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Výber programov vo februári a marci 2017
Od 17. februára 2017
České Budějovice
Dny slovenské kultury
Program slovenských dní bude uverejnený na oﬁciálnych stránkach mesta:
http://www.c-budejovice.cz.
Pripravili Magistrát města České Budějovice v spolupráci s SI Praha.
18. 2. 18.00 hod.
Obecní dům, nám. Republiky, Praha 1
Česko-Slovenský ples. Ve dvou se to lépe tančí.
Vystúpi Helena Vondráčková, Celeste Buckingham, Dan Bárta a ďalší.
20. 2. 17.00 hod.
Slovenský inštitút, nám. Republiky 3, Praha 1
Podvečer k výročiu Alexandra Hirnera, slovenského sociológa, spoluzakladateľa
modernej slovenskej sociológie. O súdnych procesoch, pracovných táboroch
a osudoch A. Hirnera bude hovoriť Ing. Peter Juščák z Ústavu pamäti národa
v Bratislave. Večerom bude sprevádzať PhDr. Helena Nosková, CSc. z Ústavu
pro soudobé dějiny AV ČR.
Pripravili DOMUS SM v spolupráci s SI Praha.
8. 3. 17.00 hod.
DNM, Vocelova 603/2, Praha
Fašiangy a sviatky žien.
Veselý podvečer s ľudovými zvykmi, rozprávaním a reprodukovanou hudbou.
Pripravil DOMUS SM v ČR.
16. 3. 11.00 hod.
Střední škola gastronomie a služeb, Dvorská 44, Liberec
Z cyklu Ako sa meral čas. Fašiangy a Veľká noc.
Ľudové tradície európskych národov, slovenské jedlá a ľudová kultúra.
Pripravil DOMUS SM v ČR.

DOMUS SM v ČR a Slovenský inštitút
Vás srdečne pozývajú na

Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou
1. februára 2017 o 17.00 hodine
v Slovenskom inštitúte,
námestie Republiky 3, Praha 1

Hosťom večera je Igor Válek,
jubilujúci slovenský novinár,
publicista, spisovateľ a jeho hostia.
Ukážky z tvorby jubilanta číta Viera Kučerová.
Po besede bude možnosť získať knihy autora za výhodnú cenu aj s venovaním.
Podvečer sa koná vďaka podpore HMP a MK ČR,
ktorú udelila projektom DOMUS SM v ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení a milí čitatelia,
na začiatku roka sme
opäť stáli pred situáciou, ako zaradiť všetky
aktuálne príspevky do
nášho prvého dvojčísla, keď stránky majú
konečný počet podľa
rozpočtu a prekročiť
ho je ťažké. Ale žiada
sa informovať: V galérii DNM v Prahe
bola 7. januára otvorená ojedinelá výstava
„Maminou ihlou“.
Spojili sa tri spolky –
Sdružení Ukrajinců
a příznivců Ukrajiny, z.s. Společnost Podkarpatských Rusínů a DOMUS SM v ČR.
Podrobnosti o autorkách a vyšívaných ikonách sa dočítate v článku
tohto čísla Listov. Nemenej zaujímavá je správa o Nevine na doskách SND, doplnená výstižnými fotograﬁami. Začítať sa môžete
do spomienky na Annu Gašparíkovú, významnú osobnosť, rodáčku z Martina, ktorá bola archivárkou u prezidenta T.G. Masaryka.
Nájdete aj druhé pokračovanie chýrnych zakáľačiek z Kysúc, veď do
zimy zakáľačky patria.
A nezabudnime na Česko-Slovenský ples v Obecnom dome,
ktorého dátum sa blíži. Plesy v živote našich predkov boli vlastne
temer nutnosťou. Ak nechceli, aby ich v dlhej zimnej noci uchmatlo
strašidlo, museli vyhľadať spoločnosť, hudbu, žiaru svetiel a tanec.
To všetko strašidlá odpudzovalo a človek bol v bezpečí. Čaro plesov
spočívalo aj v tom, že ľudia radi tancovali a vedeli tancovať. Nebolo
zvykom tancovať len so svojou manželkou alebo priateľkou. Partneri
sa striedali, spoločenský život bol intenzívny. Môže vyvstať otázka,
či manželka môže byť manželovi aj priateľkou, teda niečo na spôsob
„dve v jednej“, alebo či je toto označenie vyhradené len ženám bez
manželského puta? Je to len hra so slovíčkami, ktorá nás odvádza od
plesu, ktorý bude predpremiérou plesu k stému výročiu spoločného
štátu Čechov a Slovákov, ktorý sa civilizovane rozpadol ako nepodarené manželstvo. Bolo v ňom málo priateľstva? Priveľa všednosti,
ťažkostí, málo radostí, prekvapení a naozajstného dobrodružstva?
Ak sa dá spolužitie dvoch národov prirovnávať k manželstvu, vyvoláva to aj podobné otázky. Odpovede môžeme hľadať už teraz..
Helena Nosková, január 2017
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remiér a predseda Smeru-SD Robert Fico na decembrovom
sneme strany v Prešove predstavil ciele na rok 2017 a spôsob,
akým by mal Smer-SD tieto ciele napĺňať. Pokiaľ ide o stranícku politiku, ide o jeden z najzásadnejších Ficových prejavov za posledné desaťročie. Každoročné decembrové snemy Smeru sa zvyčajne niesli
v pokojnej atmosfére a namiesto pomenovania priorít išlo o slávnostné
deﬁlé utvrdzovania vlastnej veľkosti a úspechu. Z času na čas, hlavne
podľa potreby mediálneho výtlaku, zavelil Fico do akcie a na tzv. pracovných snemoch predstavoval sociálne balíčky. V týchto prípadoch
mohol národ vidieť do bodky zinscenované divadlo, aby sa niekoľko
poväčšine nesystémových opatrení previazalo krajšou červenou stuhou
a intenzívnejšie odpromoval sociálny aspekt Smeru-SD ako strany,
ktorá „robí pre ľudí“.
Tentoraz zadal Robert Fico jasné priority. Suverénne najvýraznejšou je,
že premiér a jeho Smer-SD chcú v tomto roku skoncovať s politickou
korektnosťou. Rok 2017 na sneme strany v Prešove označil Fico ako
„rok podstatne otvorenejšej reči zo strany predstaviteľov Smeru-SD.
Môžete použiť aj výraz rok, kedy bude koniec politickej korektnosti,
pretože politická korektnosť nás zabíja.“ Tento jazyk podľa premiéra
používajú aj extrémisti a radikáli a získavajú tak podporu a prevahu.
Straníckych kolegov predseda Smeru zároveň povzbudzoval k odvahe.
„Nazývajme veci správnymi a zrozumiteľnými slovami. Nemá politická korektnosť miesto na tomto svete. Ak sa štandardné strany budú
správať takto, môžeme byť svedkami prudkého nástupu ľudí, ktorí
používajú úplne iný slovník, ktorí sú nekorektní, pokiaľ ide o obsah.
Hovorím o otvorenej a pravdivej reči. Je to jedna z možností, ako držať Smer-SD v úspešnom priestore,“ povedal v decembri na sneme
premiér.
Rok 2017 má byť podľa Roberta Fica aj rokom práce na novom politickom programe jeho strany. „Naším cieľom je, aby sme o rok mali
pripravený politický program Smeru-SD na schválenie. Musíme ho

a pretrváva, ale jej členovia by sa mali viac mobilizovať, lebo spohodlneli. „Spohodlneli sme. Pri počte ľudí, ktorých máme, možno zorganizovať stovky či tisíce stretnutí s ľuďmi a hovoriť im našu pravdu. Od
členov a funkcionárov Smeru-SD očakávam plnú mobilizáciu aj preto,
že nás čakajú voľby do VÚC aj komunálne voľby. Ľudia oceňujú našu
kompetentnosť a schopnosť spravovať štát,“ deklaroval.
Budúci rok by mal byť podľa predsedu Smeru-SD aj rokom dôslednej
ľavicovej politiky. „Stredobodom záujmu Smeru-SD musí byť pracujúci človek a výška jeho odmeny za prácu,“ povedal s tým, že od
januára 2019 by mohla minimálna mzda začínať päťkou. Fico avizoval aj zvýšenie materskej dávky pre pracujúcich rodičov na úroveň 98
percent čistej mzdy od 1. mája 2017, pričom opatrenie sa má dotknúť
asi 28.000 rodičov.
Líder Smeru-SD tiež hovoril o možnom rozšírení zákona zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov aj na Gelnicu, Košice
- okolie, Medzilaborce, Sninu a Bardejov. Za dôležité označil aj urobenie poriadku v rómskych osadách. „Vyrastá ďalšia generácia, ktorá
nechce pracovať. Treba reštriktívne opatrenia,“ uzavrel Fico s tým, že
len zneužívanie sociálneho systému sa tolerovať nebude.
Robert Fico pripomenul, že Smer-SD vyhral štvoro parlamentných
volieb za sebou a vedie tretiu vládu, ktorá je svojím zložením neopakovateľná ako vláda historického kompromisu. „Takmer rok koalície
znamená pre túto krajinu podstatne viac, ako len obyčajnú koaličnú
spoluprácu. Andrejovi Dankovi (SNS) a Bélovi Bugárovi (Most-Híd)
ďakujem za korektné vzťahy,“ odkázal partnerom s tým, že vláda troch
štandardných strán s konkrétnymi výsledkami je jedinou možnou hrádzou proti chaosu, nenávisti, extrémizmu a neschopnosti opozície.
Čo tieto avizované priority hovoria o premiérovi, jeho strane a čo znamenajú pre Slovensko? Robert Fico sa vystúpením na decembrovom
sneme deﬁnitívne priklonil k populizmu. Namiesto priznania porážky
– kráľ je nahý – bude spolu so straníkmi presviedčať občanov o opa-

Koniec politickej korektnosti
mať nový, lebo Európa a svet prebehli zásadnými zmenami,“ vysvetlil.
Aktuálny rok má byť podľa lídra Smeru-SD rokom, „v ktorom nás
musia zaujímať naši ľudia ‒ občania SR“. „Najprv naši ľudia a naše
problémy, potom sa venujme niečomu inému,“ apeloval. Až potom
sa podľa Fica „môžeme zaoberať témami, ktoré nám vnucuje neustále
niekto iný“. Ak Európska únia podľa premiéra nezačne riešiť sociálne
problémy svojich občanov, ale sa na ich úkor bude venovať „abstraktným ľudskoprávnym otázkam“, pôjde podľa predsedu vlády o začiatok konca EÚ.
Zodpovednosť za nárast radikalizmu a extrémizmu pripísal Robert
Fico pravicovým subjektom. Upozornil, že najmä štandardné politické
strany od stredu doprava si musia uvedomiť, že sústavné útoky na sociálnu demokraciu nepriniesli posilnenie štandardnej pravice, ale radikalizmu a extrémizmu. „Kde máme KDH, kde máme SDKÚ? Toľko
do nás bili a bijú, že my sme tu, oni sa strácajú a vyrastá nám tu niečo,
čo nechceme. Páni z pravice, nesiete zodpovednosť za to, čo sa deje na
strane radikalizmu a extrémizmu,“ podčiarkol.
Predseda Smeru-SD sa nevyhol ani kritike médií. „Sú reálnou opozíciou voči vláde. Majú však aj vážny problém ‒ strácajú dôveryhodnosť,
lebo klamú, ignorujú a neuverejňujú pozitívne správy. Máme právo
povedať, v akom stave médiá sú. Budeme hovoriť, kto je ich vlastníkom, kto organizuje ich život, budeme hovoriť o klamstvách, ktoré sa
objavujú na dennej báze,“ uistil.
Komunikáciu s voličmi a prezentáciu výsledkov strany by namiesto
médií mali podľa Roberta Fica zobrať do rúk hlavne stranícki členovia.
Premiér vyhlásil, že podpora Smeru-SD zo strany voličov tu stále je

ku. Smeru-SD od svojho vzniku chýba to základné – obsah. Fico na
sneme priznal, že obsah ako taký ho nezaujíma a namiesto ambície ho
hľadať a vytvárať len ďalej pritvrdí v prekrúcaní reality. Ide o jediné
– úspech strany, jej pozitívnu prezentáciu. Nie prostredníctvom opatrení na zlepšenie fungovania štátneho aparátu a verejných služieb vo
všetkých, alebo aspoň vybraných oblastiach, ale prostredníctvom formy. Zaberá radikálom slovník? Osvojme si ho aj my. Premiér v záujme
politického prežitia začne cielene používať prostriedky krajnej pravice,
ako sú zjednodušenia na dreň, populistické, primitívne drísty a nízky, na prvú signálnu útočiaci slovník. Namiesto riešení a systematických zmien sa Robert Fico s radikálmi rozhodol bojovať prostriedkami
samotných extrémistov. V takto rozohranej hre nemá šancu vyhrať,
čo mu už odkázali viacerí slovenskí politickí analytici a komentátori.
Na druhú stranu, viem si živo predstaviť, ako bude v parlamente politickú nekorektnosť a nazývanie slov pravými menami otrieskavať
Ficovi o hlavu opozícia. Ako keby som videl Igora Matoviča, ako premiérovi prízvukuje: „Pán Fico, chcete počuť pravdu? Za desať rokov
ste pre Slovensko a jeho občanov urobili hovno. Veľké hovno.“ Ajáj,
to zas bude. A keďže Matovič vie veci dotiahnuť do dôsledkov, bude
sa snažiť ukázať aj graﬁcké znázornenie exkrementu alebo jeho plastickú napodobeninu, čím poruší rokovací poriadok NR SR. Posledná
zmena na podnet predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka používanie vizuálnych pomôcok v rokovacej sále zakázala. A Matovič sa len
bude popod fúz usmievať a naoko rozohňovať – len konám, ako pán
premiér hovorili, staviam hrádzu proti extrémizmu, pomenúvam veci
pravými menami.
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Ak to rozmeníme na drobné, strata politickej korektnosti udrží v hre
Smer-SD a Roberta Fica, pokiaľ ide o Slovensko, krajinu a jej občanov to bude ťahať ku dnu, úroveň verejnej diskusie sa zníži. Namiesto vízií, jasne stanovených cieľov, modernizácie a zmeny myslenia sa
bude národ utvrdzovať v predsudkoch a zjednodušených pravdách
a polopravdách.
Premiér chce v tomto roku schváliť nový politický program SmeruSD. Čo robila strana, ktorá je vo vláde s malou prestávkou od roku
2006 bez programu doteraz, vidíme na úrovni verejných služieb. Kde
bol Smer-SD celé tie roky? Ide o točenie sa v kruhu, stále mu chýba
to základné – reálny obsah.
Premiér rovnako hovorí, že Smer musia zaujímať „najprv naši ľudia“ a že v centre „musí byť pracujúci človek a výška jeho odmeny
za prácu“. V tejto súvislosti dodal, že od januára 2019 by mohla
minimálna mzda začínať päťkou. Každý si pod zlepšením stavu a záujmom o ľudí môže predstavovať niečo iné. Niekto sociálne balíčky
a zvyšovanie minimálnej mzdy. Len podotýkam, že proti zvyšovaniu minimálnej mzdy nič nemám. Na druhú stranu, nepomohlo
by slovenským pracujúcim kvalitnejšie vzdelanie, nemohli by sme
zo šikovnosti spraviť štátnu doktrínu? Nepomohlo by trhu práce,
ak by zo škôl vychádzali šikovní, rozhľadení ľudia pripravení riešiť
problémy, ktorí by neboli odkázaní na minimálnu mzdu? Kvalitnejšie školstvo, predovšetkým vysoké, by mohlo spomaliť alebo dokonca zastaviť exodus mozgov, ktorému čelí Slovensko v ostatných
rokoch. Títo ľudia neodchádzajú za prácou, ale vyslovene za lepším,
elitnejším vzdelaním, ktoré na Slovensku bohužiaľ absentuje. Ak
Európska únia podľa premiéra nezačne riešiť sociálne problémy svojich občanov, ale sa na ich úkor bude venovať „abstraktným ľudskoprávnym otázkam“, pôjde podľa predsedu vlády o začiatok konca
EÚ. Áno, únia musí začať riešiť konkrétne problémy ľudí, ale práve
na abstraktných ľudskoprávnych otázkach koncept únie stojí a ide
o jeden z jeho hlavných pilierov.

