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Výber slovenských programov v júni a júli 2016
10. 6. – 26. 6.
Číročistý romantik
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Výstava k 120. výročiu narodenia Jaroslava Vodrážku, graﬁka, ilustrátora,
maliara a pedagóga, ktorý žil a tvoril na Slovensku v Martine. Výstavu
SNM v Martine pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s KVKLi.
Výstava je prístupná v pondelok-piatok 9.00–18.00 hod.
11. 6. 19.00 hod.
Čitáreň DNM
Slovenskí krajania a ich literatúra a tradície veselo i vážne
v podaní Viery Kučerovej, Simony Oreskej, Heleny Noskovej,
Evy Zajíčkovej, Magdalény Pajankovej a ďalších účinkujúcich.
K 70. výročiu návratu krajanov pripravil DOMUS SM v ČR.
13. 6. 15.00 hod.
Slovenské a české ľudové zvyky a tradície
SNM Martin
Komponovaný program pre stredoškolákov pripravil DOMUS SM v ČR
a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku.

14. 6. 15.00 hod.
Slovenské ľudové zvyky a tradície na Kysuciach
Kysucké múzeum v Čadci
Komponovaný program pre stredoškolákov pripravilo Kysucké múzeum
v Čadci a DOMUS SM v ČR.
25. 6. 16.00 hod.
Galéria DNM
Štyri prekvapenia. Svet očami slovenských výtvarníčok:
Monika Budd, Viera Čapková, Henrieta Kováčová, Monika Zavadinková.
Vernisáž výstavy Galérie ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR
uvedie riaditeľ Galérie ARTEM PhDr. Ľuboslav Moza. Výstava potrvá
do 25. 7., prístupná denne od 9.00–19.00 hod.

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

Pokračujeme vo výbere letných najzaujímavejších kultúrnych podujatí
v slovenských krajoch, keďže predpokladáme, že sa na Slovensko
chystáte, a stručný prehľad čo-kedy-kde vám pomôže zorientovať sa.
V ďalších číslach budeme pokračovať letom i jeseňou.
BRATISLAVSKÝ KRAJ
• Korunovačné slávnosti – Bratislava, 24. 6. korunovácia Márie Terézie
• Kultúrne leto a Hradné slávnosti – Bratislava, jún – september 2016
TRNAVSKÝ KRAJ
• Topfest – Piešťany 1.–2. júla
TRENČIANSKY KRAJ
• Medzinárodný folklórny festival Myjava – 17.–19. júna
• Filmový festival Trenčianske Teplice – 23.–26. júna
• Pohoda – Trenčín, 7.–9. júla
• Historické slávnosti – Trenčín, 20.–24. júla
ŽILINSKÝ KRAJ
• Festival Dotyky a spojenia – Martin, jún
• Folklórny festival Východná – 30. 6.–4. 7.
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
• Folklórne slávnosti pod Poľanou – Detva, 9.–10. júla
• Okolo Slovenska – Banská Bystrica, jún
• Koliesko – Kokava nad Rimavicou, 30.–31. júla
PREŠOVSKÝ KRAJ
• Európske ľudové remeslo ‒ Kežmarok, 8.–9. júla
• Okolo Domaše ‒ cyklistické podujatie, 9. júla
• Benátska noc ‒ Štrbské pleso, 16. júla
• Stredoveké hradné slávnosti na hrade Ľubovňa ‒ 22.–24. júla
• Rolandove dni ‒ Bardejov, 30.–31. júla
• Medvedie dni ‒ festival na Hrebienku, júl
• Made in Slovakia ‒ Poprad, 3.–6. augusta
KOŠICKÝ KRAJ
• Konvergencie ‒ Košice ‒ Medzinárodný festival komornej hudby, jún
• ART FILM FEST Košice ‒ 17.–25. júna
• Mazal Tov! ‒ Košice. Prvý židovskej kultúry na Slovensku, 29. jún–2. júl

Výstava se koná díky ﬁnanční podpoře MK ČR
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Slovo redaktora OBSAH
Spomienka na Lidice a Ležáky

Opozičné šachy ....................................................................2
Martin Guzi

Na základe náhodného
rozhodnutia z Berlína bola
obec Lidice určená k likvidácii ako odplata za atentát
na zastupujúceho ríšskeho
protektora Reinharda Heydricha. Atentát uskutočnili
dňa 27. 5. 1942 v rámci
Operácie Antrophoid československí vojaci Jozef Gabčík
a Jan Kubiš. Protektor zraneniu podľahol, atentátnici
sa ukryli. Ich posledným
úkrytom spoločne s ďalšími
piatimi členmi Antrophoidu sa stala krypta pravoslávneho kostola
Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. Po vyzradení traja zahynuli
pri obrane krypty a štyria českí a slovenskí parašutisti spáchali 18. 6.
samovraždu poslednými guľkami. Pred protektorátnou mocou biskup
Gorazd zobral všetku „vinu“ na seba. Bol uväznený a čakal na smrť.
Represálie na civilnom obyvateľstve ale nezastavil.
Už v noci 10. júna boli Lidice obkľúčené gestapom. 173 mužov
a chlapcov gestapo postrieľalo na záhrade miestneho statku. Ženy
boli presunuté do koncentračného tábora v Ravensbrücku. Deti boli
zavraždené v plynových komorách. Vyvraždených bolo 340 lidických obetí. Symbolom hrdinstva sa stal 73-ročný lidický farár Josef
Štenberka, ktorý všetkým do poslednej chvíle poskytoval duchovnú
útechu, aby sa sám potom postavil pred popravnú čatu. Po dedine nezostala ani pamiatka. Bol zničený kostol, cintorín, všetko... Podobný
osud stihol obec Ležáky. Obe obce sa stali stálou a verejnou obžalobou
nacizmu.
7. mája 2016 sme mali možnosť sledovať na ČT 1 ﬁlm Vyšší princíp, ktorý je o následkoch atentátu na ríšskeho protektora. Príbeh napísal Jan Drda podľa skutočnej udalosti na příbramskom gymnáziu.
Hlavnou postavou bol vtedajší riaditeľ školy doktor Josef Lukeš, ktorý
do roku 1939 učil na Slovensku. Druhého hlavného hrdinu študenta
Ryšánka stvárnil nezabudnuteľný Ivan Mistrík. Antonín Stočes, skutočný študent gymnázia, mal v deň popravy 17 rokov.
Pri príležitosti 70. výročia konca 2. svetovej vojny povýšil slovenský
prezident Andrej Kiska 7. mája 2015 Jozefa Gabčíka in memoriam do
hodnosti generála.
Helena Nosková, jún 2016
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N

ová štvorkoalícia Smeru-SD,
SNS, Mosta-Híd a Siete je od
samého začiatku, teda bezprostredne od marcových volieb, pod neustálym tlakom zo strany opozície. Ide o prvý
kabinet v modernej histórii Slovenska, ktorý nedostal na rozbeh nepísaných sto dní.
Hlavná opozičná trojka, SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina prvý mesiac neustále
strieľala najmä po Moste-Híd Bélu Bugára
a Sieti Radoslava Procházku s tým, že partnerstvom so Smerom zradili svojich voličov.
Paradoxne, práve lídri týchto dvoch strán
celý rok spoluprácu so Smerom apriori nevylučovali, a aj vďaka tomu vo voľbách dopadli, ako dopadli. Opozícia nešla do volieb
ako jednotná alternatíva Smeru a ak boli
dve strany, ktoré mohli po voľbách uhnúť,
boli to Most-Híd a Sieť. A vedeli to aj ich
voliči, alebo drvivá väčšina z nich. Opozičná trojka do podpisu koaličnej zmluvy
vyzývala budúcich vládnych poslancov zo

rovnako opozícia vyčítala, že počas svojho
pôsobenia v Študentskom pôžičkovom fonde nezákonne zobral na odmenách takmer
40 tisíc eur, ktoré neskôr vynútene vrátil,
aby mohol zostať na ministerstve.
Odídenec zo Siete Miroslav Beblavý
a poslankyňa za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová začiatkom apríla, teda pred
schôdzou o programovom vyhlásení vlády,
vyzvali premiéra Fica a predsedu parlamentu Andreja Danka (predseda SNS), aby
Plavčana (nominanta SNS) z funkcie ministra odvolali, inak budú ministrovi vyslovovať nedôveru v parlamente. Minister teda
ešte ani poriadne nebol ministrom, a už mal
padnúť. Ale veď nech, ako vravieval Miki
Dzurinda – padni, komu padni. Obvinenia
sa ukazovali ako hodnoverné, Plavčanove
kroky v študentských pôžičkových fondoch dokonca začala opätovne prešetrovať
prokuratúra. V každom prípade, opozícia
z neznámych príčin Plavčana od začiatku

stavala ﬁrma Real Štúdio K.F.A. podnikateľa Mariana Kočnera a ﬁrma Ladislava
Bašternáka v ňom údajne kúpila sedem
bytov za 12 miliónov eur. Následne si
Bašternákova ﬁrma uplatnila nadmerný odpočet DPH vo výške dva milióny eur. Bašternák vraj 12 miliónov eur za
byty vyplatil v hotovosti.
Prípad je o to pikantnejší, že Bašternákova ﬁrma postavila aj bytový komplex Bonaparte, v ktorom si byt prenajíma predseda
vlády Robert Fico. Opozícia najskôr Fica
žiadala odvolať prezidenta ﬁnančnej správy
Františka Imreczeho, teraz sa dožaduje odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Aby toho nebolo málo, Kaliňák zasa poukázal na to, že v marci 2011, za vlády Ivety
Radičovej, bol vyplatený nadmerný odpočet DPH Bašternákovej ﬁrme vo výške 3,6
milióna eur, vratku vyplatili za päť dní, nebola nariadená daňová kontrola a Danielovi Lipšicovi vtedy stačilo trojdňové miestne

Opozičné šachy
spomínaných dvoch strán, aby našli odvahu a vystúpili z týchto subjektov, aby
nemohla vzniknúť nová vláda. Dokonca
si k tomu spravili aj míting na námestí
SNP v Bratislave. Potom, pri prerokúvaní
programového vyhlásenia v parlamente,
OĽaNO-NOVA a SaS vyzývali vládnych
poslancov, aby nezahlasovali za programové vyhlásenie. Drvivá väčšina rozpravy
z úst opozičných rečníkov sa niesla v duchu
osobných útokov či už na Smer Roberta
Fica, ale najmä na Most-Híd a Sieť a ich
lídrov. Čo nová vláda ponúka Slovensku
na ďalšie štyri roky, opozíciu zatiaľ zaujíma
minimálne, respektíve len klasicky marketingovo – všetko zle. Chcete zrušiť daňové
licencie, ktoré musia platiť aj ﬁrmy, ktoré sú
v strate? Zle – pretože to zrušíte až od roku
2018. Ešte pred samotným programovým
vyhlásením opozícia zaútočila na ministra
školstva Petra Plavčana, že ako predstaviteľ
študentských pôžičkových fondov v minulosti porušoval zákon, keďže fond požičal
5,5 milióna eur Slavii Capital, kde vtedy
pôsobila Plavčanova manželka. Zákon hovoril o tom, že fondy môžu peniaze požičiavať študentom alebo ukladať do bánk,
a nemôžu ich investovať napríklad formou
pôžičky súkromnej spoločnosti. Plavčanovi

apríla, kedy prípad otvorila, nechala ležať
ladom a nevrátila sa k nemu ani slovíčkom.
Hoci, aspoň to tak vyzerá, ho mala na lopate a jeho odchod si mohla vynútiť. Nestalo
sa, nikto nevie prečo – opozíciu pochybenia
Plavčana prestali zaujímať.
Namiesto toho SaS a OĽaNO-NOVA
pri akejkoľvek príležitosti nakladali a nakladajú Mostu-Híd a Sieti – doslova si z nich
spravili boxovací vak. Dva najsilnejšie opozičné subjekty doteraz nedokázali prežuť,
že voľby prehrali. Počas prvej riadnej parlamentnej schôdze predložila opozícia viac
ako 50 návrhov zákonov, viacero z nich takých, ktoré v minulosti presadzoval Most-Híd či Sieť. Všetko len preto, aby ukázali,
že ako vládne subjekty nezahlasujú za to, čo
podporovali v minulosti. Z pohľadu politickej reality je takýto postup detinský, bez
výpovednej hodnoty a platí na každého. Ak
by totiž vládli OĽaNO a SaS spolu, Richard
Sulík, šéf liberálov, by okamžite zrušil celý
sociálny Ficov balíček, naopak, Matovič ho
chce celý zachovať. Takže, ako by hlasovali
v parlamente?
Opozícia okrem Plavčana koncom marca otvorila niekoľko rokov starú kauzu
nadmerného odpočtu DPH pri bytovom
komplexe Five Star Residence. Objekt

dokazovanie. Lipšic bol vtedy ministrom
vnútra a za podobné konanie chce dnes Kaliňáka odvolávať. Navyše, kauza nadmerného odpočtu DPH pri bytovom komplexe
Five Star Residence sa udiala v roku 2012,
kedy kolaboval systém daňovej správy po
zmenách informačného systému, ktoré inicioval Ivan Mikloš. K relevantným dátam
sa vtedy istý čas nevedel dostať nikto, vrátane samotných daniarov.
Pokiaľ ide o spomínané dve kauzy, prípad
Plavčana sa dá hodnotiť ako osobné zlyhanie, nadmerné odpočty DPH ako dlhodobý systémový problém. Ku cti Smeru slúži
aspoň to, že s daňovými podvodmi začal
počas druhej Ficovej vlády reálne bojovať
a aj s reálnymi výsledkami.
OĽaNO a NOVA začali približne v rovnakom čase chytať dvoch zajacov naraz, a to
ani nie mesiac po parlamentných voľbách.
Ak by sa sústredili najprv na Plavčana, cielene a dlhodobo, možno by už nebol ministrom. Potom by otvorili druhú kauzu, a tlak
na Kaliňáka by bol nepomerne vyšší a možno by skončil aj on. Takto zatiaľ opozícia
nedosiahla nič, okrem výrazného zamorenia
vzduchu, keďže páli po všetkom možnom,
čo sa hýbe. Samozrejme, Plavčan s Kaliňákom možno vo funkciách skončia, to vôbec
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nevylučujem, ale postup najprv jeden potom druhý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou efektívnejší. Že menej je niekedy
viac, zatiaľ Matovič a Sulík nepochopili.
Zvláštnu stratégiu zvolili opoziční lídri
aj na prvej riadnej schôdzi. Vládne strany
a vládni poslanci na nej nepredložili ani jeden návrh zákona, SaS a OĽaNO-NOVA
naopak dali viac ako 50 návrhov zákonov.
Dva týždne potom vládu kritizovali, že nepredložila nič, a im všetky návrhy zamieta. Do druhého čítania nakoniec vládna
opozícia posunula jeden návrh. Hlavným
cieľom SaS a OĽaNO bol len cirkus pre
médiá, čo dokazujú ich opakované výroky,
že pre svoje návrhy nebudú hľadať podporu u koaličných poslancov, lebo tak by
sa vlastne zapredali. Neviem, ako chcete
presadiť akýkoľvek návrh v akejkoľvek spoločnosti alebo rodine, ak o ňom odmietate
hovoriť s druhou stranou. Chlapci z OĽaNO a SaS zjavne vedia.
Rozbroje sú aj medzi samotnými opozičnými stranami. SaS, OĽaNO a Sme rodina
najprv avizovali zostavenie tieňového kabinetu, ktorý sa nakoniec nekoná. SaS a OĽaNO ale nedávno podpísali dohodu o vzniku Opozičnej rady. Obe strany sa budú
informovať o predkladaní návrhov zákonov.
Budú tiež koordinovať postup pri zvoláva-

ní mimoriadnych schôdzí parlamentu či
odvolávaní členov vlády. Koordinovať majú
spoločne aj svoje mediálne výstupy, ktoré
sa týkajú káuz a vytvoria spoločné odborné
tímy. Rozhodnutia bude Opozičná rada prijímať konsenzom. Hnutie Sme rodina podnikateľa Borisa Kollára však Opozičnú radu
netvorí, čo príznačne okomentoval poslanec
Sme rodina Milan Krajniak.
Ak SaS a OĽaNO potrebujú Sme rodina do vlády alebo na podporu akýchkoľvek
iných aktivít, hnutie je im dobré, ak s ním
majú reálne spolupracovať, vtedy ho odložia
bokom. SaS a OĽaNO sa podľa Krajniaka
pokúsili “sprivatizovať” si opozíciu. „V otázke užšej spolupráce v opozícii im zrazu akosi
smrdíme?“ pýta sa Krajniak obyčajných a liberálov s tým, že ide len o priateľské upozornenie.
Ak niečo dve najsilnejšie opozičné strany zabíja, je to antisystémovosť a nenávisť,
ktorú šíria. Spýtajte sa Matoviča vážne na
dôchodky, ako upraviť druhý pilier a ako
ich valorizovať a on okamžite vypľuje odpoveď. Keby sa nekradlo, dôchodky riešiť
netreba, bolo by na všetko, aj na výplaty seniorov. Tento skratkovitý typ verejnej debaty druhej najsilnejšej vládnej strany je cestou do pekla. Rovnako je cestou do pekla
morálna nadradenosť, ktorú OĽaNO a SaS

predvádzajú. V mene vlastných ideálov sú
schopní nechať krajinu a občanov padnúť
na kolená. Každý, kto sa čo len minimálne kriticky vyjadrí na adresu OĽaNO, si
skôr či neskôr od Matoviča vypočuje niečo v tom duchu, že je ako malý chlapec,
respektíve chce byť za chrumkavého, ako
naposledy opozičný poslanec Miroslav
Beblavý. A to sú Matovičove najjemnejšie
slová. Neprekonateľné delenie a kádrovanie
na dobrých a zlých dnešnej slovenskej spoločnosti neprospieva, a už vôbec nie z úst
Matoviča, ktorý pre vlastné zviditeľnenie sa
verejne klamal toľkokrát, že sa to ani nedá
spočítať.
Zatiaľ teda SaS a OĽaNO-NOVA robia
všetko preto, aby prehlbovali svoju izolovanosť na politickej scéne a do budúcna sa
zabetónovali ako opozičné strany, ktoré sa
nedohodnú s nikým a na ničom. Z princípu. A ešte na to budú hrdé, ako sú teraz. Ak
nezmenia slovník a témy, SaS a OĽaNO-NOVA sa nikdy nestanú plnohodnotným
súperom, respektíve spoluhráčom vládnych
subjektov. Minimálne SaS by to pomohlo,
keďže na rozdiel od OĽaNO-NOVA disponuje širokou základňou odborníkov
a hlavne v ekonomických témach má ucelenú predstavu o fungovaní štátu.
Martin Guzi, novinár
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Zamyslenie sa nad jedným
literárnym odkazom

Záborského tvár je priam zrkadlom života
plného sklamaní

V tomto roku si pripomíname 140. výročie úmrtia Jonáša Záborského. Pôvodne
príslušníka chudobnej zemianskej rodiny
(narodil sa 3. 2. 1812 v Záborí pri Martine
a umrel 23. 1. 1876 v Župčanoch), neskôr
katolíckeho aj evanjelického farára, pedagóga,
novinára, publicistu, prozaika i básnika. Na
rodovom „címere“ Záborských červenoodetý
husár vráža striebornú kopiju do pŕs bieleho
medveďa. Podľa historika a spisovateľa Bela
Kleina-Tesnoskalského ide o poctu „praotcovi rodu z rúk kráľa Bela IV. za verné služby odvedené na poľovačkách v Turci“. Treba dodať, že aj Jonáš sa celý život bil – opäť
podľa Tesnoskalského – „s divými šelmami
v ľudskej podobe“. Ešte musíme doplniť, že
okrem spomínaného výročia úmrtia literáta
si pripomíname aj 165. výročie vydania jeho
zbierky Žehry – básně a dvě řeči. Knihy, ktorá
rozčerila vody vtedajšieho diania hádam viac
ako vietor silnej búrky...
Je koniec februára, na košickom Hlavnom
námestí sa v zime – ktorú už azda aj málokto
čakal – popoludnia obyčajného dňa v strede
týždňa ponáhľajú za radosťami a čelia starostiam obyvatelia i návštevníci mesta. Prudký
vietor im ženie do očí bodavé snehové vločky,
klopia hlavy k zemi a naučenými pohybmi
smerujú do uzavretých priestorov – domovov,
úradov a či obchodov – kde sa schovajú pred
nepriazňou počasia. Oproti Dómu sv. Alžbety je typickou plechovou tabuľkou s číslom 28
„ociachovaná“ budova bývalej katolíckej fary.
Jej fasádu krášli aj menej typický artefakt:
na okoloidúcich z nej pozerajú tváre dvojice významných osobností. V takom výraze,

