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Výber programov v auguste a septembri 2017
21. júla 18.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 602/3 Praha
Ľuboslav Moza, galerista, prezident spoločnosti Artem
a výtvarný kritik s maliarkou a ilustrátorkou Zuzanou
Štancelovou predstavuje výtvarných umelcov zo Slovenska
v Prahe. Výstava ENZOE – When I was young potrvá
do 11. 8., vstup voľný, pondelok–nedeľa od 9.00–20.00 hod.
Pripravil ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
ﬁnančnej podpore MHMP a MK ČR projektu s názvom
Dokumentace slovenské menšiny a působení slovenské kultury v ČR.
4. augusta 16.00 hod.
Semily, kolonie V Řikách
Spolek semilských Romů pěstujících slovenský folklór
Seminár o detských hrách sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore
MŠMT, ktorý udelila projektu DOMUS SM v ČR s názvom
Slovenská lidová kultura a tradice v česko-slovenských vztazích ve
20. století a současnost. Pripravila Helena Nosková a Patrik Samko.
11. augusta 18.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 602/3 Praha
Ľuboslav Moza, galerista, prezident spoločnosti Artem
a výtvarný kritik s maliarkou a ilustrátorkou Zuzanou
Štancelovou predstavuje výtvarných umelcov zo Slovenska v Prahe.
Výstava potrvá do 15. 9., vstup voľný, pondelok–nedeľa
od 9.00–20.00 hod.
Pripravil ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
ﬁnančnej podpore MHMP a MK ČR projektu s názvom
Dokumentace slovenské menšiny a působení slovenské kultury v ČR.
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22.–24. augusta
Kysucké múzeum, Čadca
Seminár pre učiteľov, žiakov a študentov
Slovenská ľudová kultúra a tradície v česko-slovenských vzťahoch
v 20. storočí a v súčasnosti. Na príklade Kysúc a Bruntálska.
Pripravili: Miloš Jesenský, Helena Kotvasová, Helena Nosková,
Antonín Zgažar a Alica Virdzeková. Seminár sa uskutoční vďaka
ﬁnančnej podpore MŠMT, ktorú udelilo projektu DOMUS SM
v ČR s názvom Slovenská lidová kultura a tradice v česko-slovenských
vztazích ve 20. století a současnost a projektu MHMP Pražská mezinárodní konference slovenských středoškoláků a jejich hostů 2017.
7. septembra 16.00 hod.
Podolské centrum Emanuel, ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4
Seminár o slovenských tradíciách a detských hrách
Seminár sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT, ktorú
udelilo projektu DOMUS SM v ČR s názvom Slovenská lidová
kultura a tradice v česko-slovenských vztazích ve 20. století
a současnost a projektu MHMP Pražská mezinárodní konference
slovenských středoškoláků a jejich hostů 2017.
14. septembra 14.00 hod.
Gymnázium Na Vítězné Pláni, Praha 4
Seminár k vyhláseniu Pražskej medzinárodnej konferencie
slovenských stredoškolákov a ich hostí na tému Slovenská
ľudová kultúra a tradície v česko-slovenských vzťahoch
v 20. storočí a súčasnosti.
26. september 18.00 hod.
Prístavisko Na Františku, Parník Európé
Tradičná plavba po Vltave k 73. výročiu SNP
Pripravila Slovensko-česká spoločnosť v spolupráci so slovenskými
spolkami: DOMUS SM v ČR, KSK, Limbora, Etnica atď.
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Slovo redaktora OBSAH
Ohliadnutia i súčasnosť
Pred štyrmi mesiacmi
sme na stránkach nášho
časopisu v článku o Štefanovi Nosáľovi gratulovali k jeho významnému
jubileu. Bol dlhoročným
umeleckým šéfom Lúčnice – folklórneho súboru
známeho po celom svete.
V týchto dňoch sme sa dozvedeli, že už nie je medzi
nami. Boli sme roky v spojení s pani Boženou Fukovou, stálou čitateľkou nášho mesačníka. Bohužiaľ, na jar opustila tento svet. Božena Fuková bola
jedným zo štyroch poslancov, ktorí v roku 1968 hlasovali proti vstupu
vojsk Varšavskej zmluvy a okupácii Československa. Dlhé roky potom
žila v ústraní, ale svojmu svedomiu sa nespreneverila. Onedlho – 21. augusta – si pripomenieme smutné 49. výročie okupácie a s ním osobnosť
poslankyne, ktorá neváhala vyjadriť svoj nesúhlas.
K radostnej súčasnosti patrí jubileum Márie Kráľovičovej, jednej
z najvýznačnejších hereckých osobností slovenskej scény. Dočítate sa
o nej v tomto čísle. Nie všetky skvelé články od našich dopisovateľov
sa nám podarilo zaradiť do tohto letného dvojčísla. Vybrali sme pre
vás zaujímavý rozhovor o lyžiarskom múzeu vo Vysokých Tatrách, článok o tohtoročnom festivale Praha srdce národov, rozhovor a živote
a tvorbe originálneho slovenského sochára žijúceho vo Frýdku-Místku, výber slovenských kníh, krásny popis Kutnej Hory s vynikajúcimi
sprievodnými fotograﬁami, ktoré vyzývajú k letnému výletu.
Dobrou správou je, že potomkovia českých Slovákov navštevujú
v letných mesiacoch zem svojich predkov. Ako suvenír si prinášajú
krásne maľované mapy, ktoré ich viedli na ceste po spoznávaní. Porozumenie slovenčiny sa nestráca ani u tých najmladších. Českí tretiaci
ZŠ prekladajú z listu slovenčinu do češtiny dokonca lepšie ako predchádzajúce generácie, ktoré mali pár hodín slovenčiny vsunutých do
vyučovania češtiny.
Pripomenieme si 73. výročie Slovenského národného povstania;
parník SNP vypláva na svoju púť po Vltave 26. septembra. Srdečne
vás pozývame.
Krásne letné dni vám želá redakcia!
Helena Nosková, júl 2017
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Ž

ivot na Slovensku si plynie pokojne ďalej, ľudia odchádzajú na dovolenky, cesty v centrách miest sú prázdnejšie,
voľných parkovacích miest na sídliskách viac, pracovný
režim sa zvoľnil.
Kabinet Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd odštartoval druhý rok
svojho vládnutia, a napriek tomu, že zvyčajne v tomto čase sa
bojuje o konečnú podobu reforiem, ktoré sa začnú realizovať, teraz sa nič veľké nechystá. A to v žiadnej oblasti. Drobné koalič-

-Híd a ústavný právnik Peter Kresák odviedol enormný kus práce
pri hľadaní kompromisu, ktorý by bol prijateľný pre všetky strany,
dostatočný počet poslancov, právnický stav aj ústavný súd. Zrušenie amnestií sa stalo po dvoch desiatkach rokov skutočnosťou.
Ak sme s výnimkou privatizácie mali traumu, popieranie očividnej skutočnosti, niečo ako politickú Katyň, boli ňou práve skutky
štátnych inštitúcií za čias tretej Mečiarovej vlády namierené voči
samotným slovenským občanom. Ako všetky veľké špinavé hry

Rodí sa nové,
občianske Slovensko
né spory na životy bežných občanov nemajú žiadny vplyv. Vláda
Roberta Fica postupuje svojím štandardným spôsobom – jeden
krok vpred, dva kroky vzad. Znamená to, že na akýkoľvek jeden
záslužný počin si vyberie dva, ktorými dokáže opak.
Slovenskej spoločnosti doprial Ficov kabinet úľavu v podobe
zrušenia amnestií udelených zastupujúcim prezidentom Vladimírom Mečiarom. Tému presadil Most-Híd Bélu Bugára, bez
ktorého by sa nikdy nenašlo technické riešenie. Poslanec Mosta-

s dosahom na celú spoločnosť, aj tieto sa snažili ich iniciátori
všemožne popierať, zakryť, ututlať, zľahčiť, obísť či vniesť do nich
zmätok a pochybenia. Skutok sa nestal, výrok, ktorý ožil za tretej
vlády Roberta Fica predovšetkým v súvislosti s kauzou údajných
daňových podvodov Ladislava Bašternáka, má totiž svoj pôvod
v tretej Mečiarovej vláde. Fico sa pri zrušení amnestií podvolil
hlasu verejnosti, samozrejme, za cenu zisku politických bodov,
a ukázal, že ak ho okolnosti prinútia, vie prekročiť svoj tieň.
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To všetko zasa zobral späť pri voľbe generálneho riaditeľa verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a aj pri
výbere kandidáta na post predsedu veľmi dôležitého a vplyvného Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Václav Mika,
ktorý predtým zakladal rádio Expres a neskôr viedol televíziu
Markíza, bol prvým riaditeľom RTVS, ktorý vydržal vo funkcii
celé funkčné obdobie a televíziu za päť rokov potiahol neskutočným spôsobom dopredu. Správy RTVS sa za ten čas stali najdôveryhodnejšími v krajine, televízia uviedla viacero zaujímavých
formátov ako napríklad Zem spieva, v ktorej sa ukázali folklórne
súbory zo všetkých kútov SR, a to formou, ktorá bola pre divákov
príťažlivá. Áno, vždy sa dá viac a lepšie, ale v žiadnom prípade pri
Mikovi nemožno hovoriť o tom, že by zlyhal.
RTVS mala dlhodobo v hľadáčiku SNS Andreja Danka, verejne sa k tomu priznala pár mesiacov po podpísaní koaličnej
zmluvy pri diskusii o zvyšovaní cien koncesionárskych poplatkov. „Keď ju koaličný partner dá celú do správy SNS, vtedy
budem vedieť, že za ňu zodpovedám. Ja som našiel veľké rezervy
pri hospodárení RTVS. Povedal som, že ľudom nebudem brať
z peňaženky viac, keď im neviem viac poskytnúť,“ odôvodnil
pred rokom Andrej Danko odpor SNS k navrhovanému zvyšovaniu koncesií. To, čo pred rokom vyzeralo ako neprimerane
vysoké ambície, sa stalo skutočnosťou, Danko dokázal na post
šéfa RTVS presadiť svojho človeka Jaroslava Rezníka. Už minimálne pol roka dozadu z mediálneho prostredia presakovali informácie, že Rezník, ktorý vtedy viedol Tlačovú agentúru
Slovenskej republiky (TASR), sa po trhu chváli, že bude novým
generálnym riaditeľom RTVS s podporou SNS. Rezník predtým od roku 1997 viedol Slovenský rozhlas, do funkcie nastúpil
počas tretej vlády Vladimíra Mečiara.
Podporu od SNS si Rezník adresne odpracoval. SNS pred
voľbami v roku 2016 bola mimoparlamentnou stranou, ktoré
majú problém s mediálnym pokrytím, pretože médiá v omnoho vyššej miere pokrývajú činnosť parlamentných strán, resp.
nových strán, ktorých podpora dosahuje päť a viac percent.
Napriek tomu, že preferencie SNS boli nízke, TASR dlhodobo nasadzovala do servisov správy o vtedajšej neparlamentnej
strane v tak vysokej miere, že si to všimli aj mimovládne organizácie. Transparency International Slovensko v septembri
2015 upozornilo, že „TASR robí za štátne volebnú kampaň
SNS“. „Za posledných 12 mesiacov tvorili správy o SNS a výrokoch jej predsedu Andreja Danka zhruba 7 percent straníckych správ, teda zhruba toľko, ako mali parlamentné strany
ako Most-Híd či OĽaNO. V porovnaní s mimoparlamentnou
SMK to bolo ale šesťkrát viac (ide čisto o spravodajské, neplatené agentúrne správy),“ uviedla na blogu TIS. Ešte zarážajúcejšia bola podľa TIS medializácia SNS na teraz.sk, čo je web
verejnoprávnej agentúry TASR, v druhom polroku 2014, keď
sa SNS stala po Smere, Sieti a KDH štvrtou najcitovanejšou
stranou v čase, keď jej preferencie podľa Focusu dosahovali
v priemere len 4,2 percenta. Rezník ako riaditeľ TASR analýzu TIS odmietol a aj dnes sa snaží nadprácu pre SNS zľahčovať, respektíve vydáva ju za štandardný prístup agentúry.
Uvidíme, ako bude vzdorovať politickým tlakom ako riaditeľ
RTVS. Všetci vedia, že Rezník je prešibaný a skúsený harcovník, ktorý sa nenechá len tak prvoplánovo nachytať, ak
však má vyhovieť stranám, ktoré ho volili, najneskôr do roka
očakávam veľké spory s časťou redakcie spravodajstva. Na vysvetlenie situácie treba uviesť, že doterajší šéf RTVS Mika ležal
v žalúdku aj premiérovi Ficovi, ktorý mu vyčítal hlavne spra-

vodajstvo neobjektívne k vláde, nevyváženosť pri informovaní
občanov a absenciu verejnoprávnosti. V preklade – málo čistej
propagandy.
Ako Smer-SD interpretuje nezávislosť, ukázal aj pri výbere kandidáta na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Úrad, ktorý by mal mať v embléme nezávislosť a ktorý by mal
o cenách energií rozhodovať spravodlivo, nestranne a apoliticky,
povedie bývalý dvojnásobný minister Ľubomír Jahnátek, ktorý
je aktuálne poslancom Smeru-SD. Fico sa poistil už skôr, keď
v prvej polovici roka zmenil zákon. Doteraz šéfa ÚRSO volil
parlament a vo funkcii ho potvrdzoval prezident. Fico túto moc
prezidentovi odobral, šéfa ÚRSO vymenuje vláda, a nezvolia
ho v parlamente, ale kandidáta navrhne vláda. Prijali sa aj ďalšie zmeny, výsledok je však tristný – Fico si ponechal, respektíve
posilnil priamy vplyv na energetiku a do roku 2023, kedy Jahnátkovi skončí funkčné obdobie, bude cenotvorba hocičím, len nie
nestranným hľadaním kompromisu zohľadňujúcim objektívne
fakty a reálnu situáciu.
Napriek týmto dvom nie šťastným rozhodnutiam vlády sa
ukazuje, že Slovensko napreduje a začína sa pomaly, ale isto stavať na ďalší oporný bod. Vyzerá to, že 28 rokov po nežnej revolúcii sa konečne po väčších pôrodných bolestiach na svet dostala občianska spoločnosť. Nezávislá od politických strán, slušná,
kultivovaná, neslúžiaca propagande tretích subjektov. Ukázali
to študentské pochody, ktoré zorganizovali študenti bratislavských gymnázií. Po Bratislave sa konali aj v ďalších slovenských
mestách, udržali si apolitický charakter, do ulíc pritiahli všetky
generácie, nad emóciami, vulgarizmom a agresiou prevažoval
intelekt, civilnosť a hľadanie riešenia. Bez ohľadu na koncovku
týchto pochodov zameraných na boj proti korupcii ide o dobrú
správu pre Slovensko a jeho občanov. Ukazujú, že potom, ako
sme začali upravovať trávniky pod oknami našich obydlí, sa zo
svojich ulíc dokážeme postaviť aj na námestia a tam pokojným
a kultivovaným spôsobom ukázať svoj názor a vyzvať kompetentných k činom. Hlavný odkaz, ktorý niektorým politickým
lídrom zjavne nie je po vôli, je skutočnosť, že občania nepredstavujú stádo, ktoré ovládajú iba politické strany a ich čelní
predstavitelia. Doteraz na Slovensku torzo občianskej spoločnosti suplovali najmä mimovládne organizácie a charity, ľudia
sa však nedokázali spájať a vyjadrovať svoje postoje k ad hoc
problémom.
Ďalším dôkazom toho, že sa to dá aj bez politikov, ktorí nemajú patent na všetko, sú aj odborári z bratislavského Volkswagenu. Tí si niekoľkodňovým štrajkom vybojovali vyššie
mzdy. Možno sa to nezdá, ale pozitívne sa dá vnímať už len to,
že ani po jednej ani po druhej skupine nešli menej alebo viac
tajné zložky, ako tomu bývalo v minulosti. Aj študenti, aj odborári z VW dokázali získať kritickú podporu verejnosti, resp.
zamestnancov, potrebnú na to, aby ich činy mali váhu a sústredili sa na stanovené ciele.
Protikorupčné pochody a štrajk vo VW vnímam ako veľké okamihy pre malé životy množstva bežných Slovákov. Okrem platov
sme za vyspelým Západom zaostávali práve v stupni angažovanosti občianskych aktivít. Obe aktivity svedčia o tom, že pomaly,
ale isto sa tomu kedysi vysnenému západnému ideálu začíname
približovať. Zostáva už len dúfať, že podobných aktivít bude pribúdať, pretože, ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí.
(Pre úplnosť dodávam, že k štrajku v najväčšom súkromnom
závode na Slovensku sa vrátim v niektorom z ďalších článkov).
Ján Mak
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Marína
Zázrak
nielen
na javisku

Z

Ak niekto vyriekne v deväťdesiatke optimistickú vetu: „Tak
rada som na svete!“ a ešte si pri tom povyskočí, je to čosi
fantastické a zaslúži si úprimný obdiv. Ako rodenú optimistku
ju poznali už kolegovia v martinskom Komornom divadle, kde
začínala, ale aj v Slovenskom národnom divadle v Bratislave,
kam na ňu diváci chodia od roku 1948 až dodnes. Nejeden
z hercov, režisérov, dramaturgov, kostymérov či ostatných
zamestnancov divadla sa o nej vyjadril ako o ôsmom dive sveta.
A pani MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ takým dôkazom zázraku
do veľkej miery aj skutočne je.

