ročnom pôsobení v Rádiu Blaník som sa vrátil na pôvodné miesto do leteckej meteorologickej služby.
Mohl byste nám své povolání představit?
Ľudia sa stretávajú s výsledkami práce kolegov z CPP (Centrálne prognostické pracovisko) v Komořanech bežne, kým tú našu poznajú iba
tí, ktorí majú svoju činnosť spojenú s lietaním. Na letecké predpovede
sa teda kladú špeciﬁcké požiadavky. Teploty, ktoré určujú – či postačí
krátky rukáv, alebo sa bude hodiť šál – pilota toľko nezaujímajú. Ale
vzťah medzi priebehom teploty a vlhkosti vzduchu s meniacou sa výškou – mám na mysli vznik námrazy v ovzduší – môže určiť, či dané lietadlo vôbec vzlietne. Ani to, či bude alebo nebude pršať, nie je obvykle
pre leteckú prevádzku dôležité. Avšak v zimnom polroku sa táto citlivosť
zásadne zmení. Keď je predpoklad, že snehové vločky na zemi vydržia,
je čas zvážiť výstrahu. Ak čakáme, že snehu napadne 1cm a viac, táto
informácia uvádza do činnosti zimnú údržbu plôch, pretože už i malé
množstvo snehu má vplyv na brzdné účinky dráhy. A každé prerušenie
prevádzky letiska stojí peniaze. Sneženie môže ovplyvniť prevádzku už
len tým, nakoľko sa v jeho priebehu zhorší viditeľnosť. Obecne znejúca
predpoveď: bude oblačno s prehánkami nič nerieši. Naše výstupy sú
bodové, pre určité konkrétne a veľmi malé miesto. Koľkokrát je dôležité
spresnenie i vo vzťahu k určitej dráhe.
Alebo taká hmla. Meteorológ je rád, keď mu predpovedanie hmly
obecne vyjde, pretože to nie je ľahké. Určiť dĺžku trvania je ešte ťažšie.
A ten letecký sa musí ešte snažiť odhadnúť, koľko v nej v meniacom sa
čase bude vidieť. A či je v hmle práve vidieť 250 m alebo 350 m, môže
mať zásadný význam vo vzťahu k práve používanej dráhe. Tým mám na
mysli rôzne stupne ich vybavenia.

V deväťdesiatych rokoch sa začalo letisko na Ruzyni meniť, postavilo
sa mnoho nových budov. Stalo sa to, že naše ťažko nadobudnuté skúsenosti stratili na svojej cene. Prakticky to znamená, že teraz môže na
Ruzyni dôjsť k vzniku hmly aj v podmienkach, v ktorých sa to predtým
nedialo. A my musíme všetko stihnúť skôr ako to počasie. Ak sa to
nepodarí, musíme čo najskôr reagovať, predpoveď opraviť. Nestačí len
pokrčiť plecami a povedať: „No, nevyšlo to, čo sa dá robiť.“
Vybavil sa mi príklad z doby, keď som bol iba elév v zácviku. Bola
zima, slnečné počasie, nikde žiadne starosti s viditeľnosťou. Na poludnie sa náhle na letisku objavila hmla. Kódovaná predpoveď pre letisko
sa nazýva TAF. Vtedy mala dĺžku 9 hodín, dnes ju píšeme na 30 hodín.
Starší kolega, ktorý mal túto hlavnú službu, si bez váhania sadol a opravil ju v tom zmysle, že až do jej konca platnosti sa tá hmla ani nepohne.
To znamenalo, že nebude možné ani pristávať, ani vzlietať. V našom
žargóne letisko „zatvoril“. Viditeľne prekvapený som sa spýtal, ako si
môže byť taký istý. A on iba odvetil: „Uvidíš“. Hovorila z neho skúsenosť. Avšak tu ide práve o ilustráciu toho, ako stavebné úpravy na letisku niečo z našich skúseností poslali do histórie .