Začnime hneď dôležitým konštatovaním, že každá kvalitná
literatúra v sebe nesie aj nevyhnutný aspekt nadčasovosti.
Aktuálny stav nielen opisuje, ale istým autorským originálnym
zhrnutím signiﬁkantných javov dokáže predpovedať budúcnosť
spoločnosti a poryvy procesov v nej prebiehajúcich. Autor
zároveň poukazuje na nešváry, ktoré nemieni nechať
bez povšimnutia. Ba ešte viac, zasadzuje sa za ich
riešenie a snaží sa ich aj vykoreniť. Aj pomyselná stavba
slovenskej literatúry sa miestami priam opiera o živé nosné
piliere takýchto odvážlivcov s perom v ruke. Spomeňme si na
jedného z nich, ba skôr na odkaz, ktorý nám tu nechal
vo svojom diele...
v akom ich stvárnil akademický sochár I. Bartusz. Z textu je jednoznačné, o koho ide: „Na
košickej fare sa 24. februára 1849 stretli vedúci predstavitelia slovenského národa Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský a rokovali o národnom programe Slovákov. “
Aj pri „skromných“ vedomostiach o živote
a diele Záborského (odporúčame jeho vlastný životopis a či napríklad Vydavateľstvom
MS vydaný komentovaný výber Chruňo
a Mandragora z roku 2006) je zrejmé, že text
je viac ako polemický... Vernejšie pravde by
asi skôr bolo vyobrazenie súperov, lebo tými
po počiatočnom spoločnom „vzplanutí“ Záborský a Štúr neskôr naozaj boli. Všimnime
si predovšetkým výraz Záborského tváre. Oči
potiahnuté vzdorom, zachmúrený výraz tváre, stvrdnuté rysy okolo úst... Ozaj, existuje
vôbec stvárnenie tohto muža, na ktorom by
bol výraz jeho tváre iný? Pamätník na mieste
rodného domu v turčianskom Záborí s bustou od Fraňa Štefunku, busta v prešovskom
parku na centrálnom námestí, pamätná tabuľa na dlhoročnej fare v Župčanoch, ale aj
v krátkom pôsobisku v Rankovciach, takmer
dvadsať rokov skrývaná busta opätovne „tróniaca“ na tej istej košickej Hlavnej (tentoraz
číslo 67), portrét od akad. maliara A. Kováčika, plaketa od J. Liptáka... Vždy tá istá
zachmúrená tvár s bolestným a zatrpknutým
výrazom – priam zrkadlo života plného sklamaní. V Záborského Vlastnom životopise
sme sa dočítali, že prišla chvíľa, keď sa opäť
raz zapovedal. Stisol vzdorne ret, pevnejšie
sa zaprel rukami o stôl a napísal: „Životopis
spisovateľov objasňuje značne jeho diela, je

akoby kľúčom do ich svätyne. A nikto, tuším, život človeka vernejšie opísať nemôže
ako on sám. To, hľa príčina, prečo ja končím
svoju spisovateľskú činnosť krátkym opísaním pamätnejších svojich osudov. Uznávam
to za potrebné pre ten prípad, keby ma daktoré z mojich diel prežilo a udržalo sa na čas
vo verejnosti. Ak ale takého dôjdu ocenenia
ako v Šemberových Dějinách řeči a literatury české, kde meno moje len registrík pokútnych pisálkov rozmnožilo, nech príde
k mnohým márnym prácam i táto. Ostatne
životopis môj prispeje trochu i k objasneniu mnou prežitého veku. Kto menovite so
slovenskou literárnou i politickou históriou
zapodievať sa bude, ten tu daktoré užitočné
pokynutia nájde.“
Toľko – vraj naposledy s perom v ruke voči
prázdnemu papieru – zatrpknutý „národný
hriešnik“, ako sám seba v ktorejsi svojej Žihadlici (sérii žánrových spoločenských satír,
ktoré inšpirovali v 20. storočí jedno slovenské vydavateľstvo k vzniku špecializovanej
kritickej edície) nazval. A nebol by to on,
keby osteň chýbal i v takom vážnom „testamente“, máme na mysli narážku o vytvorení ďalšej „márnej práce“. A nebol by to on,
keby i predvídavo nemal pravdu, máme na
mysli skutočnosť, že ten, kto sa „slovenskou
literárnou i politickou históriou zapodieva“,
by nemal obísť tento subjektívny dokument
o dôležitej etape slovenských – nielen literárnych – dejín. Je to možnosť nahliadnuť (hoci
z jednej strany) priamo do diania v národno-emancipačnom hnutí predovšetkým v prvej polovici 19. storočia a medzi ľudí, ktorí
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Pamätník na mieste rodného domu

tento pohyb či už vyvolávali, alebo aspoň do
značnej miery ovplyvňovali.
Keď Jonáša Záborského inštalovali v auguste 1853 za katolíckeho farára do východoslovenskej dedinky Župčany, prišiel tam
zatrpknutý, rozhádaný azda s celým svetom
a pevne rozhodnutý, že už nikdy nesiahne
na tvorivé pero. Až okázalo sa začal venovať
majetkovým pomerom a hospodáreniu. Alebo, ak chceme, opäť naplno, ako vždy a všetkému. Našťastie, v tejto zaťatosti vydržal iba
päť rokov, lebo – ako píše básnik a literárny
historik Jaroslav Rezník: „Ustúpil vari prvý
a posledný raz vo svojom živote a bolo to na
prospech slovenskej literatúry.“ Tej literatúry,
ktorej venoval veľkú časť života a ktorú chápal
ako jeden z prostriedkov, vďaka ktorým možno vytiahnuť národ na slnečné svetlo, cestu
národného i sociálneho napredovania. Ak
trochu zjednodušíme dej, môžeme povedať,
okrem opísaného osudného košického stretnutia so Štúrom kdesi na úsvite „hádky“, že
povestnou poslednou kvapkou bola dovtedy
(a možno ani odvtedy) v slovenskej literatúre nevídaná polemika o jednej knihe. Teda
o jednej knihe zdanlivo, v skutočnosti však
nešlo o nič menej, ako o charakterový stret
medzi starým a novým, o jazykové a literárne
pole, na ktorom sa proti sebe postavili staroslováci a štúrovci, rozdelení práve Záborského
zbierkou Žehry z roku 1851. Boje o Žehry,
lebo i tak história nazvala toto zápolenie,

predstavovali vlastne rozhodujúci bod na
Zima stojaca pri Záborského kolíske
ceste od literárneho klasicizmu a staroslovien- i hrobe (veď sa narodil vo februári a zočiny k literárnemu romantizmu a spisovnej mrel v januári) akoby zapustila korene do
slovenčine. Hneď po vyjdení knihy, obsahu- všetkých ročných období jeho života, akoby
júcej ostrú satiru namierenú proti štúrovcom, to bola osobná ľadová krajina medzi týmisa rozpútala prestrelka medzi opozičnými pe- to hraničnými kameňmi. Skúsme si predriodikami, Slovenskými
staviť, ako – až na krátke
novinami na Záborského
výnimky – musela citlivá
strane (priaznivé ohladuša človeka - kňaza a litesy
banskoštiavnického
ráta s veľkým srdcom trpieť
profesora Šuhajdu i Da„zimou“ neporozumenia,
niela Gabriela Licharda)
odsudzovania, ba až očiera Hurbanom vydávanými
ňovania a výsmechu, ktoré
Slovenskými pohľadmi
ho neustále prenasledovali.
(nepriaznivé ohlasy JanDoslova, kam sa len pohol!
ka Kalinčiaka i Štúrovho
Záborský si svojím životom
„dvorného
historika“
a dielom vyslúžil rôzne epiMikuláša Dohnányho).
tetá: „župčiansky samotár“,
Mohli by sme povedať,
„prvý slovenský disident“,
že na „pôde“ Záborské„národný hriešnik“... Skúsho zbierky sa – často name však, aby sa zaužívalo
priek osobným urážkam
i ďalšie: „prezieravý kritik“.
a zlostným výrazom –
Veď napísal aj to, že ak zaz vydaní Záborského
utvoril priestor na cizelo- Jedno
vrieme oči a kdekoľvek
kritickej prózy
vanie najzávažnejších otámedzi Dunajom a Tatrami
zok slovenského literárpichneme prstom do mapy,
neho, kultúrneho i politického života a jeho nájdeme Kocúrkovo. Myslel tým stav spoďalšieho vývoja. Použijúc časovú skratku na ločnosti, ktorá bola, je i bude často vo svovyhlásenie výsledku: zvíťazili štúrovci. Nevy- jom vnútornom fungovaní taká smiešna, až
hral však, aspoň zo širšieho pohľadu a hlavne je to niekedy do plaču. Žiaľ, aj dnes...
konečného cieľa jeho snažení, aj Jonáš ZáborIgor Válek, autor je spisovateľ a publicista
ský?! Zvážme takýto verdikt...
foto autor a archív I. V.
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Čo ukrýval Bratislavský hrad
Archeologický výskum počas rekonštrukcie
hradu v rokoch 2008-2014

Novinový článok z r. 1938:
Slovenské zvesti /politické, hospodárske, sociálne,
kultúrne/ Zvesti zo Slovenska i zo sveta 1. 1. 1938
uverejnili nasledujúci príspevok:

V panoráme Bratislavy dvíhajú sa múry hradu, ako zbytky dávnej minulosti. Sú to dnes už len pozostatky starej slávy a krásy.
Za mohutným štvorcom, opatreným štyrmi vežami, vidíme ešte
zbytky hradieb, ktoré však vôbec nie sú krásne. Pôsobia ani päsť
na oko. Večer, keď sa obrysy stávajú pohádkovými, ešte zapôsobí
ten neforemný masív hradu, ale keď naň dopadajú lúče slnca –
stojí tam ten pamätník starých čias ani beztvará hruda, ktorá sa
pevne, ale neladne vyzdvihuje nad mestom.
V poslednom čase sa nadhodila otázka, čo s hradom? Ponechať
ho? Opraviť ho? Alebo zbúrať a namiesto neho vybudovať novú
štvrť, ktorá by obnovila panorámu mesta? Pomýšľa sa na postavenie krajinského paláca na hradnom návrší.
Myšlienka renovovať hrad sa zmieta skoro sama sebou, lebo by
to stálo veľké obnosy, že by sa to vôbec nevyplatilo! A nechať starú budovu tak, ako teraz stojí, tiež nemožno, lebo je na spadnutie
a ohrožuje už svoje okolie.
Nepoviem, keby hrad bol nejakou umeleckou pamiatkou.
V dnešnom stave je ale len neforemnou hromadou skál. A renovácia stála by iste viac, ako postavenie celej štvrte. A na kráse
by tým hradu sotva pribudlo! Ten štvorhran by sotva umožnil
vytvoriť architektonicky ladné dielo.
Dr. Neumann, ktorý sa vydáva za zástupcu praobyvateľov, pri
rozpočtovej debate sa vytiahol s odôvodnením, že hrad má byť
symbolom krásnych starých čias a bolo by vraj barbarstvom odstrániť tento symbol.
Nuž, pánovi dr. Neumannovi sa to s tým symbolom nepodarilo! – Veď čoho symbolom môže byť bratislavský hrad? Veru len
symbolom starých časov, v ktorých vládli zemania nad poddanými
a šľachta snažila sa podrobovať aj mešťanov a ich orabovať nielen
o samosprávne práva, ale aj o bohatstvo.
Ján Poničan

Letecký pohľad, stav v r. 2009, Foto: © Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva

A

ko sa dozvedáme z dobovej tlače, veľa nechýbalo a Bratislava
mohla prísť o svoju dominantu. Hlas básnika a novinára Jána
Poničana nebol totiž ojedinelý. Existovali už aj architektonické návrhy na zástavbu hradného kopca po odstránení zrúcaniny. Dá
sa povedať, že hrad paradoxne „zachránil“ rozpad Československa
a 2. svetová vojna.
K obnove hradu sa pristúpilo v roku 1953. Iniciátorom bol predovšetkým akad. maliar Janko Alexy, ktorý pre túto myšlienku získaval
ďalších nadšencov. Najprv sa uskutočnil rozsiahly prieskum, vedený
profesorom Alfrédom Piﬄom, vedúcim Katedry vývoja architektúry
Stavebnej fakulty SVŠT. Na základe výskumu podal návrh na rekonštrukčné práce. Išlo o veľmi nákladný a aj časovo náročný projekt,
pretože hrad bol po ostreľovaní napoleonským vojskom v r. 1809
a ničivom požiari v máji 1811 prakticky v ruinách. Projekt obnovy
v duchu tereziánskej prestavby z 18. stor. vypracovali už spomínaný
Alfréd Piﬄ a architekt Dušan Martinček so spolupracovníkmi. Začalo sa v r. 1956 a práce trvali až do r. 1968. Do hradu sa nasťahovali
niektoré oddelenia a expozície Slovenského národného múzea, ale
zároveň tu vznikli aj štátne reprezentačné priestory.
Počas stavebných prác prebiehal na hradnom kopci aj dosiaľ
najrozsiahlejší archeologický prieskum. Vtedy mladej archeologičke, dnes profesorke Tatiane Štefanovičovej sa pod vedením
skúseného historika Bela Pollu podarilo objaviť zvyšky veľkomoravských stavieb.
Rekonštrukcií a opráv Bratislavského hradu bolo v nasledujúcich
desaťročiach viac, takisto aj archeologických výskumov. Zatiaľ posledný veľký prebiehal počas veľkorysej obnovy v rokoch 2008–2014.
Bol rozdelený do dvoch etáp, 2008–2010 a od novembra 2013 do
júla 2014. Archeologické nálezy sú také významné, že zmenili pohľad nielen na históriu hradu a celej lokality, ale vyvolali polemiku
v odborných, laických aj politických kruhoch. Problém je v tom,
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že okrem rekonštrukcie bola v areáli naplánovaná aj výstavba nových objektov, z ktorých sú najspornejšie podzemné garáže priamo
v miestach nálezov.
Ide o pozostatky rímskych stavieb z 1. stor. p.n.l., teda z obdobia,
kedy tu bolo keltské osídlenie. Našli sa kamenné stavby s dokonale
zachovanými omietkami a dlažbami, ďalej doteraz dokázateľne najstaršia sklenená nádoba na Slovensku, zlatý poklad keltských mincí
a väčšie množstvo pozostatkov amfor.
O konkrétnych výsledkoch práce odborníkov z Mestského ústavu
obnovy pamiatok som sa pozhovárala s poprednou slovenskou archeologičkou PhDr. Margarétou Musilovou.
Škriepky okolo vhodnosti či škodlivosti výstavby podzemných
garáží v areáli Bratislavského hradu neutíchajú, hoci je ich výstavba v plnom prúde. Odporcovia argumentujú, že sa zničia
alebo navždy zostanú zakryté vzácne nálezy, ktoré sa našli pri
archeologickom výskume. Ako by ste si ich prezentáciu predstavovali vy, mali by zostať odkryté a prístupné, ako povedzme
Forum Romanum?

Archeologička Margaréta Musilová
(vľavo), s kolegyňou Ivanou Kvetánovou
na dlažbe rímskej stavby I, v miestach
nálezu keltského pokladu mincí.
Foto: © MÚOP

Pohľad na odkryté murivo Rímskej stavby I zo SV. Foto: M. Musilová

Vzhľadom na to, že máme iné klimatické podmienky ako v Taliansku, kde je skôr sucho, sneží raz za 10 rokov, nepredstavujem si, aby originály boli odkryté, ale možno nájsť taký spôsob
ich zviditeľnenia, aby boli prekryté krycími ochrannými stavbami
s modernými technológiami, vizualizáciou, ﬁlmovou projekciou.
Žila som v Taliansku a videla som najmodernejšie ukážky toho,
ako Taliani vedia prezentovať svoje pamiatky. Hrad je naša najvýznamnejšia lokalita a novými nálezmi keltsko-rímskych stavieb ešte
získala na význame, takže by bolo potrebné, aby štát investoval do
ich prezentácie. Tým skôr, že garáže sa stavajú aj kvôli tomu, že
teraz v roku 2016 bude Slovensko predsedať EÚ a hrad sa dostane
celosvetovo do centra pozornosti. Určite sa všetci chceme ukázať
na úrovni, že sme mladá krajina s novými nápadmi, nielen spôsobom prezentácie spred 50-tich rokov...

Výskum na severnej
terase 2009,
foto: © MÚOP,
(Mestský ústav
ochrany
pamiatok)

Pri objavovaní pokladu zlatých
mincí so synom Maxom
a Robertom Frecerom.
Foto: © MÚOP

Pri každej rekonštrukcii prebiehal na Bratislavskom hrade aj archeologický výskum. Skúste aspoň stručne pripomenúť, čo našli
vaši predchodcovia, ako postupovali, koľko mali či nemali času?
Skutočne veľký výskum, ktorý predchádzal nášmu, sa uskutočnil pred 50-timi rokmi. Skončil sa v r. 1968 a trval 10 rokov.
Aj keď určite s prestávkami, to neviem, nepoznám ich pracovný
plán, ale robilo sa na obnove hradu a zároveň sa skúmalo. Bolo to
obdobie socializmu a vtedy sa dosť kládol dôraz na povznesenie
národného povedomia. Hľadali sa predovšetkým pamiatky na
Veľkú Moravu, na veľkomoravské obdobie. Výskum robila prof.
Tatiana Štefanovičová ešte ako mladé dievča a významný archeológ, nestor slovenskej archeológie Belo Polla. Keď objavili zvyšky veľkomoravskej baziliky, pohrebisko, veľkomoravskú chatu či
základy najstarších stredovekých stavieb na hrade, verejnosť, aj
vláda, ktorá to celé ﬁnancovala, sa tým uspokojila a už necítili
potrebu hľadať ďalej. Ako spomína prof. Štefanovičová, tiež ich
naháňali a museli skončiť s prácami do určitého termínu, nepreskúmalo sa napr. celé nádvorie paláca, iba časť. Väčšinou to tak
býva, potom sa všetko zabetónuje a 50 alebo 100 rokov sa toho
nikto nedotkne. Aj ona bola prekvapená našimi nálezmi, pretože
napr. na nádvorí hradu, kde sme objavili tú najvzácnejšiu dlažbu, mozaiku republikánskeho typu opus signinum, robila aj pani
profesorka, ale v inej časti. Ja si myslím, že veda, aj archeológia
postupuje a v tej dobe možno neboli ani pripravení, že by sa tu
našli takéto staré pamiatky. Vieme o Keltoch, že žili na našom
území, ale doteraz sme poznali skôr drevozemné stavby a tu zrazu máme murované, spájané veľmi kvalitnou vápennou maltou,
ktorú poznali v tej dobe naozaj len Rimania, resp. mediteránne antické civilizácie. Nikto tomu nechcel veriť, a keď sme túto
dlažbu na nádvorí objavili, privolali sme rôznych odborníkov,
ktorým sa najprv nezdalo, že by mohla byť rímska, ale hneď ako
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Poklad zlatých a strieborných
keltských mincí z Rímskej stavby I
– Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň.
Foto: © MÚOP

Rímska pečatná schránka, Rímska
stavba I, Bratislavský hrad – Zimná
jazdiareň. Foto: © M. Musilová

došlo k objavu ďalších stavieb s mincami a amforami, už to bolo jednoznačné.
Privolali sme ďalších expertov, manželov
Zabehlických z Rakúska, ktorí skúmali
palácovú vilu v Bruckneudorfe neďaleko
Bratislavy. Oni nás upozornili, že to, čo
sme objavili, je ešte staršie ako to rímske,
čo poznáme z čias cisárstva, tieto dlažby sú
z čias rímskej republiky. Módne boli tieto
dlažby v 2. až 1. stor. p.n.l. Vtedy sa takáto „móda“ šírila zo Sicílie až po sever Talianska.
V podstate v každej honosnej vile alebo paláci používali tento typ dlažby ešte na prelome letopočtov, povedzme do polovice 1. stor. nášho letopočtu. Potom vyšla z módy.
Ale keďže naše územia boli ďaleko od Rímskej ríše a žili tu Kelti,
dostalo sa to k nám neskôr. Ako teraz, keď sa objaví niečo módne
v Taliansku a sem to príde, povedzme o rok, asi tak to bolo aj
v tom období.
A vy ste boli pripravení na takýto nález, alebo to bolo pre vás
niečo úplne neočakávané?
Už známy bratislavský historik z 19. stor. Teodor Ortvay vo
svojich Dejinách Bratislavy (Geschichte der Stadt Pressburg) píše
o tom, že náš hrad má svojou strategickou polohou predispozíciu
na to, že Rimania ho nemohli obísť. Ale počas výskumov pred
50-timi rokmi sa našlo iba zopár tehál, a sekundárky, teda už použité kamene a o tých sa myslelo, že boli dovezené v stredoveku
z Carnunta, ale ten predpoklad bol. Ďalší skepticizmus hovoril
o tom, že v areáli hradu sa už premiestnilo toľko zeminy, že tam
už sa nemôže nič nájsť. Takže keď som začala robiť archeologický
výskum na tzv. Zimnej jazdiarni, tiež mi kolegovia hovorili, že tam
už nemôže nič byť, to už je prekopané, tam bola stredoveká priekopa, potom kameňolom, ten výskum urobíš rýchlo. Ako jediná
žena v tom mojom mužskom kolektíve som si myslela no dobre,
oni si zobrali nádvorie a celú záhradu a mne dali to najmenej zaujímavé. A mala som asi šťastie alebo intuíciu, a hneď prvé sondy,
čo som otvorila, narazili na murovanú stavbu. Pomenovali sme

Reverz zlatej mince NONNOS,
Foto: © MÚOP

ju Rímska stavba I. Plocha Zimnej
jazdiarne bola 43 m na dĺžku a skoro 20 m na šírku. Vlastne som mohla
začať aj od opačného konca, ale tak som
si to aj podľa plánov premyslela, kde by to
bolo najvhodnejšie. Začala som v máji a už
v júni sme narazili na dlažbu. Tak ako aj dnes
spadnuté na dlažbách sa dá kadečo nájsť. Detektorom
kovov sme zistili, že sa tam nachádza nejaký vzácny kov, ale až
som sa bála toho dotknúť a čakala som až do augusta, kým som
začala s odkryvom. Musela som vytvoriť podmienky, lebo aby ste
si vedeli predstaviť, celkove robilo na ploche Severnej terasy hradu denne sto kopáčov. Moji kopáči na jazdiarni sa ma neustále
pýtali, pani doktorka, kedy už to zlato nájdeme? Čiže najprv sme
museli celú plochu, ktorá sa skúmala, prestrešiť aj vzhľadom na
odkryté murivá a musela som si nájsť takých spolupracovníkov,
u ktorých som si mohla byť istá, že nič neukradnú, že sa nálezy
bezpečne vykopú. Mojím spolupracovníkom bol okrem môjho
syna Maximiliána aj Robert Frecer z Bratislavy, ktorý v tom čase
študoval klasickú archeológiu na Karlovej univerzite v Prahe,
/dnes je tam doktorandom, pozn. aut./. Bol nadšený, že mi môže
pomáhať a oplatilo sa mu to, lebo keď sme 11. augusta 2008 začali odkrývať vrstvy zeme nad dlažbou, v miestach, kde detektor
kovov indikoval nejaký kov, o ktorom sme ale nevedeli aký, začal
opatrne pracovať na svojej polovici a do hodiny mi oznámil, že
našiel zlatú mincu s nápisom BIATEC. Ani som nechcela veriť,
bola som šťastná vôbec z jednej mince, a nečakala som, že by sme
našli ďalšie, ale potom to išlo jedna za druhou.
Mirjana Šišoláková
Foto: © MÚOP, Lea Lovíšková
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Instituce pro krajany
a vystěhovalectví
Psal se rok 1928. Oﬁciální publikace (s názvem Deset let ČSR. Praha 1928) hodnotící význam
Československé republiky po první dekádě jejího fungování konstatovala sebejistě, že veškerá iniciativa
ve všech akcích ve prospěch vystěhovalců, krajanů a repatriantů vycházela od úředních kruhů. Tím se
především jasně říkalo, že nový stát měl a do budoucna má eminentní zájem na prosperující existenci
zahraničních Čechů a Slováků. Zároveň se také konstatovalo, že k desátému výročí založení republiky
vzniká nová ústřední organizace s názvem Československý ústav zahraniční. Tato ústřední organizace,
jak bylo hned patrné od samého jejího počátku, nebyla ovšem ryze státní institucí, nýbrž stála na
spolkových základech a byla tudíž odkázána víceméně na příspěvky a dary.