obyčajnej dedinskej dievčiny z Čárov na Záhorí, kde sa v malom dome
spolu s rodičmi tlačilo päť detí, sa
stala jednou z najuznávanejších a najpopulárnejších slovenských herečiek. Nešlo
to však tak hladko. Najskôr z nej bola holička. No nie nadlho. „Učnica nemá byť
zasnívaná,“ – spomína si na svoje začiatky.
„A ja som zabudla na lokniach ondulácie
istej paničky kulmajz. Samozrejme, že som
jej spálila nielen vlasy, ale aj čelo. A tak ma
vyhodili.“ Keďže bola najstaršia zo súrodencov, cítila istú povinnosť pomáhať rodičom
a ﬁnančne prispievať rodine. Uchádzala sa
o miesto predavačky v Odeve. Ani v tomto povolaní sa dlho neohriala. Jej kariéra sa
skončila pri prieberčivej paničke, ktorej sa
po hodine márneho skúšania rôznych modelov zosypali na hlavu všetky škatule z police. Skúsila to po čase ako sekretárka, aj keď
neovládala strojopis. Prijali ju, ale ani v tejto
funkcii sa príliš nezdržala.
Najväčšie úspechy však žala v úlohe speváčky a recitátorky pred kostolom v Čároch
a tiež pred krčmou v spoločnosti kúzelníka
Čung-Júliusa. Už tam sa črtali iskierky talentu pre herectvo, ktoré najskôr študovala
na bratislavskom konzervatóriu. Profesor
Jozef Budský jej pridelil úlohu Sládkovičovej
Maríny, tej, podľa ktorej ju už akosi prorocky v Martine pomenoval slovenský básnik
Štefan Krčméry. Napriek tomu, že mladá
študentka Kráľovičová svojím vzhľadom
vonkoncom nepripomínala klasickú dovtedajšiu predstavu tejto básnikovej veľkej lásky
a múzy – nebola totiž havrania čiernovláska,
ani čiernooká vážna a ostýchavá slovenská
deva, skôr naopak, svietivá blondínka, veselá a šantivá – profesor Budský ju obsadil
do tejto úlohy. S takým presvedčivým espritom a pôvabom v priesvitnej vzdušnej
blúzke s hlbokým výstrihom interpretovala
svoju rolu, že jej to Krčméryho prekrstenie
už ostalo. Prezývka sa natoľko ujala, že všetci blízki jej inak ani nepovedia ako Marína.
Ona sama to pripisuje sile osudu. Dokonca
aj svoj prvý ples v bratislavskej Redute absolvovala v kostýme z Maríny. Samozrejme,
keďže bola neplnoletá, sprevádzala ju mama.
Ani jej prítomnosť však nezabránila osudovému stretnutiu. Mladá herečka sa na parkete
zoznámila so svojím budúcim partnerom,
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básnikom a redaktorom Mirom Procházkom,
s ktorým mali neskôr zaujímavé manželstvo.
Najprv prišli na svet ich spoločné dve deti,
až potom sa zosobášili, čo bolo na vtedajšie
časy dosť nezvyčajné. „Človek aj láska majú
svoju hodnotu, na papieroch nezáleží. Ja som
nemilovala ani o gram menej ako tie, čo sa hrnuli pod čepiec. Iba som si viac vážila trvanlivosť rodiny a potrebu stálosti medziľudských
vzťahov. Keď som videla okolo seba, ako sa
ľudia berú a ešte húfnejšie rozvádzajú, mala
som pred tým hrôzu. Vydala som sa, až keď
som si overila aj seba, aj to, aký je môj muž
mužom a otcom. A bol vynikajúcim,“ – zdôvodňuje svoje konanie spred rokov.
Rola Maríny sa u pani Kráľovičovej neobmedzila len na priestory divadla. Onedlho
sa recitácia týchto nádherných ľúbostných
veršov v jej podaní dostala na gramoplatne
a množstvo recitačných koncertov v rámci
celého bývalého Československa. A po čase
aj do devätnástich krajín sveta.
Úlohy v Činohre SND pribúdali. Na divadelných scénach si zahrala Oféliu, Júliu,
Svätú Janu, Valentínu, Manon Lescaut, Ranevskú i Marylin Monroe. Register jej úloh
počas 73 rokov je pestrý a bohatý. Možno ich
rátať na stovky. Od vážnych drám po komédie. Stvárnila postavy od nežných, milujúcich, milovaných, pokorných aj opúšťaných,
cez suverénne, majestátne, až po panovačné
ženy. Komédie sa striedali s tragédiami, nevynímajúc tragikomédie, ktoré má herečka vari
najradšej. S pribúdajúcim vekom sa nielen
na javisku, ale aj v televíznych inscenáciách,
ktorých si zahrala tiež stovky, začala objavovať
v iných polohách. Takou bola dnes už kultová úloha dohadzovačky Dory hraná v rodnej záhoráčtine v Ženskom zákone či úloha
starnúcej hereckej hviezdy v smutno-smiešnom Kvartete. Z tých súčasných spomeňme
nemeckú turistku Bertu, obdivovateľku Leni
Riefenstahlovej, dvornej režisérky Adolfa
Hitlera zo súčasnej hry Leni či gazdinú v Stodolovej dráme Bačova žena. S týmito dvomi
postavami precestovala v uplynulých dvoch

sezónach kus sveta. Zahrala si ich v Prahe,
vo Viedni, v Tel Avive, tureckej Burse či Bukurešti. Stihla si nedávno vyskúšať aj postavu
na doskách opery SND v inscenácii operety
Franza Lehára Zem úsmevov.
„Milujem – preto som, snívam aj s rozumom,“ – poeticky sa vyjadruje šarmantná
oslávenkyňa, ktorá stále brázdi hlavné mesto
pešo na vysokých podpätkoch. Závideniahodná vitalita vyviera z vnútra jej optimistickej povahy, umocňuje ju striedme stravovanie a reálny pohľad na svet, ktorý tvorí jej
rodina, a od jari do neskorej jesene kvetmi
vysadený balkón. Neodmysliteľne k nim
patrí nepretržitý kontakt s kolegami z divadla a jej milovanými divákmi.
Mária Kráľovičová, ktorá 7. júna oslávila
90. narodeniny a zároveň zavŕšila ako právoplatná členka súboru svoju 73. divadelnú
sezónu, je nositeľkou najvyšších umeleckých
a štátnych československých a slovenských
vyznamenaní. Je dvojnásobnou laureátkou
štátnej ceny, národnou umelkyňou, nositeľkou štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2003), Zlatého krokodíla,
držiteľkou ocenenia kvet Tálie, za celoživotné zásluhy v oblasti televíznej tvorby ju
na galavečere OTO 2006 uviedli do Siene
slávy, v októbri 2007 jej za celoživotné herecké dielo udelili Cenu Jozefa Kronera, je
držiteľkou Krištáľového krídla za rok 2007,
v kategórii divadlo a ﬁlm získala ocenenie
Identiﬁkačný kód Slovenska 2007, na Filmovom chodníku slávy pred Mestským Divadlom P.O. Hviezdoslava jej v júni 2011
odhalili pamätnú dlaždicu.
V júni tohto roku dostala ako prvá herečka na ArtFilmfestivale v Košiciach Cenu prezidenta festivalu spolu s Jiřím Bartoškom.
Redakcia a čitatelia časopisu Listy Slovákov a Čechov želajú pani Márii Kráľovičovej
pevné zdravie, aby aj naďalej sršala espritom
a udivovala návštevníkov SND svojou neoblomnou vitalitou.
Anna Sláviková
Foto z archívu Jany Kociánovej,
dcéry Márie Kráľovičovej
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História Vysokých Tatier
písaná športom
Zaujíma vás, aké dlhé lyže používali Severania?
Kto a kedy priniesol prvé lyže do Vysokých Tatier?
Aký hokej sa hral v Tatrách skôr ako kanadský?
Kde bol v rámci celej strednej Európy prvý elektrizovaný vlek?
Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpovede v Múzeu zimných športov v centre
Tatranskej Lomnice. 13. mája si pripomenulo päť rokov svojej existencie. Jeho
návštevu nemusíte odkladať do zimy,
veľmi príjemne a zmysluplne tam môžete prežiť pár chvíľ aj uprostred letnej turistickej sezóny. Expozíciou vás pritom
prevedie samotný zakladateľ a majiteľ
múzea Ing. Vladimír Hubač alebo jeho
manželka Martina.
Obaja sú rodení Tatranci, „Lomničania
ako repy,“ ako hovorí Ing. Hubač. A ako
prišiel na nápad založiť Múzeum zimných
športov?

Lyže, viazania a ďalšie s tým súvisiace veci zbieram 23 rokov. Keď už bola
zbierka obrovská – v depozite máme nejakých 400–450 párov lyží – tak asi pred
ôsmimi rokmi vznikla prvá myšlienka
otvoriť múzeum. Tatranská história je
totiž veľmi bohatá, ale, žiaľ, veľmi slabo
prezentovaná. Predovšetkým história do
roku 1918, po vznik Československej republiky, lebo obdobie Rakúsko-Uhorska
bolo donedávna absolútne potláčané,
ako keby to ani nebola naša história. Začali sme sa o to zaujímať a ponachádzali
sme úžasné historické veci. Povedali sme
si, prečo to neukázať ľuďom. Myšlienka bola myšlienkou, ale ďalšia vec bola

realizácia. Chodili sme po podobne zameraných európskych múzeách a pýtali
sme sa na návštevnosť. Zistili sme, že
v Mürzzuschlagu, čo je podľa hodnotenia svetoznáme múzeum, je návštevnosť
okolo 10 tisíc ročne. Keď som to prepočítal, zistil som, že aby sme dokázali múzeum uživiť, musíme sa pri slovenskom
vstupnom dostať na nejakých 18 tisíc
ľudí. Potom sme hľadali priestor v centre Tatranskej Lomnice, tam, kde sa pohybujú ľudia, lebo keby sme to spravili
niekde na periférii, tak tam nikto nepríde, môžete robiť reklamu, akú chcete.
Napokon sme postavili novú budovu na
frekventovanom mieste.
Prvotná myšlienka, pokiaľ ide o expozíciu,
bola taká, že na hornom poschodí, asi na
320 m štvorcových bude história od začiatku tatranských osád do roku 1945 a dole
od roku 1945 až po súčasnosť. Ale chvalabohu, že sme spravili len časť po rok 1945,

Lyžiarske múzeum, foto Petr Hudec
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lebo keby sme nemali v rámci budovy aj
komerčné priestory, tak nemáme z čoho
platiť nájom a dnes tu nie sme. Ako súkromné múzeum totiž žijeme len z prostriedkov, ktoré sa vyberú na vstupnom.
Ekonomickým a prevádzkovým problémom, ktoré musia riešiť majitelia takýchto inštitúcií, ale predchádza nadšenie a záujem o určitú oblasť. Už ste povedali, že „tieto veci“ zbierate 23 rokov.
Aké konkrétne?
Zo začiatku som zbieral živelne, jedny
lyže, druhé, tretie, piate. Asi pred 20-timi
rokmi sme začali robiť aj historické akcie,
výstupy, preteky na historických lyžiach.
Počas 2. ročníka sa ma jeden pán opýtal,
čo sú to za lyže a ja som sa len pozeral
a hovorím mu, neviem. A to bola štartovacia čiara. Začal som sa v tom veľmi
intenzívne „hrabať“. Roky som denne
trávil 4-5 hodín, niekedy do rána, pri počítači. Vyhľadával som veci cez internet,
prekladali sme texty, napr. zo švabachu.
S niektorými nám pomáhala babka mojej manželky, pani Šímová, ktorá má dnes
91 rokov. Obrovské množstvo vedomostí, to bol základ a potom, keď človek mal
vedomosti, veľmi mu učarovali tie veci:
vývoj lyží, lyžiarskych viazaní a podobne.
Svoje vedomosti uplatňujete aj ako
sprievodca v múzeu, o každom exponáte viete podrobne hovoriť, navyše skoro
ku každému predmetu sa viaže nejaký
príbeh, to by sa nám ale do tohto rozhovoru ani nevošlo. Takže poďme aspoň na tie, ako vy hovoríte „chuťovky“:
Pýchou múzea sú lyže, ktoré majú 3,7 m
a viazanie z morskej trstiny. Tieto lyže sa
používali v Tatrách, resp. takto mohli vyzerať lyže, ktoré priniesol do Tatier v roku
1865 smokovecký lekárnik Karol Kornides.
Väčšina lyží, ktoré prichádzali do roku 1890
do strednej Európy zo severu, mala dĺžku
3–3,3 m. To boli veľmi dlhé lyže a v európskych múzeách je ich veľmi málo, takže sme
naozaj radi, že my ich tu máme.
Ten rok 1865, nie je to neskoro?
Rok 1865 je veľmi skoro. To boli jedny
z prvých lyží, ktoré do strednej Európy
prišli. Mnoho ľudí si myslí, že tu sa lyžovalo už neviem odkedy. V Škandinávii,
samozrejme, áno, tam sa našli lyže staré
5 tisíc rokov, ale stredná Európa lyžovala
až koncom 19. storočia. V Tatrách lyžujeme sporadicky od roku 1900. Preto hovorím, že tie lyže boli jedny z prvých, ktoré
prišli do strednej Európy. Iba v Slovinsku,
v oblasti Kranjskej Gori, sa lyžovalo o 200
rokov skôr ako v strednej Európe. Nikto
nevie prečo. Sú rôzne dohady, ako sa tam

lyže dostali, či ich priniesli baníci, ktorí
prišli zo severu, alebo počas tridsaťročnej
vojny. Nevedno.

sedle, keď je dobrý sneh. To nie je žiaden
problém, na tom sa lyžovať dá, s kandaharom a ostatnými viazaniami.

A ako sa tieto konkrétne lyže dostali
do vášho múzea? Asi to nie sú tie, ktoré
priniesol Karol Kornides v druhej polovici 19. storočia?
Nie, tieto sú z Ameriky. Objavil som ich
na americkom dražobnom portáli, kde
ich predávala jedna nórska rodina. To je
tiež zaujímavosť. Koncom 19. storočia
bol obrovský exodus Nórov do Ameriky,
vysťahovalo sa ich asi 700 tisíc a medzi
nimi aj rodina, ktorá si tieto lyže zobrala
so sebou. Majiteľka najprv nechcela o predaji ani počuť. Presviedčal som ju, že lyže
donesiem naspäť do Európy. Napokon
sme sa dohodli. Poslal som jej peniaze, ale
kapitolou samou osebe bola doprava. Tri
metre 7 cm majú lyže, balík mal tri metre
40 cm. Žiadna slovenská špedičná ﬁrma
mi to sem nechcela priviezť. Nakoniec
som našiel českú ﬁrmu, ktorá má zberné
centrum, kam ľudia posielajú veci a potom ich v kontajneri privezú do Európy.
Takže tie lyže putovali z Ameriky na Slovensko asi pol roka. Už som ani nedúfal,
že naozaj prídu.

Práve čo sa týka viazania, tu máte ďalšiu raritu...
Ide o Žďárského viazanie, ktoré je veľmi
vzácne. Za tých 23 rokov, čo tieto veci
zbieram, som sa k lyžiam s týmto viazaním dostal iba raz. Vydražil som ich a ihneď som po ne išiel do Špindlerovho Mlýna. Pradedo dražiteľa bol, ak sa nemýlim,
správcom u grófa Harracha.

