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Programy DOMUS SM v ČR a KSK v sebtembri a októbri 2014
20. septembra 10:00 hod.
U Flošny, Hradec Králové - Malšovice
DEŇ SLOVENSKEJ KULTÚRY V HRADCI KRÁLOVÉ
Program uvádzajú Viera Kučerová a Martin Matejka. Súčasťou programu je 
ochutnávka slovenských špecialít. Pripravila Regionálna Obec Slovákov Hradec 
Králové v spolupráci s Hradeckou kultúrnou a vzdelávacou spoločnosťou, s.r.o. a SI.
Projekt  podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Banskobystrický 
samosprávny kraj, Královéhradecký kraj, Slovenský inštitút Praha, Mlýny 
Voženílek a Ing. Otakar Divíšek. 
Pod záštitou veľvyslanca SR v ČR pána Petra Weissa a Banskobystrického 
samosprávneho kraja. www.slovaci-hk.cz

23. septembra 18:00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2  
Štyridsaťštyri
Dramatický príbeh o protidôstojníckej vzbure 71. trenčianskeho pešieho pluku 
v Kragujevaci v období prvej svetovej vojny. Film získal osobitné čestné uznanie 
a Cenu FIPRESCI na 11. MFF Karlove Vary 1958. Projekcia fi lmu režiséra 
Paľa Bielika pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny. Úvodné 
slovo: Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, historik Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, v.v.i. Pripravil SI, DOMUS SM v ČR v spolupráci s DNM.

26. septembra 13:00 hod.
Gymnázium Chodov 
Jak přišli Slováci na Sokolovsko
Vesele i vážně se středoškoláky.
Připravil DOMUS SM v ČR, Helena Nosková a Jitka Čmoková.

29. septembra - 6. októbra 
Studio ALTA
HYBAJ HO! 7. ročník festivalu slovenského súčasného tanca v Prahe
Program festivalu:
29. 9. 19:30 - Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7
Lucia Kašiarová: Imago
Sprievodný program:
29. 9. 19:00 - Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7
Vernisáž výstavy: Stano Dobák
30.9. - 2.10. - Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7
Workshop Zuna Kozánková 
www.altart.cz 

6. októbra - 8:00 hod.
Topičův klub (Topičův salon), Národní 9, Praha 1, 1. poschodie
Vernisáž výstavy: Karol Ondreička – Ariadnina niť    
Pražská výstava predstaví výber z rozsiahleho maliarskeho a grafi ckého diela, 
ktoré sa uzavrelo v roku 2003. Ponúka vzácnu možnosť, aby sa výtvarné 
publikum v Českej republike bližšie zoznámilo s touto významnou postavou 
slovenskej výtvarnej scény. Je súčasťou výstavného projektu, venovaného 
nedožitému jubileu autora, ktorý bol zahájený v Galérii mesta Bratislavy. 
Výstava potrvá do 7. 11. 2014.

8. októbra - 10:00 - 16:00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2  
Medzinárodné vedecké kolokvium Národnostné menšiny v Lotyšsku, 
Ruskej federácii a Českej republike
Pripravilo Centrum dějin menšin ÚSD AV ČR  v.v.i. v spolupráci s DOMUS 
SM v ČR a DNM.

10. októbra 10:00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2  
Podoby menšín v histórii a kultúre
Workshop. Pripravilo Centrum dějin menšin ÚSD AV ČR v spolupráci 
s DOMUS SM v ČR.

21. októbra 19:30 hod. 
kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8
Krok do tmy
Česká premiéra slovenského fi lmu na motívy novely Alfonza Bednára  
Rozostavaný dom. Réžia Miloslav Luther.
Členovia KSK, DOMUS SM v ČR a pozvaní hostia. Vstup voľný. 

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka fi nančnej podpore 
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.  
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Slovo redaktora
Po 70. výročí Slovenského národného povstania 

Sedemdesiate výročie po-
vstania sme si tohto roku 
pripomínali od 29. augusta 
do večera 4. septembra, kedy 
vyplával parník SNP na 
Vltavu zaliatu podvečerným 
slnkom. Veľmi slávnostná 
a dôstojná bola recepcia na 
slovenskom veľvyslanectve 
v Prahe. V  toto žiarivé po-
ludnie bolo niečo neopísa-
teľné v  ovzduší. Dlhé boli 
zástupy tých, ktorí prišli 
vyjadriť úctu k sviatku SR a významnému výročiu SNP. Prejav veľ-
vyslanca Petra Weissa oslovil všetkých. Uvedomili sme si, že pria-
mych účastníkov odporu proti nacizmu ostalo medzi nami veľmi 
málo a že jedno veľké obdobie dejín bude živé len v historickej pa-
mäti. Stáli sme tam i my, sčasti ich potomkovia, i tí, pre ktorých je 
to už dávna, možno nepredstaviteľná minulosť. Poslaním novodobej 
histórie bude zachovať pravdivý odkaz SNP a odpovedať na otázky 
tých, ktorí túto dobu neprežili.       
Ako sa stalo, že tí, ktorí so zbraňou v ruke bojovali v každodennom 
ohrození života proti nacizmu, sa nevzopreli novej totalite? Vieme 
dnes porozumieť životu našich rodičov a prarodičov? Každá rodi-
na má svoju históriu a mnohí sme prežívali detstvo podobne ako 
režisér Miloslav Luther, ktorý to popísal v dovetkoch na stránkach 
tohto čísla Listov Slovákov a Čechov... V mieri si nejeden prial za-
budnúť na to, že musel zabíjať, zabudnúť na to, čo zažil v rokoch 
vojny. Ale generáciu našich predkov poznačila trauma vojny. V tejto 
vojne neexistovalo zázemie, zástupy civilných občanov odchádzali 
do plynových komôr, dediny boli vyvražďované, obete hádzané do 
vápenných jám.
A  predsa v  ľuďoch zostalo svedomie i  vedomie viny. O  svedomí 
a o povstaní je nový fi lm slovenských tvorcov Krok do tmy, inšpi-
rovaný novelou Alfonza Bednára. Pregnantné vyjadrenia k téme od 
nich uvádzame na stránkach tohto čísla nášho časopisu v očakávaní 
českej premiéry, na ktorú vás pozývame. Nám, ktorí sme sa narodili 
po vojne, môže pomôcť pochopiť mnohé, čo sme cítili a nedokázali 
pomenovať. 

Za redakciu
Helena Nosková
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Neúspešný prezidentský kandidát Radoslav Procházka zakla-
dá novú pravicovú stranu Sieť. Procházka vo voľbách hlavy 
štátu skončil tretí za prezidentom Andrejom Kiskom a pre-

miérom Robertom Ficom, keď mu svoj hlas odovzdalo 400 tisíc vo-
ličov. Elitný právnik odštartoval politickú kariéru v KDH, z ktorého 
neskôr vystúpil. Prvým výraznejším Procházkovým počinom bol 
program Alfa, ktorý odvážne pomenúval aktuálne problémy Sloven-
ska a snažil sa na ne reagovať. Opozičný politik však tento dokument 
podrobnejšie nerozpracoval a nezačal ho presadzovať v parlamente. 
Prezidentská kandidatúra z  Procházkovej strany predznamenávala 
politické ambície v podobe novej strany, keďže na prezidenta predsa 
len nemá vek ani skúsenosti. Voľby hlavy štátu ukázali, že ľudia si 
pýtajú generačnú výmenu na čelných politických postoch, neopoze-
raný Procházka sa vedel trafi ť do tém a ako dobrý rečník dominoval 

v  televíznych diskusiách. Všetko ukazovalo na zrod nového výraz-
ného lídra, ktorý by mohol predstavovať protiváhu dominantnému 
Smeru a Robertovi Ficovi.    

Celkom prirodzene tak Procházka začiatkom leta spolu s martin-
ským primátorom Andrejom Hrnčiarom (predtým Most-Híd) a Mi-
roslavom Beblavým (predtým SDKÚ-DS) ohlásili vznik nového po-
litického subjektu, ktorý okamžite v prieskumoch verejnej mienky 
začal kraľovať stredopravej časti politického spektra. Odštartoval na 
desiatich percentách, z ktorých bolo zrazu 15, to všetko bez nejakej 
výraznejšej snahy, respektíve programu. Značka sa jednoducho zača-
la predávať. Samozrejme, mierne dole išiel Smer ale najmä SDKÚ, 
OĽaNO a SaS. 

Po konci SDKÚ-DS v doterajšej podobe, ktorá pod Pavlom Fre-
šom nikdy nebude ťahúňom stredopravej scény, Procházkov subjekt 
pri šikovnom manažovaní a  troche šťastia mohol reálne atakovať 
hranice 15 až 20 percent voličských hlasov a stať sa hlavným pro-
tihráčom Smeru. 

Novú stranu, teda jej lídra, však hneď na začiatku priamo do srd-
ca zasiahol predseda Obyčajných ľudí Igor Matovič. Hoci ho množ-
stvo ľudí považuje za šaša, Matovič má neskutočný politický inštinkt 
a  dokáže byť prešibaný ako opica. Niekdajší úspešný podnikateľ 
veľmi rýchlo vycítil, že Procházkov úspech vytuneluje jeho stranu 
o všetky hlasy. Obyčajní neponúkajú žiadny program ani ideológiu, 
hrajú na odmietanie všetkého a aj po štyroch rokoch v politike sa 
Matovič prezentuje ako nepolitik. S  tým sa dlhodobo žije ťažko, 
hlavne, keď príde niekto nový. 

Matovič v  júni Procházku obvinil z  podvodov pri fi nancovaní 
prezidentskej kampane. Hovoril, že peniaze za inzerciu v  region
Presse, ktorý vlastní jeho manželka, Procházka nezverejnil na trans-
parentom účte. Zároveň Matovič zdôraznil, že Procházka chcel časť 
inzercie do časopisu zaplatiť bez faktúry, teda načierno. Procházku 
vyzval, aby išiel na detektor lži. Matovič od samotného začiatku pri-
púšťal, že nič nezákonné sa síce nakoniec nestalo, ale v mravnej ro-
vine Procházka podľa neho zlyhal na celej čiare. Matovič vychádzal 
z rozhovoru, ktorý s Procházkom viedol medzi štyrmi očami začiat-
kom marca. Prečo líder Obyčajných s faktami vystúpil až po troch 
mesiacoch, vysvetlil tak, že nechcel ovplyvňovať prezidentské voľby 
a neskôr voľby do Európskeho parlamentu. 

Procházka najprv s vystúpením na detektore lži súhlasil. Matovič 
medzitým išiel na detektor ako prvý a neskôr v snahe zatlačiť na Pro-
cházku potvrdil, že rozhovor si nahral. Procházka neskôr detektor 
odmietol s tým, že nebude asistovať človeku, ktorý potrebuje iného 

odborníka ako právnika. Porušenie zákona síce líder Siete odmietol, 
jeho reakcie však neboli presvedčivé a problém nevedel dostatočne 
vysvetliť. V júli sa na webe objavila časť nahrávky z rozhovoru medzi 
oboma politikmi, ale nie v pôvodnej verzii. Išlo o video, ktoré pri-
pravil samotný Matovič, s jeho komentármi a hodnotením, o kto-
rom však Matovič povedal, že ho niekto zverejnil bez jeho vedomia. 

Útržky rozhovoru Procházku usvedčujú, že sa Matoviča pýtal na 
možnosť inzerovať bez faktúry, teda načierno. Z rozhovoru tiež vy-
plýva, že Matovič si Procházku počas debaty vodil za stopou ako 
poľovníckeho psa. 

Procházka tak hneď v úvode svojej plánovanej veľkej politickej 
kariéry dostal priamy zásah. Jedna vec je, že sa nechal sprosto na-
chytať od niekoho, komu vtípky nežožerú ani vlastné deti. Tá druhá, 
že potenciálny premiér chcel štát obrať na daniach. Viem, robia to 

všetci, ale aspoň o niekom to nechceme vedieť. Alebo, aspoň niekto 
by to robiť nemal. Hlavne, ak ten niekto stavia na čistom prístupe. 

Celá záležitosť však v jadre ukazuje na niečo omnoho dôležitejšie. 
Slovenská politika štvrťstoročie stojí na hlinených nohách, pokiaľ 
ide o jej fi nancovanie. Elita, ktorá vedie národ, jednoducho klame. 
Pavol Rusko ako predseda ANO dal z vlastného vrecka na činnosť 
strany za štyri roky ofi ciálne sto miliónov korún. Išlo o dar, každý 
rok okolo 30 miliónov korún, bokom od peňazí, ktoré strany dostá-
vajú od štátu. Je pravda, že v rokoch 2002 až 2006 dostávali strany 
od štátu menej ako dnes. Žiadna zo strán okrem ANO však ani vtedy 

Houston, máme problém
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nepriznávala také vysoké dary. Pritom Ruskova strana žila ako všetky 
ostatné, s rovnakým aparátom, v rovnakých prenajatých priestoroch, 
kampane ANO neboli väčšie ako iných subjektov. Z čoho vyplýva, 
že každá parlamentná strana v rokoch 2002 až 2006 musela okolo 
sto miliónov korún dať na svoju činnosť načierno. 

Volebná kampaň nie je prechádzka ružovým sadom, ale boj. Ak 
chcete plávať v  bazéne so žralokmi, musíte byť pripravený. Nikto 
nerieši, kto fi nancoval státisíce letákov, ktoré očierňovali Kisku. Tie-
to státisíce strán papiera predstavujú zelených mužíčkov Slovenska. 
Stáli desaťtisíce eur, ofi ciálne ich nezaplatil nikto, všetci však vieme, 
že mohli pomôcť iba jednému človeku. Pochybujem o  tom, že by 
niektorý kandidát mal kampaň čistú do posledného centa, možno 
s výnimkou Petra Osuského, ktorý mal jeden bilboard. Napríklad 
Fico poslal všetkých do čerta, idem podľa zákona, za dva týždne som 
minul toľko, ako určuje zákon, inak vám nepoviem nič, uvidíte to 
o rok vo výročnej správe Smeru. Kde neuvidíme nič, pretože výročné 

správy sú bezobsažné a  stratí sa v nich všetko. S čarovným dodat-
kom, posvätené audítorom. Procházka teda neurobil nič iné, ako to, 
čo robili všetci okolo, akurát mu na to prišli.  

Matovič zasa ukázal ďalšie dno a defi nitívne skončil ako zástupca 
obyčajných, poctivých, nepolitických ľudí. Postupným odhaľovaním 
príbehu potvrdil, že za štyri roky sa naučil všetko a dnes nie je ničím 
iným ako čistokrvným „politikom“, ktorými akože pôvodne opovr-
hoval. Koná vo vlastný prospech, všeobecné dobro ho nezaujíma. 
Keď vidí, že môže prísť o preferencie, vytasí karty zo zálohy. Ak by 
Procházka postúpil do druhého kola, nebodaj sa stal prezidentom, 
mohol by ho Matovič kedykoľvek vydierať. Aké obyčajne ľudské. 

Summa summarum. Stredopravé strany bojujú do krvi predo-
všetkým medzi sebou, Smer je ich súper až v druhom rade. Procház-
ka má problém. Môže ho prežiť, ale potiahne sa s ním do samotného 
konca kariéry. A Matoviča netreba podceňovať. Fico, hoci dnes už 
utrápený, stále čaká na hlavného súpera.         Martin Guzi, novinár

10.00 ‒ 10.20 Prezentace

10.20 ‒ 10.30 Zahájení konference  

10.30 ‒ 12.00
Māra Kiope, Institute of Philosophy and Sociology 
University of Latvia.
Perception of Mother Tonque as religious.

Inese Runce, Institute of Philosophy and Sociology 
University of Latvia. 
Constructing community: Ukrainian Greek Catholics in 
Latvia.

Nadežda Pazuhina, Institute of Philosophy and Sociology 
University of Latvia.
Mother tongue as marker of identity: extralinguistic 
aspects in the cultural practices of the Old Believers in 
Latvia.

Discussion

Přestávka na oběd 12.00 ‒ 13.00

13.00 ‒ 14.20
Igors Šuvajevs, Institute of Philosophy and Sociology 
University of Latvia.
The Homo Impericus of Russia.

Petr Bednařík, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Jews, memory, and history in Czechoslovakia during 
1945 ‒ 1989. 

Mezinárodní vědecké kolokvium
Národnostní menšiny v Lotyšsku, Ruské federaci a České republice

Historie a současnost
Pořadatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Dům národnostních menšin

8. 10. 2014  od 10.00 hod. v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2  

Zdenko Maršálek,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
Rusíni v Československé zahraniční armádě 1939 ‒ 1945.

David Kovařík, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Moravští Chorvaté v pohraničí českých zemí.

Discussion 
14.20 ‒ 16.00
Aндриaнна Скоробогатая, Aхмет Ярлыкапов, Institute of 
Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences.
Ногайцы: формы и стратегии сохранения идентичности 
национальным меньшинством.

Mарина Мартынова, Institute of Ethnology 
and Anthropology Russian Academy of Sciences.
Национальные меньшинства в мегаполисе на примере 
Москвы

Helena Nosková, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Slovanské menšiny v České republice, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v.v.i.
Славянские национальные меньшинства в Чешской 
республике.

Zuzana Zahrádková, Masarykova univerzita v Brně, 
Překladatelství ruského jazyka.
Байкальские народы и их влияние на культурное развитие 
байкальского региона.

