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Výber programov v septembri a októbri 2017
7. septembra – 2. októbra
Námestie pred OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4
Výstava Ako to bolo za komunizmu
Audiovizuálny projekt fotografky a priekopníčky tzv. „novej
vlny“ Zuzany Mináčovej a režiséra Mateja Mináča predstaví
zrozumiteľným spôsobom „Ako to vlastne bolo za komunizmu“.
Výstava poukazuje i na to, ako je potrebné vážiť si osobnú
slobodu a možnosť žiť v demokracii…
Divák bude vtiahnutý do doby komunizmu tiež vďaka premietaniu
série krátkych ﬁlmov, plných archívnych materiálov, osobných
výpovedí autorky i ďalších osobností (Milan Lasica, Arnošt
Goldﬂam, Jiří Menzel a i.).
11. augusta – 30. septembra
Kaviareň DNM, Vocelova 602/3, Praha
Ľuboslav Moza, galerista, prezident spoločnosti Artem
a výtvarný kritik s maliarkou a ilustrátorkou Zuzanou
Štancelovou predstavujú najmladšieho výtvarníka
zo Slovenska, sedemapolročného Istvána Andrása Bánhegyi.
Výstava potrvá do 30. 9., vstup voľný,
otvorené pondelok–nedeľa od 9.00–20.00 hod.
Pripravil ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
ﬁnančnej podpore MHMP a MK ČR s názvom Dokumentace
slovenské menšiny a působení slovenské kultury v ČR.
14. septembra 14.00 hod.
Gymnázium Na Vítězné pláni
Seminár k vyhláseniu Pražskej medzinárodnej konferencie
slovenských stredoškolákov a ich hostí na tému Slovenská
lidová kultura a tradice v československých vztazích ve 20. století
a současnost.
14. septembra 19.30 hod.
Studio Alta
Tanečné predstavenie
ME-SA / Martina Hajdyla Lacová,
Stano Dobák: Supernaturals (2014)
Dvaja úplne obyčajní smrteľníci sa rozhodnú stať superhrdinmi.
Heroizmus v podobe normálnych smrteľníkov, ktorí musia
občas tasiť tajné zbrane.
Pripravilo Studio Alta s podporou SI Praha.
18. septembra 18.00 hod.
Centrum Emanuel, Štúdio pri ZŠ Nedvědovo nám. Praha 4
Stretnutie s centrom Emanuel. Nový školský rok, nové plány.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT,
ktorú udelil projektu DOMUS SM v ČR.
19. septembra 19.30 hod.
Obecní dům, Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1
Bratislavské módne dni v Prahe
Druhý ročník najväčšej slovenskej módnej šou v Prahe predstaví
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nielen stálice slovenskej módnej scény ako Michaelu Ľuptákovú,
Idu Sándor, Veroniku Hložníkovú, Zuzanu Hakovú, Katie Q.,
Nicolasa Berenique, Janu Jurčenko, La Rena, Hellenski by
Ema Klen, ale aj českých návrhárov Alici Abraham, Ponerovcov
a tvár pražských Bratislavských módnych dní Andreu Verešovú
so svojou kolekciou BLACKEVE. Prekvapením večera bude
britská módna dizajnérka Belinda Chorley. Modely predvedú
ﬁnalistky súťaže Miss Slovensko.
www.bmd.sk
Pripravila Agentúra promotion, s. r. o. v spolupráci so SI Praha
26. septembra 18.00 hod.
Prístavisko Na Františku, Parník Európé
Tradičná plavba po Vltave k 73. výročiu SNP.
Pripravila Slovensko-česká spoločnosť v spolupráci so slovenskými
spolkami: DOMUS SM v ČR, KSK, Limbora, Etnica atď.
2. októbra 17.00 hod.
Galéria SI, Náměstí Republiky 3, Praha 1
Kde začal komunizmus.
Na okraj jedného výročia, ktoré nadlho poznamenalo osudy
krajín a ľudí. Nové poznatky z historických skutočností uvádza
Igor Zolotarev. Ukážky zo slovenskej krásnej literatúry prezentuje
spisovateľ a publicista Igor Válek, moderuje Helena Nosková.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MKČR
a MHMP, ktorú udelili projektu Dokumentace slovenské
menšiny a působení slovenské kultury v ČR. Program sa koná
v spolupráci s SI.
3. októbra 10.00 hod.
Galéria DNM
Seminár o každodennosti národnostných menšín s dôrazom
na migrácie a vzdelávanie.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s ÚSD AV ČR a LZA
v Rige.
7. októbra 15.00 hod.
Střední škola gastronomie a služeb Liberec
Seminár o hmotnej kultúre na Liberecku so zameraním
na stravovanie a odev, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MŠMT ČR
projektu s názvom Slovenská lidová kultura a tradice v československých vztazích ve 20. století a současnost.
13. októbra 14.00 hod.
Muzeum Bruntál
Seminár o hmotnej kultúre na Bruntálsku s dôrazom
na stavebné pamiatky, slovenské migrácie a ich vplyv.
Pripravili DOMUS SM v ČR a Muzeum Bruntál.
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Vyhlásenie Pražskej medzinárodnej konferencie ...................2
Helena Nosková

Keď nastanú dni druhej
polovice augusta, vidíme,
že tiene sa predlžujú, dni
sa krátia, tu a tam sa objaví žltnúci list a rána bývajú
chladné. Koniec leta prináša spomienku na Slovenské
národné povstanie a pamätníkov ubúda. Aj staršia generácia už ho vlastne
pozná len sprostredkovane,
niektorým mladším z nej
sa zapísal do spomienok
z detstva už len vďaka
oslave, ktorá sa konala
vždy 29. augusta. Najmä ak človek žil v regióne Turca, Banskej Bystrici a okolí, na Hornom Považí... Našťastie vychádzajú knihy, ktoré
píšu nielen o SNP, ale aj o súvislostiach v rámci vtedajšej Európy,
ponúkajú porovnanie s poľským povstaním, ktoré vypuklo 4. augusta 1944. Poľskí dokumentaristi, historici a ďalší odborníci nakrútili
ﬁlm Varšavské povstanie. Mohli sme ho vidieť v predvečer výročia
povstania na internete. Ten, kto si ho pustil, vytrval až do konca.
Film vznikol z autentických fotograﬁí, ktoré vytvorili dramatický
celok. Sála z neho až bezhlavé odhodlanie, hrdinstvo, viera vo víťazstvo, záchranu cti. Producentom ﬁlmu bolo Múzeum varšavského
povstania. Slovenské národné povstanie neoplýva podobnými unikátnymi zábermi. Nečudo, nebolo sústredené do jedného miesta,
bolo rozptýlené po dolinách, dedinách, lesoch. Historici napísali množstvo kvalitných publikácií, stačí si len dať do vyhľadávača
„knihy o SNP“. Povstanie inšpirovalo mnohých básnikov a spisovateľov. V minulosti bolo veľakrát zneužité politickou mocou. Nielen
povstanie a jeho odkaz, ale aj ľudia, ktorí v ňom bojovali a chceli
aj po nástupe komunistov k moci čestne žiť. Nespreneveriť sa ideálom. Podobne uvažovali českí a slovenskí príslušníci zahraničných
armád, ktorí sa vrátili ako osloboditelia a často skončili ako podozriví či noví nepriatelia vo väzení. Mnohí z nich počas vojny spoznali
svet, pomery doma, a stali sa tak nebezpečnými pre tých, ktorí si
chceli trvale uchovať moc. Aj tieto zatiaľ málo prebádané skutočnosti patria k SNP.
Helena Nosková, september 2017
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Vyhlásenie Pražskej medzinárodnej
konferencie slovenských stredoškolákov
v Českej republike a ich hostí
na tému Slovenská ľudová kultúra a tradície
v česko-slovenských vzťahoch v 20. storočí a súčasnosti
Dňa 25. mája bola prostredníctvom Dokumentačného strediska slovenskej menšiny v ČR a pedagógov stredných škôl v ČR
a v SR vyhlásená téma XIV. Pražskej medzinárodnej konferencie
slovenských stredoškolákov a ich hostí na tému Slovenská lidová kultura a tradice v česko-slovenských vztazích ve 20. století
a současnosti. Na příkladu regionů Kysuc a Bruntálska.
Prípravné semináre v školách, ktoré prejavili záujem o účasť na
konferencii, sa uskutočnili v priebehu januára–júna. Výjazdový
seminár pedagógov a študentov z Čiech do regiónu Kysúc, zameraný na štúdium ľudovej architektúry, sa uskutočnil v poslednej
dekáde augusta na pozvanie Kysuckého múzea v Čadci, ktoré je
slovenským garantom projektu. Zúčastnili sa ho pedagógovia
a študenti, ktorí sa na príprave a náplni konferencie podieľali
v minulých rokoch (od roku 2008 do roku 2016). Konal sa prvýkrát, jeho náplň dokumentujú fotograﬁe, podrobné informácie
poskytneme v budúcom čísle.
Konferencia sa uskutoční v DNM v Prahe v dňoch 7.–9. 12. 2017.
O záštitu nad konferenciou bude požiadaný veľvyslanec SR
v ČR J. E. Peter Weiss.
Odbornú záštitu prevezme Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Organizátorom konferencie je Dokumentačné stredisko
slovenskej menšiny v ČR a Kysucké múzeum v Čadci.
Základné informácie: Žiaci a študenti budú rozdelení do dvoch
vekových kategórií:
I. veková kategória od 11–14 rokov.
II. veková kategória od 15–19 rokov.
V rozmedzí od 10. septembra do 17. novembra účastníci
napíšu svoje práce na vybranú tému z hmotnej kultúry svojho

Prehliadka interiérov renesančného kaštieľa v Radoli – Kysucké múzeum

Študenti z Bruntálu na exkurzii v skanzene Vychylovka – Kysucké múzeum

regiónu: ľudová architektúra, sakrálne stavby, súčasná architektúra (mesto – vidiek), regionálny odev, regionálna strava,
spracovanie surovín (drevo, kameň, hlina, sklo atď.).
Poznatky je možné spracovať formou popisu, výkladu,
eseje, štúdie, referátu, rozprávky, prezentácie výrobkov napr.
u stravy, odevu, remesiel. Rozsah sa riadi formou od 2–15
strán s fotografiami, ilustráciami atď. Predpokladáme účasť
žiakov a študentov z Prahy, Bruntálu, Liberca, Žiliny, Čadce,
Turzovky, Martina.
Postup práce budú konzultovať s pedagógmi a odborníkmi
na danú problematiku:
PhDr. Helenou Noskovou, PhDr. Ľubicou Mezerovou, Mgr.
Antonínom Zgažarom, Mgr. Helenou Kotvasovou a PhDr.
Alicou Virdzekovou (história regiónov, ľudové staviteľstvo,
architektúra, hmotná kultúra vidieka, spôsob života, archívny
a terénny výskum atď.), Mgr. Štěpánkou Baracovou – strava,
odievanie, metodika práce, príprava prezentácie, Ing. Evou
Zajíčkovou, CSc. – orientácia v hospodárskych ukazovateľoch
20. storočia a súčasnosti, ekonómia – 20. storočie a súčasnosť;
PhDr. Helena Nosková, CSc., Mgr. Antonín Zgažar, PhDr.
Alica Virdzeková, Mgr. Olga Mandová konzultujú otázky
dejín 20. storočia.
Do 25. novembra sa uskutočnia školské kolá, na ktorých pedagógovia vyberú najlepšie práce a prezentácie, ktoré prihlásia do
programu Pražskej medzinárodnej konferencie. Do 25. novembra ich zašlú v písomnej podobe na adresu anele@seznam.cz,
eva.zz@email.cz, lubica.mezerova@seznam.cz.
Najlepšie práce budú publikované v časopise Listy Slovákov
a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť... Študenti, ktorí sa umiestnia
Helena Nosková
na prvých troch miestach, získajú diplomy.
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ART OF WORD s.r.o.
SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST
ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
v spolupráci:
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
a
Historická skupina priamych účastníkov SNP,
Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR,
SZ Limbora, Detvan a ďalší

Vás pozývajú na významnú spomienkovú akciu
TRADIČNÁ PLAVBA LOĎOU PO VLTAVE
k 73. výročiu SNP a k 72. výročiu konca
2. svetovej vojny a pri príležitosti
pocty vojnovým veteránom
2. svetovej vojny a pocty novodobým
českým a slovenským vojnovým veteránom

Záštitu prevzali:
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka
a
predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico
utorok 26. 9. 2017 od 18:00 do 22:00

Počas plavby bude možnosť vystúpiť na jednom
mieste – v prístavisku (cca o 20:00)
Zmena času vyhradená
Salónna motorová loď EURÓPÉ River Party
vypláva z prístaviska Na Františku, Praha 1
Nástup na loď bude z prístavu Na Františku od 17:30
Miesta na lodi prosíme zaujať do 17:50
Tradičná a slávnostná spoločenská pripomienka spojená
s bohatým kultúrnym programom a s rautom

V programe vystúpia:
skupina PRAGUE SWINGERS,
ľudová hudba VRÁBELOVCI,
folklórny súbor LIMBORA a ďalší
Moderuje: Jiří Filip
Zmena programu vyhradená
Občerstvenie formou rautu zabezpečuje
spoločnosť EURÓPÉ R. P., s.r.o.
Dress Code: Business Attire / Uniform
Najbližšie možné spojenie MHD v Prahe k prístavisku Na Františku:
autobusová linka č. 207 – zastávka: Nemocnice Na Františku, linky električiek č. 6, 8, 15, 26 – zastávka: Dlouhá třída
spojenie metrom: Trasa A – stanica Staroměstská, Trasa B – stanica Náměstí Republiky, Trasa C – stanica Vltavská
nočné linky č. 91, 94, 96 – zastávka: Dlouhá třída
Loď Európé R. P. je limitovaná kapacitou, preto sa vopred ospravedlňujeme, ak nebudeme môcť vyhovieť všetkým záujemcom
Vstupenky si môžete rezervovať od 21. 8. 2017 na telefónnych číslach:
+420 721 672 761 a +420 608 766 658
a na e-mailovej adrese: ceskoslovenskyparnik@gmail.com
Vyzdvihnúť si ich budete môcť v dňoch 2. 9. – 22. 9. 2017, po telefonickom dohovore
(vybavuje pi. Jana Švecová: +420 721 672 761)
Bližšie informácie o akcii: https://www.facebook.com/ceskoslovenskyparnik
a na pripravovaných webstránkach: www.ceskoslovenskyparnik.cz

Tip na výlet na konci leta

Dobříšsky zámok

„Roko-ko-ková“ záhrada
dobříšskeho zámku
Dobříš, mesto, ktoré sa mi
stalo domovom, je celkom
príjemným miestom k životu.