A vy ste skúšali na týchto nórskych lyžiach lyžovať?
U nás sa na nich lyžovať nedá, využívali sa
na rovných pláňach. Tá dĺžka bola na to,
aby sa dal prejsť nejaký malý potok alebo iná nerovnosť, takže pre nich to malo
význam. Na nich nespravíte oblúk, v tom
viazaní z morskej trstiny nohy ubiehajú
do boku. Ale na historických drevených
lyžiach lyžujeme normálne v Lomnickom

Môžete nám priblížiť autora tohto prevratného vynálezu?
Matyáš Žďárský je považovaný za otca
alpského lyžovania. Pôvodom bol Moravák, ale skoro celý život prežil v Lilienfelde v Rakúsku. Jemu vďačíme za to, že
sa tie vyše 3 metre dlhé nórske lyže začali skracovať na 2,20 m. Dosť sa škriepil
s Nórmi o tom, že vyše trojmetrové lyže
nie sú vhodné na alpské terény. Usporiadal preteky, na ktoré ich pozval. Postavil
dráhu s asi sto bránkami. Boli tam strmé
sklony, boli tam mierne pasáže a Nóri pochopili Žďárského výhrady. V rovinkách
sa chytali, boli rýchlejší ako domáci, ale
oblúky robiť nemohli. Skonštruoval aj
viazanie s postranným odpruženým oceľovým viazaním, s ktorým sa lepšie zatáčalo a päta sa nezosúvala z lyží. V roku
1896 si ho dal patentovať. Napísal knihu
pre každého, ako ovládnuť lyže v krátkom
čase. Bola to prvá metodika výučby lyžovania. Začal používať prívratný oblúk
a podobné lyžiarske techniky, ktoré sa používajú doteraz. Dodnes sa kniha pokladá
za „bibliu“ alpského lyžovania.
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Okrem lyží tu máte aj korčule. A čo ešte?
Curlingové kamene. Ľudia sa dosť čudujú, že v Tatrách sa hral curling už v roku
1936, a bolo to tu v Tatranskej Lomnici.
Ale v múzeu môžu návštevníci vidieť aj
fotograﬁe bandy hokeja, to bol predchodca klasického kanadského hokeja, ktorý
sa v Európe aj na Slovensku hrával do
roku 1920. Máme krásne zábery z Liptayovho jazierka v Tatranskej Lomnici,
kde sa tento bandy hokej hrával. Hral sa
s ohnutou drevenou palicou a s loptičkou. V 20. rokoch 20. storočia ale prišiel
kanadský hokej s pukom a bandy hokej
bol vytlačený úplne na okraj. Veľmi vzácne sú boby, ktoré tu máme. Prvé prišli do
Tatier už v rokoch 1904–1906. Bobovalo
sa v Tatranskej Lomnici aj z Hrebienka
do Starého Smokovca. Dr. Guhr postavil
bobovú dráhu nad Tatranskou Poliankou.
Prvý klasický elektrický lyžiarsky vlek vo
Vysokých Tatrách bol postavený v roku
1944 od jazera Štrbské pleso na Predné
Solisko. Ale absolútnou raritou bol drevený elektrizovaný vlek, ktorý ťahal sánkarov a bobistov, postavený už v roku 1909
v Tatranskej Lomnici. V múzeu je projekt
tohto vleku, je tam aj výškopis aj polohopis. Boli tu návštevníci z Davosu aj zo St.
Moritzu, a keď videli, čo sme tu v roku
1909 mali, len krútili hlavami, pretože
ani v Davose, ktorý je, dá sa povedať,
Mekkou bobovania, také niečo nemali. Fungoval do roku 1927, v jeho dráhe
sa začala v roku 1936 stavať lanovka od
Grandhotela Praha na Skalnaté pleso.
Máme tu aj model Gertrúdinej chaty, ktorá stála na začiatku spomínanej bobovej
a sánkarskej dráhy, aj najstaršie sane v Tatrách z roku 1908. Sú tu aj snežnice, ktoré sa v Tatrách používali a ktoré priniesol
knieža Hohenlohe na Javorinské panstvo.

Vidieť, že história Vysokých Tatier do
rozpadu Rakúsko-Uhorska je naozaj
bohatá, len ju málo poznáme...
Žijem tu celý život a tieto veci sa ku mne
dostali náhodne. Keď sme boli deti, takéto veci nám nevštepovali. Napríklad
keď si zoberiete len Tatranskú Lomnicu,
v roku 1910 tu otvorili golfové ihrisko,
bol tu takmer 10-dňový otvárací turnaj,
na ktorom sa zúčastnila celá vtedajšia
európska smotánka. V miestach terajšej
botanickej záhrady boli tenisové kurty,
bola tu strelnica na holuby. Pod Tatranskou Lomnicou sa jazdili preteky bričiek,
na ktoré chodilo 5 tisíc ľudí, vypravovali sa priame vlaky Budapešť–Tatranská
Lomnica. Tatry žili v tých rokoch až
nadpriemerne intenzívnym kultúrnym
a spoločenským životom.
Vy ste sa niekedy venovali lyžovaniu aj
pretekársky?
Robil som biatlon, ešte za Československa. Bežky a teda aj bežkári majú ku klasickým dreveným lyžiam bližšie ako zjazdári, lebo človek jazdí s voľnou nohou.
V Tatrách sa aj korčuľovalo...
Korčuľovalo, dokonca tu bolo mnoho ľadových plôch. V Tatranskej Lomnici Liptayovo jazierko, keď sa postavili tenisové kurty,
aj tam sa robili ľadové plochy, v Smokovci
boli za starej éry tri-štyri klziská. Štrbské
pleso sa využívalo celé. Boli tam Majstrovstvá sveta v rýchlokorčuľovaní v roku 1909,
v roku 1925 ME v ľadovom hokeji. Presunuli ich z Prahy, pretože bolo teplo, aj na táborských rybníkoch bolo teplo, tak sa hrali
na Štrbskom plese. V roku 1935 tu boli ME
v krasokorčuľovaní, ktoré pre teplé počasie
presunuli zase z Budapešti. Tých podujatí
bolo na Štrbskom plese neúrekom. Jeho

nadmorská výška 1350 m.n.m. zohrávala
vtedy veľmi dôležitú úlohu.
Podujatia robíte v lyžiarskej sezóne aj
vy, na historických lyžiach a v dobových kostýmoch...
V krásnych dobových kostýmoch, dievčatá majú dlhé sukne, krásne blúzky,
nádherné klobúky a chlapi klasické gate,
ktoré sa nosili, pumpky alebo vlnené svetre, rukavice, niektorí sú nahodení v oblekoch. Podľa toho, kto sa do akej doby, do
akého roku zaradí.
Exponáty zháňate doslova po celom
svete, ale máte tu aj veci, ktoré vám darovali ľudia povedzme priamo odtiaľto,
z Tatier?
Darovaných vecí je veľmi, veľmi málo.
Ale môžem uviesť príklady. Od hokejistu
Attilu Dejcza sme dostali drevené korčule
holandského typu, od Vladimíra Tatarku historickú horolezeckú výstroj. Bratia
Suchánkovci darovali múzeu krásne poháre, trofeje, ktoré patrili ich otcovi Karolovi. Napríklad pohár za titul Majstra
Československa z roku 1953 v pretekoch
dvojsedadlových bobov, ktoré získal spolu
s Eduardom Černickým.
Verím, že po prečítaní tohto rozhovoru sa pri najbližšej návšteve Vysokých
Tatier vyberiete aj do Múzea zimných
športov v centre Tatranskej Lomnice.
Je otvorené od pondelka do nedele od
9.00 do 18.00 hod. (Zatvorené môže
byť len z technických príčin a vtedy určite nájdete na dverách telefónne číslo,
na ktorom si môžete dohodnúť návštevu v inom termíne.)
Mirjana Šišoláková
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Praha – srdce národů po 19-ty raz
T

akmer 30 súborov z 20 krajín a vyše
500 hudobníkov, tanečníkov a spevákov vystúpilo na 19. ročníku folklórneho
festivalu Praha srdce národov, ktorý sa aj
tohto roku konal tradične koncom mája.
Z organizátorov treba na prvom mieste
vyzdvihnúť zápal a výdrž manželov Márie
a Jaroslava Miňovcov. (Aj pri vedomí toho,
že festival má podporu hl. mesta Prahy,
národnostných združení činných v ČR
a ďalších sponzorov.) Priviesť do Prahy taký
počet účinkujúcich, zabezpečiť pre nich zázemie, aby mohli odovzdať cez svoj prejav
to, čo o svojej ľudovej kultúre vypovedať
chcú, to isto zasluhuje obdiv.
Pre publikum sa potom naskytá možnosť zoznámiť sa cez hudbu a tanečný
prejav s početnými, aj odľahlými regiónmi, kultúrami atď. Hralo sa, spievalo
a tancovalo predovšetkým na Staromestskom a Václavskom námestí, ale spievalo
sa aj v kostole Najsvätejšieho Salvátora na
Starom Meste pražskom. Tance a spevy
na pódiách na Staromestskom námestí či
na Můstku na dolnom konci Václavského
námestia pritiahnu už tradične pozornosť
mnohých zahraničných turistov, čiže festival už roky reálne pôsobí ako programová súčasť medzinárodného turizmu. Tu je
hodné povšimnutia, že návštevníci z tzv.
vyspelých krajín vedia ohodnotiť živé
prejavy ľudovej kultúry ako duchovného
dedičstva. Dôležitým článkom programov
je aj práca konferenciera. Ten uvádza, oboznamuje a svojimi postrehmi, nenútenými
komentármi napr. o počasí či aj rôznymi
vloženými historkami aj zabáva (sprievodDetský súbor Vienok

Staromestské námestie v záplave slnka

ný text v slovenčine sa vzápätí prekladá
do angličtiny). Veľa okoloidúcich sa len
tak pristaví a načúva: dojemným, clivým,
veselým melódiám v podaní rozličných
cudzokrajných nástrojov, kapiel v nezvyčajnom obsadení...
Vyvrcholením trojdňového programu
bol už tradične GALAPROGRAM
v Divadle na Vinohradoch v nedeľu 28.
mája večer. Už to, že pred zahájením programu na javisku divadla hrala vo foyeri
Divadla na Vinohradoch hudba zo Srbska
súboru Diogen, navodilo atmosféru voči
príchodzím. Harmonika, gitara, klarinet,
píšťalka, bubon... Veľa hostí v publiku

bolo aj zo zastupiteľských úradov krajín,
z ktorých hosťujúce súbory prišli, ako aj
národnostných združení týchto krajín,
pôsobiacich v Čechách, a podmanivá
hudba im umožnila vychutnávať si večer
od prvých okamihov.
Súbor Topoli z Bulharska predviedol
v úvode scénický obraz odobierky nevesty od rodiny pred svadbou. Nefalšovaná
mimika aktérov obradu, ich kroje, hudba
v obsadení tradičných ľudových nástrojov
ako sú gajdy, píšťala, ľudové husle, tamburína, bubon – to všetko umožnilo prežiť a do hĺbky precítiť tento obrad.
Ukrajinský súbor z Ľvova si, ako bolo
povedané, „kladie za cieľ oživiť a spopularizovať folklór zakarpatského regiónu“.
Jeho vystúpenie dovolilo divákovi stotožniť sa s mnohými prvkami tanca a zároveň obdivovať originalitu.
Mám rada maďarské čardáše s temperamentnými a precíznymi krokmi tancujúcich. Akoby nenápadne sme vtiahnutí
do rytmu a zrazu je z toho ohnivý tanec,
muži si plieskajú po sárach čižiem, ženy
ich akoby len sprevádzajú, no v tanci ani
zamak nezaostávajú. Tak to predviedol
súbor Nograd zo Sálgotariánu.
V prostredí vrcholných folklórnych
festivalov sa často očakáva, že pôjde o dokonalú formu prednesu tancov. No dôležitejšia je spontánnosť a vnútorná výpoveď
jednotlivca a skupiny. Takýto bol zážitok
z vystúpenia maďarských tanečníkov.
Vynikajúce výkony boli v tomto ročníku festivalu ako obvykle v tanečných
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choreograﬁách. Tento ročník bol však mimoriadne úspešný
divácky i odborne v oblasti hudby a spevu. Hudobná formácia
Čači Vorba, čerpajúca z klenotnice umenia naprieč svetadielmi so
svojou spievajúcou huslistkou Máriou Natanson, či mimoriadna
arménska osobnosť Karin Sarkisjan, v jednej osobe skladateľka,
klaviristka a speváčka, boli ozdobou a pomyselnou čerešničkou
na torte tohto festivalu.
V divadle, ktoré doslova žilo známymi aj neznámymi rytmami,
nechýbal ani arabský súbor Ziriab. Hudba v podaní hráčov z Libanonu a Sýrie, ktorí žijú už nejaký čas v Prahe, má úzky vzťah k ich
arabskej a zároveň blízkovýchodnej identite. Farebné zvukové spektrum, údery na bubon darbükka spolu so zvonivým zvukom tamburíny, sólo speváčky dopĺňané v refrénoch ďalšími hudobníkmi...
Medzi početnými účastníkmi nechýbal ani súbor zo Slovenska. Tentoraz to bol súbor Vienok z Bratislavy, najstarší detský
súbor na Slovensku, ktorý vznikol pred 49 rokmi. S jeho vedúcou Danou Blahovou som sa pristavila na kus reči a opýtala sa
jej, čo jej dáva život s folklórom:
„Život s folklórom je celý môj život, život celej mojej rodiny.
Súbor Vienok založila moja mama, pani Helena Jurasovová, vo
Vienku pracujú moje dve dcéry, takže vlastne folklór je súčasťou
nášho života. Dáva nám to veľmi veľa. Sme radi, že to odovzdávame ďalším deťom. Folklór obohacuje ľudí po duchovnej stránke
a myslím si, že sú potom ľudia lepší.“
S tým nemožno než súhlasiť. Tradičná ľudová kultúra zmysluplne vypĺňa voľný čas tisícom ľudí a – ako to povedala pani Blahová – najmä mladých ľudí. Chráni pred spoločensky negatívnymi
prejavmi, ako napr. drogami, alkoholizmom, ale aj kriminalitou.
Výjazdy do zahraničia sú náročné na čas a povedala by som aj
fyzicky – napríklad počas horúčav, ktoré vládnu v týchto dňoch
v Prahe. Ako to zvládate? – opýtala som sa pani Blahovej:
„Naše deti sú na to už zvyknuté, pretože za 49 rokov činnosti
súboru sme pochodili takmer celý svet a myslím si, že je to veľmi
dobrá škola života pre deti a pre nás. V živote treba zvládať aj
ťažšie situácie. Máme radšej, keď svieti slniečko, ako keby malo
pršať. Je dôležité, aby deti pili vodu, usmievali sa – myslím si, že
to zvládame výborne.“
V druhej časti programu dostali priestor aj súbory, ktoré sa
folklórnymi vplyvmi inšpirujú a ich hudba predstavuje posun
smerom k modernosti. Ako bolo zjavné z reakcií publika, aj táto
hudba bola prijímaná s obdivom a rešpektom.
Keď sa na jednom pódiu stretli viaceré súbory, mali diváci
možnosť pozorovať rozmanitosť tanečných kreácií. No ako zaznelo na záver večera, príznačná pre festival Praha srdce národů
je harmónia kontrastov. I keď jazyky sú rozdielne, pojivo, cez
ktoré si všetci účinkujúci navzájom rozumejú, je hudba.
Jarmila Wankeová

Súbor Nograd

Súbor Limbora

Detský súbor Limborka

Súbor Diogén zo Srbska

Páví tanec, Vietnamský folklórny súbor

Súbor Topoli z Bulharska

Listy 11

10_11_Wankeova.indd 11

8/2/2017 10:04:52 AM

Dovolenkové
a prázdninové
čítanie
V našom časopise
pravidelne prinášame
pohľad na aktuality
z bohatého slovenského
knižného trhu, tentoraz
sa bližšie pozrieme na
produkciu matičného
„vydavateľského
domu“. Zvlášť lákavú
a inšpiratívnu (prí)chuť
majú takéto pohľady
v čase dovoleniek
a prázdnin. Veď vtedy
máme viac voľného času,
ktorý možno využiť aj
na čítanie dobrých kníh.
Tu je pohľad na stránky
niekoľkých.
Príjemné čítanie!

