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Výhľadový program na mesiace jún – august 2020
18. júna 17.00 hod.
Kaviareň Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
Rok 1945 a Pražské povstanie
Prednáška vojenského historika Mgr. et Mgr. Zdenka Maršálka,
Ph.D. spojená s diskusiou.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy v spolupráci s Akademií národnostních menšin.

Literární semináře na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Marie Vávrová
Diskusia: Príprava konferencie venovanej výročiu J. A. Komenského
– podmienky a hodnotenie Ing. Peter Juščák.
Moderuje PhDr. Helena Nosková, CSc.
Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore Magistrátu
hl. m. Prahy a MŠMT ČR.

29. – 30. júna
PlusPrague, Přívozní 1, Praha 8
Seminár stredoškolských učiteľov k príprave Pražskej
medzinárodnej stredoškolskej konferencie 2020 venovanej
výročiu J. A. Komenského

17. augusta 17.00 hod.
Galéria Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
Dotyky svetla
Vernisáž výstavy obrazov Janky Řehákovej.
Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore
MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka projektu MHMP.

Program semináře:
29. júna 17.00 hod.
PlusPrague, Přívozní 1, Praha 8
Výučba dejepisu na slovenských osemročných gymnáziach
– PhDr. Alica Virdzeková
Dějepis na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Iva Váchová, Mgr. Antonín Zgažar
30. júna 9.00 – 12.00 hod.
OlusPrague, Přívozní 1, Praha 8
Společenské vědy na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Šárka Rambousková
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Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia
vďaka finančnej podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení čitatelia,
je mesiac jún, jeden z najkrajších mesiacov roku.
Dni sú dlhé, vonia jazmín
i lipy, tešíme sa na dovolenku a deti na prázdniny.
Tohto roku tešenie sa na
prázdniny asi nebude mať
tú správnu atmosféru, veď
ozajstného vyučovania v laviciach bolo v druhom polroku málo. Obavy o dovolenku pri teplých moriach
boli v poslednom čase tak
Ilustrácia Zuzana Štancelová
preferované v médiách, že
takmer zakryli koronavírus. Ako keby súťažili dva tábory: jeden
optimistický presviedčal, že bez Chorvátska, Talianska, Grécka
a možno i iných krajín náš život stratí zmysel a druhý pesimistický pripomínal ďalšie katastrofické scenáre, ktoré nás čakajú. Náš
časopis chce pripomenúť aj iné udalosti a jedno smutné výročie.
Pred 70 rokmi 27. 6. 1950 bola popravená Milada Horáková, obeť
vykonštruovaných politických procesov 50. rokov. Bola odsúdená
za sprisahanie a velezradu v procese so skupinou Milady Horákovej, v ktorom boli spáchané štyri justičné vraždy. Milada Horáková
bola jedinou popravenou ženou. Počas II. svetovej vojny ju gestapo
zatklo, mučilo a zatvorilo do Malej terezínskej pevnosti. Nástup komunistického režimu neprežila. V tomto roku jej prezidentka Zuzana Čaputová udelila Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam,
o čom sa dočítate na prvých stránkach nášho mesačníka.
Na dovolenku nemusíte ísť len do vyššie uvedených cudzích krajín. Krásne je aj na Slovensku, presvedčí nás o tom článok o Hačave Petra Juščáka. Zaujímavý, malebný kraj na samom konci
Slovenska sa nám prihovára aj fotografiami autora. Dočítame
sa o originálnych názoroch vydavateľa Jána Gregora v rozhovore Igora Otčenáša. Pripomenieme si takmer zabudnuté výročie
v článku Alojza Kontríka o Kragujevci. O hercovi Ivanovi Palúchovi k jeho nedožitej osemdesiatke nám napísal Peter Cabadaj. Do brdských lesov, ktoré turisti nemohli v minulosti navštíviť, pretože to bol vojenský priestor, pozýva Miro Pogran.
A renesančný Tovačov s jeho históriou priblížil Vladimír Dubeň.
Pekné čítanie i dovolenku želá redakcia časopisu.
Helena Nosková, jún 2020
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Nejvyšší slovenské
vyznamenání pro
MILADU HORÁKOVOU
Příklon k hodnotám každého prezidenta se dá zjistit i podle toho, kterým
osobnostem uděluje státní vyznamenání. Není tomu jinak ani u nové slovenské
prezidentky, která udělovala státní vyznamenání poprvé a měla zcela jistě zásadní
slovo ve výběru vyznamenaných osobností. Prezidentka Zuzana Čaputová dává
celou dobu svého veřejného působení jasně najevo, že otázky spravedlnosti,
přístupu k právu a zachovávání lidskoprávních hodnot jsou její stěžejní témata.

K

lub dr. Milady Horákové se
o rozhodnutí paní prezidentky
dozvěděl několik týdnů před
koncem roku 2019 od Prezidentské
kanceláře. S velkým potěšením jsme
zprostředkovali kontakt s paní Janou
Kánskou, dcerou Milady Horákové,
která žije v USA. Bohužel paní Kánská
nemohla na Slovensko přiletět a vyznamenání osobně převzít. Zastoupením
jsem byla pověřena já. Vzala jsem to
jako úkol mimořádné povahy.
Že půjde o událost výjimečnou, se
zjistilo ještě před samotným dnem D.
Klub vedl čilý kontakt s organizátory,
vybíral a upravoval fotografie i medailonek. A samozřejmě, i když byl seznam
vyznamenaných neveřejný, novináři
mající své zdroje na správných místech
už leccos věděli a začali se ptát.
Předávání vyznamenání připadlo na
2. ledna 2020. Slovensko slaví vznik
státu na Nový rok, s ohledem na množství jiných akcí se předávání státních
vyznamenání organizuje o nějaký den
později. Slavnost se vysílala živě a samozřejmě jí předcházela pečlivá generálka.
Milým okamžikem celého odpoledne
bylo osobní setkání s paní prezidentkou.
Paní prezidentka Čaputová má vzácnou
kombinaci důstojného ale současně civilního vystupování, které působí velmi
osobně. Pozorně poslouchá své společní-

ky a nesnaží se být sebestředná. Předala jsem paní prezidentce malý dárek od
Klubu – knihy o Miladě Horákové.
A pak už následovalo samotné předávání státních vyznamenání. V sále bylo
přítomno několik stovek hostů, bývalí
prezidenti, celá vláda, diplomaté. Státní
vyznamenání pro Miladu Horákovou
přišlo na řadu až jako předposlední.
Po celou dobu čekání jsem myslela na
Miladu Horákovou, ty myšlenky se prodíraly do mého vědomí velmi intenzivně.
Myslela jsem na to, jak ona sama musela
sedět před sedmdesáti lety na jiné lavici,
v jiné místnosti a před jiným auditoriem,
a soucítila jsem, jak těžké to muselo být.
Dr. Miladě Horákové byl slovenskou
prezidentkou udělen Řád bílého dvojkříže I. třídy.
Po předání vyznamenání následovala
státní recepce. Ta se v mém případě změnila v přijímání slov obdivu a úcty pro
Miladu Horákovou. Zástup těch, kteří
podáním ruky a několika slovy chtěli vyjádřit respekt Miladě Horákové a pozdravy
pro její dceru Janu, byl dlouhý. Slováci se
s výběrem Zuzany Čaputové vyznamenat
Miladu Horákovou upřímně ztotožnili.
JUDr. Erika Mačáková,
Klub dr. Milady Horákové
Ilustrační foto
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Z koncertu Vďaka Slovensko v Bazilike sv. Emeráma v Nitre.
V detailoch Juraj Tomka – husle a Jozef Lupták – violončelo.

Kultúra je nehmotná
vakcína proti beznádeji
Aktuálna situácia v dôsledku pandémie
COVID-19 sa bytostne dotýka aj oblasti
kultúry. Prioritou je pochopiteľne
zvládnuť zdravotnú krízu, hľadať
cestu k ekonomickému zotaveniu,
no nevyhnutnou súčasťou života je
aj kultúra. Odvetvie kultúry bojuje
na Slovensku, rovnako ako všade vo
svete, o svoju existenciu. Z iniciatívy
dvoch nezávislých odborníčok v oblasti
kultúry, kreatívneho priemyslu
a kultúrnej politiky Silvie Hroncovej
a Dariny Károvej vznikol na pôde
platformy Zachráňme kultúru materiál
Návrh na krízové opatrenia MK SR,
ktorý má byť pomocnou rukou podanou
novému vedeniu MK SR.
Hovoríme s jednou z aktérok iniciatívy
Silviou Hroncovou.
3 Listy
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P

ani Hroncová, ako rozumieť vyjadreniu „podať pomocnú ruku“? Domnievate sa, že nové vedenie MK SR
nie je ešte celkom zorientované či si plne neuvedomuje
dlhodobé podfinancovanie kultúrnej oblasti?
Návrh krízových opatrení pre MK SR vznikal v čase, keď sa
vláda len konštituovala. Kultúra bola zasiahnutá ako jedna
z prvých oblastí nášho života, zo dňa na deň sa zatvorili divadlá, galérie, koncertné sály, múzeá. Slovenské národné divadlo sa
dokonca zatvorilo ako jedno z prvých v rámci Európy, a to z dôvodu, že hneď na začiatku pandémie sa objavilo podozrenie na
koronavírus u jedného zo zamestnancov divadla. Na Slovensku
sa zrušili pripravované premiéry, divadelné či filmové festivaly,
zastavilo sa nakrúcanie filmov a televíznych projektov, zatvorili
sa knižnice, múzeá, galérie. Pracovníci umeleckých aj neumeleckých profesií sa ocitli bez práce a mnohí z nich bez garancie príjmov. Práve toto boli dôvody našej rýchlej reakcie a spracovania
materiálu, ktorý sme vypracovali s Darinou Károvou, riaditeľkou
festivalu Divadelná Nitra a na MK SR predložili už 30. marca,
teda už pár dní po zostavení vlády. Vnímali sme, že vo vážnej situácii je potrebné si navzájom pomáhať a rýchle spoločne hľadať
riešenia. Základným cieľom krízových opatrení bola celoplošná,
systémová a prierezová pomoc pre všetky oblasti kultúry a zachovanie infraštruktúry. Lebo kultúra nie je len vysoké špičkové
umenie a inštitúcie pod MK SR, ale aj kultúra v regiónoch, neštátna a nezávislá kultúra, ktoré sú rovnako závislé od verejných
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zdrojov. A teraz je na MK SR, ako so záchrannými návrhmi kultúrnej obce naloží a ako dokáže kultúre reálne pomôcť.
V časti verejnosti je zakorenené presvedčenie, že bez kultúry
sa žiť dá, respektíve že ak niektoré podujatia oželieme, nič sa
nestane...
Všetci sme sa ocitli v novej životnej situácii. Sociálna izolácia,
uzavretosť, strach o blízkych nám priniesli novú skúsenosť. Sme
v krízových časoch. Ale ako povedal český teológ a filozof Tomáš
Halík: „Krízy nie sú signálom k rezignácii, dokonca ani k pasívnemu ´pretrpeniu´, ale výzvou k tvorivej práci, ponukou zostúpiť
hlbšie.“ Myslím, že práve toto «pôstne obdobie» nám zmenilo pohľad na život, zdieľame hlbšie hodnoty a práve umenie prostredníctvom čítania kníh, záznamov z divadiel a koncertov aj ďalších
on-line kultúrnych aktivít pomohlo všetkým v uzavretých domovoch vnímať veci hlbšie, citlivejšie a získavať silu, nádej a vieru.
Výstižne to charakterizoval dramatik Viliam Klimáček: „Kultúra
je nehmotná vakcína proti beznádeji a smútku.“
Ak sa niektorí umelci kvôli nízkemu mzdovému ohodnoteniu, nerešpektujúcemu dosiahnuté vzdelanie, náročnosť
profesie či dosiahnutým výsledkom, ako aj neistým existenčným pomerom v neštátnej časti kultúry rozhodnú robiť niečo
iné, od kultúry vzdialené (napríklad predávať v supermarkete), je to pre nás všetkých veľká škoda, lebo strácame možnosť
sledovať prejavy ich talentu a schopností, či nie?
Mnohí umelci pružne zareagovali a pomáhali, šili, roznášali
rúška, nosili seniorom nákupy a hľadali ďalšie spôsoby ako
byť užitočnými. Umelci pomáhali v rámci svojich možností
a schopností, ale verím, že sa postupne opäť vrátia k svojim profesiám a budú nám nastavovať zrkadlo a prinášať reflexiu doby,
ktorú dnes žijeme.
V Česku sa hojne rozšírila forma prezentácie umenia on-line. Orchester hrá pred prázdnym hľadiskom a televízia to
prenáša, podobne divadelné predstavenia alebo vystúpenia
jednotlivých umelcov. Aké skúsenosti sú s touto podobou na
Slovensku?
Áno, aj na Slovensku sa kultúra v čase pandémie presunula do
on-line priestoru. Každodenné čítanie rozprávok pre deti, domáce koncerty, festivaly, diskusie sa začali konať on-line. Galérie prinášali vo virtuálnom priestore prezentácie svojich vzácnych akvizícií a komentované prehliadky výstav, divadlá vysielali inscenácie
zo záznamov, vytvorili sa nové filmové VOD (video on demand
= video na vyžiadanie, poznámka redakcie) platformy. Slovenská
filharmónia vysielala koncerty pred prázdnym hľadiskom, organizoval sa virtuálny festival hudby Plody doby. V čase uvoľňovania sa umenie presunulo aj do ulíc, parkov, prírody a verejných
priestorov. Pekným príkladom postupného uvoľňovania je pro-

jekt série malých pop-up koncertov klasickej hudby Umenie pod
oknami, na bratislavských sídliskách zaznieva živá hudba v podaní komorných hudobných telies. Koncert pripravila aj naša
platforma Zachráňme kultúru v prekrásnej barokovej Bazilike
sv. Emeráma v Nitre. Livestreamový chrámový koncert s názvom
Vďaka Slovensko, s poďakovaním všetkým obetavým a solidárnym
občanom Slovenska, v čase pandémie za prvý deň videlo vyše
20 000 divákov. V prázdnej bazilike vystúpili bez nároku na honorár poprední operní speváci Monika Fabianová, Zuzana Weiserová, Pavol Remenár, Ondrej Šaling a ďalší hudobníci. A výnimočných kultúrnych podujatí bolo oveľa viac.
Vy ste teatrologička, pracovali ste v Ústave umeleckej kritiky
a divadelnej dokumentácie v Bratislave, boli ste riaditeľkou
Divadelného ústavu, generálnou riaditeľkou SND a následne
riaditeľkou Opery ND a Štátnej opery v Prahe. Poznáte isto aj
pomery v oblastných divadlách, národnostných divadlách alebo
ochotníckych súboroch, ktoré hoci divadlo berú ako záľubu, potrebujú v niektorých zložkách aj materiálnu pomoc...
Divadlá sa nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Pri uvoľňovaní
sú medzi poslednými. Oznámenie, že divadlá sa môžu otvoriť, neznamená, že môžu hneď začať naplno fungovať. Divadelné inscenácie je nutné oprášiť, pripravované premiéry doskúšať, nastaviť
hrací plán, opätovne spustiť predaj lístkov a samozrejme, že pri tom
všetkom rešpektovať prísne hygienické opatrenia a premyslieť systém predaja lístkov tak, aby bolo publikum v bezpečnej vzdialenosti medzi sebou. A to som vymenovala len pár vecí, na ktoré je nevyhnutné pri spustení prevádzky divadla myslieť. A dnes nedokážeme
predikovať ani to, ako sa bude v nasledujúcich mesiacoch správať
návštevník divadla. Treba myslieť aj na situáciu, že návštevnosť
divadiel bude dlhé mesiace nižšia, ako sme boli doteraz zvyknutí. A dlhodobo znížené príjmy môžu divadlám existenčnú situáciu skomplikovať. Situácia divadiel bez rozdielu statusu nebude
jednoduchá ani v postpandemickom období.
Ako stojí uvedené v predkladanom materiáli, je otvorený
ďalším návrhom a pripomienkam. Navrhujete zapojiť do širšej diskusie o ňom ďalšie subjekty, komunikovať s prostredím
kultúry a počas spoločných stretnutí hľadať a realizovať účinné opatrenia na záchranu kultúry v SR. Už sa ozvali niektorí
a uskutočnili sa niektoré stretnutia, prípadne čo z nich vzišlo?
Širšia diskusia prebieha vo viacerých oblastiach kultúry a kreatívneho priemyslu, MK zrealizovalo niekoľko opatrení, ale na zásadnú
finančnú pomoc sa čaká. Zrealizovalo sa niekoľko opatrení a úľav, ale
tie nie sú pre záchranu kultúry dostačujúce. Treba veriť, že sa nájdu
také opatrenia, ktoré kultúrnu infraštruktúru udržia nad vodou.
Pripravila Jarmila Wankeová
Foto: Collavino
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Vydavateľ Ján Gregor hovorí:
„Sme vydavateľstvo domáceho typu“