T

oto takmer deväťtisícové mestečko leží vo vzdialenosti asi 40 kilometrov od Prahy na diaľničnom ťahu na
Strakonice a južné Čechy. Poloha mesta v blízkosti Prahy
a zároveň uprostred prírody a brdských lesov priťahuje množstvo
„Pražákov“, ktorí tu radi skupujú pozemky a stavajú si tu svoje
sídla. Táto „náplava“, ako miestni rodáci s miernym pohŕdaním
nazývajú všetkých prisťahovalcov, tak trochu narušuje starosvetský charakter a myslenie tohto „pupka sveta“, ako zase s chuťou
na revanš kontrujú noví obyvatelia mesta.
„Na Dobříši se žije dobře“ – bola by asi častá odpoveď v ankete o kvalite života na Dobříši. Miestne vody občas síce rozvíria
sváry a boje na poli komunálnej politiky, život ale inak plynie
dosť pokojne. Iste k tomu prispieva dostatok pracovných príležitostí, k čomu dopomáha aj blízkosť hlavného mesta a rýchle
spojenie s ním diaľnicou a častými autobusovými spojmi. Tak
trochu „medzinárodný“ šmrnc dáva mestu rozsiahly technický
a vývojový park ﬁrmy Bobcat. Montujú a kompletizujú sa v ňom

vysokozdvižné vozíky, ktoré táto nadnárodná ﬁrma vyváža do
celého sveta. Prácu tu našlo aj viacero odborníkov pochádzajúcich pôvodne zo Slovenska, Maďarska či iných kútov Európy.
Dobříš je taktiež miestom s pomerne aktívnym dianím zo
strany neziskových organizácií a občianskych aktivít. Činnosť
miestnych komunít a spolkov prispieva zase k bohatému a pestrému duchovnému a kultúrnemu životu mesta.
V sústredenej práci
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Najväčšou pýchou mesta Dobříš však je bez diskusie rokokový
zámok s priľahlými záhradami – francúzskou geometricko-symetrickou záhradou a rozľahlým anglickým lesoparkom. Fotogenický zámok je veľmi obľúbený nielen medzi turistami a ﬁlmármi
(jeho interiéry a exteriér vytvorili kulisy už v mnohých českých
i zahraničných ﬁlmoch), často je i miestom konania svadieb, ﬁremných banketov či výtvarných alebo hudobných workshopov.
Výstavná Zrkadlová sála slúži k významným reprezentatívnym
účelom mesta a často sa v nej uskutočňujú koncerty či iné slávnostné podujatia.
Súčasná podoba zámku pochádza z rokov 1745–1765, kedy
Jindřich Pavel Mansfeld uskutočnil rokokovú prestavbu, inšpirovanú zámkom vo Versailles. Až do 2. svetovej vojny zámok
vlastnil šľachtický rod Colloredo-Mansfeldov. V roku 1942 ho
vyvlastnili nacisti a zámok slúžil ako sídlo ríšskeho protektora.
V roku 1945 ho získal československý štát a odvtedy až do 90.
rokov 20. storočia slúžil Svazu českých spisovatelů ako medzi literátmi veľmi obľúbený „Domov spisovatelů“.
To dobříšsky zámok uchránilo pred devastáciou a nenávratným
poškodením, ktoré po vojne postihlo mnoho iných podobných
historických objektov. Takpovediac „zo dňa na deň“ sa z nich
stali najrôznejšie „výchovné“ a „prevýchovné“ ústavy, garáže poľnohospodárskej techniky a strojov či sklady.
V roku 1998 bol zámok navrátený potomkom bývalých vlastníkov, rodine Colloredo-Mansfeldov.
Od čias navrátenia zámku do rúk pôvodných majiteľov prakticky permanentne prebiehajú náročné reštaurátorské práce na
renovácii budov ako aj nikdy nekončiaca údržba rozsiahleho
zámockého areálu a jeho záhrad.
Až do roku 2020 je napríklad rozplánovaná revitalizácia zámockej oranžérie, ktorá obnoví a vráti lesk dávno strateným iluzívnym freskám, ktoré pôvodne zdobili jej fasády. V rámci projektu,
ktorý je spoluﬁnancovaný Európskou úniou, bude aj reštaurovanie niekoľkých zámockých súsoší, obnova francúzskeho parku
ako celku a úplná digitalizácia kultúrnej pamiatky.
Stalo sa už dobrým zvykom, že v rámci letných detských výtvarných workshopov máme vďaka ústretovosti a spolupráci Rodinného centra Dobříšek so správou dobříšského zámku k dispozícii
permanentku s voľným vstupom do francúzskej záhrady. Túto
možnosť veľmi radi využívame. Šarmantné prostredie vzácnej
dvojhektárovej rokokovej záhrady inšpiruje a prebúdza fantáziu
nielen v malých návštevníkoch.
Opakované návštevy zámku a jeho záhrad rád využívam k rozširovaniu obzorov a vedomostí malých zverencov, vysvetľujúc im
rozdiely medzi barokovou architektúrou kostola stojaceho naproti
zámku a rokokovou parádou zámockých fasád a kudrliniek francúzskej záhrady. Nie je vôbec jednoduché zachytiť na papieri všetky
krivky a línie pred nami ležiacej architektúry. Deti si s tým však
Zámocká fontána

Vstup do podzemia

väčšinou poradia prekvapivo dobre a zvládnu dokonca zachytiť farbami i ﬁgurálny prepletenec mytologických postáv, ktoré predvádzajú svoj kamenný tanec na monumentálnej fontáne „Napájanie
Heliových koní“ v hornej časti záhrad. Toto umelecké dielo, ktoré
tvorí dominantu francúzskej záhrady a zároveň akýsi protipól naproti ležiacej architektonickej hmote zámku vytvoril v polovici 18.
storočia slávny a obľúbený sochár Ignác František Platzer.
Neďaleký vstup do podzemných pivníc, ktorý zdobia pozlátené tepané kovové mreže, zase inšpiruje k vymýšľaniu príbehov
o tom, kto sa asi v tých strašidelných temných chodbách ukrýva
a striehne na nepozorného návštevníka zámku...
Obľúbeným miestom malých návštevníkov parku je samozrejme prírodné bludisko a trochu stranou ležiaci výbeh s viržinskými jeleňmi.
Na francúzsku záhradu nadväzuje celoročne sprístupnený
30-hektárový krajinársky anglický park z 19. storočia, ktorého
súčasťou je aj minizoologická záhrada s voliérami s handicapovanými zvieratami zo záchrannej stanice Hrachov. Park je obľúbeným miestom nedeľných rodinných prechádzok dobříšskych
obyvateľov.
Ak som vás ešte stále dostatočne nenalákal k návšteve dobříšskeho zámku a jeho záhrad v niektorý slnečný deň babieho leta,
myslím, že vás presvedčí pozvanie osemročnej Káje, ktorá sa
najprv vážne zamyslela a na moju otázku, čo si o dobříšskom
zámku zapamätala a myslí, odpovedala takto:
„Dobříšsky zámok je krásny! Je oranžovo-červený, akoby ho
z marcipánu vymodelovali, a pretože bol jeho staviteľ koktavý,
voláme ho roko-ko-ko!“
No zvážte sami, či také úžasné miesto nestojí za celodenný výlet!!!
P.S.: Užitočné informácie pred vašou návštevou dobříšskeho
zámku nájdete na webovej adrese http://www.zamekdobris.cz
Text a foto Miro Pogran
Zámocká mandala
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Terchovská letná škola
vlastenectva
Možno to bude znieť ako (príliš) silné tvrdenie, ale osobne som presvedčený, že je to
tak – kto z milovníkov krás slovenskej prírody, tradičného folklóru a presvedčeného
vlastenectva aspoň raz v posledných rokoch (hlavne) počas leta nenavštívil Terchovú
v objatí malofatranskej prírody, ten má veľkú medzeru vo „vzdelaní“.

Z

ačnime takpovediac od konca, hoci vlastne všetko spomenuté je v tejto časti Slovenska tak prirodzene previazané
a vyvážene späté, že o „konci“, jednom a či druhom, ťažko hovoriť... Začnime teda konštatovaním, že aj na Slovensku
dlhodobo voláme po prebúdzaní vlastenectva, hrdosti na odkaz
predkov, na obec, mesto a či región – hlavne v mladých ľuďoch.
Hľadáme cestičky a motivácie, ako spomínané potrebné atribúty
plnohodnotného národného života naplniť. Verte-neverte, vždy
keď prídem do Terchovej, uvedomím si, ako je to jednoduché.
Stačí vedome a kontinuálne udržiavať tradíciu, dajme tomu cez
čoraz žiadanejšie folklórne prejavy, hladinu znalostí a vieru. Nečudo, že potom stretávate prirodzene sebavedomé deti a mladých
ľudí (hoci aj v krojoch), ktorí vedia v pravom slova zmysle, kam
patria a čo chcú. Doma a nie hocikde vo svete...

Cyrilometodské dni
Toľko na úvod k riadkom o štátnom sviatku venovanom sv. Cyrilovi a Metodovi, počas ktorého sme opäť vyššie uvedené skutočnosti
mohli konštatovať v rodisku Juraja Jánošíka. Z pohľadu dlhodobej aktuálnosti je známa skutočnosť, že Terchová je úzko spätá
s odkazom a pripomínaním si spolupatrónov Európy. Ako dôkaz

predchádzajúceho tvrdenia stačí uviesť, že už v roku 1990 bola vôbec prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa
uskutočnili Cyrilometodské dni! Aj tamojší rímskokatolícky kostol
je najväčším chrámom u nás zasväteným solúnskym bratom. Alebo,
ako hovorí riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak: ,,Prišli sme s myšlienkou, že si chceme sviatok uctiť, udržať, rozvíjať a zveľaďovať. Chýbal nám typ podujatia, ktorý by napĺňal
a sýtil dušu. Bola tu silná skupina organizátorov na farskom úrade,
obecnom úrade a kultúrnom stredisku, ktorí sa dali dohromady...“
V dňoch 2.–5. júla sa uskutočnil už 28. ročník širokospektrálneho
podujatia. Organizátori si pripomenuli aj odkaz ďalšieho významného muža viery a jej šírenia – kardinála Jána Chryzostoma Korca.
Ten ako nitriansky biskup bol hlavným celebrantom omše na prvom
ročníku CMD. V nedeľu 2. júla odhalil a posvätil jeho pamätnú
tabuľu na budove kostola súčasný nitriansky biskup Viliam Judák.
Aj udelením čestného občianstva in memoriam sa rozhodli poďakovať kardinálovi Korcovi za dielo, ktoré napĺňajú podnes. Program
bol bohatou kyticou podujatí a vyvrcholil počas štátneho sviatku.
Viac ako symbolickou bodkou bola procesia veriacich a slávnostná
cyrilometodská omša na vrchu Oravcove. Celebroval ju gen. vikár
Žilinskej diecézy Marek Hriadel a koncelebroval macedónsky biskup
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Kiro Stojanov. Opäť R. Patrnčiak: ,,CMD prehĺbili vzťahy, prerastajú
Terchovú a Slovensko. Máme návštevy z Česka, Poľska, Macedónska,
čo nás teší a povzbudzuje. Skopský biskup priniesol relikvie sv. Klimenta
Ochridského, ktoré boli vystavené a veriaci si ich uctili.“ Ďalšie dobré
dielo sa podarilo. A čo budúcnosť? V Terchovej s radosťou budú nachádzať obetavých pokračovateľov, ktorí pochopia posolstvo solúnskych bratov a budú pokračovať v jeho napĺňaní. Aj v posilňovaní
prirodzeného vlastenectva a hrdosti na predkov a ich odkaz medzi
najmladšími pokračovateľmi rodu.

Jánošíkove dni
Poďme v čase o bohatú a opäť tradičnú udalosť ďalej. Jubilejný
55. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni
sa v Terchovej tentoraz uskutočnil 3. až 6. augusta. Hoci sa to
nezdá, no už vyše štvrťstoročie má tento populárny a divácky vyhľadávaný festival medzinárodný charakter a za ten čas sa na ňom
predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta.
Kľúčovým slovom bola v tomto roku výmena – ako zdôraznenie princípu, že výmena kultúrnych hodnôt je nevyhnutným predpokladom na
inšpiratívny dialóg. Ale aj na tvorivú konfrontáciu s okolitým svetom,
ktorá obohacuje životy a prispieva k prehlbovaniu porozumenia medzi
ľuďmi. Trochu spravodajsky. Jánošíkove dni trvali štyri dni a organizátori pripravili bohatý a pestrý program. Popri dominantnom folklóre
nechýbali ani koncerty world music, výstavy (Vtedy a dnes v Terchovej
v Makovického dome v Žiline; výtvarných diel a fotograﬁí jubilanta
Františka Muchu; ilustrácií Zbojstory – príbehy z kraja Jánošíka), prezentácie ľudových remesiel, divadelné predstavenie Ako sa Lomidrevo stal
kráľom (v naštudovaní Terchovského národného divadla), premietanie
ﬁlmov, folklórstroj – ohňostroj sprevádzaný skladbou Tibora Andrašovana Poniže Terchovej... Bol aj pokus o vytvorenie ďalšieho slovenského rekordu v najväčšom počte spoločne hrajúcich muzikantov na
klávesovú harmoniku – akordeón (po terchovsky „pianofku“), o tom
neskôr... Nechýbali samostatné detské programy a program seniorských súborov a skupín z celého Slovenska. No a, pravdaže, divácky
atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi
a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch počas záverečného dňa. Už po päťdesiaty raz táto „stužka“ ozdobila terchovské ulice až po impozantné
skaly Vrátnej. Po predchádzajúcich horúčavách ju síce skropil dážď,
to však nikomu nevadilo! Aj v súvislosti s meritom nášho článku treba
pripomenúť, že opäť veľkú pozornosť pútala predtým nedeľná svätá
omša za nositeľov ľudových tradícií (za aktívnej účasti krojovaných
muzikantov a spevákov z domova i zo sveta). Stále k meritu – nezabudnuteľné zážitky a iskrivú atmosféru priniesol piatkový terchovský
galavečer Kamaráti moji, dajme sebe zahrať...“, v rámci ktorého sa
predstavil folklórny výkvet Jánošíkovho kraja. Nedá mi „nenasvietiť“:
Terchovská muzika hrá v rodnom „chotári“

Prirodzená hrdosť na tradície pred vozovým sprievodom

úžasné bolo sledovať presvedčivé vystúpenie otca a dvojice synov, ktorí
si „terchovčinu“ a jej hudobný prejav (terchovská muzika už ﬁguruje aj
v Zozname nehmotného kultúrneho a duchovného dedičstva UNESCO!) uchovali a priniesli späť ku koreňom až z peruánskej Limy!
Medzinárodný. Aj v sobotnom medzinárodnom galaprograme v amﬁteátri Nad bôrami vystúpili okrem Slovákov aj účinkujúci z Česka,
Gruzínska, Macedónska a Poľska. Bodka (a či skôr výkričník!) opätovne patril monumentálnemu Terchovskému symfonickému orchestru
vedenému Rudom Patrnčiakom. Boli aj ďalšie programy... a v rámci
55. ročníka MFF Jánošíkove dni sa na šiestich pódiách predstavilo
bezmála 1 300 účinkujúcich a zvyčajne trojtisícovú Terchovú naplnilo
60 tisíc nadšených ľudí! Tomu sa hovorí stúpajúca demograﬁcká krivka, však?! A odozva? Za všetkých aspoň pár slov, ktoré na facebooku
zverejnil istý Michal: „Vážení priatelia, milovníci ľudového folklóru, na
55. ročníku Jánošíkových dní v Terchovej nepadol len jeden rekord v dĺžke tlieskania za výkon pri hraní na pianofku (to je ten vyššie spomínaný
rekord, pretože diváci tlieskali neuveriteľných...).V ten istý deň bol rekord
v dĺžke potlesku pre človeka, ktorý povzniesol slovenský ľudový poklad až
do nebies... Potlesk, ktorý zožal na konci programu pri životnom jubileu
90 rokov, mi znie v ušiach stále, je to svetový rekord. Ďakujeme, pán Ondrej Demo. Druhý rekord v tlieskaní bol na vernisáži jubilujúceho Ferka
Muchu pri jeho 70. narodeninách. Pred nami všetkými namaľoval Petra
Sagana rýchlejšie, ako on sám prišiel do cieľa... Tretí rekord v tlieskaní sa
zrodil pri vystúpení FSS Čemerňanka, FS Lidovec a jubilujúcich Hnojňanov z Michaloviec, ktorí v tomto roku oslavujú 40. výročie vzniku...
Štvrtý rekord padol po nádhernom večernom programe, kde záver patril
Terchovskému orchestru... Vážení jubilanti, tieto riadky vám píše tiež jubilant, ktorý chodí spievať do Terchovej už 17 rokov. Tento jubilujúci festival
bol prekrásny darček. Ďakujem!
Čo dodať? Azda už len slová šéfdramaturga festivalu Petra Cabadaja: ,,Odkaz Jánošíkových dní je roky rokúce ten istý: atraktívnym
spôsobom šíriť mnohoraké podoby slovenskej ľudovej tradície, prehlbovať
v ľuďoch povedomie a našom národnom kultúrnom dedičstve a vytvárať podmienky na dôstojnú prezentáciu terchovského, slovenského
i medzinárodného folklóru – od najmladších ročníkov až po veteránov.
Tieto zretele sa pokúsime adekvátne naplniť aj na budúci rok.“
Festival sa uskutoční 2. až 5. augusta 2018 a bude venovaný
330. výročiu narodenia jeho „patróna“ – Juraja Jánošíka. Srdečne
pozývame!
Text a foto Igor Válek, spisovateľ a publicista
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Galéria „Zlatej generácie“

Ladislav
Chudík
„Keď sa v máji 1990 po rokoch boľševických
zákazov uskutočnila národná púť na Štefánikovo
Bradlo, prišli tisíce ľudí z celého Slovenska.
Bol to ešte čas bezprostrednej radosti a nádejí.
Po chodníku šiel aj Ladislav Chudík. Žiadna
osobnosť – a prišli mnohé, tak nepriťahovala
rozjasnených slobodných ľudí, ako elegantný
muž, o hlavu prečnievajúci ostatných kráčajúcich.

