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Možno nebudem sám, kto má pocit, že devätnásť rokov od Novembra 1989 uplynulo akosi
inak, rýchlejšie, než, napríklad, dvadsať rokov
od februára 1948, teda údajného nástupu na
cestu do ľudského raja, do augusta 1968,
keď tento raj raz a navždy rozdrvili tanky našich bratov. Možno je to vekom a s nimi nadobúdanými skúsenosťami, možno úžasnou
dynamikou moderného života, kde už vari nič
nie je nemožné a kde sa jedným z najmódnejších výrazov moderného jazyka stalo slovko
„nestíham“. Neviem. V každom prípade: žijeme celkom iný historický a politický čas, než
ho žili naši otcovia, nehovoriac o generácii ich
otcov. A tým nemyslím iba čas merateľný nejakými hmotnými vecami, prípadne výdobytkami vedy a techniky. Mám na mysli niečo
iné, čo by sa dalo nazvať vari „mentálny“ čas.
To sa mi vidí ako veľmi dôležité. Ak sa niečo
za tých posledných takmer dvadsať rokov radikálne zmenilo, tak je to práve naše vnímanie času, čiže doby, v ktorej a ktorú žijeme.
Ešte sa predsa mnohí pamätáme, ako to bolo
predtým: človek akoby žil mimo svojho času,
útek do súkromia, apatia a rezignácia boli základné životné postoje veľkej väčšiny z nás.
Čas nemal žiaden zmysel, lebo väčšina z nás
bola presvedčená, že v tom mori pomaly ply-

núcich šedivých dní a rokov nemá zmysel vôbec nič. To sa pred devätnástimi rokmi zmenilo. Náhle, akoby bez varovania, ale o to
spontánnejšie. Nikdy predtým som nevidel
a nikdy predtým som nezažil niečo také, čo
sa dialo na námestiach českých a slovenských miest. Bolo to viac, než len protest ľudí,
ktorí už mali všetkého dosť, lebo vlastne nemali nič. Ja som tento vývoj od počiatku chápal ako akési hlboké historické gesto, hlboký
tektonický pohyb, ktorým sa tvarujú naše dejiny. To nie je dopriate vidieť a zažiť každej generácii, nie každému človeku je dopriate byť
drobučkou čiastkou takéhoto procesu.
Možno namietnete, že podobne natešene
ľudia tlieskali aj vo februári 1948. Aj vtedy sa
mnohí určite v naivnom nadšení cítili súčasťou niečoho historického, niečoho, čo ich
presahuje. Isteže. Drobný rozdiel tu však je:
takmer dvadsať rokov po Novembri 1989 nie
sme v situácii z augusta 1968, teda dvadsať
rokov po februári 1948. Ani historicky, ani
politicky a už vôbec nie ekonomicky. Nevidí
to iba ten, kto to vidieť nechce.
Igor Otčenáš
Autor je publicista
Kresba: Jan Tomaschoff
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ekonomika

Úspech ekonomický
i politický

Karol Ujházy

1. januára 2009 vstupuje Slovensko do eurozóny
Slovensko bude po Slovinsku druhým z tzv. nových členských štátov EÚ, ktoré sú členmi eurozóny – spoločnú menu zavedie 1. januára 2009. Podmienky pre to vytvoril rýchly rozvoj ekonomiky i politická zhoda všetkých strán. Slovensko ako
prvá krajina Vyšehradskej štvorky už pred časom splnilo kritériá členstva vo výmennom mechanizme ERM, keď napríklad
verejný dlh udržalo pod 60 percentami hrubého domáceho produktu a inﬂáciu do 6,5 percenta ročne.
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Nové mince vyrazila kremnická mincovňa,
ktorá sa v súčasnosti zameriava už na ich
bezpečný rozvoz. Kovové platidlá v hodnote
1, 2 a 5 centov majú motív vrchu Kriváň,
v hodnote 10 – 50 centov Bratislavského
hradu, kým jednoeurové a dvojeurové mince
zdobí motív dvojkríža na trojvrší, čiže štátny
znak. Na titulnej strane nesú všetky mince
mapu únie so zástavou v pozadí. Ako je
známe, bankovky sú v celej eurozóne jednotné, slovenská centrálna banka si ich zatiaľ „požičia“ z Rakúska.
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Kurz eura voči slovenskej korune dosahoval koncom roku 2005 asi 38 slovenských
korún za euro. To zneužívali euroskeptici na
balamutenie ľudí o neistom a nevýhodnom
výmennom kurze slovenskej koruny na euro.
Táto fáza prechodu sa po postupnom znižovaní pomeru skončila 8. júla t. r. stanovením
pevného výmenného kurzu na 30,126 Sk
za euro. Ľudia si teda už môžu sami vypočítať, koľko eúr dostanú po 1. 1. 2009 za
mzdy, penzie či sociálne dávky, ktoré dnes
poberajú v korunách – a pochopiteľne aj to,
koľko eúr budú platiť za potraviny, nájomné,
vodu, elektrinu, plyn atď.

Pripravenosť Slovenska na prechod
z koruny na euro
Ak sa krajina pri súčasnom globálnom rozvoji svetovej ekonomiky rozhodne pre integráciu do väčšieho ekonomického bloku,
vyplýva z toho logicky aj povinnosť podriadiť sa pravidlám činnosti tohto celku. Potrebu integrácie pociťujú vo väčšej miere
menšie ekonomické subjekty a z nich najviac tie, ktorých ekonomika je otvorená
a produkčný potenciál vysoko presahuje
domácu spotrebu i dopyt, z čoho vyplýva
nutnosť vývozu. To je základné makroekonomické zdôvodnenie vstupu Slovenska do EÚ i prechodu z národnej meny na
euro.
To však znamená aj presun určitej časti
národnej suverenity na vyšší integračný
celok, hoci aj s účasťou na rozhodovaní
v ňom. Z tohto vyvodili závery pre svoje
kroky a postoje minulá aj súčasná vláda
Slovenskej republiky. Na pripomienku, že
existujú aj výnimky s ponechaním národnej
meny, možno odpovedať, že je to v špecifických prípadoch a v rozsahu, o ktorom
sa dá povedať, že výnimky potvrdzujú pravidlo.

Slovenská vláda zriadila s dostatočným časovým predstihom funkciu vládneho zmocnenca
pre zavedenie eura na Slovensku – stal sa
ním novinár Igor Barát, ktorý ostatne pôsobil v 90. rokoch minulého storočia aj v Prahe
ako spravodajca Slovenskej televízie. Jeho
dnešná činnosť je dostatočne známa, najmä
vďaka starostlivosti, s akou ho sleduje tlač.
Slovenská vláda sa v posledných mesiacoch sústredila na presnosť prepočtu platných cien v korunách na ceny v eurách pre
každý druh tovaru a poskytovanú službu.
Obchodné reťazce aj malé obchody majú
povinnosť uvádzať ceny dvojako – teda
v korunách i eurách. Kontroly ukazujú, že
začiatkom októbra prepočet nezvládala
asi štvrtina z nich. Najčastejšie sa vyskytujú chyby vyplývajúce z nerešpektovania
zásad matematického zaokrúhľovania; nezabúdajme, že jeden cent je 30 halierov!
Nedostatky sa však iste odstránia, veď do
zavedenia spoločnej meny zostáva ešte
niekoľko týždňov. Obávam sa však, že nebezpečenstvo zvyšovania cien pri prechode na euro je väčšie u stavebných prác
a pod., resp. v službách poskytovaných
menšími podnikateľmi alebo remeselníkmi.
Tu si bude musieť objednávateľ dávať pozor na primeranosť a dodržovanie vopred
dohodnutej ceny.
Slovenská vláda sprísnila kontrolu cien aj
právnymi normami, takže v niektorých prípadoch umožní aj ich stanovovanie vládou alebo ministerstvami. V dobe písania tohto článku rokovala o tom Národná
rada SR. Opozícia nesúhlasila s niektorými časťami vládneho návrhu. Priznajme
však oprávnenosť prísnejšej kontroly cien
predovšetkým v organizáciách, v ktorých
je štát dominantným vlastníkom. Nikto
rozumný nebude pravdepodobne brániť
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ani trestaniu za nedovolené zvyšovanie
cien pri prechode na euro, ani za uvádzanie chybných či neprimeraných údajov pri
tvorbe cien.

Česko-slovenské vzťahy v podmienkach
eura na Slovensku
Oslavovali sme 90. výročie vzniku Československa. Veľkí politici – zakladatelia spoločného štátu – by asi dnešným politikom zazlievali nielen rozdelenie federácie pred 16
rokmi, ale aj to, že po spoločnom vstupe
do únie nevstupujeme spoločne aj do eurozóny. Veľkí zakladatelia a budovatelia priemyslu s exportnou orientáciou by sa asi čudovali, prečo v prechode na euro Slovensko
predbehlo Českú republiku.
Ak sa zdôrazňuje, že vzájomné česko-slovenské vzťahy sú dnes lepšie ako v minulosti,tak možno konštatovať, že prechod Slovenska na euro ich nepoškodí. Naopak,
úspešne zvládnutý prechod Slovenska by
mohol byť „skúšobným laboratóriom“ pre
rýchlejší postup Českej republiky v prechode na euro a k prekonávaniu pretrvávajúceho euroskepticizmu časti tunajších politikov. Podľa optimistických komentátorov
je tento termín v ČR reálny v roku 2012 –
potom by sme zase platili rovnakou menou
v oboch častiach bývalej spoločnej republiky.

Euro na Slovensku môže pomôcť aj ďalšiemu rastu turistického ruchu medzi SR
a ČR, a tým aj lepšiemu vzájomnému poznávaniu skutočného vývoja bez senzačných prídavkov novinárov. V objektívnej
vzájomnej informovanosti máme čo napravovať. Tí, čo majú prístup k internetu
alebo k družicovému televíznemu vysielaniu, môžu dnes bezprostredne porovnávať
české a slovenské spravodajstvo. Pomáhajme teda cieľu platiť eurom aj tu, v ČR,
v záujme ďalšieho ekonomického rozvoja
oboch krajín.
Budúci hospodársky vývoj v SR i v ČR bude
ťažší a zložitejší ako v minulých úspešných
rokoch. Dopady finančnej krízy si zrejme
vyžiadajú nové prístupy. Opatrenia už prijaté v USA aj inde sa zatiaľ plne neosvedčili a nevedno ani, ako sa osvedčí pomoc
krachujúcim bankám v Európe. Nevieme,
ako pomôžu úvery Írsku a Maďarsku, ani
ako prijmú členské štáty EÚ námet francúzskeho prezidenta na vytvorenie akejsi hospodárskej vlády celého spoločenstva. Nič
z toho však nemôže skomplikovať prechod
Slovenska na euro v technickom zmysle.
Iste svetlým bodom je súčasný pokles cien
ropy. Naopak, k zmenám v ČR môže dôjsť
po posledných krajských a senátnych voľbách. Tu nám prichodí dúfať, že slovenská
vláda sa dohovorí s každou prípadnou novou vládou ČR.
Ak sú v úvode článku uvedené zásluhy
vlád na úspešnom rozvoji Slovenska, tak
na záver sa patrí uviesť aj zásluhy iných študovaných, múdrych ľudí – manažérov, inžinierov, technikov i ekonómov. Nič nepadá samé z neba! Čo sa týka vzťahov ČR
a SR, tak konštatujme, že dobré a naozaj
nadštandardné vzťahy nám môžu iba pomáhať.

Autor je členom KSK a emeritným ekonómom; žije v Prahe
Foto: Slovpress
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Zvyšovanie inflácie ako strašiak
Neprajníci prechodu na euro najviac strašia ľudí zvýšenou infláciou po prvom januári. Pravdou je, že už skôr sa miera inflácie zvýšila pri tých položkách (potraviny či
energia), kde toto zvyšovanie šlo na vrub
vyšších svetových nákupných cien. Zo skúseností štátov, ktoré prechádzali na euro
v minulosti vyplýva, že podiel na inflácii
z dôvodu prechodu na euro sa pohyboval
v rozsahu 0,2 – 0,5 percentných bodov.
Ostatné dôvody rastu cien boli všeobecnej
povahy a bolo by k nim došlo aj bez prechodu na euro. Ľudia sa však všade – hádam len s výnimkou Írska – i tak sťažovali
ešte niekoľko mesiacov, že ich finančná situácia je horšia ako počas platnosti národnej meny. Pravda, mnohé problémy si spôsobovali sami.
Významné totiž je, že s výnimkou Írska bolo
vo všetkých krajinách číselné vyjadrenie
hodnoty eura nižšie ako vyjadrenie jej reálnej protihodnoty v národnej mene. Tak to
bude aj na Slovensku, veď protihodnota je
zjedodušene 1:30. Tak, ako si ľudia budú
musieť zvyknúť na hodnotovo rovnaké, ale
číselne nižšie vyjadrené príjmy, tak budú
musieť to isté hľadisko rešpektovať pri výdavkoch. Ak bol veľký nákup doteraz povedzme 1500 korún, tak po 1. januári bude
uvedená hodnota zodpovedať asi 50 eurám
(tzv. eurokalkulačka, ktorú zadarmo dostane každá rodina, ukáže túto sumu presnejšie). Ak kupujúci uvidí, že tie červenšie
jablká sú iba o 50 centov za 1 kg drahšie,
musí si uvedomiť, že je to takmer o 16 korún viacej – a až potom by sa mal rozhodovať, či ich kúpi. Takto sa bude musieť rozhodovať muž pri každej borovičke alebo
pive. Matky, obvykle ako správkyne rodinnej kasy, budú musieť viesť deti k uvážli-

vému zaobchádzaniu s novými peniazmi.
Pomoc budú potrebovať i starší, zdravotne
postihnutí ľudia. Takto bude nutné postupovať až do získania návyku kalkulácie
v novej mene.
K zvyšovaniu inflácie môže dochádzať.
Súčasný globálne sa šíriaci krízový vývoj
vo svete ani doterajšie postupy k prekonávaniu recesie nedávajú príliš veľké nádeje na ekonomický rast a tým aj účinnejšie zabraňovanie možnej inflácii. To však
platí plne aj tam, kde nedochádza k prechodu na euro, trebárs aj v ČR. Realizáciu prechodu na euro môže krízový vývoj
nepriamo sťažiť, ale na druhej strane je samotný prechod malou, avšak nádejnou poistkou voči prípadným škodám či stratám
v dôsledku výkyvu výmenných kurzov národných mien.
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názory / komentáre