Zo súčasnosti môžem uviesť prípad, ktorý sa stal mne 25. októbra
pred tromi rokmi. Okolo súmraku sa viditeľnosť obvykle zhorší, ale
bolo vidieť stále ešte asi štyri a pol tisíca metrov, takže som žiadny problém nečakal. Doteraz to vidím, ako to vyzeralo na grafe. V priebehu
dvoch minút krivka padla úplne dole. Všetky telefóny začali zvoniť naraz. Všetci chceli vedieť, ako dlho to bude trvať. Najskôr som hovoril
s riadením letovej prevádzky. Oni našťastie vedia, aké sú naše možnosti
a do určitej miery sa v počasí tiež orientujú. Riadiaci sa spýtal: „Tak ako
to vidíte? Mám vo vzduchu dvadsať lietadiel...“ To je taká ilustrácia, ako
vyzerá práca leteckého meteorológa.
Ale ne, to mi musíte dopovědět! Co řídící letového provozu udělá se dvaceti letadly ve vzduchu, když nemohou přistát?
Podľa toho, ako sú lietadlá ďaleko, má riadiaci možnosť ich spomaľovať. Takisto sú vytýčené priestory, kde lietadlá môžu vyčkávať, ale iba
určitý čas. Po konzultácii s meteorológom sa rieši, či lietadlo bude čakať,
alebo diverguje na iné letisko. Vtedy som povedal, že asi hodinu sa to
nezmení, potom sa to v priebehu ďalšej polhodiny zlepší natoľko, že
bude možné pristávať. Skúsenosti sú nezastupiteľné, ale nie vždy postačia. Pre meteorológa je výhodou, keď je prístupný i intuícii, ale ani
trocha šťastia pri odhade nie je na zahodenie. A to som vtedy mal.
Ale aby som stále nehovoril iba o viditeľnosti. Veď keď si vezmeme
takú búrku, o nej by sa dalo povedať, že je „všetko v jednom“. S búrkou môžu byť spojené takmer všetky javy, ktoré majú zásadný vplyv na
bezpečnosť a hospodárnosť lietania. A v spojitosti s búrkou ide obvykle
o ich najvyššiu intenzitu. Mimochodom, pri výskyte búrky v priestore
letiska lietadlá nemôžu z bezpečnostných dôvodov tankovať. Než búrka
príde, musíme stihnúť dať výstrahu, a takisto keď nepríde ju zrušiť. Búr-
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ky sledujeme v celej letovej oblasti, nielen na letiskách, a keď ich prejavy
a rozsah dosiahnu určitú podobu, musíme o tom vydať informáciu,
ktorá ide tak ako niektoré naše ďalšie produkty do medzinárodnej výmeny. Búrky si v určitej fáze dokážu samy vytvárať podmienky pre svoj
ďalší vývoj a i veľké lietadlá ich musia rešpektovať.
Jak se v průběhu času změnily metody, které používáte?
Jedna vec je suma teoretického poznania, druhá sú skúsenosti, avšak
bez rozvíjania matematického modelovania sa predpovede už neobídu.
K tomu sa používajú najvýkonnejšie počítače, toľko vstupných dát vzájomne previazaných zložitými vzťahmi vstupuje do hry. Prvý pokus vypočítať počasie trval, tuším, 14 dní. Keďže to bola predpoveď na zajtra,
vypočítali, ako bolo...
Dnes sú základné výstupy z modelov k dispozícii po šiestich hodinách. Do modelu vstupujú informácie o aktuálnom stave z oblasti,
ktorú chce ten model obsiahnuť. Potom na základe rôznych algoritmov
sa tvoria percentuálne pravdepodobnosti chovania jednotlivých prvkov
počasia. Ten proces sám osebe je nesmierne komplikovaný a interpretácia výsledkov zasa vyžaduje skúsenosť. A to preto, že jeden model zvláda
určitý aspekt lepšie než druhý a naopak. Takže meteorológ sa potrebuje
naučiť, ktorý model v danej konkrétnej poveternostnej situácii lepšie
odhaduje zrážky, ktorý zas teploty, vietor, oblačnosť atď. Preto ešte nie
sme tak ďaleko, aby počítače nazbierali informácie a na druhom konci
vypadla predpoveď.
Meteorológia je zvláštny odbor. V ňom sa učíte až do smrti a na konci
máte aj tak pocit, že si počasie z vás urobí žart, kedy bude chcieť. Skrátka to ešte nevieme uchopiť až do takých podrobností, do akých by bolo
treba. Nie všetko sa dá zmerať s dostatočnou presnosťou a osobne sa
domnievam, že do hry môžu vstupovať i vplyvy, o ktorých vieme len
málo alebo nič. A preto jeden kolega príležitostne výstižne hovorieval:
„Nevieme, ako bude o hodinu.“
Česká republika neleží v oblasti USA a nehrozí jí nebezpečná tornáda. Jak často u nás dochází k přerušení letového provozu z důvodů
nepřízně počasí?
