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Výber programov v marci a apríli 2017
16. marca 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 vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT v ČR.
21. marca 9.00 hod, 10.30 hod.
Městská knihovna Nymburk, Palackého 1749
Rozprávky sú pohádky
Dvojjazyčné bábkové predstavenie pre najmenších spojené
s workshopom a pesničkami. Herci zavedú deti do rozprávkovej
– pohádkovej krajiny, kde sa stretnú so zvieratkami, kráľom,
princeznou a lúpežníkmi a poznajú, že slovenčina a čeština
sú si navzájom blízke jazyky.
www.bonaﬁdeos.cz
Pripravili BONA FIDE v spolupráci s SI Praha s podporou
MK ČR.
Febiofest 23. – 31. marca
Praha, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Chomutov, Brno,
Olomouc, Ostrava, Zlín.
Slovensko na festivale zastupujú ﬁlmy:
Piata loď (r. Iveta Grófová) - SR/ČR/Maďarsko
Špina (r. Tereza Nvotová) - SR/ČR
Cez kosti mŕtvych (r. Agnieszka Holland) – Poľsko/ČR/SR/
Nemecko/Švédsko
Účasť na festivale potvrdili i obe slovenské režisérky
Iveta Grófová a Tereza Nvotová.
Termíny a miesta konania budú upresnené na web stránke
festivalu: www.febiofest.cz

28. marca 15.00 hod.
Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál
Z cyklu Ako sa meral čas. Veľká noc a Jurské sviatky.
Slovenské ľudové zvyky a hmotná kultúra. Kysuce,
Žilinský región a súvislosti s ľudovými tradíciami európskych
národov. Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore
MŠMT v ČR.
4. apríla 15.00 hod.
Městské muzeum Krnov a Soka Bruntál
Dokumentácia a štúdium archívnych prameňov.
Seminár pre študentov stredných škôl k príprave XIII. pražskej
medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov a ich hostí
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore
MŠMT v ČR.
10. apríla 15.00 hod.
Pražské humanitní gymnázium, Praha 10
Z cyklu Ako sa meral čas. Veľká noc a Jurské sviatky.
Slovenské ľudové zvyky a hmotná kultúra. Kysuce, Žilinský región
a súvislosti s ľudovými tradíciami európskych národov.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore
MŠMT v ČR.

26. marca 19.00 hod.
Divadlo Studio DVA, Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1
Divadelné predstavenie Rybárik kráľovský
Ak sa zídu herci ako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan
Kňažko v jeden večer na jednom javisku v excelentnej komédii,
nemôže ísť o stretnutie iné, než nezabudnuteľné...
www.studiodva.cz
Pripravili Štúdio L+S, divadlo Studio DVA v spolupráci s SI Praha.
27. marca 19.00 hod.
Divadlo Studio DVA, Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1
Divadelné predstavenie Starí majstri
Autor: Ger Thijs
Hrajú: M. Lasica, M. Huba a S. Michalidesová
Réžia: J. Nvota
www.studiodva.cz
Pripravili Štúdio L+S, divadlo Studio DVA v spolupráci s SI Praha.
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Z diárov študentky (A. Brocko)

V minulom čísle sme zverejnili fotograﬁe z inscenácie
Nevina, ktorých autorom je Braňo Konečný.
Fotograﬁe nám poskytlo Slovenské národné divadlo.
Za neuvedenie sa ospravedlňujeme.
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Slovo redaktora OBSAH
V očakávaní jari

P

redjarie a začiatok jari je
zvláštnym tajomným obdobím prebúdzajúcej sa prírody, prinavracajúceho sa svetla
v stále dlhších dňoch. Pribúda slnečných dní a ľuďom
sa vracia optimizmus i chuť
do života. Predjarné dni boli
v minulosti zahltené zvykmi
a obradmi, ktoré sú dnes pre
nás veľkou neznámou. Veľa
zvykov prerástlo zo starovekého Sumeru, Grécka a Ríma
do pohanských čias našich
národov. Zvyky sa udržali aj
po prijatí kresťanstva a mnohé sa praktikovali ešte v 20.
storočí. A ich stopy nájdeme aj v súčasnosti. Odkrývanie minulosti cez zanechané stopy predkov je dobrodružné hľadanie, patrí
nielen do dejepisu. Patrí k základom vzdelanosti, k etike a všetkému, čo dáva človeku skutočný ľudský rozmer v zmysle humanity. Dejepis, ktorý sme sa učili v minulosti, mohol byť suchým
sumarizovaním udalostí s dôrazom na revolúcie. Len tie prinášali
pokrok, ktoré bohatým brali a chudobným dali. Cez jánošíkovskú
legendu k nim máme stále blízko. Záležalo a záleží na učiteľovi,
pretože aj dejepis sa môže stať tvorivým predmetom, samostatným bádaním či už o histórii krajiny, regiónu, rodiny, bádaním
nad tradíciami, ľudovou kultúrou. Od učiteľa a žiakov to ale
vyžaduje prácu navyše, mimo školského rozvrhu, prácu na úkor
voľného času. Ak vyberieme zaujímavú tému, ak sa sily spoja
a obetuje sa spomínaný čas, výsledok sa dostaví. V tohoročnej
Študentskej prílohe nášho mesačníka uverejňujeme víťazné práce študentov z minuloročnej študentskej konferencie, ktorej témou boli slovenské zvyky, obyčaje a tradície. Téma zaujala a študenti pod vedením pedagógov k nej pristúpili tvorivo a odborne.
Rozsah prác by vydal na peknú knihu, ktorú by sme chceli vydať
ako poďakovanie našim pedagógom ku Dňu učiteľov. Teraz nám
neostáva len im k 28. marcu poďakovať a zaželať veľa ďalších
síl do tvorivej a predovšetkým obetavej práce – či už do Žiliny,
Bruntálu, Martina, Čadce, Turzovky i Prahy. A tešiť sa na nové
stretnutie.
Helena Nosková, marec 2017
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S

lovensko napreduje, napriek všetkému a všetkým. Áno, bez ohľadu na „blbú“ náladu väčšiny spoločnosti, bez ohľadu na vládnuce politické elity, počasie, geopolitické ukotvenie, Slovensko
napreduje. Uvedomil som si to počas jarných prázdnin. Týždeň som
strávil na Liptove, presnejšie v Liptovskom Jáne. Za týždeň som vystriedal tri lyžiarske strediská – Závažná Poruba, Jasná a Roháče –
Spálená. Všade plno, kopec slovenských, českých, poľských aj ruských turistov. Vyhrievané lanovky sa pomaly stávajú samozrejmosťou,

infraštruktúry sa nedá schovať a predstavuje neklamný znak rozvoja. Tento rozvoj sa pritom odvíja bez akejkoľvek cielenej podpory
štátu, reštauračné a hotelierske služby nemajú nižšiu DPH alebo
inak pozicionovaný background zo strany úradov. Samozrejme,
množstvo projektov získalo podporu z eurofondov, ale inak cestovný
ruch na Slovensku vyrástol hlavne z nadšenia poskytovateľov. Tržby
našich ubytovacích zariadení sa v minulom roku zvýšili o viac než
12 percent oproti roku 2015. Áno, Slovensko bolo v druhom pol-

Slovensko napreduje
napriek všetkému
vleky sú na ústupe. Služby sa zlepšujú, lyžiarske škôlky vybukované,
reštaurácie a bufety na svahoch plné, parkoviská praskajúce vo švíkoch. Pravý opak blbej nálady, krízy a nedostatku zdrojov.
Pri Liptovskej Mare, ale aj po okolitých dedinách na Liptove
a Orave uvidíte množstvo nových dreveníc, domov, hotelíkov, privátov, reštaurácií, krčmičiek, wellness zariadení, pribúdajú atrakcie
pre deti i dospelých. Jasné, nič nie je dokonalé, ale množstvo novej

roku predsedajúcou krajinou Európskej únie, ale tú zmenu je vidieť.
A áno, s Poliakmi sa porovnávať nemôžeme, ich Zakopané alebo
ďalšie strediská poskytujú viac života a služieb, Poliaci jednoznačne za ostatných dvadsať rokov v rozvoji turizmu pokročili viac, ale
v každom prípade sa ani my na Slovensku nemáme za čo hanbiť.
Čo zdôrazňujem, po Slovensku začali po dlhých rokoch cestovať
aj Slováci, zimné a letné dovolenky a predĺžené víkendy sa začínajú
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stávať čoraz bežnejšou súčasťou života Slovákov. Kapacity teda neslúžia len cudzincom, zabávať sa, spoznávať krajinu a míňať ťažko
zarobené peniaze stojí za to každoročne väčšiemu percentu občanov.
S akým-takým rozvojom súvisí aj ďalší pozitívny prvok, ktorým je
nový rodiaci sa fenomén ‒ nedostatok pracovnej sily. Možno s výnimkou rokov 2005–2008 Slovensko od polovice deväťdesiatych
rokov vždy trápila vysoká nezamestnanosť, rekordné čísla okolo
20 percent dosahovala okolo roku 2000. Príchod automobiliek
a ústup krízy znamenajú, že podniky dnes bojujú o zamestnancov,
čo vytvára tlak na rast platov. Áno, Slovensko na druhej strane čelí
odlivu mozgov, keď najlepší vysokoškoláci odchádzajú študovať do
zahraničia, predovšetkým do Česka. Dovedna vraj v zahraničí pracuje, respektíve študuje až okolo 300 tisíc Slovákov. Len v susednom Rakúsku by malo pracovať okolo 50 tisíc Slovákov. V každom
prípade trend rastu cítiť vo všetkých oblastiach, či už ide o výstavbu,
automobilový sektor alebo služby. Od veľkých ﬁriem po živnostníkov, zákazky sa po dlhšej dobe hrnú všetkým.
Problém s náborom zamestnancov sa pritom netýka len slabo platených profesií, zamestnancami zo zahraničia si pomáhajú aj veľké
IT spoločnosti ako IBM alebo Dell. A snáď by sa nenašlo médium,
ktoré by neprinieslo reportáž o výrobných závodoch a ich skúsenostiach s novými ľuďmi z Balkánu, najčastejšie zo Srbska alebo
Rumunska.
Pokiaľ ide o cesty, praskajú vo švíkoch, takmer na všetkých ťahoch. Čo znamená, že ľudia majú na benzín a autá a ﬁrmy majú pre
koho rozvážať tovar.
Rastú aj ceny nehnuteľností a rastie aj bytová výstavba. Čo je tiež
neklamným znakom, že ľudia dokážu generovať dostatočné príjmy, aby

pokryli svoje potreby. Zatiaľ, uvidíme dokedy, keďže sa tu z rôznych
kútov ozýva, že rastový trend sa o dva až štyri roky výrazne spomalí.
A to nevravím o tom, že minulý rok sa v Nitre začal stavať závod
Jaguaru, z ktorého pásov by prvé vozidlá mali začať schádzať koncom roka 2018.
Líder preferenčne najsilnejšej opozičnej strany SaS Richard Sulík pritom neustále vidí najväčšie riziko v migrantoch, ktorých stále
na Slovensku nikto nevidel, a donekonečna kritizuje úniu ako neschopný spolok, ktorý už takto nedokáže fungovať ďalej. Neviem, ja
posledných viac ako 60 rokov v Európe za neúspech nepovažujem.
Pre stranu podnikateľa a lámača ženských sŕdc Borisa Kollára je
zasa aktuálnou prioritou zákaz mešít na Slovensku.
Áno, USA aj únia sa otriasajú v základoch. Zostáva dúfať, že to
ustoja, tak ako vždy za posledné desaťročia.
My doma by sme sa však mali sústreďovať na nás, zlepšovať malé
aj veľké veci. Topánka nás dnes najviac tlačí v školstve a zdravotníctve, pomohlo by menej byrokracie, a samozrejme, trochu zatočiť
s korupciou. Verejná debata by sa mala týkať predovšetkým tohto
okruhu problémov a smerovať ku konkrétnym riešeniam.
A to, čo absolútne odmietam, je exkurz, že všetko na Slovensku
je na hovno. Nie je. Vychádzam z konkrétnych skúseností môjho
malého života. V mojej kantíne dobre varia, v mojej krčme čapujú
dobré pivo, moje dcéry majú fantastických trénerov na krúžkoch,
v školách vynikajúce učiteľky a upratovačka v práci je zlatá, polieva
mi kvietok, keď zabudnem. Staráme sa o neho spolu. Tak dajme si
šancu na lepší život, možno keď sa rozhliadneme, každý uvidí kúsok
z neho aj blízko seba. Slovensko je krásne. A napreduje.
Ján Mak, publicista
Listy 3
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Už žijeme v Roku
Jozefa Miloslava Hurbana
Dobrá znalosť slovenčiny, tak na Slovensku, ako aj medzi – hlavne mladými – krajanmi v zahraničí
je vlastne rýdzi prejav vlastenectva, ktoré musí mať aj ďalšie piliere. Napríklad v podobe cieleného organizovania
podujatí a či až ich cyklov a prípadne rokov venovaných osobnostiam a ich dielu
(pripomeňme Rok Ľudovíta Štúra). Našťastie máme na Slovensku takpovediac inštitucionalizované celky,
ktoré sa dokážu zomknúť k takýmto cieleným činom a myslieť na budúcnosť národa.
Muž po boku Štúra
Stačí sa pozrieť do nedávnej minulosti a vidíme neprehliadnuteľné dôkazy o tom, že napríklad Trnavský samosprávny kraj – ako
predstaviteľ regionálnej samosprávy – programovo a skutočne systematicky podporuje prirodzené vlastenectvo a prihliada na to, aby
sme nezabúdali na velikánov našej minulosti. Na ľudí naplnených
myšlienkami, bez ktorých by minulosť strácala priame národné
smerovanie a súčasnosť tým v logickej (ne)postupnosti zdravé a silné aktuálne podoby. Tak kraj organizuje a podporuje podujatia,
na ktorých si pripomíname (a tu treba zvýrazniť pozitívny presah
do celej slovenskej verejnosti!) významné udalosti dejín a svetlé osobnosti. Ľudí, ktorých životné príbehy a činy sú úzko prepojené tak
s daným regiónom, ako aj s pozitívami celého národa. Je zároveň
zákonité a zrejmé, že tieto širokospektrálne podujatia sú postavené
na pevných oporných múroch rešpektu a úcty k národnej histórii
a nasledovaniahodným tradíciám. Ale aj na snahe pripomínať odkaz
minulosti členom mladších generácií a zhmotniť ho v priemete do
aktuálnej prítomnosti.

Ako nám povedal predseda TSK Ing. Tibor Mikuš: „V roku 2013
sme si pripomenuli 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda. V roku
2015 sme najmä mladej generácii v rámci vládou SR vyhláseného Roka
Ľudovíta Štúra poukazovali pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia
na význam tejto osobnosti v našich dejinách. Rok 2017 bude v našom
kraji rokom 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, jedného
z najbližších Štúrových spolupracovníkov...“
Toto je skutočne dobrá správa pre Slovensko a krajanov! Keď čítate tieto riadky, Rok Jozefa Miloslava Hurbana bol už v Trnavskom
samosprávnom kraji vyhlásený 6. októbra pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. V trnavskom Divadle Jána Palárika už
môžete navštíviť výstavu o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana.
Bude sa konať vedecká konferencia, besedy so študentmi, pribudne
velikánova pamätná tabuľa v Hlbokom aj busta v priestoroch Úradu
TSK... Rok J. M. Hurbana vyvrcholí 5. októbra 2017 a za ten čas
prinesie veľa zaujímavého aj podnetného. LISTY budú pri všetkom
podstatnom...

Mohyla J. M. Hurbana v Hlbokom

Almanach Nitra, II. ročník
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J. M. Hurban

Oprime sa o velikána
Nateraz aspoň v stručnosti načrtnime najdôležitejšie „punkty“ života
a diela Jozefa Miloslava Hurbana. Pripomeňme, že ide o muža, ktorého
život, po boku práve Štúra, bol naplnený silnými činmi. Ide o politi-

ka, národného buditeľa, kodiﬁkátora spisovnej slovenčiny, prvého
predsedu SNR (vznikla až vo Viedni a nájdete tam v centre mesta aj
pamätnú tabuľu), vedúcu osobnosť povstania v revolučných rokoch
1848/49, prozaika (napr. román Gottšalk a či historická próza Olejkár)
a vydavateľa (Cirkevné listy, almanachy Nitra – II. ročník bol vôbec
prvou „knihou“ v novej podobe slovenčiny, časopis Slovenské pohľady
– ich 170. ročník vychádza práve v tomto roku), evanjelického kňaza...
V súvislosti s naznačeným treba povedať aj to, že je v mnohom úzko
spojený s dnešným Trnavským samosprávnym krajom, no „celoplošná“ postupnosť smerom vpred je jasná: silný región – silné Slovensko
atď.!
V obci Hlboké prežil podstatnú časť svojho plodného života (43
rokov), tu kodiﬁkoval vo hviezdnej trojici so Štúrom a Hodžom
spisovnú slovenčinu ako jeden z najdôležitejších znakov samostatného národa, tu sa mu narodili aj deti, z ktorých viaceré pokračovali v otcovom diele (napr. prvý syn Svetozár Hurban Vajanský). Na
Dobrej Vode navštívil barda Jána Hollého, ktorý súhlasom posvätil
novú podobu jazyka a v Hlbokom sa môžeme pokloniť aj miestu
jeho posledného odpočinku pri mohyle vybudovanej významným
architektom Dušanom Jurkovičom a či neprehliadnuteľnej soche
od akademického sochára Frica Motošku pred legendárnou farou.
Aj preto chcú organizátori zároveň cez priblíženie Hurbanovho života, jeho úvah, názorov a konkrétnych činov zdôrazniť ich aktuálnosť v súčasnosti. Tak sa už deje napríklad cyklom besied a prezentácií určených pre stredoškolákov, ktoré s názvom Náš Hurban
– muž po Štúrovom boku pripravil a vedie spolupracovník LISTOV,
novinár, spisovateľ a publicista Igor Válek.
Skrátka, Rok J. M. Hurbana je ďalšou dobrou príležitosťou pre
každého ako byť, symbolicky opretý o odkaz velikána, kvalitným
človekom dneška...
Martin Jadranský
Foto: autor a archív autora

Pamätník Štúra, Hurbana a Hodžu v Trenčíne
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Slováci a slovenský jazyk
vo vybraných lokalitách ČR
DOMUS SM v ČR získal v roku 2016 ﬁnančnú podporu z Implementace Evropské Charty
regionálních či menšinových jazyků na výskum slovenčiny a Slovákov vo vybraných lokalitách ČR.
Záverečná správa je rozsiahla, pozostáva z troch častí. Jej základnú časť, ktorá vychádza
zo štatistických údajov o zastúpení Slovákov v regiónoch a mestách, o koreláciách vo vzťahu
k ďalším národnostiam uvádzame ako východisko pre pochopenie života lokalít v ČR.
Obecná charakteristika
Kraje, kde sme zbierali údaje pre náš výskum, boli do výberu zaradené so zreteľom na zachovanie kontinuity s predchádzajúcimi ročníkmi sledovania vzťahu k národnostným menšinám. Podľa počtu
obyvateľov sú najväčšie Praha a Moravskosliezsky kraj, najmenší je
kraj Karlovarský.