M

ichal Eliáš prináša pohľad na 111
známych Slovákov. Ide o prehľadného a obsažného sprievodcu
zástupom najvýznačnejších osobností slovenských dejín. Zahŕňa biograﬁcké medailóny dejateľov od 9. storočia po súčasnosť:
štátnikov, spisovateľov, vedcov, vynálezcov,
umelcov, pedagógov... Dielo zostavil literárny historik a archivár, ktorý sa zviditeľňovaniu osobností venuje dlhodobo. Autorský
výber popri skutočne známych dejateľoch
predstavuje aj osobnosti, na ktorých významný vklad do našich dejín, kultúry
a vzdelanosti neprávom zabúdame. Do slovenského kontextu pridal aj niekoľko osobností, ktoré sa narodili v cudzine, ale majú
buď zrejmé slovenské korene, alebo ich pôsobenie významne poznačilo naše národné
dejiny. Vo výbere nájdete aj osobnosti, ktorých pôsobenie sa hodnotí kontroverzne,
ale nespochybniteľne výrazným spôsobom
ovplyvnili beh sveta. Známych Slovákov
knižka predstavuje prostredníctvom stručného textu, portrétu a ďalších obrazových
dokumentov, ukážkou diela, citátom alebo rôznymi zaujímavými prameňmi a in-

formáciami. Podobnej „proveniencie“ je
kniha popredného jazykovedca Jána Kačalu Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20.
storočí. Vedec a pedagóg v publikácii prináša odborne fundované proﬁly 21 popredných jazykovedcov. Súčasťou knihy sú aj dve
prehľadové state: o využívaní synchronickej
a diachronickej metódy v diele zakladateľskej generácie slovenských jazykovedcov
a o zásadnom obsahovom aj metodickom
obrate v orientácii slovenskej jazykovedy na
otázky spisovného jazyka a jazykovej kultúry, ktorý sa uskutočnil v polovici 60. rokov
20. storočia. Proﬁly osobností sú usporiadané chronologicky podľa roka narodenia
a zahŕňajú najdôležitejšie životopisné údaje,
charakteristiku diela a rozbor vybratých proﬁlových diel ako aj celkové zhodnotenie pôsobenia osobnosti a jej diela so zreteľom na
dané kultúrne a spoločensko-politické podmienky. Do tretice osobnosti, tentoraz dvojica stojaca pri udalostiach takpovediac jari
slovenského národa v polovici 19. storočia.
Literárny historik Pavol Parenička ponúka
pohľad – knihu s názvom Štúr a Hurban
(myšlienka a čin). Eseje približujú, osvetľu-
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jú a komentovane porovnávajú životné osudy, proﬁly, svetonázorové postoje, politické,
náboženské, ﬁlozoﬁcké, historické, literárne
a estetické náhľady, profesijné orientácie
a tvorivé aktivity dvoch najvýznamnejších
predstaviteľov štúrovskej generácie a vrcholných postáv záverečnej fázy národného obrodenia a národno-zjednocovacieho hnutia.
Stačí nateraz povedať, že zásadne formovali
vývoj národa na prelome feudalizmu a kapitalizmu, pričom Štúr sa prejavoval viac
v úlohe inšpirátora a Hurban teoretické závery uvádzal vo všetkých oblastiach „krížom,
perom a mečom“ do praktického života.
O Slovákoch sa hovorí, že sme národ spevavý. Možno práve dovolenková pohoda
aktualizuje tento status, na pomoc prichádza aj kniha. Po množstve kladných ohlasov na Veľký spevník najznámejších ľudových piesní sa vo vydavateľstve rozhodli
zozbierať a upraviť ďalšie piesne. Druhý
diel ponúka novú kolekciu 146 krásnych
ľudových piesní – slovenských, moravských
a českých – a 20 najznámejších vianočných
kolied. Ľudová pieseň nás sprevádza celým životom a pri rôznych príležitostiach
si každý rád zaspieva. Občas sa nám stáva,
že si nevieme spomenúť na slová alebo vymyslieť, ktorú ďalšiu si ešte zaspievame...
Práve táto knižka poslúži viac ako dobre
a každého presvedčí, že tento poklad, ktorý sme zdedili, je takmer nevyčerpateľný!
Kým dospelí spievajú, deti si čítajú. Hoci
aj povesti. Aj v súvislosti s článkom o súťaži Šaliansky Maťko je potešiteľná a zároveň
potvrdzujúca skutočnosť, že v čase vzniku
týchto riadkov je v matičnej knižnej TOP 10
hneď dvojica takýchto kníh. Levočské povesti do knihy uložil Ján Milčák. Kráľovskú
Levoču objímali hrubé kamenné múry, ktoré mali pätnásť bášt. Do mesta sa vchádzalo
tromi bránami, vždy po moste nad hlbokou
vodnou priekopou. Uprostred Levoče stála

honosná radnica so zvonicou, ktorá ohlasovala všetky dôležité udalosti, veselé i smutné.
A aký bol život kráľovského mesta v časoch
jeho najväčšej slávy, aké neobyčajné i zázračné príbehy si pamätajú jeho stáročné múry,
to prezradí táto vyberaná kolekcia povestí.
Prejdete spolu s nimi hrkotajúcimi vozmi
úzkou mestskou bránou, navštívite rušný
rínok s kupcami, remeselníkmi, medovnikármi, verklikárom, kováčsku dielňu s bafkajúcim mechom... Igor Válek ostal verný
vode a tentoraz sa ponoril pod vodné plochy v Povestiach o slovenských jazerách,
plesách, studniach a studničkách. Po Povestiach o slovenských riekach a Povestiach o slovenských liečivých prameňoch
a kúpeľoch prichádza autor nateraz „vodnej
trilógie“ so zbierkou tajuplných príbehov
o utešených modrastých okách, očiach a očkách slovenskej krajiny. Prečítate si v nej
o oravskej živej vode, bielej panej na Liptove, vypustenom jazere v Turci, utopenej dračici, ale aj o Čvachtošovi z Počúvadla. Oči
veľhôr – plesá – zas zrkadlia príbeh Maše
a škriatka v Štrbskom plese, žabej kráľovnej,
ďalej prezrádzajú, ako vzniklo Vrbické pleso a zmizli boginky či víla v Roháčoch. Zo
studničky vytryskla aj naša hymna a vody
ďalších hovoria o zrade a láske, ale aj o Jánošíkovi alebo o štúrovcoch oddychujúcich
po zostupe z Kriváňa... Trenčianske povesti prináša dvojica Peter Mišák a Ján Skovajsa. Zbierka príbehov približuje kraj pod
Trenčianskym hradom, niekdajším sídlom
Matúša Čáka, hrdého pána Váhu a Tatier.
Vraj na hrade zhromaždil obrovské poklady,
a viete, kde sú? Povesť nás vedie oveľa ďalej
do minulosti, približuje časy, keď jaskyňu
na trenčianskej Skalke obývali pustovníci
Svorad a Benedikt, i tie dávne časy, keď šašo
rozveselil krutého veľmoža Ctibora a ten mu
za to postavil hrad – viete ktorý? Povesť vie,
čo iní nevedia, aj o tajomstve slávnej Stud-

ne lásky, Katovom dome i o tom, čo skrývajú krypty trenčianskeho kostola. O kuruckých vojnách a zbojníkoch v Soblahove
a inoveckých horách, ako aj mnoho ďalších
nevšedných príbehov. Veselo ilustrovaných
známym karikaturistom Milanom Stanom.
Básnická bodka. Katarína Mikolášová je
autorkou piatich básnických zbierok a na
niti jej osobného „kumštírskeho“ zrenia
zreteľne vidieť, ako silnie aj jej poetická
výpoveď. Nielen v čoraz dokonalejšej forme, ale ešte viac asi v obsahu jednotlivých
zbierok a básní. Poskladaných tradične do
precízneho celku. Tentoraz prichádza s neobyčajne pôsobivou a aktuálnou výpoveďou
– o stave Zeme a ľudského sveta Sonáta pre
Zem (Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov). Jej básne tematicky vytvárajú pomyselné dva brehy – prvý formujú
verše intímnej a prírodnej lyriky, v ktorých
autorka skúma svoj vnútorný svet a vzťah
k blízkemu okoliu. Reﬂektovanie diania vo
svete (zamerané predovšetkým na negatíva
a koncipované ako memento pred odľudštením človečenského pohybu), takpovediac
angažovaná spoločenská lyrika, predstavuje
druhý breh. Mikolášová prostredníctvom
postupného gradovania emotívneho náboja
asociácií sleduje osobnú aj ľudskú transformáciu, od metaforických náznakov prechádza k reálnym konkrétnostiam a čitateľa explicitne varuje pred často nie dobrou cestou,
po ktorej ľudstvo kráča. Miestami priam
k svojej záhube. Zrelá zbierka, koncipovaná
naozaj ako verbálna sonáta (z tohto pohľadu tvorivo kopírujúca hudobný predobraz
v piatich častiach od Adagia až po Codu),
ponúka uchu lahodiace (sic!) verše. Často
minimalistické, no s maximálnou údernosťou zamýšľanej cieľovej emócie. Zážitok
z čítania poézie a dumania nad jej obsahom
umocňujú ilustrácie Petra Uchnára.
Martin Jadranský
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Aktivity Centra Emanuel

MgrA. Michal Mačuha
so speváckym krúžkom

Katarína Lauková so žiačkou

MgrA. Michal Mačuha

Centrum Emanuel

V roce 2015 založila rodačka Katarína Lauková z Liptovského Hrádku Centrum Emanuel – centrum umělecké
výchovy a vzdělávání při základní škole. Za její ambiciózní myšlenkou vytvořit ojedinělý projekt zaměřený na výchovu
a podporu dětí stojí dlouhá cesta, kterou ušla při výchově svých vlastních čtyř dětí.
Jak jste přišla na nápad vybudovat centrum umělecké výchovy
a vzdělávání při základní škole?
Po materskej dovolenke, počas ktorej mamička venuje všetky chvíle svojmu dieťatku, prichádza chvíľa rozhodnúť sa, čo ďalej. Treba
vystúpiť z izolácie a nájsť niečo, čo je zároveň aj naplnením pre človeka, ale zároveň to nesmie narúšať ďalší vývoj vlastných detí. Byť
súčasne skvelou matkou a realizovať sa pracovne nie je jednoduché.
V Prahe som nemala žiadne zázemie. Pár známych mamičiek zo
škôlky bol môj doterajší svet…
Druhorodený syn chodil na ZŠ na Nedvědově náměstí v Prahe a ja
som spoznala skvelého človeka, riaditeľa školy, ktorý bol veľmi ústretový. Jeho vyjadrenie: „máte u nás dieťa, tak aj ostatné deti sú naše!“
bolo pre mňa ako balzam na dušu a obrátila som sa na neho viackrát
s prosbou, ak som si nevedela rady. Dokázal všetko vyriešiť a ja som
v ňom začala vidieť človeka, ktorému chcem dôverovať. Veľmi mi
pripomínal môjho otca, ktorý už nežil, a keď nájdete v cudzej krajine
niekoho podobného, to je veľa.
Začala som teda učiť deti zo ZŠ Nedvědovo náměstí klavír. No
časom som videla aj iné možnosti, ktoré sa otvárali. V okolí som nevidela nič, čo by splnilo moje predstavy, kam chcem vodiť svoje deti
a rozvíjať ich talenty. Chcela som, aby to bolo pod jednou strechou,
aby tam pracovali ľudia, ktorí majú kladný vzťah k deťom, aby bolo
každé dieťa prijaté s láskou. Dať zelenú každému dieťaťu, podporovať talenty, ale aj deti, ktoré sú v kolektívoch vytláčané na okraj, deti,
ktoré majú možno boliestky a nikto ich nevypočuje…
Takto som uvažovala a pozerala sa očami matky aj očami učiteľky.
Trvalo to niekoľko mesiacov, kým som vyšla so svojím nápadom
vlastného projektu. Oslovila som spomínaného riaditeľa školy a povedala som mu o svojich predstavách. On, bývalý športovec, olympionik, ktorý vedie deti k športu, sa dal nakaziť mojím zápalom pre
hudbu a umenie. Rozhodli sme sa v rámci školy realizovať projekt,
ktorý som si vysnívala. Dostala som podporu a zdalo sa, že všetko
bude jednoduché.

No a jak realizace projektu pokračovala dál? V dnešní době je velmi široká nabídka kroužků organizací, které posílají své lektory
do škol, kde kroužky probíhají v časech družiny, což je pro rodiče výhodné v tom, že děti na kroužky nemusí doprovázet. Určitě
to pro váš projekt byla velká konkurence. V čem se liší kroužky
zprostředkované Centrem Emanuel?
Áno, aj mojou predstavou bolo poskytnúť rodičom servis pre deti
v čase, keď sú v práci a nemusia deti rozvážať do centier, ktoré sú
vzdialené od školy. Chcela som rodičom umožniť to, že sa budú po
vyzdvihnutí detí z družiny venovať len im. Veď pri každodennom časovo náročnom pracovnom záprahu je každá chvíľka strávená s vlastným dieťaťom vzácna.
Ponuka je v rámci Prahy bohatá, ale aby bolo dieťa prijaté s láskou
tak, ako som to ja prijala za alfu a omegu pri učení, keď som študovala etickú výchovu, to nie je bežné. Prijať dieťa také, aké je, to tiež nie
je samozrejmosťou. Vytváranie rodinného prostredia je devízou nášho centra. Dovolím si tvrdiť, a to nechcem nikoho uraziť, že Slováci
majú v sebe niečo, čím sme sa s Čechmi v bývalom Československu
dopĺňali. Tvorili sme skladačku.
Sme možno impulzívnejší, ale naše emócie dokážeme dať viac najavo.
Vytvořit rodinné prostředí můžete s lidmi, kterým důvěřujete. Jak
jste si své spolupracovníky vybírala vy? Jaké kroužky nabízíte?
Každý si vyberá k sebe ľudí, s ktorými je naladený na jednu strunu.
Musí tam byť súlad, inak to nefunguje. Budovanie tímu je niekoľkoročným procesom. Hľadám ľudí – Čechov aj Slovákov – aby sme
mohli vytvoriť skladačku, o ktorej som hovorila. Nájsť pedagóga,
ktorý je zároveň dobrým človekom a odborníkom, to nie je jednoduché. Umelcov okolie často považuje za čudákov, ale ich život je
pestrofarebný, vedia snívať, svet fantázie im nie je cudzí, vedia sa
stať na chvíľu deťmi a to je veľká devíza, len nám to nesmie pretiecť
pomedzi prsty.
Spev učí MgrA. Michal Mačuha, absolvent bratislavskej VŠMU.
Pre centrum je významným obohatením a mňa jeho slovenčina vždy
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Milé deti,
do dlhých letných prázdninových dní a ešte dlhších svetlých večerov vám prinášame povesť o chamtivej žabe
v tatranskom plese, o zlate, ktoré ju priviedlo do záhuby. Povesť je pre nás všetkých poučením, že nemáme byť
chamtiví, lebo skončíme ako tá žaba. A čo môže byť horšie ako takýto strašný trest? Spisovateľ Igor Válek pre
nás po Povestiach o slovenských riekach a Povestiach o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch
napísal ďalšiu krásnu knihu o utešených modrastých okách a očkách slovenskej krajiny a nazval ju Povesti
o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách. Dočítate sa o oravskej živej vode, bielej panej
na Liptove, vypustenom jazere v Turci, utopenej dračici... Plesá zas zrkadlia príbeh škriatka v Štrbskom plese,
prezrádzajú, ako vzniklo Vrbické pleso a zmizli boginky... Aké príjemné je čítať v horúcom lete o našich krásnych plesách, jazerách a studničkách a veriť, že ich voda sa nikdy nestratí. Sú to aj krásne slová. Vyslovte pomaly slovo jazero a započúvajte sa do jeho melódie. Zvučí tam čosi tajomné a krásne. Pleso zrkadlí aj radostné
tóny, studnička vyvoláva predstavu chladnej, chutnej vody. V niektorých studničkách vyviera prameň medokýša, zázračných minerálnych vôd, ktoré preslávili Slovensko.
Vaša redakcia

pleso – pleso je zvláštní jezero, které sa nachází ve Vysokých i Nízkých Tatrách. Jeho voda je průzračná, křišťálově čistá. Některé je smaragdově zelené, jiné blankytně modré, další temně modré. Všechna jsou překrásná.
Tajemné je Hincovo pleso, Devino pleso, veselá jsou Žabie plesá, Capie pleso. Ve všech sa odrážejí tatranské
štíty, zrcadlí se v nich obloha.
boginky – tajemné ženy, věštkyně
cap – kozel
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K Vysokým Tatrám patria aj žaby. Pod najvyššími slovenskými končiarmi ich bolo toľko, že
si založili vlastné kráľovstvo. V Mengusovskej, Javorovej a v severnej časti Bielovodskej doliny.
Čo medzi vtákmi znamená straka, to je medzi obojživelníkmi žaba. Vyvaľuje okále, a keď zbadá
niečo trblietavé, urobí skok – a už to schováva do pokladničky pod najväčším kameňom. Najviac
zo všetkého sa trbliece zlato, a práve za ním sa najviac trasú žabie srdcia. Už dávno však pod
Tatrami zlato možno nájsť iba v zrniečkach. Nuž aspoň tie ukladajú žaby do skrýš a strážia si ich.
Nedajbože, aby sa niekto k nim priblížil! Takému nešťastníkovi napľujú do očí jedovatú slinu a je
s ním koniec.
Každé kráľovstvo musí mať kráľa či kráľovnú. Aj tatranské žabie malo svoju so zlatou korunkou
na hlave. Tejto ostatné žaby vláčili zlato, a keď jej už spod veľkého kameňa vytŕčalo na všetky
strany, úplne prepadla márnomyseľnosti.
– Som najbohatšie zviera Tatier, budem nielen kráľovnou žiab, ale všetkých, čo tu chodia po
zemi, lietajú vo vzduchu a plávajú vo vodách! – zakŕkala hlasno, že ju bolo počuť až na Gerlachu.
Zvolala najmúdrejšie žaby z celého kráľovstva, a keď si posadali okolo kameňa, ktorý jej bol
trónom, vraví: – Služobníčky moje, ako všetkým dokážem svoju moc?
Žaby, akokoľvek múdre, sú stále len žaby. Myslia iba na bruchá, aby boli čo najplnšie, a na
zlato, aby boli čo najbohatšie. Dvanásť radkýň dalo papule dokopy, akože sa radia, a potom
najstaršia z nich rečie: – Najjasnejšia kráľovná, vládkyňou všetkého živého sa staneš vtedy, keď
budeš nielen najbohatšia, ale aj najväčšia a najsilnejšia.
– No ako to dosiahnem? – kráľovná sa od nedočkavosti trasie ako huspenina.
Na kameň sa vyteperila druhá najstaršia žaba: – Stará mať mi rozprávala, že medzi zrnkami
tatranského zlata je jedno, čo v sebe skrýva obrovskú moc.
– Kde ho nájdeme? – dychtí po ňom kráľovná.
Na kameň sa trepe tretia radkyňa: – Prehltni všetky zlaté zrnká, jedno bude určite to zázračné!

trbliece – třpytí se
napľujú – naplivají
márnomyseľnosti – namyšlenosti,
domýšlivosti

Oriesok_priloha.indd II

zakŕkala – zaskřehotala
trepe sa – vydrápe se, vyštverá se
prehltne – spolkne
brušisko – panděro
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rozďavila – roztáhla hubu
od ucha k uchu
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Kráľovná rozďavila papuľu a navláčené zlato mizlo v útrobách jej bieleho brušiska. Pohltala
všetko, čo mala pod Žabou vežou a opäť zakŕkala, až sa ozývali celé Tatry: – Rozkazujem vám, aby
ste vylovili každučké zlaté zrnko z každého plesa a bez meškania mi ho priniesli
Dlhé dni od prvého slnečného lúča až po posledný záblesk svetla všade skákali zástupy žiab a
vláčili zlaté zrnká svojej kráľovnej. Hltala ich jedno po druhom a rástla. Po týždni bola väčšia ako
svišť, po mesiaci ako kamzík a po roku sa v jej tieni mohol schovať aj medveď.
– Už som najbohatšia a najväčšia. Som kráľovnou všetkého živého v Tatrách! – ledva zakŕkala. Nuž
len ľavým okom mrkla na služobníčky, nech zavolajú všetky zvieratá, že sa im predstaví vo svojom
kráľovskom majestáte. Trochu sa ešte nadýchla a – pukla. Hoci je žabia koža naťahovacia, aj ona
má svoje hranice. Po chvíli vyniesli vody Žabieho plesa mŕtvu žabiu kráľovnú na hladinu, a keď na
ňu zasvietili slnečné lúče, skamenela. Dodnes tam sedí a každému pripomína, že chamtivosť vedie
do záhuby. Ostatné tatranské žaby sa roztratili a namiesto zbierania zlatých zrniek lovia mušky
a komáre.
No a čo zlaté zrnká? Ostali na dne tatranských plies a pliesok. Stačí sa za bezmračných nocí
zadívať na ich hladiny, vidieť ich tam všetky. Hoci mnohí tvrdia, že sa to odrážajú hviezdy...