Vydávať menej
kníh bude
chcieť viac odvahy

N

ež ste sa stali vydavateľom,
pôsobili ste ako novinár a to
v celkom prestížnych a serióznych denníkoch. Ako sa z novinára stane
vydavateľ?
Postupne. Dlhé roky som písal o knihách
a filme a keď ma počas minulej ekonomickej
krízy vyhodili z novín a kolegyňu vyhodili
z práce v inej firme, bola to dobrá príležitosť
to aspoň skúsiť. Z práce v novinách som už
aj tak nebol príliš nadšený a asi to bolo cítiť,
vo svete bez šéfov v malom vydavateľstve sa
pracuje oveľa lepšie. Možno aj vďaka tomu,
ako často nepracujeme.
V úvode sme spomenuli široké tematické spektrum knižiek z vášho vydavateľského programu. Ako by ste vy sám predstavili svoju Premediu?
Existujeme už deväť rokov, počas ktorých
sme vydali vyše dvesto titulov – čo ma dnes
prekvapuje, naozaj som si myslel, že ich vydá-

me desať a potom skrachujeme. Jadro redakcie sú stále iba dvaja ľudia, ale k tomu treba
pripočítať aspoň päť našich už takmer kmeňových prekladateľov aj dizajnérov. Začínali
sme najmä s literatúrou faktu, ku ktorej sme
sa po rokoch opäť vrátili ako k najdôležitejšej
časti našej produkcie – práve tu dokážeme
byť najviac prínosní, najviac týchto titulov
dnes vychádza v edícii Civilizácia. Tá je koncipovaná veľmi široko, od politických kníh
až po urbanizmus či čoraz viac kníh o životnom prostredí. Niekoľko rokov sme vydávali
aj severské detektívky, ale od toho postupne
ustupujeme, robia to už všetci a prínosnejší
asi budeme niekde inde.
Častou a kontroverznou otázkou býva
podpora vydávania kníh prostredníctvom
štátu. Aký je váš názor?
Vydavatelia radi nariekajú, aké to majú
ťažké, ale neverte tomu – sme čosi ako chránená dielňa, máme nižšiu DPH, množstvo

Premedia patrí takmer
desaťročie k profilovým
slovenským vydavateľstvám
s relatívne ambicióznym,
no súčasne kvalitným
vydavateľským programom.
Za ostatné obdobie vyšli
v tomto vydavateľstve diela
takých svetových autorov
ako Hannah Arendtová,
Timothy Snyder, Francis
Fukuyama, Jack London,
Joseph Roth, Søren
Kierkegaard, Edward
Gibbon, Günter Grass,
Varlam Šalamov, Olga
Tokarczuková či Alexander
Solženicyn. Široké je
aj tematické spektrum
vydavateľstva, ktoré siaha
od svetovej historickopolitologickej literatúry
autorov ako Lowe, Figes
či Marshall, cez knihy
mladých slovenských
historikov ako Hruboň
či Drábik, sci-fi klasiku
Duna, knihy o ekológii,
etológii, urbanizme,
zdravom životnom štýle,
psychológii až po edíciu
severských detektívok.
Dohromady niečo vyše
dvesto titulov kvalitnej
literatúry.
A to všetko stojí a padá
na jednom človeku.
Volá sa Ján Gregor.
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grantov aj miesto v médiách, o takýchto podmienkach môže veľa iných odvetví iba snívať.
A ešte sa môžeme cítiť dôležito, ak sa nám
podarí vydať nejakú dobrú alebo užitočnú
knihu. Na Slovensku pred pár rokmi vznikol
Fond na podporu umenia, čo je inštitúcia,
ktorá nás civilizačne posunula dopredu, pretože majú jasné pravidlá podpory, sú veľmi
ústretoví a trpezliví a v neposlednom rade aj
štedrí. Práve vďaka ich štipendiám pre prekladateľov vydávame aj rozsiahle a náročné
knihy, na ktoré by sme si inak netrúfli, od
hrubých a náročných románov až po rozsiahle knihy venované filozofii či dejinám.
Aké formy či podoby by mala mať takáto podpora?
Podpora štátu môže mať rôzne podoby,
viac ako plošné projekty sa mi pozdávajú tie,
kde sa podporujú konkrétne knihy. Nerobme si ilúziu, že trebárs nižšie dane pomôžu
ambicióznym plánom – profitujú z nich
najmä vydavatelia ľahkého oddychového čítania, lebo takýchto kníh sa z podstaty veci
predá vždy najviac.
Ktoré sú najväčšie problémy vydávania
kníh na Slovensku v porovnaní s českým
prostredím?
Slovenské prostredie je v porovnaní s českým na tom možno o čosi lepšie. Nie je tu
zatiaľ taká šialená konkurencia a nadprodukcia ako v Česku, aj keď aj tu sa to uberá podobným smerom, jediná sila, ktorá to zatiaľ
dokázala aspoň pribrzdiť bol koronavírus.
České kníhkupectvá sú dosť rozdrobené,
u nás máme dve väčšie siete, ktoré si zdravo konkurujú a v rámci možností si nerobia
navzájom zle. A obe platia faktúry načas, čo
je banalita, vďaka ktorej sa všetkým žije oveľa
lepšie. Zároveň tu máme jeden veľmi silný
e-shop, ktorý, ako sa ukázalo, zohral veľkú úlohu práve počas „korony“, keď vďaka
nemu predaje nepadli pod únosnú mieru ani
v situácii, keď boli zatvorené všetky kamenné
kníhkupectvá.
Aké vzťahy vládnu na slovenskom knižnom trhu?
Väčšina miestnych vydavateľov sa dobre pozná, pravidelne sa stretávame a máme
priateľské vzťahy, myslím, že na seba nepozeráme s krvavými očami ako na konkurenciu.
Posledné roky na Slovensku vychádza dosť

veľa dobrých kníh, ponuka je veľmi pestrá,
výrazne sa zlepšil aj knižný dizajn, takže už
ani popri českých vydavateľoch nevyzeráme
ako banánová republika. Myslím si, že všetci
sme radi, že sa veci ubrali takýmto smerom,
byť súčasťou kultúry, za ktorú sa nemusíte
hanbiť, je príjemné.
Ktoré tituly z vašej produkcie by ste čitateľom odporučili a prečo?
Robíme predovšetkým prekladové tituly,
čo je objavovanie objaveného, ale predsa: veľmi rád mám napríklad Umenie sovietskej kuchyne. Ruská emigrantka Anya von Bremzen
napísala dokonalú knihu, spojila svoju vášeň
pre varenie s rodinnými historkami a dejinami Sovietskeho zväzu, ktoré so šarmom a vtipom prerozprávala cez jedlo. V mnohom objavná je aj kniha britského historika Keitha
Lowea Krutý kontinent, ktorá rozmetala na
prach našu predstavu prvých povojnových
rokov ako nejakého idylického obdobia.
Našou redakčnou srdcovkou sú denníky Ale
Rachmanovovej z ruskej revolúcie, na ktoré
sa neprávom zabudlo. To bola vlastne naša
úplne prvá kniha, ktorá sa vlani dočkala aj
inscenácie Ruské denníky v Slovenskom národnom divadle. Tá získala cenu za najlepšie
divadelné predstavenie sezóny.
Objavili ste pre slovenského čitateľa nejakého originálneho, prípadne exotického
autora či tému?
Jeden kníhkupec to nazval „toxický obsah“, ale sú to dôležité knihy: robíme aj
nepohodlné knihy o domácej politike, vyšla u nás napríklad kniha Mareka Vagoviča
Vlastnou hlavou o bývalom premiérovi Robertovi Ficovi a takmer kriminálnom pozadí
jeho strany. Na jeseň sa teším na knihu Rada
Baťa s názvom Krátke dejiny šialenstva, ktorá
bude venovaná tridsiatim rokom v slovenskej
ekonomike. Čítal som zatiaľ len dve kapitoly
a už teraz je isté, že to bude naozaj šialená
kniha, postkomunistické krajiny dokázali
mnohé veci neuveriteľne pokaziť. Že to práve
v tejto časti Európy začína v posledných rokoch škrípať, nie je náhoda.
Ktoré tituly z vašej produkcie slovenských autorov by ste odporučili českým
čitateľom?
Druhou dôležitou oblasťou sú knihy mladých a veľmi aktívnych historikov. Anton

Ján Gregor (1976)
vyštudoval žurnalistiku, pracoval vo viacerých slovenských denníkoch
ako redaktor kultúry a príležitostný politický komentátor, štyri roky
viedol magazín Echo vydávaný v Londýne pre česko-slovenskú komunitu.
Vydavateľstvo Premedia vedie od roku 2011.

Hruboň napísal knihu o Alexandrovi Machovi, dôležitej postave vojnového Slovenského štátu a Jakub Drábik dal dokopy veľmi rozsiahlu knihu Fašizmus, ktorá v slovenskom prostredí nemá obdobu – vychádza
z najnovších teoretických definícií fašizmu
a venuje sa mu na príkladoch štyroch krajín,
vrátane českého a slovenského fašizmu. Práve táto kniha je súčasťou dôkazového materiálu pri prebiehajúcom súdnom procese so
šéfom tunajších fašistov Kotlebom.
Aké sú perspektívy malého vydavateľstva v čase po koronakríze? Čo sa určite
zmení a čo by sa zmeniť mohlo?
Pred rokmi som na našu stránku viac-menej zo žartu napísal „knižné vydavateľstvo
domáckeho typu“, lebo sme dlhé roky naozaj pracovali z domu, čo sa opäť vrátilo počas
„korony“ a teraz stále odsúvam deň, kedy by
som mal začať dochádzať do práce. Slovenskí vydavatelia dočasne trochu spomalili, ale
predpokladám, že urobia všetko pre to, aby
sa veci vrátili do starých koľají. Možno by
sme to mohli využiť na to, aby sme vydávali
menej kníh a sústredili sa skôr na kvalitu, ale
tento luxus si zrejme môžu dovoliť iba malí
vydavatelia. Už sa na toto obdobie teším,
chce to trochu viac odvahy a kreativity ako
kobercové bombardovanie čitateľov množstvom nových titulov.
OTÁZKA PRE ČITATEĽOV:
Ktoré dve knihy svetoznámej americko-nemeckej filozofky Hannah Arendtovej vydalo vydavateľstvo Premedia?
Ten, kto zodpovie na našu otázku správne ako
prvý, dostane za odmenu knihu z vydavateľstva Premedia.
Pomôcka: www.premedia.sk
Igor Otčenáš
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Ľubeľskí divadelníci
mieria do Prahy
s „Plnými vreckami peňazí“
Herci Ľubeľského ochotníckeho divadla Kolomana Ondreja Urbana opäť zavítajú
do Prahy, kde sa v septembri predstavia divákom v Dome národnostných menšín
so svojou najnovšou inscenáciou. Svoje umenie tak ukážu v metropole Českej
republiky už po tretíkrát. Teraz však nastáva menšia zmena v žánri, keďže ochotníci
majú v repertoári zaradené najmä situačné komédie. Diváci si pre zmenu budú môcť
vychutnať dobre známy humor Milana Lasicu a Júliusa Satinského, ktorí svojsky
upravili tragikomédiu Žobrácke dobrodružstvo od Jána Soloviča. Herci z Liptova tak
predvedú novú verziu tejto hry pod názvom Plné vrecká peňazí.

A

o čom to bude tentokrát? Dvaja
holiči Gejza Galiba a Alfréd
Cicák snívajú svoj sen o tom,
aké by to bolo mať plné vrecká peňazí.
Gejza má ženu a deti, ktoré chcú nové
tepláky a veľmi im ich chce dopriať.
Alfréd je slobodný, ale ženy sú neodbytné a tiež by vedel, čo s peniazmi, veď
slnečná Florida čaká. Všetci ich stáli
zákazníci potrebujú holičské služby.
Občas k nim zájde aj miestny žobrák
Ignác, o ktorom sa hovorí, že nosí na
krku mešec plný peňazí. Holiči vymyslia plán, ako sa k jeho majetku dostať.
„Vyhrali sme jackpot,“ vyhlásia. Lenže
všetko je vlastne úplne inak. A ako? To
sa dozviete, ak zavítate na predstavenie
ochotníkov z Liptova.
Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O.
Urbana je divadelný súbor s viac než
90-ročnou tradíciou. Pôsobí v liptovskej obci Ľubeľa pod Nízkymi Tatrami.
Vznik divadelného súboru nie je upresnený. V obci prevládajú dve verzie, a to
rok 1922 a 1923. Jedno je však úplne
isté: prvé predstavenie bolo odohrané
v júni 1923. Vznik divadelného súboru
inicioval miestny obchodník, syn garbiara, Koloman Ondrej Urban. Tento
obchodník získal pre svoje prvé predstavenie od I. G. Orlova „Až lipa zakvitne“
občanov z Ľubele, Dúbravy a Gôtovian.
Predstavenie sám režíroval a bolo odohrané v starom kaštieli statkára Floriána
Teichnera. Odvtedy, s pár prestávkami,

sa v Ľubeli hrá divadlo až dodnes. Ochotníci každý rok na Prvý sviatok vianočný
potešia svojich fanúšikov premiérou novej divadelnej hry. Ľubeľskí herci sa zameriavajú na komédie a veselohry, čím sú
v Liptove už veľmi dobre známi. Okrem
divadelných vystúpení sa členovia súboru
venujú aj organizovaniu tzv. pochovávania basy, čo je estrádny program, ktorý
sa koná v Ľubeli pravidelne každý rok
na popolcovú stredu. Pochovaním basy

Estery sa divadelníci symbolicky rozlúčia s fašiangami a vítajú pôstne obdobie,
ktoré vrcholí Veľkou nocou. O tom, že
Ľubeľa žije divadlom svedčí aj fakt, že členovia súboru každoročne od roku 2009
organizujú festival ochotníckych divadiel
s názvom ĽubeľaFest, kde sa vždy v prvý
júlový víkend stretnú divadelníci z okolia, ale aj z iných kútov Slovenska.
Text a foto: Ľubeľskí divadelníci
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Hačavský kostolík nad dedinou z 18. storočia

Hačava, dnešný pohľad na obec

HAČAVA
Príprava míle, aké sa stavali okolo Hačavy.
Foto je z roku 1992, maďarskí Slováci v pohraničí
ešte pálili drevné uhlie

Hačava, rusínska obec
vtesnaná v zlome dvoch
krasových planín, dodnes
nesie mýtus Bohom
zabudnutej dediny. Leží
v Slovenskom krase na
samom konci Hájskej
doliny a z Jelenieho
vrchu pôsobí skromne
a nenápadne. Pri tomto
sotva tisíc metrov
vysokom kopci sa
treba pristaviť. Výhľady
na bizarnú krajinu
vyvolávajú zvedavosť
a snahu odkrývať
zabudnuté tajomstvá.

stratená dedina
pod Jelením vrchom

K

ým severnú vyhliadku nezakrylo
krovie, bolo vidieť majestátne Tatry. Zato juh a východ núkajú pohľady na planiny krasu, doliny, maďarské
nížiny, časť Košíc, okolité dediny. Zrána
v zime, ak je čisté povetrie, sa nad Slánskymi vrchmi na obzore zjavia ukrajinské Poloniny a ich rozložitý Velikij verch
(1598 m. n. m.) vzdialený 170 kilometrov
vzdušnou čiarou. Na juhu sa rozprestierajú nekonečné maďarské nížiny. Keď so
svojou zvedavosťou ostaneme pri zemi,
rovno pod nohami máme Šugovské údolie
s jazerami a poslednými hámrami. A ešte
okolité pôvodne nemecké obce a mestá.
Spolu s maďarskými aj tými pomiešanými
nám dávajú tušiť, že sa nachádzame v zaujímavom prostredí národnostného mixu.
Pripomeňme, že dostať sa dnes autom do
Hačavy je komfortné, tých osem kilometrov
a päťsto metrov nadmorskej výšky z Turne
nad Bodvou prekoná auto ako nič. Ak sa na
tú istú trasu vydá cyklista, čaká ho na strmej
ceste okolo Hájskych vodopádov pot, ale

naďabí aj na tri malé jaskyne a jednu vyvieračku. V dvoch tretinách cesty pri Čertovom
moste je treba postáť. Hneď naľavo je vo svahu Čertova jaskyňa s mohutným vstupným
portálom. Naša cesta do dediny pokračuje
úzkym skalným prielomom akurát na jeden
autobus. Prielom bol prerúbaný až v roku
1973. Dovtedy tu viedol uzučký kaňon,
priechodný ledva pre Hačavský potok
a jeden konský povoz. Obyvateľka obce
pani Gáborová spomínala, že kým neprerazili tiesňavu, tu pod skalou sa otáčal
autobus a cestujúci mali domov ešte dva
kilometre strminy pešo. Raz takto do nového domu kúpila v Turni kachle peterky.
Na konečnú ich doviezol autobus, ale potom už niesla tie kachle v zajde (v plachte) na chrbte domov až na vyšný koniec.
Život sa na Hačave s nikým nemaznal.
Ešte v sedemdesiatych rokoch bolo v zime
ženskou prácou vynášanie hnoja na pole.
Na to mali uspôsobené drevené krosná,
a tak stúpali v snehu so svojím nákladom
na okolité políčka roztrúsené po svahoch.
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Majestátny vstup do Čertovej
jaskyne vedľa Čertovho mosta
cestou na Hačavu

Stará drevenica so slamenou strechou, rok 1973

Na návrší dominuje obci gréckokatolícky kostolík, ako to v rusínskych obciach býva. Kde sa tu v nemeckom a maďarskom osídlení vzala rusínska dedina?
Ako sa dokázala zakliniť medzi nemecké a maďarské obce a zachovať si svoju
identitu po dlhé stáročia? Kroniky uvádzajú, že údolie terajšej obce objavili ešte
v 14. storočí Nemci. Za Jelením vrchom,
v Medzeve a v Smolníku, sa už rozvíjalo baníctvo a spracovanie železa, preto
sa baníci zatúlali aj do týchto končín.
Zvyšky starých štôlní pri potoku, kúsok
nad dedinou sa zachovali dodnes. V stáročnom pokoji a tichu zívajú prázdnotou.
Tikanie času pripomína len kvapkajúca
voda, ktorá svojou vytrvalosťou vytvára
na stenách milimeter za milimetrom biele vápencové basreliéfy.
Nemeckí baníci zo Smolníka tu pobudli
pár desaťročí. Ešte v 15. storočí, pre nezhody
Výhľad z Jelenieho vrchu na Hájsku dolinu

medzi smolníckymi a turnianskymi pánmi
o hranice panstiev, svoje usadlosti opustili.
Turnianski páni ťažko dostupnú dolinu začali osídľovať rusínskymi valachmi. Rusínske
osídlenie sa v drsnom kraji pod Jelením vrchom datuje prinajmenšom od roku 1438,
keď tu pásli dobytok a ovce ako sezónni pastieri. O storočie neskôr už bolo v obci zaznamenaných dvadsať jeden domov.
Poznamenajme, že rusínskych obcí
je v okolí niekoľko, za Smolníkom je to
podhorská Úhorná. Niekoľko obcí je
v blízkom maďarskom pohraničí, ale o ich
rusínskom pôvode svedčia už len gréckokatolícke kostoly či pravoslávne kríže.
Postupná asimilácia ich pripravila o jazyk
a rusínske povedomie.
Rusíni sa v Hačave zaoberali pasením dobytka, uhliarstvom, výrobou drevených riadov a v menšej miere poľnohospodárstvom.
Počas vojny žilo v obci osemsto obyvateľov