P

ro mnohé, kteří se původně domnívali, a to nejen z krajanské obce, nýbrž
z domácích zainteresovaných kruhů,
že zvítězí koncept státní vládní instituce pro
krajany, to bylo velké zklamání. Takže tato
víceméně oslavná publikace z pochopitelných důvodů příčiny vzniku Československého ústavu zahraničního (ČÚZ) nijak
zvlášť nerozebírala, pouze konstatovala, že
popud k jejímu založení se zrodil v ministerstvu sociální péče. Podívejme se proto
podrobněji, jak probíhala diskuse o centrální instituci pro krajany, a to již dávno před
jejím založením.

K počátkům úvah o centrálním
orgánu pro vystěhovalce a krajany
Přestože je obtížné určit, kdy a kde se poprvé objevila myšlenka vytvořit takovouto instituci, dozvídáme se z publikovaných názorů
na organizování vystěhovalectví, že již před
první světovou válkou byla její potřeba aktuální. Do popředí se dostala výrazně při anketě
o českém vystěhovalectví, kterou uspořádala Národní rada česká v roce 1912, při níž
několik jednotlivců přišlo s konkrétními návrhy na institucionalizovanou podobu vztahu
domova a krajanů. Po první světové válce se
k tomuto tématu vyjadřovali sami krajané.
Proto otázku centrální krajanské organizace
řešily sjezdy československých zahraničních
spolků, pořádané na domácí půdě.
Ti, kdož uvažovali tímto směrem, měli
možnost nalézat příklady v zahraničí, neboť
zvláštní úřady pro vystěhovalectví byly zřízeny již dříve v některých evropských zemích.
Od roku 1886 působil v Anglii Emmigrants Information Oﬃce s úkolem podávat
pravidelné zprávy o imigračních možnostech do různých zemí (zvláště do britských
kolonií) z hlediska profesního uplatnění,
možností výdělků, cen zboží apod. O něco
později vzniklo v Polsku Towarzystvo emigracyjne.

Na konci války v roce 1917 založili Němci ve Stuttgartu Deutsches Auslandinstitut
pro studijní, informační a propagační účely
ve prospěch německého vystěhovalectví.
Součástí institutu bylo muzeum zahraničního němectví a oddělení pro aplikovanou
genealogii. Svou strukturou a šířkou problematiky lákal německý ústav specialisty
na vystěhovaleckou problematiku v Československu, z nichž někteří osobně ústav
navštívili (Jan Auerhan a Stanislav Klíma)
a podali zprávy československým státním
orgánům. Realizovat založení Československého ústavu zahraničního si vzala za své
Meziministerská komise pro vystěhovalectví
a kolonizaci při ministerstvu sociální péče,
která svolala první poradu odborníků na
vystěhovalectví a zástupců zainteresovaných
organizací a spolků. Na této poradě v únoru
1928 byl zvolen přípravný výbor, který
projednal a připravil potřebné formality
k založení ústavu.
Mezi množstvím názorů a přímluv za
zřízení centra pro krajanské a vystěhovalecké otázky, v nichž nebyl nikdy výslovně
zpochybňován význam takové instituce,
prozrazují úvahy prvního předsedy Československého ústavu zahraničního Jana
Auerhana a některé úvahy, které se objevily
na stránkách časopisu Československá emigrace, že vypracování teoretického rozboru
vystěhovalecké problematiky je věc jedna,
avšak praktická realizace je záležitost jiná,
podstatně složitější a náročnější.

Jan Auerhan, zdroj hlavních
myšlenek a iniciativ
První zamyšlení nad organizací českého vystěhovaleckého problému napsal Jan
Auerhan už v roce 1906. Těsně před první
světovou válkou pak rozebral výsledky zmíněné ankety o vystěhovalectví z roku 1912,
která vyhrotila dvě základní otázky: vydání vystěhovaleckého zákona a zřízení české
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vystěhovalecké organizace. Auerhanem míněná česká vystěhovalecká organizace měla
„spojovat veškeren národ český v českých
zemích i kdekoli za hranicemi“ a přihlížet
nejen k vystěhovalectví ve smyslu užším
(k vystěhovalectví přes hranice státu), ale
i k vystěhovalectví ve smyslu širším (k vystěhovalectví z obce, okresu a země).
Auerhan stanovil pro uvažovanou novou
organizaci (instituci) s ohledem na vystěhovalectví v širším slova smyslu tyto úkoly:
Prvním úkolem bylo zprostředkování
práce. Přestože podle zákona ze dne 20.
března 1903 čís. 57. z. z. byly v Čechách
zřizovány ústavy na zprostředkování práce,
a přestože některé dělnické odborové organizace a spolky (např. Dělnická bursa, Český
spolek pro opatřování služeb ve Vídni) se
podobnou činností zabývaly, měla nová vystěhovalecká instituce být „jakýmsi centrem
veřejného, odborového i spolkového průkazu práce“ v českých zemích a měla být pro
české ústavy a spolky tím, čím se snažil být
pro všechny ústavy a spolky celého Předlitavska Reichsverband der allgemeinen Arbeitsvermittlungsanstalten in Österreich.
K tomu vydávaný předpokládaný zvláštní
časopis měl uveřejňovat seznamy volných
pracovních míst, která nebyla obsazena zprostředkovatelnami práce, a měl být zasílán vedle zprostředkujících institucí všem
místním odborům národních jednot, všem
krajanským spolkům a krajanským důvěrníkům v místech, kde české zahraniční spolky neexistovaly. Tím se mělo jednak bránit
(či spíše tlumit) vystěhovalectví, a zároveň
usnadňovat reemigraci (tedy v dnešní terminologii bychom použili termín návratová
politika).
Druhým úkolem bylo zjednodušení pozemkového obchodu. Koupí a prodejem pozemků se v Čechách vedle soukromých realitních kanceláří zabývaly Česká pozemková
společnost, Pozemkové oddělení Národní
jednoty pošumavské a také částečně sekretariát české samosprávy ve Slezsku. Soustředění informací o volné půdě ve vystěhovalecké organizaci mělo vedle domácích
služeb být nápomocno také při reemigraci
z českých vesnic v zahraničí. Další dva úkoly
měly obdobný smysl: Byla to evidence míst
vhodných pro usazení živnostníků a jiných
osob v samostatném postavení a vedle toho
také vytvoření katastru míst vhodných pro
nové průmyslové podniky.
Hlavním úkolem s ohledem na vystěhovalectví v užším slova smyslu (vystěhovalectví přes hranice) bylo zřízení české informační vystěhovalecké kanceláře. Za prvořadou
záležitost Auerhan označil vytvoření informační základny pro vystěhovalce o imigračních podmínkách v jednotlivých zemích,
které by uveřejňoval vystěhovalecký časopis.
Žadatel o vystěhování by nejdříve dostal seznam uplatnění v českých zemích (v průmyslu i v zemědělství), aby nemusel emigrovat,

a až pak v případě jeho neuspokojení z nabídek domácího trhu práce by vystěhovalecká organizace zprostředkovala zaměstnání
v zahraničí, a to do míst s největší koncentrací Čechů a zvláště do těch míst, kde lze
očekávat, že si česká kolonie zachová svou
„národní soudržnost“.

K možnostem řízení a ovlivňování
vystěhovalectví
Auerhanova představa o řízeném vystěhovalectví Čechů a vytváření velkých skupin
krajanů, kteří se stanou svébytnými etnickými a ekonomickými složkami lokálních
společností v cizině v kontaktu s národním
vývojem v českých zemích, odmítala proto
rozptýlené usazování v zahraničí a vyzývala,
aby se všemi silami bojovalo proti tomuto
jevu. To byla Auerhanova představa platící
pro situaci českých zemí v Rakousko-Uhersku. Po vzniku republiky se ve svých úvahách
o státní organizaci vystěhovalectví podstatně
mírnil.
Jan Auerhan jako přední odborník na
otázky vystěhovalectví a života krajanů

a jako člověk s největšími organizačními zkušenostmi z demograﬁckého studia
ve statistickém úřadu, který později vedl,
a v Národní radě československé, kde byl
místopředsedou a redaktorem časopisu Naše
zahraničí, byl proto požádán po své návštěvě
ve Stuttgartu v Deutsches Auslandinstitutu
na konci roku 1926, aby vypracoval návrh
na zřízení podobné instituce v ČSR, jakou
měli Němci. Jeho rozbor zaslaný na počátku roku 1927 Ústavu pro hospodářské styky
emigrační a kolonizační (zkráceně užívané
označení Emigrační ústav) při Masarykově
akademii práce (MAP) prozrazuje obavy.
Z návštěvy v Německu si totiž přivezl přesvědčení, že má-li být budoucí ústav tím
skutečným centrem problematiky vystěhovalecké a krajanské, je třeba překonat mnoho
překážek. Ty podle něho vězely nejen v organizačních problémech, ale v potřebě nové zákonné úpravy vystěhovalectví a v neposlední
řadě v získání značných ﬁnančních prostředků. Došel tak pro mnohé doma k překvapivému závěru. Nové centrum pro krajany
by podle něho nemělo být státní institucí,
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poněvadž by taková instituce vytvářela půdu
pro mnohá nedorozumění v bilaterálních
vztazích s jednotlivými zeměmi, kde české
a slovenské menšiny žijí. Nedoporučoval ani
založení spolku, neboť podobných spolků
existovalo již několik.
V dopise Emigračnímu ústavu rozebral
uplatnění tří hlavních úkolů německého
ústavu v československých podmínkách, a to
dle jeho mínění bez ﬁnančně nákladného
centralizování v jedné instituci. První úkol
(sbírání materiálů pro studium zahraničních
menšin) měl převzít demograﬁcký ústav
zahraničních československých menšin,
jehož zřízení bylo plánováno jako zvláštní
oddělení demograﬁckého ústavu pražské
university. Druhý úkol (poradna vystěhovalcům a zprostředkovatelna pracovních míst)
by převzal Emigrační ústav MAP, který tyto
služby již částečně vykonával ve spolupráci
s ministerstvem sociální péče a ve spolupráci
s ostatními organizacemi i krajany. Třetí
úkol německého ústavu, který inspiroval
k organizaci československého vystěhovalectví (propagace vývozu zboží prostřednictvím
zahraničních menšin), měly vykonávat instituce zabývající se propagací vývozu zboží,
a to ve stálém kontaktu s demograﬁckým
ústavem. Obdobné úvahy, které se stavěly
proti vzniku nové centrální instituce, upozorňovaly na to, že každý vyšší stupeň organizovanosti a řízení vystěhovalectví, styků
s krajany a repatriace naráží na síť obtíží, které vytvářejí tři vrstvy zájmů: vlastních účastníků celého procesu (vystěhovalců, krajanů
a repatriantů), vystěhovalecké země a země
přistěhovalecké.

Další názory
Podle některých účastníků diskuse, kteří
naopak neodmítali myšlenku založení centra

pro vystěhovalectví, se jako důležitější úkoly
jevilo třeba na stránkách časopisu Československá emigrace např. vytvoření místní
informační sítě zejména v místech silného
vystěhovaleckého hnutí, dále pak soustředění pozornosti na pečlivý výběr vhodných
kandidátů na vystěhování se speciálním odborným a jazykovým školením apod.
Důvody k pochybnostem o významu
nové centrální instituce byla jedna záležitost,
druhou bylo desáté výročí samostatného československého státu. Problematika zahraničního odboje za první světové války a podíl
krajanů na vzniku Československa s blížícím
se rokem 1928 zesilovaly zájem vůdčích
politických a státních kruhů o československé zahraničí. Založení Československého
ústavu zahraničního právě v tomto roce
a z prostředků jubilejního fondu republiky se stalo ideovým vyjádřením vztahu státu
o krajany.
Konkrétní pracovní výsledky ve prospěch
krajanů a státu se očekávaly od budoucnosti.

Roku 1928 začal fungovat
Československý ústav zahraniční
Československý
ústav
zahraniční
byl dotován z prostředků vyčleněných
k oslavám desátého výročí vzniku republiky
stejně jako Česká kolonizační společnost,
která se zabývala především umísťováním
zájemců o vystěhování do států západní
Evropy a Rakouska (zvláště v hornictví
a zemědělství). Založení Československého
ústavu zahraničního bylo vyústěním snah
o přímé vzájemně prospěšné vztahy mezi
krajany a vlastí. Jubilejní rok 1928 urychlil
završení těchto snah v určitý kompromis,
v němž styk a spolupráce s krajany byly
pro nový ústav hlavní náplní a v řízení vystěhovaleckého procesu se spoléhalo dál na

osvětu a propagaci, která měla dosavadní
automatismy usměrňovat.
Přípravný výbor k založení Československého ústavu zahraničního vypracoval
stanovy a organizační řád na spolkových
základech, poněvadž neoﬁciální spolková
forma umožňovala pružnější jednání s krajany v cizině, než by mohl zabezpečit nějaký
oﬁciální státní orgán. Zemská správa politická v Praze výnosem ze dne 30. 11. 1928
schválila první stanovy.
Ustavující valná hromada se sešla 20. prosince 1928 a jak bylo zvykem při pořádání
podniků s širším celonárodním významem,
konala se na pražské Staroměstské radnici.
Předsedou spolku byl zvolen Jan Auerhan.
Přednesl projev, v němž se soustředil na trojí
poslání nové instituce. Tři označené hlavní úkoly (1. řešení vystěhovaleckých otázek,
2. krajanská péče, 3. využití krajanů ve prospěch národa a státu) připomínaly obdobné úkoly zmíněného německého ústavu ve
Stuttgartu. Správu Československého ústavu
zahraničního vykonávaly: valná hromada,
správní výbor a předsednictvo.
Počátkem ledna 1929 vznikla kancelář
a byli jmenováni odborní referenti. Agenda se třídila podle odborných referátů věcně (vystěhovalectví, krajanská péče, otázky
národního hospodářství) a podle imigračních zemí a míst pobytu krajanů. Během
jednoho roku se vytvořila dvě základní odborná oddělení: vystěhovalecké a krajanské.
Později se vyvíjel další podrobnější systém
odborných referátů. Administrativu kanceláře tvořily: podatelna, výpravna, písárna,
spisovna, účtárna, knihovna a administrace
ústavního časopisu Krajan.

Stanislav Brouček,
Etnologický ústav AV ČR
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Obklopený
deťmi
a duchovnou
hudbou

Stál pri zrode prestížnej medzinárodnej prehliadky Bienále ilustrácií Bratislava,
neskôr patril k zakladateľom Bienále animácie Bratislava. Osem rokov sa denne
stretával s deťmi v medzinárodnom dome detí BIBIANA. Táto inštitúcia patrí medzi
jedinečné na svete a navštevujú ju predškoláci, školáci, pedagógovia a tiež odborníci
na umenie pre deti od Japonska či Indonézie cez Škandináviu až po Chile a Južnú
Afriku. Dnes si chodia vypočuť jeho hru na organe nielen veriaci do katolíckych
kostolov, ale všetci milovníci nádhernej duchovnej hudby.
Bývalý riaditeľ BIBIANY, prekladateľ kníh z ôsmich jazykov,
publicista, editor, organista a dirigent PETER ČAČKO (1936)
sa v týchto dňoch dožíva okrúhleho jubilea - osemdesiatky (narodený 18. apríla 1936 vo Vranove).
Narodili ste sa vo Vranove nad Topľou. Čo vás zavialo do hlavného mesta?
V rokoch mojej mladosti bol síce Vranov okresným mestom, no
bola v ňom iba meštianska škola. Urobil som prijímaciu skúšku na
II. štátne gymnázium v Košiciach, lenže po roku 1948, v dôsledku politiky víťazného februára, osemročné gymnáziá zrušili. A tak
som sa musel vrátiť domov na meštianku. Napokon som zmaturoval v Michalovciach a prihlásil sa na ďalšie štúdium na tri školy. Na
všetky ma prijali. No v októbri 1953 som sa u pedela pána Svorada
zapísal na Filozoﬁckú fakultu vtedajšej Slovenskej univerzity (dnes
Univerzity Komenského) v Bratislave. Začal som študovať sloven-

ský jazyk a literatúru a k tomu stredovekú latinčinu, ktorú som si
obľúbil už ako miništrant a gymnaziálny študent.
V tých časoch bol študentský život iste veľmi zaujímavý. Ako ste
prežívali „učňovské roky“ na univerzite?
Keďže som bol z východného Slovenska a mal som absolvované letné brigády, internát som dostal. Ibaže aký... Bola to koniareň v tereziánskej časti Bratislavského hradu, kde v jednej izbe boli poschodové
postele so slamníkmi pre 80 študentov a cez ňu sa ešte prechádzalo
do ďalšej, v ktorej bývali tiež osemdesiati. K dispozícii sme mali iba
pár umývadiel a záchodov, o sprchách či kúpeľniach sme mohli iba
snívať. Preto som bol veľmi vďačný svojej krstnej mame, ktorá bývala
s manželom a dvoma deťmi v dvojizbovom byte na Palisádach neďaleko kaviarne Štefánka, že prichýlila aj mňa, a mohol som dva roky
bývať u nich. V záverečných semestroch som už dostal ubytovanie
v internáte Horský park. Vlastne, od roku 1953 som Bratislavčanom
a dnes patrím k najstarším obyvateľom sídliska Štrkovec.
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Okrem nasávania vedomostí v škole ste boli aktívny aj v iných
oblastiach...
Študentský život bol veselý, najmä pre tých, čo si našli čas aj na
rozptýlenie a nesedeli iba nad lajstrami poznámok či skriptami.
Môj starší kamarát, takmer sused z Vranova, ktorý bol v treťom
ročníku na prírodných vedách, mi prikázal: „Kúpiš si mesačnú
abonentku na státie za 8 korún a každý piatok budeš v Redute na koncerte ﬁlharmónie!“ Poslúchol som a odvtedy som za
vyše šesťdesiat rokov strávil dve tisícky piatkov na koncertoch
a podnes nimi vlastne končím „pracovný týždeň“, hoci už som
deväť rokov na dôchodku. Rád som chodil do divadla, najmä
na opery, hrával som futbal, dokonca som robil aj futbalového
rozhodcu. Spieval som v cirkevnom spevokole Salvator, a keďže
som už ako gymnazista hrával na organe doma, vypomáhal som
aj legendárnemu organistovi Eugenovi Mladosiewiczovi najmä
pri večerných omšiach v jezuitskom kostole (tu príležitostne
hrávam vlastne doteraz). Počas štúdia sme zažili aj „študentské
udalosti“ v roku 1956. V tých rokoch sa nedalo hovoriť o štúdiu
v zahraničí, ale mne sa podarilo študovať jeden semester v Brne,
kde som absolvoval aj prednášky zo sanskrtu, čo je staroindický
jazyk, a jeden semester v Prahe na Karlovej univerzite som chodil
na prednášky významných pedagógov prof. Mukařovského, Vážneho, Šmilauera a ďalších.
Kedysi sa hovorilo, že na vysokej je najťažších prvých desať
rokov. Pri vašej usilovnosti ste zrejme nepatrili medzi tzv. večných študentov...
Keďže môjmu otcovi v roku 1948 znárodnili kaviareň, nemohol
som si predĺžiť študentské roky a skončil som v prvom možnom
termíne obhajobou diplomovky a štátnicou v júni 1958. Umiestenku som dostal na základe ponuky prof. P. Petrusa na fakultu
v Prešove, ale tam ma napokon pre „kádrové nedostatky“ neprijali.
Náhradné umiestenky už takmer neboli, ale predsa som začiatkom septembra začal učiť slovenčinu a latinčinu na Jedenásťročnej strednej škole v Novom Meste nad Váhom. Lenže nie nadlho.
O dva roky už bolo vyučovanie latinčiny zrušené a slovenčinármi
sa dal „Váh zahatať“. Tak som si našiel miesto vo vydavateľstve
Mladé letá, kde som v júli 1960 nastúpil ako redaktor do redakcie
pôvodnej tvorby. Sedel som vedľa Márie Ďuríčkovej a Jána Tura-