Na juhu nič nového
Martin Antal
Kedy vlastne boli novodobé slovensko-maďarské vzťahy dobré? Od zmeny politických pomerov po roku 1989 veru
nenarátame veľa veľa časových období, kedy medzi oboma susedmi panoval pokoj politických zbraní. Aké také mierumilovné obdobie predstavoval možno čas prvej vlády Mikuláša Dzurindu a jeho vtedajšieho partnera Viktora Orbána.
Obaja politici patrili do toho istého európskeho politického tábora, Strana maďarskej koalície bola súčasťou Dzurindovho kabinetu. Vtedy sme zaznamenali i otvorenie mosta medzi Štúrovom a Ostrihomom, čo ocenilo i zahraničie.
Potom si Orbán zmyslel, že každý zahraničný Maďar by mal mať akýsi preukaz a brať peniaze priamo od maďarskej
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vlády – a bolo po pokoji zbraní.
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Po nástupe súčasnej vládnej koalície bolo
jasné, že s Jánom Slotom ako s jedným
z troch najmocnejších politikov ťažko dôjde
k želanému otepleniu. Nástup Slovenskej
národnej strany do vlády vyvolával obavy
Maďarov, že na Slovensku vzrastú šovinistické nálady. Bodaj by nie – resumé urážlivých výrokov predsedu národniarov na adresu južných susedov by zabralo podstatne
väčší priestor ako tento komentár.
Treba však povedať, že po prevzatí moci J.
Slota držal dekórum do takej miery, že vzbudzoval oprávnené podozrenie, či podmienkou
vstupu SNS do vlády nebol zámok na ústach
jej predsedu. Žilinský primátor sa vyhýbal novinárom, nekomentoval ani to, čo by možno
za komentár aj stálo a minulosťou sa stali jeho
protimaďarské tlačové besedy, na ktorých si
najmä bulvárni novinári prišli na svoje.
Budapešť zase jednoducho využila výmenu
slovenskej vládnej garnitúry a v lete 2006 výrazne prispela k súčasnému marazmu. Najmä
prípad údajne zbitej študentky Hedvigy Mali-

novej, ale aj iné a často podružné incidenty
prezentovala div nie ako druhé slovenské národné povstanie, tentoraz nasmerované za
Dunaj. Strane Smer na istú dobu pozastavili
členstvo v organizácii u európskych socialistov a v Európskom parlamente nápadne pribudlo zle zrežírovaných vystúpení o tom, ako vraj
slovenská vláda zle zaobchádza s národnostnými menšinami. Najmä s jednou, pravdaže.
Píše sa rok 2008 a téma slovensko-maďarských vzťahov je opäť na scéne aj so
všetkými kulisami. A s dôvetkom – ani nemohlo byť inak.
Maďarská ekonomika je v troskách. Krajina
sa len tak-tak vyhla úplnému kolapsu kvôli
nestabilizovaným verejným financiám a padajúcemu forintu, prijíma obrovské úvery od
medzinárodných organizácií, ktoré zaťažia
niekoľko ďalších generácií. Politická scéna
je v permanentnom vare. Premiér Ferenc Gyurcsányi sa už nikdy nezbaví nálepky politika,
ktorý klamal ľudí, až sa mu z úst prášilo – jeho
odtajnený preslávený prejav o klamstvách

vládnych socialistov vošiel do dejín. Niekoľkokrát do roka vytiahnu do ulíc pravicoví extrémisti, aby mu jeho slová pripomenuli rozbitými autami a potýčkami s políciou. Krajinou
pochodujú gardy, ku ktorým vláda ani opozícia nevie, čo vlastne povedať ako komentár.
Za tejto situácie ostáva každej tamojšej garnitúre jediné – hľadať nepriateľa, ktorý je prapríčinou všetkého, nájsť niečo, čo rozhádanú
a polarizovanú spoločnosť spojí a napokon
prísť s niečím, čo ľudí na chvíľu odtrhne od
prázdnych peňaženiek či rozvadeného parlamentu. Slovensko? Akcia tri v jednom, navyše
zabalená do Európou už zabudnutého hávu
domnelej Trianonskej nespravodlivosti.
Podtatranský sused na tom zďaleka nie je tak
zle, no prečo by trošku neprilial olej do ohňa?
Zrejme najmenej konfliktné postoje zaujíma
ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara, ktoré je okrem
domácich šarvátok s SMK vzácne zdržanlivé
a možno bez zveličenia povedať, že keby si
z neho brali príklad jeho partneri, Slovensko
by bolo vo vyhrotených chvíľach čisté ako ľa-

Martin Guzi

Ústavy Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Ekonomickou univerzitou
a Univerzitou Komenského ako aj ďalšími inštitúciami vypracovali koncom leta
dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030. Materiál dala vypracovať vláda. Deklarovanou snahou je, aby sa dokumentom riadili aj ďalšie
kabinety. Je však slovenská politická špička schopná nájsť zhodu, pokiaľ ide
o obsah podobného odborného dokumentu? Potrebuje Slovensko víziu? Dokážu politici akceptovať fakty, na ktoré neprišli sami?

Dokument prináša viacero pohľadov na vývoj SR. Charakterizuje dva určujúce smery
celosvetového rozvoja, ktoré ovplyvnia aj
slovenskú spoločnosť – trend tzv. znalostnej ekonomiky, resp. spoločnosti, ako aj

existenčný trend kvality a udržania života
a s ním súvisiace aspekty. Pomenúva základné aspekty zvyšovania sociálnej súdržnosti občanov, zvyšovania kvality života,
identifikuje problémy demografického vý``
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Okrem vízií
potrebuje
Slovensko
aj rozumných
politikov
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lia. To by však, pravdaže, musela SNS najskôr
zaniknúť alebo konvertovať na budhizmus. Po
spomenutých chvíľach ticha z leta 2006 si totiž jej predseda nenechá ujsť žiadnu príležitosť, aby nepočastoval Maďarov nelichotivými
výrokmi. Nie vecná kritika, ale zbytočné, alkoholom presiaknuté jedovaté sliny na niektoré
maďarské symboly, predstaviteľov krajiny na
čele so šéfkou diplomacie a jej účesom, výzvy
na vznik domobrany a zastavenie stavby mostov cez pohraničné rieky, aby vraj maďarské
vojská nemali ako útočiť na sever. Pritom si asi
mnohí dobre pamätajú, kto chcel nasadnúť
„do tankoch“ a zrovnať Budapešť so zemou.
Zdá sa, že predsedovi SNS nie je vzorom
ani jeho silnejší sociálnodemokratický vládny
partner. Premiér síce vyhlasuje, že politika
J. Slotu si netreba všímať, pretože nie je členom vlády – akoby každý jeden národniarsky predstaviteľ nevisel na šnúrke predsedových gatí a nedala sa voči nemu kedykoľvek
vyvodiť „politická zodpovednosť“ z materskej
strany, ak by sa spreneveril želaným hodnotám. V strane, ktorú vedie, je J. Slota neobmedzeným pánom a tváriť sa, že jeho vplyv je
menší, ako keby sedel vo vláde, je len pre mimoriadne neinformovaných jedincov. Ale to
nie je jediný Ficov hriech. Ďalšie k nim pridáva
niektorými názormi na slovenskú históriu,
s ktorými časť historikov polemizuje – v jeho
poňatí ide o „rozumný historizmus“, ktorý má
dodať Slovákom viac národnej hrdosti. A určite nie je čisté ani premiérovo opakované
varovanie, že vzťahy medzi oboma krajinami
budú ohrozené, ak sa jeho maďarským partnerom stane Viktor Orbán. V tomto prípade už
neplatí to, čo dennodenne požaduje od Maďarov i Európy – aby sa vláda hodnotila podľa
skutkov a nie podľa predsudkov?
Na juhu teda nič nového. Iskrenie je len logickým vyústením politického vývoja v oboch
krajinách. Súčasné zámienky ako maďarské
učebnice či slovenský dom v maďarských
Mlynkoch sú taľafatky, ktoré treba vyriešiť vecne, bez mediálneho rozruchu a červeného súkna na očiach. Za jedinú naozaj
dôležitú správu z tejto oblasti možno považovať výsledky prieskumu, podľa ktorého je
70 percent slovenských Maďarov hrdých
na slovenské štátne občianstvo. Ľudia, našťastie, vnímajú slovensko-maďarskú realitu
inak a nepomerne zdravšie ako politici. Čo
viac si možno priať.
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``
voja v časovej perspektíve, vývoj politického usporiadania štátu. Zameriava sa aj
na profilovanie úspešnej zahraničnej politiky štátu, aspekty hospodárskeho vývoja
krajiny z pohľadu zabezpečenia trvalej konkurencieschopnosti pri zvyšovaní úrovne
hrubého domáceho produktu a dobiehania vyspelých krajín EÚ. Orientuje sa aj na
problematiku čistoty životného prostredia,
ochranu vodných zdrojov a vodné hospodárstvo z pozície budúceho strategického
odvetvia. Správa zahŕňa otázky energetickej, potravinovej, dopravnej a informačnej bezpečnosti, sociálne aspekty rozvoja
slovenskej spoločnosti a úlohu verejného
sektora. Zachytáva i problematiku zmierňovania regionálnych rozdielov a efektívnej verejnej správy na oblastnej i miestnej
úrovni.
Materiál tvorcovia predstavili na diskusných fórach, prihlásil sa k nemu i premiér
Róbert Fico. Vo všeobecnosti ho rôzne
profesijné i záujmové zoskupenia prijali
kladne. Asi do roka prognózu doplní strednodobá stratégia postupu do roku 2015.
Slovenský predseda vlády pri uvádzaní dokumentu konštatoval, že by sa k nemu mali
prihlásiť všetky politické strany. „Tento dokument nás bude viazať bez ohľadu na to,
či tu bude ľavicová, stredová alebo pravicová vláda. To je ambícia vlády SR a v dobrej viere predkladáme tento dokument na
širokú verejnú diskusiu,“ povedal. Podľa
neho na Slovensku nie je možné do budúcnosti pokračovať len cestou štvorročných volebných období. Opozícia na tieto
slová zatiaľ nereagovala.
Zaujímavejší je pohľad dovnútra. Vízia napríklad pripúšťa zavádzanie rôznych poplatkov, napr. v zdravotníctve, hovorí

o potrebe vyrovnať sa so zadlžovaním
v ňom a počíta s tým, že v budúcnosti
treba zvýšiť ekonomickú aktivitu ľudí v poproduktívnom veku, respektíve predĺžiť
dôchodkový vek na 67 zo súčasných 62
rokov. Výkonnosť slovenskej ekonomiky
podľa vízie zvýšia iba zásadné kvalitatívne zmeny. Pôjde najmä o intenzívny rozvoj výroby opierajúcej sa o výskum a rozvoj vysokokvalifikovanej práce vo všetkých
odvetviach ekonomiky, najmä v spracovateľskom priemysle. V ekonomike sa preto
musí zvýšiť využívanie moderných technológií na báze vlastného inovačného potenciálu krajiny. Investície do energetiky v SR
by mali dosiahnuť v najbližších 20 rokoch
200 až 250 miliárd Sk (6,64 až 8,3 miliardy eúr). Diaľnice postavené systémom
verejno-súkromného partnerstva (PPP)
sa podľa analytika ekonomického ústavu
Slovenskej akadémie vied a jedného z autorov materiálu Petra Staněka pravdepodobne nesplatia tak, ako sa predpokladá
a sanácia dlhov ostane na pleciach štátu.
Malo by ísť o sumu vo výške 200 – 220
miliárd Sk (6,64 – 7,3 miliárd eúr), čo
bude v daných rokoch porovnateľný objem financií ako tých sto miliárd Sk (3,32
miliárd eur), ktoré šli v minulosti na oddlženie bánk.
Ďalšie vlády sa podľa toho istého zdroja
budú musieť vyrovnať s dopadmi dôchodkovej reformy. Do roku 2038 si pokrytie
strát prvého piliera podľa neho vyžiada 1,3
bilióna Sk (43,1 miliárd eúr). Slovensku by
na to nestačili ani peniaze z prípadnej privatizácie, keďže zostávajúci majetok v rukách štátu by sa dal predať za cca 230
miliárd Sk (7,63 miliardy eúr). Druhý dôchodkový pilier je podľa Staněka len čas-

ťou riešenia penzijného systému, v dlhodobom horizonte za nevyhnutné považuje
viac pilierov jeho fungovania.
Hlavnou otázkou však zostáva, ako s týmito predstavami naložia politici. Ak totiž štúdia má nejakú chybu, tak tú, že nehovorí o dôsledkoch, ak na naznačené
zmeny Slovensko nezareaguje. Dlhoročná prax ukazuje, že priamočiare riešenia, ktoré občanom so zdravým sedliackym rozumom napadnú ako prvé,
politici realizujú ako posledné, po vyčerpaní všetkých iných možných opatrení.
Premiér už napríklad povedal, že kým
bude vo funkcii predsedu vlády SR, vek
odchodu do dôchodku sa predlžovať nebude: „Kým som premiérom, nebudú sa
zavádzať ani spomínané poplatky. Tieto
tézy sú dôkazom, že víziu nevypracovala vláda SR, ale že je to materiál nadstranícky a vedecký.“ Opozícia pre istotu
dokument ignoruje úplne... Pozorovateľ z toho všetkého nadobúda dojem, že
za správny považujú naši mocní iba politický a stranícky postup. Ako vždy, zdravý
rozum až na poslednom mieste.
Potrebuje Slovensko víziu? Zdá sa, že
v stave, v akom sa nachádza slovenská politická špička, je akákoľvek vízia zbytočná.
Okrem toho, že sa k nej nehlási žiadna
z opozičných strán a ani ju nekomentuje,
návrhy v nej obsiahnuté nepodporuje vo
všetkom ani premiér, ktorého vláda si vypracovanie vízie objednala. Ak teda niečo
Slovensko potrebuje, sú to rozumní predstavitelia verejnej moci, ktorí dokážu reagovať na výzvy 21. storočia.
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

Peter Mayer
O tom, že nás postihla globálna ﬁnančná kríza, už hádam nikto na svete nepochybuje. Vzhľadom na vysoký stupeň globalizácie svetovej ekonomiky a rozsiahle prepojenie ﬁnančného prostredia by nemalo byť pochýb o tom, že dôsledky krízy
vo väčšej alebo v menšej miere doľahnú aj na ekonomiku jednotlivých krajín. O to prekvapujúcejšie sú výsledky ankety
medzi kapitánmi slovenského hospodárstva, z ktorých na otázku, či ich ﬁrma alebo spoločnosť pocíti dosah americkej
ﬁnančnej krízy, kladne odpovedalo len 48,9 percent.