Líder Smeru-SD tiež hovoril o možnom rozšírení zákona zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov aj na Gelnicu, Košice
- okolie, Medzilaborce, Sninu a Bardejov. Nepomohlo by všetkým
okresom a všetkým pracujúcim aj nepracujúcim, ak by štát začal konečne fungovať a v plnej miere slúžil občanom? Nešlo by o tú najlepšiu hrádzu proti extrémizmu, aby by sme vošli do nemocnice, kde
nepadajú omietky, v ktorej doliehajú okná a toalety sa podobajú na
tie v našich domovoch? Nezarábalo by sa lepšie, ak by podnikatelia
nemuseli bojovať s tisíckami byrokratických prekážok, ak by úradníci
naozaj pomáhali a radili a prostredníctvom webu by ste vybavili 90
percent agendy? Fungujúci a kvalitný systém štátu by priniesol zlepšenie života pre všetkých, nemusela by sa riešiť každá jedna skupina
špeciálnymi opatreniami.
Robertovi Ficovi sa nepáčia médiá, podľa neho klamú. „Spohodlneli sme. Pri počte ľudí, ktorých máme, možno zorganizovať stovky či
tisíce stretnutí s ľuďmi a hovoriť im našu pravdu,“ vravel. Hej, aj tak
sa dá. Straníci môžu ľudí na stretnutiach presviedčať o tom, že polícia
a súdy efektívne zasahujú proti korupcii, ktorá podľa ministra vnútra
na najvyšších miestach ani neexistuje. Môžu ľudom vtĺkať ho hlavy
čokoľvek. Občania však žijú v realite. Diaľnica z Bratislavy do Košíc
neexistuje a životná úroveň miestnych aj celoštátnych oligarchov rastie a ich nedotknuteľnosť zostáva zachovaná.
Vláda troch štandardných strán s konkrétnymi výsledkami je podľa premiéra jedinou možnou hrádzou proti chaosu, nenávisti, extrémizmu a neschopnosti opozície. Áno, s týmto vyjadrením sa dá
súhlasiť. Pretože to, čo Slovensko v tejto dobe potrebuje najviac, sú
práve konkrétne výsledky. Poriadok v zdravotníctve, prebudovanie
školstva, reorganizácia polície a súdov tak, aby nepoctiví niesli následky svojich činov. Služby verejnej správy hodné 21. storočia. Nejde o program na deň. A ide o výzvy. Tak by som poprosil o štartovný
výstrel. Ďakujeme.
Ján Mak, publicista
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120. výročie narodenia
PhDr. Anny Horákovej Gašparíkovej
Lány, na Veľkonočný pondelok 1929
O cene utrpenia, s ktorým duša zápasí
a premáha ho, hovoril Krčméry v zasadacej
sieni snemovne na Veľkonočnú sobotu, keď
Červený kríž pripomínal tohoročné heslo:
Mier. Zdôrazňoval hodnotu daného slova,
hodnotu sľubu. Zaujali ma obe myšlienky.
Na koncerte Českého kvarteta ďakovala
som v modlitbe bez slov za silu, ktorú som
utrpením vydobyla, a prosila som o ďalšiu,
aby mi pomohla s otvoreným čelom dostáť
všetkým záväzkom, predovšetkým tomu,
ktorý plniť odteraz mi nastáva.
V kuloároch snemovne odlúčila som sa
od známych priateľov. Srdce sa mi triaslo,
keď som dve minúty ticho stála na schodišti parlamentu v sprievode pána prezidenta
T. G. Masaryka.
Bože večný, ako podivne točíš osudom
svojich ľudských detí! 1
Tieto úvahy predchádzali času, kedy
pred mladou slovenskou historičkou
PhDr. Annou Gašparíkovou stála najväčšia výzva jej profesionálneho života
– post správkyne osobného archívu prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka. V týchto dňoch
sme si pripomenuli 120. výročie jej narodenia.
Kto bola Anna Horáková Gašparíková a prečo si zaslúži, aby sme
si 120. výročie jej narodenia pripomínali? Narodila sa 28. 10. 1896
v Turčianskom Svätom Martine do národne uvedomelej rodiny kníhkupca, kníhtlačiara, spisovateľa, organizátora ochotníckeho divadla
Jozefa Gašparíka Leštinského. Môj otec povzbudzovaný martinskými
národovcami otvoril roku 1895 v tomto meste kníhkupectvo, prvý slovenský sortiment. V malom meste, aby ho vôbec udržal a aby mohol čeliť už existujúcemu maďarskému, musel k nemu pripojiť i papiernictvo.2
Vyrastala teda v intelektuálnom prostredí, v dome, ktorý bol jedným
z centier národno-kultúrneho života v Martine i jeho širokom okolí.
Mala možnosť osobne spoznať všetky významné osobnosti politického a kultúrneho života, ktoré žili v Martine – S. H. Vajanského, Pavla
Mudroňa, Andreja Halašu, Viliama Paulinyho-Tótha, Matúša Dulu,
ale aj českých profesorov martinského gymnázia, ktorí boli častými
hosťami kníhkupectva.
Napriek predstave rodičov, že zo štyroch dcér práve ona bude pokračovať v rodinnej tradícii a prevezme rodinné podnikanie, šla za svojím
cieľom. Tým bola spočiatku snaha získať oﬁciálnu aprobáciu pre svoje
pedagogické sklony a nadanie, uplatňované na mladších sestrách, priateľkách, no hlavne pri vyučovaní slovenčiny na dievčenskej škole Živeny. Zmaturovala preto na Učiteľskom ústave v Štubnianskych (dnes
Turčianskych) Tepliciach. Jej ambície však smerovali k oveľa vyšším
cieľom. Podmienkou však bola gymnaziálna maturita, a tak, ako sama
spomína: „keď som prelomila vôľu svojej autoritatívnej matky, túžiacej po
tom, aby som viedla po otcovi kníhkupectvo, stvorené s jej výdatnou pomocou, zasadla som v lavici ôsmej triedy gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha
v Turč. Svätom Martine. Možno vekovou prevahou – bola som staršia
o šesť – sedem rokov a vychovaná doma naozaj kultúrou československou,
bola som v triede akýmsi zjednocujúcim prvkom. Hoci hospitantka – ex-

ternistka, chodila som do školy každý deň
a pracovala som ako všetci ostatní žiaci.
V priebehu školského roka poskladala som
si triedne skúšky a maturovala som s ostatnými spolužiakmi, ktorí ma pokladali
úplne za svoju, hoci sme si celý rok vykali.3
Teraz už žiadna prekážka nestála v ceste
k naplneniu cieľa – štúdiu histórie, ktoré
v kombinácii s československou ﬁlológiou absolvovala v rokoch 1924–1928 na
Filozoﬁckej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Počas vysokoškolských štúdií
si rozširovala svoje jazykové znalosti,
znalosť maďarčiny, ruštiny a nemčiny si
rozšírila štúdiom angličtiny a latinčiny.
Štúdium ukončila diplomovou prácou
Povstanie Rákócziho a Slovania (publikovanou v r. 1930) a následným doktorátom z ﬁlozoﬁe.
Svoje organizačné schopnosti uplatňovala v spolku slovenských žien Živena,
kde bola nielen aktívnou členkou, ale
v rokoch 1923–1927 zastávala aj funkciu
tajomníčky jej výboru. Táto práca ju zblížila s Alicou Masarykovou, dcérou prezidenta T. G. Masaryka. Obec Bystričku,
ležiacu len 3 kilometre od Martina, si totiž rodina Masarykovcov už na konci 19.
storočia zvolila za miesto svojich letných pobytov a spoznávania Slovenska. V osemdesiatom siedmom šiel som do Martina sám s určitým plánom
poznať Slovensko a Martin. Býval som u Čajdu a vyhľadal som si Bystričku
na letný pobyt pre celú rodinu. chodievali sme ta asi desať – dvanásť rokov.
S redaktormi som sa priatelil, s Vajanským, Škultétym, s Pietrom, s Čajdom.
Tykali sme si, rodiny sa navštevovali. Poznal som sa aj s inými a priateľsky
sme sa schádzali.4 Následne tu jej členovia nielen trávili letá, ale hlavne dcéra Alica sa mimoriadne aktívne zapájala do diania na Slovensku
prácou nielen v Spolku slovenských žien Živena, ale hlavne v Československom červenom kríži, ktorého Slovenská divízia bola jej zásluhou lokalizovaná do Martina. Práve Alica Masaryková bola preto iniciátorkou
plánu vybudovať tu rodinné sídlo, dobudované v roku 1931 podľa návrhu českého architekta Jana Pacla. Objekt „masarykovského kaštieľa“ sa
v obci Bystrička nachádza dodnes.
Alica Masaryková Annu Gašparíkovú, mladú historičku, ale aj schopnú organizátorku, v roku 1929 oslovila s ponukou vstúpiť do služieb
prezidenta a stať sa správkyňou jeho osobného archívu. S touto náročnou a zodpovednou funkciou súvisel aj celý rad ďalších povinností –
spracovávať referáty z dennej tlače, hlavne slovenskej a maďarskej, rešerše
z vedeckých konferencií, podieľať sa na organizácii ciest TGM po južnom Slovensku a tlmočenie z maďarčiny. Zároveň z nej však vyplynula aj možnosť stať sa členkou masarykovskej rodiny a nahliadať do jej
každodenného súkromia. Dôverné masarykovské rodinné prostredie nám
dvom – trom nevýznamným malým zveruje svojho výnimočného otca, trpezlivého budovateľa štátu, geniálneho mysliteľa, rastúceho vznešenou starobou. Vo chvíľach spoločenského styku, aké priebeh denných udalostí prináša,
smieme s ním sedávať pri jednom stole, neďaleko jeho kresla, pri trblietavom
ohni krbu a počúvať jeho úsudky o súčasnom i minulom dianí sveta, ba
dozvedať sa aj o tom, ako on zasahuje do nášho najbližšieho. 5
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PhDr. Anna Horáková Gašparíková s manželom akademikom
Jiřím Horákom (repro Michal Pišný, 2002)

Funkciu správkyne osobného archívu T. G. Masaryka vykonávala dr. Gašparíková v rokoch 1929–1936, do uzavretia manželského
zväzku s profesorom slavistiky Jiřím Horákom. Po vydaji žila v Prahe (v rokoch 1945–1948 v Moskve, kde sprevádzala svojho manžela
zastávajúceho post veľvyslanca Československej republiky v ZSSR),
pričom sa venovala historickému a literárnovednému výskumu i folkloristike, od r. 1958, kedy odišla do dôchodku, žila striedavo v Prahe
a v Martine, napokon po smrti manžela v roku 1975 v Martine.
Začiatky publikačnej činnosti dr. Horákovej Gašparíkovej sa viažu
už k roku 1914. Postupne v slovenských i českých časopisoch (Slovenské pohľady, Živena, Slovenská literatúra, Kultúrny život, Matičné
čítanie, Český časopis historický, Naše doba a i.) publikovala príspevky na témy z oblasti slovenskej, všeobecnej, kultúrnej a literárnej
histórie. K jej najvýznamnejším prácam patrí odbornou kritikou vysoko cenená historická štúdia Povstanie Rákócziho a Slovania (1930),

vlastivedná publikácia Údolí Turce (1934), monograﬁa Tisícročné Slovensko (1947), ktorá sa stala súčasťou reprezentatívnej, Karlom Vikom
ilustrovanej publikácie Slovensko (1947) i Slovakia (1948). Spoločne
s manželom zostavila zbierku Slovenské ľudové balady (1956), edične
upravila Dobšinského Slovenské rozprávky (1961 – 1968 a 1970), ktoré vyšli v početných inojazyčných vydaniach. Pripravila české vydanie
Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy (1959), systematicky sa venovala výskumu života a diela J. Kráľa. Z češtiny preložila výber z rozprávok B.
Němcovej Kráľ času (1965), sporadicky prekladala z nemčiny, ruštiny
a angličtiny (R. Voss, A. S. Puškin, P. L. Traversová). V mnohých odborných príspevkoch sa opätovne vracala aj k významu mesta Martin
v národných dejinách. Najvýznamnejším literárnym dielom A. Horákovej Gašparíkovej je však memoárová publikácia U Masarykovcov
– spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka, ktorá vyšla posmrtne
v roku 1995 ako výsledok spolupráce ústavu TGM a Historického
ústavu SAV. Jedným z podnetov napísania práce boli zrejme aj slová,
prednesené v apríli roku 1929 T. G. Masarykom: „Tož, doktore, jedno
jsem chtěl s vámi promluvit, ...vy žijete u nás, slyšíte, o čem se mluví, já
před vámi tajnosti nemám, ani moje rodina – tak pište si deník o všem,
co uslyšíte…snad z osobnější stránky zachytíte obraz, a jednou v patřičné formě to může ven.“6 Zo zápiskov takmer pol storočia vznikalo nevšedné a jedinečné dokumentárno-memoárové dielo mimoriadnej
hodnoty. Dielo podávajúce zasvätený pohľad do vnútra Masarykovho

PhDr. Anna Horáková Gašparíková s manželom akademikom
Jiřím Horákom (repro Michal Pišný, 2002)

ﬁlozoﬁckého, politického aj ľudského ducha, ducha zakladateľa a prvého budovateľa medzivojnovej československej demokracie, zároveň
približujúce významnú časť novodobých československých dejín.
Objekt, v ktorom v Martine žili manželia Horákovci, vedome pripravovaný ako študovňa pre bádateľov, ktorí sa budú zaoberať históriou regiónu Turiec a osobnosťou T. G. Masaryka, Anna Horáková
Gašparíková testamentárne poručila Slovenskému národnému múzeu
v Martine. Dnes tu sídli Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktorého stála expozícia je venovaná životu a dielu manželov Horákovcov.
Je koncipovaná tak, aby návštevníkovi nielen priblížila snáď už posledný zachovaný interiér národnobuditeľskej domácnosti zo začiatku
20. storočia, ale zároveň aby pripomenula najpozitívnejšie tradície
spolupráce českého a slovenského národa. Kto ju navštívi, ocení genia
loci sprítomneného pôvodným mobiliárom, obrazmi významných
výtvarníkov mapujúcich životné osudy i záujmy Anny a Jiřího Horákovcov a predmetmi ich osobnej potreby. Návšteva tohto múzea sa
tak stáva nielen bežnou prehliadkou expozície, ale skutočnou návštevou „u Horákovcov“.
Hana Zelinová
Poznámky:
1)

Horáková, Gašparíková, Anna: U Masarykovcov, ACADEMIC ELECTRONIC PRESS, 1995, str. 11
Sto rokov slovenského gymnázia v Martine (1867–1967) Pamätnica., Obzor, 1967, str. 388
3)
Sto rokov slovenského gymnázia v Martine (1867–1967) Pamätnica., Obzor, 1967, str. 388
4)
Horáková, Gašparíková, Anna: U Masarykovcov, ACADEMIC ELECTRONIC PRESS, 1995, str. 29–30
5)
Horáková, Gašparíková, Anna: U Masarykovcov, ACADEMIC ELECTRONIC PRESS, 1995, str. 61
6)
Horáková, Gašparíková, Anna: U Masarykovcov, ACADEMIC ELECTRONIC PRESS, 1995, str. 5
2)

Akademik Jiří Horák, PhDr. Anna Horáková Gašparíková s matkou,
Martin (repro Michal Pišný, 2002)
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Dedičstvo v ihle...
V sobotu 7. januára 2017 sa v priestoroch Domu národnostných menšín v Prahe uskutočnil koncert
ukrajinských kolied a ščedriviek. Pred koncertom sa návštevníci mohli zoznámiť s autorkou vyšívaných
gobelínov, MUDr. Vierou Sochovou a jej tvorbou. Vernisáž výstavy „Maminou ihlou“ otvoril vianočnou
piesňou Sbor sv. Vladimíra a Duo MarOlja. Po slávnostnom otvorení pokračoval tradičný koncert
ukrajinských kolied a ščedriviek. Sviatočné popoludnie pripravilo Sdružení Ukrajinců
a příznivců Ukrajiny, Spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi,
Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR.
Pod pojmom dedičstvo si mnohí z nás predstavujú väčšinou
rôzne druhy materiálnych statkov po rodičoch (domy, byty,
pozemky, polia, lúky, vinice...). Život však prináša aj také
situácie, keď rodičia ‒ nie vlastnou vinou ‒ takmer o všetko
prídu (napr. pri rôznych katastrofách či živelných pohromách)
a mnohí majú pocit, že nemajú čo zdediť.
Je to však iba pocit zdanlivý...