Niekdajšia drevenica po rekonštrukcii dnes

Hlaváčik jarný, endemit z krasových planín
v okolí obce

Poniklec slovenský, symbol jari
na vápencových stráňach
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Severný pohľad na Zádielsku dolinu. Vpravo je Hačavská planina,
vľavo hrana Zádielskej planiny

a k dnešnej poldruha stovke došlo tichým
a pomalým umieraním. Nielen fyzickým, ale
aj umieraním tradícií, hospodárskych činností a s nimi aj každodenných zvyklostí. Jozef
Hodermarský v detstve pomáhal pri pálení
drevného uhlia a vedel popísať jeho technológiu. Od výberu miesta pre míľu, cez jej vyloženie drevom, stabilizovanie, podpálenie až
po vyhasnutie a rozobratie míle. Kým za hranicou maďarskí Slováci ešte v deväťdesiatych
rokoch drevné uhlie pálili, v Hačave ani na
okolí sa už k starému remeslu nevrátili. Ak sa
však vyberieme do okolia Jelenieho vrchu či
pod Osadník, všade naďabíme na staré zvyšky míľovísk. Často sú navzájom pospájané
úzkymi povozníckymi cestami križujúcimi
okolité hory od Rožňavy až po Smolník či
Medzev. Jozef Hodermarský mal aj zvláštnu
záľubu, na starých medziach štepil plánky.
Bol to jeho tichý zápas s pustnúcou krajinou
a svedectvá jeho zápasu možno nájsť v podobe kultivovaných jabloní či čerešní.
Dnes sú staré lesné cesty ideálnymi trasami na cykloturistiku a objavovanie stôp
po dávnej minulosti tohto národnostne
zmiešaného územia. Prechádzky okolo Hačavy, či už po turistických značkách alebo
po lesných cestách, prinesú zaujímavé poznanie. Kučeravá zeleň obopínajúca dolinu
obce pôsobí ako džungľa, ale nie je skutočnou horou, len náletovým porastom na
niekdajších medziach. Dookola sa možno
prechádzať po uzučkých zarastených poliach a medziach a pozorovať, ako svedectvo
niekdajšej driny postupne zarastá kroviskami, brezami, jelšami či javormi. Pasienky
sa z roka na rok zmenšujú a takmer stovka
kráv spred troch desaťročí sa z pasienkov aj
z domácich chovov vytratila.
Ešte než sa tak stalo, ráno čo ráno sa starý
Róm Ďusi postavil na hornom konci na
križovatku a na otlčenej trúbke zvolával kra-

vy. Keď som to počul prvýkrát, ráno o piatej
som vyskočil na rovné nohy a otvoril okno.
Pastier Ďusi do ranného brieždenia hral stáročnú zvučku z krakovskej katedrály, známu
pod názvom hejnal. (Zvučka pôvodne
oznamovala príchod nepriateľských vojsk.)
Nuž, kým krakovská zvučka varovala pred
tatárskymi vojskami, na Hačave zvolávala
kravy na pašu. Nieto už kráv, ani ich pastiera, namiesto hejnalu sa ozývajú elektrické
kosačky a píly a lúky zatiaľ zarastajú...
Okolitá krasová krajina skrýva aj málo
prebádané či rovno nepoznané krásy. Planiny okolo dediny majú viaceré krasové
priepasti aj jaskyne. Jedna z nich, známa
ako Hačavská či Partizánska jaskyňa, je
vľavo od obce na planine. Cez vojnu sa
tam schovávali obyvatelia obce i partizáni. Vojnové udalosti sem priniesli trápenie
a nepríjemnosti. Po rozbití Československej
republiky novú štátnu hranicu vytýčili medzi maďarskú obec Háj a Hačavu. Hačava
tak ostala vo vrchoch odrezaná od sveta.
Pre občanov to znamenalo putovať po úradoch komplikovanou cestou cez hory do
najbližšieho Medzeva. Túto geografickú
schválnosť sa obyvatelia rozhodli vyriešiť
a požiadali o pripojenie obce k Maďarsku.
Po obecnom referende im vytýčili novú
hranicu na planine a prianie obce sa naplnilo. Lenže opäť nastali ťažkosti, tentoraz hospodárske, pretože gazdovia mali za
hranicami svoje polia a pasienky. Nastalo
obdobie čierneho hospodárenia, gazdovia
chodili na svoje polia na Slovensko do
cudzieho štátu. A na to zasa bolo treba
prižmúrené oči financov, podporené drobným všimným. Keď mali financi zlú náladu, na pole sa hospodári často nedostali.
Ďalšia rana padla na obec, keď do dediny
prišla maďarská učiteľka. Rusínske deti sa
odrazu museli učiť po maďarsky. V obci

bol nový konflikt a riešenie sa nijako nečrtalo. Jednej noci sa chlapi rozhodli spraviť
koniec maďarizácii a urobili to po svojom
– rozobrali školskú drevenicu tak, že do
brieždenia z nej neostalo ani brvno. Podľa spisovateľa Slavomíra Szabóa sa deti po
celú vojnu neučili. Až po oslobodení zriadili školu so svojím rusínskym jazykom –
a s výučbou začali na lúke za kostolom.
Hačava je skutočná perla Slovenského
krasu, doposiaľ schovaná pred rušnou turistikou. Pritom okolie ponúka nevšedné
krásy spojené s nemenej bohatou históriou.
Za necelú hodinu pešej chôdze možno na
okolí objavovať zaujímavé miesta. Stačí vystúpiť na Jelení vrch a výstup spojiť s prechádzkou po planinách až na kraj Zádielskej doliny. Jej východný okraj so strmými
vápencovými stenami, skalnými rebrami
a vežami ponúka neopakovateľnú scenériu,
na Slovensku celkom ojedinelú. Na planine medzi Hájskou a Zádielskou dolinou
nájdeme prepojenie oboch dolín starým
dvojmetrovým valom, zvyškom neolitického hradiska. Val je vysoký dva metre, ale
jeho dĺžka deväťsto metrov je impozantná.
Východným smerom je Jasovská planina
s výhľadmi do Hájskej doliny a smerom na
Šugov. Do Šugovskej doliny sa dá zísť chodníkom a pozrieť si zvyšky starých hámrov.
Na vzdialenejší Osadník je to už tri hodiny chôdze a ak je chodec dostatočne tichý
a ostražitý, určite ho neminie stretnutie
s jeleňom alebo laňou. V týchto končinách
možno naraziť aj na diviaky a o vlkoch treba prezradiť, že podľa fotopascí sa tu pohybujú skôr v noci ako cez deň.
Okrem vonkajšieho sveta okolie Hačavy v sebe skrýva aj podzemné krásy.
Pod dedinou Háj vyviera spod Jasovskej
planiny potok. Vo vápencovej skale vymlel podzemné priestory a najmä systém
vyše dvadsiatich ponorov. Jaskyniari po
ich prekonaní objavili, že podzemný tok
pochádza z temena planiny. V útrobách
hory našli hučiaci vodopád vysoký tridsať
metrov. Tisíce rokov pôsobenia dažďovej
vody vytvorilo podzemný koridor so zaujímavou výzdobou a stavia pred jaskyniarov
výzvy na ďalšie objavy.
V okolí Hačavy je tých výziev požehnane. Keď sa na jar začnú topiť snehy,
v Hájskej doline sa prebudia početné vyvieračky. Hlásia, že tak ako po zime ožíva
zem, ožíva aj podzemie. Tam v skalných
dutinách sa každá voda rodí po kvapkách
a potom vytryskne, aby dala o sebe vedieť.
Nuž a krásy Hačavy a jej okolia tiež dávajú
o sebe vedieť – plným priehrštím.
Text a foto: Peter Juščák
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Prohry a výhry
architekta
Jindřicha
Mergance
Své výjimečné umělecké nadání zneužil jen jednou,
když falzifikoval pasová razítka. Psal se rok 1941
a jeho ženu Marii za to odsoudili.

J. Merganc s manželkou

Z

ačátek příběhu Jindřicha Mergance (1889–1974) připomíná
pohádkový román. Narodil se do
početné rodiny obuvníka v Žamberku.
Po dokončení měšťanky se na doporučení malíře Josefa Ženíška pokusil získat
stipendium na pražské Akademii výtvarných umění. Bohužel bezúspěšně. A protože rodina si finančně nemohla dovolit
živit další hladový, i když milovaný, krk,
rozhodl otec, že 16letý Jindřich bude
opakovat poslední rok měšťanky ve Vídni
a zdokonalí se v němčině. Dorazil však až
po zápisech, a tak se místo studia věnoval doučování kreslení a práci rýsovače
v továrně Winterstein. Po návratu o rok
později získal místo praktikanta v žamberské textilní továrně Vonwiller. Malba
a kreslení ale zůstaly jeho vášní. Při jednom z mnoha zachycování okolního světa
v plenéru si ho všiml baron Parish. Zaujat právě dokončovanou skicou ho pozval
k sobě na zámek, aby nechal ohodnotit
jeho kresby a malby. Jindřichovi poprvé
přálo štěstí a stal se jedním z chudších
dětí, které rod Parishů podporoval v jejich nadání. V roce 1906 úspěšně složil
zkoušky na Umělecko-průmyslovou školu v Praze a nastoupil na všeobecnou školu kreslení a modelování.

MALBA
NEBO ARCHITEKTURA
Ruch velkoměsta Jindřicha učaroval
a umělecké prostředí mu poskytovalo

intelektuální potravu. Přesto ho studium
nenaplňovalo. Přivydělával si při něm
jako technický kreslíř a od třetího ročníku
jako projektant v kanceláři stavitelů Štibrala a Pelce. Ornamentální výuka kresby
se technicky a realisticky smýšlejícímu
Jindřichovi zajídala. Malbu stále miloval,
ale víc než ornament vyznával tradiční
architektonické motivy a přírodní zátiší.
Se svolením svého mecenáše proto rokem
1909 pokračoval na škole dekorativní
architektury. Na ní se potkal se zakladatelem české moderní architektury Janem
Kotěrou, který mu předal fundamentální
znalosti tektoniky a střízlivost architektonického projevu. Osudové setkání však
přišlo o rok později, kdy školu architektury po Kotěrovi převzal Josip Plečnik.
Tento velikán slovanské architektury dokázal své žáky bezmezně nadchnout pro
nadčasovost řádové architektury a jemné

nuance osobitého přínosu umělce. Zatímco u Otto Rothmayera zůstal názor učitele
čitelný prakticky ve všech jeho realizacích,
Alois Mezera a Merganc jej hlouběji rozvíjeli ve střídmější poloze. Jeho studium
přerušila první světová válka, ve které byl
dvakrát raněn. Především v těchto chvílích vzpomínal na svého učitele a toužil se
vrátit k architektuře. O jejich hlubokém
přátelství svědčí nejen čilá korespondence
do Plečnikovi smrti, ale také dění kolem
první soutěže.

PROHRANÉ VÍTĚZSTVÍ
Roku 1919 Merganc vyhrál soutěž na
druhý katolický kostel na pražských
Vinohradech. Porotu si získal nečekaným otočením chrámového prostoru o 90
stupňů, dotvořením objemově velkého
náměstí drobnou individuální zástavbou
a nadčasovým architektonickým slovníListy 11
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kem s parafrází středověkého věžoví historického centra. Na nátlak odborné
veřejnosti vedené Spolkem architektů se
však musel projektu vzdát ve prospěch
svého učitele, kterého samotného situace trápila. Jejich přátelství ale vydrželo
a Merganc již pracoval na dalším soutěžním návrhu, kterým měl být jeho prvním
na Slovensku.

ZÁRODEK SLOVENSKÉ
VLÁDNÍ ČTVRTI
Ke konci války převeleli Mergance do
Bratislavy, kde zůstal po zbytek života.
Stejně jako mnoho mladých architektů
i on doplnil řady českého úřednictva vypomáhajícího Slovensku v nově vzniklém
Československu. Místo získal na stavebním odboru Ministerstva veřejných prací.
Pod jeho hlavičkou s bývalým spolužákem
Mezerou a novým kolegou Otmarem Klimešem vyhráli soutěž na úpravu dunajského nábřeží. Bratislava by realizací získala zárodek reprezentativní vládní čtvrti
táhnoucí se od dnešního mostu SNP po
Starý most. I když nakonec zůstalo jen
u fragmentů tohoto modernisticky klasicizujícího projektu v podobě bytových
domů na Vajanského nábreží 15 a na
křížení ulic Medená a Tobrucká, urbanistická a hmotová vize jsou čitelné dodnes.
Ulice Múzejná představuje funkční pozůstatek plánovaného průjezdu, nároží
hlavní budovy Univerzity Komenského
(1925–1935, původně Obilná burza) architekta Františka Krupky nápadně připomíná návrh obchodního domu, a nakonec dnešní Slovenské národné múzeum
(1924–1928, původně Slovenské poľnohospodárské múzeum) Milana Michala
Harmince nachází paralely s Mergancovou úřední budovou Dunajské komise.

ANTICKÁ TRAGÉDIE
PRO HERCE
NÁRODNÍHO DIVADLA
Souboj mezí vizí a realitou představoval
pro úředníky referátu každodenní chléb,
který se jím pomalu zajídal. Brzy jim došlo, že jsou jen pěšáky na bitevním poli
o novou Bratislavu. Veškerá rozhodnutí se totiž vytvářela a schvalovala v Praze.
Zatímco se museli zaobírat byrokracií,
soukromé stavební aktivity a nekoncepční
výstavba si uzurpovaly město. Roku 1923
se proto Merganc s Klimešem rozhodli
úřad opustit a založit si vlastní projekční
kancelář. Rozhodnutí jim poskytlo volnost
a nechalo vzniknout na 143 projektům. Ve
stejném roce symbolicky dokončili i bytový dům pro herce Slovenského národního
divadla a zapojili se do mohutné výstavby
rodinných vila domů nad hradem. Zde
snad každý architekt zanechal svůj otisk
svébytné parafráze rondokubismu, který se
s nenápadnými detaily lidové architektury
chtěl stát národním stylem. Bytový dům
pro herce SND byl ale odlišný. Merganc
na průčelí rozehrál sofistikovanou nadčasovou neoklasicistní hru s vysokým řádem
a modernistickými detaily, které jasně čerpají z učení Josipa Plečnika. Slovenskému
divadlu vytvořil osobitý domov a svému
učiteli vzdal poslední hold na cestě za vlastním uměleckým názorem.

Druhý katolický kostel Vinohrady, Praha

Obytný dům herců SND,
Bratislava

NADČASOVÝ PURISMUS
Typickou pro meziválečné období se ukázala urputná snaha o kodifikaci uměleckého směru, který by dokázal odpovědět na
měnící se potřeby společnosti. Purismus
se jevil jako univerzálně platný. A pro ornament a dekor odmítajícího Mergance
se stal téměř charakteristickým, neboť se
k němu s oblibou vracel. Jednou z raných

Vodní elektrárna Staré Hory – výstavba

Obecní úřad Piešťany
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staveb hlásících se k očisťujícím principům
byl Všeobecný penzijní ústav (dnes sídlo
Slovenskej akadémie vied) na Štefánikově
49 v Bratislavě. Objekt z roku 1925 vyniká
až askezí v porovnání v té době stále tepajícím rondokubismem. Zesílená korunní
římsa vyvolává napětí, které do ulice kotví
noblesní ryolitový obklad. Podle přesvědčení Adolfa Loose je to právě materiál, který
přináší ospravedlnitelný ornament. Mergancův přesvědčivý projev mu roku 1926
získal i další první místo na projekt obecního úřadu v Piešťanech. Člen hodnotící
komise architekt Alois Balán ocenil i dispozici, která „…pri doslednom dvojtraktu má
výhodné osvetlenie, umiestenie hlavného
vstupu a hlavného schodišťa je prehľadnejšie hlavne však pre budúce rozšírenie pamätané duchaplným sposobom…“ Úřad
totiž kromě radnice překvapivě obsahoval
i provozy policie, finanční správy, hasičské
stanice, kanceláře notářů a byty.

NEJSTARŠÍ SLOVENSKÉ
VODNÍ ELEKTRÁRNY
Administrativní aparát nebyl jedinou oblastí, která se rozvíjela. Slovensko na rozdíl
od Česka nemohlo profitovat z nerostného bohatství a těžkého průmyslu. Proto
se vládní snahy zaměřily na zkrocení vodních toků. Na Starých Horách Merganc
mezi lety 1923 a 1927 navrhl dvě derivační elektrárny s akumulačními nádržemi,
které na Slovensku drží primát nejstarší
vysokotlaké soustavy a prvního použití
přehrady typu Ambursen. Avšak více než
v Nízkých Tatrách ukryté elektrárny je
známá Mergancova monumentální vodní
soustava Púchov-Ladce z let 1928 až 1935.
Šlo o první realizovanou fázi dlouhodobého cíle splavení a využití Váhu.

domění a finančnímu zázemí vzniklo v roce
1924 ostatně i Mergancovo opus magnum:
funkcionalistická vila doktora Dvořáka, která
naplňuje Pět principů moderní architektury Le
Corbusiera a patří k vrcholům meziválečné
architektury na Slovensku.