HDP rok 2015
Kraj
ČR

Počet obyvateľov

Praha

1 267 449

Liberecký

439 639

Juhočeský

637 834

Juhomoravský

1 213 311

Moravskosliezsky

1 175 025

Karlovarský

O určitej atraktivite kraja a mesta svedčí počet obyvateľov, ktorí sa
do jednotlivých krajov a miest prisťahujú, v porovnaní s počtom
obyvateľov, ktorí sa vysťahujú /uvedené sú celkové počty bez rozdielu národnosti/. V mestách, kde sme uskutočnili zber údajov,
bol v roku 2015 prírastok obyvateľov z dôvodu sťahovania kladný
len v Prahe a Českých Budějoviciach, z ostatných miest sa viac ľudí
odsťahovalo.

k priemeru ČR

432 006

1 112 788

881 411

2,04

Liberecký

147 208

335 210

0,78

Juhočeský

230 508

361 699

0,84

Juhomoravský

498 757

424 994

0,98

Moravskosliezsky

434 971

357 939

0,83

86 965

291 304

0,67

Kraj

Karlovarský

297 828

HDP/1
obyvateľa Kč

4 554 615

Praha
Kraj

HDP
celkom mil. Kč

I napriek týmto rozdielom v tvorbe HDP je ďaleko vyrovnanejšia situácia v príjmovej oblasti, kde rozptyl pri porovnaní jednotlivých krajov nie je taký veľký. V porovnaní s priemerom ČR sú najvyššie mzdy
v Prahe, dosahujú 1,27-násobku priemeru ČR. V ostatných krajoch
sa priemerná hrubá mzda pohybuje v rozpätí 0,90 až 0,96 násobku
priemernej mzdy v republike. Najnižšia priemerná mzda bola v roku
2015 v Karlovarskom kraji, predstavovala len 86,48 % priemeru ČR.
Ani jeden z týchto krajov však nedosahuje priemernú mzdu ČR. Z tohto hľadiska je situácia v sledovaných krajoch pomerne vyrovnaná, čo sa
premietne i do sociálneho postavenia obyvateľov v jednotlivých krajoch.

Prírastok obyvateľov sťahovaním rok 2015
Mesto

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Prírastok/úbytok

Praha

33 711

27 680

6 031

Semily

Priemerná mesačná mzda na fyzické osoby rok 2015
Kraj

Kč

ČR

28 142

k priemeru ČR
v%

171

232

-61

České Budějovice

2 502

2 328

174

Kraj

Brno

8 934

9 698

-764

Praha

35 546

126,31

399

512

-113

Liberecký

26 236

93,23

1 610

2 007

-397

Juhočeský

25 585

90,91

Juhomoravský

27 262

96,87

Moravskosliezsky

26 139

92,88

Karlovarský

24 336

86,48

Bruntál
Karlovy Vary

Ekonomická charakteristika regiónov
Zber údajov pre účely nášho skúmania sa uskutočnil v 5 krajoch,
ktoré z ekonomického hľadiska môžeme charakterizovať najpoužívanejším ukazovateľom pre sledovanie výkonnosti ekonomiky,
tým je tvorba hrubého domáceho produktu /HDP/. Nielen najväčším, ale aj najvýkonnejším celkom je Praha, kde HDP na obyvateľa dosahuje 1,92-násobok priemeru ČR. Na opačnom konci je
kraj Liberecký, kde HDP na obyvateľa dosahuje len 0,73-násobok
priemeru ČR. Priemeru ČR sa zo sledovaných krajov najviac blíži kraj Juhomoravský s podielom 0,92. Svojou ekonomickou výkonnosťou sú blízko seba kraj Juhočeský s 0,80 podielom a kraj
Moravskosliezsky s 0,78 podielom na priemere ČR. Na poslednom
mieste sa nachádza kraj Karlovarský, kde prepočet HDP na 1 obyvateľa tvorí len podiel 0,67.

Uvedené údaje sú ďalej korigované mierou nezamestnanosti
v jednotlivých krajoch. V porovnaní s priemerom je nízka miera
nezamestnanosti v Prahe, len 0,56 z celkového ukazovateľa za
ČR. Nižšia miera nezamestnanosti, ako je republikový priemer, je
v Juhočeskom kraji. Výrazne vyššia nezamestnanosť v porovnaní
s republikovým priemerom je v Moravskosliezskom kraji, predstavuje 1,62-násobok. Tento kraj sa tak celkovo v našom sledovaní nachádza na poslednom mieste, pri porovnateľnej priemernej
mzde s krajom Libereckým je tu podstatne vyššia miera nezamestnanosti.
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Obecná miera nezamestnanosti v % rok 2015
Kraj

Miera nezamestnanosti

ČR

5,0

K najväčšiemu nárastu medzi dvomi poslednými sčítaniami obyvateľstva došlo u národnosti ukrajinskej – na 240,8 %, vietnamskej
– na 169,9 % a ruskej na 144,5 %.
Pre zaujímavosť je v tabuľke uvedené VŠ vzdelanie u jednotlivých
národnostných menšín, tak, ako bolo uvedené pri sčítaní obyvateľov v roku 2011. Tento údaj môže mať vplyv na to, ako sa občania
národnostnej menšiny prezentujú na verejnosti.

k priemeru ČR

Kraj
Praha

2,8

0,56

Liberecký

5,5

1,10

Juhočeský

4,0

0,80

Juhomoravský

5,0

1,00

Moravskosliezsky

8,1

1,62

Respondenti celkom

Karlovarský

6,7

1,34

Uviedlo národnosť

7 630 246

Národnosť česká

6 711 624

Národnostné zloženie pri sčítaní obyvateľstva rok 2011
VŠ vzdelanie

%

1 114 731

10,68

147 152

24 541

16,68

poľská

39 096

6 116

15,64

nemecká

18 658

1 810

9,70

rómska

5 135

357

6,95

maďarská

8 920

1 341

15,03

vietnamská

29 660

1 032

3,48

ukrajinská

53 253

5 188

9,74

ruská

17 872

6 848

38,32

bieloruská

2 013

636

31,59

čínska

3 212

327

10,18

moldavská

2 929

232

7,92

mongolská

3 735

538

14,40

grécka

2 043

312

15,27

739

178

24,09

1 717

462

26,91

29 660

1 032

3,48

171 737

6,50

10 436 560

moravská

521 801

sliezska

12 214

slovenská

Národnostné zloženie
K sledovaniu národnostného zloženia obyvateľstva sú k dispozícii dva pramene, pričom oba sú spracované Českým štatistickým
úradom. Prvým zdrojom sú výsledky sčítania obyvateľstva, posledné
bolo v roku 2011. K národnosti sa človek priznáva, len u maloletých
detí ju určujú rodičia. Národnosť uviedlo pri sčítaní obyvateľstva
64,3 % respondentov. Celkom 2 646 666 respondentov, čo predstavuje 25,3 %, národnosť neuviedlo. Zaujímavé je, že v predchádzajúcom sčítaní obyvateľstva národnosť neuviedlo len 172 825
respondentov. Dvojitú národnosť uviedlo 163 648 respondentov,
to predstavuje 1,6 % /najčastejšie to bolo formou česko-slovenská,
česko-moravská, česko-nemecká a pod./
Slovenskú národnosť uviedlo 147 152 respondentov, v porovnaní
s rokom 2001 to predstavuje len 76,2 %. Celkom Slováci tvorili
v roku 2011 1,4 % obyvateľstva, čo predstavuje najväčšiu národnostnú menšinu.

rusínska
srbská
vietnamská
dvojitá národnosť

163 648

neuvedená

2 642 666

Rozdelenie obyvateľov podľa národnosti v jednotlivých krajoch nie je rovnomerné, zo sledovaných krajov je najviac Slovákov
v Moravskosliezskom kraji, Ukrajinci a Rusi sú najviac zastúpení
v Prahe.

Národnostné zloženie podľa krajov, sčítanie obyvateľstva 2011
Národnosť
Obyvatelia celkom
národnosť slovenská

Praha

Liberecký

Juhočeský

Juhomoravský

Moravskosliezsky

Karlovarský

1 268 796

432 439

628 336

1 163 508

1 205 834

310 245

23 089

6 053

6 602

14 106

26 068

7 351

poľská

1 721

1 363

358

772

28 138

251

nemecká

1 264

1 774

700

453

1 155

4 504

368

295

296

309

691

225

rómska
bieloruská

795

60

104

177

47

85

čínska

2 337

34

57

66

58

26

maďarská

1 419

430

347

695

1 317

779

881

265

131

232

24

36

mongolská

484

144

82

568

33

119

rusínska

167

30

16

67

35

37

9 413

411

412

886

484

1 130

290

50

20

243

759

23

moldavská

ruská
grécka
srbská

1 028

24

34

150

55

50

ukrajinská

21 316

2 567

2 150

4 989

673

1 386

vietnamská

6 313

1 108

1 441

2 401

1 900

3 781
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Druhým prameňom, kde môžeme získať informácie o občanoch
inej národnosti v ČR, sú údaje, ktoré taktiež zverejňuje Český
štatistický úrad a sú poskytované Riaditeľstvom služby cudzineckej
polície. Tu sú uvedení občania iných štátov s dlhodobým pobytom
v ČR, ktorých k 31. 12. 2015 bolo celkom 464 670. Najväčší počet bol z Ukrajiny (105 614), zo Slovenska (101 589), Vietnamu
(56 900), Ruska (34 710), Nemecka (20 464) a Poľska (19 840).
Celkom v danom období žili v ČR občania zo 150 štátov. Najväčšiu
skupinu tvoria uvedené krajiny, celkom je to 339 117. Zvyšných
120 tisíc občanov pochádza z tu neuvedených 135 krajín. Títo občania spolu s občanmi ČR, ktorí sa hlásia k inej národnosti ako
českej, vytvárajú rámec, z ktorého naši respondenti vychádzali pri
poskytovaní údajov pre náš výskum.
Slovenská národnostná menšina
Sčítanie obyvateľstva po vzniku Československej republiky sa
konalo v rokoch 1921,1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001
a 2011. Sčítania sa líšili tak metodickým, ako aj politickým prístupom k zberu a zverejňovaniu údajov, a to i v otázke národnosti,
napr. v rokoch 1921 a 1930 bola sledovaná národnosť československá. Pri analýze štatistických údajov sa ako východisková základňa
berie rok 1961, ale sú k dispozícii aj údaje za predchádzajúce roky,
ktoré boli zistené buď sčítaním, alebo musíme k nim pristupovať
ako ku kvaliﬁkovanému odhadu.
Podiel slovenskej národnosti pri sčítaní obyvateľstva
Rok

slovenská národnosť v %

1921

0,2

1930

0,4

1950

2,9

1961

2,9

1970

3,3

1980

3,5

1991

3,1

2001

1,9

2011

1,4

Charakteristickým znakom pre slovenskú národnostnú menšinu
je teritoriálne rozmiestnenie po celom území ČR. V absolútnych
číslach /sčítanie 2011/ žije najviac Slovákov v okresoch Praha –
23 369, Karviná – 9 491, Ostrava–mesto – 7 250, Brno-mesto –
6 427 a Frýdek-Místek – 4 228. Podiel Slovákov na celkovom počte
obyvateľov jednotlivých okresov je najvyšší v Karvinej, kde dosahuje
3,6 %, v Jeseníku 2,8 %, Sokolove 2,8 %, v Chebe 2,5 % a v Mladej
Boleslavi 2,4 %. Celkové rozmiestnenie v jednotlivých okresoch je
podľa posledného sčítania obyvateľstva nasledovné:
Sčítanie obyvateľstva 2011
Počet obyvateľov
celkom

Národnosť
slovenská

10 562 214

149 140

1 272 690

23 336

95 157

699

Beroun

85 500

932

Blansko

106 614

610

Brno-město

384 277

6 427

Brno-venkov

Kraj
Česká republika
Praha
Benešov

204 818

1 837

Bruntál

96 671

2 075

Břeclav

114 844

1 674

Česká Lípa

103 429

1 271

České Budějovice

186 961

1 757

61 945

1 364

133 128

1 655

60 812

745

Frýdek-Místek

211 768

4 228

Havlíčkův Brod

95 169

508

Hodonín

156 952

1 915

Hradec Králové

163 361

1 635

95 908

2 400

Chomutov

126 223

2 490

Chrudim

104 550

664

Český Krumlov
Děčín
Domažlice

Cheb

Od roku 1961 sú k dispozícii podrobnejšie údaje o počte obyvateľstva, hlásiaceho sa k slovenskej národnosti. Do roku 1980 rástol
počet obyvateľov, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti, od tohto roku tento počet klesá. Najväčší prírastok bol v období 1961 –
1970, najväčší pokles v období 1991 – 2001.

Jablonec nad Nisou

89 954

1 337

Jeseník

40 657

1 142

Podiel slovenskej národnosti pri sčítaní obyvateľstva

808
813

92 749

721

Karlovy Vary

122 249

2 380

Karviná

265 379

9 491

Kladno

159 194

2 157

Klatovy

87 851

876

96 583

1 276

107 669

1 044

Jindřichův Hradec

národnosť
slovenská

9 571 531

275 997

1. 12. 1970

9 807 697

320 998

45 001

+16,3

Kolín

1. 11. 1980

10 291 927

359 370

38 372

+12,0

Kroměříž

3. 3. 1991

10 302 215

314 887

- 44 483

-12,4

Kutná Hora

74 395

767

1. 3. 2001

10 230 060

193 190

- 121 697

-38,6

Liberec

170 912

2 793

26. 3. 2011

10 562 214

149 140

- 44 050

-24,4

Litoměřice

1. 3. 1961

zmena
v%

80 054
112 222

Jihlava

Počet
obyvateľov ČR

Rok

prírastok/
úbytok

Jičín

119 308

1 166

Louny

86 685

1 485

Mělník

104 511

1 481

Mladá Boleslav

124 231

2 958

Most

115 211

1 971

Náchod

112 447

1 207

Nový Jičín

152 483

2 040

Nymburk

93 870

1 125

Olomouc

232 230

2 678

Opava

177 294

1 506
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Kraj

Počet obyvateľov
celkom

Národnosť
slovenská

Slováci podľa rozmiestnenia v krajoch ČR

Ostrava-město

332 433

7 250

Kraj

Slováci z celkového počtu 149 140
v%

Pardubice

169 042

2 213

Praha

15,7

Pelhřimov

72 569

463

Stredočeský

11,9

Písek

70 661

685

Juhočeský

4,5

Plzeň-jih

62 136

509

Plzenský

5,4

Plzeň-město

187 047

3 185

Karlovarský

4,9

Plzeň-sever

75 466

772

Severočeský

8,2

Praha-východ

149 294

2 535

Liberecký

4,1

Praha-západ

122 759

1 741

Královohradecký

3,8

Prachatice

51 313

622

Pardubický

3,3

Prostějov

109 665

922

Vysočina

2,0

Přerov

133 504

1 603

Juhomoravský

9,6

Příbram

113 507

1 161

Olomoucký

5,0

Rakovník

55 632

466

Zlínsky

3,9

Rokycany

47 854

686

Moravskosliezsky

17,7

Rychnov nad Kněžnou

79 251

705

Semily

74 967

755

Sokolov

92 088

2 571

Strakonice

71 043

571

Svitavy

105 263

645

Šumperk

123 890

1 106

V absolútnych číslach je rozmiestnenie Slovákov v krajoch pri
sčítaní v roku 2001 a 2011 nasledovné:
Slováci v krajoch ČR
2001

2011

prírastok/
úbytok

193 190

149 140

-44 050
4 061

Tábor

102 788

952

Tachov

53 528

1 279

Kraj

Teplice

128 873

1 853

Praha

19 275

23 336

Trutnov

120 570

1 309

Stredočeský

15 278

17 298

2 020

Třebíč

113 748

627

9 025

6 672

-2 353

Uherské Hradiště

144 125

1 656

Plzenský

7 773

8 052

279

Ústí nad Labem

120 943

1 618

Karlovarský

14 079

7 351

-6 728

Ústí nad Orlicí

139 373

1 310

Severočeský

22 214

12 238

-9 976

Vsetín

145 310

1 380

Liberecký

8 743

6 156

-2 587

Vyškov

ČR celkom

Juhočeský

89 093

959

Královohradecký

8 518

5 664

-2 854

Zlín

193 355

1 831

Pardubický

5 932

4 832

-1 100

Znojmo

113 190

1 166

Vysočina

3 703

3 001

-702

Žďár nad Sázavou

119 019

590

Juhomoravský

16 058

14 588

-1 470

Olomoucký

11 421

7 451

-3 970

Ak vezmeme celkový počet Slovákov, žijúcich v roku 2011 v ČR,
potom ich počet v jednotlivých krajoch je najvyšší v kraji Moravskosliezskom, v Prahe a Stredočeskom kraji.
Priemerná mesačná mzda na fyzické osoby rok 2015
(text a tabuľka na strane šesť)

Zlínsky
Moravskosliezsky

7 713

5 911

-1 802

43 458

26 590

-16 868

Aj keď najviac Slovákov žije stále v Moravskosliezskom kraji, došlo tu aj k najvyššiemu zníženiu. Jediné tri kraje, kde došlo k nárastu,
sú Praha, Stredočeský a Plzenský kraj.
V určitom zmysle celkový pokles počtu obyvateľov, hlásiacich sa
k slovenskej národnosti v ČR, zodpovedá celkovému poklesu počtu obyvateľov, hlásiacich sa k národnosti vôbec, ku ktorému došlo
medzi rokmi 2001 a 2011.
Z hľadiska nášho dotazníkového skúmania je významné aj to,
že jedno z miest, kde výskum uskutočňujeme opakovane, patrí k dvom okresom v ČR s najrôznorodejšou národnostnou
štruktúrou pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011. K inej národnosti ako českej, moravskej a sliezskej sa najviac občanov prihlásilo v okrese Frýdek-Místek 10,7 % a na druhom mieste v okrese
Bruntál 10,1 %.
Tieto skutočnosti a údaje vytvárajú rámec podmienok, v ktorých
žijú naši respondenti. Ako sa premietli do postojov respondentov
a výsledkov nášho skúmania, je predmetom ďalšej časti tejto práce.
Eva Zajíčková
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Užitočný pomocník
Dvojjazyčnosť či aspoň pasívne ovládanie druhého jazyka
(jazykovedci používajú odborný výraz percepčný bilingvizmus)
bývali v našom česko-slovenskom jazykovom priestore
prirodzené. V Čechách ste mohli používať slovenčinu a nikto
sa nad tým nepozastavoval. Iba ak ešte posmelil poznámkou
typu: „Mluvte klidně slovensky, mně se slovenština velice líbí“.
Vzájomná zrozumiteľnosť však čoraz viac klesá. Pre nás,
Slovákov žijúcich v Čechách to znamená, že ak hovoríme
po slovensky s Čechom zo staršej generácie, môžeme ešte
predpokladať, že nám bude rozumieť, ale mladšie ročníky
nám už väčšinou rozumieť nebudú (pri troche dobrej vôle
možno áno, ale chýba trpezlivosť). Najmä ak do slovného
prejavu v slovenčine zaradíme výrazy ako rovesník, priečinok,
štekliť, rojko, hoci, keďže, vari, nebodaj, hádam a pod.
(Na druhej strane: ja som donedávna nevedela, čo po česky
znamená titěrný alebo petlice, v žargóne mládeže potom kilo
alebo pětka, a to žijem v Čechách 40 rokov!)