Discussion

Conclusion
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Ako vyplýva už z názvu, výstava je založená na prin-
cípe kontrastného predostretia obrazu Slovenska – na 
jednej strane v umení 19. storočia so známymi (Peter 
Michal Bohúň: Ján Francisci ako kapitán slovenských 
dobrovoľníkov v  revolúcii rokov 1848 ‒ 1849), ale 
i  menej známymi či neznámymi obrazmi a  fotogra-
fi ami. Na strane druhej výstava ukazuje, ako sa témy 
zhostilo súčasné umenie. Tu jej tvorcovia už pracujú 
s modernými prostriedkami prezentácie, ktoré krajinu 
podávajú zväčša v dekonštruovanej podobe, ukazujúc 
manipuláciu s ňou ako aj vkladanie rôznych ideologic-
kých zámerov apod. Svojho druhu malebný obrazový 
cestopis Slovenskom 19. storočia je tak konfrontovaný 
s dnešným pohľadom. Kým jedna časť exponátov za-
chováva „malebné a romantické“ ladenie diel, v druhej 
časti sa súčasní umelci stavajú ku krajine s odstupom, 
nazerajú na ňu do istej miery scudzujúcim pohľadom, 
ukazujúc najmä škodlivé zásahy do krajiny; niektoré 
obrazy nás aj rozosmejú. 

Exponáty sú zaradené do jedenástich sek-
cií (približujúcich popri dielach najvýznamnej-
ších umelcov krajinárov napríklad témy putovania po kraji-
ne, mestá v  krajine, hrady, dunajské pohľady, krajinu regiónov, 
V. Tatry). V sekcii Povolanie krajinár objavíme napríklad nádherné ob-
razy Ladislava Mednyánszkeho najmä z tatranskej a podtatranskej kraji-
ny (kaštieľ v Strážkach) apod. V sekcii Zdravie a odpočinok si overíme, 
že okrem vychýrených kúpeľov ako sú Piešťany či Sliač sú na Slovensku 
aj menej známe kúpele, a najmä, aké malé oázy predstavovali kedysi 
v začiatkoch balneoterapie dnes svetoznáme kúpele. Veľa sa pohybujeme 
vo vysokohorskom prostredí Tatier. Kto Tatry pozná dôverne, si isto rád 
pozrie pohľady na aj menej známe miesta Tatier v minulosti. Kde to je? – 
pýtame sa pri prvom dotyku s obrazom alebo fotografi ou. Úchvatný mi 
pripadal záber na Popradské pleso Viliama Forbergera z roku 1911 a ne-
menej ma uchvátilo dielo Júliusa Kollera Galéria Ganku z roku 1981: 
obávané miesto horolezcov, kde našli smrť aj ostrieľaní lezci, akoby priam 
vysielalo signály o svojom nebezpečenstve. Kochala som sa tiež obrazmi 

Dva pohľady na krajinu

Alexander Brodszky: Hrad Fiľakovo. Okolo 1861, MNG Budapešť 
(sekcia 5: Historizujúca interpretácia krajiny)

Ak sa na niektorej z vašich ciest doznievajúceho leta ocitnete v Bratislave, odporúčam pozrieť si výstavu v Slovenskej 
národnej galérii s názvom Dve krajiny Obraz Slovenska: 19. storočie a súčasnosť. Pravda, budova SNG je, ako je známe, 
v rekonštrukcii, ale v jednom jej trakte, v Esterházyho paláci s vchodom na Námestí Ľ. Štúra nájdete práve onú výstavu. 

 Jozef Czauczik: Pohľad na Rochusovu štôlňu v Rudňanoch, 1815, STM Košice     
(sekcia 1: Krajina na obzore – najstaršie pohľady)

mne blízkych regiónov v údolí rieky Hnilec: Železná huta v Stratenej 
a Rochusova štôlňa v Rudňanoch. Isteže zaujímavé sú podoby Bratislavy 
z rôznych svetových strán, pohľad na Devín a ďalšie a ďalšie.   

Na výstave putujeme nielen naprieč storočiami, ale tiež naprieč žánra-
mi. To platí prirodzene najmä čo sa týka súčasného umenia. Nájdeme tu 
všetky moderné médiá: maľbu, sochu, objekt, inštaláciu, kresbu a tlač, 
akčné umenie a performanciu, fotografi u i video. Ale ako zdôrazňujú 
tvorcovia výstavy v katalógu: ťažko však na základe súčasného umenia 
prezentovaného na výstave dôjdeme k nejakým spoločným charakteris-
tikám. Jednak preto, že výber diel bol striktne podriadený téme, ktorá 
nie je pre súčasných umelcov cieľom, ale skôr prostriedkom. Rozhodne 
im nešlo v prvom (a ani v ďalšom pláne) o priame zobrazovanie krajiny, 
ale skôr o výberové a sémantické narábanie s jej komponentmi v zmysle 
iných cieľov vyjadrenia.        Jarmila Wankeová 

              Autorka je redaktorka, publicistka a prekladateľka

Jarmila Mitríková – Dávid Demjanovič: Dni národnej konsolidácie, 2012, 
súkromný majetok (sekcia 10: Zdravie a odpočinok)
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Ľudovít Fulla: Priemyselná krajina, 1970, súkromný majetok (sekcia 11: Krajina na ceste modernizácie)

Emöke Vargová: Žitný ostrov, 2000, súkromný majetok (sekcia 3: Putovanie)
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Th omas Ender: Vrch Sokolica z brehu Dunajca. 1862 ‒ 1865. MTA Budapešť 
(Sekcia 2: Povolanie krajinár)

Dve krajiny         
Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť 
3. júl – 19. október 2014
Slovenská národná galéria Bratislava, Esterházyho palác
Koncepcia výstavy: Martin Čičo, Katarína Bajcurová
Kurátorská spolupráca: Lucia Almášiová, Katarína Beňová, 
Katarína Čierna, Petra Hanáková, Aurel Hrabušický, 
Lucia G. Stachová
Fotografi e: Martin Dökereš 

Ján Viazanička: Premeny Slovenska. Od Tatier k Dunaju, Važec 2013, 
súkromný majetok (sekcia 8: Tatranská krajina)

Josef Fischer – Wilhelm Friedrich Schlotterberg: Piešťany. 1818 ‒ 1826
SNG Bratislava (Sekcia 3. Putovanie)

Ladislav Mednyánszky: Podtatranská krajina po jarnom daždi, 1878 ‒ 1878, 
SNG Bratislava (sekcia 2: Povolanie krajinár)

Ignác G. Weissenberg: Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy. 
Okolo 1830. GMB Bratislava (Sekcia 4: Mesto v krajine)

Vincenz Raimund Grüner – F.D.I. (?): Banská Štiavnica od Schindelbergu, 
okolo 1830, MNM Budapešť (sekcia 4: Mesto v krajine)
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Rozhovor s rektorom Literárnej akadémie International 
ART CAMPUS Prague s.r.o., Doc. Mgr. Petrom Kaňkom

Stretli sme sa v letnom semestri zhodou okolností ako kolegovia 
na IACP – Literárnej akadémii, kam si ma pozval učiť. Nedlho 
predtým v ARAS, ktorému si predsedal. Vždy sme otvorene hovo-
rili – o všetkom. Aké to je byť úprimný a ako sa s tým žije?

Na akademickej pôde lepšie než za pomyselným ohradením v ostat-
nom svete. Podľa môjho názoru to môže (isto ale nemusí) byť rezervácia 
na diskusiu takmer o všetkom. Napríklad médiá sa pomerne rafi novane 
tvária, že predstavujú priestor pre polemiku o dôležitých otázkach, ale to, 
ako ju nastavujú, kto sú v nej opinion lídri, ako je časovo synchronizo-
vaná, ako je komentovaná a kým, to všetko diskusiu a jej tému znetvorí. 
Žijeme v temer extrémnej epoche manipulácie, Orwell bledne od závisti.

Poznatok – po odvysielaní fi lmov Prachy a ideály a Ideály a pra-
chy (2011) som zaznamenal množstvo signálov, že o  moje ďalšie 
názorové výstupy vo verejnom priestore nie je záujem.
Ale si predsa rektorom IACP?!

Áno, som, riadením božej vôle, inak sa to nedá povedať. A ne-
mysli si, že tuná pokrivenosť necítim – stačí si len spomenúť na 
poníženú supliku k žiadosti o vstup mojej osoby do Konferencie rek-
torov, ktorá je veľa mesiacov bez odpovede. 
Ako tomu mám rozumieť?

Môj predchodca dal o našej škole (ktorá bola predtým jeho rov-
nako ako moja) a o mne také informácie, že sú magnifi cencie zrejme 
na rozpakoch. Možno by som bol tiež... na ich mieste.
Hovoríš o  otvorenosti – je škola otvorená napr. študentom zo 
zahraničia?

Áno, vonkoncom. Ak pravdaže získali požadovaný a overený stu-
peň znalosti českého jazyka. Študujú u nás mladí ľudia zo Slovenska, 
Vietnamu. Hodne cenný je individuálny prístup k zameraniu štu-
denta, ktorý sme schopní podchytiť a  rozvíjať. Študenti v  jednom 
ročníku môžu byť zameraní na audiotvorbu, audiovíziu, produkciu, 
divadlo, ale i  reklamu, fotografi u alebo novinárstvo. Môžu si nájsť 
svoje vzory a dôjsť zdarne k cieľu cesty. Hovorím teraz hlavne o štu-
dentoch Katedry mediálnej tvorby. Študenti – literáti pochopiteľ-

Úvahy zrelého muža ne môžu rozvíjať poetický, prozaický, dramatický, ale i redaktorský 
a vydavateľský talent podľa chuti a v plnej šírke poznania všetkých 
literárnych útvarov. Sme škola plná kreatívnych jedincov – umelcov, 
vedcov, publicistov, odborníkov na nové médiá, v neposlednom rade 
kolegov venujúcich sa na najvyššej úrovni cudzím jazykom. 
Ale toto je dobrá informácia pre verejnosť. Nerobíš sebe alebo 
vám pri všetkej úcte len reklamu?

Kto sa dnes nechváli, nemá šancu, ale tieto moje vyhlásenia sú len 
suchým konštatovaním faktov. Môžem tu rovno vysypať z  rukáva 
oslnivé mená osobností, ktoré u nás pracujú alebo pracovali. Neuro-
bím to, čitatelia si všetko môžu, ak budú chcieť, nájsť. Iba ako prí-
klad uvediem niektoré mená tých, čo našou školou prešli – pracovali 
pre nás: Viewegh, Uhde, Merkner, Držiak, Zajíček, Denemarková, 
Hůlová, Vedral, JUDr. Kout...
A o čo tebe v tvojej novej role najviac ide?

Dožiť sa v kľude dôchodku… (úsmev). Dostať školu do pozície, 
ktorá jej náleží. Posielam scenáre študentov na posúdenie do ČT, 
usporadúvame festival Květy zLA, točíme krátke fi lmy všetkých žán-
rov a opäť ich ponúkame televíziám, usporiadali sme medzinárodnú 
konferenciu AUTOR – MEZE – VIZE TELEVIZE, na ktorej sa po-
dieľala naša partnerská škola v Bratislave VŠMU FTF (koncom roka 
vyjde kolektívna monografi a). Zostavujeme skvelú ponuku dielní a se-
minárov pre našich študentov, usilujem sa o zvýšenie nárokov na štu-
dentov pri skúškach a písaní prác (študenti ma volajú milo a s úsme-
vom „krutor“, ako kolegovia, to ešte neviem...), inšpirujem kolegov 
k organizácii konferencií a kolokvií (zamýšľame usporiadať konferen-
ciu s pracovným názvom „Osud spisovateľa v zrkadle jeho tvorby“).
A čo doma?

Doma? Skvelé zázemie. Sme už s  manželkou sami! (Konečne! 
Všetky deti vyštudovali konzervatórium, strednú a vysokú školu...
To by mohlo stačiť, nie?) Manželka ma pozná a pomáha mi tým, že 
mi na rozlúčku povie: „A nezabudni, drahý, že pravda a láska nikdy 
nikde nezvíťazila, je to iba výmysel. Lož je pani a pravda Popoluška.“ 
No a ja si urobím uzol na vreckovke a ten deň mám úspech...
A tvoja individuálna tvorba?

Hej, tvorba, no to je samostatný príbeh. Ale vďakabohu a TSB som 
dokončil celovečerný dokument na vlastný námet a scenár Elia Cmíral 
– Part 1. Som zvedavý, čo povedia diváci, teším sa na spätnú väzbu.
Ďakujem za rozhovor.
A ja sa teším na Slovensko, trebárs len ako turista! 

Rozhovor pripravil Vlado Štancel
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Úvodom
Vznik Československa v  roku 1918 privítali Kysuce ako hospo-

dársky, sociálne, kultúrne a vzdelanostne zanedbaná oblasť. Po vzni-
ku samostatného štátu sa Kysuce potýkali s nedostatkom vhodných 
učebných miestností, pomôcok a nedostatkom profesionálnych peda-
gógov. Vyučovalo sa často v zdraviu škodlivých podmienkach. Škol-
ské miestnosti bývali malé, tmavé, vlhké, často boli bez vody, kúrenia 
a záchodov. Na školskú otázku v regióne nie príliš priaznivo vplýval 
i fakt, že obydlia ľudí boli roztrúsené po kopaniciach a samotách, čo 
spôsobovalo hlavne v zimnom období časté vymeškávanie vyučovania.

Stav školstva na Slovensku po skončení prvej svetovej vojny bol 
katastrofálny po materiálnej aj personálnej stránke. V  posledných 
desaťročiach monarchie vyvíjala uhorská vláda úsilie o pomaďarče-
nie slovenských detí na základe zákonných článkov z  roku 1907,1 
ktoré nariaďovali, aby sa na ľudových školách s nemaďarským vyučo-
vacím jazykom maďarčina vyučovala v takom rozsahu, aby si ju žiaci 
osvojili slovom a písmom do konca štvrtej triedy. K tomuto účelu 
vznikali nové školy. V roku 1914 sa v bývalej stolici trenčianskej po-
stavilo vyše 200 škôl2, kým v maďarských krajoch sa školy v takom 
rozsahu nestavali. Učitelia, ktorí preukazovali úspechy v maďarizo-
vaní, boli odmeňovaní a platilo tu heslo: „Maďarský chlieb ješ, mu-
síš byť Maďarom“. Kto chcel v Uhorsku dosiahnuť vyššie vzdelanie, 

stať sa štátnym zamestnancom alebo nájsť spoločenské uplatnenie, 
nesmel navonok nijako prejavovať svoje slovenské národné povedo-
mie. Mnohí preto svoj pôvod radšej zatajili a hlásili sa za Maďarov. 
Úroveň vzdelania na území Slovenska zaostávala, lebo slovenské deti 
sa museli učiť v maďarskom jazyku, ktorému nerozumeli. Z tohto 
dôvodu bolo prvoradou úlohou novej štátnej správy na Slovensku 
prevzatie administratívy, školstva, kultúry a osvety a ich aktivizácia 
v záujme upevňovania a rozvíjania česko-slovenskej štátnosti.

Po zániku monarchie v  roku 1918 mali slovenské orgány úlo-
hu prevziať moc od maďarskej vrchnosti. Maďari sa nechceli vzdať 
svojich pozícií a  začali vyjednávať so Slovenskou národnou radou 
a  chceli získať čo najviac výhod pre seba. Rýchle odmaďarčovanie 
školstva malo za následok aj prechodné zhoršenie stavu (nedostatok 
učiteľov, učebníc, školských pomôcok). Na niektorých školách sa 
muselo na niekoľko mesiacov prerušiť vyučovanie. Takýto stav na-
stal aj v Čadci tesne po zániku monarchie, teda ešte vtedy na maďar-
skej meštianke, kde správca J. Baltay, pôvodom Slovák, zastavil dňa 
3. novembra 1918 na škole vyučovanie z toho dôvodu, že nechcel učiť 
po slovensky. Z  tohto dôvodu nastal spor medzi prof. Klačanským 
a správcom Baltayom, ktorý vyriešil školský inšpektor Svoboda dňa 
10. apríla 1919, a to prepustením správcu Baltaya zo služieb českoslo-
venského štátu, lebo odmietol zložiť sľub vernosti.3 Spolu s ním aj ďalší 

Školstvo na Kysuciach 
v medzivojnovom období     I. časť

Ľudová škola U prívary r. 1930, foto archiv J. Baričák

08_09_Kotvasova.indd   808_09_Kotvasova.indd   8 9/16/2014   8:56:43 AM9/16/2014   8:56:43 AM



Listy  9

10 učitelia opustili Kysuce a odišli do Maďarska. Ostatní zložili sľub 
vernosti a ostali učiť na kysuckých školách. Vyučovanie sa obnovilo 
13. januára 1919 a prebiehalo v slovenčine. Do konca roku 1918 sa na 
všetkých kysuckých školách učilo ešte po maďarsky a boli spravované 
ešte bývalým uhorsko-kráľovským školdozorským úradom v Trenčíne. 
Rozpad monarchie a vznik nového štátneho útvaru spôsobili, že úze-
mie Slovenska opustili nielen maďarskí učitelia, ale tiež ďalší vzdelanci 
- úradníci, lekári, notári a  iní štátni zamestnanci a ich pomaďarčení 
kolegovia slovenského pôvodu. Výnimkou nebol ani región Kysúc, 
ktorý tak zostal takmer bez vzdelanejších obyvateľov. 