Slovenská ekonomika nežije v izolovanom
prostredí. Nie je to len otázka priamych
obchodných prepojení na americké firmy
a ekonomiku. Taká závažná finančná situácia v USA musí mať, hoc aj sprostredkovane, negatívny vplyv nielen na makroekonomiku krajiny, ale aj na jej ekonomický
mikrosvet. O to prekvapujúcejší je názor
slovenskej vlády, ktorá v rámci schváleného štátneho rozpočtu na budúci rok kalkuluje s nadmerným rastom hrubého národného dôchodku až do úrovne 6,5 percent.
Dnes, keď sa v rámci blížiacej ekonomickej
recesie napr. v USA uvažuje s rastom maximálne do jedného percenta a aj nám najbližšia česká ekonomika začína reálne uvažovať
o ekonomickom raste v roku 2009 nanajvýš
na úrovni troch percent, vyše šesťpercentný
rast v SR je viac či menej utópiou. Nepočítať
so spomalením rastu za danej ekonomickej
situácie vo svete je totiž krátkozraké; bohužiaľ, takýto prístup devalvuje prijaté rozpočtové plány a finančnú konštrukciu príjmov na

budúci rok. Rovnako diskutabilný je aj ctižiadostivý zámer znížiť schodok verejných financií o pol percenta hrubého národného
dôchodku.
Svetová kríza na finančných trhoch pripravila ďalšiu pôdu aj pre evergreen slovenskej
politiky – otváranie druhého dôchodkového
piliera. Úvahy nového vedenia Sociálnej poisťovne o potrebe opätovného otvorenia
druhého piliera, vyvolali hlasy po novom vyhodnocovaní výnosnosti fondov dôchodcovských správcovských spoločností. Vláda
urýchlene pripravuje zákon, ktorý by umožnil opätovný prechod klientov dôchodkových správcovských spoločnosti do Sociálnej poisťovne. Dôvodom je nulové, niekde
až mínusové zhodnotenie rastových a vyvážených fondov.
Osobitnú úlohu v dnešnej finančnej kríze
zohrávajú banky. Kým inde kríza postihla
predovšetkým bankový a finančný sektor,
slovenské banky nepodliehajú nervozite
a zatiaĺ si nepriznávajú nejaké negatívne dô-

Autor je novinár
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sledky posledného vývoja. V dnešnom svete
je ťažké uveriť, že by vôbec nejaké banky na
svete nespadli do finančných problémov,
či už zásluhou svojej chamtivosti investovať
uložené finančné prostriedky do výnosných,
ale veľmi riskantných operácii, alebo že by
aspoň nepocítili negatívny vplyv svojich centrál v zahraničí.
Slovenské banky však budú mať jedinečnú
príležitosť prípadné straty rýchlo nahradiť.
Podľa odborníkov Národnej banky Slovenska je viac ako 130 miliárd slovenských korún mimo peňažného sektoru, to znamená,
že tieto prostriedky predstavujú úspory slovenských občanov schované doma. Blížiaca
sa výmena slovenských korún na eurá však
ľudí donúti úspory postupne zo skrýš vytiahnuť a vymeniť ich v bankách. Finančné
ústavy samozrejme predpokladajú, že veľké
množstvo týchto úspor sa už nevráti späť
„pod vankúše“, ale že si ich ľudia uložia do
bánk natrvalo. Výnosy z týchto vkladov spolu
s poplatkami budú pre ne zdrojom dodatočných cenných príjmov. Preto už dnes lákajú
banky majiteľov týchto prostriedkov, aby si
zakladali účty za mimoriadnych podmienok
a aj ďalšími výhodami sa ich snažia presvedčiť, aby už vymenené eurá ponechali na účtoch aj po januári.
Je to zvláštna doba. Prednedávnom, po definitívnom schválení eura za národnú menu
v SR, ešte nikto nepredpokladal, že by
niečo mohlo prekryť triumfálny vstup Slovenska do eurozóny. Stačilo pár týždňov
a celý svet sa dostal do krízy-nekrízy. Nikto
nevie, či sú jej dôsledky už konečné alebo
či nás bude naďalej nepríjemne prekvapovať negatívnymi informáciami. Preto si spoločne zaželajme, aby vstup do eurozóny
slovenskej ekonomike priniesol najmä vytúženú stabilizáciu.

názory / komentáre

Kríza-nekríza
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listy na cestách

Po stopách ruských
spisovateľov

Helena Nosková

Tolerantný Korolenko a ťažko skúšaný Gorkij
Pred 155 rokmi sa v Rivne na Ukrajine narodil Vladimír Galaktionovič Korolenko. Jeho otec bol miestnym sudcom, pravoslávnym Ukrajincom, matka – poľská katolíčka. Otec v ňom vypestoval cit pre právo, spravodlivosť a toleranciu. Študoval
v Petrohrade na Baníckom inštitúte a na Lesníckej akadémii. V roku 1879 ho odsúdili za činnosť v hnutí národovcov
a strávil šesť rokov vo väzení a vo vyhnanstve. Naučil sa šiť obuv, opravovať stroje, pracovať na železnici. Tam začal aj
písať. Jeho poviedka Čarokrásna síce putovala v opisoch po Rusku, vydali ju však až v Londýne v roku 1893. Jeho ďalšie
poviedky spracovávajú námety zo Sibíri, Ukrajiny a Povolžia. Zaľudňujú ich tuláci, prievozníci, obchodníci, lodníci, žobráci, staroverci, sektári, ľudia zo zapadnutých krajov Ruska.
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Úchvatná petrohradská panoráma
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Jeho najznámejším dielom je novela Slepý
muzikant, písaná s hlbokou znalosťou psychológie – príbeh slepého chlapca, ktorý
hľadá svoje miesto v živote.
V. Korolenko sa v 80. rokoch stal známym verejným činiteľom, pretože – verný zásadám
– zasahoval všade tam, kde sa diala nespravodlivosť, násilie a krivdy. V rokoch 18951896 sa postavil na stranu Udmurtov, ktorých krivo obvinili z rituálnej vraždy žobráka
Muťanina neďaleko udmurtskej dediny Multán. Spolu s 12 obžalovanými vo vykonštruovanom procese bol vlastne obvinený celý,
sotva polmiliónový udmurtský národ. Ruská
kultúrna verejnosť stála za Korolenkom a advokátom A. F. Konim. Obaja takmer ani neopúšťali súdnu sieň. Vyvracali obvinenia, ktorými cárska polícia zahŕňala negramotných
Udmurtov a dosiahli ich oslobodenie.
V roku 1902 sa spolu s A. P. Čechovom vzdal
čestného členstva v Akadémii vied na protest
proti tomu, že cársky dvor zrušil udelenie členstva M. Gorkému. O Korolenkovi sa hovorilo,
že mu osud pridelil úlohu spravodlivého človeka, vzoru občianskych cností, temer svätca.
Tým sa mu dostalo najvyššieho ocenenia.
Maxim Gorkij, vlastným menom Alexej Maximovič Peškov, sa narodil v roku 1868. Je
považovaný za predstaviteľa ruskej proletárskej literatúry, keďže písal o ľuďoch „na
dne“. Najprv skutočne písal len o nich, pre-

tože medzi nimi „na dne“ žil. Bol samoukom,
a tak písal o tom, čo videl okolo seba.
Narodil sa do slušných, stredne stavovských
pomerov. Jeho otec bol správcom plavebnej
spoločnosti, matka dcérou majiteľa fabriky.
Otec čoskoro po narodení syna zomrel, matka
sa vrátila k rodičom, a keď sa znovu vydala,
nechala dieťa na starosť rodičom. Ded Kaširin
však skrachoval a jedenásťročný Alexej musel
opustiť školu. Stal sa učňom u obuvníka, pracoval v lodnej kuchyni, bol nosičom v prístave,
robotníkom v pekárni atď. Žil sám, túlal sa po
Rusku a tento spôsob života bez domova, lásky a akéhokoľvek zázemia vyvrcholil v jeho
pokuse o samovraždu v roku 1887. Následky
mu zostali na celý život. Po zotavení sa uchytil v novinách v Samare. Tu sa zoznámil so svojou budúcou manželkou a pod pseudonymom
Maxim Gorkij začal písať poviedky z prostredia „vykorenených“ ľudí, putujúcich za prácou od mesta k mestu. Tieto poviedky mu
priniesli slávu. Stýkal sa L. N. Tolstým, I. Repinom, A. P. Čechovom a ďalšími osobnosťami
ruskej kultúry. I pre nich však zostal človekom
„z iných kruhov“, človekom z nocľahárne,
krčmy... A Gorkij sa do tejto úlohy aj štylizoval.
Angažoval sa v revolúcii v r. 1905; po jej potlačení odišiel z Ruska a sedem rokov žil v Amerike a Taliansku. Zoznámil sa s Leninom, ale
ich vzťah bol komplikovaný. V rokoch 19131921 sa zblížil s marxistami Bogdanovom

a Lunačarským. Za občianskej vojny pracoval
v komisii pre zlepšenie životných podmienok
vedcov. Revolúciu v októbri 1917 ostro odmietol ako politický avanturizmus, čo aj publikoval
pod názvom Nečasové myšlienky – poznámky
k revolúcii a kultúre. Nesúhlasil s červeným terorom, vystúpil z boľševickej strany a v roku
1921 emigroval. Žil v Nemecku, v Československu (vybral si Prahu a Mariánské Lázně)
a v Taliansku. V roku 1928 sa vrátil do Ruska
a jeho polemiky s boľševikmi ustali. Zdravotný
stav sa mu zhoršil, bol pod stálym dohľadom
a v podstate žil v izolácii. V roku 1934 zomrel
na chrípku jeho syn a o dva roky neskoršie aj
sám Maxim Gorkij. Stalin vyhlásil, že jeho smrť
zavinili trockisti.
Dielo M. Gorkého je rozsiahle – zahrnuje
napr. diela napísané v štýle neoromantizmu,
a to Pieseň o Búrlivákovi, Starena Izergiľ
a ďalšie. Sú tu však aj jeho realistické poviedky o ľuďoch žijúcich na dne. Podrobne
analyzoval prostredie ruských kupcov v románe Foma Gordejev. Spomienky na detstvo
a mladosť zachytil v románoch Detstvo (1913)
Medzi ľuďmi (1919) a Moje univerzity (1923).
Podstatná časť jeho diel, ako sú novoromantické básne v próze, poviedky, publicistické prejavy či romány Podnik Artamanovcov alebo Život Klima Samgina nepatrí do
proletárskej literatúry. Niektoré vlastne vyzdvihujú postavu podnikateľa, literárnymi kritikmi doby označenú za vykorisťovateľa.
Treba zas čítať Gorkého. Bol to dobrý spisovateľ a nie veľmi šťastný človek, ktorého sovietska štátna ideológia ponížila.
Autorka je historička a publicistka
Snímky: Jiří Nosek

listy na cestách

Jesenný Petrohrad
Sny M. Gorkého o vzdelanosti národa – súsošie v Petrohrade

Ženský kláštor sv. Anny v Moskve; neďaleko býval spisovateľ V. G. Korolenko, avšak jeho dom dnes už neexistuje

Múzeum M. Gorkého v dome Rjabušinských v Moskve
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Dnešná podoba paláca Smoľnyj so sochou V. I. Lenina
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výstava

Ohlas Pražskej jari
a Charty 77 v Lotyšsku,
Litve a Estónsku

Helena Nosková

Posledná zastávka výstavy – Ostrava
Výstava, ktorej autorom je Štátny archív Lotyšska v Rige – a ktorá vznikla pod záštitou lotyšskej veľvyslankyne v ČR Argity Daudzeovej – doputovala v októbri do Ostravy. V polovici mesiaca sa stala súčasťou študentskej konferencie o roku
1968, ktorú organizovala katedra histórie Filozoﬁckej fakulty Ostravskej univerzity pod vedením prof. PhDr. Niny Pavelčíkovej, CSc. Záštitu nad podujatím prevzala dekanka tejto fakulty PhDr. Věra Mrhačová, CSc., ktorá konferenciu aj otvorila.
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Študentské auditórium ostravskej konferencie

10

Jej úvodný prejav aulu plnú študentov zaujal.
Hovorila o dianí v roku 1968 v Ostrave a na severnej Morave, o tom, ako sa prelínalo s Pražskou jarou. Jej osobné spomienky podčiarkol
prirodzený prejav priamej účastníčky. Spoločne
s manželom, známym sochárom, vtedajším vedúcim katedry výtvarníctva na pedagogickej fakulte, boli za svoje názory po roku 1969 z fakulty prepustení a vrátili sa až po roku 1989.
O výstave z Lotyšska uviedla, že plasticky rozširuje naše doterajšie vedomosti o ohlase roku
1968 v Pobaltsku, o čom sme doteraz vedeli
len málo. Vyzdvihla zároveň potrebu informovanosti, ktorá zabráni manipulácii s ľuďmi.
Potom sa účastníkom konferencie v rodnej
reči prihovorila veľvyslankyňa Argita Daudze,
keď sa o preklad postarala študentka baltistiky
v Prahe Lucia Durmanová. Keďže aj veľvyslankyňa je historičkou, ocenila úvodné slovo a jej
vystúpenie bolo vlastne pokračovaním dialógu
medzi priamou pamätníčkou a vedkyňou, ktorá
si udalosti pamätá z detských rokov, resp. ich
pozná zo spomienok rodičov, ktorí sa vtedy
v lotyšskom meste Liepaja postavili proti sovietskej moci a okupácii Československa.
Úvodné prejavy uzavrela organizátorka konferencie prof. dr. Nina Pavelčíková, CSc., ta-

kisto priama účastníčka obrodného procesu
na severnej Morave. V 60. 20. storočia rokoch pracovala v Sliezskom ústave AV ČR
v Opave a za svoje postoje nedokončila vedeckú ašpirantúru; dlhé roky potom pracovala v priemyslových podnikoch na Ostravsku. Na sklonku 80. rokov minulého storočia
sa jej pošťastilo získať miesto podnikovej archivárky v jednom z miestnych podnikov.
Nevyumelkované prejavy so znalosťou veci
a bez náznaku pátosu sa študentom páčili. Tí
sa po prvej časti konferencie spontánne pripojili k organizátorom podujatia a spoločne s nimi
sa odobrali „cez celú Ostravu“ do študentskej
galérie na Pedagogickej fakulte, kde lotyšská
veľvyslankyňa otvorila samotnú výstavu. Tentoraz sa návštevníkom prihovorila v angličtine.
Ako povedala, vedenie lotyšských komunistov okupáciu Československa schválilo, ale
v krajine sa prejavil aj nesúhlas, ktorý vyvrcholil o niečo neskôr. Vo februári 1969 ruskí
a lotyšskí disidenti vystúpili proti okupácii
a 14. 4. 1969 sa na protest proti okupácii
Československa zapálil študent Štátnej lotyšskej univerzity Ilja Rips.
Protesty potom pokračovali nielen v Lotyšsku, aj v Litve a Estónsku. My sme sa však

o nich nedozvedeli. Nedozvedeli by sme
o nich vlastne ani po roku 1989, pretože je
u nás len málo odborníkov, ktorí by sa zaoberali Pobaltskom. Vďaka historikom z lotyšského štátneho archívu, ako aj iniciatíve lotyšského veľvyslanectva v Prahe sme však
medzeru zaplnili aspoň čiastočne – výstavu
videla verejnosť vo viacerých mestách ČR:
Prahe, Chomutove, Plzni, Ostrave. Každé
z nich vytvorilo výstave dobré podmienky:
v Prahe to bolo sídlo Prezídium Akadémie
vied, kým chomutovským domicilom výstav sa stali krásne priestory Oblastného
múzea (ktoré pridalo aj vlastnú expozíciu,
s dôrazom na lokálne dianie roku 1968).
V Plzni bola výstava inštalovaná v modernom priestore študentského átria Západočeskej univerzity. Prevoz, inštaláciu výstavu
v danom meste i propagáciu zabezpečoval
Klub slovenskej kultúry.
Výstava sa koncom októbra vrátila do Rigy,
kde bude mať vernisáž 5. novembra. Na jej
slávnostne otvorenie dostali spolupracovníci
z ČR pozvanie. Sme radi, že medzi nimi je
Klub slovenskej kultúry a časopis Listy.
Lotyšskí historici sa zaoberajú myšlienkou
výstavu rozšíriť o dianie v rokoch, ktorých
letopočet sa končí číslicou „9“. V novej podobe by sa teda k nám mohla vrátiť, zrejme
na jeseň budúceho roku – najprv na Slovensko a potom aj do ČR. A končiť by mohla
zasa v Ostrave, odkiaľ už teraz vedie nová,
síce nie „jantárová“, ale iste objavná cesta,
objavujúca našu skoro spoločnú minulosť,
ani nie tak dávnu.
Autorka je historička a predsedníčka KSK
Foto: autorka