na, vedúcou nám bola spisovateľka Eleonóra Gašparová. Zakrátko
som sa stal vedúcim tlačovej redakcie, potom som zakladal Klub
mladých čitateľov a viedol redakciu exportu ‒ až do konca roka
1991, teda 31 a pol roka.
Zaiste to bola veľmi zaujímavá a podnetná práca, keď ste pri
nej vydržali tak obdivuhodne dlho. Čo vás na tom najviac
bavilo?
Pre mňa to nebolo iba zamestnanie, stalo sa mi koníčkom.
Denne som bol pri vydávaní detských kníh, výtvarne doplnených
krásnymi ilustráciami, ktoré sa dostávali do rúk nielen našim,
slovenským deťom. Vyše šesťsto titulov, medzi nimi napr. Dobšinského Slovenské ľudové rozprávky s ilustráciami Ľudovíta Fullu či knižky Márie Ďuríčkovej Biela kňažná, Dunajská kráľovná
a Prešporský zvon ilustrované Miroslavom Cipárom, Feldekova
Modrá kniha rozprávok s ilustráciami Albína Brunovského, vyšlo aj v cudzojazyčných mutáciách pre mnohé krajiny na štyroch
kontinentoch. Práve to bola moja úloha ‒ hľadať vydavateľských
partnerov na koprodukčné vydania na medzinárodných knižných
veľtrhoch vo Varšave, Lipsku, Bologni, Frankfurte, Londýne a ďalších. Som hrdý, že som v Mladých letách patril ku skupine, ktorá
sa v roku 1965 na čele s dr. Dušanom Rollom podieľala na založení
a vyše štyridsať rokov pripravovala Bienále ilustrácií Bratislava ‒
BIB. Neskôr od roku 1985 som sa zúčastnil aj na rozvoji medzinárodného festivalu animovaných ﬁlmov pre deti ‒ Bienále animácie
Bratislava ‒ BAB, v rokoch 1999-2010 som bol riaditeľom tohto
festivalu.
Rok 1967 sa úradne pokladá za rok vzniku medzinárodnej súťažnej výstavy ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava, známou pod skratkou BIB. K polstoročnici tejto významnej inštitúcie ste ako editor vydali obsiahly zborník s názvom Príbeh BIB. Prečo táto monograﬁa vyšla v roku 2015, teda
o dva roky skôr ako je oﬁciálne jubileum?
Prvému ročníku medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava
v roku 1967 predchádzala Výstava českých a slovenských ilustrátorov v Bratislave, ktorá prebiehala v roku 1965 ako tzv. nulté
Bienále ešte bez medzinárodnej účasti. V septembri a októbri 2015
sa konal 25. ročník BIB-u, a tým sa vlastne ukončilo polstoročie
tejto významnej akcie, jej prípravou a pravidelným organizovaním
každé dva roky. Už na prvom BIB ´67 sa zúčastnili tvorcovia ilustrácií detských kníh z dvadsiatich krajín. BIB postupne nadviazal
spoluprácu v 104 krajinách na všetkých kontinentoch. Za polstoročie na BIB-e súťažilo vyše 70 000 originálov ilustrácií vyše 6500
umelcov z celého sveta. V každom ročníku medzinárodná porota
udeľuje ilustrátorom 5 Plakiet BIB-u, 5 Zlatých jabĺk BIB-u a ako
najvyššiu cenu GRAND PRIX BIB. Prestížne ocenenia získalo doteraz 275 ilustrátorov zo štyroch kontinentov. Porota v každom
ročníku rozhoduje aj o Čestných uznaniach BIB pre vydavateľstvá
najmä v rozvojových krajinách.
V roku 1987 bola v zrekonštruovanej budove na Panskej ulici
v bratislavskom Starom Meste, v blízkosti katedrály, otvorená
BIBIANA. Aké je poslanie tejto inštitúcie?
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BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, je unikátnou
inštitúciou. Je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Okrem sídla Sekretariátu BIB sa sústreďuje na prípravu a realizáciu interaktívnych výstav rôznych žánrov
umenia pre deti (najmä knihy, výtvarné umenie, animovaný ﬁlm)
nielen pre vlastné výstavné priestory, ale aj pre rôzne inštitúcie
na Slovensku aj v zahraničí, rôzne putovné výstavy víťazov jednotlivých cien na Bienále ilustrácií Bratislava. BIBIANA každý
rok organizuje takisto súťaž aj výstavu Najkrajšie knihy Slovenska, v knižnej kultúre udeľuje viaceré ceny (Cena Ľudovíta Fullu,
cena Trojruža a ďalšie ocenenia). Sídli v nej aj Sekretariát Bienále animácie Bratislava - BAB, ktorého úlohou je každé dva roky
zorganizovať súťažný medzinárodný festival animovaných ﬁlmov
pre deti. Medzinárodná porota BAB rozhoduje o udelení hlavnej
Ceny Viktora Kubala, ako aj ďalších cien. V každom ročníku BAB
sa udeľuje aj Prix Klingsor a Čestné medaily Albína Brunovského.
BIBIANA archívne spracúva detské knihy z celého sveta, z ktorých
boli vystavené ilustrácie na BIB-e, je sídlom Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu ‒ SkBBY. Spravuje knižnicu
detských kníh a teoretických publikácií o umení pre deti. Štvrťročne vydáva časopis BIBIANA, revue o tvorbe pre deti. Pravidelne
usporadúva rôzne tvorivé dielne a divadelné predstavenia pre deti.
Často ste cestovali do zahraničia na medzinárodné akcie a stretávali sa s priateľmi z mnohých krajín sveta...
Okrem spomínaných knižných veľtrhov som bol ako viceprezident Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu
‒ IBBY dve volebné obdobia členom svetovej Exekutívy IBBY.
Mojou povinnosťou bolo navštevovať zasadnutia Exekutívy a kongresy tejto organizácie. Tak som sa dostal do Kolumbie, na Kubu,
do Južnej Afriky, Švajčiarska či Dánska, v súvislosti s BAB na zasadnutia CIFEJ ‒ Medzinárodného centra ﬁlmov pre deti a mládež zasa do Nórska, Holandska, Iránu či Tajvanu. Poznal som aj
mnohých zahraničných vydavateľov, ktorí ma pozývali aj k sebe
domov, a to v Indonézii, Holandsku, Anglicku, Taliansku, Fínsku,
Švajčiarsku, Poľsku či Rusku. Príležitostne zasa oni navštívili Bratislavu, tu som im poukazoval pekné miesta v Starom Meste, ba
vodieval som ich aj na Hrad.
Vašou zásluhou sa do rúk slovenským deťom dostali aj vynikajúce knižky viacerých zahraničných spisovateľov, ktoré ste
preložili a tak umožnili ich vydanie v slovenčine...
Moje zaradenie v Mladých letách si vyžadovalo skôr ekonomicko-právnické vzdelanie, ale bol som ﬁlológom, a tak som sa
začal venovať prekladu. Najprv z češtiny, neskôr z poľštiny, srbčiny, chorvátčiny, slovinčiny, lužickej srbčiny aj angličtiny. Sprvu
to boli detské knižky, neskôr aj próza pre dospelých, pribudla
náboženská literatúra, poviedky, eseje aj encyklopédie. Celkove
mi vyšlo takmer 80 knižných prekladov, z toho najviac z poľštiny
‒ 40 knižných titulov. Okrem kníh pre deti a mládež, z ktorých
najznámejšie sú knihy o Pánu Tragáčikovi (z tejto série som ich
preložil štrnásť), sú to diela pre dospelých, napríklad aj ﬁlmová

poviedka Andrzeja Mularczyka Post mortem ‒ Katyň, na základe
ktorej svetoznámy ﬁlmový režisér Andrzej Wajda nakrútil rovnomenný ﬁlm. Z poľštiny som preložil aj viacero poviedok, esejí
a odborných článkov o hudbe ‒ najmä v súvislosti s rokom Chopina 2010. Za túto činnosť som získal viacero ocenení. V roku
1984 medailu Za zásluhy o poľskú kultúru, v roku 1992 zápis
na Čestnú listinu IBBY za preklad, Cenu Poľskej sekcie IBBY za
preklady v roku 1993, Rad rytierskeho kríža Poľskej republiky
za zásluhy od prezidenta Lecha Kaczynského v roku 2006, Myto
Domowiny 2010 za preklady lužickosrbskej literatúry. Z domácich ocenení spomeniem dve prémie v rámci Ceny Mateja Bela
v rokoch 2009 a 2010 za preklady encyklopedických lexikónov
a Ceny Slovenských pohľadov 2009 a 2015 za preklady lužickosrbských poviedok.
Nevenovali ste sa iba literárnej činnosti. Máte aj iné, dá sa povedať, ušľachtilé hobby. Jedným z nich je hudba...
Áno, hudba ma sprevádza po celý život. V otcovej kaviarni som
s cigánskou kapelou hrával na husličkách už ako päťročný. Keď
som mal desať, vystupoval som verejne na námestí pri odhaľovaní
vianočného stromu ‒ hral som koledy na harmonike, teda akordeóne, neskôr aj na mnohých akadémiách. Od prvej adventnej
nedele roku 1948 som hrával na organe v kostole pri omšiach
a pobožnostiach. Už som spomenul, že ako študent som pravidelne hrával na večerných omšiach u jezuitov, kde sporadicky hrávam
podnes, ale zastupujem organistov aj v iných bratislavských kostoloch. Na Vianoce 1952 som nacvičil a dirigoval prvú omšu pre
miešaný zbor, v rokoch 1969–2008 som bol hlavným dirigentom
v kostole trinitárov, nazývaného tiež Trojičný kostol, kde sa vyše
stodvadsať rokov každú nedeľu (aj počas komunistickej totality)
spievajú latinské ﬁgurálne omše. Za ten čas som dirigoval takmer
osemsto omší a ďalšie liturgické skladby počas obradov, vrátane
pašií a lamentácií. Tento kostolný spevácky zbor získal vo februári
2016 od Rady Konferencie biskupov Slovenska cenu Fra Angelica.
V rámci Mozartových týždňov v rokoch 2000–2007 som pripravil
a uviedol sedem Mozartových omší, vrátane Korunovačnej omše
C-dur. Aj dnes ešte vypomáham mladším kolegom a sporadicky
nacvičujem či dirigujem zbor, alebo ho sprevádzam na organe.
Už po tretíkrát sa zišli bývalí priatelia i kolegovia dnes už nebohého spisovateľa a dramatika Ladislava Ťažkého vo Veľkom
Klíži na Horehroní. Aj vy ste mu prišli vzdať hold a v miestnom kostole ste zahrali Prelúdium C-dur J. S. Bacha, Otčenáš
a Libera me, Domine Mikuláša Schneidera-Trnavského, ako aj
ďalšie skladby A. Dvořáka, Z. Fibicha, L. Beethovena, F. Schuberta, R. Schumana, P. Mascagniho a ďalších. Aké spomienky
vás spájajú s týmto výnimočným človekom?
S Ladislavom Ťažkým sme sa zoznámili na koncertoch ﬁlharmónie začiatkom sedemdesiatych rokov, keď bol „v nemilosti“. Sprvu sme sa iba sporadicky stretávali, neskôr pravidelnejšie v rámci
PI-klubu. V mieste jeho posledného odpočinku dnes stojí kópia
drevenice, v ktorej sa narodil a prežil detstvo v Čiernom Balogu.
Pred rokom v septembri, v deň jeho narodenia, na nej odhalili základný kameň s mottom spisovateľa: „Každý deň svojím konaním
píšeme testament pre naše deti“. V neďalekom kostole sv. Michala
v areáli niekdajšieho kláštora som si na neho už trikrát spomenul
aj prostredníctvom tónov krásnej hudby pri výročných oslavách.
Určite to nie je všetko, čím sa teraz zaoberáte...
Nikdy som nepocítil, že nemám čo robiť a nemám sa čím „zabávať“. A trvá to naďalej. Môj kalendár „dôchodcu“ je popísaný
každý deň nejakým programom. Navštevujem vernisáže výstav,
prezentácie kníh, prednášky a besedy, ešte som členom Výkonného výboru BAB, príležitostne sa zúčastňujem seminárov, a čo je
hlavná moja činnosť ‒ stále prekladám. Nedávno vyšla veľmi zaujímavá reprezentačná publikácia „Pútnik nádeje“ o pápežovi Jánovi
Pavlovi II. Keďže sa v texte hovorí napríklad aj o mystike, ktorej sa
venoval a dokonca napísal z tejto oblasti aj svoju dizertačnú prácu, som nútený aj na staré kolená pomerne veľa študovať. A to je
pri prekladateľskej činnosti veľmi zaujímavé, človek sa stále niečo
nové dozvie.
Anna Sláviková
Foto z archívu Bibiany
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Nenápadný hrdina zo Žiliny
Príbeh Jozefa Dobrovodského
2015, Žilina – Michal Franek, Ján Mozoľ, vedúci učiteľ: PhDr. Alica Virdzeková

Na II. mieste sa na našej minuloročnej konferencii umiestnila
rozsiahla štúdia venovaná Jozefovi Dobrovodskému pomenovaná
Nenápadný hrdina zo Žiliny autorov Michala Franka a Jána Mozoľa.
Vyberáme z nej len ukážky bez poznámkového aparátu.
Celá štúdia je zverejnená na našich stránkach www.klubsk.net.
Jozef Dobrovodský

V

roku 2015 si pripomíname 70. výSlovenské národné povstanie patrí k najročie ukončenia 2. svetovej vojny. väčším protifašistickým ozbrojeným vystúMnohí sa zamýšľajú nad jej reﬂexiou peniam v Európe. Skončilo sa síce vojenskou
v slovenskej spoločnosti. Zamerali sme sa porážkou, ale navonok jednoznačne vypovena tému Slovenského národného povstania. dalo myšlienku odpútania sa od nacistickéTáto udalosť sa dotkla aj nášho okolia, kde ho Nemecka. Vyjadrovalo tiež spoluprácu
prebiehali ťažké boje počas povstania. Roz- s víťaznou protifašistickou koalíciou.
hodli sme sa spracovať príbeh Jozefa DobroPrvým cieľom našej práce je poukázať na
vodského, priameho účastníka Slovenského dôležitosť Slovenského národného povstanárodného povstania.
J. Dobrovodský bojoval
vo vojenskom odpore voči
nemeckým jednotkám od
prvej hodiny. Pod jeho velením čelili prápory žilinskej povstaleckej posádky
a martinského pluku za
spoluúčasti partizánov počiatočnému náporu okupačných vojsk v priestore Žiliny a Strečnianskej tiesňavy
v prvých dňoch povstania.
Za odvahu, ktorú major
Dobrovodský preukázal pri
obrane svojej rodnej zeme,
sa však nedočkal odmeny.
Bol odsúdený na trest smrti,
a to nielen v čase Slovenskej
republiky, ale aj v roku 1950
počas komunistickej diktaPán Dobrovodský s kolegami z armády
túry.

nia, vykresliť jeho priebeh a reﬂexiu na civilné obyvateľstvo.
Naším hlavným cieľom je spracovať životné
osudy pána Jozefa Dobrovodského, priameho
účastníka Slovenského národného povstania,
ktorý statočne viedol boje proti nemeckým
jednotkám pri Strečnianskej tiesňave.
Veľmi dôležitým tretím cieľom je oboznámiť spolužiakov s témou SNP a 2. svetovej
vojny samej. Mnohí z nich
si už totiž neuvedomujú
dôsledky vojnových udalostí
na naše okolie.

Situácia v Slovenskej
republike počas
2. svetovej vojny
Udalosti tridsiatych rokov, vyhrotená politická
situácia v Československu
a rozpínavosť Nemecka boli
hlavné predpoklady pre
vznik Slovenského štátu.
Nový štátny útvar Slovenský
štát vznikol 14. marca 1939.
Dňa 21. júla, po prijatí ústavy, bol schválený názov
Slovenská republika. Už pár
dní po deklarovaní slovenskej nezávislosti bola okresaná suverenita Slovenska.
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V marci bola podpísaná Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom. Slovenská vláda sa touto
zmluvou prakticky podriadila budúcim želaniam Berlína, týkajúcich sa najmä zahraničnej politiky a armády.
Už krátko po svojom vzniku musel Slovenský štát čeliť vojenskému útoku Maďarska, ktoré sa usilovalo o rozšírenie svojho
územia. Dňa 14. marca 1939 obsadilo Podkarpatskú Rus. Následne 23. marca sa s vedomím Nemecka začal útok na východné
Slovensko. Vojenský konﬂikt medzi Maďarskom a Slovenskom trval tri dni, preto dostal
názov „Malá vojna“. Konﬂikt bol na nátlak
Nemecka ukončený prímerím. Slovensko
stratilo 74 obcí okresov Snina a Sobrance.
Slovenská armáda sa 1. 9. 1939 zapojila
do útoku proti Poľsku. Po vojenskom ťažení na poľskom území Nemecko odovzdalo
slovenskej vláde obce predtým okupované
Poľskom.
Zákonodarnú moc na Slovensku mal
snem volený na 5 rokov. Na čele štátu stál
prezident. Túto funkciu vykonával Dr. Jozef
Tiso. Výkonnú moc mala vláda menovaná
prezidentom. Zvláštnosťou v slovenskej štátnej správe bola Štátna rada, ktorá však nenadobudla väčší vplyv. Počas Salzburských
rokovaní v júli 1940 Hitler nadiktoval Tisovi viaceré zmeny vo vláde, čím sa Slovenská
republika stala ešte viac závislou od Nemeckej ríše. Ministrom zahraničných vecí sa stal
radikál, nemecký stúpenec, Vojtech Tuka,
ktorý nahradil Ferdinanda Ďurčanského.
Na jeseň 1940 sa Slovensko pripojilo k paktu troch mocností - Os Berlín – Rím -Tokio.
Domáci odboj na Slovensku sa vyvíjal
v dvoch prúdoch. Prvý z nich bol občiansky, ktorého členmi boli najmä bývalí členovia agrárnej strany. Na čele odboja stáli Ján
Lichner, Ján Ursíny a Jozef Lettrich. Ich cieľom bolo vytvorenie česko-slovenského štátu
s demokratickým politickým systémom a so
samosprávou Slovenska. Druhý prúd bol komunistický. Prijímali myšlienku sovietskeho
Slovenska ako súčasť Sovietskeho zväzu.
Jeho predstaviteľmi boli najmä Ján Osoha,
Jozef Ďuriš, Ján Šverma a i.
Koncom roku 1943 uzavreli komunisti
a občianske skupiny tzv. Vianočnú dohodu.
Došlo tak k zjednoteniu občianskeho a komunistického odboja. Spoločne vytvorili odbojový orgán Slovenskú národnú radu.
Slovenské národné povstanie
V roku 1944 sa zaktivizovalo partizánske
hnutie. Slovenská vláda nemala dosť síl ani
autority rázne zakročiť proti partizánskemu hnutiu. Po tom, ako partizáni obsadili
Ružomberok, Nemecko sa rozhodlo konať
a vyslalo na Slovensko armádu, ktorá začala 29. augusta 1944 obsadzovať strategické
miesta na Považí.
Keď sa podplukovník Golian dozvedel
o prenikaní nemeckej armády cez Púchov
smerom do Žiliny, vyhlásil prísnu bojovú
pohotovosť vojenským posádkam. To však
ešte neznamenalo začiatok povstania. Po2

tom, ako večer 29. 8. 1944 vyhlásil generál Čatloš v rozhlase, že nemecká armáda
prekročila slovenské hranice, podplukovník
Golian vydal heslo „Začnite s vysťahovaním,“ čo znamenalo začiatok vojenského
odporu proti nemeckej armáde. Prvé boje
sa začali v Žiline. Na východnom Slovensku
boli dve divízie armády, tie však boli hneď
prvé dni povstania odzbrojené nemeckou
armádou, konkrétne akciou, ktorá mala
skrytý názov Kartoﬀelelernte. (Zber zemiakov). Situácia sa zložito vyvíjala v samotnom centre povstania, v Banskej Bystrici.
Po vyhlásení vojenského odporu tam nebol
žiadny zástupca SNR. Členovia Slovenskej
národnej rady sa stretli v Banskej Bystrici
o 2 dni neskôr a vyhlásili obnovenie ČSR.
SNR prevzala všetku moc na povstaleckom
území. Zrušila diskriminačné zákony, fašistické organizácie a taktiež politické organizácie maďarskej a nemeckej menšiny. SNR
mala v tom čase 2 predsedov. Za občiansky
blok to bol Vavro Šrobár, za komunistický
Karol Šmidke.
Povstalecká armáda očakávala rýchlu pomoc od spojencov, tá však neprichádzala,
alebo prichádzala v nedostatočnej miere.
Slovensko sa nachádzalo v operačnom pásme Červenej armády. Pomoc sovietov bola
slabá a povstalcom nebolo od ZSSR umožnené, aby im vojensky pomohli anglo-americkí spojenci. Povstalecká armáda vystupovala pod názvom 1. čs. armáda na Slovensku
a bola uznaná za spojeneckú. Významnú
zložku povstaleckých síl tvorili aj partizáni.
Ich počet sa po začiatku povstania niekoľkonásobne zväčšil, a to aj na území kontrolovanom nemeckými jednotkami.
Povstalci svoje územie húževnato bránili.
Známe sú tvrdé boje o Strenčiansku tiesňavu, kde bojovali aj francúzski partizáni.
Ďalšie boje prebehli v Rajeckej doline, pri
Lipovci v Malej Fatre, v Nízkych Tatrách
či v Kremnických vrchoch. Povstanie bolo
zlomené 27. októbra 1944, kedy nemecká
armáda obsadila Banskú Bystricu. Veľká
časť povstaleckej armády sa stiahla do hôr,
kde spolu s partizánmi pokračovali v bojoch. Generáli vojenského odporu – Golian
a Viest padli ešte začiatkom novembra do
nemeckých rúk.
Slovenské povstanie skončilo vojensky neúspešne. Nemci sa za tento vojenský odpor
čoskoro pomstili. Trpeli nielen účastníci povstania, ale aj civilné obyvateľstvo. Nemecké
oddiely vykonali viaceré hromadné popravy.
Stalo sa tak napríklad v Nemeckej, Kováčovej či Prievidzi. Boli vypálené viaceré dediny. Tragicky skončili napríklad Kľak, Kalište
a Ostrý Grúň. Slovenské povstanie skončilo
vojenskou porážkou a jeho dôsledky pre slovenské obyvateľstvo boli tragické, avšak bol
to jasný signál, že Slováci nesúhlasia s vojnou, ktorej musia byť súčasťou. Vyjadrili
tak spoluprácu s protifašistickou koalíciou.
Spoločne s Varšavským povstaním a akciami
juhoslovanského odbojového hnutia sa zapísalo medzi najväčšie európske protifašistické
vystúpenia počas vojny.