Vznik Československej republiky a vývoj školstva 
v 20-tych a 30-tych rokoch 

Vznik Československa v roku 1918 privítali Kysuce ako hospo-
dársky, sociálne, kultúrne a vzdelanostne zanedbaná oblasť. Drvivá 
väčšina obyvateľstva mala problémy so zabezpečením základných 
životných potrieb a  žila v  chudobe a  biede. Živobytie im muse-
li zabezpečiť málo úrodné kamenisté políčka, lesné hospodárstvo 
a  ľudové domácke remeslá. Priemysel takmer neexistoval, pracov-
né príležitosti poskytovala predovšetkým súkenka v Čadci a viaceré 
parné a vodné píly. V regióne bola popri ľudových školách len jed-
na vyššia škola – meštianska v Čadci, ktorá vznikla v  roku 1914.4 
Ako naliehavý problém sa ukazoval najmä nedostatok učiteľov, čo 
bolo pomerne dôležité aj z toho dôvodu, že posledné desaťročia bola 
v  školstve silná maďarizácia a pred učiteľmi i ďalšou inteligenciou 
stála po vzniku Československej republiky náročná úloha vybudova-
nia a rozvoja národného školstva a kultúry. Na riadenie školstva boli 
zriadené okresné obvodné školské inšpektoráty. Kysuce patrili pod 
žilinský školský inšpektorát, vedúcim úradu bol Alojz D. Svoboda, 
ktorý pred prevratom účinkoval na Morave a odtiaľ bol menovaný 
za slovenského školského inšpektora. V roku 1920 bol pre oblasť pri 
hornom a strednom toku Kysuce až po Kysucké Nové Mesto a oblasť 
povodia Bystrice zriadený školský inšpektorát so sídlom v Čadci so 
správcom Karolom Točíkom, správcom školy z Krásna nad Kysucou. 
Rozvoj školstva, ktorý nastal po vzniku novej republiky, viedol k ná-
rastu počtu škôl, žiakov a učiteľov. Vzhľadom na nízku vzdelanostnú 
úroveň miestneho obyvateľstva boli kvalifi kované pedagogické sily 
zabezpečované z iných oblastí Slovenska, Čiech a Moravy. Vybave-
nosť škôl bola značne zaostalá, chýbali učebné pomôcky, o čom sved-
čí aj zbierka učebných pomôcok, kníh pre Slovensko v Čechách, na 
Morave a Sliezsku, ktorú usporiadalo Ministerstvo školstva a národ-
nej osvety.5 Učilo sa z učebnice „Školník“, kde boli zahrnuté všetky 
predmety. Z tejto knihy sa pripravovali učitelia i žiaci na vyučovanie. 
Na Slovensku bola povinná 6-ročná školská dochádzka od 6‒12 ro-
kov. V  roku 1922 sa zákonom č. 226 Zb6 v Československu uzá-
konila povinná 8-ročná školská dochádzka.7 Na Slovensku sa tento 
zákon v praxi začal uplatňovať až v školskom roku 1927/1928. V ob-
dobí rozpadu monarchie v  školskom roku 1918/1919 bolo v  ob-
vode inšpektorátu na Kysuciach 78 ľudových škôl a 1 meštianka.8 

Na ľudových školách pôsobilo 99 učiteľov a  takmer 7800 žiakov. 
Z vyšších typov škôl v regióne bola 1 meštianska škola, ktorá mala 
v uvedenom roku 4 triedy a 64 žiakov.9 V roku 1920 vznikol v Čadci 
školský inšpektorát, v  jeho pôsobnosti bolo napríklad v  školskom 
roku 1925/1926 55 ľudových škôl so 69 triedami a  69 učiteľmi, 
2 meštianky so 7 triedami a 10 učiteľmi. Cirkevné školy vyučovali 
v roku 1925 na 21 školách s 24 triedami, ďalej sa v inšpektoráte na-
chádzala ešte 1 škola židovská a 4 obecné školy.10 V školskom roku 
1927/1928 to bolo už 93 ľudových škôl so 137 triedami, 8842 žiak-
mi a 2 meštianske školy. Cirkevné školy v školskom roku 1929 mali 
23 škôl s 30 triedami, s 305 žiakmi existovali tiež 4 obecné školy 
z 11 triedami a 64 ľudových škôl malo153 tried.11

V školskom roku 1933 bolo na ľudových školách v čadčianskom 
inšpektoráte 232 tried s  246 učiteľmi. Na 3 meštiankach sa uči-

lo v 13 triedach z 25 učiteľmi. V školskom roku 1937/1938 mali 
2 meštianky v čadčianskom obvode 729 žiakov a 18 učiteľov a do ľu-
dových škôl chodilo 9652 žiakov, ktorých učilo celkom 194 učiteľov. 
V Kysuckonovomestskom obvode bolo v školskom roku1937/1938 
7522 žiakov a 153 učiteľov na ľudových školách a na 1 meštianke 
253 žiakov a 7 učiteľov. Spolu teda v  tomto školskom roku pôso-
bilo na Kysuciach 372 učiteľov. V roku 1923 bola v Čadci zriade-
ná učňovská pokračujúca škola. Na tejto škole sa učili a vzdelávali 
učni rozličného zamerania. Riaditeľom školy bol Čech – Ján Porod. 

V roku 1924/1925 ministerstvo školstva zriadilo meštiansku školu 
v Turzovke s priemerným počtom žiactva 97. Vedením tejto školy 
bol poverený odborný učiteľ Čech - Jozef Průša. Po jeho odchode 
v roku 1930 do Kysuckého Nového Mesta prichádza do Turzovky 
František Přídal z Čiech.12 Tieto dve školy boli najväčšie a najvyššie 
inštitúcie na Kysuciach, ktoré poskytovali slovenskej generácií vyššie 
všeobecné vzdelanie.  

Školské budovy boli zvyčajne postavené pred 1. svetovou vojnou 
z tehál alebo kameňa, niektoré z dreva. Nevyhovovali podmienkam 
na vyučovanie. Budovanie nových škôl po prevrate bol akútny prob-
lém pre viaceré kysucké obce, pretože starať sa o zriaďovanie a udr-
žiavanie škôl pripadalo práve obciam, všade tam, kde sa o to neposta-
ral štát. Renovácia škôl sa rozbehla po roku 1925, kedy Ministerstvo 
školstva a  národnej osvety (MŠA NO) zriadilo medziministerskú 
komisiu, ktorej úlohou bolo bez zdĺhavých prieťahov zabezpečiť 
obciam bezúročné pôžičky.13 Keďže ministerstvo bolo presvedčené 
o úsilí obcí, že je záujem a  ochota o  zákonité školské povinnosti, 
prispievalo štátnou podporou niekedy až do výšky 100 %. Národ-
nostné zloženie pedagogických zborov na jednotlivých školách bolo 
rôzne, v každej škole bola iná situácia. Pozrime sa podrobnejšie na 
vybrané školy v regióne a zloženie ich učiteľských kolektívov.

V čadčianskom okrese mala najlepšie vybavené školy obec Čadca, 
hoci sa starala o 7 ľudových škôl, 1 meštianku a 1 učňovskú školu. 
Na školské zariadenie a veci s tým spojené vydávala ročne 47 000 Kč. 
Medzi školy s dobrým zariadením a starostlivosťou patrili obce Ma-
kov, Raková. V čadčianskom okrese bolo treba postaviť 14 nových 
budov pre ľudové školstvo a 2 meštianky.                    

Poznámky:

 1 Išlo o Apponyiho zákony.
 2 Pamätná kniha Čadce s. 46.
 3  KLAČANSKÝ, Robert. Slovenské školstvo na Kysuciach v prvých 

10. rokoch. In Kultúrny vývoj Kysúc (Horných) v rokoch 
1918‒1928. s. 37.

 4  ŽILINČIK, Ivan.  Hospodársky vývoj Kysúc v rokoch 
1918‒1938. In Kysuce, 1997, roč. 7 č. 32.

 5  MAGDOLENOVÁ, Anna. Slovenské školstvo v prvých poprevra-
tových rokoch.  In Historický časopis, 1981, roč. 29, č. 4,  s. 480.

 6 Ide o Malý školský zákon, ktorý sa uvádza v odbornej literatúre.
 7  ŽILINČÍK, Ivan. Školstvo, kultúra a osveta v medzivojnovom 

období. In Kysuce 1997, roč. 7, č. 40.
 8 KLAČANSKÝ, ref. 2,  s. 34‒38.
 9 ŽILINČÍK, ref. 5.
10  Schematizmus Učiteľstva škôl meštianských a ľudových 

a detských opatrovní roč. II. Bratislava 1925.
11  Schematizmus učiteľstva národných škôl na Slovensku. Sväzok I, 

Praha, 1930.
12  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív Bytča, 

pobočka Čadca (ďalej len ŠA By, pob. CA),  ŠA By pob. CA, 
Pamätná kniha Turzovka.

13 MAGDOLENOVÁ, ref. 4, s. 490.               Pokračovanie
Mgr. Helena Kotvasová, 

etnografka Kysuckého múzea v Čadci
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Než objevila zahrady své kumštýřské svobody, prošla si Eva B. 
Linhartová  ohradami, které přinášela doba druhé poloviny 20. sto-
letí. Její osud se proto z vnějšku podobá osudům jiných lidí, kteří 
strávili podstatnou část svého života v éře bývalého komunistického 
Československa. Zdálo by se, že takové osudy postrádají punc výji-
mečnosti. To je někdy z prvního pohledu docela možné, avšak je-li 
nám dovoleno vniknout pod povrch tohoto zdání, osloví nás často 
hodnota lidských zápasů na úhoru všedních dní.  

Vlastní dráha této umělkyně promítaná do jejího češství, česko-
slovenství a slovenství se odvíjela od počinů vlastních předků. Oba 
rodiče byli poznamenáni atmosférou divadla a výtvarným uměním. 
Matka hrávala dětské role v pražském Národním divadle, kde praco-
val její otec jako maskér. Stejnou profesi pak měl i Evin otec ve fi l-
movém studiu Barrandov. Otcovo zaměření a konání bylo významné 
pro celou rodinu a Evu zvláště. Někdy na zlomu let 1949 ‒ 1950 
opustil barrandovské ateliéry a odešel do Bratislavy, kde byla kolonie 
českých herců a  kde dostal zaměstnání u  divadelního souboru na 
Nové scéně, která byla založena roku 1946 a do roku 1951 fungova-
la jako součást Národního divadla v Bratislavě. V tomto roce se do 
Bratislavy za otcem stěhoval zbytek rodiny. 

To byl první zásah do dívčina života. Jako osmiletá se dostala do 
slovenské školy a sama o tom v rozhovoru s autorem tohoto medai-
lonu v prosinci roku 2006 říkala: „Otec tvrdil, že je správný Pražák, 
protože se narodil na Kampě. Jeho rodiče jsem nepoznala, ti už ze-
mřeli, když jsem se narodila, ale otec vzpomínal, že jeho tatínek byl 
malíř porcelánu a maloval na sklo. A pamatuji si, že můj otec nosil 
domů scénáře a vymýšlel si, jak bude vypadat výraz tváře postavy, jak 
bude namaskovaná a jaké bude mít paruky, to si otec sám skicoval 

Ohrady mohou být ze dřeva, z  drátěných dílců nebo to mohou být elektrické ohradníky pro koně, ovce či 
dobytek. Ohrady si také staví člověk pro svou vlastní pospolitost. Vymýšlí si rafi novaná mobilní ohrazení sloužící 
k manipulaci jakéhokoli živého projevu. Naštěstí se lidská individualita projevuje touhou překonat daný rámec, 
i když se často unikající jedinec dostane do jiné závislosti. Malířka, grafi čka a ilustrátorka Eva B. Linhartová 
(nar. 1944 v Praze) přetváří takové ohrazené prostory v zahrady, které působí na diváka svěžími barvami jako 
mimořádné spojení výtvarného umění a poezie, dosahujíc tak sama v sobě absolutní volnosti. 

a kreslil. A potom vlastně podle toho dělal paruky. Když jsme do 
Bratislavy přišli, tak mně bylo dost těžko. Pamatuji si první zážitek, 
když jsem přišla do třídy, učitelka mi říkala, ako sa voláš? A já jsem 
se strašně styděla. Pořád jsem si říkala, proč bych měla přede všemi 
volat. Já jsem se stále víc a víc styděla, až potom mi řekla: jméno!? 
Tak jsem řekla, jak se jmenuji.“ 

Divadlo a  výtvarné umění formovalo také malou i  dospívající 
Evu. Na základní škole chodila do loutkářského kroužku v  domě 
pionýrů (dnešní prezidentský palác) a pak na Střední umělecko prů-
myslové škole, kde studovala keramiku u českého profesora Teodora 
Lugse (1919 ‒ 2000). Na této škole působilo loutkové divadlo, jímž 
prošly známé osobnosti, třeba fi lmoví režiséři Juraj Herz nebo Juraj 
Jakubisko. Divadlo založil v roce 1950 další český výtvarník Miroslav 
Fikari (1912 ‒ 1982) působící převážnou část života v Bratislavě. 

Studium na umělecké škole (v letech 1958 ‒ 1962) a hlavně pak 
následné roky po maturitě poznamenala nešťastná událost spojená 
s otcovým uvězněním za údajnou hospodářskou kriminalitu. Rodiče 
se rozvedli, matka se odstěhovala do Prahy a Eva se brzo provdala 
za studenta kunsthistorie Bohumíra Bachratého (poznali se v  roce 
1960). O dva roky později se jí narodil první syn (1962). Když se 

V ohradách i zahradách 
Evy B. Linhartové

S manželem
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snažila posléze najít zaměstnání, cítila, jak mocná je kádrovací ma-
šinérie vyspělé socialistické společnosti. Ve svém oboru nesehnala 
odpovídající práci. Marně obcházela nabízené příležitosti, až jí zbyla 
jediná. Ta představovala zaměstnání v továrně u pásové výroby kartá-
čů. Malování nebo kreslení ale nezanedbávala, naopak, i když jen ve 
volných chvílích byla dál odhodlána „držet si svou polohu“, jak často 
poznamenávala míníc tím kreslit pocitově a s poezií v mysli. Pak se 
situace mírně zlepšila a ona byla přijata do Zlatokovu, který nále-
ží k nejstarším a taky největším šperkařským fi rmám na Slovensku. 
Nejprve jí sice poskytli opět pouze místo dělnice ve výrobě odznaků 
a plaket, ale pak se přece jen mohla uplatnit jako výtvarnice při ná-
vrzích stejného sortimentu zboží. 

Zároveň se snažila dostat se na vysokou výtvarnou školu. Po třech 
marných pokusech vzdala tuto variantu dalšího výtvarného školení, 
které si nahrazovala usilovnou prací. Víc jak deset let se pokoušela 
prezentací svých výtvarných děl o členství v organizaci Zväz sloven-
ských výtvarných umelcov (založený 1956). Nakonec byla v  roce 
1978 přijata a po roce členství v této organizaci ukončila civilní za-
městnání v Zlatokovu a stala se výtvarnicí na volné noze. Po rozpadu 
Zväzu po roce 1990 začala působit v jiné organizaci s názvem Spo-
ločnosť voľných výtvarných umelcov, kde pracovala ve výboru. 

Kreslila, malovala, ilustrovala poezii i prózu. Vedle pastelů, akva-
relů, grafi ckých listů se věnovala textilní tvorbě, rostlinné asambláži 
na ručním papíře z Velkých Losin, nebo malbě na dřevo. V loňském 
roce proběhla její souborná výstava v prostorách Slovenského roz-
hlasu se 140 díly, které vznikly v letech 1979 ‒ 2013, to znamená 
v období, kdy se věnovala výtvarné činnosti „na plný úvazek“ bez ve-
dlejšího zaměstnání. Kromě domácích (slovenských a českých moti-
vů) můžeme již z názvů děl vnímat její rozmach do ciziny, například 
jsou to Ráno v Benátkách nebo série obrazů Z pařížských katedrál.  

Tyto posledně jmenované motivy jsou svázány s jejím studijním 
pobytem v Paříži uskutečněným v roce 2012. Dvouměsíční pobyt 
na pozvání Cité International des Arts si malířka užila nejen jako 

soubor podnětů, které poskytuje tato Mekka umění, ale také jako 
matka mladého umělce, s nímž mohla mnoho dní soustředěně při-
jímat velikost duchovního rozměru Paříže. Znamená to, že Evu B. 
Linhartovou doprovázel její druhorozený syn Radek Bachratý (nar. 
1967), který obdržel pozvání do Paříže od stejné instituce jako jeho 
matka.  Radek vystudoval bratislavskou SUPŠ, a to obor užitá foto-
grafi e. Po maturitě pokračoval na pražské DAMU, kde se speciali-
zoval na loutkové divadlo (režii a dramaturgii). Po škole spolupra-
coval s loutkovými scénami doma i v zahraničí (hlavně na Novém 
Zélandu). Je známý jako autor rozhlasových her pro děti a mládež. 
Také se po deset živil v marketingu a reklamou, až se znova vrátil 
k psaní a k fotografování. Fotografi cké snímky Paříže se objevily na 
dvou společných výstavách. Představovaly matčiny obrazy a  jeho 
snímky vytvořené během společného pobytu v městě nad Seinou. 
První jejich společná výstava proběhla v bratislavském Klubu uměl-
ců a  ta druhá před rokem v piešťanském Domě umění s názvem 
Procházky Paříží.