STATEČNÉ ČINY
Architektonický ateliér se rozpadl nuceným odchodem Otmara Klimeše do
protektorátu Čechy a Morava. Merganc
však nezůstal zcela osamocen. Během existence Slovenského státu poskytl útočiště
židovskému architektu Ferdinandovi Silberstein-Silvanovi. Společně v roce 1941
navrhli filiálku České průmyslové banky
na náměstí SNP 28 v Bratislavě. Až téměř
sterilně působící funkcionalistická budova
s prvky vysokého řádu a zahalená do zářícího bílého travertinu představuje Mergancův poslední velký projekt do konce války.
Společně s jeho ženou Marií byly členy
bratislavské sokolské skupiny pomáhající
běžencům. Kromě úkrytu a ošacení jim
Merganc přes jugoslávské velvyslanectví
obstarával falešné pasy, do kterých ručně
dokresloval razítka přes nové pasové fotografie. Bohužel došlo k prozrazení a Marii
v roce 1941 odsoudili podmínečně na
jeden rok. To je pravděpodobně i důvodem Mergancova tvůrčího útlumu.

Vodní dílo Púchov-Ladce

STÁLE V PLNÉ SÍLE

NEJMODERNĚJŠÍ
SANATORIUM

Během války měl pracovat na menších
projektech mimo jiné pro firmu Sandrik.
V roce 1948 ještě krátce zkusil pokračovat
jako samostatný architekt a vzniklo snad
jeho nejpropracovanější funkcionalistické
dílo: obytný dům Slovenských závodov na
smaltovaný a železný tovar na Bezručově 8
v Bratislavě. Nakonec však přijmul místo
vedoucího stavebního oddělení Československého rozhlasu, pro který vytrvale
pracoval i v důchodu.

Jednu z nejznámějších staveb představuje bratislavské Kochovo sanatorium z roku 1930,
které Merganc a Klimeš navrhovali společně
s Dušanem Jurkovičem. A dohady kolem autorství panují dodnes. Pro Jurkovičovo hlavní
autorství této expresivně funkcionalistické
stavby mluví svědectví jeho rodiny, pro Mergance zase chybějící Jurkovičovo jméno na
projektové dokumentaci a dochovaný Mergancův projekt další stavby pro doktora Kocha, soukromé vily. Polemika však nic neubírá
na kvalitách této stavby, která představovala
nejmodernější lékařské zařízení v Československu. Velkou zásluhu na tom měl i samotný objednatel, který ochotně investoval jak
do zařízení, tak do samotné stavby. Díky uvě-

Život Jindřicha Mergance začal jako v pohádce, ale musel v ní přežít dvě světové války. Dědictví, které nám zde zanechal, představuje pokornou a architektonicky cenou
výpověď umělce, který si skromně připsal
mnohá prvenství. Jen těžko si můžeme
představit, jak člověka ovlivní válečná zkušenost. Snad nejlépe to vystihne Plečnikovo
poslední psaní Mergancovi z roku 1955:
„Vždy jsem byl přesvědčen o Vaší ušlechtilé
osobnosti, kterou jsem znal z hloubi srdce!“
Miroslav Pavel
Autoři ilustrací: Miroslav Pavel, SNG,
Městské muzeum Žamberk

Dvořákova vila, Bratislava

NAVŽDY S LÁSKOU

Obytný dům Slovenských závodů
na smaltované a železné
zboží,
Listy
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Nedožitá osemdesiatka Ivana Palúcha

Herec Československej
novej vlny
Na svetoznámom
filmovom festivale
v Cannes premietli
v roku 1969 aj dielo
renomovaného srbského
režiséra Aleksandra
Petrovića Čoskoro bude
koniec sveta. Snímka
mala obrovský úspech
a popri ikonickej
francúzskej herečke
Annie Girardotovej sa
rovnakými palcovými
titulkami zaskvelo aj
meno slovenského herca
Ivana Palúcha – ale ako
hviezdy z Juhoslávie...

D

oma veru nikto nebýva prorokom a v prípade tejto nezameniteľnej charizmatickej osobnosti
spomenutý okrídlený výrok, žiaľ, roky
rokúce platil dvojnásobne. Stalo sa tak
i napriek všeobecne známemu faktu, že
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
nakrúcal Palúch s význačnými protagonistami európskej aj svetovej kinematografie (režiséri A. Petrović, V. Schlöndorff,
J. Kadár & E. Klos, herci A. Girardotová
– preňho bola vždy Anička, A. Karinová,
D. Warner a iní). Nehovoriac už o tom,
že účinkoval v mnohých dielach tvorcov
legendárnej Československej novej vlny
(filmy režisérov I. Balaďu, S. Barabáša,
E. Gečnera, D. Hanáka, J. Herza, J. Jakubiska, K. Kachyňu, J. Schmidta, Š.
Uhera, D. Vihanovej, F. Vláčila). Azda
najväčšmi zostane v pamäti slovenského
diváka zapísaný ako Adam Šangala (1972)
z rovnomenného trojdielneho historicko-dobrodružného televízneho filmu,
natočeného podľa románu L. Nadáši-

ho-Jégé (apropo, niekdajšieho študenta
lekárskej fakulty v Prahe, člena a krátko
aj predsedu spolku Detvan). Hral v ňom
postavu mladého sedliackeho chlapca zo
17. storočia, ktorý po krutej otcovej poprave za pytliactvo odchádza do sveta, aby
sa stal pánom. Nakoniec ani on neunikne katovej sekere... Išlo, paradoxne, na
ukrutne dlhý čas (38 rokov!) o poslednú
titulnú rolu, ktorú Ivan Palúch stvárnil.
Herec jeho rangu – s pozoruhodnými
medzinárodnými úspechmi – sa musel
v normalizačnom období uspokojiť len
s menšími, často epizódnymi úlohami.
Na druhej strane však treba zdôrazniť,
že aj v nich potvrdil starú známu skutočnosť, že v divadle, vo filme ani v televízii
neexistujú veľké alebo malé postavy, sú
len buď dobrí, alebo zlí herci!

VŠETKO MOHLO BYŤ INAK
Ivana Palúcha (narodený 20. 6. 1940
vo Zvolene) k hereckej profesii priviedli
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rodičia, ktorí boli členmi divadelného
súboru Detvan. Vedno s otcom „ochotníčil“ v Banskej Bystrici a postupne dospel k presvedčeniu, že nič iné ako herec
z neho byť nemôže. Všetko ale mohlo
byť úplne inak, lebo trpel šeroslepotou.
Prísny Július Pántik, jeho pedagóg na
bratislavskej VŠMU, to považoval za
obrovský hendikep. Veď v divadle prichádza herec na javisko väčšinou v tme!
Našťastie sa ukázalo, že Palúch bezproblémovo zvláda priestorovú orientáciu aj
v šere...

Ako Princ Bajaja
s Magdou Vášáryovou (1971)

Profesionálne ho formovali divadlá v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Nitre, upozornil na seba všestrannosťou
a širokým záberom stvárnenia hlavne
charakterových rolí. Postava veronského
milenca Rómea mu otvorila dvere do
sveta, kde najlepšie uplatnil vlastný osobnostný naturel a potenciál, prirodzený
výraz, hereckú intuíciu a v neposlednom
rade fyzické dispozície.
Ako filmový herec sa po prvý raz objavil
– skôr mihol – v snímke režiséra Stanislava
Barabáša Pieseň o sivom holubovi (1961),



So životnou partnerkou Idou Muškovou na filmovom festivale ArtFilm
v Trenčianskych Tepliciach (19. 6. 2015 – šestnásť dní pred svojou smrťou)

ktorá má v dejinách slovenskej kinematografie dôležité postavenie. Hral v ňom
epizódnu postavu vojaka. Menšiu rolu
dôstojníka Dohnala stvárnil v českej vojnovej dráme Tam za lesom (Tam za lesem,
1962). Pomocného režiséra robil v tomto filme mladý Miloš Forman – neskorší
dvojnásobný držiteľ Oscara. Hoci s ním
Palúch nikdy nenakrúcal, vždy tvrdil, že
ho tento slávny česko-americký režisér
veľa naučil.
Uznávaný tvorca Československej
novej vlny, režisér František Vláčil, ho
v historickej snímke Marketa Lazarová
(1967) obsadil do úlohy Adama zvaného Jednoručka. Toto unikátne dielo žalo
úspechy na rôznych medzinárodných festivaloch a prehliadkach. Mimochodom,
podľa odborníkov ide o najlepší český
film 20. storočia!
Netrvalo dlho a Palúchovi sa zo sveta
začali hrnúť, dovtedy u nás čosi nevídané
a neslýchané, lukratívne ponuky. V západonemecko-americkom historickom
veľkofilme oscarového režiséra Volkera
Schlöndorffa Michael Kohlhaas stvárnil
postavu sluhu Sterna, už v spomenutom juhoslovansko-francúzskom opuse
Čoskoro bude koniec sveta hral titulnú
rolu pastiera svíň Trišu (distribučné práva zakúpila americká spoločnosť United
Artists a snímka bola jedným z horúcich
kandidátov na zisk Oscara v roku 1969).
Okrem uvedených diel účinkoval Palúch
aj v ďalších juhoslovanských, poľských
a najmä českých filmoch.

Ako Adam Šangala s Michalom Dočolomanským (1972)
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V televíznom filme Obhliadka si po 38 rokoch opäť zahral hlavnú rolu (2010)

FAMÓZNE: TRI FILMY
V CANNES!
Bolo o ňom známe, že dôsledne pracoval
na psychológii svojich postáv. „Jedine tak
sa dá“ – uviedol raz v interview – „dosiahnuť herecký úspech. Film a divadlo majú
spoločnú jednu vec. Vždy, keď sa napríklad
v divadle číta konkrétna postava, musí sa
transponovať do normálneho života. To isté
je aj pri filme. Akurát, že v divadle odpadajú tie manuálne práce, ktoré musíš vo filme
robiť, akoby si ich robil päťdesiat rokov.“
Slávny festival v Cannes roku 1969
predstavuje skvostný vrchol Palúchovej
kariéry. Premietli na ňom hneď tri tituly,
v ktorých účinkoval – Marketa Lazarová,
Michael Kohlhaas, Čoskoro bude koniec
sveta. Ako vôbec prvý československý
herec tam kráčal po impozantnom červenom koberci, bol stredobodom záujmu
kamier, rozdával na všetky strany autogramy, rozhovory aj široké úsmevy. Opätovne prichádzali veľké lákavé ponuky zo
zahraničia, nakrútil filmy Zabitá nedeľa
(Zabitá neděle, 1969) a Ucho (1970) –
obidve snímky doznievajúcej Československej novej vlny hneď po dokončení
putovali na dvadsať rokov do trezoru...
Po premiére kinohitu Princ Bajaja (1971)
komunistické úrady zhabali Palúchovi
cestovný pas a sľubne naštartovaná medzinárodná kariéra sa tak, žiaľ, definitívne skončila.
Rozprávka Princ Bajaja vznikla podľa
rovnomennej literárnej predlohy Boženy Němcovej a hercovi priniesla masovú dobovú popularitu. Ocenili ju na
Medzinárodnom festivale detských fil-

mov v Benátkach, ako najlepší detský
titul zvíťazila na súťaži v Španielsku. Za
zmienku istotne stojí aj historická poviedková dráma Luk kráľovnej Dorotky
(Luk královny Dorotky, 1970), ktorú na
motívy knihy Vladislava Vančuru natočil výrazný predstaviteľ Československej
novej vlny Jan Schmidt. Hudbu k filmu
skomponoval znamenitý Zdeněk Liška
a rodák zo Zvolena si v ňom zahral po
boku Jany Brejchovej, Ladislava Chudíka, Vladimíra Menšíka či Jaromíra Hanzlíka.
Zoznam dlhometrážnych, respektíve
televíznych filmov, v ktorých Palúch účinkoval, je vskutku obdivuhodný. Hoci za
normalizačnej éry nesmel z absurdných
príčin stvárňovať hlavné úlohy, milovníci strieborného plátna veľmi dobre vedia,
že hral v niekoľkých kultových dielach
slovenskej aj českej kinematografie (Pacho, hybský zbojník, Noční jazdci, Signum
laudis, Morgiana, Nevera po slovensky, Perinbaba, Ja milujem, ty miluješ). Režírovali ich také autorské značky ako Martin
Hollý, Juraj Herz, Dušan Hanák, Juraj
Jakubisko či Martin Ťapák.

SIAHAL NA HVIEZDY
Zásluhou Slovenského filmového ústavu
vyšla v roku 2008 monografia s názvom
Herec Ivan Palúch. Ide o knižný zväzok
pozoruhodnej edičnej série Camera Obscura. Pätica fundovaných teoretikov –
Peter Gavalier, Martin Palúch, Jana Dudková, Oliver Bakoš, Ján Jaborník – reflektuje v publikácii z viacerých zorných
uhlov Palúchov umelecký aj osobnostný

vývin, dosiahnuté kariérne úspechy a životné peripetie.
„Hovoriť o skutočných filmových
hviezdach na Slovensku“ – píše na strane
jedenásť P. Gavalier – „sa môže v súčasnosti zdať trochu bizarné, hoci boli časy, keď
u nás naozaj existovali. Nebolo ich veľa,
preto o to viac mrzí, že ich umelecké zásluhy nie vždy boli docenené. Toto je zvláštny
príbeh jednej z nich... Toto je pokus o rekonštrukciu príbehu jedného z mála slovenských hercov, ktorý siahal na hviezdy.“
Erudované štúdie dopĺňajú v spomínanej monografii rozhovory s hercom,
reminiscencie kolegov a priateľov, prehľadný súpis filmových, televíznych
a divadelných titulov, výberová bibliografia, bohatý fotografický a iný dokumentačný materiál. Výrazná osobnosť
moderného slovenského umenia – a súčasne, podľa vlastných slov, „herec s najmenším dôchodkom na svete“ – sa tak
zaslúžene dočkala satisfakcie, respektíve
dôstojného zaradenia do domáceho kultúrno-spoločenského kontextu.
Za „mimoriadny prínos do hereckého
umenia v oblasti filmu“ bola v roku 2008
na medzinárodnom filmovom festivale ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach
udelená Ivanovi Palúchovi prestížna cena
Hercova misia. Získal ju vedno s legendami svetovej kinematografie – nórskou
divou Liv Ullmannovou a egyptským
idolom žien Omarom Sharifom, ktorého
osobne spoznal v jednom z kasín v Cannes roku 1969. Vypili vtedy spolu ľadovú
vodku s tonikom. „Keď sme sa lúčili, dal
mi na pamiatku svojho motýlika. Bol to žoviálny, krásny človek, čím sa potvrdila moja
životná skúsenosť, že čím väčší umelec,
čím väčší človek, tým je jednoduchší, milší, priamejší“ – povedal slovenský herec
o hviezdnom kolegovi.
Ivan Palúch založil v roku 1999 Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Keďže však nemal
ukončené vysokoškolské vzdelanie, musel
sa po istom čase pedagogického účinkovania vzdať. Niekoľko rokov vyučoval
herectvo na Súkromnom konzervatóriu
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
Herec Československej novej vlny zomrel náhle 3. júla 2015 v Univerzitnej
nemocnici v Martine, kde bol hospitalizovaný.

Text: Peter Cabadaj
Foto: Internet a agentúra TASR
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Eva Mária Chalupová
Je i večne zostane jemnou divou nášho herectva. Poetka príbehov
a našej doby. Herečka úsmevov a radosti. Neopakovateľná dáma,
milujúca hodnoty umenia ako hodnoty života.

E

va Mária Chalupová patrí medzi
vzácne umelecké osobnosti československej kultúry. Filmovala
už počas štúdia na strednej škole. Vysokoškolské štúdium musela prerušiť kvôli
krásnej ponuke z parížskeho divadla, kde
spolu so SĽUKom vystupovala. Mladá
herečka sa po ukončení školy vrátila do
Paríža na univerzitnú stáž. Vystupovala
v Paríži i v Bratislave.
Neodmysliteľný je angažmán v divadle Poetická scéna. Tu sa sformovala jej
krása poézie. Čo vystúpenie, to úspech.
Ako napríklad v dráme Manon Lescaut,
ktorá sa reprízovala rekordných stopäťdesiatkrát. Recitácia bola v divadle či
v televízii spájaná s menom Eva Mária
Chalupová.
V roku 1978 sa stala členkou činohry
Slovenského národného divadla.