ská koťuha má byť po česky ničema. Ale koťuha môže byť aj lapaj,
huncút, beťár, – čo by sa už preložilo trošičku ináč. Slovenský výraz
lúskať je v slovníku po česky loupat ořechy. Význam lúštiť krížovku
tam nie je. Predcházať je předjíždět. Naozaj? Nehovoria slovenskí
šoféri náhodou, že predbiehajú? A kde zostal význam predchádzať
(napr. chorobám)? Asi preto, že je to rovnaké aj v češtine.
Tak či onak ma listovanie v slovníku zaujalo a verím, že je vítaným
pomocníkom pre Čechov aj Slovákov na cestách, hádam ešte viac
pre českých návštevníkov Slovenska, ktorí si možno s niektorým
slovom už naozaj nevedia rady.
Jarmila Wankeová

D

ostal sa mi do ruky Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty (tretie doplnené vydanie) autorov
Magdalény Feiﬁčovej a Vladimíra Němca/Anny Němcovej (nakladateľstvo KAVA-PECH 2009), ktorý môže byť obom
stranám nápomocný. Nie je to slovník akademický, ani sa tak netvári. Formát má vreckový a je určený predovšetkým na používanie pri cestovaní a pri turistike. Sústreďuje sa najmä na slová
rozdielne: rozdielne formou alebo aj zhodné formou, ale rozdielne
významom. Podchycuje okrem spisovnej aj jazykové roviny hovorovú, nárečovú, výrazy expresívne, familiárne, ba aj vulgárne (lebo
s tými sa turista môže stretnúť veľmi často). Nájdeme tu aj množstvo výrazov z botaniky a zoológie. To považujem tiež za veľmi
praktické, lebo ako vieme, to sú oblasti, kde je názvoslovie často
celkom odlišné (ľubovník – třezalka – žiadalo by sa ešte hádam
uviesť celý názov rastliny v slovenčine, a to ľubovník bodkovaný,
margaréta – kopretina, nevädza – chrpa) a v prírode na ne turista narazí. Podobne praktické sú rozličné názvy chorôb (spalničky
– osýpky, spála – šarlach, rýma – nádcha). Slovník má aj krátky
prehľad gramatiky. Možno sa v ňom dozvedieť o systéme spodobovania spoluhlások vo výslovnosti slovenčiny či mäkkých slabikách de-, te-, ne-, le- (di-, ti-, ni-, li) bez potreby písať mäkčeň. Aj
to, že nie po všetkých tvrdých spoluhláskach sa píše y, ale napríklad v množnom čísle prídavných mien mäkké (slovenskí turisti),
tiež že koncovka –li slovies v minulom čase je jednotná pre všetky
rody. V češtine zasa o používaní ú-ů, rozdielnom vykaní a pod.
Možno by nebolo bývalo od veci uvádzať u jednotlivých hesiel,
konkrétne podstatných mien, skratku rodu (m, ž, s). Nie som si
napríklad istá, či si Čech uvedomí, že slovenská os (čes. osa) je ženského rodu, takisto téma (v češ. to téma), sála (sál), že ošípaná je tá
ošípaná (i keď v tomto prípade sa to asi dá domyslieť, no stretla som
sa aj s tým, že sa Čech pýtal, či je to ošípaná alebo ošípané). Pri listovaní slovníkom som si u niektorých hesiel tiež položila otázku, či
je preklad zo slovenčiny do češtiny adekvátny. Napr. slovenské baba
je podľa slovníka v češtine 1. bábovka a 2. bramborák. O tom, že
baba (zemiaková baba) je bramborák, viem, nie už to, že to znamená
aj bábovku. Naproti tomu mi chýba vysvetlenie, že baba v hovorovej slovenčine sa používa trochu hanlivo aj na označenie nemožnej
ženy (tá baba mi povedala, že...) alebo naopak peknej ženy („Raz nás
stopli strašne milé baby...“ – Jožo Ráž a Tanečnice z Lúčnice). Sloven10 Listy
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Keď hudba pohládza
Bratislavské vydavateľstvo Diskant vydalo v týchto dňoch výnimočné CD,
a to jednak výberom hudby, ale aj interpretáciou. Texty desiatich duchovných piesní,
ktoré majú základ v Kralickej biblii vytlačenej v 17. storočí v českých Kraliciach nad Oslavou,
zhudobnil geniálny Antonín Dvořák a nazval ich príznačne Biblické písně opus 99.

I

ch obsahom sú modlitby, prosby o pomoc a rozličné nálady
obyčajného veriaceho človeka ‒ od trúchlenia, obáv, túžob až
po radosť a oslavu Pána Boha. Židovské a kresťanské námety majú
v sebe množstvo citu, no aj obrovskú silu, vďaka ktorej tieto ľudové
piesne pretrvali celé storočia a dokážu osloviť i súčasníka. Preto po
skvostoch, ako je Bože! Bože! Píseň novou alebo Při řekách babylonských, siahajú ﬁlmoví, divadelní i rozhlasoví tvorcovia ako po
záruke kvalitnej hudobnej súčasti svojich diel. Patrí k nim aj výborný český scenárista a herec Zdeněk Svěrák. Do celovečerného ﬁlmu
Kolja vybrali spolu so synom, režisérom Janom Svěrákom nádhernú, priam bolestnú pieseň Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti
nedostatku a nebudu se báti, neboť ty si se mnou, ktorá zaznie hneď
v úvode a objavuje sa vo ﬁlme viackrát. Ďalšiu prekrásnu pieseň

ha z prelomu 19. a 20. storočia Maxa Regera. I keď by dramaturgická skladba spomenutých piesní naznačovala, že ide o hudbu vyslovene cirkevnú, nie je to celkom tak. Pri jej počúvaní sa človek pristihne, že ho jemné, s majstrovským citom pre každý hudobný detail
zaspievané skladby odpútajú od bežnej, hektickej reality, utíšia jeho
rozbúrené vnútro a pôsobia oslobodzujúco, očistne, relaxačne. Obaja interpreti prof. J. V. Michalko aj operný spevák Jozef Benci svojou
perfektnou a precítenou interpretáciou dokážu vtiahnuť poslucháča
do hĺbok kvalitnej vážnej hudby. Prostredníctvom textu aj melódií
sa nová nahrávka dotkne jeho vnútra. Táto zdanlivo prostá hudba
zasiahne rovnako veriacich ako aj sekulárne zmýšľajúcich, výsledkom je vnútorná sloboda a pokoj, ktorý zavládne v srdci aj v mysli.
Anna Sláviková

Jozef Benci

Zpívejte Hospodinu píseň novou využili
v rozprávkach i viacerí ﬁlmoví tvorcovia.
Časom overené, vzácne diela dokážu podobne ako kvalitne komponovaná scénická
hudba povýšiť aj priemernú divadelnú či
rozhlasovú hru na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vypočuť si tieto nádherné melódie
skĺbené so zmysluplným, duchovne hlbokým textom, interpretované jedinečným
majstrom organistom Jánom Vladimírom
Michalkom na štvormanuálovom organe vo
Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
a sólistom Opery SND, basistom Jozefom
Bencim je skutočným zážitkom aj pre najnáročnejších poslucháčov.
Dvořákove obsahovo aj intonačne rozmanité piesne, vytiahnuté z Knihy žalmov,
vhodne, bez rušivého pretrhnutia myšlienkovej kontinuity dopĺňa šesť nábožných
piesní lichtenštajnského hudobného skladateľa Josefa Gabriela Rheinbergera a dve
skladby jeho nemeckého generačného dru-

Prof. J. V. Michalko
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PhDr. Ondrej Demo, CSc.
patrí medzi najvýznamnejších etnomuzikológov, publicistov, zbormajstrov, scenáristov,
režisérov a organizátorov hudobného a kultúrneho života na Slovensku už od začiatku
50. rokov minulého storočia.

N

arodil sa 14. januára 1927 v Branove
na južnom Slovensku, kde aj navštevoval ľudovú školu, a to v rokoch
1933–1941. Meštiansku školu navštevoval
v rokoch 1942–1944 v Nových Zámkoch.
Tu sa rozhodol, že sa bude venovať učiteľskému povolaniu a nastúpil štúdium na
učiteľskej akadémii v Bratislave v rokoch
1945–1948. Po úspešnom ukončení učiteľskej akadémie bola jeho prvým učiteľským postom Základná škola v Klížskej
Nemej v rokoch 1948–1949. V rokoch
1949–1951 pôsobil ako učiteľ na Strednej
škole v Čičove. V tomto čase bola povinná
základná vojenská služba. Ondrej Demo si
ju odslúžil v rokoch 1951–1953 v Pardubiciach.
Už od útleho veku mal Ondrej Demo
rád folklór. Ako veľa detí na vidieku aj on
sa zúčastňoval dedinských folklórnych slávností, svadieb atď., čo určovalo aj jeho ďalšie smerovanie. Krásne zážitky z mladosti
ho nasmerovali na jeho celoživotnú dráhu

k štúdiu a propagácii slovenského folklóru.
Už v roku 1953 ‒ ihneď po základnej vojenskej službe nastúpil a pracoval ako redaktor
v Redakcii ľudovej hudby Slovenského rozhlasu v Bratislave. V tejto redakcii zotrval až
do roku 1991.
Stal sa významným propagátorom slovenskej ľudovej hudby. V rokoch 1966–1993
bol autorom a moderátorom veľmi obľúbeného rozhlasového cyklu Klenotnica ľudovej
hudby. V tomto cykle realizoval nahrávky
tradičnej hudby z takmer 350 lokalít na
Slovensku a 57 lokalít Slovákov žijúcich
v zahraničí. V jednotlivých reláciách propagoval množstvo spevákov a muzikantov
z celého Slovenska.
Ondrej Demo sa neustále vzdelával, sústavne študoval slovenský folklór. V rokoch
1954–1960 externe študoval hudobnú výchovu a teóriu na Hudobnej katedre Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, kde bol
v tom čase vedúcim katedry prof. Eugen
Suchoň. Na Filozoﬁckej fakulte Univerzity

Komenského získal pod vedením prof. Jozefa Kresánka titul PhDr. vo vednom odbore hudobné vedy a hudobná folkloristika,
a to v roku 1975. Okrem neustálej práce
v Slovenskom rozhlase i naďalej študoval,
vnikal do tajov slovenského folklóru, čoho
výsledkom bol zisk diplomu kandidáta vied
‒ CSc. na Hudobnom ústave SAV v Bratislave v roku 1983.
Z podnetu Ondreja Demu vznikla v roku
1970 veľmi populárna medzinárodná rozhlasová súťaž nahrávok folklórnej hudby
Prix de musique folklorique de radio Bratislava. Do tejto súťaže sa postupne prihlasovali nielen rozhlasové stanice z vtedajšieho
socialistického tábora, ale aj rozhlasové
stanice západných štátov. V rokoch 1970–
1991 sa na tejto významnej súťaži zúčastnilo
50 európskych rozhlasových staníc.
Na podnet Ondreja Demu vzniklo v roku
1976 profesionálne umelecké teleso ‒ Orchester ľudových nástrojov (OĽUN) v Bratislave. Stal sa aj jeho prvým umeleckým ve-
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dúcim. Na čele tohto orchestra stál koncertný majster Miroslav Dudík.
Ondrej Demo pre OĽUN, spevácky zbor
Lúčnica, Rodokmeň a iné telesá hudobne
spracoval 118 partitúr. I v ostatných rokoch
je Ondrej Demo neustále aktívny. Od roku
1990 je umeleckým vedúcim a zbormajstrom
Speváckeho zboru Jána Pavla II. v mestskej časti
Bratislava-Vajnory, kde aj žije so svojou manželkou. Manželka ho celé roky podporovala
v jeho neúnavnej, záslužnej práci. Majú spolu
dve dcéry a jedného syna. Dcéry v mladosti boli
tiež tanečnice a syn hral na klavíri. A teraz už
vnúčatá sa venujú tancu a spevu.
K významnému jubileu ‒ 90. narodeninám Ondreja Demu bude 18. mája 2017
v Slovenskom rozhlase v Bratislave slávnostný koncert.
PhDr. Ondrejovi Demovi, CSc. do ďalších rokov vinšujeme pevné zdravie a ďakujeme mu za jeho vynikajúcu prácu na poli
slovenskej kultúry.
Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc.

Z jeho publikačnej
činnosti vyberáme:
1. Žatevné a dožinkové piesne,
spoluautor Oľga Hrabalová, SAV
1969
2. Z klenotnice slovenských ľudových
piesní. OPUS 1981
3. Janka Guzová spieva. Akcent 1995
4. Folklórna hudba v rozhlase na
Slovensku. Matica slovenská 1996
5. Vianočné koledy, vinše a hry. Matica
slovenská 1998
6. Branovo, história, život a tradície.
Komprint 2005
7. Naše Vajnory. Bratislava-Vajnory
2008.

Počas mnohoročnej záslužnej
činnosti získal Ondrej Demo
ocenenia:
• Zlatý mikrofón, Čs. rozhlas Praha
1986
• Zlatý erb OPUS 1987
• Zlatá medaila, Folklórny festival
Východná 1987
• Zlatá medaila, Folklórny festival
Detva 1987
• 14 cien, 9 zlatých, 2 strieborné
a 3 bronzové, medzinárodná
rozhlasová súťaž 1970–1991
• Plaketa Jozefa Murgaša, Slovenský
rozhlas 1996
• Plaketa hl. mesta SR Bratislava,
2002
• Cena Fra Angelika, Rada Konferencie
biskupov Slovenska pre vzdelanie,
vedu a kultúru 2005
• Čestný občan obce Terchová 2005
• Veľká cena SOZA 2007
• Zlatá medaila Matice slovenskej
2012
Obrázky sú použité z katalógu výtvarného umenia - autor Joža Úprka
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Nezabúdame na svoju históriu
(Nenápadní hrdinovia 2016)
Hovorí sa, že ľudská pamäť je krátka a ľudia rýchlo zabúdajú najmä na to nepríjemné, čo ich v živote
stretlo. Na niektoré veci však zabudnúť nemožno. V našej novodobej histórii nie na všetko môžeme byť
hrdí, niektoré obdobia by sme najradšej vyškrtli a zabudli, lebo nám pripomínajú mnohé neprávosti,
ktoré sa diali v tejto dobe. Ale aby sa tak nestalo, je tu projekt
Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.
Študenti Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline (GVARZA) sa
už 6 rokov pravidelne zapájajú do tohto projektu. Jeho autorom
a zároveň predsedom Občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia je Mgr. František Neupauer, Ph.D. Tento projekt umožňuje
žiakom vyhľadávať a zachytiť príbehy ľudí, ktorých životné osudy tragicky poznačilo obdobie totalitného režimu. Autorské tímy
študentov nášho gymnázia vypracovali v roku 2016 štyri práce
a mali možnosť ich prezentovať na celoslovenskej študentskej konferencii. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou prezidenta SR
dňa 17. 11. 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Organizátormi celej akcie bolo OZ Nenápadní hrdinovia
s podporou Konfederácie politických väzňov Slovenska a vďaka
ﬁnančnej podpore Nadácie Konráda Adenauera a ďalších sponzorov. Partnerom podujatia bol tiež Ústav pro studium totalitních
režimů.
Všetci účastníci podujatia strávili 2 dni pred konferenciou exkurziou po stopách dona Srholca a ďalších politických väzňov,
ktorí boli odsúdení na prácu do uránových baní v Jáchymove.
Navštívili Příbram a Pamätník Vojna, ktorý dnes slúži ako múzeum pripomínajúce hrôzy komunistického režimu. Je to zároveň
jediný čiastočne zachovaný pracovný tábor v Českej republike
i v strednej Európe, pripomínajúci tragédie tisícov väzňov, ktorí
si tu prežili hotové peklo. Pôvodne to bol v rokoch 1947–1949
zajatecký tábor pre nemeckých vojnových zajatcov, ktorí boli po
uzavretí medzinárodných zmlúv odsunutí do Nemecka. Postupne tu vznikol najväčší tábor nútených prác v oblasti ťažby uránu v Československu. Boli tu umiestňovaní odsúdení v politických procesoch, ktorí dostali 10 a viac rokov väzenia najmä za
vlastizradu, vyzvedačstvo, ilegálny pokus o opustenie republiky,

rozvracanie ľudovodemokratického zriadenia a pod. Po amnestii
v roku 1960 a úbytku väzňov bol k 1. 6. 1961 nápravno-pracovný
tábor Vojna zrušený.
Účastníci exkurzie prechádzajúc jednotlivými budovami, kde sa
nachádzali cely, veliteľstvo, korekcia, ale aj ďalšie zariadenia bývalého tábora, neveriacky počúvali výklad pracovníka múzea o živote
a neľudských podmienkach, v ktorých roky žili väzni tohto tábora.
Po dlhej ceste, ktorá sa začala v Žiline a plní dojmov z návštevy Pamätníka Vojna, v neskorých večerných hodinách dorazili do Jáchymova, kde ich nasledujúci deň čakal bohatý program.

Parlamentné nádvorie, Strasburg

Vyhodnotenie NH 2016
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Zvyky a tradície v mojej rodine
V súťaži medzinárodnej pražskej konferencie slovenských stredoškolákov
v roku 2016 získala I. miesto obsiahla štúdia septimánky Natálie Šlesárovej
z Gymnázia Varšavská cesta v Žiline na tému Zvyky a tradície v mojej rodine.
Je obsiahla (43 strán) a dokonalá, bohužiaľ ju nemôžeme uverejniť celú s príkladným poznámkovým aparátom. Budeme ju ale uverejňovať postupne, mimo
prílohy, ako jednotlivé články. V prílohe začíname 3. kapitolou a vyberáme len
kapitoly venované kalendárnym zvykom predovšetkým jarného obdobia. Celú
štúdiu nájdete na www.klubsk.net.