Slovenskí baletníci sa predstavili v Prahe

recenzia

Tanec v prúde času
Jarmila Wankeová
„Praha nám je vzorom v našej práci. Urobíme všetko preto, aby sme boli partnermi Prahy. Aby sa rozdiel k českej latke, ktorá
je nasadená hodne vysoko, zmenšoval“. To sú slová, ktoré na záver úchvatného pohostinského vystúpenia bratislavského
baletu SND v Prahe vyslovil jeho riaditeľ Mário Radačovský.
niach a dobových kostýmoch predviedli s náramnou ľahkosťou pár žartíkov medzi mužmi
a ženami z vyššej spoločnosti. Takto sa odohrali pred dvesto rokmi – no v inom háve sa
možno odohrávajú kedykoľvek. Zaujatí sami
sebou sa nenechali vyrušiť ani príchodom figúr v pompéznych róbach. Parádnosť dvornej etikety sa automatikou príchodov a odchodov figurín zo scény (na maličkých kolieskach)
zmenila na smiešnosť a každý, i ten nepatrný,
presne nastavený pohyb, vyvolával v publiku
salvy smiechu. Zaslúžene.
Doznievajúce dojmy z predstavenia doplnil
na malom bankete na záver večera Mário
Radačovský odpoveďami na naše tri otázky.
Tanečníci vo vašom súbore sú veľmi
mladučkí. Ako ste im dokázali vnuknúť
podanie napríklad situácie, ktorá u nás
nastala po roku 1968? Veď nás od nej
delí štyridsať rokov? Navyše ako tanec
na hudbu J. S. Bacha?
Príbeh vzťahujúci sa na rok 1968 som venoval rodičom, o tej dobe mi dosť rozprávali. A k spôsobu, akým sme všetko podali:
mladá generácia trochu pozabudla, čo je
sloboda. Stala sa pre ňu samozrejmosťou.

Preto som chcel pripomenúť, čo takisto
v sebe priniesli oné roky. A spojitosť s Bachom? Milujem Bacha. Nerozmýšľal som
o spojitosti. Nápad sa dostavil spontánne.
Veľkoplošná obrazovka v pozadí, veľká
samoobsluha, kde sú lákadlami pestro zabalené veci. Spojenie projekcie a živých
figúr v popredí mi pripadalo ako Laterna
magika kedysi...
Fenoménom dnešnej doby je aj nakupovanie. To, čo prišlo zo Západu, sme povýšili
niekedy až na modlu. Obrazovka plus marketing – to bol nápad Lukáša Timuláka. Má
veľký talent, preto som mu dôveroval.
Už druhý rok po sebe ste do Prahy priviezli tanečné miniatúry, komponovaný
cyklus v modernom tanečnom stvárnení.
Máte v repertoári aj klasické predstavenia?
Klasický repertoár je pre nás veľmi dôležitý. Máme v repertoári napríklad Luskáčika,
Ivana Hrozného, po prvý raz sme uviedli Balanchina. Snažíme sa, aby náš repertoár hral
všetkými farbami. Na budúci rok prídeme do
Prahy naisto s klasikou.
Autorka je novinárka
Foto: Ctibor Bachratý
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Večer, o ktorom hovoríme, sa odohral 30.
októbra v pražskom Národnom divadle. Slovenskí tanečníci sa predstavili komponovaným cyklom piatich baletných miniatúr
KY-TIME. Šlo o poctu Jiřímu Kyliánovi, svetoznámemu choreografovi českého pôvodu,
ktorý vlani oslávil šesťdesiatku. V minulosti
s ním spolupracoval i sám M. Radačovský –
učil sa od neho, tancoval podľa jeho choreografie, spoznával metódy jeho tvorby.
Spolu s osobou a tvorbou spomenutého
umelca bol zjednocujúcou témou večera
– ako sme sa dočítali v divadelnom bulletine – čas: „Čas, ktorý preverí, čo je v živote i v umení trvácne; čas ako hranica, ktorá
umožňuje uvedomiť si vzťah a zákonitosti prepojenia minulosti, prítomnosti a budúcnosti.“
A takto – naprieč časom – sme sa prenášali
i v jednotlivých kusoch uvedených na scéne.
Každý z nich mal svoju tému, poetiku, kostýmy... INŠPIRÁCIA na hudbu W. A. Mozarta,
v ktorej sa autor choreografie a tanečník Mário
Radačovský situoval do pozície neustále hľadajúceho skladateľa. UN BALLO na hudbu M.
Ravela. Súlad mužských a ženských tanečníkov pri vyjadrovaní hudby, jej rytmu a jej energie. Moderný prejav s hlbokým precítením. 68
– krátky príbeh o ľuďoch v hraničných situáciách. Jeden z dvojice sa ocitne na jednej,
druhý na druhej strane hranice. Tú predstavovala červeno-biela závora cez celé javisko,
spúšťajúca sa a stúpajúca nahor, aby dovolila
čo len letmé stretnutie. Scéna REAL TIME nás
zaviedla do hypermarketu. Hmýrenie ľudských
tiel okolo pokladní na projekcii premietanej na
zadnú stenu javiska, nákupná extáza, ktorá
opantáva naše bezprostredné počínanie. Ľudia v uniformných texaskách a tričkách, zrak
im prechádza z jednej police tovaru na druhú.
A do toho niekoľko jedincov v popredí predvádza, ako sa možno zastaviť v neúprosnom
toku času: s eleganciou a ladnosťou, na podmanivú hudbu Gustava Santaolallu a fínskeho
kvarteta Loituma. No a napokon ŠESŤ TANCOV, choreografia J. Kyliána na hudbu W. A.
Mozarta. Tanečníci v napudrovaných paroch-

Vyvrcholením baletného večera bolo „Šesť tancov“ na hudbu W. A. Mozarta
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móda 20. a 21. storočia

Kapitola ôsma: V znamení
retra a čudného vkusu
Irena Jesenská
Zdravím, dievky moje! Zastavíte sa so mnou na chvíľu? Už som sa na to vážne tešila! Vhupneme rovno do dekády rokov sedemdesiatych a povieme si, čo všetko sa počas nich udialo vo svete módy, ktorá nás, baby, dokáže odpútať od
všedných starostí. Nepripáľte teda prívarok ani lečo, než uvediete práčku do pohybu, a pre istotu skontrolujte, či sa vám
medzi biele blúzky nezatúlala červená ponožka. Ste pripravené? Pozor, začíname!
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Nastalo obdobie akejsi zvláštnej nudy. Móda
džínsov vrcholí, z denimu sa bez výnimky vyrábajú všetky súčasti odevu – bundičky, sukne,
košele, tašky, čiapky, topánky... Džínsy stratili punc revolty a stali sa dostupnými pre
všetkých. Tieto „super-nohavice“ zažili neskutočné premeny. Zablúdili až kamsi do „zelovocu“, aby sa maskovali ako kónická mrkva,
postupne splesniveli, hrali sa na kov, menili
farbu, vystrihovali si dierky, vyšívali vrecká,
aby sa kupovali stále nové!!! Modernejšie.
Lebo, nič sa nedá robiť, biznis je biznis.
V polovici 70. rokov 20. storočia panovala
v západnej Európe značná nezamestnanosť a v dôsledku toho vzniká v Londýne
nové mládežnícke hnutie, takzvaný punk, čo
v preklade znamená brak. Jeho stúpenci sa
považujú za stratenú generáciu bez budúcnosti a stotožňujú sa s brakom alias nepotrebnými vecami, ktoré spoločnosť odvrhla.
Pankáči na rozdiel od holých lebiek – skínov, ktorí sú akční a radikálni – vedú boj iba
prostredníctvom agresívneho vzhľadu. Odmietajú aj slávne džínsy, pretože zastávajú názor, že miliardový priemysel, ktorý sa zmocnil
ich výroby, mládež ruinuje. Punk vedie svoju
módu cestami mimo akýchkoľvek zavedených štýlov, oblieka si okované bundy, staré
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vojenské blúzy a nohavice, obúva ťažké topánky s hrubou podrážkou... Namiesto gombíkov používa spínacie špendlíky – „zicherky“,
namiesto náramkov si zápästie omotá kovovými reťazami, na krku vymení náhrdelník za
hrdzavú žiletku. Typický prívrženec tohto štýlu
má na hlave cukrovou vodou spevnené číro
v neprirodzených farbách. To predstavuje
univerzálny účes pre chlapcov i dievčatá.
Žiaľ, táto zvláštna rebelská antimóda sa paradoxne stáva veľkolepým trendom. Svetoznámi klenotníci sa predháňajú vo výrobe
žiletiek i spínacích špendlíkov z drahých kovov a ozdobujú ich pravými briliantmi. V kaderníctvach sa zas personál div nešplhá na
rebríky, aby kdekomu vyčesal, nafarbil a utužil číro na hlave. Drahé ako fras!
„Admirál pirátskej módnej flotily“ Vivienne
Westwoodová, ktorá deťom tento štýl „ukradla“, pripína „zicherky“ na zámerne potrhané
tričká, tlačí na ne porno obrázky, vyrába blýskavú spodnú bielizeň so zipsom, provokuje.
Svoj originálny londýnsky obchod, ktorý vyvoláva rovnako zhnusenie i obdiv, vedie s natáčkami vo vlasoch, v krikľavom oblečení a vyhlasuje, že ľudí treba citovo zraniť, aby sa naučili
myslieť. (Aj dnes, už ako starenka, si rada lepí
na čelo čertovské rožky!!!)

Proti zámeru pôvodných punkerov (a na ich
pochopiteľnú zlosť) je móda obnosených,
deravých vecí dosť dlho na absolútnom vrchole. Navyše s umelo vytvorenou patinou.
A za to všetko sa človek pri pokladni pekne
prehne, dievčatá! Ale kto zaplatí pankáčom
„tantiémy“ za nápad?! Krivda!
V 80. rokoch 20. storočia sa k spomenutému štýlu odievania pripája aj nadmerná výzdoba v podobe telových kovových ozdôb,
tzv. piercingu. No šperky v nosných dierkach, pupku, obočí, mnohé náušnice v ušných lalôčikoch atď. sú u mládeže populárne
i na sklonku 20. a začiatku 21. storočia.
Punkerská revolta dosiahla pravý opak a napodobňujúca mládež tak veselo devastuje
obsah vlastnej, resp. rodinnej kešene.
Okrem Westwoodovej sa ďalším slávnym návrhárom doby stáva spočiatku nenápadný Talian
Giorgio Armani. Pôvodne študent medicíny začal
pracovať na totálnej premene pánskeho saka,
ktorému pridal ženské prvky – zbavil ho vypchávok a panákovej strohosti, gombíky posunul nižšie. Dámske sako naopak „pochlapil“, pracoval
s tlmenými farbami a neobvyklou kombináciou
materiálov, hlavne rôznych druhov tvídu.
Calvin Klein, americký módny tvorca, sa zase
zameriaval na elegantný športový štýl a vrá-

móda 20. a 21. storočia

vyskúšať! Odstráni baktérie, príjemne naladí, a ak si uvaríte i zoštíhľujúci škoricový
čaj, byt bude rozvoniavať tak, až si rodinka
bude myslieť, že ste už pred ňou dobre utajili
škatule so sviatočným pečivom.
Dovidenia v decembri a v 80. rokoch 20.
storočia!
Vaša Irena
Autorka je publicistka
Študijný materiál: J. Máchalová: Móda 20.
storočia, V. G. Rubcov a K. Beneš: Zelená
lekáreň
Snímky: Jaroslav Hájek a ilustračné foto
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til móde trend luxusnej klasiky. Do dámskej
spodnej bielizne s obľubou pašoval pánske
detaily, a keďže ekologické tendencie mocneli, používal prírodné materiály. Teda bavlnu, ľan, hodváb a vlnu. Priekopnícke boli
i jeho úzke „cigaretové“ džínsy.
Absolútne novátorsky sa však do dejín zapísali japonskí návrhári, ktorých nástup bol,
nepreháňam, famózny. Spomeňme napríklad Kenza, Kawakuba alebo Isseya Miyakeho. Jeho nesmierne poetický a zároveň
minimalistický spôsob kreativity vzbudil ovácie už na prehliadke odevov, ktorá sa odohrala na trupe lietadla, a nesmierne zaujal
aj žiarivý výbuch pestrosti jeho modelov na
akcii pod názvom Dvanásť čiernych dievčat.
Milujúc vlastnú japonskú kultúru a obdivujúc
európskych maliarov uplynulých storočí vytvára neopakovateľné kreácie a zároveň neustále túži po spojení Východu so Západom.
Hľadá materiál, ktorý by sa stal obdobou denimu a nachádza hutnú tkaninu, tzv. sashiko
(sašiko), v Japonsku známu už od 8. storočia. Na prešívanú látku umiestni portréty
amerických hviezd – napríklad speváčky Janis Joplinovej, a tak symbolicky naozaj spojí
dve odlišné kultúry.
Jeho tvorba sa tým samozrejme zďaleka nekončí, nemáme však priestor predstaviť ho
podrobnejšie. Hádam ešte aspoň toľko, že Issey Miyake je rozhodne viac ako couturier, jeho
kreativita prekročila hranice odevnej tvorby
a vstúpila do oblasti architektúry i filozofie.
V 70. rokoch minulého storočia sa do popredia dostáva aj tzv. retro štýl. Medzi najuznávanejších tvorcov tohto trendu patril Yves Saint Laurent. Nechal sa inšpirovať
najmä 40. rokmi 20. storočia, ktoré sprevádzala hranatá strohosť. Pamätáte si? S obľubou sa však nosil i etno štýl – prvky gitano,
mandarín, kozák, samuraj... V tomto duchu
tvoril napríklad Jean Muir. Štýl hippies pretrváva napríklad v práci návrhárky Holly Harpovej, ktorá sa vyžíva v psychedelických
vzoroch a krásnej batike, ale tvorí aj rafinovane ženské šaty.
Spočiatku nudou zívajúca etapa sa teda
v priebehu dekády premenila na pestrú šťavnatú paletu rôznych módnych trendov.
A znova sme na konci, milé moje čitateľky.
Je čas na kozmetické rady. Čo keby sme,
vzhľadom na blížiace sa Vianoce, dopriali
malú kozmetickú úpravu i vlastnému bytu?
Vzácnym dezinfekčným a krásne aromatickým prostriedkom na dlážku i toaletnú misu
je zriedená škoricová esencia. Odporúčam
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Úvahy nad súčasnou
knižnou kultúrou