Vo vode sa ligocú zlaté zrnká a na nich písmenká.
Keď sa správne zoradia, dostanete názov
najznámejšieho plesa vo Vysokých
Tatrách.
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poteší. Chlapov je v školstve málo a deťom chlapský vzor chýba.
Ak sa aj české deti naučia pár slovenských pesničiek, nebude to na
škodu. Možno sa podarí mať aj zbor slovenských detí či rodičov,
uvidíme, nebudem predbiehať.
Ďalej ponúkame balet. Chcela by som získať pedagóga, ktorý
bude učiť na podklade ruskej baletnej školy, pretože je skvelá, a také
má byť aj centrum.
Dramatický krúžok, ktorý máme, nie je početný, ale aj v tomto prípade musíme naučiť deti a aj rodičov, že výsledky sa nedostavia ihneď.
Učiteľ nie je čarodejník, ktorý mávne paličkou a už je to tu. To
sú hodiny a hodiny práce. Získať si dôveru dieťaťa a potom krok za
krokom postupovať tak, aby dieťa malo radosť, aby sa učilo vnímať
všetko okolo seba. Deti sú nepopísané listy a je pre mňa veľká česť,
ak s nimi môžem byť, prispievať k ich rozvíjaniu. Ony vedia veľa dávať zo seba. Robia to bez nároku na odmenu. Dávajú svoje srdiečko.
A to je vždy veľká výzva nesklamať ich.
Ak učiteľ dáva kus seba, je to potom vyvážený vzťah a vznikajú
väzby, ktoré trvajú dlhé roky.
Čo sa hovorí? Bez práce nie sú koláče. Keď sme rástli my, neboli
síce také možnosti, ale dokázali sme sa zdokonaľovať a aj sme si akosi viac vážili toho, čo dostávame. Teraz sa snažíme dať deťom veľa
a deti sa nezamýšľajú nad tým, čo všetko za tým je. Deti ale musia
pochopiť, že výsledok sa rovná vynaloženému úsiliu.
Pozitívne výsledky sa dostavujú u detí, u ktorých spolupracujeme
s triednym učiteľom a rodičom. Vtedy deti zdolávajú problémy ľahšie a to je pre nás veľká odmena.
To ma priviedlo k myšlienke robiť kurzy muzikoterapie v našom
centre a tak pomáhať tým, ktorí to potrebujú a aj chcú.
Som otvorená nápadom, ľuďom, ktorí by sa chceli realizovať u nás
profesijne.
Jaká je kapacita jednotlivých kroužků?
10 detí v skupine.
Pořádáte i kurzy pro dospělé...
Áno, v našej ponuke sú aj kurzy pre dospelých, napr. spoločenský
tanec, ale s dospelými je to náročnejšie. Ťažšie si vedia nájsť čas pre
seba. Verím ale, že časom sa nám podarí preraziť aj v tejto vekovej
kategórii. Bojujeme aj s tým, že prenájom priestorov na výučbu dospelých je oveľa drahší, a preto je problém to ﬁnančne utiahnuť.
Tam musíme kalkulovať s tým, aby sme neboli stratoví. Nápady sú,
elán tiež, ale všetko sa odvíja od ﬁnancií.
Prvou včeličkou u dospelých je spevácky zbor pre učiteľov pod
názvom Škála. Prečo? Chvíľa na zamyslenie. Každopádne, učitelia
sú tam spokojní, oddýchnu si. Michal Mačuha, ich dirigent, vďaka
svojej odbornosti a zanieteniu vniesol medzi nich to pravé orechové.
Jaké máte plány do budoucna a co si kladete za cíl?
Naše centrum je umelecké a keď sa pozriete naokolo, je to ťažký
chlebík, pretože, ak nie ste nijakým spôsobom dotovaní, nemôžete
ísť pod cenu. A aj keď som dobrodruh a snívam s otvorenými očami,
čísla nepustia. Keďže utiahnuť centrum, ktoré je zamerané len umelecky, je veľmi náročné, budem musieť postupne zaraďovať do našej
ponuky aj iné aktivity, o ktoré je záujem, napr. prírodovedecký krúžok. Deti veľmi zaujímajú kamene, asi nie je dieťa, ktoré by nenosilo
plné vrecká kameňov domov a asi nebudem jediná, ktorá z práčky
vyberá podobné poklady. Chcem teda aj z tohto súdka niečo ponúknuť. Veľmi horúca je teraz myšlienka na dramatický krúžok pre deti
Slovákov, z ktorých mnohé neovládajú dobre rodný jazyk svojich
rodičov. To ma napĺňa smútkom. Nechcem opomenúť ani prípravu
detí do 1. tried, to je veľmi dôležité, a preto pripravujeme kurzy pre
budúcich prváčikov.
Keď sa obzriem dva roky späť, musím spomenúť pána Jaroslava
Mítha, ktorý ma aj so svojou manželkou morálne veľmi podporoval, a to som ani netušila, že sa stane pánom radným pre školstvo.
Aj dnes dokážeme spolu komunikovať, aj keď to s takou Slovenkou
nemá jednoduché. Cením si, že nespyšnel a vždy mi otvorene povedal svoj názor. Nie vždy sme museli mať rovnaký názor, ale úprimnosť medzi nami je a ja si to veľmi cením.
Kde vyrůstaly vaše děti a jaké to pro vás bylo přijít se čtyřmi dětmi do Prahy? Znala jste Prahu, měla jste k ní nějaký vztah? Měla
jste v Praze, potažmo v Čechách nějaké známé?

Narodili sa na Slovensku v Liptovskom Hrádku. Keď sa nám narodilo štvrté dieťa, našiel si manžel prácu v Prahe.
Syn hral hokej a mal v Prahe omnoho väčšie možnosti ako v okolí
Liptovského Hrádku, tak sme sa presťahovali. Prvorodený syn mal
v tom čase 13 rokov, druhorodený 11, tretí syn 2 roky a Noemi
1 rok. Pre každého z nás to znamenalo veľkú zmenu. Najstarší syn
je nadaný na jazyky, takže jeho vyučujúca češtiny na gymnáziu nepočula rozdiel vo vyjadrovaní. Jonatan chodil na ZŠ a museli sme
robiť skúšky z českého jazyka za roky spätne od 2. triedy. To sme sa
poriadne zapotili, ale zvládli sme to. Výhoda bola v tom, že ja som
bola v tom čase na materskej, takže som sa mu mohla venovať. Natanael išiel do škôlky až v 4 rokoch, preto som bola doma. Bolo to
dieťa disciplinované, bezproblémové, no nerozumel po česky, ja som
s nimi hovorila stále po slovensky. V škôlke bol tichší, nie preto, že
bol utiahnutý, ale nerozumel. Trvalo mu to dlhšie, kým sa zaradil do
kolektívu. Pani učiteľky boli skvelé a snažili sa mu pomáhať. Najmladšia dcéra nemala jazykový problém, dokonca učila české deti
vyslovovať správne ř.
Ja som bola počas materskej izolovaná, ale bola som zahltená povinnosťami, ktoré vyplývajú zo starostlivosti o takú veľkú rodinu,
takže som nepociťovala žiadny nedostatok. Nenarazila som na nepochopenie, že hovorím po slovensky. Maminkám na detskom ihrisku
to nevadilo a spoznala som niekoľko skvelých ľudí, s ktorými som
dodnes v kontakte. A to sa ľahšie prekonávajú problémy, ak viete, že
máte okolo seba ľudí, ktorým môžete dôverovať. Problematickejšie
to bolo, keď prišiel čas rozhodnúť sa, čo po materskej tzv. dovolenke...
Kdo vám v začátcích nejvíc pomohl?
Riaditeľ ZŠ, kde chodil spočiatku jeden syn a postupne aj ďalšie
dve deti. Vybavil nám škôlku, zariadil aj záležitosti potrebné pre najstaršieho syna. Je to človek, ktorý je ľudský a dvere má otvorené pre
každého, kto potrebuje poradiť a pomôcť. Neraz som za ním prišla aj
so slzami v očiach a odchádzala som pokojná. Myslím, že medzi nami
je priateľský vzťah, úprimný. Dokážeme si povedať do očí, čo treba.
Berie ma ako Slovenku, ktorá má podrezaný jazyk, ale vie, že čo mu
poviem, hovorím z úprimného srdca a vždy v snahe pomôcť veciam.
Je to velký rozdíl jak vás vnímají lidé na Slovensku a v Praze?
Slováci, to je iná nátura a treba si aj na nás zvyknúť. Mnohokrát
ľudí šokujem svojou priamosťou. Nájdu sa samozrejme aj takí, ktorým nesedím, ale tak to je všade. Môj starý otec vždy hovoril, že prvá
a posledná ovca býva zaháňaná a je to pravda. Ľudia, ktorí nijakým
spôsobom nevyčnievajú z radu, žijú život kľudný. No ja potrebujem, aby sa niečo dialo. Keď mám nejaký sen, snažím sa za ním ísť
a neuvažujem o prekážkach, pretože by som sa do ničoho nepustila.
Myslela som, že v Prahe nie je závisť, to som bola naozaj naivná. Je
rovnaká ako aj na Slovensku. Musela som to zažiť na vlastnej koži.
Prichádzajú sklamania, potom nazbieram sily a idem ďalej. Nechcem sa vzdávať a až teraz zisťujem, koľko sily a energie mám. Život
v Prahe je na jednej strane pre mňa prínosom, na druhej strane som
o niečo prišla.
Po prečítaní článku v aprílových Listoch Slováci a slovenský jazyk vo vybraných lokalitách ČR v sociologických sondách som sa
utvrdila v tom, že to, čo robím, má význam. Som šťastná... Mám
4 zdravé deti, prácu, ktorá ma napĺňa. Dostala som veľa, veľké božie
požehnanie.
Mgr. Irena Svobodová
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Lidice pre 21. storočie
Nedávno sme si pripomenuli smutné výročie – 75 rokov od lidickej tragédie. Za smrť zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha zaplatili stovky nevinných ľudí. Vrcholnou akciou nacistov s cieľom zastrašiť
obyvateľstvo v protektoráte bolo vypálenie stredočeskej dediny Lidice dňa
10. 6. 1942 a jej následné zrovnanie so zemou. S nacistickou precíznosťou
zmizli Lidice z mapy Európy, ako aj všetko, čo by ich mohlo pripomínať.

Milada Cábová, jedna z preživších lidických žien,
pri oslave svojich 90. narodenín

Obyvatelia zaplatili krutú daň. Muži
boli zastrelení, ženy skončili v koncentračnom tábore Ravensbrück a pomsta za smrť
R. Heydricha neobišla ani deti. 81 detí zahynulo vo vyhladzovacom tábore Chelmno,
iba 7 detí bolo určených na ponemčenie.
Táto akcia vyvolala odpor na celom svete.
Po skončení vojny bolo územie starých
Lidíc vyhlásené za pietne územie a neskôr
za národnú kultúrnu pamiatku. Koncom
40. a začiatkom 50. rokov severozápadne
od pôvodnej obce vyrástli nové Lidice,
do ktorých sa vrátili lidické ženy, ktoré
prežili útrapy koncentračných táborov.
Vzniklo tu tiež múzeum a Pamätník Lidice, ktorého úlohou je, aby sa na lidickú
tragédiu nezabudlo. Pamätník rozvíja bohatú činnosť, zameranú na širokú verejnosť, ale predovšetkým na školy a ich žiakov. Organizuje rôzne akcie, ako sú napr.
semináre pre pedagógov ako aj žiakov
všetkých vekových kategórií, rôzne súťaže
fotograﬁcké, výtvarné, literárne. Medzi ne
patrí aj medzinárodná vedomostná súťaž
Lidice pre 21. storočie. Túto vedomostnú a literárnu súťaž vyhlasuje Pamätník

Lidice, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozoﬁcká fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Cieľom súťaže je prispieť
k zachovaniu pamiatky občanov obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami
v roku 1942, ale aj prehĺbiť vedomosti
žiakov o období druhej svetovej vojny.
V tomto roku sa uskutočnil už 12. ročník súťaže. Súťaž sa koná s podporou Ministerstva kultúry, Ministerstva školstva,
mládeže a telovýchovy ako aj Ministerstva
obrany Českej republiky.
Realizuje sa v dvoch kolách. V prvom
kole majú žiaci odpovedať na otázky, dotýkajúce sa priamo histórie Lidíc, ale aj života
v Protektoráte Čechy a Morava. Súčasťou
otázok sú aj plagáty, karikatúry, ukážky
z ﬁlmov a pod. Otázky sú pomerne náročné. Prihlásení súťažiaci v rámci prvého kola
musia tiež napísať krátku esej na danú tému.
V tomto ročníku to bola téma Čo pre mňa
znamená sloboda. Z prvej aj druhej kategórie postúpilo do druhého kola po dvadsaťjeden ﬁnalistov. V druhom kole ich čakali
ešte náročnejšie úlohy ako v prvom. Do výsledného hodnotenia sa im započítali body

z obidvoch kôl ako aj udelené body za literárnu prácu. Do tohto ročníka sa zapojilo
2171 účastníkov a 115 škôl. Výsledky boli
zverejnené 11. mája 2017, ale slávnostné
vyhodnotenie sa uskutočnilo až 14. júna
2017 v Multifunkčnom centre Hlinsko.
Po úvodných príhovoroch hostí nasledoval bohatý program. Zaujímavé bolo
vystúpenie iluzionistu Pavla Kožíška,
slávnostné fanfáry, hudobné vystúpenia,
ale aj čítanie ocenených literárnych prác.
Vrcholom akcie bolo ocenenie najlepších
jednotlivcov vo vedomostnej súťaži, ako
aj udelenie cien poroty za najlepšie literárne práce. Oproti iným súťažiam, kde
dostávajú ceny iba traja najlepší, v tejto
boli ocenení vecnými darmi a diplomami
všetci ﬁnalisti a potom aj traja najlepší
z každej kategórie.
V rámci súťaže sa vyhodnocuje aj najaktívnejšia škola podľa počtu žiakov zapojených do súťaže v pomere k celkovému
počtu študentov. V tomto 12. ročníku sa
ňou stalo Gymnázium Kysucké Nové
Mesto zo Slovenskej republiky. Ako odmenu získalo zdarma autobusovú dopravu na slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže, ako aj voľné vstupenky na vzdelávacie
aktivity do Pamätníka Lidice. Publikáciami boli ocenené aj ďalšie školy.
Po slávnostnom vyhodnotení si účastníci pozreli Národnú kultúrnu pamiatku
Ležáky. Zoznámili sa so smutnou históriou bývalej obce Ležáky, ktorá podob-

Ocenená Lenka Kľačková
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Výsledky 12. ročníka:
I. kategória:
1. miesto: Ondrej Číž,
Matičné gymnázium Ostrava
2. miesto: Michal Blaško,
Gymnázium T. G. Masaryka,
Ústí nad Orlicí
3. miesto: Matúš Bohatý,
Základná škola Skuteč
II. kategória:
1. miesto: Martin Bartoň,
Gymnázium T. G. Masaryka,
Ústí nad Orlicí
2. miesto: Filip Kukla, Gymnázium
T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
3. miesto: Janka Kľačková,
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

Cena poroty:
I. kategória:
Barbora Honzlová,
Základná škola Humpolec
Žoﬁa Husáková,
Gymnázium Frýdlant
Veronika Kološová,
ZŠ Pardubice-Spořilov
II. kategória:
Martin Bartoň,
Gymnázium T. G. Masaryka,
Ústí nad Orlicí
Eva Suchárová,
Gymnázium Kysucké Nové Mesto
Jana Sušická,
Gymnázium V. Hlavatého, Louny