Ovce pod Poľanami v Dolnej Tižine

Moja rodná obec
Dedina, v ktorej bývam, sa rozkladá v Terchovskom výbežku Žilinskej kotliny pod úpätím
malofatranského národného parku. Počet obyvateľov je 1 302. Prvá zmienka o názve obce je
z roku 1439 ako CHYSINA. Dnes sa nesie pod
názvom Dolná Tižina. Vznik našej obce súvisel s tureckými nájazdmi. Svedčí o tom ústne
podanie a rozličné povesti. Meno obce sa dá odvodiť od slova tíšina, zátišie, keďže na okolí osady
boli samé lesy. Nárečie obyvateľov obce je veľmi
podobné nárečiam z okolia Zvolena alebo Detvy,
podobne aj kroje, hlavne ženský. Mužský kroj sa
prispôsobil drsnejšiemu podnebiu aj okolitým
obyvateľom. Podobne aj zvyky ľudu sú príbuzné so zvykmi a piesňami detvianskymi, hlavne
hudba, základom ktorej bola kedysi fujara a gaj-

dy. Prví osadníci, ktorých nebolo veľa, najviac
20 rodín, sa zaoberali hlavne chovom oviec a volov,
ktoré používali na ťažné účely. Obyvatelia postupne rúbali a klčovali lesy, ktoré zaberali celý terajší
chotár obce. Menili ich na polia, do ktorých siali
ovos a pohánku. Tie im s ovčím mliekom tvorili
hlavnú časť výživy. Z dreva si postavili nízke domy
pozostávajúce z jednej izby, ktorá bola všetkým,
kuchyňou aj spálňou a na zimu tam zavreli ešte aj
ovce i sliepky. Život obyvateľov týchto čias bol veľmi ťažký, keďže políčka boli zle obrobené a dávali
slabú úrodu. Život ľudí sa zlepšil len na jar, keď
vyháňali na pašu ovce a dobytok. Pasienky nad
dedinou sa volajú Poľany – čo je zrejme tiež odvodené od vrchu Poľana pri Detve. Nárečie našich
ľudí bolo tiež veľmi podobné detvianskemu, odlišné od okolitých obcí a zachovalo sa veľmi dlho,

veď starší ľudia ešte stále hovoria zvyškom nárečia.
Hovorilo sa spevavo, namiesto „l“ sa hovorilo „v“;
bov som, mav som, čo si vravev? V reči sa veľmi
zaťahovalo, spev bol krásny, hlavne ženský.
Občania dediny mali majetky zvané chalvarky až za vrchmi pri Terchovej, kde na leto vyháňali kravy a bačovali tam až do jesene. Mali
tam vystavané maštale a domčeky, čo v nich cez
leto bývali. Keď bolo viac bratov v rodine, niektorí v domčekoch ostali aj v zime a neskôr sa
tam usadili natrvalo. Zobrali si kúsok poľa, kde
siali ovos, sadili zemiaky a tak sa pomaly od Tižiny osamostatnili. Domčekov pribúdalo, až bola
založená nová obec, ktorá patrila pod Terchovú.
Takto vznikla obec, ktorej dali názov Horná Tižina a materská obec sa začala volať Dolná Tižina.
Farnosť v Dolnej Tižine bola založená v r. 1789
podľa schematizmu, ktorý je uložený na farskom
úrade. V roku 1875 dostavali v obci nový kostol,
ktorý je v neskoro klasicistickom štýle. Kostol
projektoval architekt Vincent Rehák. Ľudia
z obce radi pracovali na stavbe, vozili kameň,
tehlu a všemožne pomáhali. Vnútorné maľby
kostola maľoval významný slovenský maliar Ján
Hanula. Tento vo svojich pamätiach spomína, že
prvá svetová vojna ho zastihla pri maľovaní nášho
kostola. Organista z našej farnosti mal za povinnosť na Vianoce piecť oplátky a za ne dostal misu
zrna. Oplátok muselo byť dva kusy na každého
člena rodiny a jeden kus, v ktorom bola zapečená
petržlenová vňať pre dobytok.
Rok 1904 bol smutný a nezabudnuteľný rok,
aký obyvatelia našej obce ešte nezažili. Strašný
požiar zničil takmer celú dedinu a priviedol ľudí
do veľmi veľkej biedy. Pol dediny zostalo bez
strechy nad hlavou. V tomto období sa medzi
dedinčanmi začali šíriť chýry, že za morom
v Amerike prijímajú ľudí na zárobky. Prácu vyplácajú v dolároch, ktoré sa v banke dajú vymeniť
za veľa našich peňazí. Preto sa niektorí chlapi rozhodli, že pôjdu skúsiť šťastie do Ameriky. Nevedeli, kde vziať peniaze, pretože na cestu bolo treba
aspoň 300 zlatých. Niektorým požičal vtedajší
pán farár a iní si pomohli tak, že predali role, za
ktoré dostali potrebné peniaze na cestu. V Amerike sa chlapi dostali väčšinou do baní a vykonávali
ťažké podradné roboty. Boli však radi, že mohli
poslať rodine aspoň pár dolárov. Pomoc to bola
veľká, lebo za jeden dolár dostali rodinní príslušníci 70 uhorských zlatiek.
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Hromnice
Dňa 2. februára sa oslavujú Hromnice. Stará
mama si spomína na pranostiku, ktorá bola zaužívaná v jej dedine: Na Hromnice, fujavice. Čo
znamená, že zima je ešte v plnom prúde a vonku
je škaredý čas. V tento deň ľudia z dediny nosia
sviečky do kostola, kde ich pán farár posvätí. Neskôr sa odložia a počas leta, keď sa blíži nejaká
búrka, okrem zvonenia na kostolných zvonoch sa
tieto sviečky opäť vytiahnu a zapália. Symbolizujú svetlo Krista. Ľudia ich zapaľujú a modlia sa,
pokým búrka alebo blesky nepominú.
Na svätého Blažeja
Dňa 3. februára sa oslavuje deň svätého Blažeja, ktorý bol biskup a mučeník. Považuje sa za
ochrancu divých zvierat a liečiteľa. Z jeho života
sa najviac spomína prípad chlapca, ktorému sa
zachytila v hrdle kosť a hrozilo mu zadusenie,
ale svätý Blažej mu zachránil život. V tento deň
sa preto veriacim prikladajú na hrdlo posvätené
horiace sviece ako ochrana pred rôznymi bolesťami hrdla.
Moja prastará mama na svadbe

Počas 1. svetovej vojny zostali v obci len ženy,
starci a deti. Z frontu prichádzali čoraz častejšie
oznámenia, že ten a ten hrdinsky padol za rakúsko-uhorskú vlasť. Smutné a ťažké časy nastali
pre obyvateľov obce, veľa mladých mužov padlo
v cudzích krajinách, kde ich aj pochovali. V dedine ostalo veľa mladých vdov s malými sirotami,
na roliach a hospodárstve nemal kto robiť, gazdovstvá upadali. Po skončení vojny začali ľudia
chodiť na práce do Čiech, zbierať repu a robiť iné
hospodárske práce. Počas 2. svetovej vojny veľa
mladých chlapov muselo opäť opustiť svoj domov
a odísť na front. Potom začali trápiť obec starosti
s výživou, lebo potraviny boli na lístky. Najprv len
chlieb a múka či mäso, neskôr prešlo na prídelový
systém skoro všetko. Najdôležitejšou udalosťou
roku 1940 bolo zavedenie elektrického prúdu.
O čom sa ľuďom do nedávna ani nesnívalo, stávalo sa teraz skutočnosťou.
Slovenské národné povstanie sa dotklo aj našej
dediny. Sovietska armáda oslobodila Dolnú Tižinu dňa 20. apríla 1945. Dedina si vydýchla, ale
bolo aj veľa ranených z radov občanov. Tižinské
chotáre sa stali posledným miestom odpočinku
asi stovke Nemcov.

chystala jednu alebo dve koruny pánovi farárovi, kostolníkovi dala polovicu a miništrantom
nechala po šestáku. Ľudia boli veľmi poverčiví
a verili, že po celý rok sa im bude dariť tak ako na
Nový rok. To znamenalo, že v tento deň muselo
byť všetko v absolútnom poriadku, nič nesmelo
v domácnosti chýbať ani byť požičané. Bolo zaužívané, že by ste v tento deň nemali jesť hydinu,
aby vám šťastie neodletelo, ani rybacinu, aby neodplávalo. Generácia mojich starých rodičov si
spomína na Nový rok, ktorý sa podobá viac tomu
nášmu. Ľudia dnešného sveta v prvých minútach
mladého roka vidia na oblohe žiariace obrazce
pozostávajúce z výbuchov ohňostrojov vysoko
v atmosfére. Môžem si dovoliť tvrdiť, že obyvatelia skoro každej domácnosti v dedine sa pýšia svojou vlastnou svetelnou show. Po zaznení prvých
gongov vychádzajúcich z kostolných zvonov sa
na našej ulici stretnú všetci susedia a vinšujú si
len to najlepšie do nového roka. Za čias mladosti
môjho starého otca sa deti mohli takisto tešiť na
hluk a vybuchujúci materiál. Tento „zážitok“ im
sprostredkovali muži, ktorí sa vrátili z povinnej
vojenskej služby. Tí si so sebou domov priniesli aj
malú muníciu a o polnoci ju zapaľovali pred verejnými budovami, ako je obecný úrad a krčma.

Zvyky a tradície v mojej rodine a obci
Nový rok
Každá generácia mojej rodiny oslavovala
príchod Nového roka inak, ale základné prvky
z osláv ešte za čias mojej prastarej mamy sa zachovali dodnes. S týmto dňom sa spája účasť na
novoročnej svätej omši, kde sa v kostole stretla
celá dedina a zablahoželala si všetko len to najlepšie do budúceho roka. Na Nový rok chodil
miestny pán farár s kostolníkom a miništrantmi
po „kolede“. Tí nosili so sebou zvonce, ktorými
dávali najavo, že sa blížia k danému domu. Každá rodina v dedine úpenlivo čakala, koľkokrát
aj do neskorej noci, aby nezmeškala novoročnú
koledu. Ako vďaku za túto poctenú návštevu
obyvatelia domácností dávali koledníkom peniaze. Moja prastará mama si spomína, že aj keď
vyrastala v rodine, kde nemali prebytok ﬁnancií
na fungovanie domácnosti, jej mama vždy na-
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Traja králi
Deň 6. január sa na Slovensku nesie pod
názvom Traja králi. Tento sviatok reprezentuje
trojicu biblických mudrcov: Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorí sa prišli pokloniť malému
Ježišovi a obetovať mu zlato, kadidlo a myrhu.
V dedinách sa tento sviatok zachováva tým, že od
domu k domu chodia chlapci oblečení v bielom
a na hlavách majú papierové čiapky alebo koruny. Spievajú: „My tria králi ideme k vám, zdravia,
šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia, dlhé letá,
my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta
naša, do Betléma myseľ naša.“ V tento deň sa
požehnávajú domy, nad dvere obydlí sa trojkráľovou kriedou píšu počiatočné písmená mien troch
mudrcov: G(ašpar) + M(elichar) + B(altazár).
Veľký význam malo svätenie vody. Ňou sa vykropili príbytky, maštale, dávala sa piť deťom i hospodárskym zvieratám, aby sa im dobre vodilo.

Fašiangy
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy. Je to čas, kedy
v dedine zavládli oslavy, svadby i zabíjačky. Tie
sa skončili veselou udalosťou, kedy sa chodilo po „turvoňovi“. Bol to sprievod piatich až
šiestich chlapov, ktorí boli prezlečení za rôzne
maškary, s kožuchmi so srsťou von, mali rohy
a zvonce. Hlavná postava, turvoň, bol navlečený
do dlhého čierneho vreca, na ktorom mal oblečený kožuch prevrátený naopak, na hlave mal
kravskú masku a v rukách držal drevené rohy so
zvoncami. Takto oblečený naháňal ľudí, hlavne
deti, lebo za ním chodilo veľa takých, ktorí sa na
ňom smiali. V našej dedine mu ľudia spievali:
„Turvonko vesele, turvonko vesele nech sa ti pán
gazda zasmeje.“ Okrem hlavnej postavy turvoňa
tu boli aj iné maškary, ako napríklad žobráčka
s dieťaťom, strelec, „škopiak“, čert či pokladník.
Tieto masky chodili od domu k domu, pri každom sa zastavili a zahrali svoje nacvičené divadlo. Scenáre fašiangových hier sa líšia od dediny
k dedine. V tej našej sa priebeh tejto hry každoročne opakuje. Zatiaľ čo turvoň pobehuje a naháňa ľudí, strelec naň namieri pištoľ a zastrelí
ho. Potom príde na rad mäsiar (škopiak), ktorý
ho dreveným nožíkom podreže. Turvoň po
chvíli bezvládneho kopania skoná a mäsiar mu
vyreže sadlo, ktoré neskôr podaruje gazdinej.
Pri mŕtvom turvoňovi sa objaví žobráčka, ktorá
ho začne oplakávať. Po skončení tohto krátkeho predstavenia gazda odovzdá pokladníkovi
nejaké peniaze, slaninu či uleje pohárik domácej
slivovice. Gazdiná dá zopár domácich vajíčok,
trocha zbožia, lebo sa verilo, že komu sa turvoň po dvore pováľa, tak tomu narastie pekné
konope. Počas celého aktu hrá dedinská kapela
terchovské pesničky a ľudia spievajú a tancujú.
Maškary takto cestujú od domu k domu a večer, keď už prejdú celú dedinu, si z nazbieraných
vajíčok a slaniny pripravia praženicu. K tejto
poslednej veľkej veselici patrí aj tradičný zvyk
pochovávanie basy, ktorý reprezentuje nasledujúce pôstne obdobie, počas ktorého sú zábavy
zakázané. Popolcová streda je dňom, kedy sa
končia fašiangy a začína sa obdobie pôstu. Kňaz
dáva ľuďom na čelá popolový krížik so slovami:
„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“
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Po tomto dni ľudia začali 40-dňový pôst, počas ktorého nejedli mäsité jedlá, neusporiadali
oslavy a i odev nosili v smútočných farbách.
Svadba
Keďže fašiangy boli veľmi populárne obdobie
pre svadby, veľmi veľa mladých ľudí z dediny sa
rozhodlo uzatvoriť manželstvo práve v tomto
období roka. Nasledujúci svadobný zvyk bol
zaužívaný okolo roku 1860. Všetko sa začalo
z iniciatívy mládencovej matky, ktorá sa spolu
s jednou rodinnou príbuznou vybrala k budúcej neveste na „nahováračky“. Robili to slovami:
„Prišli sme sa vás opýtať, či pôjde tá vaša dcéra
za môjho syna. Bude mať na čom robiť, máme
veľký majetok.“ V tejto dobe vydajnie dievčaťa
a ženenie mládenca nebolo starosťou mladých
samotných, ale len ich rodičov. Keď im rodičia
dievča prisľúbili, ešte v ten večer prišiel ženích
s otcom a blízkymi príbuznými do domu nevesty, aby sa dohodli o podrobnostiach. Neskôr
všetci zapíjali plánovanú svadbu. Budúca mladucha zavolala celú svoju najbližšiu rodinu na „oldomáš“, čo bolo zapíjanie uzavretej dohody
a, samozrejme, nevynechala ani susedov.
Na druhý deň odišli na faru do susednej obce
Belá písať ohlášky, ktoré sa ohlasovali trikrát za
sebou, v nedeľu alebo vo sviatky. Len po vypršaní tejto lehoty sa mohol sobáš uskutočniť. Po
zapísaní ohlášok na farskom úrade a po prvom
vyhlásení v kostole v najbližšiu nedeľu začala
mladucha chodiť po „pýtaní“. Mala so sebou
vrecia a sprievod: väčšinou krstnú alebo birmovnú mamu. Ľudia do vriec dávali obilie, ale našli
sa aj takí, ktorí ju vyhodili. Tradovalo sa však, že
keď nevesta nebude chodiť po žobraní, nebude
vedieť ani gazdovať. Nazbierané obilie si priniesla do domu, kde bude bývať, aby mala na zimu
pripravenú stravu.
Svadba trvala tri až šesť dní. U bohatších tri
dni u ženícha a tri dni u mladuchy. Deň pred
sobášom prišli k ženíchovi muzikanti a dvaja
slobodní družbovia. Pripravila sa menšia hostina
spojená s tancom. Tancovať prišli aj mládenci,
ktorí na svadbu pozvaní neboli. Toto bola rozlúčka s ich doterajším priateľom, slobodným
chlapcom.
Na druhý deň ráno sa šlo okolo ôsmej do
kostola v Belej. Po svadobnom obrade ich pri
krčme, ktorá stála na začiatku dediny, čakali muzikanti a aj všetci pozvaní. Tam rodičia
mladomanželov priniesli pečivo, bryndzu, tvaroh a chlieb. Ľudia tu mladým blahoželali a odtiaľto sa šlo za sprievodu muziky k ženíchovi,
kde už bola nachystaná hostina. Od neho sa
svadobčania pobrali k mladuche na „odpýtanie“
od rodičov. Tu sa znova niečo vypilo, zatancovalo
a na noc rozišlo domov.
Ráno sa opäť stretli u nevesty doma. Keď sa
naraňajkovali, svatovia sa zobrali na „žobranie“.
Pýtanie nevesty bolo veselé a nezaobišlo sa bez
smiechu a žartov. Samotná nevesta sa počas tohto zvyku pobrala schovať, aby ju svadobníci šli
neskôr hľadať. Ku koncu hostiny sa pristúpilo
k „odberaniu sa“ mladuchy od rodičov. Uprostred izby stál stôl, na ktorého každý roh dali za
hrsť soli a malý bochník chleba. Nevesta trikrát
obišla stôl a vždy z každého rohu zhrnula trochu
soli do zástery. Potom ženích zopakoval ďakovné slova po staršom svatovi, určené nevestiným
rodičom. „Ďakujem vám mamka, aj vám ňaňko,
že ste si vychovali dcéru a mne ženu.“ Po tomto

poďakovaní mladoženích pobozkal otca i matku
a odviezol si nevestu na dvor. Tam už boli pripravené kone s kočom, ovenčené a vyzdobené
zvončekmi. Mladú so ženíchom a spolu so svadobčanmi posadili do voza a išlo sa do mládencovho domu.
Keď prišiel voz k mladému do dvora, ženíchova mama prestrela na zem, kde mal voz zastaviť
súkennú halenu tzv. „huňu“. Mladá nevesta
musela hodiť peniaze a vkročiť na ňu. Bolo to
kvôli tomu, aby mala peniaze na každom jej
kroku. Matka ju ďalej oslovila so slovami: „Čo
nám nesieš?“ Nevesta odpovedala: „Nesiem vám
zdravie, šťastie a hojné božie požehnanie.“ Potom matka neveste potrela medom čelo, na lyžicu jej tiež dala med ochutnať, zapiť sladkým
mliekom a zajesť kúsok chleba. To preto, aby
bola sladká ako med, dobrá ako mlieko a chutná
ako chlieb.
Po prekročení prahu nevesta mala v ruke
koláč. Ten trikrát zakotúľala po zemi, keď sa
vraj dostal pred pec, bude gazdinou v tomto
dome. Keď sa jej však obrátil na inú stranu, bude
len domácou robotníčkou. Potom si pokľakla
k stolu a pomodlila sa. Zašla ešte do maštale, aby
dala soľ a bochníčky statku. Po návrate do domu
nasledovalo rozpletanie vrkočov. Pri tomto zvyku
mala v zástere malé dieťa, obyčajne chlapca, robilo sa to preto, aby sa aj jej prvý narodil potomok
mužského pohlavia. Rozpletanie mal na starosti
družba, ktorý zosnímal veniec slovami: „Venček
ti zosnímam, poctivosť ti nechávam.“ Potom odišla aj so ženíchom do druhej miestnosti, kde ju
začali „začepčovať“. Rodina postupne vchádzala do domu, každý z nich dal nejaký peniaz do
basy. Potom prišla nevesta aj so ženíchom za stôl,
kde sa verejne pred všetkými pobozkali. Nastalo
hodovanie, jedlo sa a pilo sa. Po tejto hostine
nevesta dávala dary ženíchovým rodičom a pokrvným príbuzným. Matka dostala napríklad
obrus a otec košeľu. Potom nasledoval zvyk,
ktorý niesol názov „hádzanie do taniera“. Začal
ho svat slovami: „ Títo dvaja mladí, ktorí sa vzali
a nastúpili spoločnú púť životom, nemajú peňazí a treba im vypomôcť. Prosím každú rodinu
a každého, kto im chce pomôcť niečím, nech
to vhodí na tento tanier.“ Pritom mal pripravený tanier, prekrytý červenou šatkou. Väčšinou
ľudia dávali zlatku alebo pol zlatky, rodičia dávali