Príbeh Jozefa Dobrovodského
Jozef Dobrovodský sa narodil 25. 2. 1909
v Dolnom Kubíne. Bol štvrtým dieťaťom
v rodine Dobrovodských. Detstvo prežil
v rodnom meste, kde vychodil ľudovú školu.
V roku 1919 sa Jozef Dobrovodský s rodinou presťahoval do Levoče, kde začal štúdium v tamojšom československom reálnom
gymnáziu a v roku 1927 tu zmaturoval. Rád
čítal knihy a obľuboval šport, najmä plávanie, jazdectvo a šach.

Jozef Dobrovodský v období maturity

Služba v armáde
Po maturite Jozef Dobrovodský na základe
dobrovoľného odvodu vykonával prezenčnú
vojenskú službu. Odvedený bol 7. 10. 1927
v Košiciach do 1. batérie delostreleckého pluku v Žiline. V rokoch 1927–1928 absolvoval
v Bratislave školu pre výchovu záložných dôstojníkov delostrelectva. Následne, v rokoch
1928–1930, vyštudoval Vojenskú akadémiu
v Hraniciach, odkiaľ ho vyradili v hodnosti
poručíka delostrelectva z povolania.
V rokoch 1931–1933 navštevoval Aplikačnú školu delostrelectva v Olomouci. Po
ukončení akadémie bol pridelený k delostreleckému pluku v Lučenci. Neskôr bol prevelený opäť do Žiliny. Po absolvovaní spravodajského kurzu pôsobil až do 14. marca
1939 ako spravodajský dôstojník Hlavného
štábu v Prahe a v rámci spravodajskej ochrany pohraničných opevnení v úseku Náchod
– Trutnov.
Po vyhlásení Slovenského štátu bol prijatý
do slovenskej armády. Počas tzv. Malej vojny
sa zúčastnil bojov s maďarskými vojskami na
východnom Slovensku Po návrate z poľa bol
ustanovený za prednostu spravodajského oddelenia v Trenčíne, najprv na Vyššie vojenské
veliteľstvo 1 a v máji 1939 na veliteľstvo 1.
divízie. Počas operácie slovenskej armády
v Poľsku velil delostreleckému oddielu na severovýchodnom Slovensku. Po jej ukončení
pôsobil ako veliteľ delostreleckého oddielu
v Žiline a delostreleckého oddielu v Nitre.
Odtiaľ ho koncom roku 1940 prevelili opäť
do Ružomberka.
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Vo februári 1942 ho vyslali k Rýchlej divízii na východný front. V polovici apríla
1942 na podklade predstieranej choroby
(reumatizmus) ho poslali späť na Slovensko.
Keďže mu znovu hrozila služba na východnom fronte, predstieral zlý zdravotný
stav a po lekárskom vyšetrení odmietol ísť
na front. „Odmietol som odísť na front aj
z toho dôvodu, že z rozhovorov s pplk. Golianom, ktorý bol mojím osobným priateľom,
som vedel, že sa doma pripravuje ozbrojená
akcia proti Nemcom a že prípravy už naberajú konkrétne formy. Myšlienka ozbrojeného
povstania proti Nemcom bola živená už od
začiatku trvania Slovenského štátu...“
Prednosta osobného oddelenia Ministerstva národnej obrany SR (MNO SR) podal
naňho trestné oznámenie. Za trest ho 30.
11. 1943 preložili do skupiny radových
dôstojníkov Pracovného práporu. V týchto
jednotkách organizoval odboj a prípravu
ozbrojeného povstania.
Žilinská posádka počas Slovenského
národného povstania
Prípravy povstania v žilinskej posádke boli
spojené s viacerými ťažkosťami. Na hraničných prechodoch z Moravy na Slovensko
a v priestore Čadce organizoval sieť spravodajcov, ktorí mali sledovať pohyb nemeckých
transportov smerujúcich na východný front.
Tí mali poskytovať informácie, aby sa v prípade násilného obsadzovania Slovenska získal čas
na doplnenie a nasadenie jednotiek žilinskej
posádky do boja proti okupačným vojskám.
„Moju situáciu sťažovala aj okolnosť, že v samotnom meste bola nemecká jednotka zaisťujúca nemecké transporty prechádzajúce Žilinou
a určené ako posila nemeckého frontu na území
Poľska. Tieto transporty som smel napadnúť len
v prípade vyhlásenia povstania, alebo v prípade,
že sa bude jednať o transporty určené pre vojenské obsadenie územia Slovenska...“
Už pred touto udalosťou, 28. augusta, sa
major Dobrovodský dozvedel, že partizáni
deň predtým obsadili Ružomberok, kde sa
spojili s vojakmi miestnej posádky. Urýchlene odišiel zistiť situáciu v tomto meste. Stretol sa s veliteľom tamojšej posádky s majorom Milošom Veselom a odtiaľ pokračoval
cez Šturec do Banskej Bystrice. Podplukovník Golian ho informoval o akútnom nebezpečenstve obsadenia Slovenska nemeckými okupačnými vojskami. Dostal rozkaz
vrátiť sa do Žiliny a tam byť v pohotovosti.
Bezodkladne ho splnil a po krátkom zastavení v Martine a rozhovore s pplk. Emilom
Perkom sa vrátil večer do Žiliny.
Ráno 29. augusta 1944 po oznámení
správy o prekročení hraníc Slovenska nemeckými vojskami sa major Dobrovodský
rozhodol okamžite konať. Členom ilegálneho výboru oznámil, že násilne prevezme velenie. Nariadil zvolať dôstojníkov do jedálne a vyslať spojky na obranné smery posádky s úlohou zistiť hlásený pohyb nemeckých
jednotiek obsadzujúcich Slovensko.
Do priestoru Púchova vyslal Dobrovodský prieskumné lietadlo a motospojky. Keď

Pán Dobrovodský s manželkou

mu po návrate z prieskumu okolo 11:30
hod. hlásili príchod a zloženie nemeckého
transportu a jeho vykladanie v Hričove, telefonicky požiadal vedúcich predstaviteľov
ilegálneho Oblastného výboru o vyhlásenie
mobilizácie. Bolo už zrejmé, že ide o vojenské obsadzovanie Slovenska, a preto major
Dobrovodský nariadil otvorený boj proti
okupantom.
Z vojakov žilinskej posádky a zmobilizovaných dobrovoľníkov zostavil dva pešie
prápory a v poludňajších hodinách im vydal
rozkaz k zaujatiu obrany v predpokladaných
smeroch útokov nepriateľa. Prápor pod velením stotníka Karola Repašského obsadil
výšiny západne od Strážova a kontroloval
priestor medzi Marčekom a Horným Hričovom. Prápor stotníka Teodora Šlajcharta
prehradil smer Čadca – Žilina severne od
obce Brodno. V Žiline došlo k prestrelkám
s príslušníkmi nemeckej spojovacej jednotky zabarikádovanej v budove dievčenského
gymnázia, vo ﬁnančnom paláci, na hlavnej
pošte a v synagóge.
Dobrovodský videl, že Žilinu nie je možné ubrániť. Pod tlakom nepriateľskej presily museli povstalci 30. augusta zo Žiliny
ustúpiť. V popoludňajších hodinách mesto
obsadilo okupačné vojsko. Major Dobrovodský vydal rozkaz, aby sa povstalecké
jednotky presunuli do priestoru tiesňavy
medzi Strečnom a Dubnou skalou, ktorý
bol pre obranu výhodnejší.
Do príprav povstania boli v žilinskej posádke zapojení viacerí dôstojníci. Okrem
mjr. Jozefa Dobrovodského to boli tiež kpt.
Teodor Šlajchart, por. Svätopluk Písecký,
kpt. Ladislav Nižňanský, npor. Ján Keníž,
kpt. J. Sedláček, škpt. K. Šimo, por. F. Kliment, npor. Z. Waldstýn, por. Dr. Ján Kubiš, por. Štefan Filip.
Obrana Strečnianskej tiesňavy
Ťažké boje v Strečnianskej tiesňave trvali
od 31. augusta do 4. septembra 1944. Major
Dobrovodský bol veliteľom obranného úseku. Jeho veliteľské stanovisko bolo v kame-

ňolome Dubná skala. Odtiaľ riadil bojovú
činnosť dvoch práporov zo žilinskej posádky, oddiel a podporné jednotky delostrelcov
a tankistov z posádky Martin. Prápory kpt.
Karola Repašského a kpt. Teodora Šlajcharta po presune zo Žiliny zaujali obranné postavenie na ľavom brehu Váhu. Predná stráž
bola postavená na úpätí pod Strečnianskym
hradom. Pravý breh Váhu a výšiny západne od Starého hradu mala brániť rota partizánov 1. čs. partizánskej brigády gen.
M. R. Štefánika. Jednotka však do rána
31. 8. 1944 do tohto úseku obrany nedošla.
J. Dobrovodský spomínal príčiny stiahnutia povstaleckých jednotiek zo Žiliny do
Strečnianskej tiesňavy: „Dňa 29. augusta večer prišiel za mnou do kasární Dr. Kubiš a ja
som mu povedal, že Žilinu držať nebudem,
pretože nemám k tomu rozkaz. Mám rozkaz
Žilinu mobilizovať a evakuovať a s jednotkami ustúpim do priestoru Strečna, kde ma má
podchytiť martinská posádka.

PhDr. Dušan Halaj, CSc.
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Pani Eva Plaskurová pri odhalení pamätnej tabule na počesť J. Dobrovodského
(zdroj: http://www.teraz.sk/regiony/dobrovodsky-zilina-snp-tabula/96137-clanok.html)

Bojov pri Žiline sa zúčastnili aj francúzski partizáni pod velením kpt. Georgesa de
Lannuriena. Jednotka zaujala pozíciu medzi železničným mostom a zákrutou cesty
oproti Starému hradu. Pán Dobrovodský
spomínal na ich odvahu odhodlanie pri boji
s nemeckými jednotkami. ,,Keď som nariadil francúzsku jednotku vystriedať a táto zarmútená nad stratou svojich bojových mŕtvych
kamarátov odchádzala z úseku so zvesenými
hlavami, v kapitánovi de Lannurienovi sa
znovu ozval vojak a ráznym povelom: ,En trois‘ – trojstup - sformoval zvyšok skupiny do vojenského útvaru nezvyklého v bojovom úseku.
Videl som, že tým chcel demonštrovať odhodlanie bojovať proti pokoriteľom Francúzska aj
napriek utrpeným stratám. Toto gesto veľmi
zapôsobilo aj na posilnenie bojovej morálky,
ktorá bola v týchto fázach prepotrebná.“
Boje prebiehali ďalej vo Vrútkach – Priekope, avšak pre povstalcov neúspešne.
Siedmeho septembra padli do rúk okupantov. Dňa 9. septembra sa povstalci
opätovne pokúsili získať pozície v priestore
Priekopa – Vrútky, ale neúspešne. Po týchto bojoch došlo k ustáleniu frontovej čiary
a k stabilizovaniu obrany v severnom Turci. Udržali ich až do 21. septembra 1944.
V priebehu októbra 1944 sa J. Dobrovodský s malou skupinou vojakov a žandárov
zúčastnil ako partizán bojov v priestore
Starých hôr. Po jednej z akcií nemeckých
jednotiek proti povstalcom bola skupina
v oblasti Kečky obkľúčená a zničená. Jeho
samého pri prechode cez Prašivú Nemci
v polovici novembra zajali, dopravili do
zberného tábora v Starých horách a odtiaľ
4

do Banskej Bystrice. Tam až do úteku tajil
svoju totožnosť.
Po povstaní
Z internácie v banskobystrických kasárňach sa J. Dobrovodskému napokon podarilo ujsť a po mnohých peripetiách sa dostal
do Bratislavy. Tam bol v dôsledku silných
omrzlín nôh a problémov so žalúdočným
vredom nútený vyhľadať zdravotné ošetrenie. Po zaobstaraní falošných dokladov na
meno Jozef Kováč ho 13. decembra 1944
prijali na liečenie v bratislavskej Štátnej nemocnici. Po čiastočnom vyliečení bol na
vlastnú žiadosť z nemocnice prepustený.
Dňa 23. 2. 1945 ho vojenský súd Slovenského štátu odsúdil v neprítomnosti na trest
smrti obesením.
Keď sa Gestapo dozvedelo o jeho prítomnosti na Orave, nasledovali u Dobrovodského príbuzných a známych časté prehliadky.
Nadviazal spojenie s ilegálnymi pracovníkmi
v Dolnom Kubíne a hľadal možnosť prechodu k 1. čs. armádnemu zboru v priestore
Popradu. Po neúspešnom pokuse o prechod
cez front v polovici marca 1945 napokon
začiatkom apríla prešiel do Popradu. V Poprade bol prijatý do čs. armády. Aktívne sa
zúčastnil oslobodzovacích bojov od Vrútok
až po Prahu.

nastúpil ako zástupca veliteľa. Od októbra 1949 bol frekventantom kurzu veliteľov
vojskových telies.
V roku 1950 sa Jozef Dobrovodský stal
obeťou nezákonných perzekúcií. Dňa 2. 3.
1950 ho orgány Hlavného štábu zatkli. Vo
väzení vojenského súdu podstúpil vyšetrovanie pod nátlakom so zámerom usvedčiť
ho zo špionáže a velezrady. V zinscenovanom procese mu navrhovali opäť trest smrti
za vlastizradu. Dňa 10. novembra 1950 bol
napokon Štátnym súdom v Prahe na základe vykonštruovaného obvinenia odsúdený
za údajnú vojenskú zradu a špionáž na 18
rokov straty slobody. Skonﬁškovali a zabavili mu dve tretiny majetku a uložili pokutu
20 tisíc Kčs.
V roku 1964 na obnovenom súdnom konaní bol J. Dobrovodský napokon rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne
oslobodený v plnom rozsahu a v r. 1966
bol vojensky a občiansky rehabilitovaný. Po
prepustení z väzenia sa nevyhol diskriminácii. Postupne pracoval v Zelenine Bratislava,
v JRD Podunajské Biskupice a ako šofér
v pekárňach a v n. p. Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Bratislava. Diaľkovo vyštudoval Priemyselnú školu stavebnú
v Bratislave a pracoval v podnikovom stredisku VTEI ako technik až do odchodu do
dôchodku. Svoju znalosť 6 cudzích jazykov
(anglický, nemecký, rumunský, maďarský,
český a francúzsky) využíval aj ako prekladateľ a tlmočník.
Životná cesta pána Dobrovodského skončila 5. augusta 1986 v Bratislave. Dňa 2.
decembra 1991 bol posmrtne povýšený do
hodnosti generálmajora. Za aktívnu účasť
v boji proti fašizmu dostal mnohé naše aj
zahraničné vyznamenania.
Foto súkromný archív D. Halaja

Život po 2. svetovej vojne
Po oslobodení bol major Dobrovodský
vyslaný do Bukurešti, kde zastával funkciu
vojenského a leteckého atašé ČSR v Rumunsku. Po odvolaní bol premiestnený do
delostreleckého učilišťa v Olomouci, kde
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Čeští chemici
na meziválečném Slovensku
Po studiu literatury k tomuto tématu jsem zjistil, že ve výzkumu či vysokoškolském školství se
vyskytuje poměrně málo českých chemiků. Podnikové archivy slovenských chemických podniků jsou
pro autora nedostupné, pokud vůbec jsou zachovány. Víme, že těchto podniků nebylo zase tak málo.
Celulózka

diku analýzy draselných hnojiv. V čase působení na Slovensku publikoval ve slovenských periodikách četné články (o šlechtění i moření
obilí, pěstování ječmene, o nutnosti zvýšit spotřebu umělých hnojiv,
zvláště superfosfátu, o chemické kontrole v zemědělství aj.).
Pitra byl řádným členem Čs. akademie zemědělské, Masarykovy
akademie práce, Čs. společnosti chemické a dalších institucí.

Bedřich NAPRAVIL (1873–1933)

Z

miňujeme Dynamit Nobel (Bratislava), Žilinská továreň na
umelé hnojivá a chemické produkty (Žilina), Appolo (Bratislava), Žilinská celulózka (Žilina), Baťa Svit (Svit), Gumon
(Bratislava), Matador (Bratislava), Raﬁnéria ropy (Dubová), Lučebný
priemysel (Hnúšťa-Likier), Menzel (Bratislava) a další. V těchto podnicích zcela jistě byli zaměstnáni čeští chemičtí inženýři, odchovanci chemického inženýrství v Praze a v Brně, jejich seznam bohužel neznáme.
Čeští odborníci působící na Slovensku za 1. republiky měli tzv. slovenskou výhodu, tj. podle zákonů pobírali zvláštní příplatky k platu, což
byl jistě stimul působit na Slovensku. Dne 12. 12. 1938 představitelé
čs. a slovenské autonomní vlády podepsali dohodu o odvolání 9 tisíc
státních zaměstnanců z přibližně 23 tisíc českých státních zaměstnanců
ze Slovenska, týkalo se to učitelů, profesorů, četníků, soudních úředníků a dalších. Byla to reakce na rostoucí protičeské provokace. Ani to
však nezabránilo případům násilného vyhánění dalších českých rodin,
takže v následujících měsících muselo ze Slovenska odejít téměř 20 tisíc zaměstnanců, ale i řemeslníků, obchodníků a jiných povolání, což
s rodinnými příslušníky představovalo přes 50 tisíc osob.
V oblasti vědy a výzkumu zmíníme 6 českých chemiků, kteří se
podíleli na rozvoji vědy na Slovensku v letech 1919–1939. Řadíme
je podle jejich roku narození.

Cukrovarník a podnikatel se narodil v rodině ředitele cukrovaru
ve Zvoleněvsi na Kladensku, k cukrovarnictví měl tedy blízko. Soustavné studium cukrovarnictví jako součást chemického inženýrství
neabsolvoval, v Praze ukončil jen obchodní akademii. To mu ovšem
stačilo k činnosti administrativní a organizační v cukrovarnictví. Od
konce roku 1918 byl členem čs. vládní komise pro cukr, což byla
důležitá komodita.
V Bratislavě byl ve 20. letech minulého století ředitelem slovenské odbočky zmíněné komise a též ředitelem cukrovaru Dynamit
Nobel v Bratislavě a od roku 1927 cukrovaru v Nitře, jenž založil
a spoluvlastnil. Od roku 1928 vedl systém bratislavských Státních
výzkumných ústavů zemědělských po J. Pitrovi. Vědecky nebyl činný, angažoval se ovšem organizátorsky v průmyslu i v kultuře.
Národná ulica v Žiline

Jan PITRA (1873–1945)
byl agrochemický výzkumník a organizátor zemědělského výzkumu a zkušebnictví. Narodil se v Sudoměřicích v okrese Tábor v rodině
živnostníka. Po středoškolských studiích studoval v letech 1893–98
chemii na České vysoké škole technické v Praze. Chodil i na přednášky z bakteriologie na českou univerzitu. Po studiích se specializoval na
cukrovarnictví, absolvoval různé kurzy v Rakousku, Francii a Belgii.
V 90. letech 19. století pracoval v různých českých cukrovarech, ale též
i jako asistent hospodářsko-fyziologické stanice české techniky. Činný
byl v různých funkcích v cizině i doma ve vlasti.
Na Slovensko odešel roku 1920, v Bratislavě se stal ředitelem
Státních výzkumných ústavů zemědělských. Současně byl od roku
1925 přednostou Zootechnického ústavu a od roku 1926 Ústavu
pro chemickou kontrolu. Z Bratislavy odešel v roce 1929, stal se
v Praze ředitelem ústřední správy Státních výzkumných ústavů zemědělských. Po německé okupaci se věnoval problematice výživy
rostlin, bakteriologie, obilnářství a cukrovarnictví. Vypracoval meto-

Lze konstatovat, že Napravilovy zásluhy o slovenské cukrovarnictví jsou nepopiratelné.

Stanislav KOPAL (1895–1980)
Český chemik a vinařský a lihovarnický odborník narozený v rodině rolníka na Turnovsku. Absolvoval studium chemického inženýrství na pražské České vysoké škole technické, inženýrský diplom získal roku 1920. Krátce učil na vyšší průmyslové škole v Praze. Ovšem
ještě téhož roku je v agrochemické stanici v Košicích. V letech 1922–24
byl v zajímavé funkci, totiž adjunktem pražského vinařsko-ovocnářského ústavu. V období 1924–40 byl přednostou bratislavského
vinařského ústavu.
Zabýval se chemickou technologií pěstování vína i výroby
a skladování vína. Soustavně hodnotil chemické složení slovenských
vín. Také jeho doktorská disertace obhájená v roce 1946 na ČVUT
v Praze byla věnována vínu (Změny ve složení vína vlivem čiření ferListy 15
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rokyanidem draselným a jeho technologický a národohospodářský
význam pro sklepní hospodářství). Roku 1937 vydal knihu Chemické složení československých vín. Publikoval desítky článků a studií,
které uveřejňoval v periodikách Slovenské ovocnárstvo, Vinařský obzor a Chemické listy.
Kopal se zúčastnil na organizování výzkumu vín na Slovensku.
V roce 1929 založil slovenskou odbočku Čs. společnosti chemické
a byl až do roku 1938 jejím jednatelem. V období let 1929–38 byl
též soudním znalcem. V roce 1935 byl zvolen za mimořádného člena
zahradnicko-ovocnářsko-vinařského odboru Čs. akademie zemědělské. Po nuceném odchodu ze Slovenska pracoval řadu let v Havlíčkově Brodě ve Státním výzkumném ústavu bramborářském.
Žilina - železničná stanica 1912

povstání, vždyť profesně působil v centru povstání v Banské Bystrici.
V roce 1945 vstoupil do KSČ.
Po přechodu do Bratislavy byl po tři roky ředitelem jednoho z tamních gymnázií, a přitom přednášel na PřF Slovenské univerzity, později
i na Pedagogické fakultě SU. Od roku 1950 byl trvale na PřF SU, jejímž
děkanem byl v letech 1950–52. V padesátých letech Dillinger založil
na PřF katedru jaderné chemie, první toho druhu na čs. univerzitách.
Až do roku 1945 neměl Dillinger na gymnáziích možnost vědecky
pracovat, s vědou začal až na Slovenské (později znovupojmenované Komenského) univerzitě. I po dlouhém odloučení od vědecké
činnosti měl k vědě stále blízko, konkrétně k fyzikální chemii a z ní
k polarograﬁi. V roce 1955 pracoval půl roku v Polarograﬁckém
ústavu ČSAV v Praze a znovu se stal Heyrovského žákem. Dillinger
byl praporečníkem polarograﬁe na Slovensku.
Dillingerova vědecká bibliograﬁe není rozsáhlá v důsledku pedagogické a veřejné činnosti. I tak je velkou postavou slovenské chemie.