Lenka Kľačková s Alicou Virdzekovou

ne ako Lidice bola vypálená nacistami
a obyvatelia zavraždení, a pozreli si pietne územie.
Hoci od týchto smutných a tragických
udalostí prešlo 75 rokov, nesmieme na
ne zabúdať. Aj súťaž Lidice pre 21. storo-

čie prispieva k prehlbovaniu vedomostí
mladých ľudí o období druhej svetovej
vojny, ale aj o totalitných režimoch, ktoré zapríčinili smrť miliónov nevinných
ľudí, zničenie miest, dedín a historických pamiatok, ktoré boli nenávratne

stratené. Treba spoznávať históriu ľudstva, aby sme sa vyvarovali chýb, aby sa už
nikdy neopakovali tragédie, spôsobené
túžbou po moci a snahou ovládnuť a zotročiť iných.
PhDr. Alica Virdzeková,
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

Originálne letné podujatie v DNM
L

etné výstavy maliarov a výtvarníkov zo Slovenska v Dome
národnostných menšín v Prahe organizované DOMUS
SM v Českej republike v spolupráci s bratislavskou Galériou
umenia sa stali už tradíciou.
21. júla predstavil kurátor a riaditeľ Galérie Artem PhDr. Ľuboslav Moza prítomným významného slovenského maliara Zoltána Nagy Enzoe. Vybraná kolekcia pre Prahu je zameraná len na
ženský akt, ktorý je spracovaný jeho typickým štýlom rukopisu.
Enzoe pracuje s riedenou farbou, ktorú nanáša rýchlymi ťahmi
širokým štetcom. Farba bez zásahu umelca slobodne steká, alebo
sa rôzne tóny vpijú do seba a vytvárajú nezamýšľané svojvoľné
štruktúry. Fascinácia ženským telom pripravila maliara o jeho
pôvodnú profesiu reformného evanjelického kňaza. Zároveň mu
jeho pôvodná technika a vysoko kvalitne spracované témy umožnili stať sa slobodným umelcom, ktorého práca je vyhľadávaná. Na vernisáži účinkovala Matylda Štancelová, mladučká
speváčka so slovenskými koreňmi a jej kolega zo skupiny Sailentea Dan František. Video-reportáž z podujatia nakrúcala
Praha TV, ktorá pred kamerou vyspovedala nielen maliara, ale
aj celý rad hostí.
Hlavnou časťou programu bolo zasvätené slovo kurátora
výstavy PhDr. Ľuboslava Mozu, ktorý sleduje umelcovu prácu
už dlhé roky.
Riaditeľ Galérie Artem dováža každý rok do Prahy len obrazy zo Slovenska spolu so špeciﬁckou srdečnou atmosférou slnkom prežiareného Slovenska, vynikajúce slovenské víno a svoj
vrelý obdiv k práci slovenských umelcov.
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Ke kritice krajanské
politiky od Slováků
Vycházíme ze sond, které dostatečně naznačují, že spokojenost se slovenskou politikou vůči
zahraničním Slovákům může u samotných slovenských krajanů poměrně silně kolísat.

Ú

střední osou naší prezentace je
jeden kritický názor, který sice
může být považován za krajní či
výlučné hodnocení, ale zdá se, že ilustruje
právě ta témata, která krajané mohou vnímat problematicky. Autorem vyhraněného
kritického postoje vůči slovenské politice
ve prospěch zahraničních Slováků je krajan
žijící v Německu, zakladatel a první transparentně zvolený předseda Svetového sdruženia Slovákov vo svete v letech 2002–2006
(pozn. redakce)1. Jmenuje se Dušan Klimo
a zvolil pro své hodnocení slovenské krajanské politiky ostrý podtitul Fámy, sebeklamy
a realita. Podtitul patřil k článku Koľko Slovákov žije v zahraničí?2 Článek byl publikovaný na webu s názvem Slovenské slovo.3
Tyto internetové noviny usilují o zachování
slovenské identity, k čemuž má posloužit
mj. ideový záměr Panslovanské unie,4 a nelze tudíž toto médium považovat za oﬁciální
diskusní pole k dané problematice. Navíc
neznáme přesně důvody, proč autor k prezentaci svých názorů zvolil právě tyto noviny. Přestože by mohla právě tato jmenovaná
skutečnost výběru novin naznačovat polohu
jeho uvažování a my bychom mohli spekulovat o autorových záměrech. Navzdory
zmíněným pochybnostem mají Klimovy
názory svou vypovídací hodnotu, takže je
užitečné některé z nich si přečíst v naší následující zkratce. Případně se dozvědět více
z internetových odkazů uvedených pod čarou tohoto textu.
Podle Klima praxe ukazuje, že parametry politiky Slovenské republiky ve vztahu k „zahraničním Slovákům“ už dávno
neodpovídají reálným podmínkám, zejména těch Slováků, kteří žijí a působí na
„Západě“. To zní docela rázně. Důsledky
dlouhodobého neřešení už dávno známých problémů se projevují mj. i v dramatickém poklesu počtu osob, které se
v zahraničí hlásí k slovenskému původu
(Dušan Klimo uvádí třeba následující
čísla: v letech 1990/1991 bylo v zahraničí cca 2,5 milionu Slováků, v letech
2010/2011 údajně sotva 1 milion!).
Tento alarmující vývoj podle Dušana
Klima zůstává ze strany příslušných orgánů
a institucí SR dlouhodobě nepovšimnut.

Ty nepodnikly žádné kroky, které by pokračující pokles přibrzdily a popřípadě zastavily. O revitalizaci slovenské pospolitosti
v zahraničí se za daných podmínek nedá
podle Klima prý ani jen snít.
Jako hlavní příčinu kritické situace
a největší překážku na cestě k nápravě Klimo vidí v legislativních nedostatcích, které jsou obsažené v dokumentu Koncepcia
štátnej politiky starostlivosti o Slovákov
žijúcich v zahraničí do roku 2015. Tento
dokument podle jeho kritiky přednostně
zohledňuje potřeby a požadavky slovenských komunit ze střední a jihovýchodní
Evropy, a to z hlediska dotací. Za uměle
udržovanou a šířenou fámu považuje početní sílu slovenského zahraničí o více než
dvou milionech zahraničních Slováků.
Při vnímání slovenského zahraničí ze
strany veřejnosti se podle Klima stále častěji dostávají do popředí „krajané“ jiného
druhu, než je deﬁnuje zákon č. 474. Jde
o občany Slovenské republiky, kteří pracují, studují nebo „jen tak“ dočasně žijí
nějakou dobu v zahraničí a pravidelně se
vracejí domů na Slovensko, kde mají trvalé bydliště. Ve smyslu citovaného zákona

tyto osoby nelze považovat za kategorii
Slováků žijících v zahraničí, protože se
v zahraničí zdržují přechodně a na Slovensku mají trvalé bydliště. To podle Klima
nejsou jednoznačně žádní krajané.5
Klimovi navíc vadí, že jde o občany SR,
mezi nimiž se nacházejí i příslušníci jiných
národností a nikoli jen slovenské národnosti.
Autor prezentované kritiky se podivuje nad
tím, že v poslední době je slovenská diaspora
(na jedné straně klasická, tedy „předlistopadové“ emigrace, tj. občané cizích států, ale
slovenského původu, a na straně druhé občané SR s dočasným pobytem v zahraničí)
stále častěji vnímána jako jedna množina
„krajanů“, „zahraničních Slováků“ či „našich
rodáků“. V tom vidí zárodek dalších nejasností a tím i více problémů.
Na pozadí naznačených výtek si autor ve
svém kritickém rozboru pokládá další otázky. Předně se ptá, komu vyhovuje tento stav,
který je podle něho evidentně přeplněn nepodloženými a tím zavádějícími údaji? Je
opravdu reálné uvažovat o početní potenci, to znamená o více než dvou milionech
Slováků v zahraničí? Není tato iluze (pokud
to je ovšem skutečně iluze; nikdo totiž sta-
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tisticky tato čísla zatím nevyvrátil a ani nepotvrdil, pozn. S.B.) o třetině slovenského
národa v zahraničí spíše škodlivou, když
je argumentačně využívána v úředních
dokumentech a v prohlášeních domácích
oﬁciálních činitelů na Slovensku a také
v prohlášeních představitelů krajanských
organizací v zahraničí? Klimo k tomu hned
vyslovuje domněnku, že to slouží v první
řadě k upevnění pozic těch subjektů, které
mají v agendě „zahraničních Slováků“ své
dobré postavení. Dobré postavení je pak takovouto argumentací ještě pevnější. Taktéž
kompetence domácích institucí jsou tím
širší. Argumenty organizací při jednáních
o výši ﬁnančních dotací jsou tím silnější,
čím větší je jejich počet (i když pouze na
papíře, jak uvádí Klimo).
Klimův další komentář zachází občas do značných detailů, o jejichž váze je
však autor přesvědčen. Předkládá k úvaze
například následující postřeh. Slovenské oﬁciální orgány svou činnost opírají
o nereálné a neověřené údaje. To by mohl
zčásti vysvětlit (ne omluvit!), a to určitou
nedbalostí. Podle něho prý i představitelé
krajanských spolků a sdružení rádi argumentačně uvádějí neověřitelná čísla na důkaz důležitosti a výjimečnosti své funkce.
Najdou se mezi nimi i kvaliﬁkovaní spolkoví funkcionáři, tzv. krajané z povolání,
kteří před kamerami bez ostychu vzbuzují
dojem, že reprezentují – tj. oﬁciálně zastupují – „více než dva miliony Slováků, čili
třetinu slovenského národa“. Podle Klima
to nevypadá jinak ani ve všech virtuálních
krajanských spolcích, které si po celém
světě zřídili šikovní podnikavci, kteří znají
Slovensko pouze do té doby, dokud z něj
mohou co nejvíce vytěžit.
Aktéry této zahanbující inscenace podle
Klima vůbec nezajímá, jaký dojem o slo-

venském zahraničí svým počínáním zanechávají ve slovenské veřejnosti. Udržovat
slovenské občany v domnění, že v zahraničí existuje obrovský lidský a s ním spojený
i ekonomický potenciál, je zavádějící, nepřístojné a vysokou měrou nezodpovědné.
Všichni tito tvůrci a správci novodobých
gogolovských mrtvých duší ve slovenském
světě se spoléhají na přetrvávající nezájem
veřejnosti na Slovensku o slovenské zahraničí. Zájem relevantních orgánů, institucí
a politických stran o osudy „našich rodáků“ má (podle Klima) většinou jen deklarativní charakter.
Klimo se tudíž ptá, čím to je? Problém
vidí v uspořádání věcí, v řádu. Domnívá
se, že absentuje jednak dobrá legislativa,
jednak konstruktivní a koncepční státní
politika péče o postavení Slováků žijících
v zahraničí. Měla by to být podle Klima
taková státní politika, která by zaručovala oboustranně prospěšné vztahy splňující
evropské standardy.
Při hledání řešení problémů a východisek směřujících ke zvýšení vzájemné
důvěry a porozumění mezi slovenským
zahraničím a Slovenskou republikou je
podle Klimova návrhu v první řadě třeba
se dohodnout na tématech a tematických
okruzích zásadního významu (tedy na prioritách), jakož i na jasných, nezpochybnitelných „pravidlech hry“.
Pro dokreslení odhodlaného postoje
Dušana Klima k současnému stavu vztahu
slovenské společnosti doma vůči krajanům
v zahraničí uvádíme na závěr několik jeho
návrhů, které mají být změnou ke zlepšení provozu diskutovaného stavu věcí:
1. „Koncepcia štátnej politiky starostlivosti
o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015“
byla podle Klima v prezentované podobě
nadmíru rozsáhlá, komplikovaná a mohli se

v ní vyznat jen specialisté ze Slovenska. Navrhuje tudíž, že přínosem by byla „zeštíhlená“ verze Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na
další období. Novou koncepci vidí spíše než
v byrokratických formulacích naopak v podobě praktické příručky, srozumitelné i laické veřejnosti, tzn. i Slovákům v zahraničí.
2. Nová Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí plánovaná na další období by už neměla mít podobu dogmat, ale její „duch“, obsah a forma by
měly pružně reagovat na potřeby a požadavky aktuálních procesů ve slovenské diaspoře.
3. Vypracování nové Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na další období by mělo být svěřeno
do rukou takovým odborníkům ze Slovenska, kteří by byli otevření i nekonvenčním
myšlenkám a kteří by se tak nebránili těsně
spolupracovat se zástupci slovenského zahraničí a kteří by v první řadě hledali způsoby řešení problémů, na rozdíl od běžné
praxe, kdy se prioritně uvádějí důvody, proč
problémy nelze řešit. Bez těchto a dalších
předpokladů podle Klima nelze ve vztazích
zahraničních Slováků a Slovenska vytvořit
atmosféru vzájemné důvěry a motivace.6
Stanislav Brouček,
Etnologický ústav AV ČR
1)

Redakcia mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí
chcú o sebe vedieť… bola prítomná pri vzniku Svetového združenia Slovákov vo svete, pri voľbe jeho orgánov vrátane predsedu a pri ďalších postupoch v činnosti
Združenia. Článok predkladá čitateľom ako doklad
pisateľa, ktorý sa zoznámil so situáciou po pätnástich
rokoch pravdepodobne formou orálnej histórie, bez
písomných dokumentov vzťahujúcich sa ku Svetovému združeniu Slovákov v zahraničí i k súčasnej situácii
Slovákov vo svete.
2)
KLIMO, D.: Koľko Slovákov žije v zahraničí? Fámy, sebeklamy a realita. Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/kolko-slovakov-zije-v-zahranici/ (cit. 5. 6. 2015).
3)
Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/ (cit. 5. 6.
2015).
4)
Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/ideovyzamer-panslovanskej-unie-2/ (cit. 5. 6. 2015).
5)
Podobný názor se vyskytoval také u českých krajanů,
kteří emigrovali ještě v době socialismu. Vyskytoval se
také ojediněle na krajanských konferencích v České
republice a bylo možné jej zaznamenat třeba v USA,
kde krajané registrovali některé až kriminální případy
mladých českých občanů, kteří po sametové revoluci
hledali ve svobodném světě také díl svobody pro sebe
a vykládali si možnosti svobodného chování po svém.
Ke starousedlickému krajanskému spolkovému životu
se přece jen postupně začal přiřazovat i tento novodobý
druh diasporální migrace, působící jako jakési permanentní přelévání mladé pracovní síly v nejrůznějších
oborech, hledající obecně řečeno jinokulturní a profesní zkušenosti (včetně studentských stáží) a nemigrující už z důvodů sociální, politické nebo ekonomické
nouze. To samozřejmě není speciﬁcký jev pouze český
a ani slovenský, ale spíše naopak. Jeví se jako současné
velké téma světových migrací, kdy lidé jsou na základě
moderních informačních technologií spojeni nejen
mezi sebou navzájem, ale dostávají se do výrazné kontinuity s prohlubujícím se kontaktem se zemí původu,
v našem případě buď s Českou republikou nebo se
Slovenskou republikou.
6)
KLIMO, D.: Koľko Slovákov žije v zahraničí? Fámy, sebeklamy a realita. Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/kolko-slovakov-zije-v-zahranici/ (cit. 5. 6. 2015).
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Utajený podzemný svet

Kutnej Hory
Kutná Hora je malebné dvadsaťtisícové stredočeské mesto, ktorého názov súvisí s ťažbou –
„kutáním“ striebra a strieborných rúd. Koncom 13. storočia sa v tunajšom banskom revíre
ťažila asi tretina striebra v Európe. Pre svoju nevšednú krásu bolo historické jadro kráľovského
mesta Kutná Hora vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 1995 bolo spolu
s chrámom svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v neďalekom Sedlci zapísané
do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