K

eď sa 1. júna 2010 následkom dlhých dažďov začali v Nižnej Myšli posúvať svahy, nikto nepredpokladal, že dôsledky
budú také katastrofálne. Okolo poludnia došlo k roztrhnutiu
prvého domu. Počas ďalších dvoch dní došlo k zosuvu svahu stredom
dediny, v ďalších dvoch prúdoch ‒ krajom dediny. Trhliny, prepadliny,
roztrhané elektrické vedenia, praskajúce potrubia... Niektoré domy sa
postupne naklonili, časť jedného domu sa zrútila a jeden z domov ostal
zavalený svahom. Cesty sa zvlnili a prepadli, prepadlo sa i schodisko
pred kostolom. Ľudia vybiehali v noci z domu len v tom, čo mali na
sebe. Obec im na prenocovanie poskytla kultúrny dom, cirkev zasa
kláštor na uskladnenie evakuovaných vecí. Pomáhali aj iní ‒ príbuzní,
alebo cudzí ľudia. Nešťastie ľudí spojilo. Mesto Košice po týždni zabezpečilo ako dočasné núdzové bývanie kontajnerové domčeky, obec
zriadila účet na pomoc postihnutým.
Inventúra statika však priniesla šok. Tridsať rodinných domov
museli zbúrať. Niekoľko ďalších sa stalo neobývateľnými. Ľudia sa
mohli vrátiť len do niekoľkých, avšak bez plynu a vody. Takmer všetky
domy na dolnom konci boli premočené vodou po záplave. Akoby zázrakom nad zosunutou cestou a svahom ostala neporušená len kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Autorka s mamičkou, výstava kaštieľ Krásna 2016

V atmosfére, kedy armáda odchádzala hneď po skončení pracovnej
doby, štát, civilná obrana a úrady prvé dni mlčali, treba určite spomenúť skupinu miestnych chlapcov. Po sťahovaní obyvateľov a majetku
ľudí, ktorých domy boli neobývateľné, plnili vrecia, čerpali studne,
pivnice. Pomáhali ľuďom, ktorých domy na druhej strane dediny boli
zaplavené vodou. Niektorí sami prišli o bývanie, no po dva týždne a aj
potom boli k dispozícií vo všetkom potrebnom.
Z vtedajších správ sa dočítame: „Bolo pol druhej v noci, keď sa to všetko začalo. Som dobrovoľným hasičom, nedalo mi to a zobudil som telefónom ďalších kamarátov. Okamžite sme sa dohodli, že ideme pomáhať, kde

Nižná Myšľa 2010, mamin dom

treba,“ spomína Matúš Marcin (17). „Sedem dní sme takmer nespali,
málo jedli, iba sme vynášali z rozpadnutých domov nábytok a všetko, čo sa
dalo ešte zachrániť,“ objasňuje Peter Cengeľ (18). Aj jeho rodina prišla
o pekný dom. „Vyzeralo to ako po vojne, ale my sme si nestihli uvedomiť,
že sa na nás môže zrútiť hociktorý dom,“ dodal Radoslav Bodnár (19).
V tej chvíli ich nezaujímalo, že sú premočení, špinaví a hladní. Sršala
z nich chuť dať svoje srdce pre záchranu iných.
Nie je možné ani etické písať o všetkých hrôzach tých dní..., ale
aspoň pár viet na objasnenie súvislosti s názvom článku: Práve prvý
v poradí začal praskať dom, kde bývala matka Viery Sochovej s jej
bratom a 5-člennou rodinou. „Mamu som vzala k sebe do Košíc.
S dokladmi, peňaženkou, s tým, čo mala na sebe a jednou igelitkou
nutných vecí... Bývala u mňa a ‒ mlčala! Nič nehovorila a ja som sa
o ňu tak hrozne bála... Veď väčšina postihnutých stratila všetko, čo si
nadobudli počas svojho života. Boli aj takí, ktorí v dôsledku stresu zomreli. Bála som sa o mamu, ktorá už raz o dom prišla... O svoj rodný
dom vo Vydrani, keď im v dôsledku elektrického skratu zhorel. Bála
som sa o mamu, ktorá vychovala 5 detí, s otcom postavili dva domy,
aby sme sa mali kde zísť... Bála som sa o mamu, ktorá už mala niečo
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Sbor svatého Vladimíra, DNM 2017

Folklórny súbor Orichovčanka, Ukrajina 2016

Beseda v DSS Chodov, Praha 2016

vyše sedemdesiat a v priebehu pár minút prišla o všetko... Bála som sa
o mamu, ktorá si celý život kvôli nám všetko odriekala, nikdy si nič
nenárokovala, nemala nikdy žiadne zvláštne želania a nikdy sa na nič
nesťažovala... Bála som sa o mamu, ktorá celý život pracovala a nemala
ani čas byť chorá... Bála som sa o mamu, ktorá aj v čase nešťastia, aj napriek sedemdesiatke na krku mlčky chodievala do práce, pretože chcela
byť užitočná a nechcela byť nikomu na príťaž... Mala som pocit, akoby
stratila všetko... celý zmysel života, lebo sedemdesiatročnej žene už nie je
potrebné, aby toto prežila...“
Postupne, počas ďalších rokov, sa život dostával do normálnych
koľají.
Asi tu niekde sa zrodila túžba v srdci Viery Sochovej: „...Mala som
potrebu modliť sa: ďakovať, prosiť, ďakovať a prosiť..., aby sa už nikomu
nič nestalo! Chcela som pre mamu nejaké zadosťučinenie, presvedčiť ju
o tom, že je skvelá! A keďže som v detstve vyšívala, lebo som videla vyšívať svoju mamu, vrátila som sa k ihle... Tak, ako ikonopisec, ktorý tvorí
ikonu...“ Doma, v tichej samote, o ktorej hovorí, že je to jej „lahodná
samota,“ vyšívala svoje modlitby do podoby tých, ku ktorým sa väčšina ľudí utieka v ťažkých časoch.
„Modlila som sa za moju mamu, sestru, brata, za ľudí, ktorých stihol
podobný osud, ale aj za chorých alebo inak strádajúcich, za tých, ktorí sa
mali ženiť alebo vydávať, za deti, ktoré končili školy, za tých, ktorí sa mali

narodiť, za tých, ktorí mi venovali úsmev cez obyčajný deň, za mojich
pacientov, za odpustenie, za dobré vzťahy, za vzácnych ľudí, ktorých som
stretla a za všetkých ľudí, ktorí iným pomáhali a pomáhajú v núdzi...
Vyšívala som všade a temer vždy, v parku, vo vlaku 9 hodín, keď som
chodievala do Prahy za synom Vladimírom, ktorý v čase nešťastia pomáhal
nielen svojej rodine, ale aj všetkým postihnutým ľuďom... Až TOTO mi
prinieslo uzdravujúci pokoj... Obrázky som skladala na kôpku a keď sa
ma deti po čase opýtali, čo budem s výšivkami robiť, vznikol nápad urobiť
výstavu pod názvom Dedičstvo v ihle.“
Prvá výstava sa konala v kaštieli v Košiciach – Krásnej, na ktorú pozvala sebe milých ľudí, ľudí s podobným osudom, mamu, súrodencov
a starostu z Krásnej aj Nižnej Myšle. Príhovory nebolo treba vymýšľať
– všetko išlo zo srdca a pravdivo. Výstavu, ktorá sa zhodou okolností
konala v predvečer Dňa matiek, venovala autorka svojej mame, s vďakou za všetko...
Príbeh má však pokračovanie, pretože prišli ponuky na ďalšie výstavy: Prešov (Centrum ukrajinskej kultúry), ukrajinský Užhorod
(Generálny konzulát SR, Centrálna knižnica) či Drohobyč (Hudobno-dramatické divadlo). Paradoxne sama autorka žiadne výstavy neplánuje, nikto za ňu neintervenuje. Je iba „náhodami“ oslovovaná,
aby dala súhlas, aby jej obrazy s posolstvom krásy a vďaky putovali
k ľudským srdciam. Misiu obrazov, ktorá zatláča absurdné spomienky
zo záplav a prináša veľa nových, vzácnych stretnutí a radostí, považuje
za vyslyšané modlitby.
„Vôbec som nemala v úmysle prezentovať ani seba, ani moje výšivky...
Chcela som tým povedať, že existuje niekto, kto na pomoc mnohých ľudí
nikdy nezabudne... Ja ďakujem BOHU, v ktorého verím a ktorého nikdy
nezapriem.“
Výstava gobelínov v DNM trvala do 28. januára 2017, odkiaľ sa
presunula do refektária DSS Řepy a v apríli sa presunie do kláštora
Emauzy.
Magdaléna Pajanková
Pre Vieru Sochovú je najdôležitejším dedičstvom po rodičoch
práve to, čo nie je hmotné, čo je nemateriálne a iba zdanlivo neviditeľné. Sú to ich schopnosti a morálne vlastnosti, ktoré ju viedli
celým životom. „Pri spomienke na náš rodný dom, o ktorý sme prišli,
sa mi v mysli vždy vynára obraz našej kuchyne, kde sme všetci, ktorí
sme v tom dome žili, trávili najviac času... Kde žilo deväť ľudí, tri
generácie, kde nemal nikto nikdy súkromie, napriek tomu sa každý
s každým nejako zniesol a nikto nikdy nebol sám. V tejto kuchyni
naša mama vyšívala. Zistila som, že nič sa odtiaľ nestratilo, všetko
podstatné tam zostalo, pretože TO zostalo v našich srdciach. Nestratila sa ani mamina ihla, ktorú som si počas virtuálnych návratov vzala
a pomocou nej som začala vyšívať svoju súkromnú modlitbu. Modlitbu za všetkých ľudí, ktorí prišli o svoje domovy pri zosuve pôdy v Nižnej Myšli, ale aj inde na svete. Modlitbu za zdravie, za pokoj v duši,
za nádej, za sociálne zabezpečenie. Modlitbu za to, aby boli šťastní
tam, kde si našli nový domov, ale aj za to, aby nikto nepochyboval
o tom, že aj tam, kde žiť zostali, môžu byť šťastní, pretože šťastie nie
je o murovanom dome. Šťastie je pocit!
Každú výstavu venujem svojej mame Anne a chcela som ňou vyjadriť, že aj jedna jediná ihla po mame môže byť veľkým dedičstvom...“
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XIII. pražská medzinárodná
konferencia stredoškolákov
V dňoch 1.–3. decembra 2016 sa pod záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra Weissa uskutočnila
už XIII. medzinárodná konferencia stredoškolákov v Prahe. Hlavnú zásluhu na jej zorganizovaní
podobne ako aj predchádzajúcich ročníkov má Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR a najmä PhDr. Helena Nosková, CSc.,
bez ktorej veľkého úsilia a osobnej zainteresovanosti by sa toto podujatie neuskutočnilo.
Účastníkov akcie privítala predvianočná Praha s rozsvieteným
stromčekom na Staromestskom námestí a vianočné trhy, ktoré
patria k najkrajším v Európe. Po ubytovaní aj napriek chladnému
počasiu vyrazili do ulíc, aby si prezreli niektoré pamätihodnosti
hlavného mesta Prahy. Navštívili Staromestské námestie s radnicou
a orlojom či Týnskym chrámom, Karlov most, Malostranské námestie s Chrámom sv. Mikuláša a nezabudnuteľný Pražský hrad s jeho
dominantami, ako sú Chrám sv. Víta, Kráľovský palác, Bazilika sv.
Juraja či Zlatá ulička. Vymrznutí, ale plní dojmov sa vrátili na Žižkov, kde boli ubytovaní.
Deň D nastal 2. 12. 2016, kedy sa v Dome národnostných menšín na Vocelovej ulici 3 konala samotná konferencia. Boli dané dva

Praha, Staromestské námestie

okruhy tém, na ktoré si mohli účastníci vypracovať prácu. Prvou
témou bolo 700. výročie narodenia Karola IV. a druhým okruhom
boli tradície a obyčaje späté so slovenským jazykom, kultúrou, históriou a súčasnosťou národa. Okrem jednej práce sa všetci účastníci
konferencie z Českej aj Slovenskej republiky zamerali predovšetkým
na národné tradície a pripomínali zvyky, spojené s jednotlivými obdobiami roka. Viaceré práce boli podobné svojím zameraním, ale
líšili sa hĺbkou spracovania danej problematiky, ako aj odprezentovaním. Spestrením bolo vystúpenie žiačok zo ZŠ Čadca s pásmom
Vianočné zvyky na Kysuciach.
Členovia odbornej komisie pod vedením PhDr. Ľubice Mezerovej
z múzea v Bruntále sa už pred konferenciou oboznámili s jednotlivými príspevkami. Mali ťažkú úlohu vybrať a oceniť najlepšie práce.
Po diskusii a ocenení prác pokračoval individuálny program
študentov jednotlivých škôl. Viacerí pokračovali v prehliadke Prahy,
ale aj v nákupoch drobných darčekov pre svojich blízkych. Niektorí využili ďalšie možnosti, ktoré im hlavné mesto ČR ponúkalo.
Študenti GVARZY navštívili muzikál Fantom opery. Toto výprav-
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né predstavenie s vynikajúcimi hereckými a speváckymi výkonmi
umocnilo ich celodenné zážitky, na ktoré tak skoro nezabudnú.
Po večernej prechádzke rozžiarenou predvianočnou Prahou sa vrátili
do hotela.
Všetko sa raz končí, a tak sa skončil aj nádherný pobyt v Prahe.
Sobotu využili účastníci konferencie na prechádzky po architektonických pamiatkach Prahy, k akým určite patrí aj pražské geto, staré
židovské mesto či Malá Strana. V popoludňajších hodinách sa rozlúčili s predvianočnou Prahou a odcestovali domov.
Študenti pod vedením svojich pedagógov pracovali niekoľko
mesiacov na témach svojich prác. Vynaložili veľa úsilia, aby sa mohli na konferencii zúčastniť. Zároveň sa veľa naučili, napr. ako citovať odbornú literatúru, ako si pripraviť prezentáciu a hlavne ako
za určený krátky čas predstaviť rozsiahlu prácu, ktorú napísali. Vo
viacerých prípadoch bolo vidieť osobnú zainteresovanosť, zžitie sa
s problematikou, čo sa výrazne prejavilo pri prezentácii príspevkov.
Veríme, že tradícia organizovať konferencie bude pokračovať aj
v ďalšom období a my budeme mať možnosť zúčastniť sa na ďalších
ročníkoch. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili
o jej zorganizovanie a úspešný priebeh, najmä p. Helene Noskovej
a DOMUS-u, ako aj tým, ktorí túto akciu ﬁnančne podporili:
MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy a Úradu vlády ČR. Aj za to im
patrí naša vďaka.
PhDr. Alica Virdzeková, GVARZA

PORADIE PRÁC:
1. miesto
Natália Šlesárová: Zvyky a tradície v mojej rodine
Gymnázium Varšavská cesta Žilina (GVARZA)
2. miesto
Klára Řepková: Tradice na Slovensku
Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál
3. miesto – dve práce
Gabriela Šeligová: Pootvorme dvere tradíciám
GVARZA Žilina
Simona Škulavíková, Anna Kováčiková:
Vianočné sviatky na Kysuciach – minulosť verzus súčasnosť
Gymnázium Turzovka
Cena časopisu Listy
Vladimír Németh, Patrik Popelár:
Až na koniec sveta a späť. Tradície a súčasnosť.
Gymnázium V. P. Tótha Martin
Cena poroty za prezentáciu
Mária Rafajdusová: Skaut v Žiline
GVARZA Žilina
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Nad kritickými hlasy vztahu meziválečné
ČSR k Čechům a Slovákům v zahraničí
dokončení

V předcházejících číslech Listů jsme hodnotili meziválečný vztah ČSR ke krajanům.
Ukázalo se, že se tehdy jednalo o propracovanější a intenzivnější systém vzájemných kontaktů
ve srovnání s dnešní situací v ČR. Přesto se i tehdy objevovala dobová kritika, která kulminovala
jednak v souvislosti s velkou hospodářskou krizí na počátku 30. let a pak v souvislosti s politickými
událostmi vedoucími k Mnichovu a po Mnichovu.
Smutné ﬁnále
Těsně před vánočními svátky roku 1938 svolal stále fungující
ČÚZ mimořádnou valnou hromadu. Výsledek zněl jednat okamžitě
s vládou Rudolfa Berana o krajanech v zahraničí. Nakonec ale zůstalo jen u pokusů. Slovenský ministr bez portfeje, Karol Sidor, další
debaty o krajanech sice zcela neodmítl, ale odložil. Postoj Zakarpatské autonomní vlády měl přijít od Júlia Révaye, ministra komunikací, veřejných prací, zdravotní a sociální péče, a zřejmě už nepřišel.
Vedle politické situace komplikovalo postup nových změn duplicitní rozhodnutí Národní rady československé, která chtěla taktéž
sloučit všechny spolky pracující pro krajany (podobně jako ČÚZ).
Situaci řešilo usnesení ministerské rady, které pověřilo předsedu Národní rady československé, Jana Kaprase, aby také jako ministr školství a osvěty nalezl věcné řešení.