Eva B. Linhartová ve vzpomínkách na dobu rozdělování bývalého 
Československa říká, že to snášela velmi těžce a své pocity zdůvod-
ňuje: „Protože jsme bývali na chalupě nad Bánskou Štiavnicí. Takže 
tam je pohoda, krásná příroda, a přijedu do Bratislavy, jdu tady pa-
sáží, to je kousek od modrého kostelíčka k Tescu a vidím na stěně 
napsáno: Česi peši do Prahy, jak se kdysi psalo. A hordy takových 
opilců, co tam vykřikovali. Možná, že zapůsobil ten protiklad: tam 
na chalupě klid a pohoda, a přijela jsem sem... Říkala jsem si, kdyby 
bylo nejhůř, tak se sbalím… Manželovi jsem říkala, kdyby v Praze 
mohl najít nějaké místo. Ale jedno je pravda, že rodina už je tady na 
Slovensku. Když bylo rozdělení, tak jsem několik nocí nespala, pro-
tože člověk musel mít buď slovenské, nebo české občanství, nemohl 
mít obě dvě. Tak jsem dlouho váhala, jestli vzít takové nebo takové. 
Mám jedno zajímavé zjištění, české rodiny, které tu byly, většinou 
fungovaly tak, že se muž rozhodl z pragmatických důvodů pro slo-
venské občanství, aby nebyly problémy, a ženy si většinou nechaly 
české občanství. Já jsem se potom rozhodla podle citu, protože jsem 
doopravdy Češka, cítím se jako Češka, takže jsem měla asi pět roků 
jenom české občanství. Později se dalo vyřídit i slovenské občanství 
vedle českého, které zůstalo v platnosti. Ale z toho si už nic nedělám Iný svet
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a myslím si, že umím mluvit tak dobře slovensky, že většinou si lidé 
myslí, že jsem odněkud ze středního Slovenska, takže mnozí ani ne-
vědí, že jsem Češka.“

Významnější než minulá nacionalistická nedorozumění jsou pro 
ni zvláštnosti a rozdílnosti ve vývoji slovenského a českého výtvar-
ného umění. Sama na sobě prožívala vlivy obou poloh, avšak osobní 
založení, její ženský svět a také rodinné výtvarné vnímání u předků 
ji vede k závěru: „Já si myslím, že si vlastní polohu stále držím, je 
tam poezie a pocitovost.“  Je tudíž zcela přirozené, že mezi její lás-

ky patří například Josef Šíma (1891-1971) nebo Marie Čermínová, 
žena se záhadným pseudonymem Toyen (1902-1980) či první dáma 
slovenského malířství Ester Šimerová–Martinčeková (1909-2005). 
Evu Linhartovou upoutala zároveň slovenská razantnost v malířství 
projevující se barevností a expresívností, čímž je ve výsledném půso-
bení zářivější a energičtější. 

Z podnětů českého a slovenského výtvarného umění si pro sebe 
vybrala několik zásad. O jedné z nich doslova říká: „Jde o to, když 
člověk tvoří, aby z toho sám měl nějaký pocit. Aby tvorba nebyla 
jako výroba. Takže se nad tím i natrápím. Ale asi se chci trápit.“ Při 
pohledu do její barevné zahrady můžeme konstatovat, že výsledek 
autorčina trápení je pro nás nadmíru příjemným zážitkem.   
                  PhDr. Stanislav Brouček, CSc.  
                      Autor je historik a etnolog

Jesenná záhrada II

Jesenná záhrada I

9. októbra - 10:00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2
Rozprávky jsou pohádky 
Festival tvorby pre deti v Mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti 
pod záštitou ministra kultúry ČR.
Divadlo Piškot zahrá deťom O princezne a Popletovi. Bábkovú veselohru podľa muzikálu 
Petra Stoličného napísala Miriam Pešková. Nájde Popleta korunu pána kráľa? 
Ožení sa s princeznou... alebo snáď s cisternou? 
To je ale dopletená rozprávka. Bábková komédia je pre deti od 4 – 8 rokov.

10. októbra - 10:00 hod. 
Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
Celé Slovensko číta deťom    
Tento projekt na Slovensko po inšpirácii v Čechách priviedla prezidentka občianskeho 
združenia „Celé Slovensko číta deťom“ MgA. Viera Kučerová. 
„Je výnimočný tým, že do čítania začleňuje celú rodinu. Mal by byť impulzom 
k tomu, aby najbližší čítali svojim deťom aspoň dvadsať minút denne.“ 
Čítanie sa pravidelne už štyri roky uskutočňuje v mnohých slovenských mestách. 

16. októbra - 10:00 hod.  
Palác knih Luxor, Václavské náměstí 820/41, Praha 1
Pohádečko moje, Rozprávočka moja    
Prezentácia knihy za účasti tvorcov projektu
Zaujímavá publikácia v česko-slovenskom zrkadlovom preklade pre malých čitateľov 
i pre deti, ktoré ešte nevedia čítať. Ponúka súbor rozprávok prvorepublikovej autorky 
Joži Toucovej-Mettlerovej z roku 1928.  
Rozprávky sú inovované a v každej z nich je dÔvtipne skryté morálne posolstvo o láske, 
dobru a zlu, o tom, aká dÔležitá je poctivosť, skromnosť, úcta 
k druhým, alebo aj obyčajná radosť zo života.  

Okrem slovníčka rozdielnych výrazov sú v knihe nežné ilustrácie Alexandry Švolíkovej 
a dve CD, v ktorých deťom rozprávky rozpráva – Zuzana Kronerová a Josef Somr. 

17. októbra
9:00 hod.  
Muzeum hlavního města Prahy - Na Poříčí 52, Praha 8 (pí. Suská – 724 518 255)
Rozprávky jsou pohádky 
Dvojjazyčné bábkové predstavenie pre najmenšie deti na motívy rozprávok 
F. Hrubína  a M. Rúfusa. Dvaja živí herci zavedú deti do čarovnej krajiny, 
kde sa stretnú s princeznou, kráľom i zbojníkmi a poznajú, že čeština 
a slovenčina sú si veľmi blízke.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka

10:00 hod.
Hlavne nezostarnúť                                      
Literárno-výtvarné podujatie dvojice Marián Hatala – Ľubo Guman
inšpirované ich spoločnými knihami Kratochvíle a Spoveď záškoláka.
Program pre väčšie deti a menších dospelých sprostredkuje 
roztopašné verše plné humoru, ľahkej irónie a absurdít. Jeho súčasťou sú 
poetické hádanky autorov, prednáška O chvále detstva a občasnej škodlivosti 
dospelého veku, ba i literárne a výtvarne vysvetľované rozdiely 
medzi slovenčinou a češtinou... 

11:00 hod.
Od ľudovej slovesnosti k moderne                                      
Komponované literárne pásmo pre stredné školy sprostredkuje študentom prierez 
slovenskou literatúrou od  ľudovej slovesnosti až po modernu spojenú 
s  čítaním ukážok.
Festival usporiada BONA FIDE s podporou MKČR.

AKTUÁLNE
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Letné sídlo rodiny    II. časť 

Masarykovcov na Bystričke
Pokračovanie z minulého čísla

Pokus o zriadenie múzea 
Aký bol ďalší osud domu, domova, ktorý v Turci Alica systema-

ticky budovala? Počas 2. svetovej vojny bol objekt vily využívaný pre 
potreby Slovenského Červeného kríža ako školiace pracovisko. No 
potom, čo sa po šoku z udalostí roku 1948 a osobitne zo smrti brata 
Jana Alica rozhodla ostať u sestry Oľgy vo Švajčiarsku, ju už 5. sep-
tembra písomne oslovil povereník školstva a osvety L. Novomeský 
vo veci zriadenia masarykovského múzea v objekte vily na Bystrič-
ke. Text jedného z  listov prebiehajúcej korešpondencie medzi Ali-
cou Masarykovou a Ladislavom Novomeským (odpis poskytol Klub 
priateľov TGM a MRŠ v Martine, originály sú uložené v LA PNP 
fond Alice Masaryková, krabica I. inv. č. 135 – 139, korespondence 
Alice Masarykové s Ladislavem Novomeským) je nasledovný: 

„Slovutná pani! Ďakujem Vám za záujem i porozumenie pre úmys-
ly, ktoré som si Vám dovolil načrtnúť prostredníctvom Dr. Langa, 
resp. pani Herberty a prostredníctvom pána predsedu D. M. Krnu. 
A veľmi sa budem tešiť, ak predostriete aj konkrétny plán na uskutočne-
nie môjho skromného návrhu na zriadenie masarykovského múzea na 
Bystričke. Považujem za naliehavé plán tento uskutočniť jednak preto, 
aby bola po čase takáto sbierka pamiatok na pôsobenie T. G. M. ako 
aj ostatných Masarykovcov na Slovensku, jednak tiež preto, aby sme 
Vás odbremenili od starostí, ktoré iste máte s udržiavaním domu na 
Bystričke, pričom, samozrejme, veci usporiadame tak, aby Váš pokoj 
nebol nijakým spôsobom narúšaný. Keď teda prichodí mi poďakovať 
sa Vám za snahu i pomoc, ktorú poskytnete, prosím Vás súčasne o dô-
veru i o načrtnutie návrhov, ako by ste si predstavovali realizovanie 
nášho plánu. S úctou L. Novomeský.“

Odpoveď AGM zo dňa 22. IX. 1948 je ukážkou Alicinho racionál-
neho uvažovania, spomienok plných dôstojného smútku, vedomia 

mimoriadneho významu diela vykonaného členmi rodiny, pretrváva-
júcej snahy spájať „české“ a „slovenské“ i nádejí na zachovanie azylu 
pre, ako verila, ďalšiu prácu v prospech Slovenska“ v  rámci svojich 
celoživotných tém, ktoré zhrnula ako „oblasť šatenia a výživy.“ 

V liste píše: „Pán povereník, dovoľujem si Vám sděliť, že sa mi vy-
krystalisovala predstava Masarykovského domu na Bystričke takto: 

I. Museum 
Prízemie by bolo aj na ďalej obrazom jednoduchej ale vybranej 

domácnosti mojich rodičov. Otcova pracovňa v  pôvodnom stave. 
Hala taktiež. Jedaleň beze zmeny, s velkým krasně spracovaným sto-
lom, práca turčianskeho remeselníka, s mapou ČSR, s ruskou mal-
bou na plátně. Jednoduchosť. 

Užitkové miestnosti beze zmeny. „Velka izba“, ktorá je naozaj 
velká, by bola galeria Herbertových obrazov, bol by tam mamin 
kút, jej klavír, jej noty a malá odborná knihovnička. Janova sbierka 
skla, jeho knihovna a Kopeckého obraz. V I. poschodí izba chlap-
cov Revilliodových. Tuto uvedomelú jednoduchosť vybudovať bude 
vyžadovať určitý čas a prosím o rok lehoty. Záhrada, ktorá je živou 
rozpomienkou by mala zostať ako je, ale mala by sa zdokonalovať. 

Alica Masaryková 

Malá Fatra od hradu Sklabiňa neďaleko Bystričky, foto Jiří Nosek
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Věšín

 II. Praktické použitie
 V lete by som bola veľmi rada, keby som s Vašou pomocou mohla 

vybrať jedného slovenského architekta, ktorý má jemný cit pre výtvar-
ný výraz citových a  rozumových zkuseností a pre krásu foriem tur-
čianskych a bystrických príbytkov. Tieto formy sú niekedy tak cenné, 
že sú blízko konstruktivnosti dorskej architektury, lenže sú slovensky 
těplé. Současně by som rada pozvala mimoriadně schopnú odborníč-
ku domácího hospodarstva /poznám takú/ a jednu zahradníčku, ktoré 
by pozorovaly zariadenie kuchyně a  izeb po stránke denného života 
a sledovaly by čo je pekné a užitočné – čo zbytečné a škodlivé. 

 Dovolitě, aby som na jednom príkladě ukázala ako a  čo by 
bolo treba pozorovať po stránke architektonickej. Domce majú 
strechu tak stavanú, že chrania chodník okolo chalupy. Pri prízem-
nom domci to má význam, chodník pod strieškou je prechodom 
z  interieru ku dvoru a  má velký psychologický význam, spojuje 
obyvatelou s prírodou. 

Dálej obloky domcov sú obratené do ulice a do vlastného dvora, 
do súsedovho niet oblokov. Týmto stáva sa dvor „najobývanejšou 
miestnosťou“, je intimný a  súkromý. V Masarykovskom dome by 
som chcela v tichosti a soukromě pracovat na týchto problémoch. 
A tu prosím povereníctvo školstva a národnej osvety o pomoc, aby 
moja práca mohla ďalej rásť. 

Slovensko dnešného dňa má to, čo ubolený, nešťastný svet hľa-
dá: Uctivý vztah k prírodě, lásku a vtipný a energický pomer k prá-
ci. Vedlá bývania rada by som neskoršie pracovala v oboru šatenia 
a  výživy. Myslím, že tato práca by bola v  budúcnosti osožná aj 
v umeleckom priemysle a továrnej výrobe. Že byste mi láskave boli 
napomocní dom udržať je mi velkou posilou. Bol stavaný, aby bol 
celku užitečný. A to si aj dnes vrucně prajem. Ďakujem Vám a som 
v uprímnej úctě. 22. IX. 1948.“ (Archív SNM, registratúra SNM 
Č. 818/20.VIII. 1949 SNM (Laco Novomeský, povereník) Vo veci 
sriadenia Masarykovho múzea). 

Všetko je inak
Myšlienku zriadenia Masarykovho múzea, ktoré malo byť v správe 

Slovenského národného múzea, podporovala aj Muzeálna slovenská 
spoločnosť, no zámer na jeho zriadenie nebol zrealizovaný. Pre objekt 
sa následne hľadalo optimálne využitie (Archeologický ústav SAV, Slo-
venská národná knižnica, internát vznikajúcich Stalinových závodov, 
Poľnohospodárska šľachtiteľská stanica), nakoniec (od r. 1962) v ňom 
bola umiestnená obecná samospráva a viaceré subjekty občianskeho 

vybavenia. Časť mobiliáru pôvodnej pracovne T.G.M. ostala v objek-
te, časť bola, spolu so zbierkou textílií – prevažne slovenských ľudových 
výšiviek delimitovaná do Slovenského národného múzea v  Martine 
(o. i. 4 kožené kreslá, plyšová pohovka, 3 stoličky, stôl, predložka 
z medveďa, klavír). Alicina knižnica bola začlenená do fondu Sloven-
skej národnej knižnice v Martine ako osobná knižnica Alice Masary-
kovej. Po tom, čo po r. 1989 boli dedičky masarykovského majetku 
(vnučky TGM) upozornené, že si v  rámci reštitúcií na tento objekt 
môžu robiť nárok, došlo k jeho odpredaniu do súkromných rúk. V 90. 
rokoch minulého storočia po viacerých zmenách súkromných vlastní-
kov bol objekt upravený na administratívno-obchodné účely s obyt-
nou funkciou na druhom podlaží. Jeho súčasťou je pamätná izba ve-
novaná pôvodným majiteľom s pokusom o rekonštrukciu pôvodného 
interiéru. V súčasnosti sa uvažuje o komplexnej rekonštrukcii spojenej 
so zmenou funkcie na penzión.            Hana Zelinová,

vedúca Dokumentačného strediska českej kultúry SNM v Martine
Snímky Karol Plicka
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 Milé deti,

prázdniny sa skončili a začal nový školský rok. Do Oriešku sme pre vás zaradili rozprávku O čarovnom koní-

kovi. Je to lužickosrbská rozprávka. Lužickí Srbi sú dnes už málo známi západní Slovania. Patria do tej istej 

slovanskej skupiny ako my – Slováci a Česi. Aj my sme západní Slovania, práve tak ako Poliaci, Slezania 

i taktiež málo známi Kašubovia Lužickí Srbi žili aj u nás, neďaleko Lužických hôr. Dnes však žijú hlavne v Ne-

mecku, na území Lužice, pri našich hraniciach. Hovoria lužickosrbky a možno by ste aj trocha rozumeli. Majú 

svoje zvyky – k najznámejším patrí Vtáčia svadba. Deti dávajú 25. januára za okno prázdny tanier, aby ich 

vtáky obdarovali. V ten deň vraj vtáci slávia svadbu. Deti sa často aj za vtákov prezliekajú a vyberajú maškrty 

po celej dedine. Lužických Srbov je už málo a ich rozprávky sú vzácne. Je tiež jedna veľmi podobná slovenská 

rozprávka o chlapcovi a jeho koníkovi. Uhádnete ktorá? Ak áno, napíšte nám do redakcie. Odmena čaká.

           Vaša redakcia
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horúčavou – horkem

koniar – podkoní

lekno – leknín

mrzký – ošklivý

naozajstne – opravdu

nečudo – není divu

nepočúvol – neposlechl

ponosovať – stěžovat si

teraz – teď

vedz – věz

vravel – říkal

vriace – vroucí

vtáčie – ptačí

začudoval – podivil

zakúriť – zatopit

zapáčilo – zalíbilo

Kedysi za dávnych čias žil chlapec, veľmi chudobný. Sedem rokov slúžil bohatému pánovi a naučil sa 

starať o kone. Keď pána prosil, či by ho zo služby prepustil, mohol si jedného z koňov vziať so sebou. 

Chlapec bol skromný, vybral si takého malého staručkého. Cválali klusom po horách a dolinách, až došli do 

hustého lesa. Na zemi chlapec spozoroval prekrásne vtáčie pero. Jagalo sa ako drahokam. Už-už ho chcel 

zodvihnúť, ale koník zavrtel hlavou a riekol ľudským hlasom:

„Preboha, nechaj to ležať. Prinesie ti len starosti a trápenie.“

Mládenec však koníka nepočúvol. Pero zodvihol a pripol si ho na čiapku.

Išiel ďalej a ďalej, až sa dostal na kráľovský hrad, kde sa mu zapáčilo a nechal sa zamestnať ako koniar.

Iba vošiel do koniarne, a jeho pero ju zalialo svetlom. Niečo také nebolo možné utajiť. Hneď sa o tom 

dozvedel kráľ, veľký chamtivec. Chcel, aby mu mládenec pero odovzdal.

„Budeš mu musieť to prekliate pero dať,“ ozval sa kôň, „Však som ti hneď vravel, aby si ho nechal ležať.“

Chlapec šiel a svoje krásne pero odovzdal kráľovi, ale ten napriek tomu nebol spokojný. Zachcelo sa mu mať 

celého vtáka Ohniváka. Mladému koniarovi prikázal:

„Ak mi vtáka Ohniváka nájdeš a prinesieš, odmena ťa neminie, ale ak nie, dám ťa uväzniť.“

Úbohý koniar sa vyľakal a bežal za svojím koníčkom. A čo mu ten na to odpovedal?