O

krem mnohých historických pamiatok (Vlašský dvůr, gotický meštiansky Kamenný dům, kaple Božího těla, kostel
sv. Jakuba, gotická kamenná fontána – súčasť stredovekého mestského vodovodu, Jezuitská kolej – dnes sídlo GASKu – reprezentatívnej galérie stredočeského kraja spravujúcej bohaté zbierky
českého moderného umenia, či klášter Voršilek) je jadro mesta zvlášť
cenené ako atypicky riešený urbanistický celok pozostávajúci z množstva gotických, renesančných a barokových domov.
Nie každý návštevník Kutnej Hory, tohto architektonického
skvostu, tuší, že v kamennom podloží uličiek mesta sa nachádza
labyrint stredovekých chodieb a štôlní, pozostatok skrytého podzemného sveta spojeného s dobývaním strieborných rúd. Dobrou
správou je, že časť tohto tajomného sveta je sprístupnená pre verejnosť. Súčasťou bansko-historickej expozície Českého muzea stříbra
je stredoveké banské dielo nachádzajúce sa v podzemí v priestoroch
medzi hlavnou budovou múzea – Hrádkem a chrámom svaté Barbory. Tieto tajomné a dlho utajené priestory boli objavené v roku
1967 pri hydrogeologickom prieskume historického jadra mesta.
V hĺbke zhruba 22 metrov pod Jezuitskou kolejí bola objavená
stará štôlňa. Objavitelia boli presvedčení, že ide o slávny banský systém Osel, ktorý patril až do polovice 16. storočia k najhlbším a najbohatším kutnohorským baniam. Dôkladný prieskum ale ukázal, že
ide o dokonale zachovanú stredovekú odvodňovaciu štôlňu, ktorá

vznikala razbou v rulách a bazálnych kriedových zlepencoch od
14. až do začiatku 16. storočia – štôlňu sv. Jiří.
V nadloží ruly sa nachádzajú usadené horniny obsahujúce vápenec, vďaka ktorým sa v štôlni stretávame s podobnými javmi ako
v krasových jaskyniach. Stredovekí baníci pracovali ručne, s banskými kladivkami tzv. „želízkem a mlátkem“. Stopy po ich úderoch
sú dodnes viditeľné na stenách a strope štôlní. Občas návštevníci
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narazia na drobné výklenky, do ktorých si baníci vkladali svoje kahany – hlinené misky naplnené lojom.
V roku 1995 bolo v pôvodnej vetracej šachte stredovekého banského diela vybudované mohutné schodiskové teleso, hlboké 33 metrov,
ktoré umožnilo otvoriť podzemnú trasu pre verejnosť. Tá je v dĺžke
250 metrov sprístupnená v rámci prehliadky II. okruhu „Cesta stříbra“. Približuje proces, ktorým musela prejsť strieborná ruda, kým sa
z nej vyrazila minca – legendárny pražský groš.
Súčasťou tohto prehliadkového okruhu je aj replika banského diela
s technickým vybavením, scénická expozícia približujúca spracovanie
striebornej rudy, pôvodný gigantický ťažobný stroj na konský pohon
tzv. „trejv“, a to najväčšie lákadlo okruhu – autentické stredoveké
banské dielo. Návštevníci „vyzbrojení“ helmou s elektrickým svetlom, bielou plátennou baníckou halenou „pertyklou“ a nevyhnutným kúskom odvahy zostupujú so sprievodcami do podzemnej časti
pôvodných stredovekých chodieb.
Pretože je o II. prehliadkový okruh nesmierny záujem /prehliadka
trvá asi 1,5 hodiny/, odporúča sa si miesta s dostatočným predstihom
zarezervovať telefonicky či online /https://rezervace.cms-kh.cz/.
Samotná prehliadka začína na nádvorí Hrádku. Odtiaľ už vedú
kroky návštevníkov do priľahlých záhrad, kde je vstup do gigantickej drevenej kužeľovitej stavby ukrývajúcej vo svojom vnútri
originálny stredoveký „jáchymovský trejv“– banské zariadenie,
pôvodne používané od 16. storočia na jáchymovskej banskej
šachte Helena Huber až do roku 1901. Trejv tu zostal až do roku
1948, kedy bol rozobraný a inštalovaný v Kutnej Hore vo vonkajšej expozícii múzea. Pohon stroja zaisťovali štyri páry koní,
ktoré s jeho pomocou dokázali vyzdvihnúť až tonu nákladu z 250
metrových hlbín.
Tu pod drevenou strechou vyfasujete biele „pertykly“ i moderné
ochranné prilby s elektrickým svetlom (stredovekí baníci si hlavy
chránili koženými kapucňami).

Potom sa celá skupina akoby živá reklama múzea presúva uličkami mesta k neďalekému vstupu do šachty sv. Jiří. Strohým
betónovým schodiskom zostupujeme do hĺbky 33 metrov pod
úroveň mestských ulíc. Po úvodných slovách a varovaní sprievodkyne, aby sa osoby náchylné ku klaustrofóbii a so srdečnými
problémami návštevy šachty radšej vzdali, vás tak nejako prejde bezstarostná veselá prázdninová nálada. Budeme prechádzať
niekoľkými kritickými bodmi našej štvrťkilometrovej podzemnej
trasy – najnižším a potom najužším miestom kamenných tunelov. Naša sprievodkyňa nás zabáva „veselými“ príhodami z praxe,
ako sa celá skupina musela otočiť a vrátiť naspäť, keďže vznikla
panika, keď niektorí členovia skupiny neuniesli psychickú záťaž.
„Je to iba vo vašich hlavách,“ usmieva sa sprievodkyňa. Najužším miestom chodby sa vraj pretlačí aj značne telnatý návštevník,
ak je však dostatočne psychicky zdatný…

Cestou podzemným labyrintom vás neustále sprevádza zurčanie spodných vôd, potôčiky sa menia na jazierka, voda je v neustálom pohybe a zapĺňa spodné doposiaľ nepreskúmané, zatopené poschodia bane. Výzdoba pripomína vápencové jaskyne, nechce
sa veriť, že podzemný systém je dielom rúk človeka. Na mnohých
miestach inštinktívne zadržíte dych a prechádzate kamennou štrbinou naklonený nabok, cítiac po celom tele chlad skalných stien. Niekde uprostred trasy všetci vypíname svetlá na helmách. V úctivom
tichu sa na pár sekúnd ponárame do absolútnej a desivej podzemnej
tmy. Ťažko si predstaviť, ako tu pred mnohými stovkami rokov trávili stredovekí baníci hodiny a hodiny vyčerpávajúcej a nebezpečnej
práce pri mihotavom svetielku olejových lámp.
Blíži sa koniec našej dobrodružnej výpravy. Výstup z podzemia je
ukrytý vo svahu dole v údolí niekde pod chrámom svaté Barbory,
patrónky a ochrankyne všetkých baníkov.
Aké je dobré byť opäť na dennom svetle, cítiť teplo slnečných lúčov a vône rozkvitnutého svahu a záhrad vôkol. Je dobré prechádzať
uličkami tohto nádherného mesta, ktorého rozkvet a bohatstvo bolo
vykúpené tvrdou prácou a neraz i životmi mnohých generácií baníkov dolujúcich z podzemia vzácnu a takú cenenú striebornú rudu.
Podvečerné slnko vykresľuje mäkké tiene na kamennej čipke gotických múrov a ﬁál svätej Barbory. Nastupujúci večer vytlačil z uličiek
všetok turistický ruch. Kde-tu osamelá postava kráčajúca po kamennej dlažbe. Akoby sa mesto navrátilo stovky rokov naspäť v čase.
A keď sa celkom ponorí do nočnej tmy, ktovie či oneskorený
chodec nestretne v uličkách prízrak kutnohorskej bielej panej, či
nezačuje od Vlašského dvora zvuky strieborného zvonu, ktorý dodnes narieka nad obeťami prastarej krvavej roztržky medzi vlašskými
zlatníkmi a ukrivdenými kutnohorskými baníkmi…
Miro Pogran, foto autor
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Divadelníci sa stretli
po 30 rokoch
V sobotu 3. júna sa
v priestoroch bratislavskej
reštaurácie Prašná bašta
uskutočnilo neobyčajné
stretnutie. A prečo
neobyčajné? Pretože po
dlhej, 30-ročnej prestávke
sa opäť stretli účastníci
prvého Európskeho
stretnutia mladých
divadelníkov, ktoré sa
v roku 1987 konalo
v anglickom Stratforde
nad Avonou pod záštitou
Medzinárodnej asociácie
amatérskeho divadla
(IATA/AITA).

A

by sme si túto udalosť trochu priblížili, musíme sa najprv vrátiť v čase
o 30 rokov späť, kedy sa 10-členná
slovenská skupina divadelníkov v zložení
Juraj Heger, Vanda Vizárová, Karol Vosátko, Alena Vraňáková, Michal Spišák, Ildikó
Töröková, Peter Mankovecký, Zuzana Orešanská, Marika Flešárová a Vladimír Dubeň
vydala po prvýkrát v časoch tvrdého režimu
v bývalom Československu na Západ reprezentovať kvalitu našej amatérskej divadelnej
scény. Skupinu viedli odborné pracovníčky
Osvetového ústavu Alena Štefková a Jaroslava Čajková.
Čo tejto akcii predchádzalo: V roku 1979
sa vo Švédsku na Seminári o deťoch a umení rozhodlo o usporadúvaní pravidelného
Európskeho stretnutia detského divadla.
V roku 1982 sa prvá akcia tohto typu konala v Belgicku a odvtedy sa uskutočňuje
každé dva roky. V roku 1982 prvýkrát zaznel návrh, že podobné stretnutie by prospelo aj o niečo starším divadelníkom, vo
veku 16–25 rokov. Už o rok neskôr prebehol skúšobný „nultý“ ročník v Londýne na
britskej, národnej úrovni. Na základe tejto
skúsenosti bola Veľká Británia poctená úlohou zorganizovať Prvé európske stretnutie
divadla mladých v lete 1987 v Stratforde
nad Avonou.
Prečo vybrali práve Stratford, je asi zrejmé. Je to rodné mesto jedného z najväčších
svetových dramatikov Williama Shakespea-

Slovenský tím 2017, foto Juraj Heger, zľava doprava: Karol Vosátko, Vanda Vizárová, Vladimír Dubeň,
Jaroslava Čajková, Michal Spišák, Alena Štefková, Juraj Heger, Alena Vraňáková, Zuzana Orešanská

ra, kde je aj so svojou rodinou pochovaný.
Veľmi krásne a inšpiratívne prostredie pre
divadelnú tvorbu. Mesto je práve vďaka tejto historickej skutočnosti každoročne obliehané tisícmi zahraničných turistov z celého
sveta. No a tieto neutíchajúce masy rozšírilo
počas dvoch týždňov leta 1987 viac ako 200

mladých divadelníkov z rôznych kútov Európy. V tejto súvislosti treba spomenúť, že
česká a slovenská skupina sa už vtedy zúčastnila tohto podujatia samostatne a že jedným
z členov českého tímu bol napríklad aj jeden
z najuznávanejších českých režisérov Petr
Lébl.

Slovenský tím 1987, foto Karol Vosátko, zľava doprava horný rad: Ildikó Töröková, Peter Mankovecký, Alena Štefková, Juraj Heger, Jaroslava Čajková, Michal Spišák, Marika Flešárová, Alena Vraňáková, Vladimír
Dubeň, vpredu dole zľava: Zuzana Orešanská a Vanda Vizárová
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A ako vlastne stratfordské stretnutie prebiehalo? Zástupcovia jednotlivých štátov
boli na mieste prerozdelení po dvoch do
10 zmiešaných pracovných skupín, kde sa
zišli s divadelníkmi z iných krajín. Každú
skupinu viedli vždy dvaja odborní lektori,
väčšinou ľudia z oblasti profesionálneho divadla, obvykle herci alebo režiséri z rôznych
štátov Európy, ktorí s účastníkmi komunikovali výhradne v angličtine. Skupiny pracovali samostatne v školách, štúdiách alebo ateliéroch rozmiestnených po všetkých
možných kútoch Stratfordu. Čiastočné
práce jednotlivých skupín sa zhruba po týždňovej práci prezentovali priamo v uliciach
mesta, kde ich ocenili potleskom okoloidúci
turisti alebo aj miestni obyvatelia. No a ﬁnálne výsledky sa na záver spojili do súvislého celovečerného predstavenia v slávnom
stratfordskom divadle Swan pod dohľadom
anglického režiséra Petera Jamesa z Lyric
Theatre Hammersmith. Celé predstavenie
sa, samozrejme, nieslo v duchu Shakespeara a úryvkov z jeho známych hier. Čo nás
úprimne teší, že slovenský tím patril počas
celého pobytu k jednému z najúspešnejších
a určite aj najobľúbenejších, vďaka muzikantstvu a vedomostiam v rámci spoločne
organizovaných večerných akcií.
S nápadom zorganizovať po 30 rokoch
stretnutie členov úspešného slovenského
tímu prišla vedúca skupiny Alena Štefková.
A bola to skutočne vydarená akcia. Bolo

Všetci účastníci v Divadle Swan v Stratforde nad Avonou 1987, foto Juraj Heger

o čom rozprávať a bolo na čo spomínať.
Zaujímavé bolo hlavne poznanie, že niektorých účastníkov poznamenalo stratfordské
stretnutie na celý život. Z mladých divadelníkov vyrástli profesionálni režiséri ako
Karol Vosátko a Michal Spišák, scenáristi
ako Vanda Vizárová alebo herec a hudobník
Peter Mankovecký, ktorý už bohužiaľ, nie je
medzi nami a pozerá na nás z divadelného

neba. Ale aj u ostatných sa láska k divadlu
alebo k literatúre preniesla do ich ďalšieho
profesionálneho alebo osobného života. Nuž
čo dodať? Snáď iba to, že po bratislavskom
stretnutí sa divadelníci dohodli, že budú určite ďalšie stretnutia. A to najbližšie možno
opäť v Shakespearovom meste. Tak dovidenia, Stratford!
Vladimír Dubeň
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Kúpeľ

Pozdrav A.R.

Ľudovít Hološka
Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo v slovenskej maľbe týchto
desaťročí vzniká. Bez afektu, presviedčania a dobovej prázdnoty vrství
Ľudo Hološka obrazy znakov života. Náznakov a pocitov. Detailov,
ktoré sú v jeho dynamike ťažko postrehnuteľné a nekonečné.

Ľ

udovít Hološka sa narodil 18. septembra 1943 v Jablonici.
Po ukončení bratislavskej Školy umeleckého priemyslu pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,
ktorú absolvoval v roku 1968.
Životný záber tohto umelca siaha od voľnej maľby cez literatúru až po organizáciu výstav a pedagogickú činnosť. To svoje,
jedinečné a originálne odovzdal stovkám mladých tvorcov a tisícom čitateľov. Ľudo Hološka je však predovšetkým maliar. Stále
objavný a svojský. Vždy si písal poznámky a záznamy o robote.
Neváhal nechať ich na obrazovej ploche. V záplave informácií
tak zachytával to podstatné. Lebo ho zaujalo, dokázal ho uchopiť a namaľovať. Umenie, s ktorým prichádza predovšetkým
cez výstavy, ilustrované knihy a ďalšie médiá medzi divákov,
je tvorbou impresie, ale aj premyslenej štruktúry. Sémantiky
a zodpovednosti. V každom jeho diele cítiť úctu a vyváženosť.
Nie je podstatné, či tvorbou analyzuje, ﬁlozofuje, soﬁstikuje
niekde a niečo. Ľudo Hološka tvorí strom poznania, v ktorom
sa rozvíja nevyjadriteľné s vyjadriteľným. Na základe analytického a kreatívneho prístupu skĺbil proces racionality s neznámou pocitov a vytvoril tak úplne nový umelecký smer, v našich
podmienkach vývojaschopný a podnetný. V umení nikdy nič
nekončí. Možno niekedy znak.

Pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave,
Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Pedagogickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (1994–2001). V súčasnosti
prednáša na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Ako kurátor pripravil viaceré významné výstavy. V deväťdesiatych rokoch formoval náročný výstavný program v Galérii Arias
& Vanda (New York – Modra), v ktorom neskôr pokračoval autor
tohto projektu Ľuboslav Moza (Galéria Merum).
Od roku 1980 publikoval. Napísal knihy Vrstvy tvaru, Alexander Ilečko, Voľným okom, Reč obrazu, Figuralisti, Denníky
1967–1990, Premeny obrazu. Je držiteľom viacerých cien a čestných uznaní. Ilustroval viac ako 80 knižných titulov.
Diela autora sú súčasťou mnohých domácich a zahraničných štátnych i súkromných zbierok umenia. Svoju tvorbu predstavil na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.
Venuje sa maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii a teórii výtvarného
umenia. Zviditeľňuje ten ťažko zmerateľný potenciál nevypovedaného. Energie, ľudských pocitov, rozhovorov bez slov, neviditeľnosť.
Profesor Ľudovít Hološka, akad. mal. žije a tvorí v Jablonici.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