S

kvelý herec, humanista, trochu aj politik, čosi ako nevymenovaný, ale cítený prezident, činiteľ národný, ale aj dôstojný
intelektuál. Všetci sa ho chceli dotknúť – bolo to možno
trochu davové, ale aj vznešené. Bol to po desaťročiach spútania
spontánny obraz zmysluplných túžob ľudí po otvorenosti a peknote, akýsi silný výbuch ich dlho zadržiavaných citov...“ (Ernest
Weidler).
Ladislav Chudík sa narodil 27. 5. 1924 v Hronci ako jediné
dieťa v rodine Albíny a Ferdinanda Chudíkovcov. Otec pracoval ako majster Železiarní v Podbrezovej, matka bola domáca.

L. Chudík vyštudoval gymnázium v Kremnici, tri semestre Filozoﬁckej fakulty UK (r. 1943–1945, odbor slovenčina – ruština) a Štátne konzervatórium v Bratislave (1943–1947). Od
r. 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Stal
sa uznávaným a veľmi populárnym hercom doma i v zahraničí
(vytvoril postavy v sto dvadsiatich štyroch divadelných hrách,
účinkoval približne v tisícke rozhlasových programov a takmer
v päťstovke televíznych produkcií). Od konca štyridsiatych
rokov vyučoval herectvo a javiskovú reč na bratislavskom konzervatóriu, recitáciu v dvojročnom divadelnom kurze na úrovni

Po páde – 1964 – Viera Strnisková (Holga), Ladislav Chudík (Quentin)
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Štátneho konzervatória a od šesťdesiatych rokov hereckú tvorbu na VŠMU (r. 1964 bol menovaný docentom). V rokoch
1963–1966 bol umeleckým šéfom činohry SND. V decembri
r. 1968 emigroval do Viedne, po štyroch mesiacoch sa vrátil
na Slovensko. Ako 65-ročný pôsobil tri mesiace v politike vo
funkcii ministra kultúry (december 1989 – marec 1990). Preslávil sa predovšetkým ako Shakespearov Petruccio a Macbeth,
Čapkov Maršal, Millerov Quentin, Čechovov Trigorin či Simonov starnúci kabaretiér v komédii Zlatí chlapci. Dominoval vo
ﬁlmoch P. Bielika Kapitán Dabač a vo Vávrovom ﬁlme Putování
Jana Amose. Nezabudnuteľným ostáva ako primár Sova v televíznom seriáli J. Dietla Nemocnica na okraji mesta. Často
hral lekárov, spisovateľov, učiteľov – intelektuálov, za ktorých si
vyslúžil označenie „aristokrat ducha“. Za herecké majstrovstvo
získal mnohé ocenenia (národný umelec 1982, Zlatý krokodíl
1988, držiteľ Ceny Jozefa Krónera za celoživotné dielo, Hercova misia 2000, Igric 2006...). Bol dvakrát ženatý, s manželkou
(právničkou) Alenou žil v Bratislave, kde napísal pre vydavateľstvo Cesty knihu spomienok Na kolene.
Vzťah k umeniu sa u Ladislava Chudíka rodil už v detstve. Napríklad prostredníctvom matkiných piesní a rozprávok. „Vedela
ich nadmieru dramaticky podávať. Viedla ma k tomu, aby som sa
nebál prejaviť. Hrala ochotnícke divadlo. Mala iba základnú školu,
no každý priamy dotyk so životom poznačila jej starostlivosť a pozornosť. ...Pri rozlúčkach mi dávala krížik na čelo so slovami: „Buď
dobrý a múdry... Vlastne, až keď som odišiel z domu, pochopil som,
čo pre mňa znamenala. Nežnú dušu nemám od prírody. Je opracovaná. Bolo vo mne kadečo, čo mama skresala, dotvorila. Otec bol
zdržanlivý, v citových prejavoch uzavretejší, neraz som dostal výprask korbáčom... Hovoril mi, že zo mňa nikdy nič nebude... Takým
slovám buď človek podľahne, alebo sa im snaží vzoprieť... Musel som
sa vzoprieť! V Kremnici trvalo 4-5 rokov, než som sa začal poriadne
učiť... Kamarátstvo s otcom nebolo vždy súzvučné, akosi sme si k sebe
nevedeli nájsť cestu. Tvrdohlavosť – črtu chudíkovského rodu, mám
však po ňom...“ – spomínal herec.
V živote herca Ladislava Chudíka bol dôležitým medzníkom
rok 1943. Nielenže vtedy zmaturoval na kremnickom gymnáziu,
ale zúčastnil sa aj na okresnej mládežníckej ochotníckej súťaži,
kde zaujal porotcov – dramaturga činohry Slovenského národného divadla (hovorím o Slovenskom národnom divadle, ktoré
malo počas Slovenského štátu názov Národné divadlo) dr. Sedláka a tajomníka Matice Slovenskej dr. Martáka. Ján Sedlák Chudíkovi napísal svoje stanovisko, a tak sa rozvinula korešpondencia. Skončila pozvaním mladého adepta herectva na prijímaciu
skúšku. Hneď nato bol prijatý za eléva a podarilo sa mu dostať
na dramatickú akadémiu. Jeho zmluva so SND bola podpísaná
1. 1. 1944.
Pod vedením Drahoša Želenského (neskoršieho riaditeľa českého Národného divadla) sa na Novej scéne ND začala uplatňovať väčšia kvalita hereckého prejavu vo všetkých štýlotvorných znakoch. Chudík spomína, že Želenský ho obohatil nielen
dobrými základmi javiskovej práce, ale aj podporou v úsilí nepreháňať. Nájsť prirodzenú mieru stvárnenia postavy, o ktorej hovorí
ústami Hamleta už Shakespeare...
Na spoluprácu s režisérkou Husákovou-Lokvencovou, ktorá
mala na Chudíka druhý najsilnejší vplyv, spomína Chudík s úctou. Lokvencová bola v tom čase režisér-začiatočník. Obaja boli
vyznávači avantgardného herectva, uprednostňujúceho odstup
herca od postavy. Ladislav Chudík sa naučil byť človekom noblesným, ktorý rieši situácie s „anglickou bravúrou a chladom“ – túto
polohu v ňom objavila práve Magda Lokvencová.
Jozef Budský využíva Chudíkov návrat do SND a obsadzuje
ho do inscenácie Gorkého Nepriateľov (1952). Začína sa tak
dlhoročná spolupráca s režisérom Budským, ktorý snáď najviac

Henrich IV. – 1984 – Ladislav Chudík (Kráľ Hendrich IV.)

Višňový sad – 1995 Ladislav Chudík (Gajev)
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ovplyvnil spôsob hrania L. Chudíka. Tento režisér priniesol do
divadla spojením metafory, scény, hudby esteticky náročné
a štylizované inscenácie. (Pásmo poézie Janka Jesenského / 1946
či Pieseň našej jari / 1956.)
Orientačným bodom na Chudíkovej hereckej ceste zvnútorneného herectva sa počas nasledujúcich rokov v činohre ND stal Quentin
z hry A. Millera Po páde (1964). Herecky učinil zo svojho Quentina
legendu, o ktorej sa hovorí dodnes. To, čo plne neocenili slovenskí
kritici, veľmi dobre postrehli v Čechách, kde civilnosť Chudíkovho herectva ohodnotili veľmi vysoko. Po troch rokoch od uvedenia
hry sa v českých Divadelných novinách (1964) objavil názor režiséra
O. Krejču. Chudíka vyznamenal titulom „knieža herectva“. Teatrológ L. Čavojský v tejto súvislosti dokonca upozorňuje na dejinný
fenomén, kedy sa dá hovoriť o istom ovplyvnení českého herectva
slovenským: „Slovenský herec prenikol už nielen do povedomia českého
diváka, ale aj do českej divadelnej edície. Civilizmus, ktorý bol v českom herectve predtým kontrastom k slovenskému patetizmu, Chudík po
rokoch svojím vplyvom vrátil – stal sa pre české herectvo vzorom.“
V 70. a 80. rokoch nadväzuje L. Chudík na postavy v zrelom
veku, poznamenané životnou skúsenosťou. Ako herec SND hosťuje
na Novej scéne, aby sa tu po prvý raz stretol s Čechovovým dielom.
„Čechov v mojom živote? Mal som skoro komplex, že ma do jeho hier
nikto neobsadzoval. Až Miloš Pietor ma pozval účinkovať do Čajky
(1976). Takmer o dvadsať rokov neskôr (1995) sa Chudík stretáva
s Čechovom po druhý raz. Tentoraz Višňový sad je v spomienkach
Ladislava Chudíka doslova medzníkom vo vývoji slovenského divadelníctva. Svoje tvrdenia dopĺňa aj recenziami z českých Divadelných novín (19. 11. 1996): „Pozorování jejich zpúsobu herectví vyvolává až fyzickou rozkoš a spolu s ní i onen neposedný neklid: ano, ano,
tak jedině se má hrát, ale jak k tomu došli?...“
Ladislav Chudík o sebe tvrdil, že nie je typ premiérového herca.
Akoby postava v ňom mala ešte dozrieť reakciou diváka či psychickým uvoľnením, ktoré prinášajú až reprízy. V súvislosti s negatívnymi postavami, ktoré Ladislav Chudík stvárnil, uvádzam jeho
spomienku z účinkovania v Hochhuthovom Zástupcovi (1966),
kde hral esesáka – predobraz nacistického doktora Mengeleho.
„Dostal som sa do zvláštnej situácie. Keď som chodil po javisku s tým
esesáckym bičíkom, naraz som pocítil nejaké svoje potlačené temné
pudy. Odrazu na sebe s hrôzou zisťujete, čo vo vás vlastne je, že materiál postavy vo mne prebudí niečo, čo je v človeku potencionálne obsiahnuté. Nevedel som, že v sebe niečo také nosím, zhrozil som sa toho.
Ale toho esesáka ma strašne bavilo hrať!“
V r. 1997 nastala v SND nedýchateľná situácia v súvislosti s rozhodnutím vtedajšieho generálneho riaditeľa M. Fischera o nespravodlivých personálnych čistkách – herci vyhlásili štrajk. Debatovalo sa o „zatvorení brán“ činohry, herci namiesto večerných
predstavení len skúšali. Ladislav Chudík v tom čase považoval za vec
cti napísať ako občan a herec ministrovi kultúry list, v ktorom uvádzal napríklad vynikajúce české kritiky z hviezdnych dní slovenského
divadla v roku 1996, s úmyslom otvoriť oči povolaným.
„...Pohostinské vystúpenia činohernej scény SND sú beznádejne vypredané. Záujem je tradičný a pochopiteľný. Uvítame jednu
z popredných európskych scén, nadpriemerne vybavenú hereckými, režisérskymi a scénograﬁckými osobnosťami...“ (Denní telegraf,
3. 10. 1996). „...Galéria skvele vymodelovaných čechovovských postáv
s režijným výkladom, akého v Čechách nie sme schopní... Narážajú tu
na seba dva svety, pre ktorých diferenciáciu má slovenské divadlo akési zvláštne, genetické (či geograﬁcké?) predpoklady...“ (Lidové noviny,
2. 11. 1996). V istom liste napísal popredný český herec Karel Höger
L. Chudíkovi: „Znáte mé mínění o způsobu herectví našich a slovenských
herců. Nepodceňuji nás a Vám nelichotím, říkám-li, že se mi líbí herectví
Vaše. Ve Vašem divadle je var, vášnivost, spontánost, u nás vypočítavá raﬁnovanost, zjemnělost až akademicky nudná. Co je lepší? Potřeboval bych
Vaše lidové praherectví“.

Becket alebo Božia česť – 1996 – Ladislav Chudík

Pokiaľ ide o ﬁlm, na začiatku hercovej kariéry je najplodnejší rok 1959, kedy prichádza do kín ﬁlm Kapitán Dabač režiséra
P. Bielika. Aj neskôr vytvára celý rad postáv vo ﬁlmoch z druhej
svetovej vojny, napr. niekoľkokrát v úlohe L. Svobodu (Sokolovo,
Vojaci slobody, Oslobodenie Prahy, Povstalecká história...), pričom
je zaujímavé, že to boli väčšinou postavy rozporné (Demeterovci),
alebo výslovne záporné (Zbabelec, Polnočná omša). L. Chudík
sa zaslúžil aj o rozvoj slovenského kriminálneho žánru a ﬁlmovej
detektívky (Muž, ktorý sa nevrátil, Vrah zo záhrobia, Smrť prichádza v daždi...) Spolu s E. Vášáryovou a Š. Kvietikom bol jedným
z troch vtedy najčastejšie obsadzovaných hercov. Spoločne odštartovali aj slávny cyklus bratislavských pondelkov, ale aj seriálov (Louis
Pasteur, Úklady a láska, Buddenbrookovci, Sesternica Beta, Puto
najsilnejšie, Maškaráda...). V rámci divácky najúspešnejšej televíznej úlohy primára Sovu v Dietlovej Nemocnici na okraji mesta
režisér J. Dudek spomínal: „Hľadal som človeka, ktorý by bol schopný
pokračovať v základnej vlastnosti, ktorou K. Höger svojho primára vybavil: obrovská noblesa, vznešenosť, až aristokratičnosť ducha.“ Našiel ho v L. Chudíkovi, ktorý hral dovtedy v českom ﬁlme už dvadsaťsedem rokov.
Zásluhou Chudíkovej manželky Aleny vznikla v r. 1982
spolupráca s divadlom Viola, kde viac ako desať rokov vystupoval v projekte Rosa z hviezd. V prvej časti znela poézia J. Kostru
a M. Válka v slovenčine. Druhú časť, ktorú venoval J. Seifertovi
a V. Nezvalovi, recitoval po česky. Od r. 1990 účinkoval v tomto programe spolu s huslistom B. Smejkalom a klaviristom
V. Hollým. Boli to časy, keď L. Chudík vedel naspamäť 120 minút
básnického textu. Z dlhoročného priateľstva s J. Seifertom vznikol knižný výber z ich korešpondencie Tichý dvojhlas z r. 1993.
„...Keď bývalo v Kremnici v zime veľa snehu, vybral som sa občas
v najhoršej fujavici von. Brodil som sa snehom a bil sa s nečasom. Mal
som pocit, že vo mne hrdinovia, ktorých som poznal z literatúry, ukrutne
zápasia... Prešľapávanie cesty v snehu bol vlastne môj zápas o seba samého. Dnes dôležité sa nám javí inak, hodnoty sa premieňajú. Celý život sa
človek na niečo veľkého len pripravuje... Všetci máme svoj priestor. Môj
bol určený javiskom, autorom, režisérom. Vždy som chcel z tohto priestoru
viesť dialóg s divákmi, podnecovať ich k premýšľaniu, konaniu... Chcel
som, aby sme nenásilne dvíhali prostredníctvom umenia silu mravných
noriem života. Možno to znie nadnesene, ale byť hercom som prijal ako
povinnosť voči svojmu talentu, posvätnú službu národu. Cieľu, ktorý
som si predsavzal, som podriadil všetko. Prijali ma priaznivo, prívetivo,
pomáhali mi. A požičané som sa usiloval vracať...“ (L. Chudík)
spracovala Magdaléna Pajanková
Foto: 1. Portrét L. Ch. – Martin Črep,
2. Po páde – Jozef Vavro, 3. Henrich IV. – Anton Sládek,
4.–5. Višňový sad + Becket – Jana Nemčoková, zdroj: Archív SND
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Ján Bojmír
nestor slovenskej a československej turistiky
(130. výročie narodenia)
Si krásny Turiec!
Sladká domovina.
Raj trochu chladný ako hrdá kňažná.
Jak hromozvod nad tebou ihla strážna,
Kriváň trčí.
Lysec spína sa ako lvica pripravená k skoku
a rieka tvoja šumí v strmom toku.