Karel KOMÁREK (1907–1971)

Jiří HOSTOMSKÝ (1904–1978)
Táborský rodák, chemik a od roku 1954 profesor SVŠT v Bratislavě vystudoval chemii na PřFUK (RNDr. 1927) v Praze. Po univerzitních studiích rok strávil na univerzitě v Nancy. Po návratu odešel
na Slovensko, v letech 1928–30 byl chemikem v papírně v Ružomberku. Studijně byl ve 30. letech v Německu, Švédsku a Finsku. Po
návratu na Slovensko pracoval v žilinské celulózce, dále v papírně
v Hermanci a rok ve Svitu (1936–37). Od roku 1937 se věnoval
výzkumu v Baťových závodech ve Zlíně. Po válce se vrátil na Slovensko. V období let 1949–51 byl vedoucím oddělení v bratislavském
Výzkumném ústavu dřevařském. Později přešel na Chemickotechnologickou fakultu SVŠT, kde byl až do pensionování.
Hostomský byl přední odborník v oblasti chemického zpracování
dřeva a technologie výroby celulózy a papíru. Zaměřil se na deligniﬁkaci dřeva a na zušlechťování buničiny. V roce 1935 vydal jako
spoluautor příručku o zkoušení technických celulóz, po válce vysokoškolskou učebnici Výroba papiera v teórii a praxi. Má patentovány
dva vynálezy, je autorem či spoluautorem 20 vědeckých studií, které
jsou otištěny v domácích i zahraničních periodikách.
Hostomský jako pedagog (činnost po válce) vychoval stovky odborníků na chemické zpracování dřeva.

Významný český chemik se narodil v Poděbradech v rodině odborného učitele. Už ve 14 letech konal doma pokusy, zařídil si chemickou laboratoř a otec ho v této činnosti podporoval. Mladý Komárek
se zajímal i o ostatní přírodní vědy, v otci měl velkou podporu. Po
maturitě v roce 1925 studoval na Karlově univerzitě chemii a přírodopis. Ještě jako student pracoval jako pomocná vědecká síla v Ústavu
analytické chemie UK a spolupracoval s profesorem Heyrovským.
V lednu 1931 složil státní zkoušky a získal aprobaci k výuce obou jmenovaných předmětů na gymnáziích. V červnu t.r. po rigorosech obhájil disertaci “Příspěvek k vážkovému stanovení kobaltu“, kterou mu
oponoval jeho učitel O. Tomíček (1891–1953) a J. Heyrovský. Roku
1932 získal doktorát přírodních věd. Nutno uvést, že Komárek už
během studií pracoval na PřF UK, od roku 1928 byl demonstrátorem
a v letech 1930–33 vědeckou pomocnou silou Ústavu pro analytickou
chemii UK, kde se začal zabývat mikrochemií, které se pak věnoval
ve svém dalším životě. Při studiích byl častým hostem v laboratořích
profesora Heyrovského. Po studiích učil na pražských gymnáziích.
Od 1. 9. 1934 až do 31. 8. 1939 byl na gymnáziu v Kežmarku.
Na Slovensko si odvezl polarograf, jenž si půjčil od profesora Heyrovského, aby mohl pokračovat, byť ve škole, ve vědecké práci. Ve
škole založil chemickou laboratoř, v níž vypracoval některé analytické metody. O kežmarském působení Komárka svědčí několik publikací z analytické chemie, které uveřejnil v čs. mezinárodním časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications a ve
Věstnících Štát. geolog. ústavu Bratislava, jako místo působiště vždy
uvedl Gymnázium Kežmarok, takže lze tyto publikace považovat za
přínos slovenské vědy. Komárek byl prvním chemikem na Slovensku, který se za pomoci profesora Heyrovského zabýval polarograﬁí.
Za války a několik let po ní učil na gymnáziích v jižních Čechách
a v Praze. Od roku 1950 pracoval v Národním muzeu v chemických
laboratořích. Stal se z něj vynikající mikroanalytik.
Jiří Jindra, emeritní vědecký pracovník ÚSD AV ČR Praha

Miloslav DILLINGER (1902–1976)
Čáslavský rodák, chemik a pedagog studoval na tamním gymnáziu.
Po maturitě se zapsal na Přírodovědeckou fakultu UK, kde se vzdělával v chemii a fyzice. Ve Fyzikálně chemickém ústavu UK pracoval
jako asistent profesora J. Heyrovského (1890–1967), tam pod Heyrovského vedením sepsal na základě experimentů disertaci „Polarograﬁcká maxima při vylučování thallia a rtuti na kapkové elektrodě“,
kterou hravě obhájil v roce 1929. Dillinger patřil k prvním žákům
Heyrovského polarograﬁcké školy. Ještě před doktorátem RNDr.
získal aprobaci pro výuku chemie a fyziky na československých
středních školách. Jeho první zastávkou v pedagogické činnosti bylo
jednoroční působení na gymnáziu v Lipníku nad Bečvou. V roce
1929 přešel na Slovensko a postupně učil na gymnáziích v Levicích,
Spišské Nové Vsi a v letech 1930–45 v Banské Bystrici. Na Slovensku se oženil se Slovenkou, a proto mohl zůstat na Slovensku i v čase
Slovenského štátu. V roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního
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Andrea
BUČKO
Andrea je mladá, talentovaná
divadelná režisérka
a dramaturgička, ktorá sa
momentálne dostala do povedomia
svojou sľubne sa začínajúcou
hudobnou kariérou. Nedávno sa
predstavila aj divákom na svojom
prvom pražskom koncerte.

N

arodila si sa v umeleckej rodine
v Bratislave, tvoj otec Štefan Bučko je herec Slovenského národného divadla, známy recitátor, pedagóg
javiskovej reči na VŠMU a mama Adriena
Bartošová je speváčka. Ako vyzeralo tvoje
detstvo?
Moje detstvo bolo plné fantázie. Keďže
nemám súrodencov a rodičia mali nepravidelnú pracovnú dobu, stávalo sa, že veľa času
som trávila sama so svojimi hračkami alebo
so susedkou na dvore predstavujúc si ďalšie
reality, vysnené svety plné zvieratiek a žijúcich nadprirodzených bytostí. Otec ma často
brával do divadla, mamka na koncerty, takže
dá sa povedať, že umelecký svet mi bol blízky
odjakživa a určite ma celé to prostredie nejakým spôsobom formovalo. No myslím, že
čo robilo moje detstvo najkrajším, bola práve
tá možnosť byť sama so sebou. To ma viedlo
ku kreativite. V niečom som rada, že v tých
časoch neexistovalo toľko možností, čo dieťa
môže robiť, ako dnes. Tisíce typov hračiek,
neustále odpútavanie pozornosti rôznymi
počítačovými a mobilnými výdobytkami...
My sme mali náš dvor, kde vznikal celý svet
a pekné bolo, že nás viedol nielen ku kreativite, ale aj pohybu.
Čím si chcela byť ako malá? Divadelná
režisérka to asi nebola. Inklinovala si viac
k hudbe ako mamina alebo k divadlu po
otcovi?
Hudbu vnímam, odkedy sa na seba pamätám, ako svoj prvý vyjadrovací prostriedok. Všetko ostatné prišlo až neskôr.
No, samozrejme, ako dieťa som mala veľa
vysnených povolaní od tanečnice, speváčky
až po veterinárku. Myšlienka na réžiu však

prišla tiež pomerne skoro – súvisela s prvými „ﬁlmami“, ktoré som si doma vymýšľala
s bábikami, a potom som si začala vymýšľať
rôzne pokračovania mojich obľúbených televíznych seriálov a do všetkého si v hlave
komponovala hudbu... Myslím, že ísť študovať divadelnú réžiu bol v mojom prípade
celkom prirodzený vývoj.
Na VŠMU si študovala divadelnú réžiu
a dramaturgiu. U koho si bola v ročníku?
A čo spolužiaci?
Študovala som u profesora Strniska. Bolo
to celkom slušné dobrodružstvo, škola nielen psychoanalýzy, ale aj života. Mala som
šťastie na výborných spolužiakov, z ktorých
sa stali ozaj blízki priatelia. Dodnes spolupracujem s Michaelom Vyskočánim, s ktorým sme tvorili „tandem“ už na škole. Miško
má za sebou už aj niekoľko sólo divadelných
projektov na Slovensku. V hudobnej kariére
mi dodnes pomáha Danko Žulčák (SKD
Martin) a Danko Fisher (SND), z herečiek
mojou múzou i výbornou kamarátkou ostala Dominika Kavaschová – ale vlastne rada
spomínam na celý ročník, ktorý bol plný
veľmi talentovaných a super ľudí. Z mladšej
generácie dnes najčastejšie spolupracujem
s režisérom Tomášom Procházkom – ako
jeho skladateľka.
Ako si spomínaš na svoje študentské časy?
Na škole som našla lásku, priateľstvá na
celý život, prestala sa báť vystupovať so
svojou hudbou, zažila prvé veľké radosti
i sklamania. Nikdy nezabudnem, ako sme
sa so spolužiakmi ráno pred prednáškou
stretávali v povestnom „Depresse“ (kaviareň
hneď oproti škole, naša školská „obývačka“)
a neskôr v Café Doska, kde som zažila tie

najintenzívnejšie ﬁlozoﬁcké rozhovory, či už
so spolužiakmi, alebo aj profesormi. Občas
mám pocit, že najviac poznania sme dosiahli práve v týchto priestoroch – to je na umeleckej škole krásne, študent má blízky vzťah
s profesorom, lebo v zásade pri umení ide
človek vždy s kožou von.
Nikdy si netúžila byť herečkou?
Nie. Necítim nadanie v tomto smere.
Kde môžeme vidieť tvoju prácu?
Najviac si spomínam na inscenáciu Proroci, ktorú sme robili s Miškom Vyskočánim
ešte na škole. Bola to pre mňa veľmi dôležitá
skúsenosť, lebo po prvýkrát som sa dokázala postaviť sama za seba a bojovať za niečo,
o čom som bola presvedčená, že je správne.
Text Slawomira Mrožka som objavila v našej
knižnici a hneď po prečítaní som vedela, že
ho chcem robiť. Bol neuveriteľne aktuálny,
avšak nebol v tom čase preložený do slovenčiny, plus nebýval často inscenovaný. Čakal
nás náročný dramaturgický proces a naši
vedúci napokon nesúhlasili s tým, aby sme
text realizovali. Asi práve preto, že sa báli, že
sme na to príliš mladí. My sme však chceli
tak veľmi, že sme sa rozhodli urobiť ho na
vlastnú päsť vo voľnom čase v alternatívnych
priestoroch školy, ktoré dovtedy neboli veľmi využívané (mimochodom dnes sa už využívajú naplno). Hra mala napokon úspech
a dodnes som vďačná hercom, ktorí do toho
šli, lebo všetci boli naozaj vyťažení, niektorí
v tom čase už mali angažmány v rôznych divadlách a napriek tomu s nami celý ten proces absolvovali, a to bez odmeny.
No a čo sa dá dnes vidieť v divadlách?
Napr. rozprávka Anjelik žirafa a stolček
v SKD Martin alebo moja dramaturgická
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spolupráca v divadle Astorka v Bratislave
pre Mrožkov Striptíz v réžii Michaela Vyskočániho.
Máš za sebou svoj prvý hudobný album
a momentálne chystáš druhý. Aké boli začiatky tvojej hudobnej kariéry?
Náročné, lebo na začiatku som bola veľmi
hanblivá. Doma som nechcela hrať rodičom ani priateľom. Odvaha prišla až neskôr
a vlastne občas mám pocit, že až teraz som
naozaj uvoľnená a začínam kariéru, akú
som si predstavovala. Momentálne je pre
mňa najdôležitejší práve kontakt s publikom. Myslím, že naživo som omnoho silnejší umelec, ako skrz nahrávky, hoci proces
nahrávania albumov mám nesmierne rada.
Živý kontakt však ťažko nahradiť – pre mňa
je prioritou. Teším sa na budúcnosť s touto
novou energiou.
Kedy sa môžeme tešiť na nový album?
Do roka. Teraz chcem najmä veľa hrať
a hoci mám už materiál na nový album
prichystaný, nechávam si čas na dozretie.
Cítim, že moje poslanie momentálne je
v kontakte s ľuďmi, prinášať živý intenzívny zážitok pre rôzne skupiny ľudí. Takisto si
teraz hľadám spolupracovníkov. Mám veľké
ciele s novým albumom.
Sama si píšeš texty aj skladáš hudbu,
dokázala by si pomenovať svoju poetiku?
Som viac hudobníčka ako textárka – všetky emócie sa snažím v prvom rade dať von
cez hudbu. A tá hudba ide zo srdca, plynie
z konkrétnych skúseností... Neviem, či sa dá
zaradiť do konkrétneho žánru. Preto v niektorých mojich piesňach používam dokonca
vymyslené slová, lebo mám pocit, že hudba
vie hovoriť aj bez slov. Často spievam v angličtine, momentálne skúšam aj vo francúzštine a samozrejme snažím sa aj v slovenčine,
hoci vnímam svoje deﬁcity v tomto jazyku.
Asi práve preto, že je to môj rodný jazyk, cítim väčšiu zodpovednosť v prístupe k nemu.
Momentálne prežívaš parížske inšpirácie, povedz nám o svojom rezidenčnom
pobyte.
Momentálne po piatich mesiacoch končím svoj pobyt v medzinárodnej umeleckej

rezidencii Cité internationale des Arts, kde
som sa dostala na základe podaného projektu. No v Paríži sa striedavo pohybujem už
dlhšie, našla som zopár úžasných umelcov,
ktorí ma inšpirovali na mojej ceste, a preto som si k mestu vytvorila veľmi špeciálny
vzťah. Ťažko sa mi odchádza, hoci viem, že
sa budem často vracať – mám tu rozbehnuté viaceré projekty, najbližšie ma čaká spoločná výstava s jedným irackým maliarom.
S tou by sme mali cestovať po viacerých
európskych mestách. Začíname 20. júna
v Bratislave.
Ako Francúzi vnímajú tému emigrantstva? Cítiš sa tam bezpečne?
Cítim aj necítim. Kde je teraz bezpečne?
Je pravda, že Paríž je bujarý. Vždy to bolo nebezpečné mesto, plné revolúcií, štrajkov, rôznych ľudí a vzťahov. Ale práve rôzne kultúrne
strety dávajú tomu mestu veľmi špeciálnu
atmosféru. Vždy ma zaujímala psychológia
človeka a medziľudské vzťahy – kde lepšie sa
im učiť, ak nie práve v tak dynamickom meste, ako je Paríž? Keď sa človek naučí hľadať
odpovede a porozumenie, dokáže v tomto
meste existovať aj bez priveľkého strachu.
Z francúzskej strany máš štipendium, aby si mohla slobodne
tvoriť. Podporila ťa aj slovenská
vláda?
Zatiaľ som z našej strany podporu na tvorbu – reprezentáciu – nedostala. Ale nedávno som podala
oﬁciálny projekt o tom, čo v Paríži
vzniklo, tak uvidíme, ako to dopadne. Viem, že ostatní kolegovia
z iných krajín prišli s ﬁnančnou
podporou. Myslím, že je to dobrá
idea ako motivovať ľudí, aby v zahraničí vytvorili konkrétny projekt,
ktorý potom môžu doma oﬁciálne
prezentovať. Ja sa o to teraz tiež snažím, ale neviem, ako to dopadne.
Mala si svoj prvý koncert
v Prahe, aké máš z toho pocity?
Je pre teba Praha významná?

Bol to môj prvý pražský koncert a hádam nie posledný – aj teraz som práve na
ceste z Paríža do Prahy zahrala na veľtrhu
kníh. Prahu mám veľmi rada, hoci tam
ešte nemám komunitu divákov. Plánujem
si konečne nájsť manažéra, lebo takto len
pendlujem medzi mestami a ľudia sa to dozvedia len z facebooku. V Prahe, ako vlastne
v hocijakom veľkomeste, viem nájsť širšiu
cieľovú skupinu, čo je veľmi motivujúce.
Preto viem, že sa budem rada vracať, ak
bude príležitosť.
Vedela by si porovnať Prahu s Parížom?
Mnohí tvrdia, že tieto mestá sú si podobné v atmosfére.
Veru, mnohí to tvrdia, hoci ja musím
povedať, že mne sa nezdajú až tak podobné. Obe sú to krásne mestá, hádam v tej
starej „palácovo – kostolnej“ atmosfére sú
si v niečom podobné. Plus obe majú bohatý kultúrny, kaviarenský a nočný život.
Ale domáci ľudia sú úplne iní. V Paríži
cítim viac tenzie a pohybu. V niečom na
mňa pôsobí veľmi južansky – špeciﬁckým
chaosom, trhmi s prímorskými potravinami, ľuďmi a ich náturou, ale aj neporiadkom. Praha sa mi zdá predsa len trošku
pokojnejšia.
Plánuješ návrat do Bratislavy? Nebude
pre teba už primalá?
Samozrejme, chcem sa vrátiť – Bratislava je môj domov. Pravda však je, že som si
uvedomila, že pre moju hudbu mám možno
viac možností v zahraničí. Práve kvôli väčšej
rozdielnosti ľudí, kultúr. Môj najbližší cieľ
je skúsiť pôsobiť na viacerých miestach. Bratislava vždy bude víťaziť tým, že v nej mám
rodinu a priateľov. No v dnešnom svete,
čo si veľmi vážim, nie je až taký problém
nasadnúť na lietadlo a na čas odísť do iného európskeho mesta. Kým sa to ešte dá,
chcem to využiť.
Čo chystáš do budúcna?
Mojou prioritou je teraz nájsť správnych
ľudí na spoluprácu, nahrať album, koncertovať, dokončiť kompozície pre jeden slovenský ﬁlm a... venovať sa ľuďom, ktorí ma
potrebujú.
Monika Pulišová
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Viva Catalunya
(tip na dovolenku)
Krajina medzi pobrežím Stredozemného mora
a Pyrenejami vytvára úzky priechod, ktorým sa po
prekročení hraníc dramaticky mení. Prímorská hornatá
krajina je vyprahnutejšia, plná opuncií, kaktusov
a suchomilných rastlín. Francúzsky šarm vystrieda akási
divokosť, temperament a nespútanosť ducha. Nachádzame
sa v Španielsku (zatiaľ ešte stále), presnejšie povedané
v Katalánsku, aby sme sa náhodou niekoho nedotkli. Sme
v krajine, ktorá dala výtvarnému umeniu géniov, ako boli
Antoni Gaudí, Joan Miró či excentrický mág podvedomia,
snov i komerčnej zdatnosti Salvador Dalí.

R

ozoklané pobrežie Costa Brava –
prázdninový raj s priezračne čistým
morom s nádhernými plážami a zástupmi sezónnych hostí, hovoriacich väčšinou po rusky alebo po poľsky...
Centrom Katalánska je skoro dvojmiliónová metropola Barcelona. Do tohoto mesta
vtisol svoj nezameniteľný rukopis architekt
Antoni Gaudí (1852–1926). Rodák z Reusu neďaleko Barcelony, syn remeselníckeho
majstra kotlára. Na svet prišiel v dynamickej
a hektickej dobe prerodu tradičnej roľníckej
spoločnosti na spoločnosť zmietanú vírom
priemyselnej revolúcie a veľkovýroby, poznačenej mnohými „zemetraseniami“ v oblasti
kultúry, sociálnych, cirkevných a morálnych
hodnôt.
Gaudí bol vnímavý pozorovateľ prírody
a bohatstva jej foriem, zákonitostí rastu stromov a rastlín. Veľkú pozornosť venoval aj geometrii, špeciálne mechanickému zakriveniu
reťazoviek-elíps a hyperbol. V architektúre
smeroval k vlastnému tvarosloviu. Katalánsky
modernizmus, ktorý bol odpoveďou na umenie secesie, obohatil o svoje organicko-naturalistické východiská spojené s princípmi tradičného katalánskeho staviteľstva spolu s využitím
miestnych materiálov – maltou spojovaných
tehál a keramických dlaždíc.
Na zoznámenie sa s jeho tvorbou je asi
najlepšie začať na kopci nad mestom, vo
verejnom parku Güell, ktorý vznikol podľa
jeho architektonických predstáv a z ktorého
je nádherný výhľad na Barcelonu, Stredozemné more i časť vnútrozemia. Park sa pre
svoju výnimočnú krásu a jedinečnosť dostal
v roku 1984 (spolu s inými Gaudího stavbami v Barcelone) na prestížnu listinu pamiatok UNESCO.