aj viac. Keď sa skončilo hádzanie, zobral svat šatku s peniazmi a zaviazal ju. Každého v blízkosti
pošľahal po čele, aby sa čím najskôr vydali alebo
oženili. Tieto peniaze potom odovzdal neveste,
tá poďakovala. Keď sa všetko skončilo, každý šiel
domov na odpočinok. Ráno sa opäť zišli muzikanti a družbovia, ktorí dostali od nevesty „výslužku“ a tým sa svadba skončila.
Pálenie Moreny
V súčasnosti sa na tento zvyk pomaly, ale isto
zabúda. Ale v minulosti tvoril veľkú súčasť kultúrneho života v obci. Pálenie Moreny sa uskutočňuje na Smrtnú nedeľu, po ktorej nasleduje
Kvetná nedeľa, čo je dva týždne pred Veľkou
nocou. Morena je ženská ﬁgurína, ktorá symbolizovala zimu a s ňou spojené choroby, smrť
a všetko zlé, čo sa ľuďom počas tohto ročného
obdobia prihodilo. Táto ﬁgurína bola zhotovená
z dreveného kríža obalená slamou a oblečená do
dedinského kroja. Spievajúce dievčatá ju nesú na
začiatku zástupu, ktorý smeruje k miestnemu
potoku. Tu ju vyzlečú z kroja a podpália. Keď
je viac ako polovica Moreny zhorená, ľudia ju
hádžu do potoka a sledujú, ako zmizne v diaľke.
Týmto činom sa dedinčania rozlúčili zo zimou
a jar môže zavítať aj do ich obce.
Veľká noc
Posledná nedeľa pred veľkonočnými sviatkami
sa nazýva Kvetná nedeľa. Ľudia z dediny si pred
nedeľnou omšou zájdu do prírody, kde si odtrhnú rozkvitnuté konáriky rakyty (bahniatka). Tie
si neskôr zoberú so sebou do kostola, kde ich
pán farár posvätí. Podobne ako sviečky, ktoré sa
posväcujú na Hromnice, sa bahniatka tiež odložia a ľudia ich zapália pri veľkých nešťastiach, ako
sú požiare či povodne.
Na Zelený štvrtok sa prestávajú používať
kostolné zvony ako príprava na Veľký piatok.
I v našej dedine ľudia verili, že keď sa v tento deň
okúpu v potoku, tak za zbavia rôznych vredov,
bradavíc či lišajov. Ak si dievčatá umyjú vlasy,
tak im budú aj rýchlejšie rásť. Na Veľký piatok
sa dodržuje striktný pôst, keďže podľa kresťanskej tradície Ježiš Kristus zomrel v túto noc na
kríži, aby sa obetoval za hriechy spáchané všetkými ľuďmi na svete. Veriaci sa v piatok podvečer zhromaždia v kostole na krížovej ceste,

Oslava fašiangov v obci Lysica
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ktorá môže trvať aj 3 hodiny. Podľa niektorých
povier sa v túto noc stretávajú aj strigy, ktoré na
miestach, kde sa krížia cesty, mútia maslo pod
zámienkou odobratia mlieka kravám.
Biela sobota je známa tým, že sa v kostole otvára Ježišov hrob, okolo ktorého stoja a celý deň ho
strážia miništranti. Ľudia z farnosti chodia počas
celého dňa k hrobu pokloniť sa. Okrem kresťanského významu tohto dňa sa v dedine zvykli na
Bielu sobotu štepiť a obrezávať stromčeky.
Veľkonočná nedeľa je najväčším kresťanským
sviatkom vôbec. V tento deň vstal ukrižovaný
Ježiš Kristus z mŕtvych, čo je podstatou celého náboženstva. Ako samozrejmosť je účasť na
nedeľnej omši. Neodmysliteľnou súčasťou Veľkonočnej nedele je zemiakový šalát, údené mäso,
varené vajíčka a chren. Gazdiné pripravovali
sladké pečivo z piškótového cesta pripomínajúce barančeky. Chlapci chodia do prírody, kde
si nazbierajú vŕbové prútie a doma z nich pletú
korbáče. Dievčatá si zas pripravujú maľované vajíčka na nasledujúci deň.
Celý Veľkonočný pondelok sa po dedine
ozýva krik a smiech. Partie mladých chlapcov
chodia od domu k domu a oblejú všetky, hlavne tie slobodné dievky v dedine. V minulosti
si vodu chlapci nabrali v potoku do železných
vedier, no neskôr im stačilo samotný potok,
kam dievčatá hádzali. Po obliatí alebo vykúpaní
chlapci dievčatá ešte poriadne vyšibú. Po týchto
úkonoch by mali byť dievčatá zdravé a krásne
po celý rok. Dievčatá ako znak vďaky obdarujú
chlapcov maľovaným vajíčkom a stužkou, ktorú
pripevnia na korbáč. Spoločným zvykom ukončujúcim obdobie Veľkej noci boli tanečné zábavy, ktoré usporadúvala dospelá mládež v pondelok či v utorok večer.
Na svätého Juraja
Deň 24. apríl je zasvätený svätému Jurajovi.
Ľudia verili, že ak v tento deň náhodou nájdu
štvorlístok ďateliny, nemôžu ho odtrhnúť rukami, ale musia ho odhryznúť. Štvorlístok si neskôr
nálezcovia mali zašiť do šiat, aby nosili šťastie stále so sebou. Dievča, ktoré malo takúto ďatelinku,
dostalo za muža toho, na koho najviac myslelo.
Gazdiné zbierali v tento deň rastliny so žltými
kvetmi, najmä podbeľ a záružlie, ktoré dávali
dojným kravám, aby mali žlté maslo. Pastieri
v tento deň nastúpili u nového gazdu a po prvý
raz sa vyháňal na pašu aj dobytok.

bývali slobodné dievčatá a pred verejné budovy,
ako sú kostol, obecný úrad či kultúrny dom.
Slobodné dievčatá zvyčajne ponúkli mládencov pálenkou. Počas celého trvania vztyčovania májov sa zabávalo a tancovalo. Máje slúžili
na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.
Kmene stromov s ozdobenými vrcholcami sa
váľajú posledného dňa mesiaca máj, kde zase
hrala muzika a na dvoroch s májmi sa tancovalo.
To však už bola posledná možnosť zábavy, lebo
od jari až do jesene sa ťažko pracovalo, či už na
poliach, pri sene, v hore či na gazdovstvách, ale
pri ťažkej práci sa na lúkach, holiach i v dedine
spievalo.
Turíce
Tento kresťanský sviatok sa oslavuje 50 dní po
Veľkonočnej nedeli. Reprezentuje zoslanie Ducha Svätého apoštolom a je často reprezentovaný
bielou holubicou a horiacimi plamienkami. Na
Turíce veriaci prinášajú halúzky z mladej lipiny
do kostola, kde sú posvätené. Konáriky si neskôr umiestnia do okien či ku svätým obrázkom
visiacim na stenách domácnosti. Tak isto museli
byť v tento deň všetky studničky v chotári vyčistené a upravené, aby ich nepostihli zlí duchovia nedostatkom vlahy.
Božie telo
Katolícka cirkev na Slovensku i vo svete slávi
sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi,
ktorý je známy pod skráteným názvom Božie
telo, vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej
Trojice. Naša farnosť ho oslavuje až v nedeľu
toho týždňa. Súčasťou nedeľnej omše je procesia Božieho tela. Vopred sa pripravia štyri oltáre
na určitých miestach v dedine, na ktorých sú
umiestnené svietniky. Na konci omše sa miestny
farár s dedinčanmi vyberie na procesiu k týmto
zastaveniam. Malé dievčatá držia v rukách prútené košíčky naplnené lupienkami rôznych kvetov.
Ako procesia postupuje od zastavenia k zastaveniu, dievčatá postupne vyhadzujú lupienky von
z košíka, až kým sa nedostanú naspäť do kostola.
Svätojánska noc
Tento sviatok sa oslavuje v našej dedine dodnes a má obľubu hlavne u mladšej generácie.
Koná sa v noci z 23. na 24. júna. Slnko je na

Na svätého Marka
Dňa 25. apríla sa oslavuje sviatok svätého
Marka. Tento deň kňaz z miestnej farnosti svätí
oziminy. Po skončení omše vyjde z kostola procesia, kde na čele kráča farár s malými dievčatami,
ktoré nesú sochu Panny Márie a mládencami nesúcimi zástavu. Za nimi potom nasledujú ostatní
účastníci sprievodu. Z posvätených ozimín dievčatá uvili vence a ozdobili nimi zástavy a sochu
a každý veriaci si vzal niekoľko stebiel so sebou
do domácnosti na ochranu pred bleskom.
Máj
Skupina mládencov si ku koncu apríla nastrojila vysoké smrekové kmene stromov, ktoré boli
pozbavené zbytočných konárikov a kôry. Dievčatá si zas prichystali vrcholce stromčekov, ktoré
ozdobili zvyčajne krepovým papierom. Mladí
chlapci potom v noci z 30. apríla na 1. mája
osádzali tieto stromy do zeme pri domoch, kde
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Kolovrat, ktorý používala moja prastará mama

Oltár a nástenné maľby farského kostola
v Dolnej Tižine

samom vrcholku svojej ročnej cesty, nastáva najdlhší deň a najkratšia noc. V minulosti muselo
byť v túto noc všetko zasiate na roli, pretože
ľudia verili, že im svätý Ján Krstiteľ posvätí celú
úrodu. Kvôli tomu platil aj zákaz hýbať zemou,
to znamená, že sa nemohlo kopať ani nič sadiť.
Hovorí sa, že Svätojánska noc má čarovnú moc.
Počas nej majú údajne moc všetky elementy
zeme: oheň, voda a zem. Preto sa cez najkratšiu
noc v roku stavali a pálili obrovské vatry. Ohne,
okolo ktorých ľudia tancovali a spievali, sa pálili
za sucha s cieľom privolať dážď.
Poľnohospodárske práce
Po rozhovoroch s mojimi starými a prastarými rodičmi som bola oboznámená s obyčajným životom človeka v minulosti. Vtedy
bola na prvom mieste práca a až keď bolo na
poli a v domácnosti všetko porobené, mohlo sa
oslavovať a veseliť. Na rozdiel od dnešných detí,
generácia mojich prastarých rodičov mala úplne
iné povinnosti a škola bola pre množstvo práce
málo podstatná. Tú navštevovali iba v zimnom
období, keď boli polia a lúky zasypané snehom
a hospodárske zvieratá oddychovali v maštaliach. Najmladšie deti dostali na starosť husi,
staršie ovce a kravy a najstarší museli s rodičmi
pracovať na poli, aby mali čo to do úst. Aj moji
prastarí rodičia žili týmto ťažkým životom. Prastarká Antónia Chabadová ako 12-ročná slúžila
u susedov, ktorým pásla kravy, pretože jej rodina
nemala vlastné domáce zvieratá. Ako výplatu dostávala len najesť.
Prastarý otec Adam Chabada trávil celé
mesiace sám na cholvarku Žiar strážiac kravy,
kde sa mu stal najvernejším priateľom psík, ktorý
ho zakaždým informoval o návšteve na cholvarku. Každý deň ho navštevovala mamička, Katarína Chabadová, ktorá znášala mlieko od kráv
do dediny. Deň čo deň prešla 2 kilometre tam
a 2 kilometre naspäť s ťažkým nákladom na chrbte, aby v domácnosti nechýbala táto surovina. Po
troch takto strávených rokoch pomáhal prastarý
otec svojmu otcovi. Vlastnili dva kone, ktoré im
ako tak ťažkú prácu uľahčili. Tí na poliach trávili čas od jari do leta. Tu orali, sadili zemiaky,
jačmeň, ovos, ďatelinu, kosili trávu a potom ju
zvážali naspäť domov, aby mali domáce zvieratá
potravu cez zimu.
Natália Šlesárová
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Prezreli si banícke múzeum v Jáchymove, ktoré od roku 1964
sídli v budove bývalej kráľovskej mincovne. Nezabudnuteľným
zážitkom bola návšteva štôlne. Vypočuli si tiež príbehy bývalých
politických väzňov a ich príbuzných. Sprievodcom im bol aj pán
Zdeněk Mandrholec, bývalý politický väzeň viacerých táborov,
ktorý prítomným priblížil, ako to vyzeralo v 50. rokoch na Jáchymovsku. Práve on zaviedol prítomných k Červenej veži smrti,
nachádzajúcej sa vo Vykmanovej pri Ostrove. Táto 7-poschodová veža sa využívala na konečnú úpravu uránovej rudy. Väzni bez
akýchkoľvek ochranných oblekov drvili túto rudu, ktorá bola
v sudoch prevážaná vlakmi do ZSSR. Väčšina z nich zomrela na
následky obrovskej rádioaktivity, ako aj zlých pomerov. Posledným
zastavením pred odchodom na Slovensko bola návšteva Kaplnky
Sv. Floriána v Ostrove. Aj táto pamiatka sa tematicky viaže na našu
exkurziu. Po jej zreštaurovaní v rokoch 2006–2007 sa stala pietnym miestom – pamätníkom obetí násilia na Ostrovsku, od obetí
vojen po politických väzňov.
Unavení po dlhom putovaní, ale naplnení nevšednými zážitkami sme sa vrátili na Slovensko, aby 17. novembra, v Deň boja za
slobodu a demokraciu, mohli študenti predstaviť svoje práce na
slávnostnej študentskej konferencii v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnili sa na nej zástupcovia Ústavu
pamäti národa, Konfederácie politických väzňov Slovenska, priami
pamätníci, ktorých osudy opísali študenti vo svojich prácach, ale
aj širšia verejnosť. Odborná komisia zaradila jednotlivé práce do
zlatého, strieborného a bronzového pásma. Po ukončení konferencie účastníci navštívili Devín a pamätník Brána slobody, venovaný
obetiam, ktoré položili svoje životy v snahe dostať sa na slobodu
za železnou oponou.
Bohatý program vyvrcholil prijatím študentov, ich učiteľov
a ďalších hostí prezidentom SR Andrejom Kiskom v Prezidentskom paláci. Po slávnostnom príhovore prezidenta vystúpil s predstavením projektu Nenápadní hrdinovia jeho autor František Neupauer. Medzi 3 študentmi, ktorí predstavili pánovi prezidentovi
svoje projekty, bola aj študentka nášho gymnázia Kristína Kianičková, ktorá vypracovala spolu s Dominikou Molitorovou prácu
o Jozefovi Dobrovodskom.
Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto podujatia za
bohatý a podnetný program, ale aj za možnosť zapojiť sa do tohto
projektu a zúčastniť sa na VIII. študentskej konferencii v Bratislave. Hlavne pre mladých ľudí, ktorí nikdy nezažili totalitný
režim, je dôležité poznať osudy ľudí, ktorí nemali to šťastie a nemohli slobodne žiť v demokratickom štáte. Veď nie nadarmo sa
hovorí: Kto nepozná vlastné dejiny, je odsúdený prežiť ich znova.
Členov 3 tímov z GVARZY, ktorí sa zapojili do VIII. ročníka
projektu Nenápadní hrdinovia, čakalo v decembri milé prekvapenie. Na pozvanie pani europoslankyne MUDr. Anny Záborskej
v rámci programu Stretnutie so svojím europoslancom, v termíne 14.‒15. 12. 2016 navštívili spolu so svojou konzultantkou
Štrasburg. Mali možnosť pozrieť si priestory Európskeho parlamentu, zúčastniť sa na zasadnutí EP a vidieť hlasovanie poslancov k jednotlivým prerokovávaným otázkam. Čas si pre nich
vo svojom nabitom programe našla aj pani Záborská, ktorá im
odpovedala na ich zvedavé otázky a objasnila svoje aktivity ako
europoslankyňa. Druhý deň, ktorý strávili v Štrasburgu, sa niesol
v znamení spoznávania historického centra mesta s majestátnou
gotickou katedrálou a v tomto období neodmysliteľnými vianočnými trhmi v meste, ktoré sú najstaršími mestskými vianočnými
trhmi v Európe a každoročne fungujú od roku 1570. Fantastická
výzdoba, neopísateľná atmosféra a vôňa Vianoc je to, čo v tomto
období patrí k mestu Štrasburg. Nechýbala ani tradičná plavba
loďou, ktorá ukázala toto mesto z inej perspektívy so všetkými
monumentami, ktoré k nemu patria. Ešte raz ďakujeme za pozvanie a pekný program.
PhDr. Alica Virdzeková

Strasburg ,EP pri vlajkách

V kaplnke sv. Floriána, Ostrov

Veža smrti

GVARZA pred šachtou v Jáchymove
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Zima trochu inak
Január. Prvý mesiac v novom roku. Je to čas, kedy sa zima zvyčajne prejaví najviac.
Avšak po minulé roky toto pravidlo ustupovalo skôr do úzadia. V tomto roku to však povedať
nemôžeme. Január nám priniesol mrazivé počasie, ako sa patrí. Potrápila nás veľká nádielka bielej
periny, ale aj treskúce mrazy. Z tohto dôvodu by bola škoda ostať doma a nevychutnať si to,
v dnešnej dobe už vzácne, čaro zimy. Preto sme sa aj my vybrali von, avšak nie len tak hocikde.

N

aše kroky smerovali do krásneho prostredia najmenších svetových veľhôr. Mnohí už vedia, alebo len tušia, že ide o poklad Slovenska. Tatry, resp. Vysoké Tatry, aby sme boli presní. Tu
v horách, v dolinách medzi skalnými štítmi je kúzlo zimy ešte silnejšie. Pohľad na zasnežené tatranské končiare vás skutočne chytí za
srdce. My sami sme toho svedkami.
Po vystúpení z vlaku v Poprade sme sa Tatranskými elektrickými
železnicami asi po dvadsiatich minútach dostali temer do stredu Vysokých Tatier – do Starého Smokovca. Odtiaľ sme sa vybrali k pozemnej lanovej dráhe, ktorú sme využili na presun na Hrebienok.
Naša cesta nebola náhodná, už vopred sme mali vybranú túto lokalitu. Napriek tomu, že v oblasti našich veľhôr je mnoho obdivuhodných miest ako Štrbské pleso, Popradské pleso či Tatranská
Lomnica, my sme si vybrali práve Hrebienok. Prečo? To sa dozviete
v nasledujúcom texte.
Je to pomaly tradícia, keď sa každoročne z niekoľko desiatok ton
ľadu na Hrebienku postaví tzv. Ľadový dóm. Čo to vlastne je? Ja by
som povedal, že ide o akúsi baziliku vytvorenú z ľadu, ktorú vytesali
majstri v tomto odbore. Každý rok má tento Dóm iný štýl či ideu.
V sezóne 2016/2017 je to gotický sloh. V Dóme môžeme vidieť biblické výjavy, oltár z ľadu či jednotlivé architektonické prvky daného
umeleckého smeru, napr. vonkajší oporný systém, úzke vežičky či
ﬁliály a chrliče. Atmosféru dotvára svetelná technika, ktorá vdychuje
tomuto ľadovému skvostu druhú tvár, predovšetkým keď sa zotmie.