Jozef Junas

Rozhovor s Jurajom Himalom, riaditeľom
nakladateľstva Petrklíč
Dnes sme si pre naše spoločné úvahy nad súčasnou literatúrou vybrali dr. Juraja Himala, riaditeľa pražského nakladateľstva Petrklíč, ktoré vydáva ako jedno z mála nielen českú, ale aj slovenskú literatúru. Jeho činnosť je rozsiahla, nakladateľstvo sa orientuje na literatúru faktu, históriu i životopisnú tvorbu. Je sympatické, že Juraj Himal sa nebojí dávať šancu
aj mladým autorom, či už v oblasti prózy alebo poézie, píšucim po česky alebo po slovensky. Možno je tomu tak aj preto,
že sa narodil na Slovensku, ale dlhšiu dobu už žije v Prahe.
Aké boli tvoje školské roky – bolo
tvojím želaním stať sa vydavateľom?
V zásade som bol dobré dieťa. Nikdy som neurobil nič, čo by sa vymykalo detským hrám
alebo bežnej detskej neposlušnosti. Patril
som medzi priemerných žiakov. Doma som
sa veľmi neučil, stačilo mi to, čo som pochytil v škole. Inými slovami, prednosť som dával skôr hrám a športu – futbalu, stolnému tenisu, volejbalu a neskôr šachom. Ako dieťa
som samozrejme o vydávaní kníh nepremýšľal, chcel som byť záhradníkom, sklon k tvorivej práci som však asi mal. Pokúšal som sa aj
písať, ale, žiaľ, nič sa mi nezachovalo z týchto
prvotín. Až o hodne rokov neskôr som napísal
prvý televízny scenár a jednu rozhlasovú hru.
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Ako si sa dostal do Prahy?
Ako vojaka základnej služby ma odvelili do
tankového oddielu v Podbořanoch. V tomto
meste som po skončení služby zostal aj pracovať. Neskôr som sa presťahoval do Prahy,
kde som sa oženil. Takže konkrétne žijem
v hlavnom meste už 44 rokov. Ach, ako ten
čas letí! Takisto máš tento pocit?
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Dr. Juraj Himal sa narodil na Slovensku v rodine železničiara. Na želanie otca sa vyučil za
zámočníka so špecializáciou na opravu parných lokomotív a automatických bŕzd. Pracoval v lokomotívnom depe v Košiciach a vo večernom štúdiu navštevoval elektrotechnickú
priemyslovú školu. Tu však skladal aj prvé milostné verše a pokúšal sa o písanie divadelných hier. Rád fotografoval a hodne športoval. Po vojenskej základnej službe sa už jeho
život odohráva v Čechách, kde sa v roku
1961 oženil. Odvtedy žije a pracuje v Prahe.
Vytvára aj koláže a vyrezáva z dreva – ukážky
z jeho prác dnes publikujeme.

Čo všetko vydáva nakladateľstvo
Petrklíč?
Od samého začiatku sa zameriavalo na vydávanie literatúry faktu, najmä na životopisné
knihy, memoáre a portréty slávnych osobností. Vydali sme napríklad knihu o Jane Brejchovej, Věre Galatíkovej, Vlaste Matulovej,
Josefovi Kemrovi, Marte Kubišovej, Hane Vítovej, Laďke Kozderkovej, Vlastimilovi Brodskom, atď., atď. Veľkú obľubu si získali knihy,
v ktorých sú zachytené osudy viacerých postáv, napríklad Lesk a bieda slávnych českých
žien, Vzlety a pády českých žien, Dvojaký ži-

vot slávnych mužov, Zvodcovia a prví milovníci a mnoho ďalších. Okrem toho vydávame
každý rok aj jednu až dve zbierky poézie.
Kam kráča súčasná literatúra, aký je
názor odborníka-vydavateľa?
Prekladová literatúra, najmä romány a encyklopédie, sú stále doménou mnohých nakladateľstiev. Ale čitatelia sa radi vracajú aj
ku klasikom i súčasnej próze. Keď ide o našich autorov, tak vyhľadávané sú diela tých
osvedčených, ktorí píšu už desiatky rokov.
Uvediem Zdenu Frýbovů, Valju Stýblovú
alebo Ludmilu Vaňkovú. A potom sú tu noví
autori, ktorí začali – úspešne či menej – zobrazovať súčasný život tak, ako ho vidia oni.
Za všetkých menujme Michala Viewegha.
V súčasnosti sa venujeme aj historickej literatúre. Vlani sme vydali knihu o Rudolfovi
II., ako aj Krvavé príbehy z hradov a zámkov.
Tohto roku vyjdú Ututlané dejiny.
Vydávate aj diela mladých autorov?
Podľa akého princípu?
Nových autorov nemáme veľa, pretože
v poslednej dobe sme si vybudovali kolektív
akýchsi stálych autorov, ktorí napĺňajú naše
edičné zámery. Čo sa týka námetov, tak stále
viac zadávame na spracovanie i naše vlastné
námety. V týchto dňoch sme zadali napríklad
tému udavačov a konfidentov v dejinách.
Aký čitateľský úspech majú tieto
knihy?
V tomto roku je najúspešnejšia kniha Ladislava Chmela Věra Galatíková – Údel statočnej ženy. Úspešným autorom je Robert
Rohál, ktorý píše knihy s viacerými hrdinami
a potom aj Rudolf Mihola s rôznymi mono-

Nedomnievaš sa, že súčasná pretechnizovaná doba literatúru prevalcuje?
Nedokážem si dosť dobre predstaviť, aby
niekto našiel zaľúbenie v čítaní 200 či 300
stránok na monitore počítača – alebo aby si
ho bral do postele, na pláž alebo do vlaku.
V európskych podmienkach je kniha aj určitým umeleckým a výtvarným dielom. Možno,
že o niekoľko rokov čitateľov ubudne, ale
myslím si, že nepôjde o katastrofu. Ani do
divadla už dlhší čas nechodí 95 percent populácie, a divadlo predsa žije.

Túto zbierku si ilustroval vlastnými kolážami a v posledných rokoch ťa začalo
baviť aj vyrezávanie z dreva. Si spokojný
s výsledkami svojho tvorivého úsilia?
To je moja radosť, môj koníček, môj spôsob
odreagovania sa od denných starostí. Koláže

to treba už osobitný stôl, hoblicu, mnoho pomôcok a nástrojov, hlavne ostrých dlát, s ktorými sa dá pomaly aj oholiť sa. A niekedy tvorím
aj obálky našich kníh. To je však už iná téma,
pretože tam je – popri umeleckom stvárnení
a povedal by som, že aj istej profesionality –
nutné sledovať aj obchodné hľadisko.
Autor je básnik a spisovateľ; žije v Prahe
Snímky: archív J. Himala
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A čo poézie, má budúcnosť?
Traduje sa, že na svete je viac básnikov ako čitateľov. Neviem, koľko je pravdy na tomto aforizme. Skutočnosťou však je, že básnici nemajú
ustlané na ružiach. Ich prvým veľkým problémom je, aby našli niekoho, kto im zbierku vydá
a druhým, aby ju aj niekto kúpil. Zastávam názor, že najväčšia chyba je u kníhkupcov. Keby
poézia dostala viac fyzického priestoru na pultoch, iste by sa jej predalo viac. Keď tam však
nie je, čitateľ si ju kúpi ťažšie, to je do istej miery
začarovaný kruh. Ale poézia, to je trochu širšia
záležitosť a netýka sa predsa len zbierok v knižnej podobe. Je obsiahnutá aj v mnohých iných
dielach, napríklad v detskej tvorbe, piesňach
a v iných útvaroch. Jiří Kolář poéziu vyjadroval
v početných dielach svojej výtvarnej tvorby, konkrétne v kolážach. A aj ty si naším stálym autorom, tvojich zbierok sme vydali už osem. Tá
posledná, z vlaňajšieho roku, sa volá Láska. Verím, že každého pohladia po duši tvoje verše:
Tak kde jsi lásko má, kde tě mám hledat
– v té vzdálené zemi na konci cesty
ve víru prachu z kopyt koní
co tvou lásku ani bouře
nikdy nedohoní.
Čo k tomu dodať? Hádam iba toľko, že aj
ľudia, ktorí sa niekedy navonok správajú
hrubo, môžu pri čítaní takýchto veršov trochu zmäknúť.

síce netvorím často, pretože času nie je veľa,
ale zato ich vyrábam rád. Výstavy som zatiaľ
absolvoval len dve, jednu v Rakovníku, druhú
v Prahe. Z toho je zrejmé, že tvorím hlavne pre
vlastnú radosť. Je to kus šťastia, taký chvíľkový
závan radosti, keď sa niečo podarí. Drevorezba je takisto mojím veľkým koníčkom. Tejto
činnosti sa však venujem viac v letnom období, kedy sa môžem utiahnuť do svojej chalúpky. Táto činnosť sa už nedá robiť len tak, na
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grafiami. Adam Georgie zase napísal zaujímavé dielo z prostredia homosexuálov Planéty samých chlapcov. V predhovore sa
o tomto diele veľmi pozitívne vyjadrila spisovateľka Eva Kantůrková.
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Slovenské drevené kostoly
Miloš Dudáš
V súčasnosti je na Slovensku asi 50 historických drevených kostolov, ktorých vznik sa datuje do obdobia prvej tretiny
15. storočia až začiatku 20. storočia. Z konfesionálneho hľadiska ich možno zaradiť do troch základných skupín: rímskokatolícke (tzv. gotizujúce), evanjelické artikulárne a chrámy (cerkvi) východného obradu. Osobitným – no dnes už
neexistujúcim – typom drevených sakrálnych stavieb boli židovské synagógy a modlitebne. Z dôvodu ochrany odborníci
niektoré z nich v priebehu 20. storočia premiestnili z pôvodného miesta do novovzniknutých expozícií múzeí v prírode
(skanzenov). Tu sa stali objektmi muzeálneho charakteru a zároveň stredobodom záujmu všetkých návštevníkov. Niekoľko drevených chrámov sa počas prvej Československej republiky dostalo z východnej časti Slovenska a Zakarpatskej
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Rusi do Čiech a na Moravu (Praha, Hradec Králové, Blansko a Kunčice pod Ondřejníkem).
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Prírodné podmienky Slovenska s mohutným
horstvom Západných Karpát už od najstarších
čias predurčili používanie dreva ako základného
a najrozšírenejšieho stavebného materiálu. Je
prirodzené, že miestne obyvateľstvo z neho nevytváralo len jednoduché obytné a hospodárske objekty, ale takisto aj veľkolepé stavby sakrálneho charakteru. V tejto relatívne malej časti
strednej Európy sa pohybovalo, usídľovalo
a opäť sťahovalo pestré etnikum ľudí, tu sa miešali a navzájom ovplyvňovali rôznorodé kultúry,
tu veľké aj malé udalosti politického i náboženského charakteru vždy zanechali hlbokú stopu
v živote miestnych obyvateľov.
Proces rozširovania a postupného udomácňovania sa kresťanstva v bývalom Uhorsku
nebol jednoduchý a neprichádzal z jedného
smeru. Vo veľkej miere ho určoval mocenský i politický boj a rivalita západnej – rímskej (latinskej) a východnej – byzantskej
náboženskej ideológie. Už od konca stredoveku na území strednej Európy vzájomne
spolunažívali veriaci viacerých etnických
skupín a kresťanských konfesií. Okrem veriacich rímskokatolíckeho či pravoslávneho
vyznania od 16. storočia aj protestanti (evanjelici augsburského a helvétskeho vyznania,
tzv. luteráni a kalvíni) a o niečo neskôr aj tzv.
uniáti - gréckokatolícki veriaci. Osobitnú náboženskú a etnickú skupinu tvorila početná
židovská komunita, obývajúca najmä severovýchodnú časť Uhorska. Tak sa v strednej Európe formoval ojedinelý fenomén multikonfesionálnej a multietnickej symbiózy
veriacich, ktorý sa okrem iného odrazil aj
v osobitnom a svojbytnom architektonickom
a výtvarnom prejave stavebnej kultúry.
Za jeho najreprezentatívnejšiu súčasť možno
považovať objekty drevených kostolov či chrámov a do skončenia 2. svetovej vojny aj dre-

vených synagóg. Architektonické a stavebnokonštrukčné riešenie týchto stavieb spolu s ich
výtvarno-dekoračným poňatím vychádzalo zo
starších domácich tradícií. Zručnosť, fortieľ
a um ich tvorcov sa pomaly vyvíjali, postupne
zdokonaľovali a po niekoľko generácií odovzdávali z pokolenia na pokolenie. V mnohých
prípadoch neškolený ľudový rukopis a empirické vedomosti staviteľov ovplyvnila „veľká“
slohová historická architektúra. Tieto prosté
objekty však vždy zostávali samy sebou, v plnej miere sa podriaďujúc hmote dreva a bezprostrednému prírodnému prostrediu.
Bezmenní majstri
Najstaršie zachované drevené kostoly na
Slovensku pochádzajú z prvej polovice 15.
storočia a sú typickým predstaviteľom sakrálnych stavieb západnej latinskej stavebnej
proveniencie (objekty rímskokatolíckej cirkvi).
V období 15. až 16. storočia sa na území Západných Karpát, najmä v Sliezsku, Malopoľsku, východnej Haliči a severných krajoch
Uhorska, stavali drevené kostoly pomocou
zrubovej konštrukcie, ktorú miestni obyvatelia dlhodobo poznali a používali už od raného
stredoveku. Podobu a výraz týchto objektov
definuje priama nadväznosť na kamennú slohovú, najmä gotickú architektúru. Ich staviteľmi boli neznámi tesárski majstri využívajúci dlhoročné skúsenosti pri práci s drevom.
Drevené kostoly stáli najčastejšie v strede
osídlenia, na vyvýšenom mieste. V ich blízkosti sa nachádzal cintorín, ohraničený kamenným múrom alebo dreveným oplotením,
ktoré malo v minulosti aj obrannú funkciu.
Súčasťou areálu bývali vstupné brány, kostnice a domy duchovenstva. Samotné kostoly sú charakteristické strmými sedlovými
strechami, dominantnou vežou na západnej