Ak ide už o prerušenie prevádzky kvôli počasiu, najčastejšie je to asi
pre zhoršenú viditeľnosť, často v kombinácii s veľmi nízkou oblačnosťou. Ale i snehová kalamita dokáže letisko spoľahlivo ochromiť. Pred
tromi rokmi v krátkom časovom úseku postupne napadlo tridsať centimetrov snehu. A bolo.
A co vítr?
Aj vietor. Záleží na sile a smere vo vzťahu k práve používanej dráhe.
Bočný vietor je problematický už pri rýchlosti 6m/s. To už nám volajú,
či ostane alebo bude zosilňovať. Keď sa vietor významne mení, môže
to viesť k tzv. otáčaniu dráhy. Navádzanie lietadiel pre vzlety a pristátia
sa nemení len na danom letisko, ale i v jeho širšom okolí. Žiaľ sú také
situácie, že vetru akoby nestačilo 360° a neustále sa točí zo všetkých
smerov, intenzita sa môže meniť od takmer bezvetria až po tých šesť
metrov za sekundu. Niekedy, ako povedal jeden môj kolega: „Nie je čas
ani zjesť sušienku.“
Znáte se s ostatními profesemi na letišti osobně a stýkáte se někdy?
Kedysi sme informácie o počasí dávali posádkam osobne. A fungovala medzi nami spätná väzba. To sa zmenilo, najmä vďaka novým
technológiám. Naše výstupy mieria k užívateľom dohodnutými cestami
a iba v mimoriadnych situáciách riešime aktuálny stav s posádkami lietadiel telefonicky. Priamy kontakt i spätná väzba boli dôležité. A niekedy i zábavné. S tým mám aj rôzne príhody.
Svojho času lietali do Prahy aj zo Severnej Kórey. Oni mali tak desať
až štrnásť členov posádky a sovietskeho komandíra, ktorý na nich dohliadal. Raz im kolega odovzdal letovú dokumentáciu a keď ju začali
študovať, komandír si zatiaľ zapálil cigaretu. Vtedy sa ho kolega spýtal:
„Tak čo, ako im to ide?“ A komandír odpovedal: „Znájete, eto samaljot,
on ljetájet sam.“
Niektoré príhody sú veselé, iné neveselé. Kedysi spadlo v Berlíne
lietadlo, ktoré malo medzipristátie v Prahe. Za haváriou nebolo počasie,
ale chyba pilota. Zle posúdil situáciu, splietol si dráhy, vypol autopilota,
ktorý ho navádzal na tú správnu, avšak skrytú pohľadu za lesom a stočil
lietadlo ručne nad tú súbežnú, ktorú videl vedľa. Pritom zachytil krídlom o vršky stromov a lietadlo sa zrútilo. Vždy, keď si na to spomeniem,

vidím pred sebou ich navigátora, ktorý si ku mne vtedy prišiel po dokumentáciu pred letom. Taký mladý fešák s fúzikmi a baranicou...
V předvánočním období mne napadá jedna taková otázka. Posledních
několik let se děti na Vánoce nemohou radovat ze sněhu. Co si o tom
myslíte a mohla by být sněhová nadílka letos?
Áno, pamätám si sneh až do pása, ale možno preto, že som bol menší.
V poslednom čase sa dá vysledovať, že zimy sú premenlivé a teplejšie,
snehu je menej. Z hľadiska nášho života sa to javí ako citeľná zmena,
ale či to bude z dlhodobého hľadiska významná perióda alebo dokonca
tendencia, to si netrúfam povedať. Je zaujímavé, že vždy v tomto čase
sa nájde niekto, kto predpovedá zimu storočia. Nebývajú to meteorológovia, pretože tí vedia, aké je to zložité a do takého dobrodružstva
sa nepúšťajú. Avšak aj seriózne postupy môžu k takému presvedčeniu
viesť. Na svete sú dva modely, ktoré robia globálnu predpoveď pre celý
svet. Jeden sa vytvára v Anglicku, druhý v Amerike. Pokiaľ ide o tú vlaňajšiu zimu, Angličanom vyšlo, že do Európy príde krutá zima, a Američania predpovedali Európanom zimu len miernu až teplú. Vystihli to
teda lepšie, napriek tomu to neznamená, že rovnako uspejú aj tentoraz. S počasím je to zjednodušene povedané asi takto: Prestavte si troch
súrodencov a budú to poriadni huncúti – tlak, teplota a vietor. Jeden
bez druhého nič neurobia, ale keď jeden z nich niečo vyvedie, hneď sa
to prejaví aj u ostatných dvoch. Ustrážiť ich je ťažké.