„Nepovedal som ti hneď, aby si to pero nechal ležať? Teraz na teba doľahli starosti a trápenie. No, nič, ja 

viem, v ktorom lese vtáka nájdeme.“

Aké krásne stvorenie to bolo! Vták Ohnivák bol červenkavo zlatý s nádherným chocholom, s dlhým chvostom, 

celý sa blyšťal. Keď ho priviezli kráľovi, nemohol sa na tú nádheru 

vynadívať. Iba so sľúbenou odmenou otáľal. Miesto toho mu dal hádanku:

„Zisti, prečo stojí slnko na oblohe niekedy tak vysoko a niekedy tak 

nízko. Keď uhádneš, dám ti odmenu, inak ťa dám uväzniť.“

„Nehovoril som ti to? Len trápenie ti to prinesie,“ povedal koník, keď 

sa k nemu prišiel koniar ponosovať. Ale tiež mu hádanku pomohol 

rozlúštiť. Vraj slnko stojí na oblohe tak vysoko a inokedy zas tak nízko, 

lebo na ostrove uprostred mora býva múdra panna Sedmokráska, ktorá 

nechce v zime zmrznúť a v lete sa nechať spáliť horúčavou. 

Lenže ani táto odpoveď mládencovi nepomohla. Kráľ sa náramne 

začudoval a hneď žiadal, aby mu jeho koniar takú premúdru pannu 

priviedol, inak mu dá zoťať hlavu. Nešťastný chlapec

bežal za svojím koníkom. A ten mu riekol:

„Nevravel som ti, že to pero máš nechať ležať?“ Ale i tentoraz mu 

pomohol a chlapec uniesol krásavicu z jej lehátka, keď spala, a doviedol 

ju ku kráľovi.

Panna Sedmokráska bola preľúbezná, krásna ako lekno. Na kráľa 

sa ale chmúrila a hnevala. Vraj jej musí priviezť aj jej morské kobyly, 

v ktorých mlieku je zvyknutá sa denne kúpať. Koho iného než koniara 

poslali tú úlohu splniť. Čo mu na to riekol jeho starý koníček?
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„Teraz máš za svoju neposlušnosť samé trápenie. Ale ja ti pomôžem kobyly chytiť a priviesť.“

Panna Sedmokráska sa teraz každý deň kúpala v mlieku od kobýl a bola čím ďalej krajšia. Kráľovi 

sa zachcelo sa s ňou oženiť. Sám bol mrzký a schátraný starec. Nečudo, že sa panne do takej svadby 

nechcelo:

„Nevydám sa za teba, kým sa neomladíš v kobylom mlieku. Vedz, že na takú premenu musí byť vriace.“

Kráľ by sa bol veľmi rád omladil, ale do vriaceho mlieka sa mu nechcelo. Čo iné, zavolal svojho koniara. 

Ten sa mal vykúpať pred ním, aby to vyskúšal. Až potom mal dostať už tak dlho sľubovanú odmenu.

Chlapec sa na smrť vydesil a s plačom bežal za svojím múdrym koníčkom, a čo počul hneď vo dverách?

„Veď som ti hovoril, aby si to pero zo zeme nedvíhal, že ti prinesie len starosti.“

A hneď potom mu vysvetlil, ako to urobiť, aby sa v kotle celý neuvaril.

Na druhý deň sa zišiel všetok ľud. Na nádvorí bol veľký kotol a v ňom kypelo mlieko. Koniar šiel so 

svojím koníkom. Prv než do kotla vliezol, priblížil sa k nemu jeho kôň a ronil doň svoje slzy ako hrachy. 

Tak mlieko ochladil. Až potom doňho koniar skočil, a keď sa z neho vyškriabal neoparený, bol stokrát 

krajší a mladší než predtým. Keď to kráľ uvidel, dal znovu zakúriť pod kotlom a žiadostivo sa doň vrhol. 

Hneď sa príšerne oparil a na mieste vypustil dušu. Nikto za ním naozajstne netrúchlil, pretože bol surový 

a nespravodlivý vladár. Ľudia si zvolili za nového kráľa odvážneho koniara. Ten sa oženil s krásnou 

a múdrou pannou Sedmokráskou a obaja panovali spravodlivo. Keď si náhodou niekedy nevedeli rady, 

vždy sa radi obrátili na svojho múdreho koníka.

„No, nehovoril som vám to?“
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Na začiatku Cyrilometodské dni
Aj v tomto roku sa sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na 

viacerých miestach Slovenska niesol v  znamení pripomenutia si 
týchto osobností.  Najtradičnejšie podujatie sa opäť konalo v Ter-
chovej, kde sa v dňoch 3. ‒ 6. júla uskutočnil už jubilejný 25. ročník 
Cyrilometodských dní. Úspešné podujatie vyvrcholilo v nedeľu po-
obede záverečným galakoncertom v priestoroch najväčšieho sloven-
ského chrámu zasväteného solúnskym bratom. O symbolickú bodku 
sa výraznou mierou postaral aj spevácky zbor martinských madriga-
listov Cantica Collegium Musicum, ktorý spolu so Žilinským zmie-
šaným zborom a viacerými operným sólistami v sprievode Štátneho 
komorného orchestra zo Žiliny predniesol uchvacujúcu Mozartovu 
16. Korunovačnú omšu. Keď som ju počúval s  privretými očami, 
miestami som počul hrmenie živlov. To som ešte netušil, že moje 
„vnútorné ucho“ sa rozozvučalo akousi predtuchou. Spomeňte si na 
ňu o niekoľko riadkov... Na margo štvrťstoročnice riaditeľ tunajšie-
ho MKS Rudolf Patrnčiak povedal: „Je množstvo podujatí, ale tých, 
ktoré majú zmysel a obohacujú človeka, je veľmi málo. Odkaz Cyrila 
a Metoda sa snažíme napĺňať v plnom rozsahu - viera, vzdelanie, kul-
túra. Myslím si, že ľudia si ku nám našli cestu a chodia tu radi.“ Tre-
ba opäť pripomenúť, že Terchová bola v roku 1990 prvým miestom 

Keď povieme Terchová, azda každý si predstaví rázovitú slovenskú obec v objatí krásnej malofatranskej prírody. Aj 
preto, že tam aspoň raz zažil v zime perfektnú lyžovačku a v ostatných častiach roka turistiku i oddych na viac ako 
280 kilometroch turistických a cyklistických trás. Rodisko slávneho zbojníckeho kapitána Jánošíka má však tohto 
roku za sebou mimoriadne leto: plné tradičných podujatí s podtitulom výnimočné, ale aj nečakane dramatické 
a v mnohom zlomové. Aké by pre svojich rodákov a návštevníkov nevymyslel ani ďalší velikán s terchovskými ko-
reňmi, osvietenec a hlavný knihovník cisárovnej Márie Terézie Adam František Kollár...

na Slovensku (i vo vtedajšej federácii), kde sa konalo podujatie re-
fl ektujúce nadčasový odkaz misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Me-
toda, od roku 1980 už aj spolupatrónov celej Európy. Obdivuhodné 
je, že Terchová si udržala nielen pravidelnosť, ale aj bohatú progra-
movú skladbu Cyrilometodských dní. Ich organizátori aj v  tomto 
roku pripravili bohatý, dôstojný a  zároveň dostatočne atraktívny 
program. V  ňom tradične, popri najsilnejšom duchovnom pilieri, 
opreli ich pomyselnú stavbu o ďalšie hudobné vystúpenia, výstavy 
a ďalšie sprievodné akcie (slávnostné odovzdanie ikon sv. Klimenta 
a Nauma zástupcami macedónskeho mesta Ochrid.) Cyrilometod-
ské dni sa úspešne skončili a keď som sa s organizátormi po akomsi 
neformálnom vyhodnotení lúčil, boli unavení a hovorili, že si musia 
trochu oddýchnuť, lebo už na dvere klopú Jánošíkove dni. To sme 
ale netušili - napriek onomu - „vnútornému uchu“ a predtuche, čo 
sa blíži od kopcov ináč prajnej Malej Fatry...

Osudný pondelkový podvečer
V obci Mojš na ceste medzi Žilinou a Terchovou mladá učiteľka 

Katarína zistila, že jej v noci prasklo pomerne nové zrkadlo. Nebola 
poverčivá, no stará mať jej ešte ako malému dievčatku rozprávala, že 
sa vtedy vraj stane nešťastie. Katarína zobrala mobil a obvolala časť 

v TerchovejTri podoby 
horúceho leta
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rodiny, aby si v ten deň všetci dávali pozor, určite viac ako inokedy. 
Bolo ráno, pondelok 21. júla 2014...  Dovolenkujúca dvojica star-
ších manželov zo Štúrova, ktorí v Terchovej a  jej najbližšom okolí 
našli krásnu prírodu, dobrých ľudí a pokoj pre telo i dušu už pred 
sedemnástimi rokmi a stále sa sem za nimi spravidla v lete vracajú, 
sa slní v Snilovskom sedle. Vyviezli sa lanovkou na Chleb a spokojne 
hľadia na krásu okolo seba. Manželka však pravidelne sleduje - mies-
tami až úzkostlivo, myslí si o nej zvyšok rodiny - predpovede počasia 
a včera večer hlásili zvýšené riziko poobedných búrok na tunajších 
horách. Posúri preto manžela, ten neprotestuje, zdvihnú sa a spúšťajú 
sa k údolnej stanici lanovej dráhy. Keď sa k nej blížia, už prší a závesy 
dažďa podozrivo rýchlo hustnú. Akoby neviditeľné tkáčky tam hore 
ktosi v ich mokrej práci naháňal... Usmievavá pani v oravskom kroji 
na parkovisku v uzávere doliny Vrátna ponúka turistom i len tak sa 
potulujúcim ľuďom pravé a lákavo voňajúce zázrivské korbáčiky. To 
však len dovtedy, kým sa spoza mohutného chrbta Chlebu nevynoria 
napodiv ešte mohutnejšie plecia čierneho mraku, ktorý pred sebou 
hnevlivo tisne príval vody sprevádzaný mohutným hrmením a celý 
obzor párajú vysvietené nožnice hrozivých bleskov. Zrazu sa zovša-
diaľ valí mútna voda, ťažké lepkavé blato a hromady ostrých skál hr-
mocú ako dračie zuby. Ani nevie, ako sa z toho besnejúceho virvaru 
dostane, zrejme ju, našťastie, vytiahnu ktorési pomocné ruky. Potom 
už iba bezmocne hľadí, ako ten divý múľ spolu s ostatnými zapar-
kovanými autami hrabivými prstami berie zelené osobné auto, čo si 
požičala od dcéry. Je stále ten istý pondelok 21. júla 2014 podvečer 
a v doline Vrátna nad Terchovou sa začali odohrávať nečakané deje...                                                                                                                
Tri z množstva skutočných príbehov súvisiacich so začiatkom prírod-
nej katastrofy, ktorá mala predovšetkým pre obyvateľov Terchovskej 
doliny zlé následky. Kto videl obrázky i  fi lmové zábery televízií - 
a dovolím si predpokladať, že hovorím o drvivej väčšine populácie 
- zrejme dlho nezabudne. Ako to však vlastne bolo na začiatku a čo 
nasledovalo v najbližších hodinách a dňoch?! Tu je pár kamienkov zo 
stále sa dopĺňajúcej mozaiky... 

„Vždy som tŕpol...“
Už v podvečerných hodinách onoho dňa sa v médiách objavujú 

fl ešové správy: „Popoludní zasiahla sever Slovenska silná búrka. Voda 
napáchala škody predovšetkým v Žiline a okolitých obciach, na Ky-
suciach a Orave. Storočnú vodu hlásili z Terchovej. Prívalový dážď 
a rozbúrený potok na viacerých miestach podmyli jedinú prístupovú 
cestu do doliny, voda vytrhla kusy asfaltu a spolu s bahnom a ka-

meňmi strhla aj zaparkované autá...“ Za týmito vetami sa skrýva 
dramatický dej i  osudy. Vzápätí zasahovali záchranári Horskej zá-
chrannej služby, pretože po silnej búrke s množstvom prívalových 
zrážok v chate Vrátna ostalo uväznených 67 turistov aj s personálom 
a prístupová cesta bola na viacerých miestach zaplavená alebo strh-
nutá. „Pod chatou vo Vrátnej doline je zhrnutý kopec áut, ktoré strh-
la lavína bahna. Odtrhla sa asi časť kopcov Hromové a Steny. Aké 
škody vznikli a  či bol niekto zranený, to zatiaľ nevieme povedať,“ 
aktuálne hovoril dobrovoľný horský záchranár a predseda Združenia 
turizmu Terchová Jozef Mičo. V tiesni sa ocitlo aj 55 turistov na hor-
nej stanici lanovky pod Chlebom. Záchranárom sa podarilo v nesko-
rých večerných hodinách všetkých uviaznutých, medzi ktorými bolo 
aj 15 detí a najmenšie malo len tri mesiace, evakuovať a dostať do 
bezpečia. Noc strávili v dome horských záchranárov vo Vrátnej, ale 
aj v hoteloch a domácnostiach. Terchovci od počiatku neváhali a ne-
zištnú pomocnú ruku podával každý, kto len trochu mohol. Záchra-
nári neodporúčali do odvolania návštevu Vrátnej a okolitého územia 
pre zničenú infraštruktúru a prebiehajúce záchranárske práce. Polí-
cia celú lokalitu spolu so záchranármi prehľadávala, úrazy ani obete 
našťastie nehlásila. V Terchovej boli obmedzené dodávky pitnej vody 
pre poškodený vodný zdroj Krivánska Rizňa, v častiach Biely Potok, 
Solisko a Nižní Berešovia. Obyvatelia Horného konca tiež neobišli 
takpovediac nasucho, zatopilo im domy, aj na dvory sa dovalili veľ-
ké nánosy blata. Už v utorok sa v Terchovej zišiel krízový štáb, na 
„miesto činu“ prišiel aj predseda vlády Róbert Fico. Stručne zhrnuté, 
prívalová vlna zanechala za sebou obrovskú spúšť, kompletne zničila 
cestu od spodnej stanice sedačkovej lanovky do Terchovej. Cesta je 
na určitých miestach podmytá, voda vytrhala kusy asfaltu a  spolu 
s bahnom a kameňmi strhla aj zaparkované autá. Desiatky záchra-
nárov stále prehľadávajú momentálne uzavretú oblasť, zatiaľ neboli 
nahlásené žiadne úrazy, nezvestní a  ani obete na životoch. Stovka 
hasičov a tridsiatka horských záchranárov skúma vraky áut, aby sa 
presvedčili, že v nich nik nezostal. (A našťastie - nezostal! „Vždy, keď 
sme spod nánosov vytiahli vrak auta a začali ho obhliadať, tŕpol som 
a modlil sa, aby v ňom nik nebol, bol to stiesňujúci pocit, strach 
v srdci a chvenie v žalúdku“, úprimne sa mi ešte v sobotu prizná-
val prednosta obecného úradu František Kadaš.) Pomáhajú i vojaci, 
ktorí zásobujú okolie. V Tiesňavách začali cestári okamžite vypĺňať 
diery v  ceste betónom, aby ju sprístupnili pre ťažkú techniku. Je 
to priam povestný zákon schválnosti, že komunikácia bola iba pred 
dvomi rokmi rekonštruovaná z fondov EÚ!

Igor Válek, publicista a spisovateľ
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Pokračovanie z minulého čísla
Najčastejším ochorením pohybového aparátu u  starších ľudí 

bola remunda, lámka (reuma). Boľavé kĺby a končatiny si potiera-
li veľmi často zajačím sadlom a masťami pripravenými z kostibálu 
(kostihoj lekársky). Zlomeniny bolo potrebné najskôr napraviť. Aby 
sa ruka či noha rýchlejšie zahojila, balili ju do kože zo slaniny. Keď 
človek trpel na úsad (bolestivé kríže), do ľanového vrecka dali ovos, 
zohriali ho na peci a prikladali na boľavé miesto. Ak sa deťom ne-
vyvíjali dobre nožičky a krivili sa, hovorili o nich, že majú mäkké 
kosti. Vtedy ich ženy kúpali v odvare z dubovej kôry. 

Krvácajúce rany dezinfi kovali močom alebo odvarom z mačúcha, 
myšieho chvosta (rebríček obyčajný), keď krvácali silno, prikladali na 
ne pavučinu. Ľudia s vážnymi ranami, kde už nastal hnilobný proces, 
vodili si domov psa, ktorý im ich vylizoval. Na opuchliny prikladali 
listy lopúchov (lopúch.väčší), handričky namočené v octe alebo víne 
a  srvátkové obklady. Ak na pokožke narástli bradavice, menšie sa 
potierali rosou alebo slanou vodou z varených zemiakov, veľké za-
väzovali konskou srsťou. Obareniny a popáleniny liečili smotanou 
zo sladkého mlieka, zasypávali soľou a prikladali na ne postrúhané 
alebo na plátky nakrájané zemiaky. Ak mal niekto omrzliny, dávali 
na ne obklady z  kyslej kapusty. Najbežnejším kožným ochorením 
detí boli osýpky, v Rovnom nazývané frízle. Najlepší účinok na ich 
vyliečenie mal po domácky vyrábaný likér – rozoliš, ktorý dávali de-
ťom po troškách piť už pri prvých príznakoch ochorenia, aby sa vy-

Aby telu pokoj dala...
 (ľudové liečenie na príklade obce Veľ ké Rovné)            II. časť

rážky čo najskôr vysypali na pokožku. Novorodencom sa na telíčku 
často tvorili zapareniny. Kožu vtedy posýpali červotočinou, ktorá 
plnila funkciu detského púdru. Časté boli aj prípady, kedy sa dieťa 
narodilo s červenými fľakmi (pelancami) na tele. Ako liečebný pros-
triedok na jeho odstránenie sa používala postieľka (placenta), ktorou 
postihnutú oblasť potierali. Jedným z  najúčinnejších prostriedkov 
na liečbu zapálených a stvrdnutých opuchlín, poranení, ale predo-
všetkým vredov bola kaša uvarená z ľanového semena (ľan siaty). Keď 
boli vši vo vlasoch, naliali na hlavu gajst (petrolej), zaviazali ju do 
šatky, aby sa udusili.