Životopis
Ján Bojmír (pôv. Bornemisza) sa narodil 23. októbra 1887 v srdci
Slovenska, uprostred Turčianskej záhradky, v Jazernici v okrese Martin – v strážnom dome pri železničnej trati. Otec Ján Bornemisza bol
železničiar. Matka Mária, rod. Kováčová sa starala o domácnosť.
V r. 1894–1896 vychodil ľudovú školu v Jazernici a 1896–1900
v Szegede, r. 1900–1904 študoval na reálnej škole tiež v Szegede. V r. 1904–1908 študoval na učiteľskom ústave v Kláštore
pod Znievom. V r. 1926–1928 absolvoval vysokoškolský kurz.
V r. 1908–1911 bol učiteľom a organistom na ľudových školách
v Hornej Mičinej, v r. 1911–1921 v Selciach, 1921–1924
v Banskej Bystrici. Ďalej pôsobil na meštianskej škole (1926–
1928) v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1924–1926 vykonával
funkciu školského inšpektora. Odtiaľ prešiel do Kremnice
(r. 1928–1938) a neskôr pôsobil v tej istej funkcii v Martine (1939–1944). Od r. 1945 bol Janko Bojmír na dôchodku.
S manželkou Hermínou, rod. Platzerovou, mal 2 synov (Jozefa
a Ivana) a dcéru (Helenu, vyd. Mrdútovú), 5 vnúčat a 6 pravnúčat. Syn Ivan, inžinier, pokračoval v tradícii svojho starého
otca – dlhé roky bol prednostom železničnej stanice Vrútky.

Publikačná činnosť

Podobizeň Janka Bojmíra ( LA SNK Martin)

L

ásku k Turcu vyznáva týmito slovami spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský, ktorého storočnicu úmrtia sme si
pripomenuli minulý rok. Svoj rodný kraj nadovšetko
miloval aj Janko Bojmír, nestor slovenskej a československej
turistiky, ktorého 130. výročie narodenia si pripomenieme
23. októbra tohto roku.

Uvádzame zjednodušený súpis prác Jána Bojmíra, ktorý poskytol
jeho zať Bohuš Mrdút. Je členený tematicko-chronologicky.
Ako pedagóg sa venoval metodike vyučovania v prácach:
• Schéma rozdelenia učebnej látky. Banská Bystrica, 1922
• Písanie na školách ľudových – metodická príručka
pre učiteľov. Turčiansky Svätý Martin, 1942
Vlastivedné a turistické publikácie:
• Kremnica – Nová Baňa a ich okolie. Kremnica, 1933
• Turiec – informačná príručka. Turčiansky Svätý Martin,
1947
• Martinské hole – turistický sprievodca. Bratislava, 1955
• Veľká Fatra – turistický sprievodca. Bratislava, 1955
• Turiec. Martin, 1957
• Sprievodca po Martine a okolí. Martin, 1963
• (čerpal z Miestopisných dejín Turca, od Dr. Jána Šikuru,
ktorý vyšiel v r. 1944)
Obrazové publikácie (spoluautorstvo):
• Veľká Fatra. Martin, 1955
• Turiec. Bratislava, 1957
• Malá Fatra. Bratislava, 1956
• Veľká Fatra. Martin, 1968
Prospekty:
• Celoslovenský zraz turistov v Gaderi, 17.–20. 7. 1958
• Veľká Fatra. 1954
• Martinské hole. 1959
• Matičné mesto Martin. 1964
• Prírodné krásy Turca v Martine. 1969
Od r. 1939 do r. 1970 publikoval v časopise Krásy Slovenska.
(41 článkov) Posledný článok, ktorý vyšiel z jeho pera v tomto
časopise, niesol názov – Sivý vrch. Uvádza v ňom:
Listy 11
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Obálka publikácie Turiec –
informačná príručka

Obálka publikácie Martinské hole

„Nech vás neodradí zdĺhavosť výstupu cez Babky, ani obťažnosť cez Bielu skalu. Ja si ešte trúfam vyniesť svojich osemdesiattri rokov pre radosť duše svojej, pre pastvu očí svojich,
pre odpustenie hriechu svojho, že som si na Sivý vrch nespomenul, keď sa hovorilo o najkrajšom vrchu Slovenska...“
Každý týždeň od apríla do októbra roku 1958 sa mohli už terajší pamätníci stretnúť s jeho priezviskom v regionálnych novinách Cieľ
– v rubrike Turistické potulky našim krajom. Išlo spolu o 22 príspevkov. V rokoch 1966–1968 pravidelne prispieval do regionálnych novín Život Turca (27 príspevkov). Jeho články ste mohli nájsť
v časopisoch: Turčiansky hlásnik, Cestovný ruch, Čas, Štúrov hlas.
Lektoroval sprievodcov od iných autorov a spolupracoval pri vydávaní turistických máp Stredoslovenského kraja a rozličných prospektov pri príležitosti zrazov a osláv.
Vyšli aj ďalší turistickí sprievodcovia – napr. Turiec (1986) od
autorského kolektívu B. Vavrík, kde sa v úvode môžete dočítať
...Venované pamiatke Jána Bojmíra, autora prvých turistických sprievodcov po Turci, Martinských holiach i Veľkej Fatre, veľkého milovníka prírody a obdivovateľa krás Turca...
Bol výraznou postavou turistickej fotograﬁe 30.–60. rokov. Prispieval do obrazových publikácií (Veľká a Malá Fatra, Turiec
a i.) a často vlastnými fotograﬁami spestroval aj svoje články.
Ťažisko tvorby Jána Bojmíra predstavujú pôsobivé zábery najmä
z prostredia jemu citovo blízkeho okolia Martina, z úchvatných
scenérií Malej a Veľkej Fatry. U máloktorého autora vidíme, že
by dosiahol priliehavejší efekt vo vyjadrení aj dramatickej atmosféry s mrakmi ako práve u Jána Bojmíra. Známe sú aj jeho
trvalé priateľstvá k viacerým slovenským fotografom (Karol Plicka, Eugen Lazišťan, František Šlachta, Ján Halaša). Jeho tvorba, aj keď si nerobí nároky byť špičkovou, má solídne základy
a v kontexte slovenskej krajinárskej fotograﬁe svoje vážne miesto.
Robil aj sprievodcu zájazdových výprav, alebo po historických
obciach Turca. Bol:
• predsedom miestneho odboru KČST v Kremnici,
(r. 1934–1939)
• predsedom miestneho odboru KSTL v Martine,
(r. 1942–1944)
• predsedom krajskej značkárskej komisie Žilinského,
neskôr Stredoslovenského kraja ( r. 1957-1964)
a aktívnym značkárom turistických chodníkov od r. 1923;
obnovil značkovanie v kraji po 2. svetovej vojne.

Plagát – Vianočný výstup na Tlstú 2016

urobiť a vybaviť, ak išlo o dobrú vec! Organizoval turistické zrazy.
Za jeho predsedovania dokončili Chatu pod Borišovom.
Sám pomáhal vynášať ťažký sporák na túto chatu. Už v lete
1945 organizoval pracovné brigády na vyčistenie spálenísk
turistických chát. V r. 1945–1949 viedol stavbu turistickej chaty na Martinských holiach ako aj prácu na stavbe
serpentínovej cesty k týmto objektom. Po jeho smrti chatu na Martinských holiach pomenovali Bojmírovou chatou.
A odmena za všetku túto nezištnú prácu? Nuž, bola to len jeho
vlastná duševná spokojnosť a radosť zo statočne vykonanej práce
...a možnože aj rad vyznamenaní:
• Uznanie za dlhoročnú prácu v turistike pri príležitosti
70. narodenín (Krajský výbor československej
telovýchovy Žilina, 1957)
• Čestné uznanie za dlhoročnú prácu v turistike (Oddiel
turistiky telovýchovnej jednoty Martin, 1957)
• Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy
1. stupňa (Ústredný výbor československej telovýchovy,
1958)
• Odznak – Turista – značkár I. tr. (Ústredný výbor
československej telovýchovy, 1958)
• Diplom za obetavú prácu v turistike (Oddiel turistiky
telovýchovnej jednoty Spartak Martin, 1958)
Vypálená chata na Martinských holiach – foto: Ján Bojmír

Jeho láska k prírode, k jej tvorstvu a krásam bola príslovečná. Miloval z celej duše naše doliny, hory a vrchy a kvetenu.
Nikdy ho neopustila dobrá vôľa. Vždy bol ochotný všetko
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Skauting a jeho tradície
Pražská medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich
hostí v decembri 2016 udelila zvláštnu cenu za dokonalú prezentáciu
Márii Rafajdusovej z Gymnázia Varšavská cesta Žilina za originálnu
prácu Skauting a jeho tradície. Prekladáme ju v skrátenej podobe a bez
poznámkového aparátu.
Úvod
,,Nohy na zemi a oči vo hviezdach.“ Baden
– Powell
Nikto nikdy necharakterizoval skautské
hnutie lepšie ako sám jeho zakladateľ v tejto
jednej vete. Schopnosť zžiť sa s prírodou, snaha
vychádzať s ľuďmi za akýchkoľvek okolností,
žiť svoj život na tomto svete najlepšie, ako sa
dá a užívať si ho plnými dúškami, no s hlavou
plnou vznešených ideálov a túžbou zmeniť svet
k lepšiemu. Takíto ľudia boli medzi nami vždy.
Ale až v roku 1907 si niektorí z nich začali
hovoriť skauti.
V práci sa v prvej časti venujeme skautingu všeobecne, od zakladateľa Badena-Powella
až po skauting v Československu, jeho zrušenia a opätovné obnovenia. Jednu kapitolu
sme venovali skautingu v Žiline a jeho činnosti v tomto meste, kedy sme čerpali hlavne
zo spomienok našich pamätníkov. Taktiež tu
rozoberáme skautskú symboliku, jeho rozsiahle
zvyky a tradície. Neskôr sa zaoberáme obnovením skautingu v roku 1989 s opisom IV. Skautského snemu v Žiline, s porovnaním skautingu
a pionierov.
V druhej časti sa venujeme oslave Skautských dní v Žiline v roku 1945. Náš pamätník
nám poskytol dôležité materiály zo svojej zbierky. Ďalšie informácie na túto tému sme čerpali
z archívu Bytča – pobočka v Žiline, kde sme
hľadali príslušné dokumenty.

v roku 1913, keď profesor Alexander Karle
23. 5. 1913 založil 1. skautský chlapčenský oddiel pri benediktínskom kláštore v Komárne.
Postupne začali vznikať nové skautské oddiely
v Žiline, Bratislave a Trenčíne.
Skauting fungoval nepretržite až po rok
1938, keď ho slovenská vláda zakázala. Väčšina
skautov však s nacistickým režimom nesúhlasila a fungovali – hoci tajne – aj naďalej. Zmena
nastala po skončení 2. svetovej vojny, keď sa
v roku 1945 obnovila celoštátna organizácia
Junáka. Obnovená činnosť však netrvalo dlho
a skauting bol kvôli komunistickému prevratu
vo februári 1948 opäť zrušený. V roku 1968 sa
vďaka Pražskej jari a ,,socializmu s ľudskou tvárou“ činnosť znovu obnovila, ale len do roku
1970, keď bol kvôli tlaku normalizácie opäť zakázaný. Deﬁnitívne bol skauting obnovený až
po nežnej revolúcii v roku 1989 a trvá dodnes.

1.2 Skautská symbolika
Skauting má mnoho znakov, značení a symbolov. Dôvodom je hlavne pobyt Badena-Powella medzi kmeňmi Južnej Afriky, spriatelenie sa s domorodými kmeňmi a jeho funkcia
scouta v armáde.
Skauti sa zdravia podaním ľavej ruky s prekríženými malíčkami. Pozdrav sa Baden-Powell naučil od juhoafrického kmeňa Ashanti.
Domorodí bojovníci držali v pravej ruke zbraň
a v ľavej štít. Keď chcel bojovník niekomu
prejaviť dôveru, položil štít a pozdravil ho ľavou
rukou, čím naznačil úplné odovzdanie sa do
rúk dôveryhodného človeka.
Skautské heslo: Buď pripravený! Ako píše
skautská príručka Nováčik: ,,Skaut má byť vždy
pripravený rýchlo, dobre a v pravý čas pomôcť
či vykonať svoju povinnosť. Skaut má byť pripravený na každú situáciu. Skaut sa má najprv
učiť a trénovať, aby naučené veci vedel využiť,
keď bude treba.“
Znak slovenských skautov: Tento znak zahŕňa trojlistú ľaliu a trojlístok v pozadí, kde tri
listy značia tri body skautského zákona. Stredný list ľalie je ozdobený magnetickou strelkou
kompasu, ktorá znázorňuje správnu cestu životom. Celú ľaliu obopína páska svornosti, ktorá
znázorňuje jednotu všetkých skautov z celého
sveta. Slovenský skautský znak dopĺňa symbol
Slovenska – dvojkríž na trojvrší.