24 Listy

24_25_Moza.indd 24

8/3/2017 8:36:31 AM

V parku

Ulička v Bardejove

Priezory
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Odkud ze Slovenska pocházíte?
To je těžká otázka. Chápu to tak, že jsem
se narodil v Československu. Moji rodiče
byli učitelé. Rozvedli se, ještě když jsme
byli děti. Od té doby mamka šla tam, kam
ji poslali. První roky jsem vyrůstal v okolí
Žiliny, potom jsme se přesunuli až na jih
Slovenska.
Mluvíte slovensky?
Slovensky už nemluvím. Už dvacet let
žiji tady ve Frýdku-Místku a zvykl jsem
si na češtinu. Je to paradox. Na Slovensku
jsem chodil do základní školy, moje vlastní
mamka byla moje třídní učitelka. A přesto všechno mám problém s gramatikou.
Kovářova kobyla chodí bosa.
Kdykoliv jsem někde byl, vždy jsem se
snažil přizpůsobit. V Německu jsem se dřel
němčinu z učebnice pro samouky. Po pár
letech se to projevilo. Někteří uměli stěží
pár slov. Já jsem byl schopen mluvit, číst
a psát. V Norsku jsem začal s angličtinou.
Jsem rád soběstačný a umím se tudíž přizpůsobit. Zrovna tak jsem se přizpůsobil
v České republice.
Nemohu si pomoci, musím se vás zeptat,
kde jste vzal tak zvláštní jméno?
Nad mým jménem se pozastavuje hodně
lidí. Někteří mě podezírají, že je to pseudonym, ale Anetta je moje skutečné příjmení,
prapůvodně italské. Nějaký italský zedník
měl práci na Slovensku a už tam zůstal.
Lupo je moje celoživotní přezdívka.
Co bylo vaše původní povolání?
Mám školu života. Začínal jsem tím, že
jsem v patnácti letech sfáral do dolů. Od
osmnácti jsem se sám o sebe staral a začínal jsem od lopaty. Prošel jsem mnoha
profesemi, tolika, že jsem si v devadesátých
letech mohl dovolit podnikat jako hodinový manžel.
To byl váš nápad?
Ne, někde jsem o tom slyšel. Začal jsem
dobře, ale překazily mi to úřady. Když

budou chtít, zabrání vám v takovém podnikání. Nikdo totiž nemá výuční list na
všechno. Jedna zákaznice si na mě stěžovala na živnostenském odboru. Předvolali
si mě a ptali, jak to, že jsem pro ni řezal tu
poličku. Divil jsem se, co na tom je. Protože jsem nebyl vyučený truhlář, skončil jsem
s pokutou. Tak jsem toho nechal.
Ale vy jste pracoval i v zahraničí?
Ještě předtím jsem jezdil po montážích. Byl jsem osm let v Německu, dva
roky v Amsterodamu, dva roky v Norsku. Pracoval jsem pro slovenskou ﬁrmu
Doprastav. Dělal jsem jeřábníka. Aniž
bych se chtěl nějak chlubit, v tom jsem
byl opravdu špička. Proto mě přednostně
posílali do zahraničí. Časem už jsem měl
cestování dost a chtěl jsem se usadit. Proto
jsem doma zkoušel kde-co, taxikáře, chov
laboratorních myší. Tři roky jsem pracoval
u ﬁrmy, která stavěla dřevěné sruby. Tam
jsem se poprvé pokusil vytvářet sochy ze

dřeva. Stalo se, že jsem zdědil nějaké peníze. Tehdy jsem se rozhodl, že se zkusím
osamostatnit. Předtím jsem si netroufal,
měl jsem rodinu i nějaké půjčky.
Proč jste se usadil zrovna ve Frýdku-Místku?
Přišel jsem někdy v devadesátém čtvrtém
za bráchou. Kdysi měl úraz na šachtě, a tak
začal dělat prodejce zeleniny na tržišti.
Dorazil jsem z Bratislavy, začal mu pomáhat, našel si tu známost a už jsem tu zůstal.
Co vás dovedlo k myšlence pustit se do
sochání?
U ﬁrmy na stavbu srubů na Čeladné jsem
měl na starosti zahradní program. Vyráběl
jsem například srubový nábytek, květináče
a podobně. Jednou mi přinesli velký špalek
a chtěli z toho koryto. Udělal jsem to, ale
ten konec byl tak zakřivený, že jsem v tom
viděl beraní hlavu. Tedy jsem ji i vyřezal.
Šéfům se to strašně líbilo, tak chtěli další.
Potom jsem byl schopen chodit do práce
i o víkendech i na Velikonoce a tvořil jsem
sochy. Jsem workoholik. Už tenkrát za
mnou přicházeli zákazníci a objednávali si
ode mě třeba vodníky.
S jakými nástroji jste začínal?
Dneska bych to už nedělal. S těžkou
řetězovou pilou Stihl 360. A je to velmi
náročné, když s tím máte vyřezat nějaké detaily. Prsty jsem měl úplně zničené.
Časem mi šéf koupil menší pilu. Přibylo
sem-tam nějaké dláto a jiná mašinka, ale to
už jsem si dokupoval a sháněl sám.
Trouﬂ jste si odejít na volnou nohu,
protože jste už měl zakázky?
Vůbec ne. Šel jsem naslepo. Sháněl jsem
prostor, kde bych se mohl usalašit. Zrovna
tenkrát měli řezbáři svoji akci ve Frýdku
na náměstí a já jsem se tam dal s jedním
z nich do řeči. Ten mi poradil, kde jsou vol-
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né prostory a dohodil mi první kšeft – sochu Charlieho Chaplina v životní velikosti,
jelikož velké sochy nedělal. Tohle dílo odjelo někam do Anglie. Potom jsem vytvořil dalšího velkého vodníka. To už začalo
kolemjdoucí lidi lákat. Nebál jsem se ani
toho, kdyby to nevyšlo, nikdy jsem se nebál
práce. Prošel jsem v životě spoustou zaměstnání. Umím být i hrdý. Mám i zkušenosti
s otrokáři. Třeba v Německu v devadesátých
letech nehleděli na lidskou stránku. Bylo
běžné, že se pracovalo 360 hodin měsíčně,
klidně 14 – 16 hodin denně. Nabídli mi
byt, dvakrát větší peníze než ostatním, ale
já se zatnul a odešel. Jsou hranice, za které
nejdu. Za rebela jsem platil i v rodině.
Se svojí dílnou sídlíte přímo na hlavní
silnici. Jak vám to pomáhá?
Toto je silnice Sviadnov – Frýdek-Místek, původní stará cesta na Ostravu. Hned
vedle je dálnice. Od té doby, co ji zpoplatnili, začalo se jezdit víc tudy. Chodí
tu místní, pěší, jezdí tu hodně aut, to mi
udělalo hodně kšeftů.
Kde jste v sobě ten talent našel?
V mládí jsem kreslil podle fotek. Tvořil
jsem i z moduritu, ze sádry. Ke dřevu a práci
s pilou jsem se dostal až daleko později.
Tvoříte na zakázku, ale máte i svoji volnou tvorbu. Jaká jsou vaše témata?
Především mě zajímá kus dřeva, který se
ke mně dostane. Chodím okolo něj třeba
měsíc, dva, tři, dokud v tom špalku nebo
kmenu něco neuvidím. Pak už je to hračka, jen odstraním, co tam nepatří. Mrzí mě
lidi bez fantazie. Dojdou a říkají: „Co bychom si tak dali vyrobit. Tak vodníka.“ Je
mi to málo platný, že to odmítám, i jsem je
zdražil. Často jsou to víly, andělé, poslední
dobou sovy, psi a medvědi.
Jednou mi volala paní, která nechala pokácet akát. Bohužel byl uvnitř dost shnilý.
Ptala se mě, zda bych z toho kmenu, od
země měl dva až tři metry, něco nevyřezal.
Přede mnou se jí každý vysmál a radili jí,
aby to spálila. Řekl jsem jí, že přijdu, až
ji odmítne deset řezbářů přede mnou. Za
dva týdny volala znovu: „Už mě odmítli,
i se mi vysmáli a vynadali.“ Jel jsem tam
a začal řezat, i když jsem zpočátku nevěděl.
Až pak mi brnklo do očí a byl z toho Duch
akátu, asi jedno z mých nejlepších děl.
Upravujete také povrch soch?
Nelakuji, jen impregnuji, protože se
jedná o venkovní artefakty. Dneska jsou
impregnace na vysoké úrovni. Pokud se
o sochu dobře staráte, tak vás přežije.
Z jakého dřeva socháte?
Nejraději z topolu, protože ten tolik nepraská, dělá se i z dubu, ale je tam velký
cenový rozdíl a zákazníci dost hledí na
cenu. Topol je levné dřevo a vydrží dlouho.
Chová se jako houba. Nasaje, vypus-

tí. Každý má vžitou představu, že řezbář
dělá z lípy. Lidé mi to dřevo chodí nabízet. Vědí, že jinak je k ničemu. Do pece je
to papír a jinak to rychle podléhá zkáze.
Používám to jen na interiérové záležitosti. Schválně se slepují menší hranolky do
jednoho špalku, aby se uvolnilo pnutí, ke
kterému dochází při vysychání a dřevo pak
už nepraská. Staří mistři, když dělali sochy,
vydlabali je zevnitř, tím zabránili tvorbě
pnutí a následnému praskání.
Kde jste získal všechny tyhle potřebné
vědomosti?
Ve škole života. Ve skutečné odborné
škole jsem nestudoval. Mohu vám říci, že
už tu za mnou bylo hodně lidí, kteří mě
žádali, aby se u mě mohli učit. Říkám jim,
že se to naučit nejde, mohu jim jen poradit
techniku, nářadí. Jeden můj známý řeže
s pilou celý život. Postavil si špalek, chtěl si
vyřezat medvěda. Tři dny řezal a nakonec
to skončilo v peci. Musíte mít 3D vidění.
Jak to nemáte, ani se to nenaučíte.
Měl jsem tu souseda, proslaveného sochaře. Kolikrát mě sledoval při práci a říkal
mi: „Ty, Lupo, jak to takhle můžeš řezat?
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Co když to omylem prořízneš, zajedeš špatně?“ Ale já to vidím, přesně vím, kde kolik
mohu odebrat.
Občas pozoruji, jak se někteří chtějí
o něco pokusit a stojí u špalku. Vůbec neví,
kde začít. Takovým radím, ať si nejprve
koupí hlínu, modurit. Z toho se vytvoří předloha pro sochu a než začnou řezat,
mohou si proměřovat poměry na modelu.
Kam všude jste se dostal za svými zakázkami?
Většinou pracuji tady ve svém ateliéru
pod širým nebem. Jednou jsem byl pozván
zákazníkem k jeho haciendě, u které stály
tři stromy, které chtěl pořezat. Měl představu, že ze tří kmenů udělám tři sochy tak,
jak jsou ještě kořeny v zemi, ale nevěděl co.
Během pár hodin jsem ho přesvědčil, že by
bylo lepší z těchto tří kmenů situovaných
do trojúhelníku vytvořit altán. A přemluvil jsem ho. Pro jednoho kamaráda jsem
dělal z obrovského dubu letadlo. Strom měl
v průměru 1,40 m.
Pro pana Kleinwechtera, který provozuje
ve Frýdku tiskárnu, děláme betlém. Každý
rok po Vánocích pořádá dvoudenní výstavu.
Dokonce dokáže pro tu příležitost vyklidit
ty těžké tiskařské stroje z dílny a umístit tam
třeba i sto dvacet betlémů z celého světa.
Jednoho dne se domluvil se mnou a s panem Cidlíkem, že mu vyřežeme velké ﬁgury
do betléma. Od té doby mu každý rok řežu
já jednu a kolega jednu. Za pouhé dva dny
mu výstavou projde takových tisíc lidí. Je to
dobrá duše, každému nalije slivovici. Dělá to
proto, že je to jeho srdeční záležitost. Každý
z nás by měl mít nějaký takový svůj sen.
A jaký je ten váš sen?
Nevím, zda ten můj největší se mi někdy
v životě splní. Chtěl bych vybudovat skanzen z malých dřevěnic se sochami. Už jsem
jednou měl možnost tady blízko koupit
jeden pozemek, ale na úřadě mi vysvětlo-

vali, že to je určené na pastviny nebo pole.
Oponoval jsem, že by tam nestála žádná
pevná stavba. Přesto mi to nepovolili. Jezdím tam okolo, pozemek zarůstá, nic se
tam neděje. Nechtěl jsem na tom vydělat,
opravdu jsem chtěl vybudovat něco pro
lidi, aby z toho měli radost. Jiné pozemky
jsou moc drahé, majitelé nevědí, co si říci.
Už mě znají i na Ředitelství silnic a dálnic
v Ostravě. Byl jsem tam i u ředitele. Ukazují
mi tam mapy, kudy povedou silnice okolo
pozemků, o které se zajímám. Podle toho
vím například, že ten který pozemek bude
obklíčen ze všech stran, v životě na něm
nikdo nic nepostaví, přesto za něj majitel
žádá příliš. Hledám dál, ale v dnešní době
je těžké najít i nějakého sponzora.
Máte nějaké životní krédo?
Ostudou není neúspěch, ale strach z pokusu.
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová
Foto: Zuzana Štancelová a archiv umělce
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Domácí fotovoltaické elektrárny SOLAR KIT
Návratnost již od pěti let
Chcete ušetřit za spotřebu elektrické energie? Uvažujete, že si pořídíte
domácí fotovoltaickou elektrárnu, ale nevíte jako na to? Veškeré informace
a kompletní servis vám poskytne společnost EKOTECHNIK Czech, která se
v oblasti fotovoltaické energie pohybuje více než 10 let. Nabízí zkušenosti
s vývojem a výstavbou rezidenčních i komerčních fotovoltaických instalací
po celé České republice i v zahraničí - Velké Británii, Rumunsku, Turecku,
Maďarsku, Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině.
Tým EKOTECHNIK Czech vám navrhne
řešení přesně na míru – počínaje projektem,
finanční rozvahou s předpokládanou návratností investice až po realizaci a vyřízení
potřebných administrativních úkonů. EKOTECHNIK Czech nabízí i vyřízení dotace
a možnosti financování.
Pro koho je fotovoltaická elektrárna vhodná?
Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodinné domy všech kategorií a velikostí.
Pro všechny, kteří si chtějí trvale snížit náklady
na elektrickou energii v domácnosti. Slunce jako
zdroj energie je nevyčerpatelné a je zdarma.
Pro všechny, kteří mají větší odběr elektrické
energie během dne. V domácnostech je fotovoltaická elektrárna ideální zejména v kombinaci
s bazénem, elektrickým vytápěním, klimatizací
nebo ohřevem vody na vytápění objektu.
Mám nárok na dotaci Nová zelená úsporám?
Papírování a běhání po úřadech mě děsí
a nemám na to čas. Na koho se mohu obrátit?
Nic řešit nemusíte, vše vyřídíme za vás v rámci
našich služeb. Pouze poskytnete nezbytné dokumenty, náš energetický auditor vyřídí poskytnutí
dotace, která vám po dokončení instalace přijde
na účet.
Jak rychlá je návratnost investice do fotovoltaické elektrárny?
Fotovoltaická elektrárna Solar Kit představuje

kvalitní produkt s moderními technologiemi za
dostupnou pořizovací cenu. V kombinaci s dotačním programem Nová zelená úsporám je tak
návratnost investice velmi rychlá (cca 5 - 8 let).
Funguje fotovoltaická elektrárna jen v létě
nebo po celý rok? Jaký je rozdíl ve výkonu
solární elektrárny v létě a v zimě?
Velkou výhodou je, že fotovoltaická elektrárna
funguje po celý rok, protože pracuje se slunečním zářením, nikoliv s tepelným. V zimě je
výkon fotovoltaické elektrárny obvykle nižší než
v letních měsících. Zároveň ale platí, že
i v chladnějším, ale jasném počasí může mít
skvělé parametry.
Rádi bychom k nákupu využili možnost
financování. Je to možné? Neztrácím tím
nárok na vyplacení dotace?
Na pořízení fotovoltaické elektrárny Solar Kit
nabízíme výhodný úvěr od Modré Pyramidy,
kterým lze profinancovat až 100 % pořizovací
hodnoty. Na získání ani následné vyplacení dotace nemá úvěr žádný vliv.
Lze připojit elektrárnu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy?
Ano lze, se dvěma podmínkami. První podmínkou pro tzv. “zjednodušené připojení” je
vystavení zprávy od autorizované osoby, dokládající, že síť v dané lokalitě splňuje technické poProč si
pořídit domácí solární
elektrárnu?
Umíme vyřídit dotační program Nová
zelená úsporám za vás.
Cena klasicky vyráběné energie bude
neustále stoupat.
Pro provoz není potřeba téměř žádná
údržba.
Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé.

žadavky PDS (limitní hodnoty impedance v síti
odpovídají hodnotám dané vyhláškou). Druhou
podmínkou je, že elektrárna připojena v tomto
režimu, nebude dodávat elektřinu do distribuční
soustavy. Případné přetoky budou pokutovány.
Jednou z možností jak zabránit přetokům je instalace zařízení omezující přetoky (např. Watt
router, případně instalace měniče, který je vybaven funkcí zamezující přetokům).
Jaká je základní pořizovací cena domácí
fotovoltaické elektrárny?
Pořizovací cena základního systému Solar Kit
2000 s přebytky do vody je 121 900 Kč s DPH
(před dotací). Cena po dotaci 61 900 Kč s DPH.
Cena standartního bateriového systému Solar
Kit 3000 Aku je 244 900 Kč s DPH (před dotací).
Cena po dotaci 139 900 Kč s DPH.
Michal Novotný
SOLAR KIT 5000 Aku mám instalovaný 6 měsíců a jsem
velmi spokojen. Zálohy na elektřinu se podstatně snížily.
Jelikož mám časově náročné zaměstnání, velmi jsem
ocenil zejména vyřízení dotace v rámci služeb. Týmu
SOLAR KIT děkuji za ochotný a profesionální přístup.
Markéta Myslíková
S manželem jsme se rozhodli pro smysluplnou investici
do našeho domu. Konečně máme rozumné účty za
elektřinu. Solar Kit můžeme doporučit.
Milan Karbusický
O domácí FV elektrárně jsem delší dobu uvažoval, ale
vůbec jsem se neorientoval v podmínkách dotací.
S pořízením Solar Kit mi všechny starosti odpadly. Ještě
před dodáním mi bylo vše vysvětleno a doporučena
nejvhodnější varianta. Jsem velmi spokojen.

Společnost EKOTECHNIK Czech, s.r.o.,
Branická 69/66
Praha 4, tel.: 774 414 722, 775 585 997,
email: info@solar-kit.cz
www.solar-kit.cz
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