Po debute vo vojnovej dráme V hodine dvanástej (1958) si herečka zahrala
napríklad v dráme Pokorené rieky
(1961), vo filme Stratená dolina (1976),
v komédii Utekajme, už ide! (1986)
alebo v televíznych snímkach Koniec
a začiatok (1968), Izrafel (1978) či Jennie Gerhardtová (1979).
Bola hviezdou vo filmoch a televíznych snímkach Polnočná omša (1962),
Tvár v okne (1963), Červené víno
(1976) alebo Eugen Onegin (1979).
Eva Mária Chalupová účinkovala aj
v americkom televíznom filme Uprising
(Povstanie, 2001) po boku známych
zahraničných hercov, ako sú Leelee Sobieski, David Schwimmer, Jon Voight či
Donald Sutherland.
Narodila sa 29. januára 1942 v Turčianskom Svätom Martine. Vyras-

tala obklopená vzácnou umeleckou
atmosférou, ktorú tvorili jej rodičia.
Vyštudovala na bratislavskom konzervatóriu klasický balet. Vysokú školu múzických umení, odbor herectvo, absolvovala v triede fenomenálneho Karola L.
Zachara.
Do sŕdc televíznych divákov sa zapísala ako vnímavá recitátorka. Jej herectvo
bolo jedinečné predovšetkým vďaka poznaniu, kde sídli cit a duša herca a ako
s ňou narábať. Ako ju nebadane vyzvať
na spoluprácu. Tam je základ úspechu
umelkyne. Tam je jadro jej popularity
a originality. Pretože je i zostáva slovenskou hereckou osobnosťou.
Je nositeľkou Identifikačného kódu
Slovenska.
Ľuboslav Moza
Foto: archív autora
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Sochy drevené, kamenné,
bronzové či kombinované,
zhotovené rukami
akademického sochára Jána
ŤAPÁKA (1962) evokujú
v divákovi pocit tepla
a v mnohých prípadoch čosi
našské, slovenské či slovanské.
Zvlášť ak sa pozrieme na
obrovskú päťmetrovú bronzovú
sochu kniežaťa Laborca,
osadenú v obci Habura.
Socha, ktorú vytvoril ako
cenu pre držiteľa hlavného
ocenenia súťaže Grand prix
Svetozára Stračinu 2019, priam
slovenskosťou spieva.
Ján Ťapák, foto Oliver Filan

Výtvarník
s nezameniteľným
rukopisom
V

o svojich začiatkoch sa venoval aj zhotovovaniu kaplniek, oltárikov či slovanských totemov (aké sa objavili
v Stravinského Svätení jari) ako aj sochám s fašiangovou
tematikou – napríklad Turoň, ktorý bol súčasťou fašiangových
zábav na Orave. Jeden z našich najvýznamnejších súčasných sochárov, laureát Krištáľového krídla za rok 2018 v kategórii výtvarné umenie, vystavoval okrem Slovenska vo viacerých európskych
krajinách, jeho stálymi realizáciami sa pýšia viaceré hotelové interiéry, ba jeho socha Slovensko v strede Európy je osadená pred
budovou OSN v Nairobi.

Pán Ťapák, väčšina vašich diel je umiestnená v exteriéri –
vo voľnej prírode, v parkoch a na otvorených priestranstvách.
Pamätáte si miesta, kde všade sú vaše diela?
Sú diela, ktoré sú umiestnené natrvalo – tie, ktoré majú svojich
stálych majiteľov. Patria k nim tiež dominantné a vari aj moje najvýznamnejšie sochy, akou je Knieža Laborec v obci Habura (ide
o 5-metrovú zváranú bronzovú sochu) a tiež odlievaná bronzová
socha Radovana Kaufmana v Partizánskom. A potom sú diela,
ktoré boli použité na kultúrnych podujatiach ako Sochy bratislavských námestí a parkov v rámci kultúrneho leta, alebo Socha

18 Listy

18_20_Slavikova.indd 18

05.06.2020 12:14:00

piešťanských parkov. Pamätám si všetky, veľa ich je v súkromných zbierkach po celom Slovensku. Veľmi ma to teší.
Socha ožije vtedy, ak nájde svoj vhodný priestor. Už keď ju
zhotovujete, máte pred očami miesto, kde bude stáť?
Pri voľnej tvorbe sa týmto nezaoberám, pretože sochu netvorím pre niekoho konkrétneho – hovorím tomu, že každá socha,
keď sa predá, si našla svojho majiteľa a tým aj miesto. Ak však
príde klient s konkrétnou požiadavkou, usilujem sa o konzultáciu s ním a pracujem na tom, aby sme sa v názore stretli. Ja mu
následne ponúknem výtvarné stvárnenie. Takže je to o vzájomnej
komunikácii.
Pracujete najmä s tvrdými, pevnými materiálmi. Dlabanie
do dreva, tesanie do kameňa si vyžadujú nemalú námahu
a teda značnú fyzickú silu. Neodrádza vás priveľká námaha?
Každý by mal vedieť, do čoho ide. My sme dostali dobrú školu
na VŠVU, kde sme si „prešli” každým materiálom a skúsili sme,
koľko námahy, úsilia a zručnosti si ktorý materiál vyžaduje. Socha vťahuje človeka svojím obsahom, výbojom a radosťou z nej.
A tak môžem povedať, že únava prichádza až po skončení práce,
nie počas nej. Možno je to tým, že si človek – umelec – materiál
váži a nečaká od neho, že sa mu poddá ľahko, len tak zadarmo.
Vedeli ste už ako stredoškolák na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, čomu sa chcete vo svojej tvorivej praxi venovať?
Vedel a nepochyboval. Jednoznačne „socharine“.
Vyrastali ste v súkolesí umeleckej rodiny, kde vládol slovenský duch. Otec bol známy filmový režisér, aj tanečník a zakladateľ SĽUK-u, mama tancovala profesionálne v tomto
telese, starší brat je hercom. Bolo pre vás pri rozbehu umeleckej dráhy výhodné pochváliť sa svojím slávnym menom?
So slávnym menom je to zložité. Každopádne som hrdý na
umenie môjho otca, ale ako to chodí, musel som veľmi popracovať, aby som presvedčil svojou vlastnou tvorbou. A veľkou húževnatosťou som sa chcel vyhnúť akémukoľvek kopírovaniu tvorby svojho otca. Chcel som zostať Jano Ťapák, syn svojho otca, ale
s vlastným nezameniteľným rukopisom, témami a myšlienkami.
V štúdiu ste pokračovali na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Ladislava Snopka a prof. Jána Kulicha. Poskytovali vám učitelia podnety na tvorivé myslenie alebo vás
nútili pracovať podľa ich predstáv?
Každý profesor vstupuje do tvorby svojho žiaka a upozorňuje ho,
ako sa to má robiť. V tom najlepšom. A potom je na individualite
študenta, nakoľko sa dá ovplyvniť alebo poučiť a koľko si z toho
odnesie do života. A tiež aký má rozhľad v umení vo všeobecnosti.
Či chce svoje videnie porovnať s radami školiteľa, následne si utvoriť vlastný názor, alebo ísť úplne inou, svojou cestou.
Odmala ste boli v zajatí nášho folklóru. Boli vám rodičia
v tomto smere vzorom?
V našej rodine to bola samozrejmosť. Tancovanie bolo veľmi
prirodzené, ani si neviem predstaviť, že by to bolo inak. Ako
prvák na strednej škole som spravil konkurz do Lúčnice a bol
som nesmierne šťastný, keď ma profesor Nosáľ prijal. A čo je
pre mňa dôležité, výnimočné a dá sa povedať šťastne osudové, že
v Lúčnici sme sa zoznámili s mojou manželkou Jankou, sólistkou Lúčnice a nadšene sme pretancovali – ona jedenásť a ja šesť
rokov. Boli to najkrajšie roky našej mladosti, po ktorých prišli
krásne rodinné časy. Máme tri deti, ktoré tiež všetky tancovali
folklór, ale syn prešiel aj na break dance.
Sochárstvo je trojrozmerný druh umenia, vaše práce si môžu
návštevníci obzerať z viacerých strán. Je ťažké opracovať materiál tak, aby z každého zorného uhla vyzeralo dielo dobre?

Včelár, foto: Štefan Seko

Bozk, foto: Róbert Kucman
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Sochu musí umelec cítiť už v skici ako trojrozmerný objekt. Socha
má svoj pomyselný en face a sochár musí presvedčiť tvarom a myšlienkou svojich sôch, aby ju divák obchádzal a nachádzal niečo nové
v každom možnom pohľade. Socha by mala byť zaujímavá z diaľky
už v siluete, ale aj úplne zblízka, kde ja osobne rád pozorujem jej
štruktúru, detail a mikrotvary. Je to veľmi zaujímavé sledovanie.
Viaceré z vašich kombinovaných techník Stĺp, Archa, Trón nesú
v sebe odkaz pradávna. Čo vás na zašlých časoch tak priťahuje?
Odkaz, poučenie a veľakrát všeobecne platné pravdy. Sochy
z antiky, ku ktorým sa tak krásne a rada prihlásila renesancia.
Afrika, taká jednoduchá a úprimná, na nič sa netváriace umenie,
ktoré ovplyvnilo Picassa; inšpirácia japonským umením u Vincenta van Gogha a impresionistov či ľudové drevorezby u Emila
Bernarda a raného Paula Gauguina. Vždy som rád posilnený históriou a minulosťou, aby som mohol vykročiť smelo do budúcnosti, uvedomujúc si šťastie prežívajúcej súčasnosti.
Pustiť sa do nejakého diela si zaiste vyžaduje istú prípravu.
Jednak psychickú, a tiež treba vopred pozháňať materiál. Ako
pocítite, že predstava, ktorú ste nosili v hlave už dozrela do
štádia spracovania?
Veľakrát intuitívne. Myšlienka prichádza často náhle ako výsledok stáleho súžitia so „socharinou“. Môj osvedčený recept je,
že socharina sa nedá robiť, ale treba ju žiť. A vtedy sa veci – ako
zháňanie materiálu a príprava – stávajú zanedbateľnými.
Cítite pri tvorbe nejaké zvláštne vnútorné napätie?
Pri tvorbe sa cítim byť šťastný s pocitom plnenia si sna.
V prípade skulptúr vytvorených z bronzu nevystačíte s vlastnými silami, potrebujete kovolejárov, zhotoviteľov kokíl
i viacerých pomocníkov. Máte už zrejme zabehnuté kroky ako
technicky zvládnuť vyhotovenie sochy z bronzu, ktorým sa
v poslednom čase najviac venujete…
V prípade, že sochu zváram z bronzového plechu, robím ju
výlučne sám. Ak je socha liata, tak to prenechám na odborníkov
v zlievarni. Sochu namodelujem z hliny alebo včelieho vosku,
zhotovím silikónovú formu, a tak ju prenechám už mojim priateľom – profesionálom.
Čo býva podnetom na novú výstavu?
Nová téma, nová kolekcia a pocit, že oslovujem aj nové publikum. Minulý rok som mal len jednu väčšiu výstavu a ak nepríde
naozaj zaujímavá ponuka, ďalšiu plánujem až o dva roky.
Vystavujete aj v zahraničí, takže pozvanie zrejme prichádza
zvonka…
O to, aby človek vystavoval mimo hraníc Slovenska, sa musí
pričiniť sám. To znamená, veľa kvalitnej práce, veľa výstav, ku
ktorým patria aj katalógy, kvalitná web stránka a veľa tvorivej
iniciatívy. Potom prídu ponuky aj zvonka.
Na Ondrejskom cintoríne sa pristavujú okoloidúci pri hrobe
vášho otca. Mnohí možno ani nevedia, že ten nádherný, dôstojný náhrobok ste urobili vy. Ako si na otca spomínate?
Áno, je to môj výtvor a zložil som v ňom poklonu otcovi i spomienke na neho. Otec mal „prelietané” Roháče aj celé
Slovensko, preto sa na samom hrote sochy objavujú štylizované
orlie krídla a hneď pod nimi priezor, ktorým sa akoby objektívom
kamery pozeral na svet. A nižšie sú strminy, lúky, stráne, ktoré na
sebe nosia ľudí, ktorých mal otec veľmi rád a veľmi rád o nich
hovoril vo svojich filmoch. Každé prázdniny sme boli celá rodina
na natáčaní a pre mňa to bola veľká výstava v plenéri. Dodnes rád
spomínam a inšpirujem sa tou atmosférou.
Spolupracujete tiež so Slovenským národným divadlom,
navrhli ste scénu baletného predstavenia Igora Stravinského

Knieža Laborec,
foto Ján Ťapák

Svätenie jari. Ide o celkom iný typ práce ako sochárstvo, je to
scénografické videnie aj stvárnenie. Šlo vám to ľahko?
V SND šlo skôr o jednorazovú záležitosť, na ktorú ma oslovil
Janko Ďurovčík a nezaváhal som ani sekundu. Išiel som priamočiaro za výtvarným vyjadrením, nechal som sa osloviť hudbou,
tancom a svetlom. Tri hlavné motívy v scéne boli sochy – totemy
plné mystiky, svetla, farby a polotieňa... tancovalo sa pred nimi,
dalo sa za ne ukryť. Jednoznačne krásny zážitok a veľká skúsenosť. Samozrejme poďakovanie za rady patrí pánovi scénografovi
Františkovi Pergerovi ako aj skúseným technikom, ktorí mi, ako
mladému uchu, vždy ochotne poradili a pomohli.
Všetko nasvedčuje tomu, že veľkú silu a príťažlivosť vám poskytuje príroda. Jej motívy sa odrážajú v desiatkach vašich umeleckých prác: Slncový jazdec, Štepár, Včelár, Mesiac na hladine,
Moreplavec, Plavba. Prezradíte, čo vám okolitá príroda trebárs
v okolí Slovenského Grobu, kde máte ateliér, poskytuje?
Po dokončení sochy Včelár I. a II. som našiel takýto citát od R.
A. Réaumura: „Kedykoľvek sledujem veľkolepú prácu včiel v úli,
zdá sa mi, že lúč božej múdrosti zažiaril predo mnou.” A ja sa
s ním stotožňujem. Prišiel som na to, že čoraz častejšie chcem tvoriť a rozprávať príbehy o prírode, človeku, trebárs aj s fantazijným,
fabulovaným podtextom. Všade kde som, nachádzam zaujímavé
témy. Totiž, všetko okolo nás je zázrak. Pre niekoho bežné banality
sú nezaujímavé, ja sa však usilujem aj najobyčajnejšiu tému dať do
nových súvislostí, čím vzniká zaujímavý podnet na sochu. A tak
som sa stal súčasťou sôch ako Ja som krabia hmlovina, Vincentov
nočný plenér, Bozk, Mesiac na hladine, Čistá myseľ…
Anna Sláviková
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Vzbura náhradného
práporu 71. pešieho
pluku rakúsko-uhorskej
armády v Kragujevci
Najznámejšou udalosťou, viažucou sa k 71. pešiemu pluku rakúskouhorskej armády (drotárskemu regimentu), bola vzbura slovenských
príslušníkov náhradného práporu v srbskom Kragujevci. Jej vypuknutiu
predchádzalo uzatvorenie separátneho mieru medzi ruskou vládou
a ústrednými mocnosťami v Brest-Litovsku 3. marca 1918. K náhradnému
práporu 71. pešieho pluku v srbskom Kragujevci prišlo na jar 1918 asi
3 000 navrátilcov z ruského zajatia. Nazývali sa heimkehreri alebo staré
mužstvo na odlíšenie od odvedencov zo zázemia.

V

ýcvikoví dôstojníci práporu sa snažili upevniť morálku navrátilcov častými cvičeniami a trestami, čo situáciu ešte vyostrovalo. Medzi vojakmi sa množili aj
sťažnosti na kasárenskú stravu (menáž), ktorej bol nedostatok.
Nespokojnosť a pocit krivdy vyvolávalo aj to, že navrátilci zo
71. pluku dostali po preverení iba 4 týždne dovolenky, kým
príslušníci 15. honvédskeho pluku aj 2 – 3 mesiace.
Všetko to viedlo k tomu, že 2. júna 1918, asi o pol desiatej
večer sa niekoľko vojakov (bývalých zajatcov v Rusku), vracajúcich sa z nedeľnej vychádzky, dostalo do konfliktu so šikovateľom (feldvéblom) Antonom Bednárom, ktorý vojaka Martina
Riljaka z Hornej Maríkovej určil na raport (služobné hlásenie).
Jeho spolubojovníci sa ho zastali a poddôstojníka fyzicky napadli. Zasahujúci dozorný dôstojník útvaru nadporučík Erwin
Deutsch bol ťažko ranený. Vzbúrenci zakrátko obsadili kasárne a snažili sa strhnúť na svoju stranu nováčikov.
Časť vzbúrencov pod vedením čatára Jána Hudeca z Riečnice sa chcela zmocniť skladu munície, druhá skupina na čele
so slobodníkom Pavlom Kleniarom z Krupiny prenikla k železničnej stanici, kde prerušila telegrafné spojenie. V kasárenskom sklade zbraní sa vzbúrenci zmocnili asi 500 pušiek, sčasti
nefunkčných; ďalšie pušky zobrali nováčikom. Ťažšie zbrane
(najmä guľomety) nenašli, preto sa museli spoľahnúť na ručné granáty. Zlyhala aj snaha o obsadenie vojenskej väznice
na Okresnom veliteľstve. Krátko pred pol jedenástou večer
sa o vypuknutí vzbury dozvedel veliteľ práporu podplukovník Artur Marx, ktorý ihneď začal s protiopatreniami. Nechal

obsadiť most na prístupovej ceste k arzenálu, čo znamenalo
faktický krach vzbury kvôli nedostatku munície. Približne o polnoci z 2. na 3. júna bol nariadený útok na kasárne.
Okolo pol piatej ráno prenikli prví obliehajúci na nádvorie
kasární a zakrátko zlikvidovali posledné ohniská odporu. Na
strane vzbúrencov padli dvaja vojaci: 32-ročný Juraj Olešnaník-Kukolančár z Rakovej a 37-ročný desiatnik Juraj Rýdzi zo Zemianskeho Podhradia. Obaja boli ženatí. Zranených
bolo desať vojakov, z ktorých traja: 25-ročný Pavol Sýkora zo
Staškova, 32-ročný Ján Štrbka z Oravskej Jasenice a 22-ročný Ján Domanický z Veľkej Čiernej v nasledujúcich dňoch
svojim zraneniam podľahli. 3. júna bol pri pokuse o útek zastrelený 23-ročný vojak Pavel Kozlár z Trnje, dediny patriacej
k strediskovej obci Črenšovci v Slovinsku. 20. augusta 1918
zomrel 18-ročný vojak Jakub Kriváček-Sňahničan z Radole na
následky strelného zranenia, ktoré utrpel počas vzbury.
Ihneď po potlačení vzbury začalo vyšetrovanie a zatýkanie
vzbúrencov. Za vodcu vzbury bol nepriamo určený šikovateľ
Viktor Kolibík z Dlhého Poľa. Dôstojníci následne prezerali
vojakom zbrane, aby zistili, z ktorých sa strieľalo. Jozef Šemro
zo Zákopčia aj s ďalším kamarátom si ich vyčistili suchou trávou, aby sa vyhli obvineniu a zachránili si život.
6. júna začal zasadať mimoriadny vojenský (stanný) súd. Definitívne rozsudky boli vynesené 8. júna 1918. Celkovo bolo
súdených 59 mužov, 15 z nich súd vylúčil zo svojej pôsobnosti
pre nedostatok dôkazov. V prípade zostávajúcich 44 obžalovaných boli dôkazy uznané za dostačujúce a obžalovaní boli