Podstatnú zložku liečebných praktík tvorili magické spôsoby 
liečby. Uplatňovali sa najmä tam, kde bola príčina chorôb nejasná 
a kde sa ich existencia pripisovala nadprirodzeným silám. Iracionál-
ne liečebné postupy, ktoré z mágie vychádzali, mali široké uplatne-
nie. Ich dôležitou súčasťou boli zariekania, ktoré podľa ľudovej viery 
znásobovali pravdepodobnosť uzdravenia. Vyskytovali sa buď samos-
tatne, alebo sprevádzali iné iracionálne, ale aj racionálne postupy. 

Obávaným ochorením, ktorého pôvod ľudia pripisovali nadpri-
rodzeným silám, boli ostudy. Pri chorobe sa tvorili po celom tele 
zapálené opuchnuté vyrážky, ktoré spôsobovali nepríjemné svrbenie 
a pálenie. Podľa ľudovej viery toto ochorenie nachystali niektoré oso-
by (bosorky) na iných ľudí v  snahe uškodiť im. Ostudy mal dostať 
človek, ktorý prešiel cez akýsi balíček obsahujúci zvláštne prísady, 
medzi ktorými nesmela chýbať koža z hada alebo zo žaby. Pri tomto 
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ochorení sa ľudia obracali na staršie ženy v  obci, ktoré ostudy ve-
deli zháňať. Chorý sa musel vyzliecť donaha a  v  tečúcej vode po-
toka ho umývali zelinou, ktorú nazývali „matka“ (pravdepodobne 
mäta dlholistá) v zmysle, že je matkou všetkých zelín a pripisovali jej 
veľkú dôležitosť. Liečbu realizovali počas niekoľkých dní vždy pred 
východom a  po západe slnka. Keďže príčinu choroby pripisovali 
nadprirodzeným silám, dôležitou súčasťou liečebného postupu bolo 
i zariekanie. 

Prvky mágie obsahovala aj liečba epilepsie, v Rovnom nazývaná 
mrcha nemoc alebo vred. Ak niekto dostal epilepsiu prvýkrát, mali ho 
hneď zatočiť do čiernej zápunky (zástery). Súčasťou liečby bolo tak-
tiež umývanie špeciálne na to určenou bylinkou, nazývanou vredová 
zelina, a vyčitovanie. Ak mrcha nemoc dostalo dieťa, mali ho zako-
pať pod prah a rozdriapať mu košieľku. Podľa ľudovej viery epilepsia 
i mnoho ďalších chorôb bola dôsledkom toho, že sa človek niečoho 
naľakal, preto sa snažili liečiť aj samotný ľak. Pri jeho liečbe opäť do 
popredia vystupovalo začitovanie: 

Nevyčitujem ja z teba krstu svatého, daru ducha svatého, ale 
ja vyčitujem z  teba všetko zlé, očiská, lačiská, čariská, keré ty 
máš zaspaté, zameškaté, cez nohy, cez schody, cez staré prévraty, 
aby išlo do nežlutého tŕna, korená, kamená, tvojmu telu pokoj 
dalo, vyčitujem ja z tvojho cemena, z tvojich vlasvov, z tvojho 
čela, z  tvojich očú, z  tvojho nosa, z  tvojích líc, z  tvojich ušú, 
z tvojich úst, z tvojho jazyka, z tvojho hrtana, z tvojich krkvov, 
z pravej ruky, z ľavej ruky, z praveho rebra, z ľavého rebra, ze 
srdca, pečene, lahčiny, močníka, pórodníka, ze všetkych tvojich 

čeriev, z pravej nohy, z ľavej nohy, ze všetkých tvojich devadesá-
tich devátich stavcov.

Iracionálne liečebné praktiky, ktoré sa vyznačovali veľkou varia-
bilnosťou, sa uplatňovali aj pri liečbe úreku (urieknutia). Choroba 
sa prejavovala silnou a nevysvetliteľnou nevoľnosťou. Najčastejšie sa 
tvár urieknutého človeka utierala nejakou časťou spodnej bielizne, 
ktorá bola pri tele a pri tom sa povedalo úrečiská na smetiská alebo 
všetko zlé z teba preč, všetky oči z teba preč. Ideálne bolo, ak sa použila 
ženská bielizeň, ak existovalo podozrenie, že uriekla žena a mužská 
bielizeň, ak bolo podozrenie, že uriekol muž. Urieknutých tiež umý-
vali v odvare čistca (čistec rovný) či handrou namočenou v moči. 

S iracionálnou predstavou o pôvode choroby bolo spojené ocho-
renie úmorník, ktoré sa prejavovalo najmä u dojčiat a malých detí 
a súviselo s ich vysokou úmrtnosťou. Boli to akési nevysvetliteľné kŕče, 
sprevádzané tmavými fľakmi okolo pupka, následkom ktorých dieťa 
zomrelo. Deťom vtedy dávali na bruško v zmysle mágie podobnosti 
čierny papier. Takýto stav pripisovali tomu, že dieťa umorila nadpri-
rodzená bytosť, tzv. mora. Tá mala byť príčinou mnohých ochorení 
a úmrtí nielen u detí, ale u ľudí všeobecne, čo sa prejavovalo celkovým 
chradnutím človeka. Pri liečebným úkonoch v tomto prípade zohráva-
li dôležitú úlohu najmä preventívne opatrenia ako svätenie príbytku, 
kladenie posvätených bylín či trojkráľovej kriedy pod vankúš.
Viac o ľudovom liečiteľstve sa dozviete na spomínanej výstave, ktorú  
pripravilo Považské múzeum v Žiline.     Katarína Kendrová,

etnologička, Považské múzeum v Žiline
Fotografovali: Anna Kucharčíková, Katarína Kendrová

Zábery z výstavy Aby telu pokoj dala... 
v Sobášnom paláci v Bytči
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Už siedmy ročník festivalu súčasného slovenského tanca Hybaj ho! 
sa koná od 29. septembra do 6. októbra 2014 v Prahe v Studiu ALTA, 
Divadle Komedie a v NG Veletržního paláce. Hybaj ho! je vôbec jediný 
showcase slovenského súčasného tanca, a teda je jedinečnou možnosťou 
pre pražské publikum oboznámiť sa s tým najlepším, čo slovenskí ta-
nečníci vytvorili doma, ale i v zahraničí – tvorba mnohých z nich totiž 
už dávno prekročila hranice a je známa po celom svete. Divákov navyše 
čaká bohatý sprievodný program od diskusií a workshopov až po kuli-
nárske špeciality na slovenskej hostine. Tento rok sa navyše organizátori 
rozhodli festival venovať oslavám štvrťstoročia slobody.  

Osloboďme sa v pohybe!
Slobodu si pred 25 rokmi vybojovali Česi a Slováci spoločne, a to je 

len jeden z mnohých dôvodov, prečo si táto prehliadka našla svoje mies-
to práve v Prahe. Cieľom festivalu je ukázať, že vzájomné kultúrne väzby 
Čechov a Slovákov sú neoddeliteľnou súčasťou našej identity. Svoj zámer 
vysvetľuje riaditeľka Studia ALTA a festivalu Hybaj ho! Lucia Kašiarová: 
„Bratislava bola vždy prepojená skôr s Viedňou a až v rámci festivalu 
Hybaj ho! sa podarilo nadviazať kontakt medzi českou a slovenskou ta-
nečnou scénou. Veľa Slovákov pôsobí v zahraničí, a keďže na Slovensku 
neexistuje tanečná platforma, je skvelé, že sa českí i slovenskí tanečníci 
práve tu môžu stretnúť. Dnes už je úplne bežné, že slovenské súbory 
chodia do Čiech a naopak, predtým to ale bolo veľmi výnimočné.“

Náš spoločný kultúrny priestor však nemal vždy také ideálne pod-
mienky na progresívny rozvoj, experiment či alternatívu. Aj preto je 
dôležité neustále si pripomínať odkaz nežnej revolúcie, ktorá nám ot-
vorila nielen hranice, ale predovšetkým mysle. „Ja som súčasťou prvej 
generácie, zúročujúcej ovocie, ktoré revolúcia splodila. Už ako študentka 
som mohla vycestovať za tancom do zahraničia a myslím si, že to, ako 
náš súčasný tanec vyzerá dnes, je práve zásluhou otvorenia hraníc“, ho-
vorí Lucia Kašiarová a my dodávame, že táto generácia zároveň vďaka 
svojej „nežnej“ energii preklenula polstoročie izolácie a vrátila našu kul-
túru do svetového kontextu.   

Slovenské tradície podané modernou formou
Príkladom rozprávkového úspechu slovenského ansámblu, ktorý by 

bez revolúcie nebol možný, je dnes už svetoznámy súbor Les SlovaKs 
Dance Collective – tanečníci pôsobiaci v Bruseli, ktorí vypredávajú sály 
v Holandsku, Francúzsku, Belgicku či v Prahe. Na Hybaj ho! predstavia 
svoj najnovší projekt Fragments (5.10. o 20:00, Divadlo Komedie). Ne-
čakajte však klasický folklór, Les SlovaKs sú živelnou smršťou a v svojej 
nespútanej tvorbe kombinujú všetko, čo počas svojej tvorivej a životnej 

HYBAJ HO! 2014: 
cesty stretli. A práve festival Hybaj ho! sa môže pýšiť tým, že Les SlovaKs 
pre pražské publikum objavil: „Les SlovaKs sú už tradične highlightom 
festivalu Hybaj ho! Keď hrali na prvom ročníku, nikto tu o nich nevedel. 
Dnes sú absolútnou hviezdou, ktorú chcú na všetky veľké tanečné festi-
valy v Čechách. Zostali však verní nám“, hovorí Kašiarová a dodáva, že 
práve tohtoročný festival Hybaj ho! je jednou z mála príležitostí vidieť 
tento najúspešnejší slovenský tanečný súbor naživo. 

Program HYBAJ HO! 2014 

29. 9. / 19:30 Lucia Kašiarová: Imago

2. 10. /  19:30 Petra Fornayová: Objekty Výskumu
 Marta Poláková: SOLO Endings/Beginnings

3. 10. /  16:00 – 19:00 Jaro Viňarský: Bed Identity Talks 
 19:00 Zdenka Brungot Svíteková: chiens naufragés
 19:30 Debris Company: Epic

4. 10. / 10:00 – 14:00 Meeting Anténa
 14:00 Slovenská hostina 
 16:00  Jaro Viňarský, Petra Tejnorová: I. P. P. H. K. P /
  Improvizovaná performatívna prezentácia hľadania
  v kreatívnom procese
 17:00 Monika Čertezni: O ako Schlemmer 
 (NG Veletržní palác)
 19:30 Artyci: Couch Corner
 21:00 Koncert

5. 10. / 18:00 Divadlo Štúdio tanca, Jozef Fruček: From side of a man  
 From side of a woman
 20:00 Les SlovaKs Dance Collective: Fragments  
 (Divadlo Komedie)

6. 10. / 19:30 ME-SA: Duets / Premiéra

Sprievodný program
29. 9. / 19:00 Vernisáž: Stano Dobák
30. 9. ‒ 2. 10. / 09:00 – 14:00 / Workshop so Zunou Kozánkovou 
1. 10. / 19:00 / Séria debát Mluvme o tanci v priestore Pracovna
Téma: 25 rokov - jedna generácia
Miesto konania Studio ALTA, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Festival HYBAJ HO! je súčasťou Měsíce české a slovenské kulturní 
vzájemnosti pod záštitou MKČR.

pocta otvoreným hraniciam
a mysliam, ktoré môžeme 
slobodne využívať už 25 rokov
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Stručný obsah 
Dobová dráma o mladom lekárovi, ktorý sa nevie vyrovnať so svo-

jou krvavou minulosťou. Počas vojny musel vyniesť krutý rozsudok. Po 
rokoch sa bráni prijať ponúkanú kariéru a prepadá vášni v mimoman-
želskom vzťahu. Jeho kroky vedú k nečakaným následkom. 
Je bývalý partizánsky veliteľ Martin Dubovský hrdina alebo vrah? Jeho 
manželka Eva je obeťou alebo prisluhovačkou totalitnej moci? A jeho 
milenka Soňa je iba karieristka alebo osudom skúšaná slobodná mat-
ka? Pohnuté osudy našich antihrdinov z doby nástupu komunizmu sú 
príbehmi o násilí a vzdore, slabosti a odvahe, aké sa odohrávajú aj dnes.

Slovo režiséra
Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa odohráva 

náš príbeh, som prežíval šťastné detstvo v nešťastnom svete. Dnes už 
neviem, čo z mojich spomienok na tú temnú povojnovú dobu som 
naozaj zažil, alebo iba počul, alebo som si kdesi prečítal či poskladal 
z rôznych zdrojov. Viem však s istotou, že životy dospelých, ktoré vte-
dy plynuli okolo mňa, boli oveľa nasýtenejšie a  rozporuplnejšie, ako 
ich zjednodušene, čierno-bielo podáva dejepis či médiá. Tak, ako dnes, 
a ako vždy každý bol tvorcom svojho osudu, autorom svetlých i tem-
ných zákutí svojho svedomia. Plných lásky, sklamania, šťastia, utrpe-
nia, láskavosti, krutosti, ušľachtilosti,  úskočnosti, hrdinstva, zrady... 
Svedomie je to jediné, čo nás sprevádza celý život. Či chceme alebo nie. 
Verím, že naším bohatým, takmer románovým príbehom poskytneme 
všímavému divákovi veľa z toho, čo sám zažíva a dopozerá tento fi lm 
v hlbokom citovom pohnutí. 

Slovo scenáristov
Príbeh fi lmu vznikol na motívy prózy Alfonza Bednára Rozostavaný 

dom. Novela hneď po svojom vydaní v r. 1956 vyvolala vo verejnosti 
búrlivú diskusiu ako aj vlnu prudkého nesúhlasu strážcov ideologickej 

Vážení čitatelia, 
21. októbra 2014 uvedie MIRIUS FILM DISTRIBU-
TION v kine Atlas v Prahe slovenský fi lm Krok do tmy. Na 
toto predstavenie vás srdečne pozývame. Odberatelia Listov 
Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac a členovia 
DOMUS SM v  ČR majú vstup bezplatný. Uvádzame 
informácie k  fi lmu a  výber z  myšlienok tvorcov tohto 
mimoriadneho fi lmu, ktorý vstupuje do českých kín. Bude 
premietaný v Hradci Králové, Slanom, Liberci, v Semiloch, 
Krnove, Bruntále a  ďalších mestách. Veríme, že svojou 
tematikou osloví mnohých z nás.        Vaša redakcia

„Príbeh muža, ktorý hľadá zabudnutie 
v erotickom vzťahu“

milostná dráma
Réžia: Miloslav Luther
Scenár: Miloslav Luther, Marian Puobiš 
Kamera: Igor Luther
V kinách ČR: od 23. 10. 2014

Postavy a obsadenie
Martin Dubovský Marko IGONDA   
Eva Dubovská  Monika HAASOVÁ 
Soňa Malenová  Kristýna BOKOVÁ 
advokát Malena  Miroslav DONUTIL 
Ignác Dugas  Péter NÁDAŠDI   
Kamil Vlach   Ady HAJDU 
Jánoš   Atilla MOKOŠ
Jindro Jankovič  Martin FINGER 
učiteľ Moravčík  Alfréd SWAN 
Paula Dugasová  Lucia JAŠKOVÁ 
otec Dugas  Marián GEIŠBERG
vyšetrovateľ  Boris FARKAŠ
farár   Ján GREŠŠO
a iní...
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bezúhonnosti socialistického umenia. Pochopiteľne, napriek nesporne 
odvážnemu kritickému pohľadu na roky budovania „novej pokrokovej 
spoločnosti“ je z perspektívy dneška poznačená aj viacerými dobovými 
limitmi. Po ich odbúraní sme domysleli príbeh tak, ako by bol asi na-
písaný v atmosfére necenzurovanej tvorivej slobody. Preto sú mnohé 
dejové línie, videné z perspektívy dneška, pozmenené a dovedené do 
dramaticky ešte vypätejších konzekvencií. 

Slovo producenta
Jedna z  programových priorít TRIGON PRODUCTION sú 

umelecké projekty, ktoré siahajú po domácich pôvodných témach 
a čerpajú zo slovenskej tvorby. Novodobá história má v nich svoje pri-
oritné miesto. Film Krok do tmy predstavuje esenciu pútavého lite-
rárneho námetu, vynikajúceho scenára, poctivého fi lmárskeho remesla, 
mimoriadnych hereckých výkonov a skúseného dôsledného režijného 
vedenia. Našou ambíciou je tiež podporovať slovenských tvorcov a ki-
nematografi u a vytvárať tak tvorivé príležitosti najmä domácim profesi-
onálom. Som rád, že v štábe sa spojilo overené majstrovstvo najlepších 
fi lmových tvorcov s energiou a nadšením mladých členov štábu. Verím, 
že sugestívne vyrozprávaný príbeh zaujme divákov každej vekovej kate-
górie. www.krokdotmy.sk, www.trigonproduction.sk.