Preslávená socha
Krištofa Kolumba
v Barcelone

Hlavným vstupom do tohoto veľkorysého
parku, ktorý sa nachádza medzi strážnym
domčekom a administratívnymi budovami,
nás promenáda vedie cez voľné schodisko až
k zastrešenému trhovisku dórskeho chrámu
s 86 stĺpmi a odtiaľ k vyššie položenému
námestiu gréckeho divadla. Očarení architektúrou a farebnými mozaikami tak prekonáme 17-metrový výškový rozdiel. Okolo
priestranstva divadla sa ako nekonečný had
vinie slávna parková lavica, vybudovaná
z udupanej hliny a vyzdobená mozaikami
z úlomkov keramických dlaždíc tradičnou
katalánskou technikou trencadís. Lavička,
ktorú obdivovali už Pablo Picasso, George
Braque či Joan Miró. Rovnako i dnes očarí

každého návštevníka parku Güell. Unaveného návštevníka, ktorý nachodiac kilometre
týmto úžasným parkom sa rád zverí do jej
prívetivého objatia.
Gaudího Casa Milá – meštiansky obytný
dom, nachádzajúci sa v rušnom centre Barcelony, je zložitá a ambiciózna stavba, ktorá
už v čase svojho vzniku vyvolala vlnu polemík, nadšenia, ale i kritiky a posmeškov. Prirovnávaná ku „garážam pre vzducholode“ si
vyslúžila prezývku „La Pedrera“ – kameňolom. Stavba očividne inšpirovaná morským
živlom, akoby vymodelovaná z prírodného
kameňa je nadčasovým gigantickým telesom, zvlneným kamenným morom. Premyslená do posledného detailu, od plastických

Pohľad na časť Barcelony z parku Güell
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Sagrada Familia stavba

reliéfov vytvorených z tehál a kameňa až po
kováčske práce, umelecké plastické koláže
balkónových zábradlí či ergonomicky tvarovaných kľučiek dverí. Od mozaík a ventilačných veží a komínov, pripomínajúcich
záhadné ﬁgúry v maskách, či v rytierskych
prilbiciach, stojacich na stráži na streche
budovy až po modelované sadrové stropy
v interiéroch, evokujúce prúdy a pohyby, šumiace hrebene vôd, vlny zdvihnuté vetrom
s detailmi chobotníc, ulít a morskej ﬂóry.
V posledných rokoch života sa Antoni
Gaudí sústredil na stavbu katedrály Sagrada Família, ktorú považoval za svoj životný
projekt a poslanie. Vedomý si neúprosného
plynutia času odmietal všetky iné ponuky

Gaudího les

a zákazky, aby sa mohol naplno venovať práci
na výkresoch a sadrových modeloch, ktoré by
zaručili pokračovanie prác. Sám ich odhadoval na dvesto rokov – i po jeho smrti. Stavba,
na ktorej sa usilovne pracuje dodnes, zamýšľaná ako reprezentatívna budova katalánskeho
národa, priestorová a ﬁguratívna syntéza symbolického sveta predstáv a katolíckej viery je
stále iba čiastočným naplnením architektových vízií. Keď bude všetko pokračovať podľa
plánov, celá stavba by mala byť dokončená
v roku 2026 (v roku stého výročia Gaudího
smrti) vybudovaním hlavnej 170 metrov vysokej, osemnástej veže chrámu (do dnešného
dňa ich stojí 8). Zastavaná plocha chrámu
bude zastrešovať 4 500 metrov štvorcových
s kapacitou 8 000 ľudí.
Návšteva Sagrada Famílie, ktorá ako magnet priťahuje zástupy turistov a je v neustálom obložení davov, určite stojí za to. Napriek dlhému čakaniu v rade na vstupenky.
Pri vstupe do monumentálnych priestorov
hlavnej lode, pomerne nedávno dobudovanej, žiariacej slnečným svetlom, prechádzajúcim farebnými sklami vitráží, sa musí
návštevník zastaviť v nemom úžase. Myslím,
že aj Majster Gaudí, ktorého prianím bolo,
aby jeho sakrálna architektúra evokovala
v návštevníkoch prechádzku majestátnym
mystickým lesom, by bol spokojný.
Zdá sa, že okrem morského živlu sú to
práve lesy a hory, ktoré vyformovali katalánsky charakter. A preto ten, kto chce aspoň trochu pochopiť katalánsku dušu, by
pri svojej návšteve tejto krajiny nemal hory
obísť. Či už to budú vápencové skalnaté vrcholky masívu Montserrat s benediktínskym
kláštorom – pútnickým miestom a národnou svätyňou Kataláncov, alebo rozoklané
vysokohorské štíty majestátnych Pyrenejí,
dosahujúce výšky hodne nad 3000 m.n.m.
Hory s údoliami, v ktorých sa pasú stáda divokých koní.
Katalánsko je formálne súčasťou Španielska. Územie ležiace v jeho severovýchodnom
cípe, dotýkajúce sa hraníc s Francúzskom
a Andorrou, je jednou zo 17 autonómnych
oblastí tejto krajiny. Má však vlastnú históriu, vlastný jazyk a vlastnú kultúru, nezávislú na Španielsku. Úsilie o jeho nezávislosť
pod heslom: „Katalánsko nie je Španielsko
– a nikdy nebude!“ je stále živé. Že na to
centrálna vláda v Madride pozerá bez štipky
pochopenia a sympatií, je viac ako isté. Už
pred dvomi rokmi sa jej podarilo zabrániť
konaniu referenda o odtrhnutí Katalánska.
Na začiatku tohoto roku designovaný katalánsky premiér Carles Puigdemont ustanovil plán procesu odtrhnutia sa od Španielska.
Počas nasledujúcich 18 mesiacov by mali
katalánske orgány schváliť vlastnú ústavu
a začať budovať inštitúcie nevyhnutné pre
vlastný nezávislý štát – armádu, centrálnu
banku a súdnictvo…

Gaudího lavica

P. S. Antoni Gaudí sa dožil 74 rokov. Zomrel
po troch dňoch v nemocnici na následky zranení, ktoré utrpel, keď ho v uliciach Barcelony
zrazila električka. Je pre mňa stelesnením neuveriteľnej pracovitosti a schopnosti koncentrovať sa na tvorivú prácu. Zároveň symbolom
skromnosti a ľudskej poctivosti. Vo svojom
diele dokonale skĺbil spojenie architektúry
a umeleckých remesiel.
Tomu, koho článok zaujal, by som odporučil výborné webové stránky www.sagradafamilia.org , kde sa dozvie veľa zaujímavostí
o jeho živote, ako aj detaily o výstavbe, histórii a budúcnosti baziliky Sagrada Família.
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor a archív redakcie

La Pedrera
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Pocity ussurijského tigra

Článok slovenského vedca
o ussurijskom tigrovi a ôsmich
expedíciách do povodia rieky Ussuri
sa objavil aj na titulnej stránke
jednej z edícií časopisu National
Geographic.

V

srdci ussurijského pralesa, v kraji,
kde dozrievajú plody storočného
ženšena, kde najväčší výr loví ryby,
kde lesní šamani zvádzajú nerovný boj svojich národov s civilizáciou, v tomto kraji sa
s priateľom noríme do jaskyne, kde žije najväčšia mačka – ussurijský tiger. Lesný národ
Udegejcov ho nazval „Amba“.
Len obyčajná zápalka nám odkrýva ďalšie
a ďalšie zákutia jaskyne, ktorá akoby dýchala. Ďalšia dohorela. Zapaľujem novú a hádžem ju ďaleko pred seba. Svetlo odkrýva
akúsi plošinu, ktorá nápadne pripomína odpočívadla v zoologických záhradách. Opäť
odvnútra jaskyne vanie záhadný vietor. Náš
pulz sa stupňuje. Jednotlivé údery srdca splývajú v jeden hluk. Pod hrozbou šelmy prebúdza sa v nás človek. Tentoraz sa zo závanom
jaskyne rozptýlil do špiku kosti prenikavý
pach šelmy. O líce a nohu mi zavadili krídla
netopierov. V okamihu sme vonku. Tentokrát sme Ambu nevideli. V najbližších
mesiacoch však mali prísť okamihy oveľa
dramatickejšie.

V klietke je to obyčajný
tiger – ako človek v kóme,
odkázaný na infúzie.
V pralese je ale najväčším
regulátorom pralesa
a najdokonalejšou
súčasťou prírody.

Boj ussurijských tigrov: Súboj ussurijských tigrov je
pravdepodobne najveľkolepejší jav v živote prírody.
Najväčšia mačka môže vážiť 380 kg. Predstavte si
tento projektil pri rýchlosti 80 km/hodinu.

Priestor
Vnorenie sa do ríše ussurijského tigra začína prísnou prípravou. Poznajúc dokonalú
priestorovú orientáciu tigra, začal som spoznávať priestor tigra. Najjednoduchšie bolo
začať v nížine. Zorientovať sa v bezmesačnej
noci, pri búrke nebolo vždy jednoduché ani
na rovine. Ešte zložitejšie bolo zorientovať sa
v rovnakých podmienkach v horách ďalekého
východu. Nakoniec, keďže som lesmi blúdil
od detstva, zdalo sa, že trojrozmerný, lineárny
svet ussurijského tigra som ovládol. Všetko
však bolo trochu inak, čo sa ukázalo pri pozorovaní mladšieho tigra. V popoludnajšom slnku mladý samec oddychoval a zdanlivo nejavil
známky aktivity, keď vo výške asi 12 metrov
nad ním prelietala prepelica. Samec doslova
vyletel do korún stromov a pristál ladne ako
rogalo s korisťou v zuboch. Hladom netrpel
a zrejme ho len prepelica vyprovokovala neviem koľkým preletom „tesne“ nad ním. Tým
sa ale môj svet porozumenia tigrov rozpadol.
K reliéfu, ku dnu lesa som musel pridať ešte
celý jeden rozmer stromov a pozerať sa nielen
pod nohy. Najťažšia časť priestoru však ešte
len mala prísť – bola to skúška porozumenia
neeuklidovského sveta pachov. Na to má pomôcť vysielačka. Nepozorovane sa dostať do
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blízkosti Amby v hustom pralese je takmer
nemožné - už pri vzdialenosti 300 metrov sa
nepochopiteľne dáva na útek. A to v pralese
prakticky nikdy nevidno viac ako na 20 metrov. Akými zmyslami však rozozná človeka na
takú vzdialenosť, ostane pre mňa záhadou.
O kontakt sa pokúšame ďalej a pripravujeme malú pascu. Tentokrát nemá kam
uniknúť. Pomaly sa približujeme – vysielačka
splašene kričí – sme blízko – do desať metrov.
Kvôli vysokej tráve však nevidíme nič. Ani
steblo sa nepohne. Ísť ďalej je príliš nebezpečné. Teraz ostane Amba nepozorovaná.

Hra
Vydali sme sa sem, do najhlbších pralesov
Ussuri, aby sme cára tajgy – najväčšieho z tigrov – pozorovali v jeho prirodzenom prostredí.
Vyzeralo to však presne naopak. Lovec a imaginárna korisť si tu akoby vymenili svoje úlohy.
Našťastie vo vzduchu nevisel lov, ale hra. Je to
predsa len mačka a rada sa hrá vždy a všade.
Len si treba dať pozor, aby človek v tejto hre
nevyhral – to sa žiadnej mačke nepáči. Navyše
dávam veľký pozor, lebo viem, že Amba nemá
rada, keď ju niekto nebadane pozoruje.
Napriek zažitému názoru o samotárskosti
tigrov sú sezónne výskyty celých rodín tigrov
mnohokrát potvrdené.

že chvíľu trvalo, kým som oboje rozoznal.
V noci však skutočne tiger prišiel na dosah ruky. Je bezmesačná noc, plná oblakov.
O tigrovi viem len vďaka obrovskému tieňu,
len pár metrov odo mňa. Tieňu zvukov.
Džungľa hýri zvukmi, len zo strany napravo
žiaden zvuk neprichádza – tu je tiger. Zrazu
som ucítil aj mierne teplo prichádzajúce z tej
strany. Chcel som sa započúvať do jeho pulzu. Vtom zosilneli zvuky a teplo sa rozplynulo v tajge – je preč. Ráno nachádzam len
2 metre vzdialenú stopu. Teraz je mi už
jasné, kto koho pozoruje. Odteraz budem
lovený sám.

Prvé stretnutie
Najväčšia stopa tigra, akú sme videli

Zatiaľ čo som sa ostražito pohyboval
po jeho čerstvých stopách, objavili sa vo
vzdialenosti len pár metrov stopy nové. Často robí väčšie či menšie kruhy, aby sa uistila,
že je sama – je principiálnym samotárom.
Napriek tomu narážam na úplne čerstvé
stopy. Ešte sú vlhké a stúpa z nich para. Je
nablízku – len desať, možno dvadsať metrov.
Všade však vládne absolútne pralesné ticho.
Na čerstvú stopu si sadol veľký motýľ a rozpustil sa v jej obrovskom náručí. Začal piť
– asi sa naozaj nič nedeje.
Tiger robí teraz malé, len okolo 30 metrov veľké kruhy, ale natoľko nepravidelné,
že akýkoľvek kruh urobím ja sám, vždy
naďabím len na čerstvú stopu. Buď ešte stále tomuto priestoru nerozumiem, alebo ma

Amba vníma, akoby ma priamo pozorovala. Musel som byť nanajvýš 10 metrov, a to
ešte preženiem, od neho, ale nevidel som ani
trávu sa pohnúť, ani krík zašramotiť som
nepočul. Niekedy o zveri svedčí roj múch
a mušiek, ktorý poletuje okolo svojej koristi,
tentokrát som nezaregistroval nič.
Takto prešlo niekoľko hodín a blíži sa noc.
Na jednej zo stôp si ľahám spať. Zatiaľ vidno
z Amby len neuveriteľne živé – sny. Prešiel
som príliš veľa kilometrov a zmorený ľahol
som si spať. Po chvíli už snívam. Ocitol som
sa v drsnej džungli – v takej, v akej naozaj
som. Všade navôkol spievajú vtáci a tajga
ihrá farbami. Znenazdania z neďalekého
papradia vyskočila Amba a zahryzla mi do
pravej nohy. Sen sa tak podobal na realitu,

Predtuchou prvého stretnutia je ohlušujúci rev Amby, ozývajúci sa ussurijskou
tajgou na kilometre ďaleko. Zrejme sme
vošli do teritória mladému samcovi, ktorý
nám stojí priamo v ceste. Ešte máme pred
sebou mnoho kilometrov tajgy a v tomto
mieste sa mu nemôžeme vyhnúť. Musíme
pokračovať. Po chvíli však chápeme ten
rev. Prichádzame priamo na jeho ležovisko. Všade plno kostí a medzi nimi aj
demonštrácia sily ussurijského tigra –
kosti mladého himalájskeho medveďa.
Súboje medveďa s tigrom sú pravdepodobne najúchvatnejšími scénami prírody.
Niekedy nad neskúseným mladým tigrom
zvíťazí medveď, ale väčšinou súboj končí
v prospech mačky. O tom svedčia aj polámané obe stehenné kosti dospelého medveďa na inom mieste. Vráťme sa ale k nášmu ležovisku. Aj keď by sme mali z tohto
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V zime pozorujeme len stopy šelmy – často sú svedectvom sústredeného lovu. Keď sa
Amba zameria na korisť, nevníma okolie,
a tak sa stáva, že pri hone na zajaca – ktorý
má úžasné manévrovacie schopnosti – narazí, alebo zdemoluje mladšie stromy. Väčšinou sa však zameriava na väčšiu korisť –
jelene sika alebo srny.
Jeden lov som nechtiac prerušil, sediac
na brehu riečky. Srnec poznačený osudom
koristi Amby sa následkom mojej prítomnosti vymanil spod pazúrov šelmy a celý
krvavý, ledva prepletajúc údmi, kráča
smerom ku mne. Prešiel okolo mňa len na
dotyk ruky – úplne ohromený a nevnímajúc
okolie – stratil sa v húštine.

Strach

Portrét mláďaťa divokého ussurijského tigra: Osud aj tohto mláďaťa závisí výlučne na ochrane ich prostredia.

miesta urýchlene zmiznúť, máme unikátnu šancu pozbierať skelet mäsožravca.
Drámu miesta prestal stupňovať rev tigra,
ale začína sa rovnako dramatický – tajfún.
Idem sa pozrieť na riečku, na brehu ktorej
sa rozkladá ležovisko. Vtom som pána tajgy zbadal. Len kúsok proti prúdu, možno
15 metrov, ostražito kráča proti mne. Nevidí ma. Ako hračka preskakuje 5-metrovú riečku a oboma pármi nôh dopadá na
druhý breh. Pokračuje smerom ku mne.
Už je len pár metrov odo mňa. Zjavne
ma teraz – úplne ochromeného snáď najmajestátnejším zjavom prírody – zbadal,
lebo z najbližšej húštiny už nevyšiel. Viem
že ma teraz pozoruje – nesmiem sa otočiť
– mohol by zaútočiť. Pomaly sa pospiatky vraciam k priateľom a snažím sa rozprávať, aby si ma tiger náhodou nepomýlil
s iným zvieraťom. Len teraz mi dochádza,
čo sa stalo a vôbec ma nemrzí, že pripravený fotoaparát tentokrát ostal mlčať. Aj
tak som rád, a cítim, aká je to sila byť zo
zvierat práve človekom. Spravili sme plť
a miesto Amby opúšťame po vode. Všade
sa rozprestiera ussurijský les – bez jediného škrabanca, bez jedinej jazvy.

Zoči-voči
Pri umývaní riadu som zabudol na lyžičku - vraciam sa. Na miestach, kde som pred
sekundou umýval drevený tanier a hrnček,
pričupená striehne Amba – samica (len 11
metrov odo mňa – po „všetkom“ som to
neveriacky niekoľkokrát zmeral). Pozerá na
mňa a ja očarený pozorujem neskutočnú
hĺbku jej žltej zreničky a znak posvätnosti
na temene. Hruď má neuveriteľne bielu,
úplne čistú. Takúto belobu som nikdy na
tigroch zo zajatia nepozoroval. Vtom sa
Amba rozhodla – bleskurýchle sa otáča
a beží odo mňa. Jedným skokom zdoláva
prudký breh riečky, ale potom beží pomaly,

rozvážne. Už sa neotočí. Beží ako duch.
Napriek tomu, že les je pokrytý opadaným
lístím, nepočuť ani krok. Sám sa prechádzam lístím a nerozumiem ničomu – moje
kroky v lese spôsobujú obrovský šum,
a kroky 250 kilogramovej Amby – ticho.
Beží a chvost má – na znak hry – vztýčený
nahor a jeho čierna špička povieva v povetrí
podobne ako pri kúpaní spočíva na hladine ako plaváčik. Listy sú opadané, Ambu
vidno ešte po 300 metroch – beží stále až
geometricky priamo.

Pri koristi
Na inom, už bezpečnom mieste takisto pri
riečke máme rozložený stan s priateľkou Petrou. Amba – samica tušila prítomnosť ženy
a pravidelne chodí svojmu mláďaťu ukazovať
život človeka. Stopy nachádzame priamo pred
stanom. Mláďa sa rodí v lete a matka s ním
chodí aj vyše dvoch rokov a zaúča ho životu
lovca. Učí najvyššej obozretnosti, a preto učí
rozoznať aj nebezpečného človeka. Priateľa tiger doslova pritisol ku skale medzi seba a mláďa, čo malo znamenať niečo ako „toto musíš
dokázať, avšak maj sa pred človekom na pozore“. V prvom roku života si mláďa už vie samo
uloviť korisť, ale samostatné ešte nie je.
Ďalšie stretnutie nastalo pri pozorovaní kamzíkov goralov – na najvyšších skalách nad všetkým pohybom v lese. Jazvec
po celý deň zbieral potravu a zdalo sa mi
podozrivé, ako neobozretne si počína.
Som asi 200 metrov nad ním a nielenže ho
vidím ako na dlani, ale aj počujem – robí
skutočne hluk, navyše nepochopiteľne aj
na poludnie. Odrazu však ako blesk tajgou prehrmel prízrak Amby. Beznádejný
výkrik nepozorného zvieraťa a potom už
len ticho.
Neskôr pozorujeme, ako obozretne Amba
s mláďaťom nasledujú goralov do skál ukrytých
v pralesoch.

Napriek riskantným postupom a priveľmi
blízkym stretnutiam som ešte stále nepocítil strach. Lebo tiger je majster v tom, ako
strach nespôsobovať. Strach jeho koristi je
mu najväčším nepriateľom. Potrebuje, aby
zver bola kľudná. Veď tam, kde zver tigra
uvidí, roky nevkročí.
Strach som necítil ani pri pozorovaní tigrov v zajatí, ani pri rozprávaniach o zabíjaní
ľudí, pretože aj keď to znie neuveriteľne, ani
jeden zdravý tiger ešte na človeka nezaútočil.
Strach som pocítil na Verchne-Ussurijskom biologickom stacionári – na malej
oáze lesa uprostred ťažobnej polopúšte.
V malých roklinách chodila chorá samica
s mláďaťom. Jej trus aj vývržky boli plné parazitov a podľa stôp bolo vidno, že nevládze.
Namiesto obyčajných obchôdzok trvajúcich
obvykle 8–10 dní sa motala na rovnakom
mieste už piaty deň. Šanca, že by sme sa nestretli, bola nulová. Šanca, že napadne človeka, nulová nebola. Najprv som si ani neuvedomil, že mám strach, ale nedokázal som sa
sústrediť na cestu a kráčal som akosi rýchlejšie.
Zrazu som necítil les a robil som podvedome
chôdzou hluk. Zastavil som sa a uvedomil si,
že čím viac sa budem báť, tým viac to bude
cítiť – a tým bude aj šanca napadnutia väčšia.
Bol práve letný slnovrat. Zrazu som sa opäť
začal cítiť súčasťou toho všetkého – môj dych
sa zosynchronizoval s miliónmi obyvateľov
tajgy, moje srdce znova bilo pre divočinu.
Prestal som sa báť. Viac som Ambu nevidel
– ďalej však v ussurijskej tajge žije! Takisto občas ožíva v spomienkach a v živých – snoch.
Nazval som tigra symbol ostražitosti v tajge – „Vyvolávajúci sen“. Skrytý v podvedomí
ako hlboký archetyp prežíva v ľudskej mysli
od nepamäti. Kedysi nás ľudí tigre spolu so
vzdialenými príbuznými lovili. Teraz môže
odveký súboj primátov a mačkovitých šeliem
pokračovať. Tu si môžeme uvedomiť, že sme
len číslom dva. Pokiaľ zachováme najkrajšie
lesy mierneho pásma – tu na Ussuri.
Text: Peter Vršanský
Autor je vedecký pracovník Ústavu vied
o zemi AVSR
Foto: Viktor Judin a Peter Vršanský
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Jarmila
VEĽKÁ
Už dnes je mimoriadnou umeleckou
osobnosťou. Mimoriadny umelecký talent
a vzácne ľudské vlastnosti. Jedinečná
žena, ktorú poznám už desiatky rokov
a veľmi si ju vážim. Sledujem jej tvorbu.
A obdivujem ju. Do slovenskej maľby
vnáša rešpekt pred históriou. Objavuje
ju dnes pre ľudí, ktorí ju majú radi i pre
tých, ktorí zabudli. Minulosť je totiž
základom dneška. Umelkyňa s úsmevom
transformuje krásu toho, čo nazývame
„kedysi“ s prvkami dneška. V kompozícii,
detailoch či štruktúre pozadia. Dnes
prinášame výsek z jej súčasnej tvorby.
Plachý akord, 2010, 60 x 55 cm, olej

N

a umeleckú scénu vstúpila v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia. Absolventka vysokoškolských štúdií z poľského Krakova priniesla predovšetkým nové poznatky a informácie. Jej prvé obrazy vynikali konštrukciou,
opozíciou k reálnej farebnosti a fantáziou.
Bol v nich úsmev tvorcu, ktorý vie, že objavuje a má z toho radosť. Často abstraktná plocha s archaickými prvkami ako trojuholník, špirála, kosoštvorec. Prechod z histórie významov do súčasnosti. Od začiatku
však bolo jasné, že je perfektne vyštudovaná
v majstrovstve maliarskych techník ako aj
dokonalých tvorivých postupov. V tom postupne objavovala svoj pokojný svet farebného šťastia. Aj dnes sa vracia k renesancii,
baroku, aby zachytila veľkosť doby. Mám
pocit, akoby chcela povedať, že každá doba
je veľká, iba potrebuje pochopiť. Jej obrazy
sú excelentné. Predovšetkým veľké obrazové
plochy, na ktorých vynikne monumentalita
historickej témy v majstrovskom spracovaní.
K úspechu, k umeleckej hodnote, k radosti
diváka je náročná cesta. Málokto v nej dokáže rásť. Rozvinúť ju do novej, ešte lepšej.
Ona to dokázala.
Jarmila Veľká, akademická maliarka, sa narodila v roku 1953 v Bratislave.
V roku 1976 ukončila štúdium komornej a monumentálnej maľby na Akadémii
krásnych umení v Krakove. Cesta jej života
bola vždy veľmi zaujímavá, krásna a hodnotná. Dosiahla veľa. To slovo „ešte viac“
je v plnom jeho obsahu pred ňou. Venuje
Zátišie s husľami, 2007, 55 x 50 cm, olej
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Nežná, 2013, 70 x 70 cm, olej

sa komornej maľbe a ilustráciám pre deti.
Absolvovala množstvo medzinárodných
maliarskych sympózií na Slovensku ako aj
v zahraničí.