strane, pozdĺžnou dispozíciou so zreteľným
oddelením lode a presbytéria od sakristie formou víťazného oblúka, lomenými portálmi,
doskovým rovným alebo klenbovým stropom,
ako aj bohatou vnútornou výzdobou, kde sa
s obľubou využívali motívy biblických postáv.
Osobitý a v Európe jedinečný typ drevených
kostolov tvoria protestantské chrámy z konca
17. a zo začiatku 18. storočia. Komplikovaná
vojenská, politická i náboženská situácia
v Habsburskej monarchii (neustála turecká
hrozba, početné protihabsburské povstania
a náboženské nepokoje) viedli panovníka Leopolda I. v roku 1681 k zvolaniu snemu do
mesta Šopron, na ktorom v zákonných článkoch č. XXV a XXVI, v tzv. artikulách, priznal
nekatolíckym vyznaniam čiastočné náboženské ústupky. Evanjelikom augsburského vyznania povolil o. i. stavbu nových kostolov,
ktoré však museli spĺňať určité svetské nariadenia a obmedzenia. V každej územnej
správnej jednotke (stolici) mohli stáť len dva
nové kostoly a po jednom v slobodných kráľovských mestách, banských a pohraničných
mestách, no vždy mimo centra, za mestskými
hradbami. Ďalšie obmedzenia výstavbe kládli
kráľovské komisie zodpovedné za konkrétny
výber miesta, dobu výstavby a samotnú
stavbu. Podľa okolností a doby vzniku sa tieto
drevené chrámy nazývajú artikulárne.
V architektúre týchto objektov prevládal jednoduchý až strohý výraz a vnútorný priestor
sa zreteľne prispôsoboval najdôležitejšej
časti protestantskej liturgie – hovorenému
slovu a kázni. V čoraz väčšej miere sa v ich
pôdoryse uplatňoval tvar rovnoramenného
kríža s priebežnými emporami a kazateľnicou v centre, aby sa v maximálnej miere
využil daný priestor a veriacim umožnilo čo
najlepšie počúvať a vnímať slovo Božie. Vnú-
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torná výzdoba chrámov už stratila svoju naratívnu funkciu a skôr sa zdôrazňovala jej
skromnosť a podriadenosť učeniu Biblie.
Vo výzdobe prevládal rastlinný geometrický
motív a v menšej miere zobrazovanie starozákonných biblických postáv a novozákonných výjavov. Nezriedka sa na stenách objavili aj citáty žalmov v latinčine alebo jazyku
Kralickej biblie – slovakizovanej češtine.
Ako určitý protipól k západnému chápaniu kresťanstva vznikali v strednej a východnej časti Karpát ojedinelé drevené stavby – „cerkvi“, ktoré
sú špecifickým príkladom sakrálnych objektov
východokresťanského náboženského obradu.
V oblasti, kde popri sebe existovala a vzájomne
sa ovplyvňovala a obohacovala kultúra západu
a kultúra východu, žila etnická skupina Lemkov.
Tá obývala dnešné územie severovýchodného
Slovenska, juhovýchodného Poľska a západnej Ukrajiny. Autorita a dosah rímskeho prúdu
katolicizmu a jeho cirkevnej správy hlboko do
východobyzantského prostredia podnietili vznik
jedinečného typu drevených cerkví. Tie miestni
veriaci budovali v 17., no najmä v 18. storočí.
Charakterizuje ich zrubová konštrukcia a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia zvýraznená trojicou veží klesajúcich smerom na
východ. Ich zrubová konštrukcia vymedzuje
malú svätyňu pravouhlého alebo polygonálneho tvaru, väčšiu loď a pomerne úzky priestor
podvežia – tzv. babinec. Stupňovité stanové
strechy, kupoly a vežičky cibuľového tvaru
s bohato zdobenými kovanými krížmi dodávajú
týmto objektom špecifickú a esteticky neopakovateľnú podobu.

várie. Za ikonostasom, v priestore svätyne, je
situovaný oltár (tzv. prestol) a vedľa neho, zvyčajne pri severnej stene objektu, sa nachádza menší bočný oltárik slúžiaci na prípravu
eucharistie (tzv. žertveník).
O výnimočnosti slovenských drevených kostolov svedčí fakt, že v júli 2008 bol súbor ôsmich objektov zaradený do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO. Túto výsadu získali rímskokatolícke
kostoly sv. Františka z Assisi v Hervartove
a Všetkých svätých v Tvrdošíne, artikulárne
evanjelické kostoly v Kežmarku, Leštinách
a Hronseku a gréckokatolícke cerkvi sv. Mikuláša v Bodružali, sv. Michala archanjela v Ladomírovej a sv. Mikuláša biskupa v Ruskej
Bystrej. Vybrané objekty sú príkladom rôz-

norodosti drevených sakrálnych stavieb na
území slovenskej časti Karpatskej horskej oblasti. V nominácii sú zastúpené výhradne objekty stále slúžiace liturgickej potrebe miestnej kresťanskej komunity a existuje reálny
predpoklad ich ďalšieho kultúrno-spoločenského využitia a prezentovania. Jednotlivé objekty sa navzájom typologicky odlišujú a sú
individuálnou ukážkou vývoja tradičnej sakrálnej architektúry danej kresťanskej konfesie
v konkrétnom historickom období a v konkrétnom regióne. Sú skutočnou súčasťou slovenského národného duchovného dedičstva.
Autor je popredným slovenským odborníkom v oblasti pamiatkovej starostlivosti
Snímky: archív autora
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Neprehliadnuteľné ikony
V interiéroch vyniká vždy ikonostas. Pozostáva z niekoľkých radov ikon umiestnených
nad sebou a osadených vo vyrezávanej, polychrómovanej či zlátenej drevenej konštrukcii.
Má spravidla troje dverí – v strede tzv. cárske
dvere a po bokoch diakonské, ktoré spolu
s dolnými hlavnými ikonami (Kristus učiteľ, Hodegétria – Bohorodička, sv. Mikuláš a ikona
svätca, ktorému je daný chrám zasvätený) vytvárajú základný rad ikonostasu. Druhý rad
formujú menšie ikony zobrazujúce cirkevné
sviatky roku (tzv. prazdniky) v strede s ikonou Poslednej večere alebo Mandyliónom
(otlačok tváre Ježiša Krista). Nad ním tretí rad
obsahuje v centre ikonu Kristus Pantokrátor
(Vládca sveta) a po bokoch ikony apoštolov
(tzv. rad Deésis). Štvrtý, tzv. prorocký rad, zobrazuje ikony starozákonných prorokov a celému ikonostasu dominuje ikona výjavu Kal-
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Výstavný stánok pre všetky
témy sveta
Martin Mokran

Centrum súčasného umenia Dox v Prahe
Že by bol v Prahe nedostatok galérií? Iste nie – ale majitelia nového multifunkčného centra Dox v pražskej štvrti Holešovice si aj tak veria a v tom najlepšom zmysle slova dúfajú, že urobia dieru do sveta. Presnejšie, do sveta umenia. Celý
projekt, za ktorým stojí hlavne česko-austrálsky podnikateľ Leoš Válka, stál pritom vyše dvesto miliónov korún. Názov
„Dox“ je odvodený z gréckeho slova „doxa“, čo znamená názor, mienku či presvedčenie.
José-María Cano pri tejto príležitosti priviezol
do Prahy zbierku nadživotných novinových
portrétov slávnych mužov sveta – podnikateľov a politikov, vytvorených technikou enkaustiky, t. j. tepelne spracovaného vosku;
Matej Krén, rodák z Trenčína, sa predstavil
zase dielom Sediment, ktorého najviditeľnejšiu časť tvorí obrovský zakrivený múr z kníh.
Zmysel jeho kompozície je však ukrytý vo
vnútri a ako taký predstavuje tajomstvo,
ktoré si každý návštevník musí odhaliť sám
pre seba. Ostatne, pri „vchode“ do tohto
diela počas otvorenia výstavy čakali každú
chvíľu desiatky návštevníkov, osobnosť-neosobnosť, celebrita-necelebrita, vrátane bý-

valého československého prezidenta Václava Havla a ďalších. Vzhľadom na rozmery
výtvoru a počet „stavebných kameňov“ sa
pritom tvorca musel zaručiť, že jeho dielo je
bezpečné a že návštevníkov neohrozí.
Ako sa uvádza v informačných materiáloch
nového centra, jeho cieľom je dialóg domácej a medzinárodnej umeleckej scény. Prvý
krok k naplneniu tohto predsavzatia sa vydaril. Dox vykročil vpred ľavou nohou a v prospech umenia verme, že sudičky mu dali do
vienka popularitu a úspech.
Autor je novinár
Foto: Slovpress
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Stovky hostí otváracieho večierka sa v polovici októbra na vlastné oči presvedčili, že úsilie
tvorcov stálo za to – v hlavnom meste pribudol
reprezentatívny stánok moderného umenia,
ktorého vnútorné priestory presahujú plochu
šesť tisíc metrov štvorcových. Architekt Ivan
Kroupa sa dokonale zhostil úlohy prebudovať
na tento účel staré fabrické haly, ktorých prednosťou je predovšetkým dostatok priestoru.
Dox tak má sály pre komorné akcie, ale zároveň hravo umožní i prehliadku veľkých, až monumentálnych diel, a to architektonických, designérskych a umeleckých.
Tie sú aj obsahom vôbec prvej výstavy, ktorá
sa tu koná. Napríklad španielsky výtvarník

Centrum súčasného umenia Dox – v rámci prvej výstavy najviac upútal Sediment slovenského umelca Mateja Kréna (vľavo) a obrazové súbory, ktorými sa prezentoval Španiel José-María Cano (portréty na čelnej stene)
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folklór

O krásnom speve rozhoduje
srdce

Jarmila Wankeová

Rozhovor s predsedom Folklórneho združenia ČR
Zdeňkom Pšenicom
Byť účastníkom koncertu na pražskom Žofíne 12. októbra tohto roku bol veľký zážitok. Priestor ovládli čisté, priezračné
hlasy českých a slovenských detí v ľudovej piesni, citlivo sprevádzané Brnianskym rozhlasovým orchestrom ľudových
nástrojov a ľudovou hudbou súboru Ondráš s primášom Mirkom Dudíkom.
Najmladšia Hanka Pauleová z Prievidze mala
7 rokov. Pridali sa ešte krásne zladený dvojhlas sólistov Ľudovej muziky z Třemošnej, virtuózne duo Jaroslava Svěceného s dcérou
Júliou a zaspievala aj Česká miss 2008 Eliška
Bučková. Originálne sa prejavili i početní detskí hostia zo zahraničia – z Rumunska, Ruska,
Iránu. Pre nezasväteného sa priam natískala
otázka: kde je pôvod tohto podujatia? Po odpoveď sme si zašli za Zdeňkom Pšenicom,
predsedom Folklórneho združenia Českej republiky, ktorý stál spolu s Petrom Dvorským
pri zrode podujatia a nemalou mierou sa zaslúžil o jeho dnešnú podobu.

Nie je to náročný zámer? A je z čoho
vyberať?
Je to skoro až neuveriteľné, ale aj na začiatku
21. storočia je ľudová pieseň obrovským fenoménom, čo si ľudia možno ani neuvedomujú!
V Čechách súťažou prejde asi šesťtisíc detí
a na Slovensku – pretože tam je situácia iná
– až desaťtisíce. Tam sú do akcie zapojené
školy, u nás – folklórne združenia. Hlas bol
jedným z najstarších nástrojov prejavu človeka
a detský hlas ešte neprekonala nijaká technika. Dovolím si tvrdiť, že „zpěváčkovia“ a „slávici“ sú na tom so speváckym umením lepšie,
než 90 % spevákov populárnej hudby!
Kto učí deti spievať? Veď aj keď sa
v dieťati prejaví talent, treba ho pesničky
učiť a povzbudzovať, aby v speve vytrvalo... A dobré je, keď môže piesne a ich
prednes tzv. odpozorovať čiže zažiť ich
podanie staršími spevákmi, či nie?
V prvom rade je spev vecou talentu, ale aj
vzťahu k etnografickej oblasti. Ani vynikajúca technika, ani pedagóg nezmôžu nič, ak
tam nebude srdiečko. A u ľudovej piesne je
nadšenie jedna z najdôležitejších vecí. Môžeme byť hrdí, že máme u nás také talentované deti.
Malí speváci, pokiaľ som si mohla
všimnúť na záverečnom pražskom koncerte, pochádzali väčšinou z dedín
a menších miest – z Holešova, Uherského Hradišta, Olomouca, Opavy... zo
Slovenska zase z Likavky, Lodna na Kysuciach, Kamienky, Tisovca, Sečoviec.

Chodia tieto deti napríklad do ľudových
škôl umenia?
Väčšina detí chodí do ľudových škôl umenia
alebo sú žiakmi základných umeleckých škôl.
Ale vidieť, že deti spievajú aj doma. To nasvedčuje, že v niektorých rodinách sa spieva
aj dnes, v 21. storočí, čo je úžasné. Hudba
a spev patrí ešte aj v súčasnosti k prirodzenému prejavu mnohých rodín. Je však pravdou, že deti, ktoré sa teraz dostanú do Veľkých Losín, majú odborné vedenie, lebo inak
by v tejto súťaži neboli úspešné. Väčšina detí
pochádza z dedín a menších miest. Na dedine
je snaha vyniknúť. Vo veľkom meste je to inak.
Ja – mimochodom – nepoznám ani jedného
víťaza z Prahy. Náš malý spevák Jan Kukal je
síce z Prahy, ale predkov má z Valašska.
Zaspievate si aj vy, ak je na to príležitosť?
Najlepšie si zaspievam v aute, keď som
sám. Mojou doménou je skôr tanec, keďže
som bývalý tanečník. Mám radosť, že máme
toľko nasledovníkov.
Autorka je novinárka
Foto: FS ČR
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Od roku 2001 usporadúvate spoločné galakoncerty „Zpěváček – Slávik“
a „Zpíváme pro radost“, čo je vlastne
prehliadka víťazov súťaží v detskom sólovom speve v ČR a SR. Čo vás viedlo
k myšlienke usporadúvať koncerty na
spoločnej česko-slovenskej platforme?
V ČR je plno talentovaných detí, je to obrovský fenomén. Vedeli sme o tom, že na Slovensku existuje súťaž mladých spevákov ľudových
piesní pod názvom „Slávik Slovenska“ a povedali sme si, že u nás niečo také chýba. To bolo
pred 14 rokmi. Moravské mestečko Velké Losiny bolo (a je dodnes) miestom konania celoštátnych prehliadok detských sólových spevákov. Postupne sme si začali navzájom vymieňať
deti zo Slovenska a z Čiech. Jedným z patrónov týchto akcií sa stal spevák Peter Dvorský.
Niekedy v roku 1999 vznikol nápad uskutočniť
spoločný koncert. Ten sa konal 20. septembra
2001 v Bratislave. Nasledoval spoločný večer
21. septembra 2002 v Prahe. V záujme spestrenia sme začali prizývať aj deti z iných krajín.
Isteže sa dostavilo aj vzájomné česko-slovenské porovnávanie. Povedali sme si, že musíme
byť lepší ako Slováci. Tak sme si vymysleli, že

veľké spevácke hviezdy z oblasti ľudovej hudby
postavíme vedľa hviezd popovej hudby. Spoločný galakoncert napokon dal základ koncertom, ktoré organizujeme dodnes.
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Manneken Pis, neveľká soška, bez ktorej si hlavné mesto Belgicka sotva možno predstaviť