1 História skautingu
1.1 Skauting v ČSR a na Slovensku
V Čechách sa stal zakladateľom skautingu
Antonín Benjamín Svojsík (v českom prostredí
dostal skauting názov Junák). Na Slovensko
skauting prenikol pod názvom Slovenský Junák

Mária Rafajdusová (vpravo) s pamätníkom, pánom Kvasnicom
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Dom odborov Žilina, 27. máj 1990

Pozdrav: Celá ruka je zdvihnutá vo výške
ramena. Tri vystreté prsty znázorňujú tri body
skautského sľubu a palec prekrývajúci malíček
znázorňuje, že v skautingu silnejší chráni slabšieho.
Sľub: Neexistuje pravidlo, v akom veku sa
má skladať skautský sľub. Väčšinou je to však
vo veku od 11–16 rokov. Zložením sľubu sa
navždy stávame členom skautskej komunity
a zaväzujeme sa žiť podľa neho zo všetkých síl.
Znenie sľubu: Sľubujem na svoju česť, že sa
vynasnažím zo všetkých síl: Plniť si povinnosti
voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom
čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon. (Tak mi Pán Boh pomáhaj!).
1.3 Skauting v Žiline
Skauting v Žiline má dlhoročnú tradíciu.
Skautský oddiel bol založený medzi prvými

Prehlásenie IV. skautského snemu skautov a skautiek
Slovenska

2

na Slovensku, v marci 1919. Neskôr, v roku
1921 tu bolo zriadené Miestonáčelníctvo zväzu
skautov Republiky Československej. Najväčšie
zastúpenie v Žiline mali katolícki skauti, ktorí
sa stretávali v Katolíckom dome pod javiskom.
Konali sa rôzne skautské akcie, výlety a tábory.
Keďže skauting bol na území Slovenska viackrát zakázaný a jeho významní predstavitelia
prenasledovaní, schôdzky sa museli konať tajne. Skauti sa stretávali vo voľnej prírode alebo
v opustených budovách. Počas druhej svetovej
vojny sa stretávali v opustenom židovskom
dome. Až po skončení vojny si tu Dr. Ivan Janček založil ambulanciu a zároveň sa stal okresným skautským náčelníkom. V tomto dome sa
dodnes raz ročne stretávajú žilinskí skauti.
Dňa 11. 11. 1945 sa v Žiline konal valný
zjazd slovenských skautov spolu s delegáciou
z českého Junáka, kedy brat junákov Stržinek
privítal hostí štátnych verejných úradov a korporácií spolu s delegáciou Červeného kríža.
Po obnovení sa skauting vrátil k predvojnovým aktivitám, ku ktorým patrili najviac
známe skautské tábory, napr. vo Varíne, na
Orave, v Bratislave či vo Fačkove. Konali sa
väčšinou v Žilinskom kraji. Náš pamätník pán
Kvasnica sa sám zúčastnil niekoľkých skautských táborov, vrátane tábora v okolí Varína, na
varínskej skautskej chate, ktorá sa na tento účel
využíva dodnes.
V roku 1948 s nástupom komunizmu bol
skauting zakázaný na celom Slovensku. Zákazu sa nevyhla ani Žilina a žilinských skautov
tento zákaz zastihol na skautskom tábore pri
Brusne (v doline Peklo). Na tomto tábore mali
stále vojnový prídelový systém a skauti si varili
sami. Do dediny (vzdialenej 8 km) si chodili
po chlieb a do lesa si chodili na huby, z ktorých
si varili polievku. Museli si strážiť tábor, ktorý
bol často obliehaný medveďmi a za najlepšiu
voľnočasovú aktivitu považovali polievanie
a pletie neďalekej škôlky sadeníc. Po návrate

Pohľadnice vydané pri príležitosti IV. Junáckeho
snemu v Žiline

domov sa tajne stretávali pod názvom ,,technický krúžok“. Tiež organizovali tajné tábory,
kde sa prestížnou stala skautská výzva Tri orlie
perá (každé pero symbolizuje jeden deň výzvy –
jeden deň nerozprávať, jeden nejesť nič okrem
čistej vody a posledný deň stráviť mimo ľudskej
spoločnosti). Držiteľ tejto výzvy si vyslúžil rešpekt a úctu medzi svojimi spoločníkmi. Táto
výzva je aktuálna a veľmi populárna aj dnes.
V roku 1950 bol skauting zakázaný oﬁciálne
druhýkrát a priniesol so sebou prenasledovanie
skautov, ich spoločenskú degradáciu a psychický aj fyzický teror. V roku 1968 bol skauting
opäť obnovený, ale len do roku 1970. Posledné
obnovenie prišlo v roku 1989 (pozri kapitolu
1.4 a 3). Žilinskí skauti dostali od primátora
mesta Žiliny Jána Slotu budovu Matice slovenskej za symbolickú cenu 1 Sk.
Momentálne v Žilinskom kraji funguje
viacero skautských zborov, napríklad 152. zbor
Javorov Varín, 22. zbor Vodopád Žilina, vrátane old skautov, ku ktorým patrí aj pán Kvasnica. Najsilnejším skautským zborom je 111.
zbor Úsmev Dolná Tižina, ktorý má vyše 180
členov (celá dedina má asi 1200 obyvateľov).
Tieto zbory sa zúčastňujú na rôznych skautských podujatiach ako jamboree, súťaž Družina
roka a každoročne na akcii Betlehemské svetlo,
kedy mladí aj old skauti roznášajú po domác-

Dom odborov Žilina, 27. máj 1990
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nového náčelníka, upresnili svoje programové
vyhlásenie a určili ďalší smer, ktorým sa bude
skautské hnutie v budúcnosti uberať. Tu tiež
vydali vyhlásenie, podľa ktorého sa Slovenský
skauting môže opäť ďalej vyvíjať na zásadách,
ktoré ustanovil jeho zakladateľ Baden-Powell
a podľa ktorých postupoval aj zakladateľ skautingu na Slovensku A. B. Svojsík. Hneď po
tomto zhromaždení sa skauting rozbehol naplno. Opäť sa začali skautské tábory, stretnutia
(družinovky) a výlety. Prvá oﬁciálna schôdzka
sa konala práve v pivnici pána Kvasnicu, ktorá
slúžila ako klubovňa aj v predchádzajúcom
období. Opäť sa obnovili skautské preukazy,
ktoré neboli dovolené od druhej svetovej vojny. Skauting od roku 1989 funguje nepretržite
v takej forme ako na začiatku, či už ho zdržala
2. svetová vojna, alebo komunistický režim.

Program vodných skautov 18. 8. 1945

2. Skautské dni 1945
nostiach Betlehemské svetlo, ktoré putovalo na
Slovensko až z rakúskej Viedne.
1.4 Skauting do roku 1989 a jeho obnovenie
Nežná revolúcia zmenila celé Slovensko.
Mnohé, čo bolo prikázané, sa zrušilo a naopak
mnohé, čo bolo zakázané a potlačované, sa
opäť obnovilo. Rovnako aj skauting. Do roku
1989 fungovala socialistická opozícia skautského hnutia pod názvom pionieri. V rámci tejto
organizácie sa vytvárali početné voľnočasové
organizácie a krúžky, ako napríklad Turistický oddiel mládeže a pod. Všetky čerpali väčšinu svojej náplne zo skautingu – orientácia,
pobyt a pohyb v prírode, značenia, rovnošaty
a zálesácke zručnosti. Podobnosť tiež môžeme
nájsť v rozlíšení vekových kategórií príslušníkov
pionierov aj skautov. Najmladší v skautskom
hnutí (deti od 6 do 14 rokov) sa delia na včielky (dievčatá) a vĺčatá (chlapcov). O kategóriu
vyššie máme skautov (mládež od 15 do 17
rokov) a najstarší sú roveri. Kým heslo skautov
je: ,,Buď pripravený!“, heslo pionierov nie je
nepodobné: ,,K budovaniu a obrane vlasti buď
pripravený! Vždy pripravený!“ Čo sa zmenilo,
boli ideály. Skauting bol od začiatku slobodná organizácia, založená na kresťanských základoch. Každý skaut sľuboval na svoju česť, že
sa vynasnaží zo všetkých síl plniť si povinnosti
voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom
čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon, s dobrovoľným dodatkom: ,,Tak mi Pán
Boh pomáhaj.“ Socialistický režim tento sľub
zmenil na: ,,Ja, mladý pionier ľudovej demokratickej republiky Československej, sľubujem
pred svojimi druhmi, že sa budem učiť jednať
tak, aby som bol platným občanom svojej
milovanej vlasti.“
Toto všetko sa zmenilo po 17. novembri
1989. Skautské hnutie sa neoﬁciálne obnovilo pár dní nato, oﬁciálne 27. mája 1990
v Dome odborov v Žiline. V estrádnej hale
tohto domu sa zišlo 350 delegátov, príslušníkov a hostí skautingu na Slovensku, aby zvolili

Po vojne sa obnovilo mnoho organizácií,
medzi nimi aj skauting. Ako to bývalo aj
pred vojnou, v rámci oslavy opätovného fungovania skautingu sa o štyri mesiace po skončení vojny v Žiline konali 18.–19. augusta
1945 Skautské dni.
Dňa 7. augusta 1945 poslal SSM – skautský odbor v Žiline Okresnému národnému
výboru v Žiline žiadosť na usporiadanie
Skautských dní v dňoch 18.–19. augusta
1945. Tejto požiadavke bolo vyhovené, avšak
museli byť splnené určité podmienky. Počas
zbierky a pochodu nemohla byť hatená premávka, peniaze sa museli zbierať do vopred
označenej, zapečatenej a očíslovanej pokladničky, peniaze sa nesmeli zbierať do klobúkov alebo tanierov a pod.
V sobotu boli na programe vodácki skauti.
Pred otvorením sa hlásil brat Fišer spolu s ostatnými 22 nastúpenými vodákmi náčelníkovi vodných skautov kapitánovi Šternovi na
štadióne v Žiline, s ktorými prišla aj delegácia
Junáka z LŠ Družec s rôznymi dôležitými zástupcami, ako Václav Marisko, Jiří Hovorka
a ďalší. Po vztýčení vlajky sa začali Skautské
dni pretekmi skautských hliadok po trase Žilina – Bôrik – Rosina – Žilina za účasti šiestich
hliadok. O osemnástej hodine pokračovali na
plavárni ŠK Žilina exhibície vodných skautov
s bohatým programom, pri ktorom ukazovali
záchranu topiacich sa, ukážku skokov do vody,
prevážanie batožiny cez vodnú prekážku pomocou stanu, súboj dvojíc dvojsedadlových
kajakov so žrďami a mnoho iných čísel. Počas
prebiehajúceho programu sa predávali vodácke
pohľadnice. Na tieto vystúpenia, ukážky, scénky a súboje sa pozeralo 500 divákov.
V nedeľu 19. augusta sa ráno začalo skautským budíčkom – dosť hlučným, ako to
u všetkých skautov býva – spevom a trúbkou
po meste. Keďže skauting je do veľkej miery
náboženská organizácia, o ôsmej hodine boli
spoločné bohoslužby v rímskokatolíckom
alebo evanjelickom chráme. O jedenástej sa
konal skautský spevácky program spojený so
zbierkou pre zbor. Zisk zo zbierky a predáva-

Pochod skautov po Kálove 19. 8. 1945 – hlavný
vlajkonosič brat Majorán (Marián Kvasnica)

Pochod skautiek po Kálove 19. 8. 1945

Hlásenie nástupu vodných skautov na štadióne
v Žiline, kapitán Tibor Štern

nia skautských odznakov za celé doobedie sa
venoval na podporu skautského hnutia v Žiline alebo na zakúpenie nástrojov pre skautskú kapelu. O pol tretej sa oba zbory stretli
v Skautskom dome, odkiaľ išli sprievodom po
Kálove a ďalej po meste až do Chrastia.
Uniformovaných skautov sa na pochode zúčastnilo 430, z toho 280 skautov, 127 skautiek
a 22 vodných skautov, ktorí tvorili celý sobotňajší program. O pätnástej sa začala skautská
veselica, ktorá trvala až do devätnástej hodiny
a na ktorej sa tancovalo a spievali sa klasické
skautské táborové piesne.
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Stretnutie v roku 1989 v pivnici pána Kvasnicu

3. Skauting z rozhovoru s pánom
Kvasnicom a pánom Ďurčanským
až po dnešok
V roku 1990 sa v Dome odborov stretol
oﬁciálny skautský snem, na ktorom sa zmenil oﬁciálny názov skautingu zo Slovenského
Junáka na Slovenský skauting. Neskôr založil pán Kvasnica oddiel vodných skautov,
s ktorými trénoval na Kysuci. Nakoniec vodný skauting tvorilo 10–15 oddielov z celého
Slovenska. Pán Kvasnica napísal príručku,
ktorú sám zostavil aj ilustroval a ponúkol
Slovenskému skautingu na vydanie. Keď sa
však po 2 rokoch neozvali, ponúkol tieto
príručky českým vodným skautom, ktorí ich
prijali a vydali v pôvodnom slovenskom jazyku. Po vydaní v Česku ich začali vydávať aj
na Slovensku.
Pán Ďurčanský začal so skautingom už ako
mladý chlapec. Lákali ho rôzne súťaže, aktivity
a tiež rozsiahly dvor skautskej klubovne, kde
sa mohli ,,vybehať“ a organizovať preteky. Pán
Ďurčanský žil celý život ako skaut – ako sám
povedal pri našej návšteve: ,,Kto je skautom za
mladi, je skautom na celý život.“ Zažil zakázanie aj obnovenie skautingu v rokoch 1945
a 1948 rovnako ako aj v rokoch 1960-1989.
Skauting dnes funguje ako medzinárodne
známa organizácia a je obľúbenou voľnočasovou aktivitou hlavne pre mladých, s desiatkami zborov po celom Slovensku.

Záver
Cieľom našej práce bolo rozobrať stručnú
históriu skautingu so zameraním na Skautské
dni 1945 a zrušenia a obnovenia skautského
hnutia na Slovensku. Postupovali sme systematicky a informácie sme čerpali z viacerých
zdrojov. Naše prvé kroky viedli do štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, kde sme našli
viaceré podkladové materiály. K vypracovaniu
našej témy mám veľmi pomohli návštevy u pamätníkov. Poskytli nám zážitky, spomienky
a rôzne materiály, ako noviny, príručky, fotograﬁe či dobové materiály. Ďakujeme im za ich
čas a ochotu poskytnúť svoje spomienky pre
napísanie našej práce.
Vo všetkých kapitolách našej práce sme sa
zamerali hlavne na históriu skautingu, na jeho
symboliku a vývoj na našom území. Táto organizácia má korene hlboko v minulosti a napriek tomu je aktuálna aj dnes. Vďaka písaniu
tejto práce sme si uvedomili, že aj napriek
nepriaznivým okolnostiam sa organizácie
s dobrým cieľom udržia a prežijú všetko.
4

Vodný skauting – odomykanie/zamykanie rieky

Sudičky držia kľúč, plachetnicu, škebľu a krčah s vodou
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Pohľad na Ostrú
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Pozdravný list, oceňujúci značkársku a publicistickú
činnosť (Oddiel turistiky československej telovýchovy
Martin, 1962)
Pochvalné uznanie za obetavú a nezištnú pomoc pri
rozvoji telesnej výchovy v Stredoslovenskom kraji
(Krajský výbor československej telovýchovy, bez dátumu)
Zlatá medaila Janka Nováka na znak vďaky za vykonanú
prácu v turistike pri príležitosti 75. narodenín (Oddiel
turistiky telovýchovnej jednoty Spartak Martin, 1962)
Pamätný diplom za zásluhy o budovanie okresu Martin
(Rada Okresného národného výboru v Martine, 1966)
Čestné uznanie a plaketa za dlhoročnú úspešnú tvorivú
činnosť (Osvetový ústav, Bratislava, 1967)
Čestné uznanie za úspešnú prácu v odbore turistiky
(Krajský výbor československej telovýchovy Stred. kraj,
bez dátumu)
Čestné uznanie za všestrannú dlhoročnú pomoc
pri rozvoji turistiky v okrese Žilina pri príležitosti
80. narodenín (Okresný výbor oddiel turistiky
československej telovýchovy Žilina, 1967)
Zlatý odznak turista – značkár – (Predsedníctvo slov.
výboru turistiky, 1967)
Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy
v okrese Martin (Okresný výbor československej
telovýchovy Martin, 1967)
Diplom za dlhoročnú a obetavú prácu v turistike
pri príležitosti 80. narodenín (Telovýchovná jednota
Strojárne, Martin, 1967)
Pamätná plaketa mesta Martin pri príležitosti 80.
narodenín za publicistickú činnosť, ktorá propaguje
mesto Martin a jeho okolie a prácu pri zveľaďovaní
prírodných krás (Rada Mestského národného výboru
Martin, 1967)

V súčasnosti má členská základňa 20 členov. Predsedníčkou je
Danka Janíková.
Svoju životnú púť skončil Janko Bojmír 15. februára 1970 vo
veku 83 rokov. Odpočíva pod lipami na Národnom cintoríne
v Martine. Jeho hrob lemujú v diaľave končiare Veľkej a Malej
Fatry – jeho miláčikovia!
Ľudia prichádzajú a odchádzajú, ale večne stoja kopce okolo
nás! V našej Turčianskej kotline niet miesta, ktoré by priamo
alebo nepriamo nesúviselo s menom Janka Bojmíra, s jeho prácou
a jeho životom...
Jozef Nižňanský: Za Jankom Bojmírom
Čo by som dala za to
ja, Tlstá, mlčanlivá hora,
tvoja druhá matka,
keby vietor šantivý pieseň nepreťal
a neostala veta strašne krátka,
keby Tvoja starostlivá ruka
ešte raz v Gaderi otvorila vrátka...
Ivana Poláková
Literatúra:
• Haráni, J. : História Klubu slovenských turistov Turiec.
[online]. [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: //http://kstturiec.
sk/uvod/historia-klubu-kst/
• Halaša, J., Braxatoris, I.: Za Jankom Bojmírom. In: Krásy
Slovenska. Roč. 47, č. 7 (1970), s. 320-322.
• Horáková, Milada: Zomrel Ján Bojmír. In: Kmetanium:
vlastivedný zborník Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa.
Roč. 2 (1970), s. 305-309. Martin, Osveta.
• Maťovčík, A. – Parenička, P. – Ďuriška, Z.: Lexikón
osobností mesta Martin. Martin, Osveta, 2006. ISBN
80-8063-223-5
• Valentovič, Š.: Slovenský biograﬁcký slovník – I. zväzok
A-D (od roku 833 do roku 1990). Martin, Matica
slovenská, 1986.