V lednu 1939 projednal předseda ČÚZ Jan Auerhan s ministrem
školství dvě otázky. Za prvé ho žádal, aby krajanská péče byla organizována samostatně, nezávisle na jiných odvětvích národní práce, a za
druhé, aby při organizaci krajanské péče byl vzat za základ elaborát
ČÚZ. Ministr slíbil, že péče o krajany bude samostatná a že spojení
s Národní radou československou bude jen personální, a to tak, že
předseda Československého ústavu zahraničního bude členem předsednictva Národní rady Československé. Podobný vztah k Národní
radě měly mít i jiné organizace.
Na 27. února 1939 byl pozván Jan Auerhan do Národní rady
k projednání podrobností sloučení stávajících organizací s krajanskou péčí v Domovinu zahraničních krajanů při Národní radě. Na
této schůzce přečetl ministr Jan Kapras vyrozumění o usnesení vlády
Česko-slovenské republiky ze dne 17. února 1939, které potvrzovalo
sloučení jmenovaných organizací. Z toho vyplývalo, že se ruší Československý ústav zahraniční a jeho majetek, práva a závazky přejdou do
Domoviny zahraničních krajanů.
Ještě na počátku března se pokusili představitelé ČÚZ rozhodnutí
vlády zrušit. Pokus to byl neúspěšný. V rámci sjednocovacích snah
byly rozpuštěny další spolky: Krajanská péče, Domov zahraniční
mládeže a Klub zahraničních akademiků, jejichž úkoly převzala Domovina zahraničních krajanů. Podle stanov se stala Domovina zahraničních krajanů ústřední organizací krajanského života.

Ohlédnutí za tématem Češi a Slováci v zahraničí
a meziválečná ČSR
Odraz vystěhovalectví Čechů a Slováků v meziválečné realitě ČSR
Československé republiky jsme sledovali v předcházejících číslech
Listů. Na závěr můžeme shrnout:

Władysłav Świerzyński Touha po domově, vydala Poštovka v Krakově
(archiv Považského muzea v Žilině)

Češi na Volyni ve 30-tých letech
(archiv muzea v Rivné, foto Helena Nosková)
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6. Během hospodářské krize bylo vystěhovalectví značně oslabeno. Tato skutečnost se promítla i do činnosti Meziministerské komise pro vystěhovalectví
a kolonizaci, která byla na počátku 30. let
utlumena. Vystěhovalecká politika se více
soustřeďovala na krajanskou problematiku, která se centralizovala v Československém ústavu zahraničním. Československý ústav zahraniční uspořádal v roce
1932 První sjezd zahraničních Čechů
a Slováků, při jehož jednání byl ustaven
Výbor zahraničních Čechů a Slováků.
7. Československý ústav zahraniční od
roku 1934 pořádal každoročně Dny československého zahraničí jako manifestace
sepětí krajanů s domovem. Z ﬁnančních
sbírek pořádaných při těchto dnech
vznikl Jubilejní fond československého zahraničí na podporu krajanů.
8. Také ve 30. letech zůstalo ve vystěhovalecké politice především u návrhů a doporučení. Přestože existoval
Československý ústav zahraniční, nepodařilo se splnit původní záměr vybudovat státní vystěhovalecký úřad, fungující
kolonizační společnosti, vystěhovaleckou banku a zavést dokonalejší přípravu
vystěhovalců. V roce 1936 došlo pouze
k částečné novelizaci vystěhovaleckého
zákona.
Stanislav Brouček
Etnologický ústav AV ČR

Krajané v Rumunsku

1. Období od vzniku ČSR v roce 1918 až do poloviny roku 1924
se vyznačuje repatriací pod správou ministerstev (národní obrany,
veřejných prací a sociální péče).
2. O něco později, od počátku 20. let, se obnovuje v předválečném
rozsahu živelné slovenské i české vystěhovalectví. Vystěhovalecké péče
se ujímají především české a slovenské spolky. Prudký růst vystěhovalectví si však vynucuje vydání zákona o vystěhovalectví na počátku
roku 1922, jehož hlavními zásadami byly: omezování vystěhovalecké
agitace a právní ochrana vystěhovalců při zachování volnosti vystěhování.
3. Prováděním zákona o vystěhovalectví bylo pověřeno ministerstvo sociální péče, kde k tomu účelu vznikla zvláštní oddělení. Referáty pro vystěhovalectví byly zřízeny i při některých dalších ministerstvech. Vystěhovalecká péče se v rámci zákona o vystěhovalectví
prováděla organizovaně ve spolupráci zejména ministerstva sociální
péče, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví a zemědělství za aktivní součinnosti dobrovolných organizací, z nich nejvýznamnější
poslání plnil Československý červený kříž.
4. Po vydání zákona o vystěhovalectví se postupně aktivizovaly
podnikatelské kruhy, prosazující snahy využívat vystěhovalectví
k hospodářskému, popřípadě i politickému prospěchu československého podnikaní mimo vlastní prostor. Střediskem formulování
těchto snah i úsilí o vytvoření právních, organizačních a ﬁnančních
předpokladů pro jejich realizaci byl Ústav pro hospodářské styky
emigrační a kolonizační při Masarykově akademii práce (tzv. Emigrační ústav), založený v polovině roku 1923.
5. Vyvrcholením těchto snah byl v roce 1926 vznik Meziministerské komise pro vystěhovalectví a kolonizaci se sídlem na ministerstvu
sociální péče. Komise vyhlásila nové směrnice vystěhovalecké politiky. Vznikla efemérní Česká kolonizační společnost, jejímž cílem bylo
plánovité usazování československých příslušníků na vybraných
místech v cizině, a Československý ústav zahraniční s hlavním úkolem
podporovat krajany v zahraničí. Obě instituce vznikly v roce 1928
(k desátému výročí republiky).

Krajané v Rakousku
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„Poetická päťka“
česko-slovenský projekt vydania piatich poetických
starozákonných kníh v prebásnení Daniela Rausa
S Danielom Rausom ma spája, trúfam si to povedať, dlhoročné
priateľstvo. Spomienky sa navracajú niekam do posledných rokov
totality, do starého pavlačového domu neďaleko Medickej záhrady,
k neformálnym, polotajným stretnutiam mládeže pri gitare a zakázaných knihách. Tu pri svojich občasných návratoch zo štúdií z Prahy
do rodnej Bratislavy som stretol a spoznal Daniela, mladíka s gitarou,
pesničkára a ﬁlozofa, ktorého suverénna slovenčina predo mnou dlho
skrývala, že sa narodil a vyrastal v Čechách. Po čase sa naše cesty rozišli,
aby sa po mnohých rokoch opäť stretli pri realizácii nevšedného československého projektu…
Dlhoročný Danielov záujem o starozákonné biblické knihy a ich
následné prebásnenie do súčasnej reči bol zúročený realizáciou projektu, ktorý si dal za cieľ dať textom konkrétnu podobu nielen kníh, ale
aj originálnych audio-nosičov.
Vydania Danielových textov, tohto voľného prebásnenia poetických
biblických kníh do súčasnej, modernej češtiny sa paradoxne ujalo
bratislavské vydavateľstvo Porta Libri, ktoré sa tejto úlohy zhostilo
veľkoryso a s maximálnou snahou dotiahnuť práce na knihách do posledného detailu.
Knihy sú vybavené originálnymi ilustráciami, elegantnou graﬁckou
úpravou a poctivým polygraﬁckým spracovaním. Po minuloročnom
vydaní Žalmov, Jóba a Prísloví je v tomto čase tesne pred vydaním kniha Kazateľ. Celú sériu tohto roku zavŕši piata z kníh, slávny hymnus
lásky ‒ Pieseň piesní.
Ilustrácie ku knihe „Jób“, ktorá má podtitul „Člověk soudí Boha“,
vznikali počas troch mesiacov intenzívnej práce a zastihli ma v neľahkom, ale veľmi „zaujímavom“ rozpoložení.
Čerstvo po prekročení päťdesiatky, kedy človek chtiac-nechtiac
bilancuje, uvedomujúc si nezadržateľné plynutie času. Zároveň uprostred každodennej reality, opatery manželkinej mamy, našej deväťdesiatročnej babičky s alzheimerom. Dennodenná konfrontácia
s realitou staroby v kombinácii s chorobou, ktorá zmení človeka na
nepoznanie, formuje a zanecháva svoje stopy na všetkých okolo. Núti
človeka klásť si množstvo neľahkých otázok…

No povedzte, nie je to ideálny čas na ponorenie sa do textov tohto
večného a nadčasového starozákonného príbehu o človeku Jóbovi?
Knihu Jób milujem už od svojich študentských rokov. Tento drsný
príbeh, odohrávajúci sa akoby v bezčasovom priestore, zobrazujúci večne aktuálny ľudský zápas o hľadaní zmyslu života a utrpenia
v ňom, hľadaní odpovedí na otázky, ktoré akoby sa ani zodpovedať
nedali…
Jób ‒ zúfalý, zničený, zdeptaný až do špiku kostí, konzistentný vo
svojom úprimnom hľadaní a vyzývaní Boha na súd, nachádzajúci vo
ﬁnále katarziu v stretnutí s Tým, ktorý prevyšuje všetok ľudský rozum
i všetky múdrosti sveta…
Ilustrácie som vytvoril technikou veľkoformátových monotypií
kombinovaných s akrylovou maľbou.
To česká časť projektu ﬁnišovala už koncom minulého roka, kedy
bolo skompletizovaných všetkých päť kníh v podobe netradičných
audionahrávok, dávajúcich mimoriadny dôraz na kvalitu spracovania
a špičkový záznam zvuku.
V štúdiách DAMU a BITT vznikli nahrávky, ktorých súčasťou je
originálna hudba dotvárajúca atmosféru príbehov. Výsledkom je zvuk
v najvyššej kvalite a technicky náročná priestorová nahrávka.
Účasť na realizácii audiokníh prijalo viacero popredných českých
hercov, ako sú napríklad Ivan Trojan, Viktor Preiss, Taťjana Medvecká
a mnohí ďalší.
Réžie a práce na zvukovej a hudobnej podobe nahrávok sa ujali taktiež poprední českí umelci. Možnosť vychutnať si podobu príbehov
v audioformáte umožnila spoločnosť Energeia.
Daniela Rausa som oslovil s otázkami, ktoré mi vyvstávali v mysli pri príprave tohto článku. Predkladám ich čitateľom Listov spolu
s jeho odpoveďami:
Daniel, prečo vydávať biblické knihy dnes? Bude ich niekto
čítať?
Pretože tie knihy sú večné. Jedna je o láske, druhá o bolesti, tretia
o hľadaní, štvrtá o viere, piata o múdrosti. Teda o veciach, ktoré sprevádzajú človeka vždy a všade. Je jedno, či žijeme vo veľkomeste alebo
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na púšti, či sme sa narodili na počiatku veku alebo na konci dejín.
Láska, bolesť, hľadanie, viera a múdrosť nás budú vždy zaujímať. Aktuálnosť biblickej poézie je v tomto ohľade fascinujúca.
Čo ťa viedlo k jej prebásneniu?
Tie knihy boli napísané pred tisíckami rokov. Akokoľvek je ich základné posolstvo stále živé, mnohé veci podliehajú zmenám času, takže sa stráca pôvodná krása jednotlivých textov. Existuje samozrejme
množstvo prekladov, ktoré sa snažia zostať čo najbližšie originálu, keď
sa ale táto staroveká poézia prebásni, zrazu vynikne práve ich krása.
Treba povedať, že kedysi boli tie texty mimoriadne populárne, čosi
ako Beatles vtedajšieho sveta. To je z hľadiska prebásnenia veľká výzva.
Knižná podoba a audionahrávky sa od seba líšia, ale predsa tvoria jeden celok. Bol to zámer?
Všetko vychádza z rovnakého prístupu, ale sú to v podstate dva
projekty, ktoré majú dvoch producentov a vydavateľov. Slovenská Porta Libri vydáva postupne knihy a obecne prospešná spoločnosť Energeia vydala audionahrávky. Knižná verzia je väčšinou dlhšia, nakoľko
audio je limitované časovým formátom. Knižná podoba napríklad
u Jóba obsahuje tiež obsiahly sprievodný text a výtvarne poskytujú
knihy oveľa väčšie možnosti, čo sa týka obálky a ilustrácií. Takže obidva projekty idú paralelne a využívajú prednosti knihy alebo CD.
Knihy aj CD sú v češtine, ty ale hovoríš perfektne aj po slovensky. Aký je tvoj vzťah ku Slovensku?
Dvadsať rokov som žil v Bratislave, vyštudoval som tam vysokú
školu, oženil som sa tam a narodila sa tam moja dcéra Mária. Jeden
z mojich domovov je rozhodne Slovensko, kde mám množstvo
kamarátov, detský zbor Kvapôčky si v Bratislave spieva doteraz moje
pesničky, s manželkou Hankou chodíme do Mýta pod Ďumbierom,
ktoré leží v nádherných Nízkych Tatrách. Slovensko je pre mňa čosi
ako rozprávková krajina.
Takže po slovensky si sa naučil na Slovensku?
Áno, aj keď kuriózne som si nakoniec zdokonalil slovenčinu aj
v Prahe, pretože som takmer desať rokov pracoval v slovenskej redakcii

Slobodnej Európy. To bol paradox, pretože najskôr som z Bratislavy
robil pre české vysielanie Slobodky, potom z Prahy pre slovenské. Na
Slovensku som si zdokonaľoval češtinu a v Česku pre zmenu slovenčinu. Aj také veci sa v živote stávajú.
Myslím, že to je pekné zakončenie nášho rozhovoru. Ďakujem
Ti za odpovede!
Ten, koho rozhovor zaujal a chcel by sa o Danielovi dozvedieť viac,
nech zavíta na jeho webové stránky www.danielraus.com.
Prípadným záujemcom o klasické knižné vydanie či audionahrávky
jeho kníh odporúčam návštevu webových stránok www.energeia.cz
a stránky vydavateľstva Porta Libri www.porta.sk. Na uvedených adresách si tituly môžete objednať a sami posúdiť výsledky česko-slovenskej spolupráce na tomto zaujímavom a nevšednom projekte.
Miro Pogran
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Rekonstrukce
Budatínského zámku
II. část
Pokračování z minulého čísla
pro rodinné domy a tato část se
Koncem 20. století se v Butak deﬁnitivně oddělila. V parku
datínském zámku nacházela
byl umístěn Městský stavební
expozice unikátních výrobků
podnik, sklady a výroba betoslovenských dráteníků, expozice
nu a v severozápadní části byly
dobového nábytku a kanceláře
soukromé zahrady. V 60. letech
pracovníků Považského muzea.
20. století došlo k prvnímu poZámek byl stále přístupný veřejkusu o záchranu parku úpravou
nosti, i když přerušená a nikdy
trávníku v jižní části pod teranedokončená rekonstrukce vedla
sou a vysazením šípkových růží.
ke zhoršení stavu budov. V roce
Dlouho to však nevydrželo, park
1995 byl vypracován projekt nové
byl nechráněný a volně přístupný.
generální obnovy celého hradníV rámci Programu přeshraniční
ho areálu, který byl rozdělen do
spolupráce Polské a Slovenské
více etap. Staticky byl zpevněn
republiky se podařilo získat pehospodářský objekt s kaplí a přisníze na revitalizaci parku, která
toupilo se k rekonstrukci samosproběhla v letech 2009 – 2010.
tatně stojící budovy (tzv. internát,
Partnerem bylo polské město
dnes administrativní budova muStrumień. Vykáceny byly zdrazea), od roku 1989 nevyužívané.
votně závadné stromy a nevhodRekonstrukce budovy byla doné náletové dřeviny. Částečně
končena v roce 2001 spolu s nově
byly ošetřeny staré stromy, vysapostavenou vrátnicí a pracovníci
zeny nové dřeviny, byl rekultivomuzea se mohli přestěhovat do
ván trávník, vybudovány chodnínových prostor. Zřízením nových
ky a osazeny lavičky.
kanceláří, depozitářů, odborné
V roce 2013 se dočkal částečknihovny a výstavní místnosti
né rekonstrukce i samotný zázískalo muzeum potřebné prostomek. Díky Evropskému fondu
ry pro svoji činnost. V roce 2005
regionálního rozvoje a státního
pak byla dokončena i zcela nová Administrativní budova před a po rekonstrukci
rozpočtu Slovenské republiky se
technická budova určená pro
mohl zrealizovat projekt obnovy
depozitáře, dílny restaurátora a konzervátorů a fotograﬁcký ateliér. Budatínského hradu. Bylo potřebné vyměnit podlahy, okna, dveře,
V prosinci roku 2006 byl zámek pro veřejnost uzavřen a započal se zabudovat elektroinstalaci, ústřední topení, větrání, klimatizaci a nanejrozsáhlejší archeologický, umělecko-historický a stavebně-histo- nést, popř. zrestaurovat nové omítky.
rický výzkum. Během něho bylo prozkoumáno přízemí věže a oteV první etapě se úpravy týkaly hlavně věže, nejstarší části zámku.
vřeno mnoho archeologických a umělecko-historických sond v in- Obnoveny byly i střechy přilehlých paláců a jižní terasa s kamenným
teriérech a exteriérech. Zjistilo se skutečné stáří věže a právě v této schodištěm, kterým se vstupuje do objektu od řeky Váh. Dále bylo
době došlo k oﬁciálnímu přejmenování zámku na Budatínský hrad, vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, oddělené od schodišaby se poukázalo na starobylost objektu.
Neoddělitelnou součástí zámeckého areálu je park. Jeho severní
část byla po druhé světové válce rozparcelovaná na stavební pozemky