Sú meteorologické situácie, ktoré sa v obecnej polohe dajú predpovedať na týždeň aj na desať dní. Sú ojedinelé. Preto máme radosť
aj z vydarenej predpovede na tri dni. Hovoríme o bežnej predpovedi
v médiách. V leteckej meteorológii sú kritériá pre požadovanú presnosť
také náročné, že hovoríme často iba o hodinách. A napríklad k správe
o aktuálnom počasí nazývanej metar pripájame vyhliadku na nasledujúce dve hodiny. V hodnotení tejto „pristávacej predpovede“ sa Praha
umiestnila už opakovane na druhom mieste v Európe.
Současná komformní společnost udělala z Vánoc období hysterické nákupní horečky. Co jsou Vánoce pro vás a máte nějaký váš rodinný recept,
jak je prožít co nejlépe?
Hovorí sa, že Vianoce sú sviatky lásky a pokoja a vzhľadom na to,
čo všetko sa teraz deje v Európe, budeme vďační, ak aspoň trochu
pokojné budú. To bude asi to najvzácnejšie, čo by sme si mohli navzájom nadeliť.
Vyrastal som v chudobných pomeroch, ale zvyky na Vianoce u nás
pri Žiline mi pripadali živšie a bohatšie. Večera mala veľa chodov –
nielen ryba, kapustnica, ale ďalšie jedlá. Prvé, čo sa jedlo, bola oplátka
s medom a naša mama si vždy dala záležať na tom, aby tým medom
každému z nás pomazala čelo. Hovorila, že ak sa jej to podarí, budeme
ju ten rok poslúchať. Nebol som až taký súťaživý typ, takže som bol
pomazaný hneď, ale sestre a otcovi sa podarilo niekedy uhnúť.
Cez Vianoce sa v rodine snažíme hlbšie si uvedomiť a prežiť vzájomnú
pospolitosť. V celoročnom zhone býva k tomu málokedy príležitosť,
preto sme vďační, že môžeme byť spolu. I u nás prebiehajú bežné rituály ako všade, kapor na večeru, dávame si darčeky apod... Ale pretože
sme si stále veľmi blízki, tak sa obdarovávame v zmysle posilnenia pre
každodenné chvíle, ktoré budú nasledovať. Na každom z nás záleží, ako
tie chvíle prežíva aj vnútorne.
Keby sme tomu konzumu toľko nepodliehali, ľudia by mali k sebe
bližšie, bolo by to lepšie a teraz aj potrebnejšie. V súčasnej spoločnosti
si človek pripadá sám. Zvlášť ak sa dostane do ťažkostí. To patrí k tomu
najhoršiemu v dnešnej dobe, povedal by som. Ten všadeprítomný tlak,
že všetko je také zložité a zároveň ako keby na nič vlastne nebol čas,
spôsobuje, že mnohí z nás nežijú, ale sú „odžívaní!...“
Jste zvyklý předpovídat, předvídat v oblasti meteorologie, zkusíte předpovědět ten příští rok?
Odpoviem trochu okľukou spôsobom. Keď som robil v televízii, raz
mi napísala jedna diváčka, že sa v auguste bude vydávať. Či by som
jej povedal, aké bude počasie a ona podľa toho zvolí dátum svadby.
Naznačil som jej, že niečo také v mojich možnostiach nie je, ale ak má
toho svojho rada, že bude určite pekne. Myslím, že rovnako i teraz si
môžeme povedať, že ak my, ľudia, budeme k sebe ústretoví a milí, tak
bude pekne, pravda?
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
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Ako si udržať zdravie počas zimy
Nie je nič horšie ako trpieť kašľom či nádchou v zimných
mesiacoch. Už i tak nevľúdne počasie sa v takom
prípade stáva takmer neznesiteľným. Čo však robiť,
aby sa človek vyhol nepríjemným neduhom a ako
posilniť obranyschopnosť svojho organizmu?