21 Listy

21_23_Kontrik.indd 21

05.06.2020 12:16:57

Nástup náhradného práporu v Kragujevci, rok 1918

Mesto Kragujevac v roku 1918

odsúdení na degradáciu, odobratie vyznamenaní a trest smrti.
Odsúdení mohli napísať posledné listy na rozlúčku a v zákonnej lehote 72 hodín po vynesení rozsudku mali byť popravení.
List na rozlúčku od 23-ročného vojaka Jána Pittnera z Trenčianskych Teplíc: „...Drahá mama, ja ich syn Janko sa odoberám
od mojej láskou vrelou milovanej mamičky, od zvlášť milovanej
sestry a od svojho milovaného bratríčka Ottka, lebo mňa 8. júna
poobede zastrelia. Tu im ešte posielam 39 korún. To dajú polovičku na kostol a polovičku chudobným žobrákom. Takže sa s nimi
rozlučujem i s celou rodinou. Zbohom!“

•

Za miesto exekúcie bola určená stará srbská vojenská strelnica na Stanovljanskom poli. Odsúdení boli 8. júna 1918 zastrelení v dvoch skupinách po 22 mužov.
• vojak Adam Bičánek z Olešnej, 23-ročný, ženatý,
bezdetný
• vojak Vincent Čimbora z Krásna nad Kysucou,
23-ročný, slobodný
• vojak František Ďurkáč z Korne, 22-ročný, slobodný,
vyznamenaný bronzovou medailou Za statočnosť
• vojak Pavol Kubica zo Zborova nad Bystricou,
23-ročný, slobodný

•
•

Jozef Šemro zo Zákopčia

•
•

•
•

•
•
•
•

vojak Peter Platoš-Marťák zo Zákopčia, 24-ročný,
slobodný
vojak Alojz Vojár zo Zákopčia, 24-ročný, slobodný
desiatnik Jozef Žoviak z Riečnice, 28-ročný, slobodný,
vyznamenaný striebornou medailou Za statočnosť 2.
triedy
čatár Ján Hudec z Riečnice, 30-ročný, ženatý, 1 dieťa
šikovateľ Viktor Kolibík z Dlhého Poľa, 28-ročný,
ženatý, bezdetný, vyznamenaný striebornými
medailami Za statočnosť 1. a 2. triedy i bronzovou
medailou Za statočnosť
vojak Pavol Šalaga z Vrútok, 23-ročný, slobodný
slobodník Adam Daniš z Kolárovíc, 33-ročný, ženatý,
1 dieťa
vojak Ondrej Baláž z Považského Chlmca, 42-ročný,
ženatý, 4 deti
vojak Ondrej Smrtník z Považskej Bystrice, 23-ročný,
slobodný
vojak Martin Riljak z Maríkovej (Horná Maríková),
29-ročný, ženatý, 2 deti
vojak Ondrej Jariabka-Krtan z Čremošného, 21-ročný,
slobodný

Potvrdenie pre Jozefa Šemra o účasti na vzbure v Kragujevci
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Pavol Halgašík zo Zákopčia (vľavo), Kragujevac – Srbsko, rok 1918

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vojak Štefan Rác zo Zemianskych Mitíc (Trenčianske
Mitice), 21-ročný, ženatý, 1 dieťa
vojak Alfonz Gál z Kolárovíc, 22-ročný, ženatý,
bezdetný
vojak Štefan Radzo z Hruštína, 30-ročný, ženatý,
1 dieťa
vojak Dionýz Jesenský-Petrušé z Horného Jasena
(Turčianske Jaseno) 23-ročný, slobodný
vojak Jozef Čuraj z Veľkej Diviny, 30-ročný, ženatý,
bezdetný
slobodník Pavol Kleniar z Krupiny, 23-ročný, slobodný
desiatnik Ján Fabo z Kubrice, 31-ročný, ženatý,
bezdetný
slobodník Alojz Šelinga-Komín z Piechova, časť obce
Bolešov, 25-ročný, slobodný
vojak Karol Miklušičák z Námestova, 32-ročný,
slobodný, vyznamenaný striebornou medailou Za
statočnosť 2. triedy, bronzovou medailou Za statočnosť
a Karlovým vojnovým krížom
slobodník Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 30-ročný,
ženatý, 2 deti
vojak Matej Frniak-Bela z Belej pri Varíne, 22-ročný,
slobodný
vojak Jozef Laššo z Petrovej Lehoty, 23-ročný, slobodný
vojak Jozef Hoťko z Hornej Súče, 27-ročný, slobodný
vojak Ján Križan z Veľkej Chocholnej (ChocholnáVelčice), 29-ročný, ženatý, 1 dieťa
vojak Ján Gohr z Uhrovca, 25-ročný, slobodný
vojak Valentín Miko-Rapud z Malej Udiče (Udiča),
30-ročný, slobodný
vojak Ján Kašper zo Skleného, 25-ročný, slobodný
vojak Jozef Hojdík z Papradna, 23-ročný, slobodný
vojak Martin Kulíšek z Hvozdnice, 21-ročný, slobodný
vojak Martin Cingel-Martinčo z Terchovej, 26-ročný,
slobodný
vojak Štefan Sokolík zo Štiavnika, 27-ročný, ženatý,
1 dieťa
vojak Vavrinec Rakovan zo Štiavnika, 27-ročný, ženatý,
bezdetný
vojak Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc, 23-ročný,
slobodný
vojak Štefan Bednárik z Beckova, 28-ročný, slobodný,
vyznamenaný striebornou medailou Za statočnosť
2. triedy
vojak Štefan Snovák z Vaňovky (Hruštín), 27-ročný,
ženatý, 2 deti
vojak Ján Slezák z Kunova, 24-ročný, slobodný
vojak Ondrej Brveník z Kraľovian, 26-ročný, slobodný
vojak Ondrej Kiss-Kráľ z Krpelian, 28-ročný, ženatý,
2 deti
vojak Anton Mikuš z Rybian, 34 rokov, ženatý, 1 dieťa

Je paradoxné, že jeden z popravených Kysučanov, Pavel Kubica zo Zborova nad Bystricou, zomrel omylom – namiesto
skutočného účastníka vzbury Pavla Kubicu z Višňového. Keď
sa dotyčný dozvedel, že ho majú zatknúť, vypálil si na nohe
ranu koreňom moru španielskeho. Keď mu sčernela, odišiel na
ošetrovňu, kde ho jeho známy schoval. Namiesto neho zatkli
jeho menovca, ktorý ako nováčik slúžil v kuchyni a vzbury sa
nezúčastnil. Aj keď nepatril k navrátilcom z ruského frontu,

odsúdili ho na smrť zastrelením. Skutočnému vinníkovi ho
síce bolo ľúto, ale mlčal, aby si zachránil život.
Poprava účastníkov kragujevskej vzbury bola najmasovejšou exekúciou vykonanou v rakúsko-uhorskej armáde počas
1. svetovej vojny. Rodiny popravených sa o osude svojich
najbližších dozvedeli až s oneskorením. Navyše podplukovník Artur Marx poslal Župnému úradu v Trenčíne prípis, aby
ich príbuzným bolo zastavené vyplácanie vojnovej podpory,
keďže vzbúrenci sa dopustili vlastizrady. Satisfakcie sa dočkali
až v roku 1923 pri príležitosti 5. výročia vzbury, keď prezident
Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk venoval
pozostalým 384 000 Kč.
28. septembra 1924 bol slávnostne odhalený a posvätený pamätník 44 popraveným vojakom v srbskom Kragujevci za účasti oficiálne delegovaných hostí z Československa.
Počas slávnosti bola na ich hroby vysypaná hlina privezená
z Trenčína. 1. júna 1958, pri príležitosti 40. výročia vzbury, bola v trenčianskych kasárňach odhalená bronzová tabuľa
s menami popravených vojakov. Začiatkom leta 2007 bol po
rozsiahlej rekonštrukcii opätovne sprístupnený pamätník 44
popraveným vojakom 71. pešieho pluku v Kragujevci.
PhDr. Alojz Kontrik
Foto: Z archívu autora, zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci
a z archívu Trenčianskeho múzea v Trenčíne
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Tovačovské námestie

TOVAČOV

Tovačovský zámok

Fontána
v zámockej
záhrade

renesančný klenot Moravy

Letná sezóna sa už síce blíži závratným tempom, ale podľa
vývoja aktuálnej situácie v Česku a na Slovensku to vyzerá
skôr tak, že sa tento rok nikam do zahraničia nepozrieme.
Väčšina ľudí bude s najväčšou pravdepodobnosťou tráviť
dovolenkové obdobie doma, takže možno potešia tipy
na krásne a zaujímavé miesta u nás. Jedným z nich je aj
Tovačov, malebné mestečko v regióne strednej Moravy,
v blízkosti sútoku riek Bečvy a Moravy.

N

ajvýraznejšou dominantou tohto mesta je určite Tovačovský
zámok, ktorého história siaha až
do 11. storočia, keď slúžil ako útočisko pre
lovcov divej zveri. Až neskorší majitelia ho
prebudovali z pôvodne gotickej pevnosti
na významné renesančné sídlo. Prvá písomná zmienka o zámku pochádza z roku
1321, keď ho dal kráľ Ján Luxemburský
do užívania Jindřichovi z Lipé. Od roku
1327 do roku 1503 vlastnil panstvo rod
Tovačovských z Cimburka. Keď vymreli
po meči, tak zámok kúpili Páni z Pernštejna a tí zrealizovali jeho najzásadnejšiu
premenu v celej histórii, po ktorej až na
malé neskoršie zmeny získal svoju súčasnú
podobu. Počas tridsaťročnej vojny zámok
utrpel veľké škody a v roku 1643 bol dokonca obsadený švédskou armádou. Po II.
svetovej vojne prešiel ako väčšina pamiatok

do rúk štátu, ktorý ho má vo vlastníctve
dodnes. Návštevníkov na prvý pohľad
zaujme 96 metrov vysoká Spanilá veža,
ktorá je viditeľná už zo širokého okolia
a dá sa na ňu vyjsť po točitom schodisku.
Okrem výstupu na vežu by si návštevník
nemal nechať ujsť prehliadku unikátnej
kópie schodiska z Viedenskej opery v ľavom krídle zámku alebo stálu expozíciu
z prusko-rakúskej bitky pri Tovačove
z roku 1866, v ktorej padlo 571 vojakov
rakúskej a pruskej armády. Pred zámkom
sa nachádza krásny zámocký park a vodná
priekopa s priľahlým Hradeckým rybníkom. Mimochodom Tovačov má dokonca rybníky štyri. Do vodného areálu patrí
ešte Křenovský rybník, Kolečko a Náklo.
Za zakladateľa rybníkov je považovaný
jeden z významných majiteľov tovačovského panstva Jan Tovačovský z Cimburka.

Zámocká záhrada
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Vstupná brána k zámku

Rybníky sú bohatým rybárskym revírom
a každoročne v polovičke októbra v nich
prebieha výlov.
Tovačovské námestie bolo založené
v roku 1475, ale prvá zmienka o meste pochádza už z roku 1203 a patrí teda k najstarším v Čechách a na Morave. Mohlo by sa
charakterizovať aj ako najstaršie renesančné
urbanisticky založené sídlo v našej krajine.
K najcennejším historickým pamiatkam na
námestí patrí radnica s renesančným portálom spolu s fontánou z roku 1694 a sochou
svätého Václava z roku 1872. V blízkosti
námestia narazíte na ďalšiu významnú pa-

Mlynský náhon

miatku mesta, a síce barokový Kostol svätého Václava z 18. storočia. Bol postavený
grófmi z Kühnburgu na mieste pôvodného
gotického kostola. Pod kostolom sa nachádzajú hrobky príslušníkov rodu Salmov,
Kühnburgov ako aj tovačovských barokových sochárov Fritschov. Architektonickou zaujímavosťou kostola je barokový
portál na jeho severnej strane, ktorý pôsobí
dosť exoticky.
Z ďalších pamiatok Tovačova stojí za
zmienku ešte Špitální kaple svätého Jáchyma a Anny z roku 1633, vojenský cintorín
alebo židovský cintorín, ktorý bol založený

Tovačovská radnica
so sochou
svätého Václava

už po tridsaťročnej vojne a najstaršie náhrobky pochádzajú z konca 17. storočia.
Ale návštevníkovi mesta padne na prvý pohľad do oka aj Hotel U tří králů, neďaleko
vstupnej brány do zámku, predtým nazývaný ako Panský dom, ktorý slúži už od 17.
storočia ako šenk a ubytovanie zároveň.
Mesto Tovačov, tento renesančný klenot
Moravy, má aj napriek malému počtu iba
2 500 obyvateľov svojim návštevníkom čo
ponúknuť. A výhodou je to, že sa tam môžete ľahko dostať, či už z Přerova alebo z Prostějova, po pohodlnej cyklotrase na bicykli.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Hradecký rybník
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J. F.
SND

Michal Lehotský, foto z jeho archívu

Storočnica slovenskej národnej scény
Pri príležitosti jubilea sme oslovili niekoľko významných protagonistov Slovenského národného divadla
a požiadali ich, aby vyjadrili svoj vzťah k nemu a k svojej profesii a zaželali niečo do ďalších rokov – divadlu aj sebe.

Michal Lehotský

(Pokračovanie
z minulého čísla)

Tenorista Michal Lehotský sa narodil 16. 1. 1973 v Bratislave. Bol členom
Chlapčenského speváckeho zboru Slovenskej filharmónie. Spev študoval
súkromne u Stanislava Mjartana. Absolvoval niekoľko významných
speváckych kurzov na Slovensku aj v zahraničí. Je laureátom viacerých
medzinárodných speváckych súťaží. Prvý angažmán dostal v roku 1996
v Opere Štátneho divadla v Košiciach, neskôr sa stal sólistom SND, kde je
dodnes v pozícii stáleho hosťujúceho sólistu. Je mimoriadne vyhľadávaným
tenoristom, nielen doma, ale aj ďaleko za hranicami Slovenska.

M

ichal Lehotský: Mojou prvou postavou v Opere
SND bolo v roku 1986 osirelé Dieťa v prekrásnej
opere Albana Berga Wozzeck, keď ma ako chlapca vybrali z Chlapčenského filharmonického zboru do tejto
tragickej malej úlohy. Hoci som potom sólistickú tenorovú
kariéru začal až o desať rokov neskôr, z tejto prvej detskej
skúsenosti mi okrem báječnej sopranistky pani Magdalény
Blahušiakovej utkvel zvláštny, veľmi krásny pocit, že som na
javisku „ako doma”.
Začínal som v roku 1996 v Opere Štátneho divadla v Košiciach v postave Krúpu v Suchoňovej Krútňave a skôr ako v SND
som sa objavoval v Štátnej Opere Praha (Robert, Diabol –1999,
Traviata, Rigoletto – 2000, Aida, Tosca – 2002), v Národnom
divadle v Prahe (Rigoletto, La Bohéme – 2002/3 ) alebo aj v írskom Wexforde – Jakobín a Madame Butterfly – 2001...

V SND som prvé štyri hosťovania absolvoval v roku 2003
(Tosca, Aida, Predaná nevesta a Bohéma). V Tosce som mal
veľkú česť nahradiť nášho legendárneho Petra Dvorského.
SND bolo úplne vypredané, moja pripravenosť priniesla svoje sladké ovocie – úspech! Čoskoro nato som prijal ponuku
na trvalé angažmán v Opere SND. Nasledovali pre mňa štyri
veľmi bohaté sezóny. V ich závere som hosťoval okrem iného
vo Viedenskej Štátnej Opere v postave Vojvodu v Rigolettovi
a opäť som odišiel na voľnú nohu, aby som vystupoval celkovo
trochu menej, ale v čo najlepšej kondícii.
Do dnešných dní som v Bratislave účinkoval vo vyše 30
operných inscenáciách, v pražských operných domoch vo
vyše 20 inscenáciách. Túto sezónu to je nová Turandot, ale
aj iné tituly: Maškarný bál, Dalibor, Carmen, Tosca a Aida.
Celkovo som dosiaľ účinkoval v 70 operných prvoodboro-
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J. F. Halévy: Židovka. Michal Lehotský ako Eleazar, Ľudmila Slepneva ako Rachel.
SND Bratislava. Foto: Pavol Breier

N. Rimskij Korsakov: Sadko. SND Bratislava.
Foto: Pavol Breier

J. F. Halévy: Židovka,
SND Bratislava.
Eleazar:
Michal Lehotský.
Foto: Pavol Breier

G. Verdi: Maškarný bál, ND Praha. Michal Lehotský
ako Gustav III. Foto: Bohuš Matejkovič

vých postavách a v 23 koncertných, zväčša oratoriálnych
dielach. Okrem Prahy a Bratislavy aj v Brne, Ostrave, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v mnohých krajinách Európy
a Ázie.
Dnes sa stále s veľkou radosťou vraciam na bratislavské operné javisko. V tejto jubilejnej sezóne ako Radames v novom
naštudovaní Verdiho Aidy, ale aj v inscenáciách Krútňava,
Carmen, Tosca a Turandot.
Sto rokov Slovenského národného divadla je krásny vek.
Prajem mu predovšetkým veľa tvorivých, inšpiratívnych,
slobodných osobností. Len šťastné konštelácie tvorivých ľudí
umožňujú zázraky v podobe jedinečných, silných divadelných
zážitkov, ktoré si pri každej inscenácii spoločne s publikom
tak veľmi želáme.
Verím v silu divadla a želám nášmu SND – rovnako ako
nášmu publiku – inšpiratívne, tvorivé, slobodné, prekvapujúce a fascinujúce divadelné zážitky!
Mirjana Šišoláková
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vlastnej koži. A tak ako vtedy, aj teraz
to celé prišlo veľmi rýchlo, intenzívne,
s hlbokým zásahom do bežného života
zmiešaných rodín. Ale našťastie, už to je
preč a hranice sa začínajú otvárať a život
sa pomaly, ale iste vracia do „normálu“.