Nová fasáda zámku

Interiér kaple před a po rekonstrukci
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Milé deti,
január nám priniesol snehové vločky i do miest. Mestské parky, záhrady, ulice, strechy prikryla biela perina.
Svet akoby sa rozjasnil aj v zamračených zimných dňoch. Keď vyjde slniečko, všetko sa trbliece v jeho lúčoch
a svetlo až pichá do očí. Vonku v prírode je nielen viacej snehu, ale aj mrazy sú silnejšie. Zamrzli rybníky
a jazerá, ožili aj polievané klziská. Proste zima, aká má byť. Zimné radovánky sa nám zasa vrátili. V minulých
rokoch sme už skoro zabudli na sánkovanie, bobovanie, stavanie snehuliakov, šmýkanie sa na kĺzačkách,
guľovanie. Zrejme zimy bez snehu trvali dlho, pretože doposiaľ som nevidela ani jediného snehuliaka,
ani guľovačku. Deti chodia po vonku, snehu sa temer nedotýkajú. Odvykli si. Jediné zimné radovánky sa
odohrávajú na horách, pri vlekoch, kde sa lyžujú, alebo sa učia lyžovať pod vedením inštruktorov. Február
je mesiacom tzv. jarných prázdnin. Do februára sa sneh v našich mestských podmienkach asi neudrží, a tak
vás rodičia vyvezú do hôr, možno aj na Slovensko. Pozriete sa do čarokrásnych Vysokých a Nízkych Tatier,
možno navštívite Martinské hole, Veľkú Fatru, alebo iné pohorie. Užite si to, ale nezabudnite: veľké zimné
dobrodružstvo sa dá prežiť aj neďaleko domova, keď je zima taká, aká ma byť.
Vaša redakcia
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Bolo pol deviatej večer a zajtra nebude víkend.
To pre osemročného Riška znamenalo dočítať
kapitolu, zhasnúť a do deviatej bol ešte čas na
rozprávanie.
Zhasnúť sa mu nechcelo, čítal druhý diel Harryho
Pottera.
„Som zvedavá, ako sa ti bude páčiť tretí diel,
mne sa trojka páčila najmenej. Ale niekto hovorí,
že trojka je najlepšia.“
„Babi, ty si čítala Harryho Pottera?!“ s údivom
a prekvapením sa spýtal môj vnuk. Väčší úžas by
vyvolalo len to, keby som so sebou priviedla ufóna.
„A koľko si mala rokov?“
„Kupovala som ho hneď, ako vychádzal, pre tvojho tátu, takže už som bola maminka. A vtedy
som ho aj čítala.“
„A páčil sa ti? A čo najviac?“
„Páčil sa mi veľmi, bola som nadšená a najviac sa mi páčil koniec posledného dielu, čítala som
ho najmenej desať ráz.“
Riško dočítal, zhasol a chcel, aby sme sa dnes rozprávali o tom, ako som bola malá. „Bolo
to krásne a niekedy ešte krajšie. Jednu zimu sme mali uhoľné prázdniny, bolo veľmi veľa snehu
a uhlia bolo málo, tak sme mali dva týždne prázdnin navyše. A to v čase, keď bolo najviac snehu!“
„To by sme mohli mať aj my,“ vzdychol si Riško.
Musela som ho sklamať. „To už nebudete mať, dnes sú už kotolne na plyn. Školy už nemajú
problém s kúrením. Ešte by ste mohli mať chrípkové prázdniny, ale tie už neboli také krásne. Veľa
detí bolo chorých, počasie nič moc a sneh žiadny...“
„A kde ste sa chodili sánkovať?“
„Najviac sme chodili do Trninky, táto bočná ulica vedie z kopca, nikto tam vtedy nemal auto,
neposýpalo sa tam. Ale do kopca a z kopca bolo aj veľa záhrad, mali sme na výber. Sánky sme
mali ako ty, tie sa odvtedy veľmi nezmenili.“
„A mala si lyže?“
„Áno, lyžovala som rada. Viazanie našich detských lyží už asi neuvidíš, neboli potrebné žiadne
špeciálne lyžiarske topánky, pretože lyže sa pripevňovali remienkami na akékoľvek topánky.
A snowboardy sa objavili až vtedy, keď som bola dospelá. Lyžiarsky vlek u nás postavili, keď už
lyžoval aj tvoj táta. My sme ešte do kopca museli dupať pešo.“
„A kde ste sa korčuľovali?“

kúrenie – topení
korčule – brusle
korčuľovať sa – bruslit
topánky – boty
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„Korčuľovanie by dnes pre teba bol problém. Ja som si to vtedy nemyslela, bolo pre mňa normálne,
že všetko je z kopca a do kopca a rovina je u nás zriedkavá. Korčuľovali sme sa vtedy, keď zamrzol
potok. Alebo sme chodili s tými, ktorí sa sánkovali. Prvý sedel ten, čo mal na nohách korčule
a viedol sane. A to bývala rýchla jazda!“
„A to ti nevadili tie zúbky, čo máš vpredu na korčuliach?“
„To neboli korčule, ako sú teraz. Tie naše boli na kľúčik, vpredu boli do oblúka, hovorilo sa im
kvintačky. Zase sme nepotrebovali žiadne špeciálne topánky, korčule sa pripevnili na akékoľvek
pevné topánky úchytmi, ktoré sa uťahovali práve tým kľúčikom. A po korčuľovaní sme ich zložili,
a mohli sme sa v týchto topánkach lyžovať alebo sánkovať.
Korčule pripevnené na topánkach so zúbkami vpredu som dostala až vtedy, keď u nás postavili klzisko.
Bolo krásne, veľké, s mantinelmi a osvetlením, ale museli sme čakať na mráz. Potom sme ho využívali
do poslednej chvíle, aj keď už nemrzlo a bola tam aj voda. Hlavne že pod vodou bolo ešte trochu ľadu.“
„Vy ste sa mali dobre! A rodičia vám dovolili korčuľovať sa vo vode?“
„Rodičia s nami nechodili, chodili sme len deti. Všetci sme sa poznali, nielen deti, ale aj dospelí.
Boli sme si istí, že keby sme niečo vyviedli, rodičia by sa všetko dozvedeli. Že sme sa korčuľovali
vo vode, poznali podľa toho, že som sa domov vrátila mokrá. Vtedy ešte neboli otepľovačky, celú
zimu sme sa chodili sánkovať, lyžovať i korčuľovať v teplákoch. Ak som spadla, bola som mokrá,
ale po chvíli tepláky zamrzli a už to nebolo také nepríjemné.“
Videla som na Riškovi, že mokré tepláky nie sú pre neho zaujímavé. A bolo už deväť hodín, bol
čas na spanie.
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dářskou budovou sídlem žilinského archivu. Obnova zahrnovala
položení nové dlažby z přírodního kamene a dřeva, výměnu oken,
nové rozvody, topení, vzduchotechniku, schodiště, novou střechu
a fasádu, rekonstrukci zbytků zachovaných omítek. Do kapličky byl
též navrácen obraz neposkvrněného početí blahoslavené panny Marie, které byla kaple kdysi zasvěcená.
Jak je vidět, je rekonstrukce Budatína během na dlouhou trať. Na
svůj nový kabát čeká ještě první a druhé nadzemní podlaží, nádvoří
i hospodářská budova. Musíme doufat, že se ho dočkají dřív, než to
obnovené bude potřeba znovu opravit. Nicméně se už teď z krásného zámku mohou těšit místní obyvatelé, turisté i milovníci historie.
Mgr. Martina Bernátová, historička,
Považské múzeum v Žiline
Foto: Anna Kucharčíková
Obnova věže a střech paláců

Interiér věže po rekonstrukci

Vyhlídka ve věži po rekonstrukci

tě kovanou bránou, inženýrské sítě a chodníky vedoucí od vrátnice ke schodišti. Při rekonstrukci se vycházelo z podoby zámku po
přestavbě ve 20. letech 20. století. Plech na střechách byl nahrazen
červenými taškami s kulatým řezem. Obnovena byla i fasáda věže,
ze které byly odstraněny cementové vrstvy omítky. Samotná střecha
věže byla nadzvednuta zvýšením krovu mezi cimbuřím a střechou,
čímž se vytvořila vyhlídka pro návštěvníky. Nepočítáme-li vyhlídku, má budatínská věž tři poschodí propojena dřevěným točitým
schodištěm. Přízemí věže je na úrovni třetího nadzemního podlaží
zámku. Ve věži se nachází expozice starých map Žiliny, malovaných
obrazů a hodin. Zajímavostí jsou objevené chodbičky přístupné ze
schodiště, kterými sloužící přikládali do krbu, aby nevyrušovali panstvo. V létě roku 2014 byla věž slavnostně zpřístupněna veřejnosti.
V následujícím roce byla započata další fáze obnovy, a to části druhého a třetího nadzemního podlaží zámku.
V druhém nadzemním podlaží byla obnovena vstupní hala s novým moderním kruhovým pultem, ve které návštěvníci čekají na
prohlídku. Tu zahájí výstupem po dřevěném schodišti do třetího nadzemního podlaží, kde začíná prohlídkový okruh expozicí drátenického umění. Následuje deset obnovených místností s dobovým nábytkem a expozicí k dějinám Žiliny. Nejkrásnější místností je určitě
jídelna, obložená vyřezávaným dřevem se stejně sladěným stolem
a židlemi. Pochází z dob posledního zámeckého pána Gejzy Čákyho. Prohlídkový okruh je zakončen výstupem do věže a vyhlídkou.
Ve východním paláci se podařilo ještě v této etapě zrekonstruovat tři
místnosti a sociální zařízení, které sice nejsou součástí prohlídkové
trasy, ale slouží při vzdělávacích aktivitách Považského muzea (přednášky, semináře).
V létě roku 2016 tak mohla být slavnostně zpřístupněna další budova v zámeckém areálu. Z ﬁnančního příspěvku Norského
království a státního rozpočtu Slovenské republiky byla obnovena
i barokní kaplička z roku 1745. Po druhé světové válce už v ní neprobíhaly bohoslužby, a tak se stala propojením s vedlejší hospo-

Interiér zámku po rekonstrukci
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Výčitky z viny či neviny?

Anna Javorková (Pani Zuckerová), Táňa Pauhofová (Rosa)

Divadelná hra nemeckej autorky Dey Loher s názvom Nevina
je už štvrtým titulom v tejto sezóne (predtým Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov, po ňom Arkádia, nedávno Rivers of
Babylon), ktorým napĺňa Činohra SND v Bratislave svoje predsavzatie realizovať inscenácie spojením prác zahraničného autora
so slovenským režisérom. Alebo naopak. Dea Loher síce napísala
spomenuté dielo ešte v roku 2003, avšak téma, o ktorej hovorí, je
mimoriadne aktuálna, ba zdá sa, že Loher v nej priam predbehla
dobu o vyše desaťročie. Imigrantmi z juhu, ktorí prichádzajú za
vidinou bezpečia a lepšieho života na studený, drsný sever, sa to
v súčasnosti len tak hemží. Opúšťajú svoj domov, svoju rodnú kra-

Anna Javorková (Pani Zuckerová), Táňa Pauhofová (Rosa)

Tomáš Maštalír (Fadoul), Ľuboš Kostelný (Elisio)

jinu aj s tým rizikom, že do novej zasľúbenej zeme vôbec nedoputujú, a ak sa im to po strašných útrapách napokon podarí, nemajú
istotu, či ich nimi vyvolená krajina a jej obyvatelia vôbec prijmú.
Dea Loher, uznávaná dramatička, ktorej tri desiatky hier našli svoje
miesto na profesionálnych scénach v celej Európe a jej Nevina získala
cenu Bertolda Brechta mesta Augsburg, situovala dej do prímorskej
destinácie buď v Nemecku alebo Škandinávii, kde na pobreží žijú
a bez povolenia pracujú dvaja utečenci z Afriky. Títo dvaja kamaráti
tmavej pleti sa stanú svedkami mnohých ľudských nešťastí. Vari najväčšmi poznačí ich psychiku, keď zbadajú na hladine mora topiacu sa
mladú ženu. Radi by jej pomohli, no strach z odhalenia, že sú v cudzej
krajine nelegálne, bez dokladov, a ešte aj pracujú načierno, im zabráni
konať. Kým sa dohadujú, či jej pomôžu alebo nie, žena zmizne. Nie
je to jediná ťaživá skutočnosť, ktorá otrasie psychikou hrdinov spomínanej drámy.
Návrh scény Evy Kudláčovej Rácovej je dômyselný, keďže prepadlisko uprostred javiska pohltí účinkujúceho, akoby zmizol vo vlnách
neustále sa vlniaceho mora, výtvarne stvárneného bledomodrými tenučkými zváranými retiazkami na proscéniu, evokujúcimi predstavu
vody na horizonte. Tie jednotlivé, navzájom pospájané očká do tenkých reťazí môžu pri troche fantázie predstavovať aj nás, ľudí. Sme odkázaní jeden na druhého, ak chceme vytvoriť reťaz vlastnej existencie.
Režisér Eduard Kudláč z Mestského divadla v Žiline sa po predchádzajúcej úspešnej spolupráci s našou prvou scénou (Madame Bovaryová, Ilúzie) ujal vedenia tejto inscenácie. Do úlohy prisťahovalcov
obsadil Ľuboša Kostelného a Tomáša Maštalíra. Akú úlohu zohráva
u človeka svedomie? Zrejme ako u koho. Empatického Elisia, ktorého s citom v hereckom prejave predstavuje Ľuboš Kostelný, natoľko
zožiera pocit viny, že nedopraje pokoja jeho duši, trpí nespavosťou
a neustále si vyčíta, že mladej žene v jej úmysle alebo nešťastí nezabránil. Jeho kamarát, racionálnejšie uvažujúci, hľadá spôsob, ako by svoju
„nevinu“ odčinil. Keď zvláštnou náhodou nájde igelitku s veľkým obsahom peňazí, vôbec nepomýšľa na to, že si peniaze nechá. Ibaže zasa
je tu tá prekliata príčina, pre ktorú nemôže peniaze odniesť na políciu.
Nemá doklady a obáva sa, že by ho z tamojšej krajiny vyhostili. Za nájdené peniaze zaplatí operáciu slepej dievčine, ktorú rozmarne a trošku
aj koketne stvárňuje Zuzana Fialová. Maštalírov príjemný a sugestívne
modulovaný hlas je v tejto úlohe veľmi dôležitý, pretože slepá žena sa
do neho zamiluje aj vďaka jeho hlasu.
Niektoré scény sú podané v inotajoch. Režisér Kudláč soﬁstikovane
a veľmi pôsobivo vymyslel predzvesť smrti, prikrádajúcej sa v podobe
mladej ženy s červenými vlasmi. Topiaca sa má navlas podobu nešťastnej a pesimistickej Rosy. Nie všetky postavy dostali akčnú schopnosť,
stali sa iba rozprávačmi udalostí ako napríklad Ján Dobrík v úlohe
lekára, ktorý nedokázal zabrániť mladému študentovi vyskočiť z okna
svojho bytu v takzvanom vežiaku samovrahov. I tu sa objavujú výčitky,
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ktoré však život mladíkovi nevrátia. Nešťastných bytostí je v hre viacero, či už osamelá žena, pani Habersattová v podaní Emílie Vášáryovej, ktorá porodila mŕtveho synčeka. Šok spôsobí, že sa po celý život
bezcieľne potĺka po uliciach a prosí o odpustenie pozostalých obetí za
všetkých synov, ktorí spáchali vraždy. Bez ohlásenia vojde do domu
úplne cudzích, nešťastných manželov (Gabriela Dzuríková a Dušan
Jamrich), ktorým zavraždili dcéru. I keď je táto scéna nanajvýš smutná, v podaní Emílie Vášáryovej nadobúda mierne ironický nadhľad.
Nielen pre pomätenosť danej nešťastnej matky, ale najmä pre túžbu
byť za každú cenu užitočná. Jej napodobňovanie škriekajúcej čajky
nadľahčí ťaživé pocity, a tak sa trúchlenie chvíľami mení na tragikomický pohľad. Manželská dvojica ﬁlozofky (Jana Oľhová) a výrobcu
šperkov (Vladimír Obšil) predstavuje pár unudený každodennou jednotvárnosťou. Nevadia sa, ani nebijú, iba sa mlčky nenávidia, preto
radšej každý žije vo svojom mikrosvete. Pred očami divákov deﬁlujú
viaceré zvláštne postavy. Stará, chorá matka, ktorá sa nasilu votrie svojej dcére Rose a zaťovi do malého bytu a vyžaduje od nich neustálu
starostlivosť, pričom ironicky vyhadzuje dcére na oči, že nedokáže
mať potomka. Výkon Anny Javorkovej v úlohe ťažkej cukrovkárky
s amputovanou nohou, sediacej na invalidnom vozíčku, je ukážkou,
že aj negatívna dramatická postava, ak je výborne zvládnutá, môže na
javisku mimoriadne rezonovať. Napriek sarkazmu a neženskej hrubosti si Rosina matka získa sympatie, a to svojou vnútornou silou, ktorá
jej dcére chýba. Okrem tohto handicapu má Rosa (Táňa Pauhofová)
aj iný problém. Jej muž Franz (stvárňuje ho Daniel Heriban) sa stane
funebrákom a mŕtvymi je priam posadnutý. S takou nehou sa venuje
pozostalým, až si divák kladie otázku, či by sa radšej nemal venovať
vlastnej mladej a túžiacej žene. Niet sa čo čudovať, že Rosa pomýšľa
na to najhoršie.
Pätnásť postáv v hre má svoj svet a ten svet je čierny. Nielen farbou
pokožky ako u dvoch prisťahovalcov. Autorka Dea Loher majstrovsky
narába so slovom a divák je prekvapený, až zaskočený nečakanými
kombináciami jej myšlienkových spojení. Prelínajú sa protiklady ľudského konania či nekonania, obyčajnosti i nevšednosti, viny a neviny.