A čo v prípade, že už nádchou či kašľom trpíte?
V prvom rade je nutné dbať na zdravú a vyváženú stravu, a to
nielen s prichádzajúcou zimou, ale počas celého roka. Čerstvé
ovocie a zelenina z produkcie lokálnych farmárov dokážu dodať
toľko potrebné, zdraviu prospešné látky a vitamíny. Netreba pritom zabúdať ani na fermentované potraviny, medzi ktoré okrem
iného patrí aj kvasená kapusta. Do svojho jedálneho lístka by ste
taktiež mali zaradiť šampiňóny a hlivu ustricovú. Medzi paletu
korenín, ktoré využívate, určite pridajte kurkumu, ktorú môžete
pri varení dať do takmer akéhokoľvek pokrmu. Nezabudnite však
do jedla pridať i trochu čierneho korenia, keďže až v reakcii s ním
je kurkuma veľmi účinná a zdravá.
Počas celého roka, no najmä v jesenných a zimných mesiacoch,
vám neuškodí častejšie pitie bylinných čajov. Dokonca i „obyčajný“ šípkový čaj dokáže spraviť zázraky. Okrem toho môžete
použiť i celú paletu ďalších prírodných pomocníkov. Skúste čaj
z rakytníka rešetliakového, čaj z kvetov bazy čiernej, prípadne čaj
z materinej dúšky. Akýkoľvek z nich nezabudnite osladiť kvalitným medom podľa vašej chuti.
Je pritom dobré si uvedomiť, že med nie je iba sladidlo. Ide
o veľmi silný prírodný liek. Med má antiseptické účinky, pôsobí
ako mierne sedatívum a dokáže pomôcť pri rôznych zdravotných
problémoch. Pri chrípke ho napríklad môžete zmiešať s jednou
stredne veľkou cibuľou nastrúhanou na jemno. Po dôkladnom
premiešaní vlejte takto pripravenú zmes do sitka a nechajte odkvapkať „šťavu“. Ak si dáte jednu čajovú lyžičku tejto šťavy trikrát
denne, určite sa vám uľaví. V prípade, že by ste radi siahli po
niečom silnejšom, vymiešajte tri polievkové lyžice medu s lyžicou
nastrúhanej cibule a lyžicou nastrúhaného chrenu. Túto zmes taktiež užívajte po čajových lyžičkách trikrát denne.
V prípade, že by ste chceli skúsiť aj niečo iné, môžete sa pustiť
do nasledujúcich jednoduchých receptov. Tým najjednoduchším
sú hrozienka v citrónovej šťave. Sušené hrozienka najskôr prepláchnite pod tečúcou teplou vodou. Po odkvapkaní ich dajte
do malej mištičky a zalejte čerstvo vytlačenou šťavou z citróna.
Pochutnať si na nich budete môcť už po niekoľkých hodinách, čo
budú uložené v chladničke.
Ďalším receptom je domáce protichrípkové želé. Na jeho prípravu budete potrebovať zázvor, niekoľko citrónov a med. Do
malých pohárikov po vrstvách ukladajte ošúpaný a na kolieska
nakrájaný citrón, ktorý striedajte s nakrájaným a ošúpaným zázvorom. Naplňte pohár až po okraj a potom zalejte zázvor a citrón
kvalitným medom. Med však lejte postupne a opatrne, keďže citróny i zázvor pustia šťavu. Po naplnení poháriky poriadne uzatvorte a dajte do chladničky na dva až tri týždne. Po tejto dobe by
tekutina v poháriku mala nadobudnúť želatínovú konzistenciu.
Takto pripravené želé môžete pridávať do akéhokoľvek čaju alebo
môžete jeho pomernú časť zaliať vriacou vodou a spraviť si tak
vlastný čaj.
Či už siahnete po bylinkách, mede či iných prírodných pomocníkoch, ktorí by vám mali uľahčiť zimné obdobie, nezabúdajte na
pestrú a vyváženú stravu a najmä na dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu. Zima možno nie je najpríhodnejším obdobím na dlhé
prechádzky, no i napriek tomu dokáže krátka prechádzka v prírode pomôcť a posilniť obranyschopnosť vášho organizmu.
Autor: Miroslav Meňhert, snímky Jiří Nosek
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Nový
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Make your time great

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového vozu Renault ESPACE
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vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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