DODRŽUJTE
ODSTUP

ČO NÁM
PRINIESOL
KORONAVÍRUS
P

rvou novinkou, ktorú mladá
generácia zažila úplne po prvýkrát, bolo jednoznačne uzavretie
štátnych hraníc. Nemožnosť slobodne
a kedykoľvek nasadnúť do auta a za pár
hodín byť doma na Slovenku, bol blesk
z čistého neba. Do začiatku koronavírusovej éry sme pojem colnica mali (my
mladí) v slovníku cudzích slov. Teraz ste
pri ceste z Prahy na Slovensko (alebo
naopak) vystáli pred colnicou značnú
kolónu, váš pohyb cez štátne hranice
bol riadne zaznamenaný a pri návrate
bolo podstatné, či ste ako Slovák pracujúci v Českej republike mali oficiálne
povolený prechodný alebo trvalý pobyt
v ČR. Pokiaľ nie, vstup do ČR vám bol
odopretý (pokiaľ ste nespadali do striktných výnimiek, ako napríklad zdravotnícki pracovníci). A po prekročení štátnych hraníc ste rovno išli do 14-dennej
prísnej karantény. Následne od 1. mája
ste sa karanténe mohli vyhnúť tak, že
ste do 72 hodín absolvovali PCR test
na prítomnosť koronavírusu. A cestovať
cez hranice ste mohli len súkromnými
autami, medzinárodná vlaková aj autobusová doprava bola prerušená. Po dlhej dobe po rozdelení Československa
sme zakúsili ostrosť štátnej hranice na

Milí priatelia, tento
článok píšem 2 mesiace
po vyhlásení núdzového
stavu v Českej republike
12. marca 2020 a jeho
zmyslom je určité
zaznamenanie „nového
spôsobu života“, ktorý
sme viedli v priebehu
koronavírusovej
pandémie. Nie je v silách
tohto článku zaznamenať
všetky udalosti, ktoré
sa v tejto mimoriadnej
situácii vyskytli, ale
pripomenieme si aspoň
tie najdôležitejšie
„novinky“, ktoré zo dňa
na deň urobili náš
život akýsi iný,
neznámy, nový.

Druhou novinkou, ktorú nám koronavírus priniesol, bolo uzavretie škôl
a školských zariadení. Ďalší blesk,
ktorý prišiel náhle a nečakane. Medzi
rodičmi školopovinných detí vznikol
neoficiálny pojem „pyžamová škola“,
čím sa myslí výuka detí v domácich
podmienkach priamo rodičmi. Po
mesiaci intenzívneho rodinného kontaktu v stiesnených priestoroch malého bytu, zmenili niektorí rodičia tento
pojem na „haranténu“ (spojenie dvoch
slov asi nemusíme vysvetľovať).
Na uzavretie škôl promptne zareagovala Česká televize s unikátnym programom UčíTelka, ktorý pripravili doslova
na kolene v priebehu málo dní po rozhodnutí vlády. Program vysielajú každé
doobedie a je určený pre žiakov prvého
stupňa základných škôl ako určitá náhrada za zrušené vyučovanie. Ďalšou zmenou bola on-line výuka. Predtým mali
študenti jednu, dve prednášky on-line,
nejaké materiály poslané e-mailom. Teraz sme zažili koncepčne vedené elektronické vzdelávanie, moji kamaráti každý
deň dostávali od svojich učiteľov e-maily
so zadaním, úlohami, materiálmi a odkazmi, ktoré si mali v priebehu dňa preštudovať. Videla som, ako študent skladá
ústnu skúšku cez počítač pomocou skype
programu. A po 40-minútovom skúšaní
dostal od učiteľa známku. Je isté, že nemohol opisovať. Učiteľka hudobnej výchovy mi vysvetľovala, ako cez telefón
vedie so svojim žiakom riadnu hodinu
hry na flautu. Po prvotnom šoku si všetci účastníci na netradičnú formu výuky
zvykli, a vďaka tomu sa aj niečo nové
naučili.
Tretia zmienka patrí prázdnemu mestu. Pre mňa osobne je to jeden z najsilnejších zážitkov. Od 18. marca som
v centre Prahy pravidelne vystupovala
z električky, v ktorej boli až piati ľudia.
Nezabudnem na ľudoprázdny dopravný
uzol I. P. Pavlova, kde ste mohli prejsť
cez cestu aj bez semaforu, žiadne autá,
opustené metro, Praha bez turistov. Orloj na Staromestskom námestí bez divákov, zatvorené kostoly, divadlá, múzeá,
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dom. Po celej republike vznikli nové
stromy – tzv. rouškovníky, ktoré plodili
pre okoloidúcich rúška.
Na vlnu solidarity, susedskej výpomoci a dobrovoľníctva musíme nadviazať a venujeme jej samostatný šiesty
bod. Mladí ľudia a ostatní dobrovoľníci
sa venovali osobám a seniorom, ktorí
pre svoj vek a zdravotné indispozície zostali osamelí vo svojich bytoch. Študenti a ľudia bez práce či bez škôl roznášali
jedlo, nakupovali pre dôchodcov lieky,
potraviny a zariaďovali niektoré osobné
záležitosti. Študenti lekárskych fakúlt
nastúpili do nemocníc a zdravotníckych
zariadení. A ako sami hovoria, nebolo
to jednoduché, ale pre každého to bola
neoceniteľná skúsenosť.

Na veřejnosti pobývejte v počtu 2 osob
(nejste-li rodina)
Vyhněte se pěší zóně, která není park,
sportoviště ani příroda.
Zachovávejte vzájemný odstup
nejméně 2 metry.
Děkujeme
galérie. Pripadalo mi to, ako keby mesto
začalo znovu dýchať. Na Václavskom námestí bolo také veľké ticho, že ste počuli
holuby, ako sa hádajú o kúsok tvrdého
pečiva. Na oblohe ste nevideli lietadlá.
Rýchlo sme si odvykli od ranných kolón a problémov s parkovaním, bolo to
príjemné.
Štvrtý bod sa venuje zatvoreným obchodom, reštauráciám, kaderníctvam
a ďalším prevádzkam. Plne rozumiem
všetkým zamestnávateľom a podnikateľom, ktorí týmto opatrením zrazu prišli o zákazníkov, objednávky a príjmy,
a pevne verím, že štát im poskytne dostatočnú finančnú pomoc (napr. program
Antivirus, COVID I, a pod.). Na druhú
stranu bola to náplasť proti doterajšiemu
spôsobu konzumného života a nekonečného nakupovania. Pokiaľ ste v skrini
nemali jarné topánky odložené z minulej sezóny, nemohli ste len tak ísť do ob-

chodu pre nové. Nemohli ste si nechať
ostrihať vlasy, zájsť do reštaurácie, kina,
kúpiť si nové šaty. Keďže stále platí, že
šťastie praje pripraveným, rozmohol sa
nákup cez e-shopy, obchody on-line.
V denníku Metro uviedli 11. mája, že
platby za donášky jedla a potravín do
domácností vzrástli o 120 %. Kde jeden
plače, druhý sa smeje.

A tým sa dostávame na pomyselný
Olymp, ktorý patrí všetkým bielym anjelom. Siedma spomienka je venovaná
všetkým lekárom, zdravotným sestrám,
zdravotníkom, hasičom a policajtom,
ktorí v nesmiernom nasadení a odhodlaní bojovali s koronavírusom v prvej
línii. Bieli anjeli, hrdinovia našej doby.
Vaša práca je neoceniteľná a nenahraditeľná. Zo srdca Vám za to ďakujeme.
Pevne verím, že z tejto krízy vyjdeme ako spoločnosť o niečo silnejší, odhodlanejší, všímavejší. Koronavírusová
pandémia nám priniesla tú najväčšiu
skúsenosť: rozlišovať pravé celebrity
od tých vyumelkovaných z bulváru.
Diana Kantorová
Ilustračné foto
Uverejňujeme originál z internetu.
Bohužiaľ aj s gramatickými chybami.

Piata spomienka patrí rúškam, šálom
a iným ochranným pomôckam, ktoré
nám zakrývajú dýchacie cesty, a tým preventívne čelíme novému vírusu. Od 19.
marca ste mohli používať mestskú hromadnú dopravu len so zakrytými ústami
a nosom. Z rúšok sa stal módny doplnok, mohli ste si vybrať farbu, materiál,
strih, na zaväzovanie alebo na gumičky.
A tá vlna solidarity, ľudskosti a výpomoci, ktorú sme videli v marci. Kto mal
šijací stroj, šil po večeroch rúška a rozdával ich po rodine, kamarátom, suseListy 29
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O stomilionové
zlaté minci
V

budově ČNB je reprezentační
hala – dnes bohužel téměř nevyužívaná, ve vyšších patrech sídlí sedmičlenná Bankovní rada a aparát centrální
banky státu. Zdálo by se tedy – nic pro
„obyčejného“ člověka. Před téměř dvaceti
lety se objevil skvělý nápad: v suterénu budovy se nachází mohutný původní ocelový
trezor, vyrobený pražskou firmou Tresoria, vrata (dveře) i opláštění jsou z nerezové
oceli. Protože už delší dobu neslouží svému
účelu chránit zlaté rezervy a mnohamilionové zásoby oběživa, byla uvnitř vybudována rozsáhlá výstava Lidé a peníze, zdarma
přístupná veřejnosti. K návštěvě poutavé
expozice, dokumentující vývoj platidel od
pazourků až po současné digitální peníze
a čipy, je nutné se předem objednat. Počet
návštěvníků je omezen na nejvýše 34 osob
(trvale, nejen v době epidemie). K nejčastějším zájemcům o prohlídku patří
skupiny školáků a studentů, pro něž je

Stojíte-li před pražskou Prašnou
branou, vidíte naproti ní monumentální
budovu (tady také začíná, nebo – chceteli – končí bulvár Na Příkopě). Mohutná
stavba ve funkcionalistickém stylu byla
v druhé polovině 30. let minulého století
postavena pro tehdejší Živnostenskou
banku, za minulého režimu tu sídlila
Státní banka československá a od roku
1993 je to sídlo České národní banky
– orgánu určujícího měnovou politiku
České republiky. ČNB rozhoduje
i o zásadních opatřeních v oblasti dohledu
nad finančním trhem.
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prohlídka názornou lekcí o financích. (Obdobná expozice, i když rozsahem menší, je
také v budově ČNB v Brně.)
Skupinku návštěvníků nejdříve zavedou
do promítacího sálku, kde uvidí vtipný
animovaný film O penězích a lidech (cca
8 minut) a dvouminutový, také kreslený
film, Zpracování hotovosti v České národní bance o tom, co se děje s bankovkami
od jejich vytištění ve Státní tiskárně cenin
až po likvidaci poškozených a opotřebovaných; složitý mechanismus vyřadí
i padělky. V sálech expozice je i 2 000
originálních schránek (sejfů) pro klienty
banky, původně jich bylo podstatně víc.
Ani ty stávající dnes už neslouží svému
účelu. Desítky vitrín dokumentují, jak
vypadaly peníze v dávnější i zcela nedávné
minulosti. Na platidla z poslední doby si
většina hostí ještě pamatuje. Na informace
o historii i současnosti platidel se můžete
snadno podívat na interaktivních dotykových obrazovkách. Lze si třeba ověřit, zda
některá z vašich bankovek není padělek
a názorně si prohlédnout, jakými způsoby
jsou peníze ochráněny před případnými
falzifikátory. Návštěvníci si mohou také
potěžkat cihlu ze zlata (12,6 kg) a srovnat
ji se stejně velkými z olova, dřeva a oceli.
Největší atrakcí je uprostřed sálu v prosklené vitríně umístěná obrovská koruna
z čistého zlata o váze 130 kg. Má nominální hodnou 100 milionů dnešních Kč, jde
o druhou největší zlatou minci na světě.
Byla hlavním exponátem na loňské výstavě
na Pražském hradě, nazvané 100 let česko-slovenské koruny. K tomuto výročí také
byly v omezeném množství vydány oběžné dvacetikoruny s portréty významných
osobností meziválečné Republiky československé – TGM, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. V den vydání se na
tyto – běžně platné – mince stály dlouhé
fronty a dnes jsou sběratelskou raritou.
Návštěvníci expozice si mohou odnést na
památku zvětšenou repliku současně platné bankovky v nominální hodnotě 500 Kč
a také zvětšenou napodobeninu pamětní
stokoruny, vydané k loňskému výročí československé měny. Mladší děti si mohou na
místě vyplnit jednoduchý test, např. s otázkou, jaká rostlina je na líci současně platné
pětisetkoruny (na výběr mají obrázky růže,
heřmánku, konvalinky a jahody). Prohlídky
expozice se konají od úterý do pátku třikrát
denně v dopoledních hodinách, ve čtvrtek
i odpoledne. Termín si můžete rezervovat
na expozice@cnb.cz nebo na webové stránce
ČNB.
Text: Petr Kuneš
Foto: ČNB
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Fabiánovou záhradkou
/NA POTULKÁCH BRDSKOU VRCHOVINOU/
Moja žena rada hovorí, že pochádza z mestečka Dobříš, okolo
ktorého sa tiahne pohorie Brdy. A ja, ako správny Slovák, sa smejem
a vždy sa pýtam, kde sú tie hory, o ktorých tak rada básni... Napriek
tomu musím priznať, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, že tieto
kopce, tvoriace vlastne najvyššie rýdzo české pohorie, dokážu človeka
očariť a vždy znovu a znovu prekvapiť. Svojou nenápadnou krásou,
rozlohou a zaujímavým osudom.

B

rdská vrchovina je členité geomorfologické územie
v stredných Čechách tvoriace spolu s Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou celok známy pod názvom Brdy.
Tento názov vraj pochádza od slova „brdo“, čo znamená zalesnený kopec, skalnatý útes či skalu v tvare tkáčskeho hrebeňa.
V širšom zmysle slova sa Brdy začínajú na pražskej Zbraslavi
a ďalej sa tiahnu juhozápadným smerom okolo Dobříše k Příbrami a Rokycanom. Južné okraje pohoria tvoria prirodzené
hranice Stredočeského a Juhočeského kraja. Najvyššie vrcholy
Bŕd presahujú nadmorskú výšku 800 m. n. m. Prvenstvo patrí
vrcholu Tok s výškou 865 m. n. m. Za ním nasleduje Praha
(862 m. n. m.) s najvyšším umelým bodom pohoria – 60 metrov vysokou vežou meteoradaru ČHMÚ.
Brdy zakúsili na vlastnej koži postupné prenikanie človeka
do pôvodne panenskej krajiny, obdobie začiatkov romantickej
turistiky a od roku 1926 pomerne dlhé obdobie vojenského
využitia veľkej časti prírodného územia, ktoré ho na 65 rokov
prakticky zakonzervovalo. Zriadenie vojenského výcvikového
priestoru, ktorý slúžil v dobe komunizmu ako strelnica a takisto miesto tajných raketových základní. Protilietadlová raketová

Brdské lesy

základňa, ľudovo prezývaná Klondajk, vybudovaná medzi rokmi 1981 – 1985 na hrebeni pohoria medzi vrcholmi Jistevník
a Vrážky neďaleko Dobříše, patrila k najprísnejšie stráženým
miestam Českej republiky. Výstavba tejto raketovej základne
s rozlohou 11 hektárov a obohnanej 3 metre vysokou betónovou stenou prebiehala v prísnom utajení. Bolo tu umiestnených
viacero druhov rakiet prevažne sovietskej výroby. V tej dobe
najmodernejšie rakety ďalekého doletu S-200 boli pripravené
zasiahnuť ciele vzdialené až 300 kilometrov a boli určené na ničenie cieľov letiacich vo veľkých výškach. „Obrannú líniu štátov
Varšavskej zmluvy“ tvoril komplex kasární, požiarnej stanice,
čerpacej stanice PHM, palebné postavenia, budovy na uskladnenie rakiet, podzemné priestory s výpočtovou technikou a samotná trojica betónových rámp vysokých 20 metrov pre rádiolokátory, ktoré navádzali rakety na cieľ. Činnosť raketovej
základne bola ukončená v roku 2001. Väčšia časť pozemkov
bola vrátená pôvodným majiteľom, šľachtickému rodu Colloredo-Mansfeld. Od roku 2009 je celé územie bývalej základne súčasťou Chránenej krajinnej oblasti prírodného parku Hřebeny.
V januári 2016 bola celá oblasť sprístupnená verejnosti.