Trasa Chodníka Janka Bojmíra

Turistická trasa na Tlstú a Ostrú patrí medzi najvďačnejšie
v Turci. Turčianski turisti a značkári z vďaky veľkému milovníkovi
prírody a zanietenému značkárovi Jankovi Bojmírovi pomenovali výstupový chodník jeho menom. Prvý klub turistov Diviaky
na jeho pamiatku každoročne usporadúva „na Štefana“ (26. 12.)
vianočný výstup na bralnatú Tlstú. Prechod Konským dolom do
skalnatého Muráňa patrí k najkrajším zážitkom. Ponúka očarujúce výhľady zo západného vrcholu Tlstej a vrcholu Ostrej na skalnaté scenérie.
Od r. 2016 turistický klub v rodnej Jazernici hrdo nesie meno
Janka Bojmíra. V máji tohto roku bol klub prijatý Radou Klubu
slovenských turistov Turca za člena Klubu slovenských turistov.
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„Zamilovala
som sa do
odľahlých
miest“
Rozhovor s Ivanou Vidimovou

Ivana na Skalnej bráne

„Teraz, keď človek vystúpil niekoľko výškových
metrov a nevedomky vkročil do stredu lesnej
čistinky, nadobudol pocit, akoby mu z pliec
opadla všetka tiaž, ktorá sa rozmnožovala a rodila
dole v dedine. Na čistinke, obkolesenej húštinou
hrabového lesa a ihličnatej škôlky, dokázal dedinčan
odlíšiť temnotu od svetla a svetlo od temnoty.
Nejestvovalo prirodzenejšie a čistejšie miesto,
kde by sa tak výrazne zračil odveký súboj medzi
videným a nevideným a medzi videním a nevidením,
medzi otvoreným a uzavretým a otvorením
a uzavretím. Čistinku bolo možné chápať ako
otvorený priestor všetkých vecí, zvukov, myšlienok,
vôní a spomienok, zračiacich sa v pravom svetle.“
Jakub Juhás: Novoročný výstup na Jaseninu cez Horné
Fafáky, Sebedinú, Sedlo Prieraz, Šutovu jamu a Brložno
(úryvok) Rubato, Praha, 2016, kniha nominovaná do
ﬁnále Anasoft litera 2016

N

a podujatiach v Slovenskom inštitúte, Slovenskom
dome alebo v Dome národnostných menšín v Prahe
stretávame veľa ľudí. Niektorých poznáme „odjakživa“,
s inými sa zoznámime napríklad na programoch s tematickým
zameraním. Ivanu Vidimovú som vídala v Slovenskom inštitúte
na akciách najmä z oblasti cestovného ruchu a turistiky. V krátkych rozhovoroch mi stihla povedať, odkiaľ sa práve zo Slovenska vrátila. Raz to bol cíp severovýchodného Slovenska kdesi pod
Kremencom, inokedy okolie Starej Ľubovne, nedávno mi líčila
pobyt v okolí Tisovca a Muráňa. Cítila som v tých rozprávaniach
nesmierne zaujatie českej turistky pre Slovensko, odhodlanie prebývať aj v skromných, ba núdzových podmienkach (napríklad

Prameň Rimavy

v útulniach či bývalých salašoch). Čím ju priťahujú lesy, lúky,
výhľady do krajiny, čo jej prebleskuje hlavou, keď sa nimi túla?
Domyslela som si, že má isto dobrú fyzičku vzhľadom na to,
koľko kilometrov pochodujú. Rozhodla som sa, že o týchto „výletoch“ prezviem viac.
Pamätáte sa na svoj prvý pobyt na Slovensku?
To už je ale hodně, hodně dávno. Ještě jako školačka jsem se seznámila na mezinárodním pionýrském táboře v Křižanově s děvčaty ze Slovenska a začaly jsme si dopisovat. A tak jsem jeden
rok jela do Liptovského Mikuláše k Nadě. A protože mi chtěli
ukázat to nejzajímavější z přírodních krás, tak jsme jeli do Vysokých Tater. Poprvé jsem jedla brynzové halušky a pila žinčicu,
paradajkovou polévku atd.
Ako sa zážitky vrstvili, vynáral sa zrejme čoraz ucelenejší
pohľad na krajinu, architektúru, ľudí...
Vlastně to byla doba, kdy mi moje babička říkala, že si dopisuji snad s celým Slovenskem. I později jsme jako studenti strojní průmyslovky v Čelákovicích měli družbu s průmyslovkou ve
Svitu u Popradu a zase byly blizoučko Vysoké Tatry. Ale potom
jsme jezdili s kamarády (4–5 lidí) na přechody Roháčů, Nízkých
Tater, Velké a Malé Fatry a vždy jsme spali v polorozpadlých salaších a jak se dalo, ale už tehdy jsem se vydala občas jen tak sama.
Má to v sobě úplně jiné kouzlo.
Jiné zážitky byly z doby, kdy jsem běhala maratony a vytrvalostní běhy na běžkách.
Cestujete v skupine viacerých ľudí, – desať, dvadsať, či aj
viac? To znamená, že sa vždy vopred dohodnete na lokalite,
ktorú hodláte navštíviť, aj ako bude prebiehať pobyt? Stáva
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Dedinka Kysuca, Drábsko pri ceste na Klenovský Vepor

sa, že niekto z kolektívu navrhuje alternatívne varianty, kam
by sa dalo ísť, ako si pobyt „vylepšiť“ atď.?
Byla doba, kdy jsem chodila hodně dálkové turistické pochody
(100 km apod.). V té době jsem začala jezdit i na dálkový etapový pochod Toulky Slovenskem.
V současné době se postupně utvořila parta cca 35–40 turistů
právě z těch stovkařů a běžců a turistických kamarádů. Parta se
mění s tím, že stárne a někteří už bohužel ani nejsou. Scházíme
se až v místě, kde už máme vždy celotýdenní ubytování, protože jsme parta z celého Česka. Dnes už je z toho hvězdicový pochod a ti, kteří nechtějí jít připravené trasy, tak jsou i alternativní
anebo si udělají vlastní. Jsou to dospělí lidé, tak to není problém.
Ako sa vaša skupina dala dokopy?
Původně byl základ z toho etapového pochodu Toulky Slovenskem, ale teď už nás tam je pouze pět a ti ostatní se postupně, jak
se říká, přibalovali na doporučení kamarádů a známých.
Vyberáte si odľahlé regióny a nocujete v turistických ubytovniach, ktoré asi neposkytujú veľký komfort. To je zámerne?
Z počátku jsme začínali v atraktivních oblastech Slovenska
– Vysoké a Nízké Tatry, Roháče, polská část Tater, Fatry, Choč
atd. Postupně, ale hlavně já jsem se zamilovala do těch odlehlých
a hlavně méně navštěvovaných oblastí Čergov, Ondavská vrchovina, Poloniny, Vihorlat. V současné době už třetím rokem se
touláme po Slovenském Rudohoří.
Znamená to, že keď sa vám niekde páči, idete tam aj po
druhý raz alebo vyhľadávate vždy nové miesta, kde ste ešte
neboli?

Tyto naše Toulky jsou připravované tak, aby se lidi dostali do
míst, kam by je to určitě nenapadlo jet na dovolenou. Já sama se
ráda vracím, ale protože potřebuji projít trasy na další ročník, tak to
nějak v poslední době nestíhám. Bohužel značení turistických cest je
v těchto odlehlých oblastech dost zanedbané, tak trasy raději předem
procházím, aby těch skutečně toulkařských etap bylo co nejméně. Ale
vždy se alespoň jedna zadaří (úsměv). Ale to toulání se sama, když celý
den nikoho nepotkám a jen tu a tam vyběhne vysoká, divočák, zpívají
ptáci a neskutečně to všechno voní. To se nedá popsat, nafotit...
Koho stretávate na svojich potulkách?
Abych se přiznala, tak v posledních letech v těch oblastech,
kde se pohybuji, tak nepotkávám skoro nikoho. Letos jsem
prošla Rudnou magistrálu s přilehlými dolinami od Muráňa
až po Klenovský Vepor, oblast Tisovce, Hnúště, Kokavy nad
Rimavicou (Stolické a Veporské vrchy) a lidí bych napočítala asi 15, byli to Slováci. Teď jsem se minulý týden (koniec
augusta 2017, pozn. J. W.) toulala po úžasné krajině na náhorních planinách okolo Kokavy nad Rimavicou. Na jedné straně
Slopovo, z kterého je vidět od Nízkých Tater přes Muránskou
planinu, Hradovou nad Tisovcem až po Klenovskou vodní nádrž a na druhé straně Jasenina a úžasné louky s dědinou Dubakovo a Soltyska s ještě původními dřevěnými domky. To se musí
vidět, protože ani popsat ani vyfotit to nejde. Pochopitelně to
nemá tu atraktivitu a hlavně dnes i požadovaný turistický komfort, ale mně je tu dobře, a proto i takováto místa většinou bez
lidí vyhledávám. To, že turistické značení dost dobře nefunguje,
s tím si člověk musí umět poradit. Musí mít mapu a hlavu.
Zmenilo sa Slovensko za tie roky, čo ho poznáte, k lepšiemu
či k horšiemu? Sú veci, ktoré neujdú ani nekritickému oku?
Bohužel v těch oblastech, o kterých mluvím, je vysoká nezaměstnanost a tradiční podniky jsou zavřené. Teď zrovna, když jsem projížděla Utekáčem a Poltárem, tak mi z toho bylo hodně smutno. Ještě
mám broušenou mísu z některého běžeckého závodu, která byla vyrobena ve sklárnách v Poltáru. A když mluvím s místními lidmi, tak
hodně vzpomínají na minulou dobu a na společné Československo.
Co k tomu dodat. Já říkám taky, že jsem stále Čechoslovák.
Máte na Slovensko nejaké rodinné väzby?
Nemám. Ale někdy si myslím, že jsem se tam někde na východě musela již jednou narodit.
Rozhovor pripravila Jarmila Wankeová
Foto: Ivana Vidimová
Klenovský Vepor od chaty Tŕstie
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Veronika Chrienová
Koordinátorka cestovného ruchu mesta Kremnica a šéfredaktorka Kremnických
novín, mladá, kreatívna a zanietená tvár prastarého zlatého mesta.

V

Kremnici si sa narodila a po pár rokoch života v Bratislave si sa vrátila späť. Čo máš na Kremnici najradšej?
Dokážeš si vôbec predstaviť žiť aj niekde inde?
Dokážem si predstaviť žiť kdekoľvek na svete, pokiaľ mám pri
sebe tých správnych ľudí. Kremnica mi však prirástla k srdcu. Je
síce malá, ale tak čarovne, príjemne. Zo začiatku mi vadilo, že
sa tu každý s každým pozná, zdraví, každý o každom všetko vie.
Dnes sa mi to páči. Keď sa človek povznesie nad malomestské
„ohovaráčky“, má to len samé výhody. Hocikam môžem ísť sama
a mám istotu, že niekoho známeho stretnem. Na Kremnici mám
ale najradšej kombináciu histórie s prírodou. Milujem pohľad
z okna mojej kuchyne: Mestský hrad a za ním krásne Kremnické
vrchy. To ma asi nikdy neprestane baviť.
Ako by si nám popísala svoju prácu? O čo sa v meste staráš?
Oﬁciálne sa moja funkcia nazýva koordinátorka cestovného
ruchu. Moja práca spočíva najmä v sledovaní správania sa turistov v meste a následnom zlepšovaní podmienok cestovného ruchu v Kremnici. Začiatkom tohto roka sme sa zamerali hlavne na
marketing mesta, k čomu nám má pomôcť nový dizajn manuál.
Pracujeme aj na rôznych balíčkoch pre turistov a chceme verejnosti
otvoriť aj nové možnosti poznávania a relaxu v Kremnici, v najbližšom období to má byť cesta po baníckych pamiatkach a salašoch v Kremnici a okolí. Mojou ďalšou činnosťou je tvorba miestnych novín, v ktorých informujem o aktuálnom dianí v meste.
Na ktorého slávneho Kremničana si najviac hrdá? Kto je
podľa teba výraznou osobnosťou mesta?
Ako prvý mi napadol Teodor Lamoš. V Kremnici pôsobil v 50.
rokoch minulého storočia a práve vďaka nemu dnes poznáme