PROFILY HLAVNÝCH TVORCOV
Miloslav Luther, režisér a scenárista 

Absolvoval réžiu hraného fi lmu na pražskej FAMU. Podieľal sa na 
vzniku mnohých fi lmov, televíznych sérií a inscenácií, za ktoré dostal veľa 
domácich aj medzinárodných ocenení, napr.: Prix Europe Berlín, Cena 
kritiky za réžiu na MTF Šanghaj, Strieborná nymfa a cena za réžiu Cino 
del Duca na MTF Monte Carlo, cena Medzinárodnej poroty MFF Kar-
love Vary a iné… Pripomeňme si niektoré z jeho hraných fi lmov.
Tango s komármi · 2009 
Útek do Budína, kinofi lm a tv fi lmová miniséria I-V · 2000/2002
Zámok na juhu · 2000
Koniec veľkých prázdnin, tv fi lmová miniséria I-VI · 1996
Anjel milosrdenstva · 1993 
Skús ma objať, kinofi lm a tv miniséria I-II · 1991/1993 
Svedok umierajúceho času, kinofi lm z tv fi lmovej minisérie · 1990
Chodník cez Dunaj · 1989 
Mahuliena zlatá panna · 1986 
Zabudnite na Mozarta · 1985 
Lekár umierajúceho času, tv fi lmová miniséria I-V · 1983
Viac informácií na www.miloslavluther.sk http://www.osobnosti.sk/
index.php?os=zivotopis&ID=59804

Marian Puobiš, scenárista
Filmový a televízny scenárista a dramaturg. Absolvent katedry diva-

delnej vedy na VŠMU v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia 
pôsobil ako dramaturg literárno-dramatickej tvorby ČST a  podieľal 
sa na vzniku vyše stovky inscenácií a  fi lmov, odvysielaných v  rámci 
legendárnych bratislavských pondelkov. V  r. 1998 až 2003 zastával 

funkciu šéfproducenta Producentského centra umeleckých programov 
ST v Bratislave. Bol členom zakladajúceho prezídia Slovenskej fi lmovej 
a televíznej akadémie a pedagógom Ateliéru réžie na Filmovej a televíz-
nej fakulte VŠMU. Je autorom mnohých publicistických a teoretických 
prác. Ako scenárista a spoluscenárista stál pri zrode viacerých televíz-
nych i  kinematografi ckých fi lmov, na ktorých spolupracoval najmä 
s režisérom Miloslavom Lutherom, napr. 
Útek do Budína, kinofi lm a tv fi lmová miniséria I-V · 2000/2002
Anjel milosrdenstva · 1993 / Prix Europe Berlín 1994, Cena kritiky za 
najlepší fi lm na MTF Šanghaj 1994, Cena Stredoeurópskej kultúrnej 
iniciatívy Keszthely 1994, nominácia na Českého leva za najlepší sce-
nár 1994 / Chodník cez Dunaj · 1989 /Prix de la Croi Rouge Mone-
gasque na 30. MFT Monte Carlo/.

Igor Luther, kameraman
Absolvoval štúdium kamery na FAMU v Prahe. V roku 1969 emig-

roval do Spolkovej republiky Nemecko. Stal sa medzinárodne uznáva-
ným kameramanom, spolupracoval s  mnohými známymi svetovými 
režisérmi ako Schlöndorff , Wajda, Haneke, Verhoeven, A. Robbe-Grillet, 
ale aj Barabáš, Jasný, Jakubisko... Je držiteľom významnej ceny Golden 
Camera. Legendárny fi lm Plechový bubienok, ktorý nakrútil s nemec-
kým režisérom Schlöndorff om, získal Cenu americkej fi lmovej akadé-
mie Oscar v kategórii cudzojazyčný fi lm. Na svojom 85. fi lme, Tango 
s  komármi, po prvýkrát spolupracoval so svojím bratom, režisérom 
Miloslavom Lutherom. 
Viac o Igorovi Lutherovi na http://www.imdb.com/name/
nm0005780/?ref_=fn_al_nm_1

DOVETKY MILOSLAVA LUTHERA
Alfonz Bednár a jeho novela Rozostavaný dom ako predloha k fi lmu

Každý kultúrne rozhľadenejší Slovák vie, čo dal spisovateľ Alfonz 
Bednár nielen slovenskej literatúre, ale aj fi lmu. Počas celého svojho 
fi lmárskeho života, ktorý Krokom do tmy završujem, som výhradne 
nakrúcal len to, čo malo vnútornú silu pomôcť divákovi pochopiť, 
čo sa v zradnom a chaotickom svete okolo neho vlastne odohráva. 
V  tomto zmysle nám Bednárova novela Rozostavaný dom, ktorú 
prvýkrát vydal v r. 1956, ponúkla výnimočne bohatý fi lmový mate-
riál. Keď som si ju pred rokmi prečítal, bol som doslova zaskočený jej 
otvorenosťou. Bola v príkrom rozpore s pokriveným obrazom, ktorý 
sa nám nanucuje o autorskej neslobode v tých časoch. Iste, v novele 
je cítiť zábrany a opatrnosť pred politickým cenzorom, ale napriek 
tomu podáva odvážnu refl exiu života v našej ťažko skúšanej krajine. 
Film Krok do tmy však nie je adaptáciou Bednárovej novely. Autor-
skou fabuláciou voľne rozvíjame jej podstatné dejové a významové 
motívy. Cez osudy našich antihrdinov dopovedáme to, čo Bednár 
vo svojej dobe objektívne nemohol. Dnes je povinnosťou fi lmu po-
skytnúť najmä slovenskému divákovi hlbšiu, protirečivejšiu, menej 
insitnú refl exiu spoločnosti, než aká sa mu bežne ponúka. A nielen 
tej z päťdesiatych rokov...
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Príbeh z minulosti má osloviť mladého diváka 
Krok do tmy rozpráva predovšetkým o  rozjatrenom svedomí 

mladých ľudí, ktorí sa nedokážu vyrovnať so svojou minulou, ale ani 
s prítomnou existenciou. S tým, čoho sú nedobrovoľnými svedkami, 
ale aj prispôsobivými aktérmi. Mám dojem, že dnešní mladí ľudia 
sú v podobnej morálnej kríze. Náš fi lm však nie je primárne o po-
vstaní a politických pomeroch. Hovorí o láske a narušených vzťahoch, 
o schopnosti precítiť morálne zblúdenie blízkych. Ponúkame rozkoša-
tený, takmer románový príbeh skupiny ľudí, ktorí majú spoločnú 
krvavú povstaleckú minulosť a v nových pomeroch ju buď oportúnne 
využívajú pri budovaní kariéry, alebo odmietajú napriek existenčnému 
ohrozeniu. Postoje dnešných mladých ľudí v súčasnej, aj keď nekrvavej 
realite nie sú v zásade iné.

Hlavnú úlohu zosobňuje Marko Igonda, jeho partnerky Monika 
Haasová a Kristýna Boková

Kto si pozrie Krok do tmy, uzná, že hlavnú mužskú rolu musel 
zosobniť práve Marko. Viac netreba prezrádzať.
Monika Haasová už ako dieťa v televíznej Bambuľke dojímala svojou 
bezprostrednosťou a čistotou. Dnes je zrelá žena, matka dvoch detí, 
to druhé sa jej narodilo počas realizácie fi lmu. V tomto ju napodob-
nili aj ďalšie dve protagonistky, Kristýna Boková a Lucia Jašková. Už 
z  toho vidno, ako dlho a  ťažko fi lm vznikal. Monike som ponúkol 
jednu z  dvoch hlavných ženských rolí bez dlhého premýšľania. Jej 
múzický talent som si overil na minisérii Koniec veľkých prázdnin, 
kde s rovnakým citom a spontánnou krehkosťou ako v detstve vytvo-
rila sugestívnu postavu dospievajúceho dievčaťa. Hoci prešlo dvadsať 
rokov, počas ktorých Monika cestovala po svete a profesionálne sa ve-
novala najmä tanečnému divadlu, dokázala dať postave Evy opäť čosi 
neobyčajne pravdivé a ľudské.

Kristýnu Bokovú, zhodou okolností tiež tanečnicu, som predtým 
videl v zopár lepších i horších českých fi lmoch. Jej výrazná ženskosť 
a zvláštny tragický pocit, ktorý z nej vyžaruje, ma presvedčili pri osob-
nom stretnutí v pražskej kaviarni, že postava Sone patrí jej. Nepot-
reboval som žiadny obvyklý casting. Nedôverujem castingom, pre 
mňa je dostačujúci čo najbezprostrednejší spontánny osobný kontakt. 
Takto som obsadil väčšinu postáv mojich fi lmov, bez ohľadu na to, či 
adepti boli profesionálnymi hercami alebo ochotníkmi. Pripomeniem 
v tom čase neznámych - Janu Krausovú v Živote bez konca, Adrianu 
Tarábkovú v Kráľovi Drozdia brada, Adyho Hajdu a Romana Luknára 
v  Chodníku cez Dunaj, Ingrid Timkovú v  Anjelovi milosrdenstva, 
Ondreja Sokola v Úteku do Budína a mnohých iných. Viackrát som si 
overil, že ich dramatické dispozície sa v súhre so skúsenými kvalitnými 
hercami dostatočne rozvinú.

A čosi navyše...
Bez existencie Audiovizuálneho fondu by nielen tento, ale prevažná 

väčšina slovenských fi lmov a audiovizuálnej kultúry ako takej nemohla 
existovať. Ale aj tak sme museli zápasiť najmä s trvalým nedostatkom 
fi nancií. Prácu na tomto fi lme považujem za najťažšiu a najkritickejšiu 
v mojej fi lmárskej kariére. Krok do tmy je doslovne vydretý napriek 
všemožným prekážkam. Som vďačný všetkým priateľom, ktorí so 
mnou kolegiálne pretrpeli jeho vznik, dali do neho všetko, čo vedia, 

bez ohľadu na podmienky. Najmä tým starším, s ktorými to ťahám od 
začiatku svojej fi lmovej dráhy. Čoraz ťažšie sa však vyrovnávam s tým, 
ako je v audiovizuálnej produkcii nadhodnocovaná povrchnosť a  šlen-
driánstvo. Bohatá slovenská umelecká tradícia a  profesijná erudícia, 
nielen fi lmová, bola účelovo pretrhnutá a  znevážená. Dôsledkom je 
prevažujúci amaterizmus a banalita, ktoré sú adorované ako moderna, 
a rutinná pásová výroba gýčov, demagogicky vnucovaná ako spoločen-
ská objednávka. 

V čase dokončovania fi lmu som dostal danajský dar. RTVS pova-
žuje Krok do tmy za kvalitný a hodlá ho uviesť vo sviatočný deň, v pri-
metime, na Jednotke. Do koprodukcie vstúpila až po nakrútení fi lmu, 
teraz však požaduje vypustenie vulgarizmov. Zákon ich pred desiatou 
hodinou večer nedovoľuje a televízii by hrozila pokuta. Rada pre vy-
sielanie a retransmisiu musí chrániť diváka pred ohrozením mravnosti. 
Ktorého? Zatrpknutého dôchodcu, frustrovaného nezamestnaného 
alebo otrlého adolescenta? V skutočnosti zákon núti tvorcov skresľo-
vať obraz normálneho života, slúžiť spoločenskej pretvárke, malomeš-
tiackemu pokrytectvu a svätuškárstvu! Nikdy nič nevkladám do fi lmu 
iba pre efekt. Nie sú vulgárne slová súčasťou každodenného života 
a nedokresľujú charakter a psychiku človeka? Na obrazovku patria iba 
vulgárne skutky, lebo zvyšujú sledovanosť?! Servírujú ich kedykoľvek, či 
pred dvadsiatou druhou alebo po nej. Čuduj sa svete, že mnohí mladí 
ľudia televíziou pohŕdajú a hľadajú odpoveď na otázky života inde. 
Krok do tmy by zrejme mal mať dve verzie, plnokrvnú distribučnú 
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a umravnenú televíznu. Naposledy som podobne alibistickú požiadav-
ku zažil pri réžii slovensko-nemeckého koprodukčného fi lmu Zabud-
nite na Mozarta. Na festivale v Benátkach 1984 bola v hlavnej súťa-
ži nemecká slobodná verzia, pre slovenskú televíziu som musel fi lm 
vykastrovať, vystrihnúť politicky háklivé dialogické repliky a sexuálne 
scény. Jedna z vyhodených replík, označených ako politická narážka, 
znela: - Súčasná politická situácia nám nedovoľuje... 
A čo nám nedovoľuje dnešná situácia...?! 

TRIGON PRODUCTION s.r.o.
V audiovizuálnom priestore pôsobí: 18 rokov (rok vzniku 1996).

Sumárny obrat spoločnosti v audiovízii: 23 515 625 €, (z toho 30 % 
predstavuje grantová podpora MKSR a AVF).
Vytvorila: V audiovízii viac ako 42 000 pracovných príležitostí, 
sumárne.
Realizovala:  11 dlhometrážnych hraných fi lmov (z toho 5 minoritné 
koprodukcie). 
4 dlhometrážne dokumentárne fi lmy (z toho 1 minoritná koprodukcia).
4 TV seriály.
108 stredometrážnych a krátkometrážnych dokumentárnych fi lmov.
1698 publicistických relácií.
2 100 hodín Dabingu.
Vydavateľ: 7 DVD, 2 knižné publikácie.
Získala: 99 ocenení.
Vlastní technologické pracoviská: 4x kamera, 4x strižňa AVID,
2 x mix PRO TOOLS, 1x nahrávacie štúdio.

Producent a strihač: Prof. Patrik PAŠŠ
Narodil sa 25. 9. 1948 v Bratislave. Je absolventom odboru fi lmová 

a  televízna strihová skladba na FAMU v Prahe. V audiovízii pôsobí 
od roku 1964. Je konateľom a  zakladateľom spoločnosti TRIGON 
PRODUCTION, s.r.o. Pedagogicky pôsobí ako profesor fi lmovej, te-
levíznej vedy a umenia na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave.

Ako producent realizoval viac než 1800 diel a  získal za ne 210 
ocenení v domácom i medzinárodnom audiovizuálnom prostredí. Je 
nositeľom ceny International EMMY AWARD za fi lm Sila ľudskosti – 
Nicholas G. Winton a BAFTA – využitie fi lmových archívov vo fi lme 
Nickyho rodina. 

Výber z fi lmovej tvorby – producent:
2014 – Krok do tmy (r. Miloslav Luther)
2013 – Dozvuky (r. W. Pasikowski – minoritná koprodukcia)
2013 – Dočkáme sa Ježiška? (r. Lenka Kny – minoritná koprodukcia)
2012 – V tieni (r. D. Ondříček – minoritná koprodukcia)
2011 – Nickyho rodina (r. M. Mináč)
2010 – Mŕtvola musí zomrieť (r. J. Paštéka)
2010 – 3 sezóny v pekle (r. T. Mašín – minoritná koprodukcia)
2009 – Nebo, peklo... zem (r. Laura Siváková)

2008 – Vojnové hry (r. D. Jabloński – minoritná koprodukcia)
2007 – Jahodové víno (r. D. Jabloński – minoritná koprodukcia)
2005 – Zbohom, Harry (r. R. Young – minoritná koprodukcia)
2001 – Sila ľudskosti – Nicholas G. Winton (r. M. Mináč)
a ďalšie.

Výber z TV dramatickej tvorby – producent:
2013 – Kriminálka Staré Mesto II – TV seriál (r. J. Sebechlebský)
2010 – Kriminálka Staré Mesto – TV seriál (r. J. Sebechlebský)
2003 – Záchranári – TV seriál (r. V. Michálek)
a ďalšie.

Výber z TV dokumentárnej tvorby – producent:
2014 – Pútnik slovenským časom – portrét Viliama J. Grusku 
(r. M. Šulík)
2012 – Zbohom, súdruhovia – TV seriál (r. A. Nekrasov – minoritná 
koprodukcia)
2011 – Nickyho rodina (r. M. Mináč)
2008 – 2011 – GEN.sk – séria 102 krátkych fi lmov (rôzni režiséri)
2008 – Môj otec Gulag (r. F. Palonder), Optimista (r. D. Trančík), 
Momentky (r. P. Krištúfek)
2007 – Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy (r. M. Šulík)
2002 – Sila ľudskosti - Nicholas G. Winton (r. M. Mináč)
a ďalšie.

Zaujímavosti z nakrúcania
Lokácie: Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Omastiná
Na nakrúcaní sa zúčastnili aj členovia: 
Klubu vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK
Klubu vojenskej histórie LEVICE
Vojenského historického klubu DIVIZE BÍLÉ KARPATY
Vojenského historického klubu VÝCHODNÍ FRONTA
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Keď cesta 
k úspechu 
sa stane 
pravdou

Dejiny umenia sú dejinami osudov. Príbehmi zo života spoločnosti, 
dokumentmi zmien a upozorneniami na jedinečnosť ľudskej identity. 
Neviem si predstaviť dnešok bez výtvarného umenia. Bolo i je všade. 
Umelecké diela, ktoré namiesto farebného valčeka na stenu alebo ta-
pety zapĺňajú náš vizuálny priestor s tou pridanou hodnotou, ktorej je 
tak málo, tie umelecké diela treba i dnes hľadať. Mnohí ich nespoz-
najú, iných to nezaujíma. Avšak bez umenia, ktoré ďaleko presahuje 
hranice štandardu, práve originalitou a výzvou k estetickému dojmu či 
fi lozofi ckému zamysleniu nemožno existovať.  

Výhovorky o  rýchlom živote a  plytkosti vnímania neberiem ako 
výhovorky, ale skutočnosť. Nevedieť, čo mám, ale mať to. A pýšiť sa, 
že aj ja to mám. Nie je čestné povyšovať toto prvoplánové umenie na 
vrchol dnešnej modernej doby a ešte horšie topiť v očiach neznalej ve-
rejnosti to, čo je klasické. Lebo klasickou je dnes už aj maľba samotná. 

Rôznorodosť dnešného umenia zodpovedá, ako v  celej histórii, 
bohatosti nárokov a  vnímania pestrej spoločnosti našej zeme. Cesta 
k úspechu nepatrí tým najlepším, ale tým, do ktorých možno investovať 
a zarobiť. Dobré umenie však zostáva. Odstup rokov potvrdí jeho veľkosť. 

Úlety mocných robili dejiny. Dobré umenie civilizovalo ľudstvo 
a priviedlo ho k dnešku, k rozvinutému a vyspelému svetu. Preto je. 
A preto v ňom budeme vždy potrebovať tých najlepších umelcov. 