Fabián
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Kamenná vyhliadka

Zaujímavosťou je, že sa tu dnes nachádza aj vedecko-technický park „Centrum aplikovaného výskumu Dobříš“, ktorý
bol vybudovaný so značnou podporou EU a Ministerstva
priemyslu a obchodu. CAVD sa špecializuje predovšetkým na
3D tlač kovov a vývoj bezpilotného lietadla, využívanie odpadových vôd, obnoviteľné energetické zdroje a ich využitie
v praxi, premenu bioodpadov na biopalivo. Súčasťou areálu
uprostred lesov je aj fotovoltaická elektráreň a kotolňa na biomasu.
Chránená krajinná oblasť Brdy ponúka mnoho desiatok kilometrov cyklistických trás a turistických chodníkov a veľké
množstvo zaujímavostí pre všetkých milovníkov divokej prírody, ktorí vyhľadávajú ticho a kľud uprostred lesov. Spomeňme
napríklad Padrťské rybníky, lovecký zámoček Tři Trubky či
turisticky najznámejší brdský vrchol Plešivec (654 m. n. m.).
Slávnostnému otvoreniu veľkej časti stredných Bŕd turistickej verejnosti predchádzalo vyčistenie oblasti od nevybuchnutej vojenskej munície a jej pyrotechnická asanácia.
Informačné tabule na mnohých miestach prírodného parku
upozorňujú turistov na možnosť stretnutia sa s doteraz „neobjavenou“ muníciou.
Každé správne pohorie s hustými lesmi má svojich tajuplných strážcov, či už sú to lesné víly, škriatkovia, draci alebo
najrôznejší dobrí a zlí duchovia. Nemôže tomu byť inak ani
v prípade tunajších lesov, kde kraľuje Fabián – dobrý duch brdských kopcov. Podľa miestnych povestí sídli na vrchu Baba,
odkiaľ spravuje svoju brdskú ríšu. Na temene tohto vrchu vraj
kedysi stával hrad, do ktorého si jeho pán, rytier Fabián, priviedol svoju ženu. V lesných húštinách v podhradí sídlila čarodejnica, bývalá Fabiánova milenka, ktorá z pomsty odčarovala
z vrchu hrad, premenila Fabiánovu ženu na bylinu zemežlč
a rytiera Fabiána na potulného ducha. Ani kúzla zlej čarodejnice však nedokázali zlomiť Fabiánovo dobré srdce, a tak
rytier zostal dobrákom aj vo svojom zakliatí. Návštevníkom
brdských lesov neubližuje, akurát im občas vyvedie nejaké to
šibalstvo. Len keď mu z času na čas srdce oťažie smútkom
a túžbou po svojej krásnej žene, brdskými lesmi sa nesie do
ďaleka jeho smutné halekanie. Beda tomu, kto by sa snažil
jeho nárek napodobniť. A beda tomu, kto by chcel škodiť brdským lesom...

Na mieste, kde kedysi stával hrad, dnes leží skalisko nazývané Fabiánovo lože, tam vraj chodieva odpočívať.
Na temene vrchu Plešivec je zase miesto nazývané Fabiánova
záhradka. V nej lesný duch pestuje kúzelné, neviditeľné bylinky. Veľmi vzácne sa Fabián ukáže aj ľudským očiam. Vtedy
na seba berie podobu horára s hustými fúzami a s klobúkom
vyzdobeným papraďovým listom, jarabinou a lesnými bylinami. Pôvabné postavičky lesného ducha Fabiána, vytvorené
zo šišiek a drevených vetvičiek od pradávna zdobia nejednu
chalupu v podbrdských osadách.
Na okraji Bŕd v příbramskej osade Orlov, v blízkosti konečnej
zastávky autobusu, bola nedávno osadená Fabiánova socha. Vydarenú podobu dobrého ducha brdských lesov vysekali z kmeňa
mohutného stromu učitelia a žiaci Waldorfskej školy v Příbrami.
Tajomná krajina brdských lesov v samom srdci stredných
Čiech pomaly prestáva byť tou tichou a ľudoprázdnou, pustou
a neznámou. Jej najväčšia hodnota je však stále v jej celistvosti a rozľahlosti, lesnatosti a čistote. Dúfajme, že nepodľahne komercionalizovanému turistickému priemyslu a zachová
si svoje čaro aj do budúcnosti tak, aby návštevníci brdských
kopcov mohli naďalej kráčať borievčím a machom a hľadať
v lesnom tichu cestu k sebe samým.
Text a foto: Miro Pogran
Brdský jeleň

Padrťské rybníky
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odle vašeho příjmení usuzuji, že jste se do Čech vdala,
což je osudem mnoha Slovenek. Čím je ten váš zajímavý?
Pôvodne som sem prišla za prácou s myšlienkou, že sa za nejaký čas vrátim späť domov. Ale láska často mení naše cesty. Onedlho som spoznala svojho manžela a bolo rozhodnuté. Áno, získala
som tým trocha netradičné československé meno. A Janka som
oficiálne. Už na matrike takto otec vyjadril svoju radosť z malej
trojkilovej dcéry.
Odkud pocházíte?
Narodila som sa na strednom Považí (údolie rieky Váh)
v malom mestečku Ilava, kde som chodila do školy, pracovala
a žila do svojich tridsiatich rokov. K Čechám som mala vždy
veľmi blízko, mala som a mám rada český jazyk, hudbu, filmy
a hlavne osobitý český humor, ten obzvlášť.
Tiež som tento kraj často navštevovala kvôli festivalom folkovej hudby, ktoré na Slovensku v tej dobe boli veľmi ojedinelé.
Môj nástup do práce tu v Českej republike bol podmienený
písomnou aj hovorenou češtinou. Ale ja mám rada čistotu jazyka, a tak som takmer dva roky rozprávala výlučne po slovensky.
Až keď som si bola istá, že češtine neublížim, začala som česky.
Pacienti si naopak pochvaľovali, že počujú opäť slovenčinu, pri
ktorej sa im vynárali spomienky. Snáď v každej rodine nejaké
československé boli, veď sme boli a sme „bratia“.
Sešli jsme se, abychom se bavili o vaší malířské tvorbě. Kde
vidíte kořeny svých uměleckých zájmů?
Výtvarné umenie mi spočiatku nič nehovorilo. Dokonca ani na
výtvarku (výtvarná výchova) som nikdy nechodila. Ale tvorba ma
sprevádzala už od detstva. Tradičné dievčenské záujmy ako šitie,
štrikovanie postupne prerastali v netradičné ako výroba sviečok,
keramika a iné. Ako by som stále hľadala niečo, čím sa vyjadriť.
Dobre to vystihuje veta mojej mamy, ktorá, keď vošla do mojej
izby, často sa spýtala: „A teraz vyrábaš čo?“
Spomínam si, že už na základnej škole ma bavila úprava zošitov, krasopis, ktoré ma postupne priviedli ku kaligrafii. A vďaka
knihám som sa ďalej sama učila rôzne druhy písma.
V škole to tiež nešlo prehliadnuť, a tak som bola nástenkárkou,
neskôr kronikárkou.
Ale výběr vaší profese to neovlivnilo?
Návrh na umeleckú priemyslovku zaznel, ale ja som si nepripadala
talentovaná. Mám sociálne cítenie, a tak som hľadala odbor, kde by
som mohla pomáhať ľuďom. Preto som sa rozhodla pre zdravotnú
školu. Po nástupe do nemocnice ma pridelili na ARO (anesteziologicko-resuscitačné oddelenie), jedno z najnáročnejších oddelení.
Bola som tam hrozne nešťastná. Svoju profesiu som si vybrala hlavne

Tereza, suchý štetec, olej, 30x40 cm

preto, že som chcela pomáhať ľuďom nielen po stránke ošetrovateľskej, ale aj duševnej, pomáhať rozhovorom, byť oporou. Na tomto
oddelení boli všetci pacienti v bezvedomí, tam ma nikto nepočul.
Sklamanie bolo také veľké, že som chcela opustiť celé zdravotníctvo
a robiť niečo úplne iné. Už po mesiaci som napísala výpoveď. Nakoniec sa to vyriešilo prestupom na iné oddelenie.
Som empatická a nedokážem svoju prácu nechať, ako sa hovorí, za
dvermi. Príbehy pacientov si nosím domov, vznikajú hlbšie vzťahy,
a tak sa stáva, že sme s niektorými v kontakte aj po tom, čo dávno
odišli z nemocnice domov. Je to veľmi milé, keď sa mi ozývajú sami.
Jak se z vás stala malířka?
Maľovanie som vždy obdivovala, ale nedúfala som, že by som
sa tou cestou niekedy mohla vydať, prišlo mi to nedosiahnuteľné.
Dokázala som sa dlho v nemom úžase dívať na obraz, ktorý sa
mi páčil a obdivovať, ako je to možné, že niekto dokáže vytvoriť
takú krásu. Na moje dvadsiate narodeniny mi kamarátka darovala sadu olejových farieb s tým, aby som to skúsila, keď to tak
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Tichá Orlica ráno, vrstvená olejomaľba, 30x40 cm

Vznešená, vrstvená olejomaľba, 35x50 cm

obdivujem. To sa povie, lenže ako začať? Tie farby čakali v skrini
roky, potom som si ich priviezla so sebou do Čiech. Niekde hlboko vo mne bola stále túžba po maľovaní, tak som ich nakoniec
po takmer dvadsiatich rokoch vytiahla a skutočne začala.
Jenomže musel přijít nějaký významný moment ve vašem
životě, něco se stalo. Co vás ovlivnilo, že jste se začala malbě
věnovat intenzivně?
Spočiatku boli moje pokusy ako tie sny v hlave, nebrala som to
vážne. Dostala som sa k maľovaniu veľmi zriedka, raz za štvrť roka
v nedeľu popoludní. Tým zlomovým bodom bolo neskôr zdravotne náročné obdobie, keď som bola takmer dva roky doma. Tento
dlhý voľný čas bol príležitosťou začať maľovať intenzívne. Tvorila
som a to mi pomáhalo nemyslieť na trápenie a bolesti.
Samozrejme tie prvé obrazy nenaplnili moje očakávania, ale
postupne systémom pokus-omyl nejaký vývoj vidieť bol. Všetky
obrazy, ktoré začali vznikať, boli dvojfarebné.
Jste samouk. Přesto jste postupovala nějakým uváženým
způsobem. Jaká byla vaše metoda?
Myslím, že to bola intuitívna cesta. Neovládala som teóriu
miešania farieb. To, čo ma viedlo a stále vedie, je moja vnútorná túžba sprítomniť svetlo. To ma skutočne fascinuje! Námety
mojich obrazov sú rôzne, ale to, čo majú všetky spoločné, je moja
snaha zachytiť a zvečniť hru svetla na plátne.
Chápu to tak, že jste podvědomě vypustila práci s barvou,
abyste se mohla věnovat plasticitě objektu. To je mimochodem správný postup a někteří malíři takhle učí své žáky.
Asi to bolo ozaj podvedomé. Moja úvaha bola, že pokiaľ svetlo
dokáže vystihnúť aj kresba, tak mne tiež postačí pár farieb. V rámci
svojho hľadania som skúšala rôzne techniky ako akvarel, akryl, ale
zostala som pri olejomaľbe. Teraz sa priznám, úplne na začiatku
som túžila maľovať celkom iný štýl, než ktorému sa dnes venujem. Mám na mysli modernú uvoľnenú maľbu špachtľou alebo
širokým štetcom, bez detailov, akoby nedokončenú. A postupne
som zistila, že tento štýl mi vôbec nejde a z výsledku som bola vždy
sklamaná. Cítim, že doťahovanie detailov je vo mne a podvedome
som sa nechala viesť, až ma to priviedlo k vrstvenej olejomaľbe.
Raz, keď manžel videl dokončenú jednu z mojich prvých
balerín, vyhŕkol: „Tý jo! To je dost dobrý, asi tě dáme do školy!“
To bylo od něho hezké!
To áno a veľmi, ale vzápätí dodal: „Ne, do žádné školy, ještě by
tě tam zkazili“. Pokračovala som naďalej svojou cestou, hľadala
informácie rôzne v knižkách, na internete a tak. Mojím oporným
bodom bol a je kamarát Juraj Jaroš, ktorý absolvoval Akadémiu
výtvarných umení. Ten mi vždy ochotne poradil, keď som v začiatkoch netušila vôbec nič, trebárs ani aký podklad sa dáva pod
olejomaľbu, čím ošetriť záverečnú maľbu a tak.
Pracujete náročnou technikou postupně nanášené lazurní
olejové barvy. Tato stará mistrovská technika zabere hodně
času a dnes se tolik nepoužívá. Co vás k ní přivedlo?
Po určitej dobe, keď som videla, že má zmysel sa maľovaniu venovať, som hľadala cestu, ako sa naučiť pracovať s farbami. Zaujal
ma lektor Tomáš Mlejnek, tiež samouk a jeho tvorba technikou
nazývanou vrstvená lavírovaná olejomaľba. Vtedy už som vedela,
že pre mňa je dôležitý detail a že táto metóda maľby mi vyhovuje. Zasvätil ma do tejto techniky. Učila som sa, ako postupne
nanášať vrstvy podmaľby a farebné vrstvy, ktoré sú polopriesvitné
a dá sa tak dosiahnuť efekt dokonalého prechodu zo svetla do
tieňov, ktorý žiadnou inou technikou neurobíte.
Technika vrstvenej olejomaľby je veľmi náročná na čas a trpezlivosť, pretože každá vrstva, pred nanesením ďalšej, musí
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Tango noci, olejomaľba špachtľou, 30x60 cm

Trhovníčky, vrstvená olejomaľba, 80x60 cm

Vlčie maky na svitaní, vrstvená olejomaľba, 80x50 cm

byť dokonale zaschnutá, čo trvá od dvoch do ôsmich týždňov.
Urýchliť to nejde, hrozilo by popraskanie maľby. Jeden obraz
preto vzniká niekoľko mesiacov, pol roka i dlhšie, podľa náročnosti námetu a veľkosti plátna. Bežným postupom je, že jedna
z vrstiev sa maľuje čisto len v odtieňoch sivej. Predstavte si to
ako čiernobielu fotografiu. Až následné vrstvy sa maľujú farebne.
Pri mojom prvom obraze touto technikou som aj ja sama začala
strácať trpezlivosť. Nakoniec som si povedala, že keď už to stálo
také úsilie, dokončím to.
Libujete si v modelaci světla a stínu a vybíráte si nesmrtelné
předlohy: ženské tělo, květiny, labutě. Proč zrovna ty?
Hľadám krásu. To, že v mojej tvorbe nenájdete klasické stvárnenie kytice kvetov vo váze, ale vždy detail kvetu, je do určitej
miery ovplyvnené fotografiou, ktorá patrí tiež k mojim veľmi
obľúbeným. Vo fotografii sa rovnako rada venujem detailom.
A žena? Žena je predsa krásna.
Začala jste vystavovat. Jaký je podle vás zájem veřejnosti
o výtvarné umění a jaká je to pro vás zpětná vazba?
Vystavovať som začala minulý rok. Veľmi ma prekvapilo, koľko práce a úsilia stojí pripraviť zodpovedne takú výstavu, pretože
robím celý život v inom odbore.

Zistila som, že pozitívne reakcie ľudí na moje obrazy sú pre
mňa motorom. Spätnú väzbu som dostávala nielen v deň vernisáže, ale ešte dlho potom. A taktiež odkazy od neznámych ľudí
v návštevnej knihe, to je úžasný „vietor do plachiet“. Dokonca na
moje prekvapenie, ocenili i návrat k starej technike maľby.
Vydala jste se na docela dobrodružnou cestu osobité umělkyně. Jak se cítíte?
Pri maľovaní dokážem zabudnúť na všetko. Pripomína mi to
meditácie, ktorých základom je prinútiť svoju myseľ nemyslieť
na nič. A tento stav ja prežívam pri maľovaní, som prítomná len
v obraze. Je to pre mňa úžasná relaxácia.
Veľmi ma oslovuje myšlienka teológa Marka Orko Váchu,
s ktorou sa stotožňujem a ktorá je vlastne obrovskou výzvou pre
všetkých nás: „Pokud rezignujeme na pozvání k umění, naše místo zůstane prázdné... obrazy, které nenamalujeme my, nebudou
namalovány nikdy... symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou
nikdy... pokud rezignujeme na pozvání k životu, dobré projekty,
které když nepřivedeme k životu my, nikdy nevzniknou.“
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová
Foto: Z archívu Janky Řehákovej
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
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galerie G7 • květen, červen 2013 • prostějov
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duben 2020
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49 Kč
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Davis Cup:
Slovensko
ČR 1:3

Nezapomenutelný

Eduard Cupák
Evergreeny
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Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

Koronavirus

Binga Crosbyho
Vánoční

inspirace
Vzdělávací program

Erasmus+

můj příběh:

Ivan Lendl

• Peter Juščák – Literárna cesta do slepej uličky • Matúš Dulla – Josef Marek – architekt
bratislavského Avionu • Mikuláš Argalács – Popradský hokej jubiluje • Mirjana Šišoláková – Zhmotnený rozprávkový svet módnej návrhárky Lenky Sršňovej • Vladimír
Dubeň – Železničná trať Korýtko • Alojz Kontrik – Osudy Kysučanov bojujúcich v radoch
71. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády počas 1. svetovej vojny • Anna Peťová –
Knižnica SNM v Martine a jej československé súvislosti • Miro Pogran – Skvelý solitér
Santini • Jarmila Wankeová – EdisonFilmhub, nové „butikové“ kino v centre Prahy • Anna
Sláviková – Odišiel excelentný majster drobnokresby • Ľuboslav Moza – Mária Reháková •
Zuzana Štancelová – Vladimír Martinka – pianista, hudební skladatel • Študentské listy •

dialog
JIŘÍ BÁRTA

s Josefem Čihákem

„Cítím obecenstvo jako určitou energii, která mě nabíjí.“
Generální partner
Českého tenisového svazu
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

06.03.2020 15:39:50

Kalendáře
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Rumunská 28, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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