V roku 2009 v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom organizačne
zabezpečila výstavu „Dvaja bratia“, ktorá
bola prehliadkou súčasného bulharského

a slovenského umenia. V roku 2010 pri
príležitosti 200. výročia narodenia veľkého
poľského skladateľa ako autorka koncepcie
organizačne pripravila výstavu „Chopin“.
(Za výstavu obdržala písomné poďakovanie od poľského ministra kultúry Bogdana
Zagajewského.) Táto výstava bola úspešne reinštalovaná vo Varšave a následne
i v Krakove. O rok neskôr, opäť ako autorka koncepcie realizovala ďalšiu výstavu
tematicky zameranú na srbsko-amerického
velikána vedy Nikolu Teslu. A v spolupráci
so Spoločnosťou slovensko-helénskeho
priateľstva zorganizovala v ďalšom roku
výstavu „Afrodita – bohyňa lásky a krásy“.
V roku 2013 sa opäť autorsky podieľala na
výstave „Spoločné rozdiely so slovinskými
umelcami“. Tieto výstavy organizovala ako
členka výboru Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a konali sa pod záštitami veľvyslancov jednotlivých krajín. Mali veľký
úspech tak u kolegov, ako aj medzi širokou
verejnosťou.
Zúčastnila sa medzinárodných plenérov
doma, ale aj v Poľsku, Litve, Bulharsku a na
Ukrajine.
Jarmila Veľká je aktívna v organizácii
umeleckého života. Usporiadala vyše 50 samostatných výstav doma a v zahraničí. Zúčastnila sa na viac ako stovke spoločných
výstav. Jej diela sú zastúpené v súkromných
zbierkach doma i v zahraničí. Koncom roka
2011 bola ocenená ruským vyznamenaním
za „Vklad do kultúry“.
Je laureátkou Identiﬁkačného kódu Slovenska.
Žije a tvorí v Bratislave.
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista

Nocturno, 2010, 85 x 90 cm, olej

Mladý ﬂautista, 2011, 60 x 60 cm, olej

Slnečné struny, 2007, 85 x 90 cm, olej
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Kdy jste jako malý kluk dostal své první kolo?

Ako trojročný cyklista som mal najprv trojkolku, potom bicykel
s pomocnými kolieskami, potom bez koliesok. V štyroch rokoch
som mal prvú haváriu, zrazil som sa s iným chalanom, spadol som
a rozrazil si chrbát. Ako dvanásťročný som jazdil na Favorite. Koncom minulého storočia, niekedy v roku 1993, keď som mal šestnásť
rokov, som dostal horský bicykel, po ktorom som veľmi túžil.
Jak vám kolo změnilo život?

Bicykel bol pre mňa magický predmet. Bolo jedno, koľko som
mal rokov, vždy som ho mal v detskej izbe pri posteli. Obdivoval
som techniku a ako to všetko spolu funguje. Páčilo sa mi, ako ľudská
bytosť a bicykel tvoria jeden celok, pričom človek je dominantný.
Zaujímal ma dizajn, technika a popritom som rozmýšľal, ako to
všetko vylepšiť. Pripadalo mi to strašne nedokonalé.
V jakém věku vás tyhle myšlenky napadaly?

Aplikovaná mechanika je teoretický matematický odbor, strojári
hovoria, že najťažší. Vtedy som sa ešte nechcel špecializovať a chcel
som študovať niečo všeobecné. Vysoká škola podľa mňa nie je o tom,
čo sa učíte, ale ako sa naučíte rozmýšľať. Kladie pred vás nesplniteľné
úlohy a vy ich musíte splniť. Presne ako v živote.
Štúdium ma bavilo, páčilo sa mi prostredie, ľudia. Čo sa mi nepáčilo, bolo to, že škola nemala dostatok peňazí a vybavenie laboratórií nebolo dostatočné. Keď som dostal dvojku, išiel som na opravný termín a iba s jednotkami som bol spokojný. Pretože ma učivo
bavilo a zvládal som ho dobre. Skončil som ako najlepší študent
celej fakulty a nakoniec celej univerzity. Dostal som cenu dekana,
rektora a zvláštnu cenu priemyslu. Dali mi škodovku – nový model
Fábiu. Riaditeľ ﬁrmy ŠKODA AUTO na Slovensku vtedy povedal,
že autá nebudú dávať modelkám, ale niekomu, kto v živote niečo
dokázal, za znalosti alebo športové výsledky.

Už ako dieťa. Každý si v tom veku kreslí, maľuje, vymýšľa. Ja som
mal doma takú dielňu, kde som stále niečo majstroval, opravoval
bicykle. Nemali sme doma sústruhy a frézy, preto som nemohol
pracovať s kovom, ale z dreva som stále niečo robil. Túžil som stavať
letecké modely, ale za „totáča“ to bolo nedosiahnuteľné. S príchodom kapitalizmu ceny dokonca narástli. Mal som tak jedenásť,
dvanásť, v tomto veku som ešte nezarábal.
Chápu to dobře, že jste logicky zamířil na strojní fakultu Slovenské
technické univerzity v Bratislavě?

Nie, nebolo to logické. Moja mamička chcela mať zo mňa lekára. Hovorila, že ľudia budú vždy chorí a vždy sa budú hádať. Preto
majú lekári a právnici prácu stále. Štyri roky na strednej škole som
sa pripravoval na kariéru lekára. Prijímačky boli z roka na rok ťažšie.
Aj keď som ich urobil, našťastie ma nezobrali pre nedostatok miesta.
Kamarát mi vtedy len zo srandy povedal: „Tak si poďme podať prihlášku na strojarinu.“
Začal som študovať na strojníckej fakulte aplikovanú mechaniku. Hneď na začiatku mi ponúkli, aby som prestúpil na anglický
krúžok, kde celá výučba prebieha v anglickom jazyku. Urobil som
skúšku z jazyka a nastúpil. Po troch týždňoch som už mame hovoril,
že je to presne to, čo som chcel celý život robiť. Mňa to veľmi bavilo.
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Věděl jste tenkrát, co půjdete dělat po škole?

Školu som skončil v druhej polovici deväťdesiatych rokov, vtedy
na Slovensku zúril mečiarizmus. Ekonomická úroveň krajiny išla
dolu vodou, kradlo sa, tunelovali sa ﬁrmy. Vinníci z tej doby sú dodnes nepostihnutí.
Už na škole som hľadal možnosť zárobku, aby som mohol slečne
kúpiť kvetinku alebo darček rodičom. Nájsť brigádu v deväťdesiatom
ôsmom, deviatom bolo nereálne. Vtedy bola dvadsaťdvapercentná
nezamestnanosť, bol som rád, keď som zohnal prácu za tridsať korún
na hodinu. Na stavbách som zametal, nosil tehly. Cítil som, že dokážem viac. Rozhodol som sa podnikať.
Trúfam si povedať, že naša rodina bola v celom Československu
jedna z prvých, ktorá mala doma počítač. V hlbokých osemdesiatych
rokoch to otec odkiaľsi doniesol. Mňa to veľmi nebavilo, dodnes
to mám ako nástroj, ktorý použijem a odložím. Radšej som išiel
na ihrisko zahrať si futbal alebo jazdiť na bicykli. Podstatné bolo,
že som s počítačmi vedel pracovať. Ovládal som graﬁcké programy
i software na písanie, tabuľkové kalkulátory.
Počas vysokej školy som nastúpil k ﬁrme zastupujúcej Hewlett
Packard na Slovensku, potom do CitiBank, kde som spracovával
dáta.
Vtedy som mal devätnásť rokov. Zakrátko som nadobudol pocit,
že mám asi na viac, že možnosti sú neobmedzené a chuť a sila mi
nechýbajú.
Otvoril som si prvú ﬁrmu, v ktorej som robil pre iné ﬁrmy prezentácie. Postupne prichádzali a chceli požičať data projektory, potom aj kúpiť, neskôr chceli vybaviť celé miestnosti, zháňali domáce
kiná a už sa to samo rozbehlo. Mal som agentúru, ktorá školila ľudí,
ako prezentovať výrobky. Išlo o to, aby sa nebáli klienti postaviť sa
pred štyristo poslucháčov a s kľudom Angličana a úsmevom na tvári
zvládli dvojhodinovú prednášku.
Moje podnikanie sa rozrastalo do ďalších odvetví, postupne som
zisťoval, čo mi vyhovuje, čo nie, s akými ľuďmi chcem robiť. Zo
Slovenska som prirodzene rozšíril svoju pôsobnosť do Českej republiky. Po určitej dobe som zistil, že v Prahe trávim viac času ako
v Bratislave, preto som sa presťahoval. Dnes je to už štrnásty rok, čo
žijem v Prahe.
V roce 2011 jste koupil značku Favorit. Jak jste dospěl k tomuto rozhodnutí?

Hovorí sa: „Šťastie nie je vecou náhody.“ Je potreba byť pripravený
na príležitosť. Ako podnikateľ vidím príležitosti v mnohých veciach.
Chcel som si zobrať svoj starý bicykel Favorit do Prahy a lietať
s ním po meste. Ale zistil som, že ho môj otec vyhodil. Začal som
zháňať nejaký starý Favorit, ale ukázalo sa, že ﬁrma je v konkurze.
Dlhých pätnásť rokov som sa o toto nezaujímal. Vtedy ma priťahovali všetky ostatné značky. Mal som tú istú diagnózu ako väčšina
našich cyklistov: „Čo je americké, to je najlepšie.“ Medzičasom som
vytriezvel. Začal som si hľadať informácie: V akom stave je cyklistika, aký je to trh, ako je saturovaný, či sa mi vyplatí do toho ísť.
Dostal som sa až tak ďaleko, že som si vedel predstaviť, čo nové by
mohol Favorit priniesť, ako by mohol uspokojiť skupinu zákazníkov,
ktorí sú nespokojní s tým, ako vyzerá súčasná cyklo ponuka. Pochopil som, že by som mohol osloviť aj ľudí, ktorí sa zatiaľ nebicyklujú.
Môj cieľ bol bicykel, ktorý budú ľudia milovať, ako kedysi milovali
Favorit.
Bol by ich spoľahlivý, bezúdržbový, krásny, ľahký, jednoducho
ovládateľný „parťák“, o ktorého by sa nemuseli príliš starať. Bude vytvorený špeciálne pre nich. Žiadny sériový tovar, ktorý niekto zabalil
na druhej strane zemegule do krabice a poslal do Európy – ázijský
výrobok bez duše. Bicykel považujem za fenomén, ktorý si zaslúži
taký istý prístup ako auto. Najprv si vyberiete značku, potom model,
doladíte si farbu, výbavu, motor atď. Inšpiroval som sa tým. Aj u nás
si vyberiete značku, model, konkrétnu výbavu, bicykel sa zostaví na
mieru, ale cena je len jedna.
V roce 2015 jste začali s výrobou ve městě Jeseník. Jaké to bylo rozjet
výrobu?

Na začiatku bola myšlienka, projekt, potom sme vytvorili produkt
a následne sme postavili ﬁrmu. Často sa ma ľudia pýtajú, či to bolo

ťažké. Keby to bolo ľahké, robil by to každý. Áno, bolo to ťažké, ako
roztlačiť parný valec. Teraz už je ten valec v pohybe a napreduje.
Najprv sme začali s výrobou v Jeseníku.
Pôvodne sa Favority vyrábali v Rokycanoch, ale po krachu tam
zostali len prázdne budovy. Keď som tam došiel, našiel som len pána
Františka Babického, bývalého šéfmechanika a reprezentačného
mechanika Československa. Konštruoval na objednávku rámy pre
vrcholových športovcov, olympionikov. Bol úzko prepojený s výrobou, s konštrukciou. Reprezentuje takú spojku medzi minulosťou
a prítomnosťou. Vlastní aj archív fotograﬁí. Viackrát som ho navštívil a počúval jeho príbehy. Nedalo sa od neho odísť. Nasával som
celú tú atmosféru. Všetky naše nové kolekcie vychádzajú z jeho poznatkov a z celej tej histórie Favoritu a odkazu doby. Rozhodol som
sa rešpektovať a zachovať to, čo ﬁrma kedysi reprezentovala. Väčšina tých pomaľovaných bakelitových značiek, ktoré sú dnes všade,
tu pred dvadsiatimi rokmi nebola. V Rokycanoch sa začala výroba
v roku 1922, to je nejaká tradícia, dedičstvo. O chvíľu to bude sto
rokov. Aj keď to s Favoritom nedopadlo dobre, stále má zmysel to
znovu uchopiť a postaviť produkt, na ktorý tu všetci budeme hrdí.
Jak dneska vypadá kolo Favorit z vaší produkce?

Začali sme so štyrmi modelmi AVIATOR, BIGBOSS, CRONOS,
DIAMANTE, v lifestylovej kolekcii. To sú krásne bicykle, ktoré
majú pre vašu radosť z jazdy všetko vyriešené. Domnievam sa, že
sa nám podarilo skĺbiť dve veci ‒ dizajn a technológiu. Napríklad
používame koženú sedačku, ktorá sa vysedí, ak sa na bicykli jazdí
a stane sa pre svojho majiteľa najpohodlnejšou na svete. Konštrukcia
je z karbónu, tenké trubky nie sú samoúčelné, dodávajú príjemnú
pružnosť, tlmia vibrácie. Nepotrebujete odpruženú vidlicu, pretože
celý systém cez predstavec, vidlicu, kolesá, duše, to všetko je vymyslené ako jeden integrálny prvok. Naša konštrukcia je o dve-tri kilá
ľahšia ako oceľový rám a odpružená vidlica.
A potom sme pripravili tri modely F1 Sport, F1 Speciál, F1
Super Speciál, ktoré nadväzujú na závodné jednotky z päťdesiatych
až osemdesiatych rokov. Sme na ne náramne hrdí, pretože sa nám
podarilo prvýkrát v oblasti cyklistiky priniesť ľahučký karbónový
rám, na ktorom máte pocit, ako keby ste jazdili na oceľovom bicykli.
Pritom máme extrémnu torznú tuhosť. Keď šliapnete do pedálov,
bicykel je tvrdý. Iní výrobcovia stavajú bicykle buď tvrdé, alebo pružné. Náš prínos do sveta cyklistiky je, že sa nám podarilo skĺbiť pružnosť oceľových bicyklov s tuhosťou karbónových. Chceme vyrábať
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len produkty, ktoré posunujú svet cyklistiky dopredu. Momentálne
máme sedem modelov, jeden pribudne v priebehu mesiaca.
Doposiaľ sme vyvinuli osem nových modelov, cez návrh, vývoj,
testovanie, výrobu, predaj. Celá reťaz činností od návrhu po zákaznícky servis je v našich rukách. Vieme, čo robíme a prečo to robíme. Keď chceme niečo zlepšiť, môžeme to urobiť u každého bicykla,
ktorý opustí fabriku, nemusíme čakať na novú modelovú sezónu.
V čom sa ešte líšime? Keď ostatné značky vyrábajú v Ázii, my vyrábame doma, keď ostatné značky nemajú svoj vlastný vývoj, my ho máme,
keď ostatné značky predávajú v obchodných reťazcoch, my sme predstavili mono brand „concept store“. Inde si musíte ísť kúpiť bicykel do
obchodu, my vám ho dopravíme prostredníctvom nášho zamestnanca
až do domu. Všetci vyrábajú štandardizované produkty, my na mieru.
Naša ﬁrma na to išla iným spôsobom a našim zákazníkom sa to páči.
Kolekcia F1 teraz od apríla vychádza z pôvodnej rokycanskej fabriky. Dva mesiace už budovy rekonštruujeme, pripravujeme tam lakovne, obrábacie dielne a výroba súčasnej série bicyklov ABCD sa
tam presunie v júni.
Jakou cítíte odezvu ve společnosti po prvním roce na trhu?

Veľa ľudí mi hovorí, že mi fandí, alebo že fandí Favoritu. Ja hovorím: „Nefandi, kúp si, jazdi na ňom a potom povedz, aký máš pocit.
Týmto nám skutočne pomôžeš.“ Budem úprimný, ja som veľmi
náročný človek. Ja by som si predstavoval tisíc objednávok, ako sa
sypú, ale potom by sa zrejme zosypali moji kolegovia vo výrobe. Je

asi dobre, že za minulý rok prišli objednávky tak akurát. Nebolo
v ľudských silách nastaviť v takom krátkom čase veľkokapacitnú výrobu, to by sme nezvládli. Proces výroby jedného bicykla má určité
technologické postupy a trvá niekoľko týždňov. Momentálne riešime, ako túto dobu skrátiť, aby to nebolo na úkor kvality.
Tento rok počítam až so štvornásobným zvýšením výroby a potom už budeme rásť prirodzeným spôsobom. Rokycany sú výborné
štartovacie miesto. Keby bolo treba, môžeme nabrať personál, zriadiť
dvojsmennú prevádzku, rozširovať plochy. Tento rok sme pripravení
vyrobiť asi 400 až 600 bicyklov. Objednávky prijímame každý deň.
Z toho mám radosť.
Vyvážame aj do sveta a zaznamenávame veľký úspech. E-mailom dostávame týždenne niekoľko požiadaviek na zahraničné zastúpenie, a to
zatiaľ nevyvíjame žiadnu marketingovú aktivitu. Minulý týždeň sme
viezli prvý ukážkový model do Holandska, do „cykloveľmoci“, kde sa
predá trikrát viac bicyklov na hlavu ako u nás. Potešil nás záujem. Oni
predsa nevnímajú Favorit ako retro značku, nekúpia si ho z nostalgie.
Máte dnes čas na něco jiného než je ﬁrma Favorit?

Nie, nemám čas ani spávať, ale v hlave mám veľa plánov. Vidím
veľa príležitostí skvalitniť život ľuďom okolo seba. Len človek musí
mať dostatočnú výdrž. Jedna vec je mať myšlienku, druhá je ju
zrealizovať a tretia dotiahnuť do konca, aby skutočne fungovala.
Pôvodne sme sa snažili verejnosť informovať o našich aktivitách,
ale ľudia sa nám smiali. Nazývali to bláznovstvom, neverili, že
to zvládneme. Preto sme sa rozhodli, že počas vývoja nebudeme
zverejňovať ďalšie informácie. Tak sme potichu pripravili otvorenie
nového Favorit Concept Store v Prahe vo Vinohradskom pavilóne,
vyvinuli nové modely, otvárame našu značkovú predajňu v Bratislave. A časom oznámime ďalšie zaujímavé novinky. Celý Favorit
team pracuje na plné obrátky, cítiť nadšenie i ohromné nasadenie,
mám z kolegov radosť. A naši zákazníci to cítia tiež. Denne ich
chodia desiatky pozrieť sa na nové modely, meriame ich telesné
proporcie pre výrobu ich nových Favoritov, odpovedáme na otázky,
pomáhame so zostavením objednávky.
Jaké jsou vaše plány s ﬁrmou dál?

Chcel by som okolo značky Favorit vybudovať celý „ekosystém“.
Systém produktov, ktoré spolu na prvý pohľad nesúvisia, ale navzájom sa podporujú v predaji. Máme dizajnové bicykle a okolo toho
vytvoríme módu, mestskú k lifestylovým a patričnú k športovým.
Vybudujeme sieť kaviarní Favorit café, kde sa budú fanúšikovia cyklistiky cítiť ako doma, kam prídu na večeru, na drink. V hlave mám
viacero takých myšlienok. Chcel by som, aby ﬁrma Favorit rástla
a pribúdali „concept store“ po celom svete.
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
Foto z archívu Richarda Galoviča
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