Ku kvalite, k výsledku, k niečomu, na čom mi záleží, sa treba pre-
pracovať. Jednodňová titulka v bulvárnych novinách končí v odpad-
kovom koši. Je klamom. Aktom mocných, ako zalepiť oči slabým. 
Všetci chcú zarábať, to viem. Ale v troch spálňach sa naraz spať nedá. 

A potom sa stretneš s umelcom, o ktorého diele od začiatku ne-
pochybuješ. Šokuje silou, ktorá dnešnému umeniu chýba. Zostane 
v tebe vnem, ktorý hlási krásu nepokoja. Opäť si v spektre umenia, 
ktoré civilizuje. Kde bolo doteraz ukryté?

Mabe je výtvarník, ktorý od detstva kreslil, čmáral a maľoval. Nezú-
častňoval sa zbytočného dokazovania svojej kvality. Cizeloval kresbu 
a maliarsku techniku k dokonalosti. Hral s citmi seba i ľudí, aby im 
ukázal, že život bol i je iba hrou, aj keď niekedy ťažkou. Jeho obrazy 
vznikali v ateliéri súzvuku hľadania a objavovania. A tak som ho spoz-
nal. Viem dosť o výtvarnom umení i o jeho tvorcoch. Toto bolo však 
ako „americký sen“, šťastie, alebo normálny stav bytia. Keď sa dobre 
skryté dobré ukáže samo. Mabeho obrazy fascinujú. Rozmerné plátna, 
kombinácia jemnej abstrakcie a fi guralizmu vytvárajú napätie bytia. 
Ľudia a ich oči. Cesty k monochrómu. Červené jabĺčko. Pes. 

Mabeho obrazy sú ozrutánskou silou, ktorú treba poznať. Málo 
známy autor imaginatívneho realizmu, romantickej metafyziky, sna, 
ktorý sa divákom prihovára cez neopakovateľné oči. Každé sú iné. 
Každé sú jedinečné a živé.

Lidická hruška, olej 

Bedári, olej

Objavy sú čoraz zriedkavejšie. Nie je 
však pravda, že všetko už objavené bolo. 

Potvrdzuje to aj príbeh umelca, maliarskej 
osobnosti menom Peter Mabe, ktorého dielo 

teraz vstupuje medzi vás, aby vám povedalo, 
čo mnohí ešte neviete.
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Mabe je veľký maliar, lebo je originálny. Lebo ctí človeka a život. 
Lebo obdivuje existenciu, ktorej dáva právo rozhodovať o sebe. Ta-
jomno v  jeho kompozíciách pripomína rozprávkové príbehy dneš-
ných nákladných fi lmov. Autorovi však ide o nenásilné zaujatie ľud-
stva ľudstvom. Lebo to sa stráca. A možnože už onedlho ani nebude.

Peter Mabe je psychológom doby. Rozvíja výrazné umelecké dedič-
stvo humanizmu do dnešných dní. Krása jeho umenia je v zamyslení 
a výzve. Kompozícia obrazovej plochy je spravidla komponovaná na 
stred alebo zlatý rez. Nie je to však pravidlo. Jeho vývoj je postupný, 
bez skokov, ale priamočiary smerom nahor. Myslím, že práve v jeho 
ateliéri vzniká vklad pre spoločnosť, ktorý sa nestratí. 
Narodil sa 8. 4. 1965 v  Bojniciach. Absolvoval strednú umeleckú 
školu. Maľuje. Zúčastnil sa viacerých výstav doma i v zahraničí. Jeho 
diela sú súčasťou viacerých zahraničných galerijných či súkromných 
zbierok. Doma temer neznámy. Pretože sa venuje výlučne umeniu. 
Dnes žije a tvorí v Partizánskom. „Vedieť je viac ako predvídať.“

PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
august 2014

Ty a ja, olej

Nesplnený sľub /Krysár/, olej

Modrý deň, olej

Falošná hra, olej na plátne

Ja baran, olej
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Nedávno jsem si naladila Rádio Sázava a ke svému překvapení jsem 
zaslechla na těchto soukromých vlnách slovenštinu. Můžete nám 
prozradit, jak jste se k této práci dostal?

Musím začať od začiatku. Vždy som sníval o tom stať sa mode-
rátorom nejakého rádia. Lenže na Slovensku som túto možnosť ne-
dostal. Poviem to na rovinu: bude to asi farbou pleti. Podarilo sa mi 
získať len drobné skúsenosti pri práci v rádiu a taktiež som v Brati-
slave študoval žurnalistiku. Jedného dňa som si povedal, že už mám 
Slovenska dosť a že skúsim šťastie v Českej republike. V Prahe som 
už desať rokov. 

Raz som si povšimol na internete, že sa zakladá nové rádio a hľa-
dajú moderátorov. Keďže to bol môj dávny sen, neváhal som. Nebo-
jím sa osloviť cudzích ľudí, okamžite som napísal pánovi riaditeľovi 
Miroslavovi Pýchovi. Ani on neotáľal a pozval ma na pohovor. Z mi-
nútového konkurzu bolo trojhodinové rozprávanie. Dokonca sa pa-
mätám, že ma hneď ten večer dal do éteru s Jendom Kulíkom. On 
je veľká persóna, taký miestny borec. Skúsený moderátor staršieho 
veku, ktorý sa vie vynájsť v rôznych situáciách.

Nebudeme chodit kolem horké kaše, představil byste nám Rádio Sázava?
Rádio Sázava založil a riadi pán Pýcha, ktorému pôvodne patri-

lo rádio Limonádový Joe a ktorému bola jeho frekvencia odobratá. 
Deväť rokov sa súdil a vysúdil, dá sa povedať, lukratívnu frekvenciu, 
ktorá je stredočeská. Pomaly vysielacie frekvencie rozširujeme. Teraz 
vysielame na Frýdecko-Místecku, nedávno pribudlo Liberecko.

Rádio Sázava je trošku inakšie rádio, ako sú ostatné súkromné 
rádia. My sa nezúčastňujeme žiadneho konkurenčného boja ani ne-
hráme komerčné skladby. Skôr si zakladáme na kvalitnej originálnej 
muzike, ktorú dnes už možno považovať za klasickú. To sú Beatles, 

AC DC, Aerosmith, z českých Ulrychovci, Nedvědovci, Neřež a tak 
ďalej. Na Sázave si môžete vypočuť najrôznejšie hudobné štýly. Líši-
me sa jednoznačne skladbou nášho playlistu, ale od prvého januára 
tohoto roku sme sa stali aj jediným súkromným rádiom, ktoré vy-
siela bez reklám.

Povedzme si to na rovinu. Keď si ako normálny poslucháč na-
ladím iné rádio, idú tam dve-tri pesničky a za nimi dvadsať minút 
reklamy. To vám pokazí náladu. Keď si naladím Rádio Sázava, viem, 
že mi nič také nehrozí, naopak, je tam príval, mohutný tok kvalitnej 
hudby. Rádio Sázava už vysiela tri roky a ja som tam rovnako dlho. 

V jakém postavení?
Vyskúšal som si ranné i popoludňajšie vysielanie. S pánom Pý-

chom som mal na starosti nových moderátorov. Vyberal som ich 
prostredníctvom konkurzov, zaúčal som ich. Načas som sa stal aj 
hudobným dramaturgom a vyberal som hudbu do playlistu. Dalo 
by sa povedať, že som tam zúročil všetky svoje skúsenosti z médií, 
ktoré som dovtedy získal. Mám teraz tridsaťjeden rokov a v médiách 
pracujem už štrnásť rokov. 

Teraz mám svoju reláciu, ktorá sa volá „Večer Colorowy“. Názov 
je zvláštny, ale vystihuje podstatu programu. Relácia sa začína o ôsmej 
hodine a v tom čase sa prepojuje vysielanie dvoch rádií, Sázavy a Co-
loru. V  tej chvíli nás počúvajú poslucháči v Prahe a  okolí, v Brne, 
a nedávno sme vysielali štrnásť dní počas Filmového festivalu i v Kar-
lových Varoch. Je tu ešte druhý dôvod, prečo používame taký názov. 
Program uvádzam ja, Slovák, a predstavujem hudbu z celého sveta. 
Ide o etnickú hudbu maďarskú, rómsku, ukrajinskú, do toho púšťame 
rock osemdesiatych rokov, českú aj slovenskú muziku a ich kvalitných 
interpretov. Vkladám aj skladby, ktoré si želajú poslucháči.

Gerhard Hadi
moderátor Rádia Sázava
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Teší ma, že je moja relácia veľmi obľúbená. V tom čase sa zdvíhajú 
koefi cienty počúvanosti Rádia Sázava. Poslucháči nám môžu zavolať 
priamo do vysielania a pozhovárať sa. Poviem vám, že ja jednoducho 
nie som schopný všetko časovo zvládnuť. Záujem ľudí je priveľký. 
Mám takú skúsenosť, že za tie tri roky sa mi nestalo, aby niekto 
negatívne reagoval na moju slovenčinu vo vysielaní českého rádia. 
Naopak, poslucháči mi často volajú, že tento jazyk počujú radi a do-
konca som sa dočkal aj pochvaly, že mám peknú slovenčinu. 
 
Jak svůj pořad připravujete?

Dobrý moderátor by sa mal na svoju reláciu vždy vopred pripra-
viť. Keď začínam o devätnástej, v  štúdiu som už dve hodiny pred 
tým, vyhľadávam si informácie, pracujem na scenári, zostavujem to, 
čo by som chcel večer hrať, je to také puzzle. Uvediem príklad: Keď 
pustím pesničku od skupiny ABBA, určite po tom nemôže nasle-
dovať Metallica. Hľadám, čo preklenie štýlovú odlišnosť, napríklad 
Neřež, Wanastovy vjecy apod. 

Pracujete ve své vysněné profesi. Zajímalo by mne, kde všude jste 
čerpal znalosti a zkušenosti?

V hudobnom odbore som samouk, ale pochádzam z muzikant-
skej rodiny z  Košíc. Môj dedko bol cimbalista, moja babka bola 
klavírna virtuózka, aj učiteľka na konzervatóriu. Môj otec je takisto 
muzikant. Je jasné, že som vyrastal v hudobnom prostredí a že ma 
to veľmi ovplyvnilo.  

Od detstva som išiel za svojím snom stať sa moderátorom. Sledoval 
som hitparády, kto ako si stojí v rebríčkoch úspešnosti, počúval som 
všetky možné rádia. Ďalšie dvere mi otvorilo štúdium žurnalistiky, kde 
ma naučili, ako má moderátorský vstup vyzerať. Mal som to šťastie, 
že som mohol pracovať aj vo verejnoprávnom rádiu na Slovensku, kde 
sa mi venovali rozhlasoví pracovníci s tridsiatimi, štyridsiatimi rokmi 
skúseností. Tí ľudia mi veľmi veľa dali. Dodnes som vďačný pani Ive-
te Šoltýsovej, ktorá ma učila hlasový prejav. Pracuje v Rádiu Regina 
v Košiciach. Bol som v skupine začiatočníkov. Na skúšku sme dostali 
text správ, ktorý sme mali prečítať. Vtedy ma jej slová veľmi povzbu-
dili, pretože mi povedala, že pre túto prácu mám dobré predpoklady.

Výhoda rádia ako média je tá, že vás nikto nevidí, na druhú stra-
nu je vás veľmi dobre počuť, a preto by hlasový prejav, artikulácia 
i kvalita prinášaných informácií mala byť perfektná.

Niekedy počúvam konkurenčné súkromné rádia a zreteľne si uve-
domujem nekvalitný prejav niektorých mladých moderátorov. Sú 
teatrálni, nemajú poňatia, ako vstup otvoriť či ukončiť. Najviac zo 
všetkého sa mi nepáči teatrálnosť. Naopak by som vyzdvihol štýl 
Českého rozhlasu a za vzor by som zvolil stanicu Radiožurnál.  

Teď se přímo nabízí otázka, jakou hudbu máte rád vy osobně?
Už som spomínal vplyv svojej rodiny, ktorý bol natoľko silný, že 

dodnes milujem operu, balet a klasickú hudbu. Priznám sa, že sme 
už s pánom Pýchom uvažovali o tom pripraviť nejakú nevšednú re-
láciu o vážnej hudbe. To by nebolo zlé! 

Čo sa týka modernej muziky, musí ma osloviť, potom sa mi páči. 
Hudba, ktorá ma neosloví, pre mňa nič neznamená, ale je to stále 
hudba a môže potešiť niekoho druhého.

Mám rád napríklad Ellu Fitzgerald, Edith Piaf, Metallicu, ľudí, 
ktorí v živote niečo dokázali, ich hudba má svoj žáner a štýl.

Problém mám s novými štýlmi a kapelami, ktoré rastú ako huby 
po daždi. Nič mi to nehovorí. I to je jeden z dôvodov, prečo tak rád 
pracujem na Rádiu Sázava. Tu sa nejde komerčnou cestou a nehrajú 
sa komerčné bludy.

Nezaujatému pozorovateli se dnes skutečně zdá, že kvalitní moder-
ní hudba se přestala produkovat v osmdesátých letech dvacátého 
století. Co se stalo? Vnímáte to taky tak a umíte to vysvětlit?

Skutočne sa zdá, že už dnes niet z čoho vyberať. Moderný trend 
je dookola čerpať z  toho, čo tu už bolo. Či to bola v  osemdesia-
tych rokoch kapela Depeche Mode alebo Madonna, UB40. Dnes 
akoby kapela nebola sama sebou, vždy sa po niekom opičí. Systém 
v komerčných rádiách pretláča americkú komerciu a vytvára tak špe-
cifi cký dojem, že nič iné neexistuje. V  tomto smere je výnimočné 
už spomínané Rádio Color, ktoré uvádza farebný svet hudby. Po-
núka indickú, keltskú či francúzsku muziku. Tú poslednú by som 
rád vyzdvihol, pretože vo Francúzsku je veľké množstvo skutočne 
vynikajúcich autorov a  interpretov, francúzština je nádherný jazyk 
a vy nemáte v Českej republike možnosť sa s touto hudbou stretnúť. 
Výnimkou je Rádio Color. 

Je to až šokujúce, ale keď si u  nás v  Českej republike naladíte 
takmer akékoľvek rádio, počujete akoby ten istý playlist. Všade stále 
takí istí interpreti. Ja proti nim nič nemám, ale sú tu aj iní umelci, 
ktorí dokonca dokázali niečo viac. Vadí mi, že zo slovenskej muziky 
sa tu hrá iba Richard Müller, skupina Elán, No Name a to je všetko. 
A co třeba Beáta Dubasová, Vašo Patejdl a hodně dalších kvalitních 
tvůrců, kapel a interpretů?

Na Rádiu Sázava novú muziku moc nehráme a keď už niečo mám 
na playliste, ja to trebárs nakoniec do éteru nepustím. Pán Pýcha 
už je zvyknutý, vie, že som taký svojský a už mi ani pokuty nedáva. 
Mrzí ma, že rádia kazia vkus mladej generácie, ktorá podlieha vplyvu 
natoľko, že nepočúva nič iné ako Lady Gaga a Justina Biebra. Chýba 
širokospektrálny vhľad do sveta hudby. 

Ale aby sme neboli iba negatívni, môžem menovať mladých inter-
pretov, ako je Michael Bublé, chlapec, ktorý hrá skvelý džez, alebo 
Jamie Cullum či Amy Winehouse, ktorá už tu nie je. Nahrala skvelý 
duet s Tony Bennettom. Dobrá hudba bude vždy existovať, ale dnes 
ju musíte hľadať. 

Kromě svého krásného povolání na rádiových vlnách pracujete 
i v jiném oboru? Neláká vás třeba práce dýdžeje?

Chcel by som robiť dídžeja, je to môj malý sen. Možno o pár 
rokov o mne budete počuť, to nevylučujem.

Máte pravdu, že sa venujem ešte ďalším činnostiam. Ako exter-
ný redaktor spolupracujem s Českým rozhlasom. V Radiožurnále 
som i s prestávkami sedem rokov. Začínal som najprv v slovenskom 
vydaní Stretnutia a dnes robím pre národnostný magazín Rómovia 
rozprávajú alebo Roma Vakerem, kde je mojou šéfkou Iveta Deme-
terová. Robím tam redaktorskú prácu a rozhovory s príslušníkmi 
rómskej menšiny. Je to pre mňa dôležitá prax, získavam neoceni-
teľné skúsenosti.

Donedávna som pracoval ako redaktor aj pre jednu slovenskú te-
levíziu. Ďalej moderujem rôzne akcie, napríklad festivaly, alebo tu 
v Prahe raz do roka ples na Žofíne.

Moderujete vždy slovensky?
Po česky viem hovoriť, ale nie tak dobre, aby som tento jazyk 

používal pri svojej práci. Našťastie všetci slovenčine rozumejú, dlho 
sme boli bratia. A teraz je taký trend v televízii, aj tu, aj na Sloven-
sku, že sa zamestnávajú moderátorské dvojice, jeden Čech a  jeden 
Slovák. Myslím si, že je dobré, keď je v Čechách slovenský jazyk stále 
počuť. A koniec koncov, Praha je kozmopolitné mesto. 

Máte něco, čím byste nás nebo sám sebe v blízké době překvapil?
Práve som absolvoval prijímačky na Metropolitnú univerzitu. 

Chcel by som študovať mediálnu komunikáciu, pretože v  budúc-
nosti by ma zaujímalo pracovať ako tlačový hovorca, alebo by som sa 
mohol naplno venovať rozhlasovej dramaturgii, prípadne si vyskúšať 
aj réžiu. Zatiaľ sa mi páči práca pred mikrofónom, ale zaujímala by 
ma aj tá za mikrofónom. Uvidíme.

Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
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