Zoznámte sa –
Brusel, hlavné mesto
Európskej únie

Jozef Gáfrik

Brusel je miliónová metropola Belgicka. Vzhľadom na to, že tu sídlia centrálne orgány Európskej únie, však názov tohto
mesta vnímame už väčšmi ako synonymum európskej integrácie. Aký teda je, Brusel týchto dní?
Spoločné inštitúcie sú umiestnené v jednej štvrti
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trú mozaiku dopĺňajú prisťahovalci z novších
vĺn, hlavne z arabských štátov, mnohí s okato
pripomínanou príslušnosťou k islamskému
vierovyznaniu.
Čo zostalo belgické, to sú desiatky, ba stovky
neveľkých obchodov s tradičnými domácimi
bonbónmi, pralinkami, cukríkmi a čokoládovými figúrkami, nad ktorými zaplesá najprv
oko a vzápätí jazyk každého návštevníka.
Navštíviť lákavú predajňu a nič si nekúpiť totiž nie je možné. A pravdaže, keď hovoríme
o tvári Bruselu, nezabudnime ani na sochu
malého chlapčeka vykonávajúceho potrebu,
ktorá už od roku 1619 krášli nárožie jednej
z uličiek hlavného mesta a spolu s atómiom
patrí k symbolom mesta.
Manneken Pis je obdivovanou postavou, hoci
v skutočnosti ide o piadimužíka, veď meria
sotva niekoľko desiatok centimetrov. Už menej
sa vie, že belgické bojovníčky za práva žien dali
pred dvadsiatimi rokmi podnet, aby podobnú
sošku mali v rámci rovnosti pohlaví aj – dievčatká. Stalo sa, v roku 1987 pribudla v centre
mesta malá bronzová slečna vykonávajúca potrebu, ktorá dostala meno Jeannecke Pis, čiže
niečo ako „cikajúca Janka“. Turistickým magnetom sa však napriek úsiliu tvorcov nestala.
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V krátkosti – starobylý, svetácky, historický i moderný, plný dopravných problémov
a stavebného ruchu. Stavia sa na mnohých
miestach, ale pochopiteľne najmä vo štvrti,
kde sa usídlili orgány únie: Európska komisia
a jej generálne direktoriáty (dali by sa prirovnať k ministerstvám), iné spoločné inštitúcie
a pravdaže, Európsky parlament. Nové paláce
udivujú architektonickým výrazom, ktorý pôsobí neraz až ultramodernisticky – a teda do
istej miery odcudzene. Ohromujúce sú však
aj samotné rozmery nových sklenených palácov. V nich je doma prinajmenšom dvanásťtisíc úradníkov zo všetkých 27 členských štátov

únie, ktorí v prenesenom zmysle slova nesú na
svojich bedrách ťarchu európskej integrácie.
Všetko je prísne reglementované, takže neraz
sa hovorí – a zrejme právom – o bruselskej
byrokratickej mašinérii. So všetkým, čo s tým
súvisí, s jazykovým babylonom i komplexnosťou organizačných problémov, s ekonomickým rozmachom prejavujúcom sa neúmerne
vysokými cenami bruselských pozemkov, bytov, nájomného a reštauračných služieb i multikultúrnosťou. K členom veľkej európskej rodiny sa tu totiž pridávajú mnohí Bruselčania
s čiernou farbou pleti ako dôsledok koloniálnych dobrodružstiev Belgicka v Afrike a pes-

Brusel a Slováci
Najznámejším Slovákom v Bruseli je bezpochyby komisár Ján Figeľ. Má na starosti rezort kultúry a na nedostatok práce sa nesťažuje. Novinár sa s ním skôr stretne v niektorom
z iných miest, kam ho vedú povinnosti, napríklad aj v Prahe či Bratislave. Inak však v Bruseli
žije niekoľko stoviek Slovákov, prevažne úradníkov v spoločných inštitúciách, ako aj krajanov,
ktorí sa sem presťahovali z najrôznejších iných
príčin. Znalci miestnych pomerov tvrdia, že medzi týmito dvoma skupinami existuje pomerne
široká medzera, ktorú sa zatiaľ nepodarilo preklenúť. Potvrdzuje to napríklad aj Peter Pavlovič,
evanjelický farár, rodák z Myjavy, žijúci v Bru-

Budúcnosť mesta
Je dobrá, pravda, ak sa nerozkmotria Valóni
a Flámi, ktorí spoločne tvoria množinu desiatich miliónov ľudí, nazývanú Belgičanmi.
Ich rozdielne názory na správu štátu tlmí zatiaľ spoločný kráľ a pomerne silné prvky federatívneho usporiadania, ale isté nie je nič.
V Bruseli je preto všetko dôsledne dvojjazyčné, čo cudzincom spôsobuje neraz problémy. Odhliadnuc od národnostných treníc
však „európskym hlavným mestom“ Brusel
asi zostane. Spoločné úrady tu totiž medzičasom majú fungujúce a dobre vybavené zázemie, takže náhrada by sa zrejme len tak
ľahko nenašla. A zahraničným návštevníkom

chutí aj domáce chýrečné pivo, hranolčeky
a hrnce s varenými mušľami, čo sú – spoločne ponímané ako charakteristická domáca gastronómia – ďalšie nevyhnutné atribúty írečitej medzinárodnej metropoly. Brusel
chváli aj Danuta Hübnerová, európska komisárka zodpovedná za regionálny rozvoj. Bola
by rada, keby raz jeho ekonomickú úroveň
dosiahli aj ďalšie kraje a mestá európskeho
spoločenstva. Doslova uviedla, že chce dosiahnuť, aby nikto nemusel odchádzať z domova len preto, že sa v danom kraji neuživí.
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seli už takmer desať rokov. Činnosť vykazuje
aj Slovenský krajanský spolok, ktorý však pracuje v rôznych obdobiach s rôznou intenzitou,
v závislosti od toho, koľko elánu majú v sebe
organizátori spolkového života. Ak sú k dispozícii prostriedky, vychádza aj časopis Hlásnik.
Zo všetkých našských prvkov v tomto meste je
preto zrejme najagilnejšia Slovenská katolícka
misia, ktorá si v októbri pripomenula tretie výročie existencie. Po dohode s českými partnermi
slúži aj potrebám veriacich z Čiech a Moravy.
Iným, čo aj len čiastočným spojovacím mostíkom, je trvalá výstava v bruselskom parku
Expo nazývaná „Európa v malom“. Každá
členská krajina EÚ do nej prispela zmenšenou kópiou niektorej zo svojich stavebných
pamiatok, všetko v mierke 1:25. Kým Česká
republika sa predstavuje pražskou Staromestskou radnicou, Slovensko si odvážne,
ale nie veľmi šťastne vybralo bratislavský
Modrý kostolík. Tento objekt, aj keď esteticky
ako-tak vyhovuje, totiž nemá špecifickú „slovenskú“ vypovedaciu hodnotu. A pre úplnosť
uveďme, že keď pred štyrmi rokmi Slovensko
vstupovalo do Európskej únie, Manneken Pis
sa aspoň na chvíľu odel do slovenského kroja
a stal sa z neho cikajúci Detvanček.

Autor je novinár
Snímky: Slovpress

Komisárka Danuta Hübnerová na októbrovej tlačovej konferencii, kde hovorila o zrastaní európskych regiónov
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Vzácne cechové domy zo 16. a 17. storočia, vďaka ktorým sa bruselské Veľké námestie nachádza v zozname pamiatok svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO
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Život prehriaty
srdečnosťou

Pavol Blaho bol družnej povahy, rád spieval, zabával sa a tancoval, poznali ho široko-ďaleko nielen na Slovensku, ale aj
na Morave a v Čechách. Ako lekár ordinoval totiž nielen v rodnej Skalici, ale aj v Luhačoviciach a počas prvej svetovej
vojny i v Kroměříži.

Pavol Blaho
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(25. 3. 1867 – 29. 11. 1927)
politik
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Jozef Leikert

Narodil sa 25. marca 1867 v rodine nie celkom chudobného roľníka, ktorý sa neskôr
stal zámožným mešťanom Skalice. Na jedinom synovi si otec veľmi zakladal, ale veľký
vplyv na neho mal aj strýko Pavol, po ktorom
mu dali meno. Tento rímskokatolícky kňaz
bol známy ako publicista, redaktor a kultúrny
pracovník, ktorý sa vypracoval až na bratislavského kanovníka a pápežského preláta.
Jeho bohatá knižnica na fare v Dojči poskytovala mladému Pavlovi dobrý zdroj informácií. O prečítaných knihách často debatovali
a bol to práve strýko, ktorý mu navrhol, aby
išiel študovať do Viedne medicínu, hoci rodičia chceli mať z neho kňaza.
Po príchode do Viedne sa Blaho zapojil do
činnosti spolku Tatran a stal sa ústrednou
postavou študentskej krajanskej spoločnosti. Ako predseda Tatranu nerozvíjal len
národnobuditeľskú činnosť, ale aktívne spolupracoval aj s ostatnými študentskými slovanskými spolkami, predovšetkým s českými. V habsburskej metropole na Dunaji
strávil desať rokov, ale na rodnú Skalicu nezabudol a ako lekár sa tam roku 1898 vrátil.
Okrem nových vedomostí, skúseností a zážitkov videl, že Slováci sú pozadu za Čechmi.
Zároveň si uvedomoval, že sa nedá len pasívne prizerať, ale treba niečo robiť, aby Slovensko nestálo na jednom mieste.
Priateľstvo s Vavrom Šrobárom
Ešte počas štúdia sa s priateľom Vavrom Šrobárom dohodli, že ten, kto prvý skončí vysokú
školu a vráti sa na Slovensko, začne vydávať
časopis Hlas, ktorý mal mravne obrodiť slo-

venského človeka. Časopis začal vychádzať
pod vedením Pavla Blaha v polovici roku 1898
v Skalici, od roku 1903 ho vydával Vavro Šrobár v Ružomberku. Blaho popritom organizoval divadelné predstavenie, výlety a spoločné
zábavy, čím prebúdzal v ľuďoch spolupatričnosť a národné povedomie. Nazaháľal ani
v oblasti hospodárskej činnosti: založil potravinový spolok, mliekárske družstvo, obchodnú
banku. S rovnakým zanietením vytváral spolky
triezvosti. Sám mal rád víno, ale videl, že nemiernosť v požívaní alkoholu je nešťastím slovenského ľudu. O vzdelávanie slovenských
ľudí sa pričinil i založením takmer tridsiatich ľudových knižníc. Jeho zásluhou vznikol mestský spevokol a mal veľký podiel i na výstavbe
Spolkového domu v Skalici, ktorý je dielom
jeho priateľa architekta Dušana Jurkoviča.
Založil aj múzeum, ktorému venoval vlastnú
zbierku ľudového umenia. Okrem časopisu
Hlas podnietil aj vznik časopisu Sloboda, bol
spoluzakladateľom Budapeštianskeho nakladateľského spolku, Slovenského denníka
a dlhé roky vydával kalendár Nová domová poPamätná tabuľa na Jurkovičovom dome v Luhačoviciach

kladnica. Zároveň bol redaktorom Pokroku,
Ľudových novín a dopisovateľom Amerikánsko-slovenských novín.
Pre Slovensko urobil veľa aj na prednáškových turné po Amerike v rokoch 1893
a 1912 – 1913, kde otvorene hovoril o postavení Slovákov v Uhorsku. Aby bol výpočet aktivity Pavla Blaha úplný, treba dodať, že
v rokoch 1906 – 1918 bol poslancom uhorského snemu; od 6. novembra 1918 povereníkom Československého národného výboru
pre politickú administratívu, poľnohospodárstvo a zásobovanie v prvej dočasnej vláde na
Slovensku; od 17. decembra 1918 referentom pre poľnohospodárstvo na Ministerstve
s plnou mocou pre správu Slovenska; ďalej
členom Revolučného národného zhromaždenia (1918 – 1920), poslancom Národného
zhromaždenia (1920 – 1927) a od roku 1921
predsedom Zemedelskej rady v Bratislave.
Pôsobenie v Luhačoviciach
Osobitou kapitolou v živote Pavla Blaha bolo
pôsobenie v Luhačoviciach, ktoré sa stali

Jozef Gáfrik

Spomenul som si nedávno na slová slovenského veľvyslanca v Prahe Petra Brňa,
ktorý sa v rozhovore pre časopis Listy (v čísle 10) pri hodnotení vzájomného obchodu vyjadril v tom zmysle, že z českých predajní sa vytráca víno zo Slovenska –
a pritom by tu mohlo konkurovať aj kvalitou, aj cenou, veď tradíciu má dostatočnú.

Autor je historik, vysokoškolský pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu
Foto: Slovpress

Pre všetkých, čo majú podobný názor, bude
iste malým milým povzbudením, že najnovšie
sa o obrat v tomto smere pokúšajú veľmi aktívni
vinári z Hlohovca, zo spoločnosti Food Farm.
Anglický názov podniku je trochu zavádzajúci,
keďže ponuka Hlohovčanov je írečitá slovenská, a to kolekcia prémiových a prívlastkových
druhov vína predávaných pod značkou Golguz.
(Pre rozšírenie vlastivedných znalosti – to vraj
bol jeden z predchádzajúcich historických názvov tohto mesta, ešte pred Fraštákom.) Koncom októbra zorganizovali jeho obchodní
zástupcovia v pražskom hoteli U páva reprezentatívnu ochutnávku svojich výrobkov a veru
ukázali, že akosťou sa v šírom svete nestratia –
zvyšok bude vecou reklamy, cien a obchodnej
šikovnosti. Ľudí bolo na nej tak akurát. Dosť na
to, aby sa človek potešil z prítomnosti ďalších
priateľov dobrého vína, ale zároveň nie veľa na
to, aby sa stratil individuálny ráz podujatia.
Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Svätovavrinecké, Frankovka – to sú takpovediac najznámejšie „bežné“ sorty a majú ich v ponuke
aj Hlohovčania. Ale čo tak Aurelius, Devín, Alibernet, Dornfelder? Andrej Krajčík, ktorý uvádzal jednotlivé druhy vína, pridal ku každému
z nich komentár stopercentného odborníka.
A tak sme sa o. i. dozvedeli, že 240 hektárov vlastných vinohradov podniku – prevažne

v chotári obce Dvorníky – vlastne susedí s radošinskými vinicami, ktorých sláva sa momentálne dotýka hviezd, po tom, čo radošinský klevner, čiže rulandské šedé, koštovala
počas ostatnej návštevy Slovenskej republiky
anglická kráľovná Alžbeta II. A. Krajčík tým
chcel povedať to, čo všetci hostia pražskej
ochutnávky zistili aj tak – totiž že rulandské
zn. Golguz kvalitou ničím nezaostáva.
Sám pre seba som túto značku objavil pred
krátkym časom v pražskom Slovenskom inštitúte, kde sa vtedy českej verejnosti predstavoval Trnavský kraj a jeho predstavitelia si ako
svojráznu nápojovú vizitku priviezli práve Golguz. Októbrová ochutnávka v hoteli U páva
ako stretnutie č. 2 s týmto vínom ma len posilnila v presvedčení, že nevybrali zle. Podobný
osobný objav želám aj všetkým čitateľom.
Autor je novinár
Snímky: Slovpress

listy | 11 | 2008

jeho druhým domovom. Prvý raz tam prišiel roku 1903 ako pacient a o rok neskôr
si tam zriadil vlastnú ordináciu. Zásluhu na
tom mal predovšetkým známy slovenský architekt Dušan Jurkovič, ktorý vtedy v Luhačoviciach rekonštruoval staré budovy.
Blaho mal veľmi dobrú povahu, nebol konfliktný, ani namyslený. Ľudí priťahoval družnosťou a priam vyžarovaným optimizmom.
Vďaka nemu začali do Luhačovíc chodiť
mnohí slovenskí umelci, ktorí sa tu jeho zásluhou cítili dobre. Zvyčajne ich privítal so širokým úsmevom, že sa tu nemusia ničoho
báť. Môžu aj tvoriť, čo chcú, Luhačovice nie
sú Maďarmi utláčané Slovensko. Napríklad
v roku 1913 prišli kvôli nemu do Luhačovíc
Vladimír Roy, Ivan Krasko, Jozef Gregor Tajovský s manželkou Hanou, Vavro Šrobár,
Vladimír Makovický, Ivan Dérer, Anton Štefánek, František Votruba, Ivan Markovič a Vladimír Hurban. Z českých umelcov zase napríklad hudobný skladateľ Leoš Janáček,
básnik Adolf Heyduk, novinár Anton Žalud
a mnohí iní.
Pre politiku, ktorej sa stal súčasťou, sa neskôr dosť natrápil, bol nešťastný – z politických sporov a hádok. Nanešťastie sa k bôľom duše pridali i choroby tela a to už bolo
horšie. Lekár Blaho vedel, čo ho čaká,
preto s humorom hovorieval, že najlepšie
by bolo umrieť tam, kde sa vždy dobre cítil –
na svadbe pri tanci. Prianie sa mu však nesplnilo. Navyše sa na nemocničnom lôžku
pár dní pred smrťou dozvedel, že prehral
súdny spor o Spolkový dom v Skalici, do
ktorého vložil úspory i veľa energie. Jeho
posledné slová boli, že sa cíti ako nahý
v tŕní. Zomrel 27. novembra 1927 a za Paľkom Blahom, ako mu kamaráti dôverne hovorili, ešte dlho žialilo celé Slovensko, Morava a Čechy.