Zuzana Fialová (Absolut)

Táňa Pauhofová (Rosa)

Marián Geišberg (Vodič)

Elisiovi pridelila ťažiskovú myšlienku: „Čím lepšie sa nám darí, tým
je viac mŕtvych. Čím viac napredujeme, tým viac ľudí dobrovoľne zomiera.“ Severské krajiny sú povestné častými samovraždami. Niektorí
to pripisujú nedostatku slnečného svetla, no môže v tom byť aj čosi
iné. Marián Geišberg svoju úlohu rozčúleného vodiča, ktorý mobilom
oznamuje, že na diaľničnom moste sa vytvorila obrovská zápcha, pretože akýsi človek chce skočiť, hovorí s takým chladom, až diváka striasa.
Na druhej strane, apatia je možno pre niektorých jedinou záchranou,
ktorou sa bránia voči všetkému, čo im môže znepríjemniť a skomplikovať život. Zrejme si neuvedomujú, že raz ľahostajnosť iných môže aj ich
samotných vyjsť sakramentsky draho. Keď v závere hry utečenec Elisio,
ktorý si zbabelo nechal ujsť príležitosť zachrániť ľudský život, vysloví želanie, že by chcel byť plavčíkom, nemusí to vyznievať ako irónia. V jeho
želaní sa môže odrážať aj túžba napraviť vlastné zlyhanie. A v tom je hra
Nevina obrazom nás všetkých.
Anna Sláviková
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Česko-Slovenský ples
Česko-Slovenský ples, ktorému sa právom začína pripisovať titul prestížneho vrcholu českej i slovenskej
plesovej sezóny, sa po ročnej prestávke opäť hlási o slovo. Ako každý rok sa uskutoční v týždni sviatku
sv. Valentína, tentoraz v sobotu 18. februára. Na najvýznamnejšom spoločnom plese sa obe krajiny stretnú
už tradične symbolicky v historickej budove pražského Obecného domu, kde bol v roku 1918 vyhlásený
vznik Československej republiky.
Nadviazanie na históriu, oživenie a prehĺbenie tradícií
Česko-Slovenský ples nadväzuje na existenciu Slovenských plesov
v Prahe (1969–2008, 2010), ktorých tradícia bola dlhšia než 40 rokov.
Iba niekoľko podobných akcií sa môže pochváliť takou bohatou a kontinuálnou históriou. Myšlienka prehlbovať česko-slovenskú vzájomnosť
vzišla 23. apríla 1969 v Černínskom paláci v Prahe na Hradčanoch.
Prvý ročník uvádzali také osobnosti česko-slovenského kultúrno-spoločenského života, akými boli páni Miroslav Horníček, Milan Lasica
a Július Satinský. Slovenský ples sa v Prahe odvtedy konal každoročne,
a to až do roku 2008. Za tie roky sa uskutočnil napríklad v už spomínaných priestoroch Černínskeho paláca v sídle vtedajšieho federálneho
Ministerstva zahraničných vecí (dnes sídla Ministerstva zahraničných
vecí Českej republiky), ďalej tiež v Obecnom dome, v Paláci Žofín
na Slovanskom ostrove v Prahe, v Národnom dome na Vinohradoch,
v Národnom dome na Smíchove, vo Varieté a v neposlednom rade
v Hoteli Ambassador. Slávnostný spoločenský večer pravidelne usporadúval Klub slovenskej kultúry so sídlom v Prahe, za čo mu právom patrí
uznanie a poďakovanie. O jeho oživenie sa ešte v roku 2010 pokúsila
časť plesovej sekcie Klubu slovenskej kultúry. Rovnako aj jej členom patrí poďakovanie za odvahu a chuť realizovať ples v Slovanskom dome
v tejto neľahkej dobe. A ohromnú vôľu, chuť, úsilie a odhodlanie mal

Slávnostné otvorenie 3. ročníka plesu v Smetanovej sieni (2016)

v roku 2013 taktiež tím pod taktovkou spoločnosti ART OF WORD
s.r.o., ktorý sa pustil do príprav a realizácie 1. ročníka novovzniknutého
projektu Česko-Slovenský ples. Agentúra ART OF WORD s.r.o. bola
hlavným usporiadateľom plesu v rokoch 2014 – 2016 a dovedna pripravila tri ročníky slávnostného bálu s názvom Česko-Slovenský ples. Od
druhého ročníka, konaného v roku 2015, tiež v spolupráci so spoločnosťou SLAVICA s.r.o.
Súčasným hlavným organizátorom plesu sa stala novovzniknutá
spoločnosť ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., ktorá prikladá veľkú
a dôležitú úlohu upevňovaniu česko-slovenských, resp. slovensko-českých vzťahov a vzájomnosti. Od roku 2016 pracuje intenzívne a kontinuálne na prípravách nastávajúceho 4. ročníka, ktorý sa bude konať už
tento mesiac, 18. februára. A blížiace sa galapodujatie bude zvýraznené
ešte väčším puncom jedinečnosti a pompéznosti. Práve zachovanie tradície, budovanie nadštandardných vzájomných medzinárodných vzťahov
a symbolický historický význam podujatia sú dôvodom toho, že rovnako
ako každý rok i tohtoročný ples sa uskutoční pod oﬁciálnou záštitou prezidentov oboch krajín, prezidenta Českej republiky J.E. pána Miloša Zemana a prezidenta Slovenskej republiky J.E. pána Andreja Kisku.

Prečo práve Obecní dům?
Spoločná história našich národov má veľmi silné korene. Náhodný
preto nebol ani výber miesta pre uskutočnenie Česko-Slovenského plesu
od prvého ročníka. Obecní dům, okrem toho, že patrí k najkrajším,
najobdivovanejším a najreprezentatívnejším secesným budovám Prahy,
má pre konanie plesu Čechov a Slovákov i symbolický význam. 6. januára 1918 v ňom bola podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra
1918 vyhlásená Československá republika, ktorej jubilejné 100. výročie
si pripomenieme na budúci rok. A práve z tohto dôvodu bol Obecní
dům v Prahe vybraný ako najvhodnejšia lokalita pre realizáciu ČeskoSlovenského plesu. Navyše Obecní dům vstúpil druhýkrát významne
do histórie česko-slovenskej štátnosti prvými vyjednávaniami o páde
komunizmu v Česko-Slovensku v novembri 1989.
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Kulinársky zážitok par excellence
Ako býva dobrým zvykom na najprestížnejších plesoch, za prvotriednym programom nesmie zaostať ani kulinárska stránka galavečera.
Ústredný plesový slogan „To najlepšie z Česka a Slovenska“ sa premieta
nielen v programe, ale i v plesovom menu. O pohodlie hostí sa stará
rozsiahly catering, či už formou exkluzívnej večere so 6-chodovým
menu v netradičnom „duet“ servise, alebo formou bufetových stolov so
studeným i teplým občerstvením. V sieňach a sálach Obecného domu sa
servíruje menu z dielne „Francouzské restaurace Art Nouveau”, pozostávajúce z exkluzívnych chodov, inšpirované gastronomickými tradíciami
oboch republík. Novinkou ročníka 2017 je výrazné rozšírenie služieb
gastronomického servisu. Po minulé ročníky bola servírovaná večera výhradne iba do hlavnej Smetanovej siene a od vlaňajška aj v Cukrárni.
Tento rok bude servírovaná večera i v ďalších priľahlých sálach a sieňach
plesu. Usporiadateľom záleží na tom, aby sa hostia cítili čo najkomfortnejšie a aby i v tomto bol ples unikátny.

Nová tradícia česko-slovenskej vzájomnosti pokračuje
Karel Gott bol hlavnou hviezdou hneď 1. ročníka plesu (2014)

Ve dvou se to lépe tančí
Česko-Slovenský ples sa stal značkou zaručenej kvality a prostredníctvom hlavného organizátora spoločnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES
s.r.o., ART OF WORD s.r.o., spoločnosti, ktorá založila Česko-Slovenský ples, produkčnej spoločnosti SLAVICA s.r.o. a spoluorganizátorov
– Slovensko-Českej spoločnosti so sídlom v Prahe, Česko-Slovenskej
spoločnosti so sídlom v Bratislave vrátane všetkých partnerov plesu
ide nielen o prehĺbenie tradície, ale aj o najväčšie kultúrno-spoločenské stretávanie Čechov a Slovákov i priateľov českej a slovenskej kultúry v Česku a na Slovensku. Česko-Slovenský ples navyše obe krajiny prezentuje a propaguje. Prispieva k ďalšiemu porozumeniu medzi
českým a slovenským národom a otvára možnosti nových formálnych
a neformálnych stretnutí, upevňovania a budovania priateľstiev. Navyše
ide o udalosť, ktorá predstavuje úsilie a odhodlanie zdôrazniť blízkosť
a spolužitie Čechov a Slovákov v zjednotenej Európe. Slávnostný plesový večer je každoročne sprístupnený i návštevníkom iných národov
a národností a v neposlednom rade tiež turistom starobylej a malebnej Prahy. Reprezentatívneho Česko-Slovenského plesu sa každoročne
okrem širšej verejnosti zúčastňujú významné osobnosti politického,
diplomatického, kultúrneho, podnikateľského a spoločenského života
zo Slovenskej republiky, z Českej republiky a zo zahraničia. Spoločenský
galavečer sa bude opäť niesť v duchu dobrých zvyklostí vo vzájomných
priateľských vzťahoch medzi českým a slovenským národom.

Minulý ročník plesu priniesol unikátnu programovú novinku – poctu
vybraným regiónom oboch krajín, ktorá sa stala novým rozmerom historickej idey česko-slovenskej vzájomnosti. Nositeľom tejto myšlienky
sa stala prezentácia a propagácia jednotlivých krajských a partnerských
miest a regiónov v rámci programu plesu. Ako prvé regióny z Českej
republiky a zo Slovenskej republiky boli vo februári 2016 predstavené
mesto Košice a Košický samosprávny kraj na slovenskej strane a štatutárne mesto Ostrava spolu s Moravskoslezským krajom na strane českej.
Na blížiacom sa 4. ročníku Česko-Slovenského plesu bude prezentovaný za českú stranu plzenský región a na strane slovenskej región žilinský.
Prezentáciou a propagáciou českých a slovenských regiónov usporiadatelia dávajú priestor budovaniu a prehlbovaniu vzťahov i v turistickom
ruchu a cezhraničnej spolupráci.

A čo nás čaká o rok?
Budúci rok nás čaká pripomienka jubilejného 100. výročia založenia
Československej republiky, ako aj 25. výročie vzniku dvoch nástupníckych štátov Česko-Slovenska, samostatných republík – Českej republiky a Slovenskej republiky. A práve 5. ročník prestížneho a reprezentatívneho Česko-Slovenského plesu bude jedným z kľúčových podujatí,
ktorým si tieto výročia v roku 2018 obe naše krajiny pripomenú. Ale
nepredbiehajme a tešme sa na to, čo o rok organizátori pre nás zaujímavého pripravia. Teraz máme pred sebou ešte len 4. ročník galavečera.
Máme sa na čo tešiť, nad čím plesať.
(red)
Foto Archív Česko-Slovenského plesu

Zaujímavosti o plese a rozmanitosť programu
Atmosféra Česko-Slovenského plesu je vždy výnimočná. Ples navštívi
každý rok viac než tisíc hostí a účastníkov. Každý z návštevníkov má vždy
zaistené miesto na sedenie, či už pri stoloch v jednotlivých sieňach a sálach, alebo na balkóne Obecného domu. Na plese každoročne vystúpi
vyše dvesto umelcov rozličných hudobných žánrov na piatich pódiách.
Za tri roky sa vystriedal celý rad interpretov populárnej, ľudovej a vážnej
hudby. Od legiend česko-slovenskej hudobnej scény, ako sú Karel Gott,
Olympic, Miroslav Žbirka, Marie Rottrová atď. cez mladé a vychádzajúce hviezdy ako napríklad Jana Kirschner, Desmod, Monika Bagárová,
Otokar Klein, Marián Čekovský, Ondřej Ruml až po folklórne súbory
a cimbalové muziky naprieč obomi republikami. V duchu tradičného
sloganu „Ve dvou se to lépe tančí“ aj na tohtoročnom plese budú do
tanca spievať hlavné hviezdy večera – legenda českej a česko-slovenskej
popmusic Helena Vondráčková, talentovaná slovenská speváčka Celeste
Buckingham a 10-násobný držiteľ Ceny Anděl, titulu v kategórii spevák
roka Dan Bárta. Keďže hudobný a tanečný program Česko-Slovenského
plesu prebieha na niekoľkých pódiách, trojicu umelcov doplní rad ďalších známych interpretov a umelcov populárnej, vážnej i ľudovej hudby.
Ples každoročne moderuje česko-slovenská žensko-mužská dvojica, vždy
v opačnom garde. Tentoraz bude večerom sprevádzať šarmantná slovensko-česká dvojica Adela Banášová a Libor Bouček.
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Štefan Nosáľ
Umelecký folklórny súbor Lúčnica existuje
69 rokov. Od roku 1951 je umeleckým vedúcim
súboru tohoročný jubilant Prof. Ing. Štefan Nosáľ,
choreograf, režisér, folklorista a pedagóg.

P

rof. Štefan Nosáľ patrí medzi významné osobnosti slovenskej kultúry. Narodil sa 20. januára 1927 v Hriňovej, okr. Zvolen. Po
skončení gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici v r. 1947 začal študovať na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, ktorú
úspešne ukončil v roku 1953 a získal titul stavebný inžinier.
Od mladosti mal Štefan Nosáľ veľmi rád ľudový tanec, a tak sa
v Bratislave stal tanečníkom Lúčnice ako člen mužskej skupiny „Odzemkári“, v ktorej bol choreografom a umeleckým vedúcim. Od roku
1951 zastával pozíciu umeleckého vedúceho a hlavného choreografa
súboru Lúčnica. Odvtedy usmerňuje umelecký vývoj a smerovanie
tohto vynikajúceho súboru až do dnešných dní, t.j. vyše 60 rokov, čo
patrí medzi svetový unikát. Vo svojich choreograﬁách vytvoril a vytvára svojský štýl prekomponovania pôvodných ľudových tancov do
ich umeleckej javiskovej štylizácie. Na základe osobného poznania,
dlhodobých výskumov, ako aj vlastného jedinečného umeleckého
jazyka spracoval autentický folklórny materiál divácky veľmi príťažlivým a zároveň umelecky mimoriadne náročným spôsobom.