V samotnom priestore, kde sa Dóm nachádza, sa denne vystriedajú
stovky ľudí jasajúcich pri uvidení tohto ľadového veľdiela. Preto si
chce každý tento pohľad zvečniť fotograﬁou na pamiatku, rovnako
ako aj my.
Je nepochybné, že nielen miesto, ale ani dátum neboli náhodné.
Aj ten sme si vopred vybrali, lebo sme vedeli, že sa na Hrebienku
bude diať niečo veľkolepé. A tak aj bolo. Od 13. do 15. januára sa
tam opäť konalo Tatry Ice Master, čo je vlastne súťaž vo vyrezávaní
ľadových sôch. Tentokrát to bol už 5. ročník. Jednotliví súťažiaci
nepochádzajú len zo Slovenska, ale aj z viacerých európskych krajín
a podľa toho sú zostavené jednotlivé tímy. Mohli sme teda vidieť
tím slovenský, český, maďarský, poľský či skupinu za Fínsko a Wales.
Ako sme spomenuli vyššie, súťaž trvá tri dni. Každý deň je pre vyrezávanie ľadových sôch zvolená iná téma. Prvý deň museli národné
zoskupenia vytvoriť ľadové podobizne symbolizujúce svetovú architektúru, v druhý deň bola téma voľná a v posledný deň si mohli
diváci obzrieť tvorbu sôch predstavujúcu mýty a legendy. Okrem
iného, každý deň sa konali rôzne hudobné vystúpenia (napr. Celeste
Buckingham, Peter Lipa Band či iní) a tiež sa losoval víťaz z hlasujúcich za najkrajšiu ľadovú sochu v daný deň. My sme sa podujatia
Tatry Ice Master zúčastnili v jeho druhý deň, kedy sme mohli vidieť
sochy vytvorené z predošlého dňa, ale aj samotné vyrezávanie sôch
na voľnú tému. Tento proces bol pre nás fascinujúci, nakoľko sa
pracuje v extrémne mrazivých podmienkach s ťažkými kvádrami
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ľadu za pomoci motorových píl, rôznych brúsnych zariadení a vody.
Výsledok však stojí za to a patrične sme sa ním pokochali.
Náš výlet sa však nekončí. Po zhliadnutí ľadového kráľovstva sme
sa pobrali trochu viac do útrob tatranskej prírody. Nemali sme však
patričnú výbavu na zimnú turistiku, takže sme ďaleko nešli. Našou
prvou zastávkou bola Rainerova útulňa – najstaršia vysokohorská chata vo Vysokých Tatrách. Vnútri chaty nemohol byť nik iný
ako legendárny chatár a vysokohorský nosič Peter Petras. Ten už
pravidelne v blízkosti chaty každú zimu vytvorí veľký betlehem zo
snehu, ktorý určite nikto neopomenie pohľadom. Po zahriatí sa vareným červeným vínkom sme pokračovali v našej ceste ďalej. Popri
Studenom potoku sme sa hustým snehom povyše kolien prebrodili
k ďalšej tatranskej chate – Bilíkovej, ktorá upúta svojím typickým
vzhľadom a polohou na kraji svahu.
A na tomto mieste naše putovanie končí. Je evidentné, že v Tatrách je vždy čo obdivovať. Spojenie tatranskej prírody a rôznych
kultúrnych podujatí sa môže pretaviť aj do takéhoto pozoruhodného dňa, akým bol ten náš. Dňa plného rôznorodých zážitkov s pohladením duše. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a budeme radi,
ak sme aj vás inšpirovali naplánovať si podobný výlet.
Marek Masarik
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Slovenská „prímorská“
obec Podhájska
Studené ráno na konci zimy. Nad dedinou Podhájska sa vznáša ranná hmla a kikiríkanie
kohútov. Zazimované záhrady a vinohrady napriek chladu a zvyškom snehu šípia už vo vzduchu
nastupujúci prísľub jari. Kamenný svätý Vendelín, patrón pastierov a stád, chúliaci sa pod
plechovou strieškou, už dobrých sto rokov pozoruje postupné premeny dediny. Pôvodných
dolnozemských chalúp, prikrčených k úrodnej pôde, vo svojej pokore tak citlivých k tunajšej
krajine, zostalo už len zopár. Väčšina z nich ustúpila modernejším, menej vkusným chalupám
a domom, často pistáciovo zeleným alebo oranžovo-červeným penziónom. Miestna pizzeria sa
dokonca pýši pseudotoskánskymi arkádami so stĺporadím… Obľúbeným orientačným bodom
obce sa stalo miestne kultúrne zariadenie s pohostinstvom a letným kinom.

O

bec Podhájska sa nachádza na južných výbežkoch Pohronskej
pahorkatiny v nadmorskej výške 170 metrov nad morom. Patrí
do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho kraja. Leží na železnič-

Podhájska, kúpele

nej trati medzi Levicami a Šuranmi. Susedí s obcami Trávnica, Radava,
Pozba a Veľké Lovce. Táto na prvý pohľad nenápadná obec sa dostala do
povedomia verejnosti vďaka objavu a sprístupneniu geotermálnych vôd,
ktoré dali základ k vybudovaniu moderného kúpeľného areálu, využívajúceho túto jedinečnú pravekú morskú vodu k liečebným a relaxačným
účelom.
Kúpeľný areál tvorí niekoľko nezávislých zariadení. Jedným z nich
sú napríklad Rímske kúpele, ideálne pre seniorov alebo hostí bez detí,
pretože poskytujú bazény vhodné k sedacím kúpeľom bez možnosti
plávania alebo nejakých extra pohybových aktivít. Sem sa chodí relaxovať, dopriať telu odpočinok a regeneráciu.
Pred vstupom do Rímskych kúpeľov však nečakane stojí sanitka.
Čerstvého pacienta práve napájajú na prístroj EKG a následne so zapnutou sirénou odvážajú do najbližšej nemocnice v Nových Zámkoch.
„Ďalší odpadlík,“ sucho komentuje naše prekvapené výrazy recepčná v pokladni kúpeľov. „To tu máme pomerne často,“ dodáva.
„Naša voda je naozaj silná, a ako každú medicínu je treba ju užívať
rozumne a s mierou. Menej je niekedy viac,“ pridáva sa sympatický
plavčík.
Je riskantné ignorovať odporúčaný 20-minútový čas kúpeľových
cyklov a nestriedať ho s pobytmi na lehátku v relaxačnej miestnosti.
Príliš veľa času stráveného v liečivej horúcej geotermálnej vode môže
mať na človeka práve opačný účinok. Namiesto ozdravného efektu sa
dostaví šok a kolaps organizmu. Dôležitým faktorom je takisto potreba zvýšeného prísunu tekutín v rámci pitného režimu.

Ticho lieči, alebo keď život píše román…

Podhájska, vinohrad

Figurálne „antické“ reliéfy na stenách i polonahé sadrové Venuše
zahalené do oparu vystupujúceho z termálnych vôd zastrešeného kúpeľného pavilónu blahosklonne pozorujú hemženie v bazéne.
Aj vonkajší, menej honosný sedací bazén pod holým nebom je plný
ľudí. Nad hlavami nám pofukuje chladný vzduch a modrá, stále ešte
zimná obloha. Občas sa spoza mrakov ukáže slniečko, alebo technik
v jánošíkovskej čapici s teplomerom v ruke, aby skontroloval a upravil
intenzitu prítoku minerálnej vody do bazéna.
Väčšina hostí si vychutnáva pobyt v horúcej vode a na sviežom
čerstvom vzduchu. A život občas prináša situácie, ktoré by si ani básnik nevymyslel... Do atmosféry relaxačného ticha sa ozýva hlas postaršej dámy, ktorú očividne teší prítomnosť cudzích ľudí, tvoriacich
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Podhájska, penzión

Podhájska, susedia

chtiac-nechtiac publikum pre jej vystúpenie. Hoci sa prihovára k svojmu partnerovi, jej panovačnému hlasu a nepríjemnej intonácii nemôže uniknúť nikto v bazéne.
„Panebože, ako ja nenávidím tú moju nevestu, vadí mi už len keď
prejde chodbou v dome, možno že som sebecká a netvrdím, že sa
dobre nestará o domácnosť a deti, ale veď je to v prvom rade môj syn,
a až potom jej manžel!!!“ a bez potreby súhlasu či pritakania druhej
strany pokračuje: „Bože môj, aké sú tu všetky tie ženy v bazéne tučné,
no pozri!!!“
Napätie (i pobavenie) v bazéne by sa dalo krájať. Aby toho nebolo
málo, objaví sa znenazdajky plavčík a s prstom ukazujúcim na dotyčnú megeru na plné ústa dodáva: „Milá pani, vstupenku ste si zakúpili
na hodinu a už ste tu dobré tri hodiny, a minule ste nám navyše stratili
kľúčik od skrinky. Sú s vami len problémy! Keby ste láskavo opustili
bazén a došli si na recepciu uhradiť svoj dlh!“
Pani urazene opúšťa bazén, na ktorého hladine sa pohojdáva niekoľko rozveselených chlapov i slastne a so zadosťučinením sa vznášajúcich
korpulentných dám s úsmevmi na perách…
A potom že vraj nie je na svete spravodlivosť! Ozdravné prostredie
kúpeľov skrátka funguje!
Je príjemné nadviazať na liečebnú kúru malou prechádzkou. Na kúpeľný areál priliehajú rady gigantických skleníkov, akoby prenesených
odkiaľsi z Islandu. S pomocou energie podzemných vôd sa tu celoročne pestujú paradajky a gerbery. Ktovie, možno že sa dostanú aj na
stoly miestnych reštaurácií a bufetov, ktorých je
tu veru neúrekom. V množstve stánkov si môžete zakúpiť všelijaké suveníry, slovenské gastronomické špecialitky (napríklad konskú klobásu) a taktiež liečivú kúpeľnú soľ či kozmetické
prípravky vyrobené z minerálov tunajších zázračných prameňov.

spodných vrstvách sa našli zuby pravekých rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne
mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda ohrieva na takú vysokú teplotu a potom plná sily
a liečivej energie minerálov vystupuje na zemský povrch.
Podporuje detoxikáciu a regeneráciu tela, pomáha pri ochoreniach horných dýchacích ciest a dutín, prináša úľavu pri chronických bolestiach kĺbov a chrbtice. Pomáha pri liečbe dny, reumatizmu a artrózy, stabilizuje stav ľudí s osteoporózou. Geotermálna
voda podporuje doliečovanie zlomenín a regeneráciu poúrazových
stavov, uvoľňuje a prekrvuje natiahnuté svaly a urýchľuje hojenie
rán. Má blahodarný vplyv na kožu a pomáha pri liečbe najrôznejších kožných problémov. Stimuluje činnosť štítnej žľazy, uplatňuje
sa pri liečbe gynekologických problémov. Zlepšuje stav nervového
a obehového systému. Pomáha pri odstraňovaní celulitídy. Upokojuje myseľ a pomáha odpočívať. Jednoducho „živá voda“, ako
z rozprávky!
V roku 2003 bola vykonaná komplexná údržba vrtu hĺbkovým prevŕtaním ťažobnej kolóny a následne sa vykonala aj celková prestavba
nadzemnej časti ťažobného vrtu, čím sa uskutočnila jeho generálna
oprava po tridsaťročnej prevádzke.
Novovybudované Wellness centrum Aquamarin ponúka návštevníkom okrem termálnej vody, masáží a sáun i množstvo vodných
atrakcií.
V letnom období je hosťom k dispozícii
až deväť bazénov a monumentálny tobogán.
Celoročnú možnosť oddychu a rekreácie využívajú nielen Slováci, ale i množstvo návštevníkov z Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska, pochvaľujúc si rozumné cenové nastavenie vstupov
a procedúr.
Myslím si, že koniec zimy a začiatok jari je
ideálnym časom, ako stvoreným k návšteve termálnych kúpeľov Podhájska. Ak by vás článok inšpiroval k návšteve tohto rázovitého kúta Slovenska, cenné a vyčerpávajúce informácie nájdete na
oﬁciálnych stránkach obce alebo kúpaliska:

„Slovenské more“
Toto naše malé more nachádzajúce sa v hlbinách pod povrchom zeme bolo sprístupnené
pre verejnosť niekedy v 80. rokoch minulého
storočia.
Všetko sa to začalo v roku 1973, kedy tu bol
navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody, nachádzajúci sa v podzemí v hĺbke
1900 metrov, čím boli položené základy geotermálneho kúpaliska Podhájska. Voda prameňa
má pri ústí teplotu 80 °C a výdatnosť 50 litrov
za sekundu. Zložením minerálov je unikátom,
porovnateľným s vodami Mŕtveho mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla, v ktorého

www. tkpodhajska.sk
www.obecpodhajska.sk
www.energy-podhajska.sk/rimske-kupele
Prajem vám príjemný a ničím nerušený pobyt
pri tomto našom malom slovenskom mori, plný
nečakaných prekvapení a zážitkov.
Miro Pogran, foto autor
Podhájska, svätý Vendelín
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PC personálna
bibliograﬁa

Dojatý jubilant
na prezentácii

„Ach, ako ten čas letí!“ – povzdychla som si pri pomyslení,
že 10. 4. 2016 sa dožil PETER CABADAJ v plnom nasadení
významného životného jubilea „abrahámovín“. Literárny
historik, publicista, básnik, textár, scenárista, dramaturg,
režisér Peter Cabadaj sa narodil 10. apríla 1966 v Žiline,
ale rodom je ukotvený do skutočného rodiska – Terchovej, kde
nielen vyrastal, ale svoju obec neopúšťa ani dnes.

Rodáci rodákom alebo
Dlaňové priznanie
Z

ákladnú školu v Terchovej – U Gregušov navštevoval v rokoch
1972–1980. Gymnázium absolvoval na Veľkej Okružnej v Žiline, históriu na Filozoﬁckej fakulte UK v Bratislave a ﬁlmovú vedu
skúšal obsiahnuť na Filozoﬁckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
V rokoch 1989–1990 bol odborným pracovníkom Biograﬁckého ústavu Matice slovenskej (MS), v r. 1990–1992 tajomníkom
Miestneho národného výboru a potom prednostom Obecného úradu v Terchovej. V rokoch 1992–1995 najprv šéfredaktor a potom
riaditeľ Vydavateľstva MS, v r. 1996–1997 si vybral slobodné povolanie a v rámci neho potulky po slovenskom zahraničí. V rokoch
1997–2000 bol odborným pracovníkom, v prelomovom roku 2000
‒ osamostatnenia Slovenskej národnej knižnice v Martine bol jej povereným generálnym riaditeľom. V rokoch 2001–2012 bol manažérom jej kultúrnych a edičných aktivít. Koncom roku 2012 z dôvodu
reorganizačných zmien musí opustiť SNK. V súčasnosti pracuje ako
vedecký tajomník Matice slovenskej v Martine.
Už v roku 1990 organizuje nezabudnuteľný prvý ročník Cyrilometodských dní v Terchovej. Je dlhoročným šéfdramaturgom, scenáristom a režisérom Jánošíkových dní, počas ktorých sa Terchovská
muzika predvádza v celej svojej kráse. Má svoj nesporný podiel na
tom, že 5. 12. 2013 bol v azerbajdžanskej metropole Baku prvok
Terchovská muzika zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Po fujare a jej
hudbe ide o druhý tradičný slovenský prvok, ktorý získal toto najprestížnejšie svetové ocenenie. Osobitnou kapitolou sú noviny Terchová, ktorých zakladateľom a prvým šéfredaktorom bol tiež Peter
(po r. 1989 ako prvé dedinské noviny u nás).
Na počesť jubilanta sa v piatok 27. januára 2017 v Terchovskej
galérii umenia uskutočnilo podujatie s názvom Rodáci rodákom

alebo Dlaňové priznanie. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná prezentácia najnovšej knihy Petra Cabadaja Dlaňové priznanie.
Sám autor na vysvetlenie k názvu tejto knižky povedal: „Keď som
dostal ponuku vydať knižku k päťdesiatke, rozmýšľam som, aký názov
dám tomuto dielku. Keď som končil poslednú kapitolu, ktorá je venovaná rodnej Terchovej s názvom Terchovské naj..., v ktorej charakterizujem svoje rodisko a kraj, uvedomil som si, že robím akési priznanie.
Ale nerobím ho daňovému úradu, ale robím to poctivo, inak dušou, čiže
dlaňou. Vlastnou dlaňou, na čo som hrdý, na čom mi záleží... A preto
budem do budúcna robiť všetko preto, aby som bol hodný mena Terchovec. A tak sa narodilo Dlaňové priznanie...“
Publikácia obsahuje autorove prednášky, príhovory na rôznych
prezentáciách, vernisážach, uvádzaní rôznych diel do života. Nájdete

Prezentácia knihy Dlaňové priznanie
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tu aj recenzie, ktoré sú presné. V tomto je Peter dobrý ako odborník,
ako je dobrý ako človek. Myslím si, že kniha je hodná prečítania...
K prezentácii si pozval dobrého priateľa, kolegu, básnika, prozaika, literárneho vedca, publicistu, redaktora, vysokoškolského pedagóga Mariána Grupača, ktorý zacitoval vlastný text, vpísaný do dielka: „S Petrom Cabadajom som sa prvý raz stretol pred mnohými rokmi,
a jedno viem určite – odvtedy sa nezmenil. Vždy bol človekom, ktorého
slovo platilo. Odkedy ho poznám, neprestáva ma udivovať jeho nezmerná
energia, erudovanosť, úžasná pamäť, extrémna inteligencia a schopnosť
s obdivuhodnou ľahkosťou (vy)riešiť problémy akejkoľvek povahy. To, čo by
niekomu trvalo týždne, ba možno i mesiace, Peter, s vervou terchovského
„húžva chlapa“, no takisto i so šarmom a humorom chlapca, zvládne za
jedno-dve doobedia... Peter Cabadaj je živý a dokonalý príklad človeka,
pre ktorého často neexistujú problémy, sú totiž len ich riešenia.
Rozprávať sa s Petrom Cabadajom o literatúre, o ﬁlme, histórii, alebo
hoci aj o jeho obľúbenom pive či dokonca aj o športe, je sviatok. Peter
vonkoncom nevkĺzol do polstoročnice svojho veku, päťdesiatka ho pristihla. A dolapila ho v tej najlepšej forme. On napokon vždy (odkedy
ho poznám) bol, a stále právom je, vo svojom profesionálnom prostredí
skúsený a uznávaný odborník, a zaslúžene jedna z najvýraznejších,
najuniverzálnejších a najproduktívnejších tvorivých osobností v oblasti
kultúry, umenia a vedy (azda nielen) na Slovensku. Nie menej je to
dobrý kamarát, ktorého si vážiť je pre mňa česť a radosť...“
Samozrejme nemohol chýbať ani bohatý kultúrny program, na
ktorom jubilantovi srdečne a vďačne zahrala „terchovská muzička“
(Nebeská muzika, Ťažká muzika, Trio z chotára...) ... bol až tak dojatý, že stratil slová, čo nebýva u neho zvykom...
Toto nebolo jediné vyznanie vďaky jubilantovi. Pri príležitosti
54. ročníka Jánošíkových dní (4. 8. 2016) sa konalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, počas ktorého bolo
udelené Čestné občianstvo pánovi Petrovi Cabadajovi za významné
zásluhy o všestranný kultúrny rozvoj Terchovej a širokospektrálnu
propagáciu Jánošíkovho kraja v domácom i medzinárodnom meradle. Peter Cabadaj povedal: „Toto ocenenie je pre mňa hlboko symbolické, zaväzujúce. Pevne verím, že ako čestný a zároveň najmladší občan
obce Terchová svojich rodákov nikdy nesklamem!“
Aj mesto Žilina, nielen Terchová každoročne oceňuje osobnosti.
Dňa 6. 6. 2016 si Peter Cabadaj prevzal z rúk primátora Žiliny Igora Chomu Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina,
za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny.
A do tretice! Na Martina (11. 11. 2016) si Cenu primátora mesta Martin prevzal opäť Peter. Cenu za bohatú publikačnú činnosť,
zachovávanie kultúrneho dedičstva a reprezentáciu mesta doma
i v zahraničí.
Že ide o mimoriadne tvorivého človeka s obrovskou publikačnou
činnosťou, dokumentuje personálna bibliograﬁa, ktorá vyšla pri príležitosti autorovej päťdesiatky s jednoduchý názvom – Peter Cabadaj.