podstatnú časť histórie Kremnice. Okrem toho, že bol Lamoš
archivár, venoval sa aj osvetovej a kultúrnej činnosti. Veľa prednášal a vystavoval, čiže jeho poznatky nezostali len v archívoch,
ale prezentoval ich verejnosti. Práve teraz v júni bolo Teodorovi
Lamošovi udelené čestné občianstvo in memoriam. Nedá mi však
nespomenúť kremnického maliara Gejzu Angyala. Moje najobľúbenejšie je jeho vyobrazenie starého kremnického námestia, tento
obraz si môžu pozrieť aj turisti v galérii.
Poznáš legendu o vzniku mesta?
Áno, legenda o jarabici, ktorá mala v hrvole zlato. O Kremnici
existuje množstvo povestí a legiend, ktoré sú známe najmä vďaka
Jozefovi Cígerovi Hronskému. Ten pôsobil aj v Kremnici a jej
povesti spísal.
Ako bojuješ proti malomestskému stereotypu a žabomyším vojnám malého mesta? Nemáš niekedy pocit, že do toho
padáš?
Snažím sa nebojovať. Na zlomyseľné reči nerada reagujem,
ak, pravda, nestratím nervy. A najmä zaberá obklopiť sa ľuďmi,
v ktorých spoločnosti sa cítim príjemne. Ostatných si netreba
pripúšťať.
Za nami je letná sezóna. Čo nového ste pre turistov a návštevníkov Kremnice pripravili?
Do 13. augusta bola v galérii Múzea mincí a medailí výstava
Salvador Dalí: Ja som surrealizmus! Bola to jedinečná výstava
súkromnej zbierky originálnych diel tohto umelca. Bola som sa
pozrieť na vernisáži, najviac ma zaujala Dalího keramika.
Inak pre turistov sme pripravili balíčky na webe visitkremnica.
com, vďaka ktorým sa budú môcť lepšie zorientovať v tom, čo
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Kremnica ponúka. Turista si tak bude môcť vybrať z viacerých
variantov, ako chce stráviť svoj pobyt v Kremnici, a potom sa už
len orientovať na základe zadaného programu na webe.
Máte nové mestské logo, prečo táto zmena?
Logo je už dnes viac-menej štandardom v komunikácii nielen
samospráv, ale aj ﬁriem, združení, organizácií, skrátka všade. Mali
sme pocit, že nové svieže logo nám pomôže zrozumiteľne komunikovať mesto smerom von, ale i smerom k našim občanom.
S novým logom fungujeme od marca a máme veľa pozitívnych
ohlasov. Logo je výrazné a pôsobí čisto, je zapamätateľné a máme
na neho dobré ohlasy. Používame ho na propagačných materiáloch, reklamných predmetoch, vo všetkej možnej komunikácii.
Veríš na permoníkov, o ktorých koluje množstvo kremnických legiend? Čo je to za zvláštnych škriatkov?
Jasné, že verím na permoníkov! (úsmev) Permoníci sú takí banskí trpaslíci, strážcovia rudy. V kremnickom prípade zlata. Permoníkov v poslednom čase spropagovala kniha Zuzany Boďovej
Kremnickí permoníci, v ktorej nájdeme príbehy najmä pre najmenšie deti.
V meste sedíš na dvoch stoličkách – máš na starosti cestovný
ruch aj mestské noviny, s manželom máte dvoch psov a mačku, veľký dom a záhradu... Máš vôbec čas aj na seba? Ako
relaxuješ?
Ako správny Kremničan relaxujem najmä na horách. Najradšej
chodím po Kremnických vrchoch, kde sú stále zákutia, ktoré môžem objavovať. V zime sa s manželom túlame na bežkách, v lete
na bicykli alebo pešo. Venujem sa aj záhradke a okrem toho rada
chodím po koncertoch, výstavách, podujatiach.
Aké máš plány do budúcna?
V osobnom živote určite založiť si rodinu a v pracovnom by
som rada dosiahla stále väčšie a väčšie čísla v počtoch turistov
v meste. (úsmev)
Monika Pulišová
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Slovenský fenomén
oslavuje 20. výročie
Už je to takmer 20 rokov
odo dňa, kedy sa v Inovci
pri Trenčíne po prvý raz
otvorili brány detského
tábora s divadelným
zameraním Divadelný Babylon.
Odvtedy už vystriedal niekoľko
miest a vymenilo sa v ňom
niekoľko vedúcich, ale krásna
myšlienka, s ktorou prišla
v druhej polovici 90. rokov
PaeDr. Alena Hrančíková,
zostáva stále živá.
Tomuto podujatiu ako každý rok patria
už tradične prvé dva júlové týždne. Tento
rok sa tábor už po druhýkrát uskutočnil
v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier
v obci Hronec neďaleko Brezna. A okrem
dlhoročných stálic medzi vedúcimi ako
Roman Hatala, Viktor Vincze starší, Alena
Hrančíková a Vladimír Dubeň sa tam objavili aj známe osobnosti z televíznych obrazoviek Adela Vinczeová (Banášová) a Viktor
Vincze mladší.
A ako taký divadelný tábor vlastne prebieha? Deti sú po uvítacom ceremoniáli, ktorý
je obvykle spojený aj s rôznymi úlohami pre
rodičov, rozdelené do jednotlivých dielní
podľa vekových kategórií. Každá dielňa má
prideleného svojho umeleckého a organizačného vedúceho. Vedúcim v niektorých
dielňach vypomáhajú mladí praktikanti,
ktorí sa obvykle regrutujú z bývalých najstarších detí, pretože dosiahli vekový limit
16 rokov a nemôžu sa zúčastňovať na tábore
ako deti. Treba spomenúť, že záujem z radov najstarších detí o miesta praktikantov
a neskôr aj vedúcich je obrovský. Veď nie
náhodou je medzi súčasnými vedúcimi
veľa bývalých detí, ktoré v tábore vyrastali odmalička. Ale aby sme neodbiehali od
programu tábora. Po úvodnej zoznamovacej diskotéke začína na druhý deň deťom
pracovný program. Dopoludnia pracujú so
svojimi umeleckými vedúcimi v dielňach,
kde sa v prvom týždni obvykle učia základom dramatickej výchovy a hereckej tvorby.
Inými slovami vedúci si pripravujú deti na
to, aby s nimi v druhom týždni mohli za-

Divadelný Babylon, vedúci 2017

čať nacvičovať časti predstavenia podľa témy,
zvolenej už pred táborom v rámci prípravného sústredenia. Tento rok bola ústrednou
témou Alica v krajine zázrakov. Táto téma sa
neobjavuje iba vo výslednom predstavení,
ale nesie sa celým táborovým programom
od výzdoby tábora až po večerné predstavenia, ktoré každý deň po nástupe hrávajú

v improvizovanej verzii pre deti vedúci.
Popoludňajšie programy bývajú obvykle
zamerané športovo, vedomostne alebo na
manuálnu tvorivosť detí. No a večery sú
tematicky zamerané – ako inak – na divadlo. Či už ide o rôzne spevácke, improvizačné alebo tanečné súťaže a programy.
Medzi najobľúbenejšie patria karneval,

Divadelný Babylon, obec Hronec v Nízkych Tatrách
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Vedúci dielne najmenších detí Adela Vinczeová
(Banášová) a Viktor Vincze mladší

Improvizované predstavenia vedúcich pre deti

detské kasíno, nočná hra, táborák a diskotéky. K neodmysliteľným zložkám tábora
už dlhé roky patrí aj video, z ktorého sa
každý večer robia pre deti obľúbené táborové správy. Kompletné dvd, na ktorom je
zaznamenaný deň po dni, si rodičia môžu
po tábore zakúpiť ako krásnu spomienku
na tábor. A po dvoch nezabudnuteľných
týždňoch prichádza na rad veľké ﬁnále
v podobe záverečného predstavenia pre
rodičov, do ktorého sú pospájané všetky
časti, na ktorých počas tábora pracovali jednotlivé dielne. Z malých desaťminútových kúskov zrazu vznikne úžasné
poldruhahodinové predstavenie, ktoré
má hlavu a pätu a zároveň svoju vlastnú
ústrednú myšlienku a ktoré obvykle ne-

nechá medzi rodičmi jediné oko suché.
Rodičia sú každoročne neuveriteľne prekvapení, čo ich deti za tie krátke dva týždne
dokázali. A nie je to len o divadle samotnom, ale aj o tom, ako zdravo vyzerajú,
koľko si našli nových kamarátov, čo nové
sa naučili, ako sa zlepšila ich komunikácia s okolím, akú odvahu dokázali zrazu
prejaviť. To všetko sú čriepky, z ktorých sa
skladá Divadelný Babylon – tábor, ktorý
sa od jeho začiatkov inšpiroval biblickým
príbehom o Babylonskej veži a popletených jazykoch. Tábor, ktorý ako Noemova
archa pláva nepotopený rozbúreným morom už dlhých dvadsať rokov. Tábor, ktorý vychoval mnoho profesionálov v oblasti divadla, ﬁlmu a televízie alebo iba detí,

Predstavenie dielne najstarších detí

ktorým aspoň na pár letných dní v roku
dokázal úplne zmeniť pohľad na život.
A čo dodať na záver? Snáď len to, že budúci okrúhly ročník sa určite uskutoční.
A že Divadelný Babylon nie je otvorený iba
pre slovenské deti, ale prešli si ním už aj deti
z Rakúska, Talianska, USA a Českej republiky. Babylon je ideálnou príležitosťou pre deti
slovenských občanov žijúcich v zahraničí, ako
pre svoje deti zachovať živý kontakt so slovenskou kultúrou a jazykom, ale rovnako pre české deti, aby úplne nestratili vzťah k národu,
ktorý im je historicky najbližší. Podrobnejšie
informácie o tábore vrátane prihlášky môžu
čitatelia Listov nájsť na webových stránkach
www.divadelnybabylon.sk.
Vladimír Dubeň

Záverečné predstavenie pred rodičmi
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Umenie aj jeho tvorca sú hľadači
István András Bánhegyi,
mimoriadny talent, zrelý výtvarný výraz vo veku 7 rokov
Umenie je jedinečnou súčasťou kultúry. Má toľko rokov ako ľudstvo samotné.
V živote každého z nás má mnoho úloh, funkcií a tvorí zážitky. Umenie však
počas celej svojej existencie hľadalo. A robí to i dnes. Je hľadačom ľudského života,
jeho ﬁlozoﬁe, šťastia, smútku, ciest k úspechu...

V

ýtvarný prejav je špeciálnou zložkou a zároveň súčasťou slova umenie. Prešiel dlhým vývojom a jeho cesty sa kľukatia
ako každá doba. I teraz. Hľadáme v ňom návod na život.
To však nejde. Výtvarný prejav je umeleckým výrazom tvorcu. Je
mimoriadnym počinom kreativity a nadania, kde vnem, poznatky, videnie a cítenie umelca vznikajú inak, ako sme bežne naučení.
A výsledkom je dielo, ktorého úlohou je zaujať, upozorniť, zamyslieť
sa, stvoriť radosť, prekonať problém.
Kto je však ten tvorca? V dávnej minulosti nad tým nik nepremýšľal. Ten maľoval, iný hral na píšťalu, tancoval. Každý ľudský
prejav, ktorý presahoval najzákladnejšie potreby, bol a pre nás je doposiaľ umeleckým.
Neskôr začali donátori objednávať remeselnú kvalitu. Vznikla cesta k dokonalosti, ktorá cez antické umenie vyvrcholila v renesančnej
maniére. Odborníci a vnímaví ľudia však dokázali rozpoznať mimoriadnych tvorcov, ktorí tvorili s pridanou hodnotou vnútorného
bohatstva, energie a sily prenesenej do každého umelecké diela. Ľudia sa akoby nedopatrením občas vedome hlásili k prostote (gotické
maľby a sochy), väčšina však túto úprimnosť a čistotu, skĺbené s remeselnou nedokonalosťou, neprijala.
Dnes je umením všetko, čo človek vytvára a čo presahuje jeho
základné potreby. Ako v praveku. Dnes je však spoločnosť iná
a umenie tiež. Dnes sa však najviac cení umelecký dojem. Aj nedokonalý. Rešpektujeme rôznosť ľudí a rôznosť názorov na umenie.
Hľadáme chvály, ktoré nás očaria alebo šokujú. Hráme sa s umením ako veľkí majstri. Názor každého z nás je správny i nesprávny.
V honbe za originalitou nám uniká hodnota umeleckého zážitku.
Namiesto neho stačí povrchnosť. Len nech je to rýchlo. Lebo veď
dnes netreba cítiť. Dnes bežíme. A povrchnosť je súčasťou behu
o prežitie. Doby i seba.
Na svete vždy boli i budú osobnosti, ktoré vedia vnímať, tvoriť,
obdivovať. Ľudia, ktorí k precíteniu a poznaniu potrebujú iné
faktory, ako sú materiálne. A je jedno, či má tvorca rokmi získané
skúsenosti, alebo iba začína.

Začiatok vždy bol i zostane fenoménom cesty, ktorá nikdy nekončí, ale napĺňa. Zmysel bytia.
Začiatok, snáď najmladšieho umelecky vyspelého tvorcu v strednej Európe, je veľkým objavom. Dieťa, ktoré na vernisáži nazveme tvorcom. Lebo ním je. Svet vníma svojsky, s prirodzenými
dotykmi detstva. Jeho kreslené ﬁgúrky uchvátia krásou a istotou.
Zaujímavým kompozičným videním. Rozkmitanou linkou. Tá už

István András Bánhegyi
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nie je detskou animáciou, ale reﬂexiou dnešnej doby. Roztrasená,
neistá. Bežný človek ju nevidí. Lebo sa za niečím stále ponáhľa.
Autorove obrazy sú súhrou zobrazenia jeho vnímania existencie.
Je v nich krása kvetov, monolitická abstrakcia, farebný fauvizmus,
impresie i príroda. Vyjadruje ich však mlado profesionálne. Alebo
profesionálne s čistotou naivity. V tom je sila jeho výrazu. Jeho umenie je čisté a zároveň hlboké. Obohacujúce poznaním, ktoré sa slovami nedá vyjadriť.
Maľuje s ľahkosťou. Akoby odkrýval neznámy svet. Možnosti
i objavy. V jeho obrazoch vidím udivujúcu úprimnosť i prognózu.
Oni vypovedajú o nás tak, ako to sami nepozorujeme. Preto je toto
umenie objavom.
O svojom synovi povedal jeho otec:
„Narodil sa na dušičky v novembri roku 2009.
Podľa ezoterickej teórie patrí medzi hviezdne deti. O tom, že je mimoriadne nadaný, sme sa presvedčili veľmi rýchlo. A nielen cez bystré tmavohnedé oči, ale i jemnosťou pohybov.
Skoro sme zistili, že má úžasnú fotograﬁckú pamäť. Ešte nerozprával,

ale už poznal predmety, na ktoré sme sa ho pýtali. S tužkou sa hneď skamarátil a to priateľstvo trvá dodnes. Namiesto hračkárstiev vyhľadával
papiernictva, kde sme mu kupovali výkresy, ﬁxky, ceruzky a neskôr farby.
Ľavou rukou siahal po ceruzke, keď ho na kolenách držala mamka pri
kŕmení. A to mu aj zostalo. Mama ho učila prvé písmená, najprv tlačené, potom písané. Vo dvoch rokoch už plynule čítal a písal.
V troch rokoch odborníci zistili, že jeho vyspelosť dosiahla úroveň šesťročného dieťaťa.
IQ nad 140 .
Po psychologických vyšetreniach a vstupných testoch ako štvorročný nastúpil do 2. triedy základnej školy. Učil sa ľahučko a stal sa najlepším
žiakom školy.
Má 7 rokov a v septembri nastupuje do 5. triedy. A vie upiecť tortu.
Keď som mu raz povedal, že som si prial celý život byť takým úspešným,
talentovaným a pekným chlapcom, ako je on, odpovedal, že on si prial
celý život takého otca, akého má.
Je schopný si sadnúť a kresliť hodiny.
Náš Ocsike.“
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
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Vojtech Kocian v letošním roce slaví životní
jubileum, osmdesátiny. Redakce časopisu
Listy upřímně gratuluje. Při této příležitosti
jsme připravili rozhovor, který by měl
přiblížit bohaté životní zkušenosti umělce
z tak náročného oboru, jakým je operní zpěv.

P

ocházíte z Hlohovca na Slovensku. V dětství jste se
věnoval hudbě a zpěvu, přesto jste nezamířil ke svému
oboru přímo. Jaké byly vaše představy o budoucnosti
v tehdejším reálném socialismu?
Ako každý mladý chalan som bol pobláznený do motorov,
mal som motocykel. V Hlohovci tečie Váh. Mal som svoju loď
a chcel som sa stať pretekárom, aj som vstúpil do vodáckej sekcie
Zväzarmu. Vlastnili lodenicu aj lode, kajaky, kanoe, organizovali závody. Zúčastnil som sa okresných pretekov s kamarátom
vo dvojke v dvojkajaku, potom boli krajské preteky v Komárne.
Na motorky museli byť ﬁnancie, motocykel si musel každý kúpiť
sám. Neskoršie som mal značku Manet, ale to už nebol závodný typ. Išiel som študovať na strednú priemyselnú školu. Vtedy
bola taká móda, každý chcel byť strojárom alebo družstevníkom,
traktoristom.
V Listech z roku 2012, kde byl o vás uveřejněný obsáhlý článek, jsem se dočetla, že na myšlenku věnovat se zpěvu
profesionálně vás přivedl hlohovský lékař při náhodném setkání. Na jak úrodnou půdu padl jeho názor?
Bol som úplný blázon do opery. Spomínam si, že v druhom
ročníku priemyslovky sme išli na výstavu do Prahy. Prvé, čo
som chcel vidieť, bola opera Národného divadla. Kdekoľvek
bola opera, už som tam utekal. Kúpili sme si najlacnejšie lístky
na Čarovnú ﬂautu do Stavovského divadla, tam hore na galérii sme naťahovali krky, aby sme dobre videli. Sledoval som
to v takom napätí, že som ani tú hudbu priveľmi nevnímal.
Dej je zamotaný, samé symboly, tomu som nemohol rozumieť.
Odchádzal som v zatemnenej mysli, ale veľmi ma to lákalo.
Túžil som to robiť. Stále som si myslel, že to príde samo, že ma
niekto na ulici objaví.