Prof. Štefan Nosáľ pre Lúčnicu vytvoril vyše 100 tanečných kompozícií i mnohé samostatné celovečerné tematicky komponované
programy: Vitaj, naša jar, Hra a práca, Pieseň a práca, To je Lúčnica,
Elán a Lúčnica, Karpaty, Lúčnica a jej deti, Od Tatier k Dunaju, Z tej
doliny na tú, Lúčnica – 60 rokov krásy a i.
Medzi blízkych spolupracovníkov Štefana Nosáľa patrili vynikajúci slovenskí hudobní skladatelia ako napr.: Tibor Andrašovan, Ján
Cikker, Alexander Moyzes, Svetozár Stračina, Peter Jantoščiak, Juraj
Farkaš, Milan Novák, Miroslav Šmíd, Pavol Tonkovič, Tibor Frešo,
Milan Dubovský, Igor Bázlik a ďalší.
S Lúčnicou Štefan Nosáľ navštívil a propagoval slovenský ľudový
folklór vo vyše 60-tich krajinách sveta. Prvým zahraničným zájazdom
Lúčnice boli vystúpenia v Rumunsku a Poľsku v roku 1949. Medzi významných choreografov Lúčnice, s ktorými Štefan Nosáľ spolupracoval, patrili: Daniel Bartko, Emil Bartko, Pavol Bútor, Stanislav Dúžek,
Viliam Gruska, Ján Guoth, Libuša Hynková, Oľga Chodáková, Juraj
Kubánka, Martin Ťapák, Viera Untermullerová a ďalší.
Ako sme už spomínali, Štefan Nosáľ vytvoril množstvo vynikajúcich
choreograﬁí. Pripomenieme aspoň niektoré: Zbojnícky tanec, Detvianska veselica, Jarná voda, Vinobranie, Čerkaný, Goralská ľúbosť,
Goralská svadba, Sviatok na Zemplíne, Šarišská polka, Jar, Cigánsky
čardáš, Hrnčiarsky čardáš, Priadky, Svadba a iné.
Významná je činnosť Štefana Nosáľa pre Slovenské národné divadlo
v Bratislave, pre ktoré vytvoril choreograﬁe k operným inscenáciám
Krútňava, Svätopluk, Juro Jánošík, Beg Bajazid, k baletnému predstaveniu Ej, husári a k historicky vôbec najúspešnejšiemu predstaveniu
činohry SND, k spevohre Na skle maľované. Pre Národné divadlo
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Musíme vysoko vyzdvihnúť i jeho významnú pedagogickú činnosť na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na túto významnú umeleckú školu ho dotiahol vtedajší rektor VŠMU prof.
Rudolf Mrlian. Ten ho presvedčil a Štefan Nosáľ nastúpil na školu
ako externý pedagóg a neskoršie už pracoval na interný úväzok
a od roku 1972 ho poverili vedením Katedry tanečnej tvorby. Túto
funkciu úspešne vykonával až do roku 1992. Tu prednášal teóriu
choreograﬁe a potom špeciálne choreograﬁu ľudového tanca. Pod
jeho vedením štúdium úspešne ukončilo takmer 30 choreografov,
ktorí naďalej rozvíjajú slovenský folklór. Medzi jeho najúspešnejších študentov patria. J. Moravčík, P. Bútor, J. Blaho, V. Kyseľ,
J. Ďurovčík a ďalší.
Štefan Nosáľ je autorom mnohých kníh a odborných publikácií,
a to: Na ceste k súčasnej choreograﬁi (1962), Choreograﬁa ľudového
tanca (1984 a reedícia 1991), Môj život Lúčnica (2000), Čarodejník
Lúčnice (2007 s D. Machalom) a i.
Za svoju mimoriadne záslužnú prácu v oblasti slovenskej kultúry dostal prof. Štefan Nosáľ mnoho zahraničných vyznamenaní a aj
doma sa mu dostalo tých najvyšších pôct ako napr.: Zaslúžilý umelec (1968), Národný umelec (1989), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
(1997), Cena ministra kultúry (2001), Krištáľové krídlo (2001),
Slovak gold (2002), Pribinov kríž I. triedy (2007), cena Pavla Straussa
(2009) a i.
Profesorovi Štefanovi Nosáľovi vinšujeme do ďalších rokov veľa
zdravia a ešte veľa úspešných choreograﬁí pre Lúčnicu!
Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc.

v Prahe vytvoril choreograﬁu ku hre Radúz a Mahulienka a pre divadlo v Plzni tance k opere Krútňava. K najvýznamnejším zahraničným
spoluprácam patrí vytvorenie choreograﬁí a tancov pre Belgickú
kráľovskú operu v Antverpách, holandský Danstheater v Amsterdame
a pre štátne súbory v Tunise, v Sankt Peterburgu, v Pittsburghu a i.
Prof. Štefan Nosáľ vystupoval a spolupracoval ako tanečník, herec
i choreograf v mnohých ﬁlmoch a televíznych inscenáciách ako napr.:
Chorea amore a Chorea guernica, Tanečné miniatúry, Rok na dedine,
Kubo, Sváko Ragan, Neďaleko do neba, Rodná zem, Hudba z Marsu, Ej, tá slovenčina, Na skle maľované, súborové programy: Lúčnica a deti, Karpaty, Lúčnica na Křižíkovej fontáne v Prahe, Lúčnica
‒ 60 rokov krásy a i.
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Zabíjačky sú opäť predo dvermi
II. časť

P

riebeh zabíjačky je prakticky po storočia ustálený. Odvíja sa od
zabitia a vykrvácania prasaťa, ktorého krv gazdiná odchytávala do
misky so soľou a stále ju miešala, aby sa nezrazila. Aj pri skone
prasaťa bývali rôzne zákazy. Ženy a najmä deti sa na tejto počiatočnej
práci nezúčastňovali, aby prasa neľutovali, lebo by dlho skonávalo.
Potom sa prasa na mocnom špeciálnom rebríku vynieslo von z maštale. Ďalším a najotravnejším úkonom je čistenie zabitého prasaťa ‒ a hoci ide o mimoriadne čistotné zviera, podmienky v chlieve
mu zvyčajne neumožňujú byť čisté. V niektorých častiach sa čistenie
a obarenie dialo priamo na rebríku, inde zasa vo
veľkých korytách. Spočiatku sa na prasa prikladali namočené hrubé ľanové vrecia a tie sa polievali
vrelou vodou. Iný spôsob spočíval v tom, že keď
prasa ležalo v koryte na boku, najskôr sa polialo
studenou vodou a potom sa posypalo kalafóniou,
čo bol prášok terpentínovej silice zo živice ihličnatého stromu, najmä borovice alebo smreka. Následne
sa mu koža poliala vriacou vodou, ktorá chlpy dokonale zlepila a potom chlapi škriabali srsť. Používali ostrý dutý plechový nástroj ‒ zvon, nabrúsené
nože, jednoducho kto čo mal. Muselo sa to robiť
poctivo, neskôr už nebol čas. Keď bola jedna strana
čistá, prešlo sa k druhej, až kým prasa nebolo čisté
úplne. Postupom času sa prešlo k inému spôsobu
a chlpy sa odstraňovali opaľovaním ohňom a dnes
horákom. Tento spôsob má tradíciu v horských
hospodárstvach, kde zvykli obložiť prasa suchou
slamou a zapálili ho. Aj Ján Amos Komenský vo
svojom Orbis sensualium pictum popisoval vtedajšiu zabíjačku podobným spôsobom: „Svině (vepři)
opalujeme ohněm aneb opařujeme várem a činíme
šoldry, šinky a slaniny… všelijaké jelita, hrubé jelita,
krevné jelita, kolbasy. Sádlo a loj vypouštěné aneb vysmažené bývá.“ Ešte pred prvou polovicou 20. storočia sa koža z prasaťa nemusela odovzdávať a ponechávala sa na slanine. Výnimkou bola
obzvlášť kvalitná koža, ktorá sa odkladala garbiarovi na spracovanie.
Bola na krpce, ktoré však z bravčovej kože neboli dobré, boli príliš
tvrdé a vedeli zodrať nohy až do krvi. Ale vráťme sa k tomu, prečo
sa na chrbtovej časti musela zachovať srsť. Komunisti zaviedli zakáľací list, ktorý sa vydával na obecnom úrade hlavne cez vojnu. Stál
sto korún. Toto povolenie musel po zabíjačke mäsiar priniesť naspäť

na úrad. Podmienkou vystavenia zakáľacieho listu bolo, že žiadateľ do
zberne odovzdá kvalitnú kožu z chrbta aj so srsťou-krupónom.
Očistené prasa sa rozoberalo buď na dvore zavesené na trojnožke,
alebo na humne, kde visela voľná časť trámu nad vrátami s mocnou
kovanou reťazou a krmelcom, na ktorý sa zavesilo. Ale podľa pamätníkov bývala niekedy taká zima, že sa muselo postupovať ináč a prasa
rozoberali aj v izbe.
Keď sa malo prasa už zavesiť, mäsiar zobral nôž a vyrezal na zadných
nohách medzi kosťou a silnými šľachami otvory, do ktorých sa navliekli
konce krmelca. Bola to váha z konského voza nazývaná aj
brco. Potom sa prasa vytiahlo do vzduchu dolu hlavou.
Najskôr sa odrezala hlava s podhrdlinou, ktorá sa položila na stôl pred gazdu, a to na znak toho, aby sa aj o rok
mohlo aspoň takéto prasa zabiť. Následne sa prasa rozrezávalo. Bol to dôležitý moment, kedy vyšla na dvor do zimy
i gazdiná s fľašou. Zvyčajne jej prvou otázkou bývalo: „Kelo
palcof“?. Z domu nevychádzala len gazdiná, ale aj zvedavé
susedky, nazerajúce cez plot, zaujímala ich hlavne hrúbka
slaniny. Uznanlivo pokývali hlavami a možno aj závideli.
Hovorievali hrubá slanina, budú mať halušky. Hrúbka
slaniny sa merala priložením dlane, teda počtom prstov.
Päť prstov bol výborný výsledok, zabezpečujúci dostatok
masti na celý rok a oslávili ho prípitkom. Nie vždy však
prasa malo hrubú slaninu. Ak bola tenká, gazda povedal
gazdinej: „Starká jako si tu sviňu chovala, veď sú to ťaháky!“ Potom sa odstraňoval krupón, táto koža sa nesmela
poškodiť, prerezať, nesmelo byť na nej ani veľa tuku. Gazdiná ju hneď vzala, nechala vychladnúť a potom ju nasolila
a poprekladala. Pod krupónom bývala najkvalitnejšia slanina na vytopenie masti. Z ostatných častí sa koža ani dnes
nesťahuje a ak áno, tak len zopár pásov do vývaru z kože,
ktorý sa dáva do tlačenky a na huspeninu. Zvyšok prasaťa
sa teda rozoberal s kožou.
So zabíjačkou sa v minulosti spájali aj rôzne magické úkony, ktoré
mali zabezpečiť v budúcom období hojnosť. Jeden z nich sa spájal s odrezávaním bradaviek z kože. Ak sa teda zabíjala prasnica, tak sa jej zrezali
bradavky alebo aspoň kúsky paprčiek. Tieto kúsky sa potom vhodili do
chlieva so slovami: „Jedno z chlieva, sto do chlieva“, a to preto, aby zabité
prasa nemalo za vinu, že sa im v budúcom roku nedarilo v chove. Táto
činnosť sa v minulosti takmer na celom Slovensku uskutočňovala na
každej zabíjačke.

22 Listy

22_23_Janculova.indd 22

2/6/2017 1:05:59 PM

Po stiahnutí slaniny sa otvorila
hruď a brucho prasaťa, aby sa vybrali vnútornosti a črevá. Po vyprázdnení dutín sa odsekli sekáčom
rebrá, potom predné končatiny,
vyrezali sa slabiny, až ostalo visieť
len torzo trupu a zadné nohy. Mäsiar ho ostrou sekerou rozťal na dve
samostatné polovice. Tu už bolo
treba silných chlapov, lebo uvoľnené
kusy by sa zošmykli a padli na zem.
Oba kusy obsahovali zadné stehná
a chrbtovinu, teda karé. Chlapi si ich
opatrne naložili na plecia a odniesli
na stôl, kde sa oddelili od chrbtoviny.
Zatiaľ čo sa chlapi venovali spolu
s mäsiarom spracovávaniu mäsa,
ženy šľamovali, teda čistili črevá. Čisteniu čriev sa vždy venovala gazdiná.
Tá ich musela dokonale vyčistiť. Najskôr ich prevrátila naruby, aby sa odstránila natrávená potrava a trus, potom ich nahrubo umyla. Robievalo
sa to holými rukami pri rieke v ľadovej vode, prípadne v snehu. Následne
sa namočili na pár hodín do vedra s teplou vodou, cibuľou, soľou, niekde
aj s liadkom. Potom sa z nich mohli ľahko odstraňovať ľudovo povedané
šľamy, teda sliznica. Každá ruka pri zabíjačke bola dobrá, preto aj deti pomáhali. Aj keď sa viac menej snažili využiť nepozornosť starších a hneď,
keď nemuseli nosiť drevo a prikladať pod kotol, robili nezbednosti, ktoré
by dnes vyzerali ako výjavy z mongolského ﬁlmu.
Na starosvetských zabíjačkách sa odložila časť čerstvého mäsa, čo sa
dala uvariť do kapustnice. Ostatné sa neskôr konzervovalo. Mäsiar pokračoval porciovaním a krájaním mäsa a vnútorností, ktoré sa dali variť
do kotla postaveného na dvore. Alebo z nich ženy pripravovali typické

sa mlela aj na žarnách. Časť mäsa
a slaniny sa jednoducho naložila do
veľkej dieže. Výdatne sa ponatierala
rozdrveným cesnakom a hojne nasolila. V chladnej komore vydržala
tzv. diežková slanina a mäso dlho.
Do dieže sa nakladalo menej kvalitné mäso, ako lopatka, rebrá, slabina, hlava, jazyk, uši, kolená, nožičky. Zvyšok nespracovaného mäsa
a slaniny sa nakladal do pácu. Varil sa
z osolenej vody a korenín. Používalo
sa nové a čierne korenie, koriander,
bobkový list, rasca a cibuľa. Pác sa
nechal vychladnúť a zalialo sa ním
dobre vychladené mäso, ktoré bolo
uložené buď v komore, alebo studni.
V rôsole sa nechalo rôzne dlho, niekedy týždeň až tri, aby dobre prešlo
soľou a koreninami. Čo bolo dôležité, muselo sa obracať a polievať. Potom sa vybralo a údilo.
So zabíjačkou sa na dedinách odjakživa spájalo aj údenie. Bolo najrozšírenejším spôsobom uchovávania potravín v minulosti na Slovensku. Pri údení dochádza k pôsobeniu dymu, vďaka ktorému sa ničia
škodlivé mikroorganizmy. Vysušovaním sa vytvára ochranná vrstva potraviny. Údilo sa v priestore pod strechou, pri ústí komína. Prípadne ak
bol v dome koch, tak priamo v komíne. Tam sa údilo dokonale, lebo
v tomto prípade mohlo mäso visieť neobmedzene. Na jeho kvalitu vplývala aj krytina strechy, údajne najlepšie šťavnaté bolo „spot šindľa“. Naši
predkovia to vedeli, a preto ho nosili do chalúp, kde pretrvávali dlho
„kúrne izby“ bez komínov. Neskôr sa začali stavať udiarne. Údením sa
konzervovali nielen všetky druhy mäsa, ryby, mäsové výrobky, slanina,

zabíjačkové jedlá, ktoré sa zapíjali pálenkou. Raňajkoval sa mozoček na
cibuľke či krv na spôsob praženice, ale v mnohých domácnostiach sa
k prvému jedlu z prasaťa dostali podstatne neskôr. Až pred poludním sa
podávala restovaná pečeň na cibuľke, na obed uvarené vnútornosti, tzv.
kotlovina s kyslou kapustou alebo so surovou cibuľou zaliatou ovarom.
Takmer všade sa varievala nejaká polievka, najčastejšie kapustová alebo
niekde aj polievka z kostí s cibuľou a chlebom. Čerstvé mäso sa ukladalo
do studenej komory na zem alebo sa zavesilo do studne. Následne sa
zvyklo zakonzervovať trojakým spôsobom, ktorý sa využíval aj v neskorších časoch, keď sa časť mäsa spotrebovala do špecialít. V najstaršom období sa preto dávalo mäso vysušiť alebo sa solilo, v niektorých obciach sa
dalo na určitý čas uskladniť v tzv. zimných jamách, ľadovniach, zalievalo
sa do masti, neskôr sa údilo a zaváralo.
Druhým spôsobom konzervácie bolo solenie. Niektorí pamätníci si
spomínajú, ako doma používali kusovú soľ. Tú bolo doma potrebné vždy
rozbiť na menšie kúsky a potom sa v mažiari drvila na prach. Niekedy