S primátorom mesta Žilina

Zostavovateľkou je Ivana Poláková. Nájdete tu udivujúci rozsah
aktivít, ktoré zasahujú rovnako slovenskú literatúru a jej príbuzné oblasti. Sledujú aj zretele hudobné, výtvarné, ﬁlmové. Peter
Cabadaj nevyvíja však len individuálne aktivity, vie sa zapojiť do
kolektívnych diel: Slovenský biograﬁcký slovník, Medzi dvoma
domovmi, Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Biograﬁcký lexikón Slovenska, Súčasná slovenská literatúra po roku 1989...
Nachádza sa tu aj zaujímavá obrazová príloha spolu s menným registrom. Rozsah aktivít priam neuveriteľný vzhľadom na v podstate
„mladícky vek“...
Vie písať či vystupovať aj bez nárokov na honorovanie, ale rovnako získavať prostriedky pre publikačné zámery a ním organizované akcie. Peter vie konferovať či moderovať s takým nadhľadom
a šarmom, že sa dokonca chodí na podujatie práve kvôli tomuto...
Ťažko je veru posúdiť, čím a kým je Peter Cabadaj... Dovolím si
zacitovať pána M. Kováča – Adamova, ktorý v roku 2006 napísal:
„...Nuž Peter Cabadaj je naozaj osobitým dielom, nielen božím, ale
aj ďalších tvarujúcich ľudských činiteľov, počnúc rodinou i výnimočným
ľudovým prostredím rodiska – jánošíkovsko-kollárovských tradícií (nositeľov našich zbojníckych povestí a európskej vzdelanosti) v kráse jedinečného horstva a v speve spádu bystrín, až po napájania prameňov vzdelanosti zo zbierok Slovenskej národnej knižnice. K týmto skutočnostiam sa
priraďuje osobné nadanie, ako aj zaujatá tvorba a príčinlivá usilovnosť.
Kľúčom k ich obsiahnutiu sú zvlášť venovania sa nielen práci na textoch,
lež aj hudobným a výstavným projektom a slovesnému podaniu. Všade
je ho plno a napriek jeho prudkému slovnému spádu pri osobnom vyjadrovaní je aj výnimočným rečníkom narábajúcim s vtipom tak, že vie
zaujať rovnako úzke, ako aj široké divácke spoločenstvo...“
Ad multos annos!
Ivana Poláková

Cena primátora mesta Martin
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Bratři Pražákové,
starší Albert (1880–1956)
a mladší Vilém (1889–1976)
patřili k významným
činitelům slovenské kultury
v letech 1919–1939.
Pocházeli z východních
Čech. Oba vystudovali ještě
před 1. světovou válkou
stejný obor – slavistiku
a germanistiku – na české
Filozoﬁcké fakultě pražské
univerzity.

Vychylovka, srubový, třígenerační dům z Kysúc

Bratři Pražákové
na meziválečném Slovensku
Albert, starší z obou bratrů, přišel do Bratislavy později než Vilém, totiž jako čerstvý řádný
profesor dějin české a slovenské literatury Filozoﬁcké fakulty Univerzity Komenského.
Pražákův zájem o slovenskou literaturu byl
dlouhodobý (již před rokem 1910). Před
Bratislavou po skončení 1. světové války, jíž
se nechtěně zúčastnil jako záložní důstojník
rakouské armády na srbské a ruské frontě,
krátce působil jako docent v Praze na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy, kde přednášel o vývoji spisovné slovenštiny po stránce
literárně dějepisné. V létě 1921 tuto tématiku
přednášel i na bratislavských univerzitních
kurzech. V roce 1922 na žádost posluchačů
Filozoﬁcké fakulty vydal své přednášky knižně jako Dějiny spisovné slovenštiny po dobu
Štúrovu (téměř 500 stran). Patřil k přesvědčeným stoupencům jednoty Československa
a zastával myšlenku čechoslovakismu, což
vyjádřil roku 1925 ve spisu Československý
národ. Prvnímu profesoru slovenské literatury na bratislavské Filozoﬁcké fakultě Jozefu
Škultétymu věnoval stejnojmennou knihu.
Obecnější ráz měla další Albertova kniha Slovenská otázka v době J. Hurbana, vyšla v roce
1928. Dalším větším dílem Alberta je Literární Levoča I. vydaná v roce 1939 a II. díl
vydaný po válce roku 1947. Z roku 1932 je
Pražákův spis Literární Slovensko padesátých
až sedmdesátých let (téměř 400 stran). Albert
Pražák působil na bratislavské Filozoﬁcké

fakultě v letech 1921–1933. V té době zastával též důležité akademické funkce: byl děkanem fakulty v akademickém roce 1927/28
a dokonce rektorem univerzity (1929/30).
Svoji činnost neomezoval jen na školu: spoluzaložil Učenou společnost P. J. Šafárika
(1926), v ní byl hlavním tajemníkem, dále
byl místopředsedou literárně dějepisného
odboru Matice slovenské, šéfredaktorem revue Bratislava, členem Sboru pro umělecký
výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při
Slovanském ústavu, členem Čs. národopisné
společnosti. Roku 1924 byl zvolen do České
akademie věd a umění jako mimořádný člen
a dále v témže roce i do Královské české společnosti nauk jako člen korespondent.
Albert Pražák, skromný člověk, nebyl jen
skvělý vědec, ale též společenská a politická
postava. V době Protektorátu spolupracoval
s domácím odbojem, který ho na jaře 1945
zvolil do čela České národní rady, která stála za
květnovým povstáním. Pražák jako předseda
Rady dohodl s generálem Tousaintem odchod
německých vojsk ze země a tím zabránil dalším
masakrům v Praze. Tento čin byl nelibě přijat
komunistickými zástupci v Radě. Pár dnů do
příjezdu prezidenta E. Beneše do Prahy byl
A. Pražák jako předseda České národní rady
prvním mužem svobodného Československa.
Hned v květnu 1945 se Pražák vrátil na pražskou univerzitu, kde přednášel do roku 1949
na Filozoﬁcké fakultě, z níž však byl vypuzen.

Okna – kniha

Profesor A. Pražák je polozapomenutá osobnost. Za 1. republiky odvedl velký kus práce při rozběhu bratislavské univerzity. Stal se
propagátorem čechoslovakismu a jednotného
československého jazyka. Pro tyto myšlenky
sváděl v Bratislavě boje se slovenskými krajními
nacionalisty.
Vilém Pražák se v Bratislavě ocitl už v roce
1919, rok tam učil na tamním reálném
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Interiér kysuckého srubového
domu s pecí a sporákem,
foto Jiří Nosek

Bohatě vyšívaná mužská košile
z Čičman v typické zlato-oranžové
barvě, foto Anna Kucharčíková

Ženské sukně - rubáše a rukávy
se upravovaly úzkými řasami,
foto Anna Kucharčíková

gymnáziu. V roce 1920 se však stal zaměstnancem nově založené Univerzitní knihovny, kde
byl pověřen vybudováním slovenského oddělení. S mladistvým elánem se pustil do práce. Získával starou, novější i nejnovější literaturu buď
přímo na Slovensku nebo ji získával ve formě
slovacik. Knihy i časopisy bibliograﬁcky zpracovával. V roce 1929 vydal publikaci Slovenské
popřevratové časopisectvo, roku 1930 Československý publikační ruch v Bratislavě v době
obrozenecké 1770–1850 a v letech 1931–1935
Zoznam slovenských knih vhodných pre obecné a verejné knižnice (vydán r. 1937). Pražákovou nejzáslužnější prací je podíl na bibliograﬁi
Soupis čs. literatury za léta 1907–1925 vydávaný postupně v letech 1929–1933, ve kterém
sestavil slovenské oddělení.
Při Pražákových cestách po Slovensku se
prohluboval jeho zájem o slovenský národopis,
soustavně jej studoval a v roce 1936 se z tohoto
oboru habilitoval na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Komenského a stal se tak prvním docentem
slovenského národopisu. Účastnil se činnosti
jako člen výboru Slovenského vlastivědného
muzea a Osvětového svazu v Bratislavě. Město na Dunaji musel však na jaře 1939 opustit.
Poté působil jako etnograf a knihovník v Praze.
Z oblasti etnograﬁe zkoumal slovenské lidové výšivky, o nichž vydal roku 1935 obsáhlou
monograﬁi. Porovnáním evropských motivů,
německých a italských vyvrátil v roce 1939
starý názor o slovanském původu slovenské
lidové výšivky. Tu naopak začlenil do evropského kontextu. Stal se nejvýznamnějším badatelem v oblasti lidového stavitelství. Ve studiích
a publikacích Slovenská lidová architektura, její
stav, význam a výzkum (1957), Příspěvky ke
studiu lidových staveb v bývalé německé jazykové oblasti při Kremnici (1959), dále ve studii
K problematice typu základních půdorysných
typů lidových staveb v Československu (1958)
a především ve svém starším článku, který
vyvolal rozsáhlé studium německých vlivů na
slovenské lidové stavitelství, nazvaném Problém vzniku jednoposchoďového domu v Čičmanech (1941) poukázal na nezávislost vývoje
slovenského lidového domu na německých
domech. Jeho bádání našlo své pokračovatele
u studentů etnograﬁe, např. jeho teorii o samostatném vzniku a vývoji slovenského patrového stavitelství srubových domů v oblasti
severozápadního Slovenska potvrdila disertační práce Heleny Noskové Ľudové staviteľstvo
Rajeckej doliny od polovice 19. storočia do
súčasnosti (1973). Zabýval se mj. obměnami
a funkcí malování srubových domů. Věnoval
se i otázkám organizace a metodám etnograﬁckého výzkumu. Roku 1929 vydal monograﬁi
Dobrovský a národopis. Dodnes je inspirací
pro slovenské a moravské etnografy.
Oba bratři Pražákové svým dílem měli velký
podíl na slovenské humanistické vědě.
Jiří Jindra,
emeritní vědecký pracovník ÚSD AV ČR
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Mimořádný přehled
o slovenské kultuře a způsobu
života v moderní době
Autoři Gabriela Kiliánová a Juraj Zajonc nazvali tuto průkopnickou publikaci
70 rokov Ústavu etnologie Slovenskej akadémie vied.1 Tento první ucelený pokus o hloubkovou
analýzu vývoje etnologie na Slovensku měl své částečné předchůdce, které autoři organicky vsazují
do svého konceptu dějin oboru. Vycházejí přitom z potřeby vyrovnat se také s badatelským zázemím,
které silně ovlivňovala vládnoucí komunistická moc. Kniha tak není uzavřenou deskripcí úzké
komunity badatelů, ale je sondou do poválečného vývoje slovenské společnosti až do dnešních dní.

Č

tivý text knihy se rozvíjí v detailním hledání kontinuity vývoje oboru, a to ve dvou liniích (ve dvou tématech). První
linie představuje čtenáři obraz lidové kultury pod vlivem
změn, jakými byla třeba industrializace nebo kolektivizace slovenského venkova. Druhá linie sleduje proměny způsobu života taktéž především venkovských vrstev obyvatelstva a taktéž pod tlakem
dobových politických změn. Na tyto linie autoři textu „zavěšují“
v přehledu a ve věcně střízlivém hodnocení celou řadu monograﬁí,
analytických studií a syntetických děl o různých jevech lidové kultury, v nichž podtrhují, že slovenským badatelům se většinou jednalo
o důraz na historický vývoj prezentovaného jevu.

Zároveň se autorům podařilo prokázat v bádání o slovenské lidové
kultuře a způsobu života, že směřování koncepce bratislavské instituce ústilo k vydání základních příruček oboru: národopisného slovníku, etnograﬁckého atlasu1 a národopisné encyklopedie Slovenska.2
Čtenáře, který se nezabývá etnologií jako profesionál, mohou zaujmout pasáže o institucionální diskontinuitě, která se třeba projevila
zrušením Národopisného ústavu Slovenské akademie věd a umění
(SAVU) v roce 1951 a jeho přičleněním ve formě pouhé sekce bratislavského Historického ústavu. Došlo tím nejen ke zrušení právní
subjektivity škrtnutím pera mocné dobové byrokracie, ale několik
etnologů si muselo hledat jiné uplatnění.
Dvě významné badatelky dostaly výpověď z politických důvodů.
Příklad Soni Kovačevičové3 dobře ilustruje mocenské nálady při zasahování do akademického badatelství. Když byla tato etnografka
v rámci reorganizace roku 1951 propuštěna a když vzniklo nové
samostatné národopisné pracoviště, dostala v roce 1953 možnost
znova se zapojit do výzkumu. Jenže netušila, že ji bude čekat další
propuštění v roce 1960 a pak nové přijetí v roce 1968.
Aktivita pracovníků etnograﬁcké sekce Historického ústavu
SAVU v letech 1951–1952 vyvolala přirozenou potřebu znovuobnovení oborové instituce, jako samostatného subjektu v rámci akademie věd. Stalo se tak relativně brzo, a to koncem roku 1952, kdy
vznikl Národopisný kabinet SAVU, který se pak postupně proﬁloval
ve výzkumných projektech zadávaných státním plánem. Politicky
motivované pokusy o zrušení národopisného pracoviště se objevily také na počátku tzv. normalizace, především v roce 1970. Další
transformační proces nastal po listopadu 1989.
Kniha Kiliánové a Zajonce sumarizuje proměny badatelského
programu vědeckého oboru, pro který byl až do osmdesátých let
stanoven název „národopis“. Přitom podobně jako v českých podmínkách tak i na Slovensku jej představovaly dvě hlavní disciplíny,
a to etnograﬁe a folkloristika. Od konce osmdesátých let obor vyměnil pojmenování z národopisu na etnologii, čímž se demonstroval
oborový posun z rámce historických disciplín blíže k disciplínám
sociálním a humanitním.
Stanislav Brouček
Etnologický ústav AV ČR

1 Kniha má podtitul: Kontinuity a diskontinuity bádania a jednej
inštitúcie. Vydalo vydavateĺstvo SAV VEDA, Bratislava 2016.
2 Etnografický atlas Slovenska. B. Filová, S. Kovačevičová (eds).
Bratislava: Veda, 1990.
3 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1,2. J. Botík, P. Slavkovský
(eds). Bratislava: Veda 1995.
4 PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc., rozená Žuffová (1921–2009), byla
významná slovenská etnografka. Zabývala se zejména slovenskou
lidovou architekturou a uměním. Výrazně se podílela na sestavení
Etnografického atlasu Slovenska.
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Marián Komáček
Talent je významovo široký pojem. Vďaka nemu ľudstvo obdivuje originalitu, jedinečnosť
a neopakovateľnosť. Talent je pojem, ktorý priťahuje bulvár. Ten ho však ťažko spozná a nevie posúdiť.
Lebo je spätý s hodnotou. S výsledkami vo všetkých oblastiach života.

U

menie je život. Je o živote i jeho zápisom pre budúce generácie.
S odstupom času si stále viac uvedomujem jeho význam a nezastupiteľnosť. Lebo umenie je všetko. Stolička, rádio, žeriav, sveter,
ceruzka, obraz, Beatles, opera, Olympic, mrakodrap, Čajkovskij,
Tolstoj, Ginsberg, Hevier i Komáček.

Marián Komáček je výnimočným jedincom a výborným výtvarníkom dnešného sveta. Laureát Identiﬁkačného kódu Slovenska. Osobnosť, v ktorej sa snúbi obrovský humánny rozmer a výtvarné umenie.
Áno, dá sa charakterizovať aj v krátkosti. Každé uvedené slovo však
obsahuje nielen ťažko vyjadriteľnú hĺbku, ale predovšetkým rozmer,
ku ktorému, ako všetko mimoriadne v živote sa autor prepracoval
náročnou cestou.
Je nositeľom perfektného vysokoškolského vzdelania. Dnes ho reprezentuje predovšetkým v nárokoch na svoju tvorbu. Jeho tvorivá
cesta je samostatná a totálne autentická. V pestrosti a bohatosti jej
bohatej škály používa farbu. Veľkú obrazovú plochu. Jeden z mála,
ktorý udržiava vzácnu techniku litograﬁe. V jeho tvorbe dominuje
vzťah k človeku. A svojmu koníčku, autoveteránom. Je zberateľ hodnôt zdanlivo strateného času. Filozof a otec rodiny. To je Maroš.
Narodil sa 11. decembra 1959 v Gbeloch. V roku 1986 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u prof. Albína Brunovského.
Tvorba Mariána Komáčka sa práve trpezlivou a cielenou tvorivou
prácou v graﬁke, maľbe, monumentálnej tvorbe a sochárstve s tvorivým talentom a intuíciou zaradila na výnimočné miesto dnešnej
doby. Jeho výtvarný prejav je jedinečný, osobitý, s vlastným umeleckým a tým aj neprehliadnuteľným autorským rukopisom. Vytvoril
rozsiahle dielo, ktoré fascinuje ľudí a má veľké zástupy obdivovateľov.