Ale vy jste chodil zpívat. Při jakých příležitostech to bylo?
Už na základnej škole som spieval ako sólista s úspechom. Robili
sme zájazdy s Tamburašským súborom, kde bol aj veľký orchester
s ruskými hudobnými nástrojmi, všetko sa robilo podľa vtedajšej
ruskej módy. Viedla ho pani učiteľka Grešnerová. Spieval som
celé detstvo v tomto orchestri, aj v kostole. To ma utvrdilo v tom,
že to vo mne je. Len som nevedel, že sa spev študuje na konzervatóriu aj na vysokej škole. Mala ma tam poslať tá moja učiteľka
pani Grešnerová. Urobila chybu, ktorú potom ľutovala.
Jak jste se nakonec ke studiu na vysoké škole dostal?
Úplným zázrakom. Niekedy v roku 1962 ma na ulici v Hlohovci stretol miestny lekár pán doktor Maxmilian Brenner,
ktorý sa nikdy na ľudí nepozeral, s nikým sa nepristavil, nerozprával. Myslel som si o ňom, že ma ani nepozná menom, ale
ja som zdravil každého z miestnej honorácie. Nepočítal som
s tým, že mi odpovie. Prešiel som asi desať krokov, keď na mňa
zavolal: „Počkajte, prosím, chvíľu.“ Vrátil som sa k nemu a on sa
ma pýtal, kde teraz pracujem. Odpovedal som mu, že som učiteľom na odbornom železničnom učilišti v Bratislave. Pozeral sa
do luftu a potom sa spýtal, či som zdravý. Hovoril som si, že si
ma asi s niekým splietol, lebo ja som v živote nikdy nebol jeho
pacientom. Predstavil som sa mu, ale on mi hovoril: „Ja viem,
kto ste. A viete, čo si ja myslím? Že by ste mali študovať spev
a venovať sa len vážnej hudbe.“ V tom momente sa mi otočil
celý svet.
Poznal sa s docentkou Korínskou z katedry spevu. Napísal pre
ňu list, ktorý som jej zaniesol osobne. Myslel som si, že sa u nej
budem učiť spev súkromne. Ešte som ani nepomyslel, že by som
išiel na VŠMU. Docentka Korínska ma prijala, vyskúšala, ako
spievam, akú mám hudobnú pamäť, intonáciu. Bola spokojná,
ale poslala ma k inému profesorovi, u ktorého som si potom platil
hodiny a dochádzal k nemu dva roky. Povedal mi, že zo mňa
bude sólista, ale ja som tomu ešte stále neveril. Nedokázal som
si predstaviť, ako by som sa mohol dostať do divadla. Prihlášku
na vysokú školu som si podal na Janáčkovu akadémiu v Brne.
Chcel som mať istotu, že ma neprijmú zo známosti. Na skúškach bola obrovská konkurencia, asi dvadsať absolventov konzervatória, len ja jediný som prišiel z ulice. Prijali ma a ja som
si po mesiaci zažiadal o prestup do Bratislavy, kde mi pridelili starého pána profesora Godina. Bol to kedysi slávny spevák
v Štátnej opere vo Viedni. Ale stalo sa, že ministerstvo pozvalo
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Z opery P. I. Čajkovského Eugen Onegin, Lenski

na štyri roky bulharskú pedagogičku, docentku Tatianu Cokovú
výmenou za československého pedagóga, ktorý šiel učiť do Bulharska. Dekan rozhodol, že ja budem jej žiak. Godin po mne
chcel, aby som napísal dekanovi žiadosť o prestup k nemu. Zdalo
sa mi to podrazácke a neurobil som to. Keby som svoju profesorku opustil, musela by odísť z Bratislavy, pretože by nemala dosť
žiakov. Godin sa potom urazil. Stál som si za svojím rozhodnutím. Bohužiaľ výučba pani profesorky Cokovej pre mňa ako pre
tenora nebola ideálna, ani atmosféra na škole nebola priaznivá,
ale prežil som to.
Po absolutoriu jste šel zpívat do Rakouska. Proč tam a jak
jste se tam dostal?
To vyplývalo z mojich problémov na škole. Ja som bol
v Bratislave odpísaný. Šéfom operného štúdia, ktorý o nás rozhodoval, bol šéf opery Slovenského národného divadla a šéfdirigent Tibor Frešo, hudobný skladateľ. Bol na mňa naštvaný
za to, čo som urobil na VŠMU. Do Národného v Bratislave
som ísť nemohol.
Do rakúskej opery v Klagenfurte som urobil konkurz, o rok
nato som prešiel do Štajerského Hradca (Grazu). V roku 1967
sme sa brali s mojou manželkou. Prerušila štúdiá medicíny
v Bratislave a zažiadala o prestup na lekársku fakultu v Grazi.
Urobila jazykovú skúšku z nemčiny a prijali ju. O dva roky sme
sa vracali, pretože zatvorili hranice. Moja manželka dokončila
štúdiá na Slovensku a ja som nastúpil do opery v Banskej Bystrici.

Od roku 1973 som už pravidelne každý mesiac lietal do Prahy
hosťovať. Celá rodina sme sa tam sťahovali až v roku 1975. Odvtedy som hosťoval na Slovensku, vystupoval som so Slovenskou
ﬁlharmóniou, spieval som oratóriá, Mozartove árie. O takých päť
rokov po tom, čo som sa odsťahoval do Prahy, mi ponúkli angažmán v Slovenskom národnom divadle. Šéf mi povedal: „Vojtech, príďte medzi svojich. Dáme vám plat, aký chcete.“ Napriek
tomu už som nechcel. Teraz viem, že som urobil chybu, mohol
som spievať aj v Prahe, aj v Bratislave. Uvedomujem si, že som si
mohol vylepšiť kariéru. Takto som si zatvoril dvere. Mne totiž na
prvom mieste bola rodina. Nevedel by som tvoriť, keby som bol
sám v Bratislave. Bol som nešťastný, i keď sme išli s Národným
divadlom len na zájazd.
Jak vzpomínáte na práci v Národním divadle v Praze
v 70. letech?
Bol som v eufórii, veľmi spokojný. Roly sa mi len sypali a ľudia
si ma naozaj vážili. Bol som žiadaný i mimo divadla. Nakrúcal
som v rozhlase, točil som platne. Nebol som ale ten typický ctižiadostivý umelec, nevedel som správne chytiť vietor do plachiet.
Díky pozici sólisty opery Národního divadla jste se stal
veřejně známou osobností. Byly chvíle, kdy vám vaše sláva
pomáhala?
Jedno je fakt. Nemohli sme dostať telefón. Tvrdili nám, že sú
vyčerpané linky. Povedali, že musíme tak rok čakať, než sa uvoľní
trebárs len podvojná linka. V Národnom divadle ma urgovali, že
nemôžem byť bez telefónu. Rozhodol som sa vtedy, že pôjdem za
ministrom spojov. Našiel som si adresu, bolo to vtedy niekde na
Žižkove. Na ministerstve som narazil na vrátnika s páskou a povedal som mu, že chcem hovoriť s ministrom. On mi povedal: „Čo?
A kto ste?“ Odpovedal som mu, že som sólista opery Národného
divadla. Vrátnik niekde zavolal, prišla sekretárka, zaviedla ma do
kancelárie, pán minister ma srdečne prijal a do dvoch týždňov
som mal telefón. Aj také veci sa diali.
Byl jste považovaný za ideálního představitele mozartovského repertoáru. Jaké vaše schopnosti, vlastnosti, nadání vás
předurčily pro tento styl hudby?
Mozarta som miloval a cítil som, že to je moja doména, tým sa
môžem presadiť. Podobne to vedeli aj dirigenti, podľa toho ma
obsadzovali. Nešťastné je, keď vás tlačia do všetkého, alebo vám
chcú škodiť, pridelia vám rolu, ktorá vám nesedí a vy dostanete zlé kritiky. Napríklad som sa dôrazne ohradil, nechcel som
spievať Janáčka. Medzi Mozartom a Janáčkom je veľký rozdiel,
na to sú ideálne iné hlasy.
Moji ďalší obľúbení autori boli talianski skladatelia Verdi,
Rossini, Donizetti. U starých autorov sa vyžaduje technika, tam
nemôžete nič hodiť pod stôl. Niektorí speváci, aj keď to majú
predpísané spievať so zborom, len tak markírujú. Ale u Mozarta,
Verdiho, tam je to všetko počuť, nedá sa švindľovať. Každá nota
tam musí byť a v koloratúrach je ich hodne. To dá prácu. Nedá sa
len trénovať. Každú tú ťažkú frázu musíte opakovať desať, dvadsať, sto ráz, inak sa tú techniku nenaučíte.
Spievali sme Verdiho Falstafa. Tam je jedna časť – fúga, ktorá
je naozaj veľmi ťažká. To by si zaslúžilo mať noty pred sebou.
Dirigent Štich mi raz povedal: „Vojto, u vás mám jedinú istotu,
že to zaspievate.“ Fúga je dlhá a komplikovaná. Aby ste to zvládli,
musíte si vypracovať šablónu, model. Je tam napríklad šestnásť
taktov pauza, nato zaspievate tri takty a zasa šesť taktov pauza.
Musíte vedieť, ako to ide, v pauze si počítať na prstoch a nespoliehať sa na nikoho. Ten už to skazil, dobre, ale ja sa stále držím. Aby nenastal úplný zmätok, aby aspoň niekto ťahal, sólista
by sa nemal stratiť, lebo ostatní sa potom na sto percent chytia.
Je to nervák.
Takto si ma vážil aj dirigent Zdeněk Košler. Obsadzoval ma do
Wagnerových opier, kde väčšina dramatických partov vyžaduje
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Z opery G. Pucciniho Bohéma, Rudolf

silné nosné hlasy, ale sú tam aj lyrické roly, napríklad kormidelník
Steuerman v opere Blúdiaci Holanďan či David v opere Majstri
speváci Norimberskí. Je to umenie zaspievať znelé piano, kedy sa
hlas nesie sálou až k poslednému divákovi.
Měl jste dobré nervy na vystoupení?
Tieto techniky mi pomáhali. Nemohol som sa spoľahnúť len
na dobrú pamäť. Preto koncertní umelci, keď spievajú ťažké party, napríklad oratóriá Rossiniho, Dvořáka, majú noty pred sebou.
Ani dirigent si nepamätá všetko, má celý orchester, zbor, nemôže
vždy sólistovi dávať nástup. To len géniovia, ako bol Zdeněk Košler, dirigovali celú operu spamäti.
Jak jste se připravoval na roli, kdo vás vedl a jakou konkrétní práci jste musel odvést vy?
Vedú vás korepetitori. Mne stačili dva týždne, aby som
sa naučil akúkoľvek ťažkú operu. Dopoludnia som robil
s klaviristom, korepetitorom, ale doma som si sadol ku klavíru
a pokračoval som sám. Niekoľko hodín som opakoval to, čo so
mnou ráno naskúšal. Na text máte šepkárku, ktorá vám pomáha pri skúškach. Keď niekto nie je usilovný, ide mu to pomaly,
potom ho neradi obsadzujú. Ja som sa nielen rýchlo učil, ale
vedel som si to dobre zapamätať a nikdy som to už nezabudol. S klavírom, s dirigentom si to za jednu skúšku oprášite.
A potom ja som nikdy neprišiel do divadla bez klavírneho
výťahu. Vždy som do nôt aj cez pauzu pozeral. Pomáhala mi
aj vizuálna pamäť.
Myslím si, že tento umělecký obor je výlučný i v tom, že vás
hodně omezuje ve vašem soukromém životě. Musíte dodržovat určitou disciplínu apod. Jak jste to měl vy?
Nerád na to spomínam. Všeličo si musíte odriekať. Nepil som
studené pivo napríklad. Stále som chodil za lekármi. Tu ma pichalo, tu ma bolelo. V nemocnici Na Bulovke som mal protekciu,
osobne som sa poznal s profesorom Šíblom, ktorý bol šéfom krčnej kliniky. Vždy, keď som tam prišiel, pozval ma k sebe hore na
„gruziňáček“. Chcel vedieť všetko o Národnom divadle. Raz pred
premiérou, nebolo mi dobre, bál som sa, či si neurobím hanbu.

Hovoril som si, pôjdem do bežnej ordinácie, na Šíbla nemám
náladu. Mladý lekár sa ma pýtal na meno a na zamestnanie a keď
počul, že som sólista opery, okamžite volal na konzultáciu pána
profesora. Nedalo sa, musel som ísť na „gruziňáček“ a hodinu sa
s pánom profesorom Šíblom rozprávať o Národnom divadle. On
dobre vedel, že mi nič nie je, že sú to len nervy.
Je to krásne povolanie, ale keď si uvedomíte, že sa večer musíte
postaviť pred tisíc ľudí, medzi ktorými môžu sedieť aj oponenti,
kritici, nie je vám ľahko. Na to, aby ste prišli na javisko, potrebujete
zdravé sebavedomie, bez toho nič nedokážete, ale vnútri musí byť
pokora. Nebol som suverén, zakladal som si na poctivej robote.
Po sametové revoluci přišla 90. léta. Čím byla typická, jaké
role, jakou práci vám přinesla?
Pokorne som prijímal prácu, ktorá prichádzala, ale hlavne som
si uvedomoval, že musím včas odísť. K odchodu som sa rozhodol
v roku 1999. Riaditeľ Národného divadla mi hovoril: „Pán Kocian,
veď vás nikto nevyháňa! Stále dobre vyzeráte a dobre vám to spieva.
Peniaze treba.“ Odpovedal som, že peniaze nie sú všetko. Odídem,
aby mladí mali miesto. Prečo by sa mali diváci pozerať na nejakého
šesťdesiatročného mladíka. Odišiel som zo dňa na deň.
To vám nevadilo skončit tak náhle?
Stalo sa mi, že som mal ísť na javisko a cítil som, ako sa mi
zahmlilo v hlave. Aj som prišiel neskoro. Našťastie to nevadilo,
pretože som hneď nemusel spievať. Mohlo to byť od vysokého
tlaku. Okamžite som si povedal: „Končím.“ Aj moja manželka
ma v tom podporila: „O čo nám ide? Nechceš padnúť na javisku!“
V mojom prvom angažmáne v Klagenfurte si spomínam na
jednu skúšku s orchestrom. Už neviem, čo to bolo za operetu.
Jeden miestny slávny činoherec hral dva metre odo mňa opitého.
Pozeral som sa na neho a obdivoval, ako geniálne to hrá. Naraz
padol a bol mŕtvy. V tom okamihu som si pomyslel, že by som
nechcel takto skončiť.
Vaše práce se zachovala díky nahrávkám, vydaným gramofonovým deskám i compakt diskům. Kolik jste toho natočil?
Asi osem alebo deväť kompletov v Supraphone, ale aj jednu
proﬁlovú s áriami z Mozartových opier mi vydal bratislavský Opus.
A co bychom dali na konec? Čím skončíme?
Dáme si štamperlík.
Děkuji za rozhovor Zuzana Štancelová
Foto Zuzana Štancelová a z archívu Vojtecha Kociana
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PODLAHY - DVEŘE
Největší studio v regionu
Prodej a montáž osvědčených materiálů
Najdete nás v Říčanech vedle obchodu Billa

Prodej
lepidel, podlahové
chemie a dalších
materiálů

Dřevěné podlahy BOEN (Norsko)
od 899,00 Kč/ m2

Vinylové podlahy GERFLOR (Francie)
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete v Říčanech
na Černokostelecké 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy),
otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123,
e-mail: p.kroulik@noveinteriery.cz, www.noveinteriery.cz
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