sadlo a loj z ošípanej, ale aj oštiepky a iné druhy syrov. Hovorí sa, že
aj údenie bolo umením. Mäso sa muselo spočiatku zaúdiť horúcim
dymom, aby sa zatiahlo. Potom sa pomaly údilo niekoľko dní. Vždy
večer sa muselo z udiarne odniesť, aby nedostalo „nohy“. Za dobre vyúdené mäso naši predkovia považovali to, ktoré bolo na povrchu skoro
až čierne. A aby sa dobre údilo, používali drevo z ovocných stromov
ako slivka, jabloň, ale aj bukové a brezové polená. Na koniec údiaceho
procesu zvykli pridať trochu borievky, aby mäso voňalo a ešte lepšie sa
zakonzervovalo. Tuky zo zabitého prasaťa sa spracúvali buď na údenú
slaninu, prípadne sa sadlo topilo na masť. Masť sa vyškvára osobitne zo
slaniny a zo sadla, lebo masť zo sadla nemá takú trvácnosť. V minulosti musela bravčová masť vydržať až do budúcej zabíjačky, skladovala sa
v k tomu určenej nádobe, tzv. geletke a oškvarky sa museli tiež nasoliť.
Nasolené, zaúdené alebo v masti naložené mäso s oškvarkami sa zvyklo
používať až do obdobia žatvy.
Text a snímky Miroslava Jančulová
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150. výročie narodenia
Ladislava Nádašiho Jégého
V hudobnej sále Zichyho paláca v Bratislave sa 16. novembra 2016 uskutočnilo spomienkové podujatie
pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho Jégého.
Podujatie sa konalo v spolupráci s Obcou Oravcov v Bratislave, Oravským kultúrnym strediskom
v Dolnom Kubíne, Mestom D. Kubín, Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, Miestnym odborom
Matice slovenskej v D. Kubíne a v spolupráci s Národnou bankou Slovenska.
V programe ako prvý vystúpil richtár Obce Oravcov
v Bratislave JUDr. Milan Galanda. Doc. Pavol Parenička
z Matice slovenskej predstavil život a dielo Ladislava Nádašiho Jégého, ktorý knižne
vyšiel v r. 2011 v publikácii
Rodom a srdcom z Oravy I,
doplnil ho ďalšími zaujímavými faktami. Uviedol, že
životné osudy L. Nádašiho
Jégého sú nerozlučne späté najmä s Dolným Kubínom i celou dolnou
Oravou. Všimol si hlavne rodinné prostredie a detstvo Jégého, zmapoval roky štúdií a mladosti, priblížil lekársku prax a jeho odborné
i verejné účinkovanie. Jednoducho pokúsil sa načrtnúť plastický portrét tejto významnej osobnosti slovenského literárneho, kultúrneho
i spoločenského života.
Poukázal na skutočnosť, že v roku 1936, keď sa Ladislav Nádaši Jégé
dožil 70 rokov, mu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dolnom
Kubíne udelili čestné občianstvo. Sám si toto ocenenie nesmierne vážil
a komentoval ho slovami: „Myslím, že som si toto vyznačenie zaslúžil
svojimi humánnymi zásadami a im zodpovedajúcimi činmi. Veľkú čiastku svojich chorých som liečil zadarmo a za mnohé razy som vydal na
dobročinné účely vyše 10 000 korún.“ Pritom v príznačnej skromnosti
pozabudol aj na svoju literárnu, osobitne prozaickú, no i dramatickú
tvorbu, ktorou sa zaradil ako Oravec medzi najvýznamnejšie spisovateľské osobnosti medzivojnovej literatúry na Slovensku. K jeho záľubám patrilo umenie, bol znalcom a milovníkom výtvarných diel,
vlastnil cennú umeleckú zbierku obrazov. Po roku 1918 rád cestoval,
z vlastnej skúsenosti poznal celé Slovensko, Moravu a Čechy, navštívil
aj Rakúsko, Taliansko a Nemecko.
Vedecký tajomník Matice slovenskej Mgr. Peter Cabadaj pozdravil
prítomných, aj vnučku Jégého pani Elenu Gallasovú. Vo svojej prednáške uviedol: „Literárna tvorba Ladislava Nádašiho Jégého je veľmi
rozsiahla. Napísal päť románov, päť povestí a viac ako 100 noviel, rozprávok, humoristických poviedok a čŕt čerpajúcich námety zväčša z dedinského prostredia. Nádašiho literárne začiatky sú spojené s jeho štúdiom
na pražskej lekárskej fakulte. Spolu s Kukučínom, Tajovským, Šrobárom,
Makovickým, Škarvanom a ďalšími bol aktívnym členom a viacnásobným funkcionárom študentského spolku Detvan. Bol rozhľadeným a sčítaným kritikom a na spolkové stretnutia prichádzal s referátmi o vtedajšej európskej literatúre. Bol zbehlý v cudzích jazykoch, čítal francúzsku,
anglickú a taliansku beletriu. Napísal a pod pseudonymom Dr. Ján Grob
v r. 1889–1891 v Národných novinách a v Slovenských pohľadoch uverejňoval sériu humoresiek, čŕt a besedníc. V jeho dielach nechýbal humor,
irónia a sarkazmus. Od začiatku 20. rokov 20. stor. dominujú v jeho
tvorbe historické témy (novela Wieniawského legenda, román Adam Šangala, novely a povesti Magister rytier Donč, Kuruci, Horymír, Z dávnych
časov, Rozličné osudy, Jedovaté kvety, Krásne časy rokoka a román Svätopluk). Ladislav Nádaši-Jégé sa do slovenskej medzivojnovej literatúry zaradil ako jeden z najvýznamnejších kritických realistov. Jadrom spisovate-

ľovej tvorby sa stal človek, v ktorom autor
hľadal jeho pravú, nefalšovanú podobu
a ľudskú podstatu. Jégého práce sú pamätníkmi nedávnej minulosti a nám môžu
byť pripomienkou i výstrahou...“
Nasledovali pozdravy hostí – vystúpili MUDr. Vendelín Tažandlák, CSc.
za MO MS v D. Kubíne, ktorý sa zaslúžil o to, že miestna nemocnica hrdo nesie meno Jégého. Uviedol, že v r. 1986
sa podrobnejšie zoznámil s osobnosťou
L. Nádašiho Jégého v rámci vedeckej
konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti pomenovania dolnokubínskej
nemocnice na Nemocnicu L. Nádašiho
Jégého. Informoval, že sa plánuje premiestnenie sochy L. Nádašiho Jégého
pred budovu nemocnice. Zo spomínanej konferencia vznikla aj publikácia
s názvom O diele L. Nádašiho Jégého,
ktorá vyšla vo Vydavateľstve Osveta.
Následne odznela ukážka zo spomienkovej štúdie Mikuláša Gaceka s názvom Rovesník, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Petra Hubu v r. 1995. Zaspomínala si aj dcéra Mikuláša
Gaceka pani docentka Milota Zelinová. Nechýbala ani dcéra Márie
Jančovej ‒ pani Ing. Magdaléna Hečková, vydatá Hajnošová.
Veľmi zaujímavá bola prezentácia striebornej zberateľskej mince
emitovanej NBS v januári 2016. Na rube mince je zobrazený portrét
L. Nádašiho Jégého a na líci je zobrazená kniha s názvami najznámejších diel Jégého. Nominálna hodnota mince je 10 euro.
Priebeh podujatia spríjemnili členovia speváckej folklórnej skupiny
Orava, ktorých potleskom ocenili všetci prítomní v preplnenej hudobnej sále.
Milé podujatie sa organizovalo v rámci cyklu Rodom a srdcom
z Oravy, ktorým Oravské kultúrne stredisko dlhodobo prezentuje
a propaguje kultúrno-historický potenciál a osobnosti regiónu.
Ivana Poláková
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Objav je jedno slovo,
ale nesmierne veľa znamená

S

tretol som mladú žiačku pred ukončením základnej školy.
Chcem o nej nielen napísať, ale predovšetkým ukázať vám
kúsok z toho, čo nazývam umením s veľkou perspektívou.
Obrazy, ktoré toto dievča, dnes už študentka Strednej umelecko-priemyselnej školy maľuje.
Každá doba počas celej histórie ľudstva prinášala talentovaných
ľudí. Niekedy vedela deﬁnovať generácie mimoriadne schopných
a tvorivých osôb. Vnímam to ako jedno z mnohých príjemných
prekvapení, ktoré ľudí stretajú. Patria k životu, tak ako k nemu patrí
aj tvorba tohto dievčaťa, ktoré vyniká vnímaním sveta a vlastnej existencie s nesmierne zrelým a čistým názorom.
Paulína Rajtáková kreslí, maľuje, píše a študuje. S obrovským údivom vníma tento svet, ktorý ľudia skrúcajú iným smerom, ako by

chcel ísť. Píše a rozpráva o jeho dnešnej hodnote-nehodnote a na vyjadrenie toho najzložitejšieho, čo slová nezobrazia, používa maľbu.
Vyjadruje utváraním vlastného výrazu, rukopisu a textu umeleckého diela myšlienky začínajúceho mysliteľa. Vie sa zhostiť akejkoľvek
témy. Dominuje však pocitovou maľbou s prevahou abstrakcie.
Paulína Rajtáková je dnes mimoriadne zaujímavou slečnou, ktorá
s predstihom spoznáva a maľuje a dáva maľbám mladý, objavný výraz zvláštnych začiatkov, ktoré zaváňajú zrelosťou
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista, január 2017

Mier 21. storočia
Sloboda

Skorumpovanosť

Don Quijote 5
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Don Quijote 1

Jarné bozky v zime

Don Quijote 2

Don Quijote 3

Don Quijote 4

(NE)rovnoprávnosť
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Bábky v nemocnici

P

ůvodní sdružení Loutky v nemocnici
založila před dvanácti lety autorka,
režisérka, herečka i hudebnice Marka Míková spolu s přáteli herci, loutkoherci
a muzikanty. Celý tým působil v nemocnicích v České republice. Jejich činnosti pro
děti si všimla ﬁrma Kofola a nabídla sdružení spolupráci na rok 2010, ale přišla s podmínkou. Loutky v nemocnici měly rozšířit
svoji působnost i na Slovensko. Marka se začala poohlížet po svých spolužácích z loutkářské katedry divadelní fakulty AMU
v Praze, kde před rokem 1990 studovalo
hodně slovenských studentů. Výtvarnice
Saša Švolíková jí doporučila jednu z absolventek Janu Segešovou, která se v Bratislavě
věnovala práci pro děti.
Založila divadlo Svetlonoš a již patnáct let
provozuje svoje divadlo Dunajka. Pracuje
i jako pedagog v ZUŠ, kde vede dramatický kroužek, režíruje představení svých žáků.
V sociálním zařízení Lepší svet pomáhá
klientům s mentálním postižením v rámci takzvané dramatoterapie. Zahrála si i ve
slovenském ﬁlmu „Krajinka“ režiséra Martina Šulíka.
V roce 2010 začala slovenská skupina
Bábky v nemocnici doplňovat a rozšiřovat činnost původní české sekce. K Janě se
přidala zpěvačka Jana Tóthová, známá spíš
pod uměleckým jménem Tornádo Lou,
časem přibyli další spolupracovníci. Akce
ﬁrmy Kofola byla limitovaná, ale skupina
Bábky v nemocnici se nerozpadla, naopak,

Hana Grančičová

všichni se rozhodli v zajímavé aktivitě pokračovat. Našli v ní i nový smysl života. Po
slovenských nemocnicích jezdila a hrála pohádky i Lucia Kralovičová, loutkoherečka,
pedagožka i terapeutka, stálým kolegou je
Martin Žák, loutkoherec a dramatoterapeut
a v poslední době spolupracuje i Renata Kubišová, loutkoherečka a lektorka. Přestože

kojích někdy i na postelích malých pacientů nemají mnoho společného s divadelní
produkcí, na kterou chodíme do divadel ve
svátečním oděvu.
Loutky vcházejí do pokojů dětí, které kromě svých nemocí ukrývají lecjaké strachy
a obavy. Legrační ﬁgurky na dosah ruky
lehce vtahují malé diváky do hry, okamžitě

Marka Míková a Lucia Krolovičová

jsou to odborníci s dlouholetou
praxí, nad profesionalitu staví lidskost, empatii a přátelský přístup,
které při takové práci hrají podle
nich důležitější roli.
Začínali převzatou inscenací
Příběhy o žabácích od Arnolda
Lobela, pro kterou jim Marka
Míková nechala vyrobit podobné loutky Kvaka a Čľupa jako ty,
se kterými již před tím úspěšně
hrála v Čechách. Vtipné příběhy
dvou kamarádů odehrané velkými loutkami vyvolávají nadšené
reakce malých pacientů. A potom
už se přidávaly další pohádky:
„Africká nemocnica“ s prstovými
loutkami, „Ponožková rozprávka“ s maňásky, „Bábkový Betlehém“ s malovanými postavami, „O sliepočke a kohútikovi“,
„O veľkej repe“, „O chorom Budulínkovi“, „O psíčkovi a mačičke" od Josefa Čapka atd.
Představení v nemocničních po-

spolu komunikují. Děti nejdříve napovídají, potom i pomáhají, příběhy domýšlí,
nebo se stávají jejich protagonisty. Loutky
jako noví roztomilí kamarádi zapůsobí. Je
to tajemství, které my dospělí úplně nechápeme, už jsme na ten pocit z dětství zapomněli. Děti se totiž s loutkou cítí bezpečně,
a tak se stane kouzlo, svěří se i se svým nejhlubším trápením.
Důležitou součástí komunikace je hudba.
Začaly s ní Loutky v nemocnici a Bábky na to
navázaly. Tornádo Lou je vynikající zpěvačka,
která si ví rady s různými styly a žánry. Vkus
určují malí pacienti, a tak se hrají a zpívají
opravdu rozličné songy. U dětí na Slovensku je velice populární veselé boogie Rafaela Stonožka, ale zrovna tak stále letí i starší
pop music Po schodoch, nebo Horehronie,
písničky od No name a v poslední době přichází žádosti o soudobou populární kapelu
DESmod i Angličanku Adele. Tohle všechno
umí Tornádo Lou zazpívat a malé pacienty
tak potěšit. Jana Segešová to popisuje tak, že
pokoje se zaplňují písničkami a jejich melodie děti unáší pryč od jejich bolestí.
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„Nás herce,“ svěřuje se Jana Segešová,
„naučila tahle práce velké trpělivosti a pokoře.“ Vždyť se musí přizpůsobovat i režimu na různých odděleních, požadavkům
personálu a lékařů, zohlednit okolnosti
jednotlivých nemocí svých diváků. Představení se často zúčastňují i rodiče dětí.
Jejich reakce bývají spontánní a povzbudivé, akce si fotí, někdy i natáčejí na video,
a loutkáře z nemocnice doprovází jejich
velký vděk. Bábky v nemocnici si už na
počátku činnosti založily webové stránky (www.babkyvnemocnici.sk) a facebookovou stránku. Nyní může každý
sledovat ohlasy a posoudit sám, jakým
přínosem vlastně taková divadelně-terapeutická činnost bývá:
Mudr. Stanislav Križan, PhD., primář
dětské kliniky Trnavské nemocnice:
„Vystúpenia Bábok v nemocnici sa stretávajú s veľkým záujmom detí, ktoré na chvíľu zabudnú na svoje ochorenie. Dovoľte
mi poďakovať celému súboru Bábok v ne-

Jana Segešová a Marka Míková

Jana Segešová

Jana Segešová a Kateřina Tschornová

mocnici za profesionálne odvedenú prácu
a zároveň aj za ukážku, že pobyt v nemocnici nemusí byť vždy smutný.“
Mgr. Dana Kamenická, mluvčí DFNsP
BA (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava).
„Naša spolupráca sa začala v septembri
2010. Dobrá nálada pomáha uzdravujúcemu procesu a tešíme sa, že Bábky v nemocnici prichádzajú.“
Činnost neziskové organizace se neobejde
bez sponzorů. V prvních letech existence Bábkám pomáhala Kofola, díky ní se účastnily po
tři roky festivalu „Pohoda“ v Trenčíně. V roce
2012 si je vyhlédla Nadácia pre deti Slovenska
a vybrala pro ně grantový program Zdravotní
pojišťovny Dôvera, ta přivedla Bábky do nově
otevřené herny v Trnavské nemocnici. Dalším
seriózním sponzorem byla například Spoločnosť B. Braun pre život, poslala Bábky na
dětské oddělení Národného ústavu srdcových
a cievnych chorôb.

Lucia Krolovičová a Martin Žák

V roce 2016 se sdružení Bábky ujal nový dominantní sponzor
Slovenský plynárenský podnik
a zajistil vystoupení pro malé pacienty hned v několika nemocnicích, v Nitře, v Žilině, v Trnavě
i v Bratislavě. Přinesl tak radost
nejen malým divákům, ale i samotným hercům, měli možnost obdarovat téměř všechny děti v nemocnicích na Slovensku.
Kromě toho si Bábky váží i podpory drobných sponzorů, kteří
malými dary přispívají posíláním
DMS, nebo přímo na účet v bance,
někteří z nich i pravidelně.
http://www.babkyvnemocnici.sk/
Zuzana Štancelová
Foto: Jakub Matějka a Jana Segešová
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CENTRUM VALOUŠEK
PRAHA - CHODOV
Nová i30 je připravena v Hyundai Centru Valoušek v Praze na
Chodově, aby mám ukázala, co umí.

Přijďte
se svézt!

Cena nové i30: Limitovaná edice Symbol již od 399 990 Kč
Výhodná nabídka referenčních vozů
ix20 - r.v.2015, motor: 1,4i met. lak: 255 890 Kč
i30 kombi - r.v.2015, motor: 1,6i bílá barva: 315 000 Kč
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Toyota TSUSHO

Obchodní 105, Čestlice, tel.: 724 270 329, e-mail: m.novak@tsusho.cz
Československého exilu 544/3, Praha 4 – Modřany, tel.: 737 253 673, e-mail: j.kroupa@tsusho.cz

www.toyotatsusho.cz

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není
nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–6,3 l/100 km, 86–144 g/km. Údaje o spotřebě
pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.
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