Odkazy, 1988

Tri želania, 1994

Modelka, 1992
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Delayahe, 2005

Odkazy I, 1989

Patrí k tým, ktorí si z ateliéru svojho pedagóga Albína Brunovského
priniesli do svojej tvorby predovšetkým trpezlivosť a originalitu. Už
tu inklinoval k farebnému riešeniu obrazovej plochy. Najbližšia mu
bola technika farebného leptu. Vytváral v nej neobvykle veľké formáty. Do graﬁky vložil veľkú časť svojho úsilia. Miluje farbu, ktorú
s mimoriadnym zaujatím vnáša do obrazov. Je výrazná, premyslená,
s kontúrami čiernej a bielej ako hlavnými líniami obrazu. Fauvistické i kubizujúce prvky vnáša do novovytvorených lineárnych a tvarových kompozícií. Venuje sa ﬁgurálnym i mierne abstrahovaným

a expresívnym témam. Marián Komáček je významný umelec , ktorý
vytvára svoj register symbolov a myšlienok, zameraných na niektoré
nosné témy, od automobilových veteránov po život človeka a jeho
lásky. V tom je čarodej a majster. V schopnosti pritiahnuť a zaujať
diváka. V jeho tvorbe nájdeme prvky detskej fantázie i osobnej ﬁlozoﬁe, ktoré sú hlboko zakorenené v tajomnej mysli umelca. Knižná
ilustrácia predovšetkým pre deti je priestor, kde sa autor často vracia
k svojej identite, prvej jazde na bicykli, odretým kolenám, potoku na
lúkach a nekonečnému obdivovaniu oblakov na oblohe. Mimoriadne hodnotná je jeho známková tvorba, ex libris. A špeciálne graﬁcký
dizajn. Ale predovšetkým maľuje na rozmerné plátna, kde vyniknú veľké farebné plochy, pôsobivá kompozícia aj detail. Staré autá,
osobnosti hudby, dotyk svetov. Zúčastnil sa desiatok kolektívnych
aj samostatných výstav, a to doma i v zahraničí. Absolvoval mnohé
podnetné študijné cesty (Florencia, Verona, Benátky, Holandsko,
Belgicko, Nemecko, Egypt, USA, Kanada). Mimoriadne podnety
získaval na úspešných domácich i zahraničných sympóziách.
V roku 1986 dostal cenu Matice slovenskej za najkrajšiu knihu
roka, v roku 1988 I. cenu v maľbe na súťaži v Trenčíne, diplom
na II. egyptskom trienále graﬁky v Káhire (Egypt, 1996), cenu na
medzinárodnej výstave graﬁky v Portlande (USA, 1997), čestné
uznanie na medzinárodnom trienále malých graﬁckých foriem Clermon Ferrand (Francúzsko, 1999), diplom na VIII. Medzinárodnom
bienále malých graﬁckých foriem a ex libris v Poľsku (2000).
Diela Maroša Komáčka sú vo svetových i domácich zbierkach
galérií i súkromných zberateľov.
Jeho dielo je prepletené životom. Humánne posolstvo vnáša do každého obrazu. Autorova tvorba je umením, ktoré dáva divákovi slobodu
pocitov a myšlienok. Z liniek a tvarovo bohatých abstraktných výsekov
sa na obrazovej ploche formujú naratívne alebo fantastické posolstvá pre
diváka.
Žije a tvorí v Bratislave.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista, marec 2017

Narodeniny, 2001
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Probošt Prof. Petr Piťha

Matúš Kocian,
kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě
Matúš Kocian se přistěhoval ze Slovenska do Prahy ve věku pěti let. Po ukončení gymnázia vystudoval
Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, ve zralém věku ještě absolvoval studium teologie na Papežské
Lateránské univerzitě v Římě. Před čtyřmi lety jsem se ho v rozhovoru pro časopis Listy ptala na jeho
život vědce, kněze i ilustrátora. Po této době se k němu opět vracím, abychom se bavili o významné
události začátku roku – jeho jmenování kanovníkem.

P

oměrně dlouho jste byl farářem
v Českém Brodě, kde jste pečoval jak
o duchovní tak o kulturní život obce.
Konečně v lednu tohoto roku jste se vrátil
do Prahy. Vaše místo je nyní ve farnosti
u kostela sv. Matěje v Dejvicích. Ocitáte se
v místech, kde jste již prožil kus života. Co
to pro vás znamená?
Nejprve jsme bydleli v Kobylisích, na
druhém břehu Vltavy. Teprve po absolvování přírodovědy jsem se objevil tady v Dejvicích. Přestože jsem do zdejší farnosti nikdy
nespadal bydlištěm, zapustil jsem zde jisté
kořeny. Začínal jsem pracovat ve výzkumném ústavu a chodil jsem ministrovat právě
sem do kostela sv. Matěje. Navázal jsem tu
mnohá přátelství s farníky, spolu jsme třeba jezdili na hory na Slovensko či do Itálie.
Později, když už jsem studoval v semináři,
spoluorganizoval jsem tábory pro děti. Z tohoto důvodu se mám kam vracet. Skutečně
to vnímám jako jakýsi návrat domů, avšak
nikoli snadný. Čeká mě zde hodně práce a já
se už necítím tak mladý, jako před patnácti
lety. Vnímám to jako novou životní výzvu
spojit pastorační činnost pro farní komunitu s prací se studenty na univerzitě a nejen
to. Jsem teď blíže kolegům z vědecké obce

a rád bych ještě, alespoň co čas dovolí, přiložil ruku k dílu i v této oblasti. Přistěhoval
jsem se zároveň i do blízkosti rodičů, takže
je mohu častěji vidět.
Letos 28. ledna jste byl slavnostně instalován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech
svatých na Pražském hradě. Mohl byste laikovi říci pár slov z historie této funkce?

Nově ustanovený kanovník RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.

Ve zkratce lze říci, že tato instituce je
spjata s Karlem IV., který ji roku 1339
založil. Jemu velmi záleželo na vzdělanosti.
Založil Karlovu kolej, tedy pozdější Karlovu univerzitu, a chtěl mít i na Pražském
hradě instituci, tvořenou vzdělanci. Proto
byla Kapitula Všech svatých obsazována
mistry Karlovy koleje, tedy kněžími, kteří
se věnovali výuce a vědě. Později kapitula
prošla svým nelehkým vývojem, ale dnes
je zde snaha vrátit jí její původní smysl.
Kapitula jako sbor kněží reprezentuje přítomnost církve na určitém významném
místě historie i duchovního života národa.
Tato přítomnost nemá být vnímána jen
institucionálně, ale především duchovně.
V případě naší Kapituly Všech svatých jde
i o propojení církve, školství a vědy, tedy
v jistém smyslu je důkazem toho, že církev
nebyla ani v době Karla IV. ani dnes „zpátečnickou“ institucí, ale dokázala platně
vstupovat do těchto oblastí lidské činnosti.
V Pražské arcidiecézi máme kromě té naší
Kapituly Všech svatých ještě Metropolitní
kapitulu při katedrále sv. Víta a kapituly na
Vyšehradě, Karlštejně a ve Staré Boleslavi.
Život těchto kapitul byl přetržen v období socialismu, kdy lidé ztratili povědomí
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o jejich existenci a smyslu. A to se dnes
snažíme napravit.
Čím je zvláštní kostel Všech svatých? Je
to tím, že se v něm nachází hrob svatého
Prokopa?
Kostel je určitě jedinečný hlavně tím, že je
přímou a nedílnou součástí komplexu hradních budov. Ostatky sv. Prokopa sem byly
přeneseny ze Sázavy roku 1588. Současný
kostel stojí na místě původní královské hradní kaple, která zde byla už od roku 1185.
Kdo vás do funkce kanovníka vybral?
Už více let působím na Fakultě životního
prostředí České zemědělské univerzity, kde
přednáším ekologickou etiku a spolupracuji s kolegy entomology z Fakulty životního
prostředí. Po hlavičkou fakulty také publikuji vědecké práce z oboru entomologie.
V roce 2012 založil pan kardinál Dominik
Duka, arcibiskup pražský, Duchovní správu
pro akademickou obec České zemědělské
univerzity v Praze a mě pověřil jejím vedením. Mým úkolem je nabídnout studentům i zaměstnancům univerzity duchovní
službu. Každé úterý pro ně slavím mši svatou a snažím se vytvořit podmínky pro život
křesťanského společenství studentů. Není
to zatím žádná práce s davy, spíše trpělivá
a nenápadná služba pro ty, kteří vnímají
potřebu prožívat svůj křesťanský život intenzivněji i na půdě univerzity. Jmenování
kanovníkem souvisí s touto mou činností,
ale i s mou další prací pro církev. Pan kardinál mě jmenoval po poradě a se souhlasem
členů kapituly, jejímž proboštem je pan
Prof. Petr Piťha, bývalý ministr školství.
Co představuje náplň práce kanovníka?
Kapitula je sbor kněží - kanovníků v čele
s proboštem. Jejich původní charakteristikou byla společná chórová modlitba. Leckde ještě kapituly takto fungují. Povětšinou
však již chápeme instituci kapituly více
jako záležitost reprezentace církve na konkrétních významných místech, spjatých
s bohatou historií církve i národa. Snažíme
se sloužit modlitbou, liturgií, duchovními
obnovami, přednáškami anebo třeba přijímáním poutníků na těchto místech. Naše
Kapitula Všech svatých představuje také
důležitou kontinuitu naší přítomnosti na
Pražském hradě. Je pokračováním tradice, sahající k Otci vlasti, Karlu IV. Církev
je historicky nejstarší institucí, a proto by
byla škoda nezachovat si symboly, které
tuto kontinuitu i bohatství dějin dokládají.
Nejde však jen o mrtvou historii. Snažíme
se i historické instituce naplňovat životem
a novým obsahem. A to je ona snaha o kontinuitu. Zvláště v dnešní době je potřeba
v naší sekulární a multikulturní společnosti
ukazovat, že kněží mohou mít větší přesah
než je vlastní služba pro církev. Často mají
také rozhled v nějakém jiném oboru, vy-

učují, publikují nebo třeba objevují nové
druhy brouků, jako v mém případě.
Při slavnostní ceremonii jste měli všichni
slavnostní oděv. Dalo by se říci, že podoba tohoto kostýmu i dalších církevních oděvů se ve
své typické formě od doby baroka nezměnila.
Neuvažuje se v církvi o nějaké modernizaci?
Kanovnický oděv sestává z kleriky,
rochety, mozzety, cingula, biretu a pektorálu. Klerika byla dříve uniformou, kterou
kanovníci nosili běžně, tak jako ostatní
kněží. V současné době nosíme tento kněžský oděv v závislosti na okolnostech a konkrétní příležitosti. Hodně záleží i na kulturním kontextu. Jinak to vnímáme v Čechách
a jiné to je, když přijedete do Říma. Oděv
kanovníka dnes považujeme spíše za slavnostní a reprezentativní oblečení, které se
nosí zejména při slavnostních příležitostech
nebo liturgii. Právě proto není potřeba jej
„modernizovat“. Ostatně, velmi podobné
oděvy najdeme i v jiných církvích, třeba
u anglikánů či luteránů, ale také v civilní
sféře třeba u právníků či akademiků.
Jak svoji funkci kanovníka vnímáte
v kontextu dnešní doby?
Vnímám ji úplně stejně jako to, že jsem
knězem. Dříve nebylo běžné, že by se biologové stávali kněžími a navíc ještě kanovníky.
Proto mám ze svého jmenování dvojnásobnou radost a vnímám je jako ocenění mé
práce a sebe sama tam vidím jako zástupce
přírodovědců. Myslím, že takto to vnímá
i pan kardinál Duka, jemuž hodně záleží
na tom, aby se církev nebála vstupovat na
mnohdy tenký led sekulárního světa, kde se
obvykle necítíme tak jistí jako ve svém vlastním církevním prostředí. Katolická církev je
univerzální institucí, která se nebojí nových
výzev a nových situací. Zažili a prožili jsme
jich v historii už nesčetně. Vždycky máme co
nabídnout, protože Bůh – Kristus je nevyčerpatelný. O něj se opíráme a jej zvěstujeme.
Kdo chce, ten to ocení.
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová

Kostel sv. Matěje v pražských Dejvicích

Kostel Všech svatých na Pražském hradě

Z průběhu ceremonie v centru s proboštem Prof. Petrem Piťhou
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Poblíž Prahy, v krásné oblasti Ladova
kraje, naleznete Lesní Lázně, součást
známého resortu Legner Hotel Zvánovice.
Dobrým duchem lázní je jejich vedoucí
a terapeutka Jana Zámyslická, kterou
klienti mohou potkávat při svých
relaxačně ozdravných, rekondičních nebo
preventivních pobytech.
Co pro vás znamená práce terapeutky?
To, že pracuji právě zde, je shoda náhod, za
které jsem ale velmi ráda. Stejně tak za to, že
jsem se stala terapeutkou. Na začátku cesty
stálo setkání s báječnou kolegyní, která mne
zasvětila do tajů této práce, která se stala mým
životním posláním. Práce terapeuta je krásná
a náročná zároveň, věnuji se jí už 10 let a stále
vyžaduje sebevzdělávání, zvýšenou empatii
a také sledování nových trendů a poznatků. Výsledek mne však velmi těší – pomáhám lidem.
Nabízejí Lesní Lázně také něco speciﬁckého,
co byste vyzdvihla?
Díky tomu, že Lesní Lázně leží uprostřed
nádherné přírody Voděradských Bučin, což
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umím ocenit i jako místní obyvatelka, můžeme
poskytovat nejen tradiční relaxační procedury,
jako jsou aroma koupele, masáže a zábaly, ale
zaměřujeme se také na venkovní klimatoterapii
tzv. Nordic Walking. Jedná se o chůzi s hůlkami,
při které ochlazujeme končetiny v lesních ráchadlech a provádíme dechová cvičení. Zároveň
také učíme správnému držení těla a uvolňování
svalového aparátu.
Jaké novinky pro nejbližší období v Lesních
Lázních připravujete?
Nápadů je vždy dost, ale nyní pracuji na realizaci speciálního programu. Každodenní kontakt
s klienty mi totiž umožňuje vnímat podstatný
problém dneška – lidé často neumějí odpočívat,
vrství se jim pracovní i osobní problémy, starosti, přidává se stres. Proto kromě relaxačních
procedur připravujeme cvičení zaměřené na
tělo i psychiku; zaměříme se na zdravá záda,
na odbourání stresu i na vnímání sama sebe
a svých potřeb. Ale každému bych doporučila na chvilku si oddychnout a přijet se podívat
k nám do Legner Hotelu Zvánovice a Lesních
Lázní. Není nic lepšího, než si na vlastní kůži vyzkoušet různé procedury, relaxační rituály nebo

cvičení pod širým nebem. Přijeďte, těšíme se
na vás…
LESNÍ LÁZNĚ
LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE
Tel.: 323 649 679
www.lesnilazne.cz
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KDYŽ KVĚTINY POMÁHAJÍ
Ve Voděradské ulici v Říčanech, v místech, jak si jistě ještě
někteří pamětníci vzpomenou, kde kdysi stávalo veliké
rodinné zahradnictví Celých, se v tradici pokračuje. Již
více než čtvrtstoletí se zde nacházejí moderní prostory
úspěšně fungujícího zahradnictví Ekoflor Hubert
Neumann.
Květiny pro každou příležitost
Zahradnictví Ekoflor to však
není jen prodej řezaných a hrnkových rostlin, zeleninové sadby,
ovocných stromků a sezónních
venkovních rostlin či floristického
zboží, zahradního materiálu, chemie atd. Společnost Ekoflor také
nabízí údržbu a výsadby veřejné
zeleně, realizace zahrad nebo čištění příkopů podél silnic a seřezávání krajnic; vše za pomoci vlastního technického parku. Co však
zahradnictví dostalo do povědomí
veřejnosti nejvíce, je jeho specializace, na kterou se zaměřuje již od
svého vzniku – jedinečné vazby
květin.
Šikovné ruce zkušených floristek celoročně tvoří nádherné svatební vazby určené pro nevěsty,
ženichy, družičky, na výzdobu vozidel či slavnostních tabulí a interiérů, nebo vazby smuteční, vazby
pro každou příležitost a náladu,
nebo vazby a dekorace tematicky
přizpůsobené ročnímu období.
Zahradnictví, zakládající si také
na individuálním přístupu k zákazníkům, pro letošní sezonu přichází
s atraktivní novinkou – od května
otevírá nový skleník s plochou téměř 200 m2, který bude přímo propojen s prodejními prostory.
Květiny z celého světa
Dlouhodobým
dodavatelem
řezaných a hrnkových květin, exotických květin a aranžérského materiálu pro zahradnictví je velkoobchodní společnost Florplant s.r.o.,
s místní pobočkou ve Vestci u Prahy. Florplant patří ve svém oboru
ke špičce, nabízí prvotřídní servis,
dováží zboží z Holandska, Kolumbie, Dánska či Srí Lanky a také
ručí za jeho vysokou kvalitu. Mezi
nejžádanějšími květinami jsou již
tradičně velkokvěté růže, orchideje
a poptávka je také po exotických
květinách do náročnějších vazeb.
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Spolupráce mezi Ekoflorem a
Florplantem však u řezaných květin nekončí. Další oblastí jsou solitérní zelené a kvetoucí rostliny do
vnitřních prostor, které mají nejen
okrasný význam, ale především
fungují jako přirozené zvlhčovače
vzduchu; profesionálové z obou
společností si umějí při zařizování
interiérů poradit.
Květiny v rukou studentů
Když byla před mnoha lety zřízena, měla škola jednoznačné zaměření, které si udržela i přesto, že
se rozšířila její vzdělávací nabídka,
změnil se její název i sídlo. Střední
škola řemesel Kunice je určena zejména pro mládež se speciálními
vzdělávacími potřebami a vzdělávacími problémy. Sídlo školy je
v nádherné přírodě na okraji malebné vesnice Kunice. Svým studentům nabízí komplexní vzdělávání včetně praktické výuky a také
možnosti internátního ubytování;
po úspěšném ukončení studia
obdrží výuční list. Aktuálně jsou
žáci přijímáni do tříletých oborů
vzdělání cukrář, kuchař, květinářflorista, pečovatel a prodavač.
Oficiální termín pro podávání
přihlášek je do 1. března 2017,
ale budou vyhlášena i další kola
přijímacího řízení, stačí sledovat
webové stránky školy.
A jaké je spojení mezi SŠŘ
Kunice a zahradnictvím Ekoflor
Hubert Neumann? Zahradnictví
poskytlo škole již před lety zázemí v podobě umožnění praktické výuky. Začínající květináři a
floristé si postupně procházejí
všemi činnostmi, seznamují se se
zbožím, učí se reagovat na zákazníky. Praxe jim dává zkušenosti
nejen do života, ale je dobrým
odrazovým můstkem i pro účast
v květinářských a floristických
soutěžích jako je Soběslavská
růže, Chodské kvítí nebo Plzeňský karafiát.

Ekoflor - Hubert Neumann
Voděradská 614, 251 01 Říčany,
telefon: 323 605 776
www.ekoflor.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – pátek 7:30 – 18:00
sobota, neděle a svátky 8:00 – 14:00

Studenti ze SŠŘ Kunice se účastní květinářských
a floristických soutěží.

Střední škola řemesel Kunice,
příspěvková organizace se
sídlem K Učilišti 18,
Všešímy-Kunice
tel.: 323 66 54 83
email:
ssrkunice@ssrkunice.cz
www.ssrkunice.cz
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