slovenské gastronomické objavy v ČR

Radosť z vína
a priateľov
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program KSK

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na november a december 2008 / výber
Od 23. 10.
Galéria hl. mesta Prahy, Dům U Zlatého prstenu
Týnská ul. 630/6, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
1960 => súčasnosť: Slovenské umenie
a českí hostia
Jedinečný výstavný projekt moderného slovenského výtvarného umenia, doplnený významnými
dielami českého súčasného umenia. Bližšie info:
www.citygalleryprague.cz Autorka výstavy: Zuzana Bartošová.
Od 28. 10.
Jízdárna Pražského hradu – Pražský hrad, U Prašného mostu 55, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
SLOVENSKÝ OBRAZ (Anti-obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení
Historicky najväčšia prezentácia moderného slovenského umenia v ČR. Kurátorka: PhDr. Katarína
Bajcurová. Pripravila Slovenská národná galéria
v spolupráci so Správou Pražského hradu a SI.
Výstava potrvá do 1. 3. 2009. Bližšie info: www.
kulturanahrade.cz
11. 11. o 17.00
Galéria SI
VLADIMÍR MORÁVEK: ČO JE ČLOVEK ?
Výstava drevených sakrálnych plastík významného slovenského sochára a rezbára. Pripravil SI.
Trvá do konca decembra 2008.
12. 11. o 17.00
RUDOLF SLOBODA: RUBATO
Prezentácia českého prekladu knihy, ktorý vychádza v nakladateľstve KALICH. Hostia večera: Tereza Boučková, prekladateľka knihy, PhDr. Jana
Pátková, katedra slovakistiky UK v Prahe, Ludvík
Vaculík. Moderuje: Tomáš Weiss. Projekcia dokumentu o Rudolfovi Slobodovi. Pripravilo vydavateľstvo Kalich v spolupráci s SI.
12. 11. o 19.30
Spoločenská sála Domu s opatrovateľskou službou, Telč – Staré Mesto
KONCERT PRE VIOLU A HUSLE
Cyklus koncertov Kruhu priateľov hudby Telč
Účinkujú: Věra Binarová – viola; Miriam Rodriguez Brüllová – gitara. Predpredaj vstupenek –
Informačné středisko Telč – v prízemí radnice. Pripravil Kruh priateľov hudby Telč v spolupráci s SI.
13. 11. o 17.00
ETO VAŠE DELO
Krst publikácie, ktorá vznikla na základe diskus-

ného klubu pripravovaného Slovenským inštitútom
v prvom polroku 2008. Hostia: PhDr. Slavomír
Michálek, CSc., riaditeľ HÚ SAV a ďalší. Pripravil
SI v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
14. 11. o 17.30
ECGH – Zlatý dom európskej kultúry, Dr. Stejskala 8, České Budějovice
LADISLAV BIELIK: August 68 v Bratislave
Výstava legendárnych fotograﬁí z ulíc Bratislavy
z 21. augusta 1968. Pripravil SI v spolupráci s n.
s. Camera Obscura.
17. 11. o 19.00
Kino Světozor, Vodičkova 4l, Praha 1
IVETKA A HORA
Osobný príbeh, životné a vnútorné skúsenosti
Ivety Korčákovej, vizionárky z obce Litmanová na
východnom Slovensku, s odstupom niekoľkých
rokov. Distribučná premiéra dokumentárneho
ﬁlmu režiséra Víta Janečka. Bližšie info: www.
ivetka.net ; www.negativ.cz Pripravila ﬁlmová spoločnosť Negativ s.r.o. v spolupráci s SI.
18. 11. o 17.00
Projekcia ﬁlmov z Ústavu pamäti národa
PREŽILI SME GULAG
Réžia: Ondrej Krajňák. Päť mužov rozpráva príbeh svojho zavlečenia do sovietskych táborov,
a vo všetkých príbehoch vidno rovnaký scenár
KGB.
V TIENI ČASU
Réžia: Tibor Macák. Rekonštrukcia úteku Emila
Šveca práškovacím lietadlom a analýza spravodajskej hry ŠtB.
Erika Podlipná: KOLÁŽ
Pocta Dominikovi Tatarkovi. Prezentácia knihy.
Podujatie venované 19. výročiu Nežnej revolúcie.
19. 11. o 17.00
Miloš Krno: CNOSTNÝ METOD
Satirická tragikomédia z obdobia vojnovej Slovenskej republiky o postupnej morálnej degradácii
provinčného malomeštiaka a jeho premene na
cynického stúpenca dobového politického a mocenského režimu. XXIX. projekcia cyklu Slovenská literatúra a ﬁlm. Réžia: Ján Lacko. Hrajú:
M. Czechowicz, Z. Grúberová, T. Vokoun, N.
Kotršová, J. Greššo a ďalší. Pripravil SI a SFÚ
Bratislava.
24. – 26. 11.
EKOTOPFILM 2008
Tradičná pražská prehliadka najlepších ﬁlmov
XXXV. Medzinárodného ﬁlmového festivalu ﬁlmov
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Taktovka v rukách Majstra
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Malá rozsahom, veľká
obsahom – tak možno
v stručnosti charakterizovať brožúru popredného
českého
hudobného publicistu
a stáleho spolupracovníka časopisu Listy
dr. Jiřího Vitulu, vydanú
nedávno pražskou galériou Miro, v ktorej si

autor spomína na osobné stretnutia s legendárnym rakúskym a svetovým dirigentom Herbertom von Karajanom (1908-1989). Meno
tohto velikána je navždy spojené s pestovaním muzikálneho odkazu skladateľského génia Ludwiga van Beehovena, ale aj s hudobným festivalom v Salzburgu – tomuto podujatiu
Karajan vdýchol dušu a dá sa povedať, že mu
poskytol i tvár. O uvedenom dirigentovi sa právom hovorí, že bol hudobným fenoménom
dvadsiateho storočia – a nie náhodou uve-

o trvalo udržateľnom rozvoji.
24. – 26. 11.  9:00 – 9:45
Projekcia ﬁlmov pre malé deti
24. – 26. 11.  10:30 – 11:15
Projekcia ﬁlmov pre starších žiakov
24. – 26. 11.  12:00 – 12:45
Projekcia pre študentov
24. 11.  18:00 – 20:00
25. – 26. 11.  14:00 – 18:00
Projekcia pre dospelých
Uvádza: generálny riaditeľ festivalu Ing. Pavol Lím.
Bližšie informácie o ﬁlmoch na www.slovakemb.
cz/SI Pripravil Ekotopﬁlm v spolupráci s SI.
27. 11. o 19.00
PETER CMORÍK
Koncert mladého populárneho slovenského speváka, víťaza súťaže Slávik 2007. Vstup len na
pozvánky! Pripravil SI.
2. 12. o 17.00
XXX. projekcia cyklu Slovenská literatúra a ﬁlm
PETER KOVÁČIK: HODINY
V spolupráci so Slovenským ﬁlmovým ústavom.
4. 12. o 21.00
PETRA BÖRNEROVÁ BAND & MILOŠ ŽELEZŇÁK
Krst novej CD-platne s hosťami, ktorými sú Ďuro
Turtev (Slovensko) a Zsolt Benko (Maďarsko).
Bluesový sklep, Liliová ul. 10, Praha 1
www.petrabornerova.com
16. 12. o 9.00
Dni slovenskej kultúry v Chocni
SLOVENSKÁ PRÓZA A POÉZIA – OD ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI PO SÚČASNÚ MODERNU
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou,
prednesom ukážok z diel a besedou.
V spolupráci s KSK.
17. 12. o 9.00
Dni slovenskej kultúry v Chocni
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU – CYKLICKÝ
VÝCHOVNO-DRAMATICKÝ PROGRAM PRE
NAJMENŠÍCH ŽIAKOV.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
V spolupráci s KSK.
Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1), ak nie je
uvedené inak.
Upozornenie: zmena programu, termínov a časov vyhradená!

dený prívlastok J. Vitula použil aj v názve. Autor publikáciu skromne chápe ako doplnok
k početným knihám, ktoré rozoberajú Karajanov život i dielo a vyšli v predchádzajúcich rokoch. Na spoluprácu s Majstrom taktovky si na
stránkach Vitulovej práce spomínajú aj ďalší
umelci. Z nich uveďme aspoň Christiana Arminga, šéfdirigenta Novej tokijskej filharmónie
či Naděždu Knipplovú, sólistku opery Národného divadla v Prahe. Z publikácie je zrejmé aj
uznanlivé zmýšľanie Karajana o českých kultúrnych tradíciách. Stručne: Vitulovo dielo poteší každého priateľa vážnej hudby. (jg)

Program Klubu slovenskej kultúry
november a december 2008
Správy a oznamy
Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry
sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky metra C – I.
P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky metra A – Náměstí
Míru). Funguje tu aj knižnica slovenskej literatúry.
Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený: 100 Kč
pre študentov a dôchodcov 200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom čísle časopisu LISTY 12/2007. Príspevok budete môcť uhradiť aj
v hotovosti v priestoroch Domu národnostných menšín vo
Vocelovej 602/3, Praha 2, najlepšie v pondelok a v stredu
od 13.00 do 18.00 alebo po telefonickej dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet v Komerčnej banke, Spálená
51, Praha 1, č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie
patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený
členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

Zo života KSK
V utorok 28. 10. sa v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch uskutočnila akcia v spolupráci s KSK – Zatvor oči
/ Zavři oči, prezentácia knižky uspáavaniek a rozprávanie
o jej autorke Lenke Procházkovej. Účinkovali: členka KSK
– Viera Kučerová a Roman Pomajbo.
V stredu 29. 10. sa v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch uskutočnila akcia v spolupráci s KSK – České pohádky
alebo slovenské rozprávky, veselá hodinka dramatizovaného čítania z českých a slovenských rozpráavok. Účinkovali: členka KSK – Viera Kučerová a Roman Pomajbo.

Naša programová ponuka
Utorok 14. 10. – Štvrtok 20. 11.
Teplice
MESIAC ČESKO-SLOVENSKEJ KULTÚRNEJ VZÁJOMNOSTI V TEPLICIACH
Kultúrne programy v rámci ktorých sa predstaví aj KSK.
Partneri: Obec Slovákov ČR, Klub slovenskej kultúry Praha,
Regionální knihovna Teplice, Židovská obec Teplice, Konzervatórium Teplice a Lázeňský dům Beethoven, s ﬁnančnou podporou mesta Teplice, Kerstavu Teplice a akciovej
spoločnosti Severočeské doly Chomutov.
Pondelok 27. 10 . – Pondelok 3. 11.
Reštaurácia Zlatý kríž, Masarykova ul., Praha 1
TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ KUCHYNE
Pondelok 10. 11. o 16.30
Regionálna knižnica, Lipová ul., Teplice
POZÝVAM VÁS NA SVOJU PLANÉTU
Večer s obľúbenou herečkou Květou Fialovou. Uvádza Peter Lipták. Hudobná spolupráca – študenti teplického konzervatória.

Streda 12. 11. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
ČESKOSLOVENSKO, SLOVENSKO A NÁRODNOSTNÉ
MENŠINY 1918 – 1938
Seminár pre stredné školy v rámci príprav V. pražskej stredoškolskej konferencie Československo – zaniknutý
štát v Európe. Pripravili: Helena Nosková, Radovan Čaplovič a Miriam Pešková.

Štvrtok 20. 11. o 17.00
Židovská obec, Lipová ul., Teplice
ŽIDOVSKÁ MENŠINA V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH
1945 – 1953
Prednáška PhDr. Heleny Noskovej, CSc., predsedníčky
Klubu slovenskej kultúry v Prahe na tému „Židovská menšina
v Československu v rokoch 1945 – 1953“. Pripravili: KSK,
ROS Teplice v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny
AV ČR. Vstup voľný.
Streda 26. 11. o 10. 00
Filozoﬁcká fakulta UK, Námestie Jana Palacha, Praha 1
SKÚSENOSTI A VZŤAHY. LOTYŠSKO A ČESKÁ SPOLOČNOSŤ 1919 – 2008
Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou veľvyslankyne J.E. Argity Daudze a dekana FF UK PhDr. Michala
Stehlíka, PhD. Odznejú aj príspevky venované národnostným menšinám, vrátane slovenskej. Vstup voľný.
Štvrtok 27. 11. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej
problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti
prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK – JUDr. Marta
Očovská pre členov KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali
dopredu na telefónne čísla KSK, t. j. 221 419 822 alebo
724 025 170.
Štvrtok 27. 11. – Piatok 28. 11.
Kongresové centrum Babylon, Liberec
1. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: MULTIKULTURALITA A MENŠINA V EUROPSKOM KONTEXTE
Súčasťou konferencie je prezentácia výstavy DOMUS pri
KSK: „Slováci v českých krajinách v 19. – 21. storočí“
a výstava martinského Slovenského národného múzea:
„Dva brehy rieky Moravy“ (v spolupráci s KSK), ako aj príspevky o slovenskej národnostnej menšine.
Utorok 2. 12. v čase 8.00 – 17.00
Magistrát hlavného mesta Prahy
Nová radnica, Mariánske nám. 2, Praha 1
MULTIKULTÚRNY DIALÓG – 8. STRETNUTIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Mezinárodná konferencia Multikultúrny dialóg poriadaná hl.
m. Praha v rámci 8. stretnutia národnostných menšín. Pod
záštitou Jiřího Janečka, radného hl. m. Prahy a za účasti J.E.
Michaëlle Jean, generálnej guvernérky Kanady.
Štvrtok 4. 12. od 9.00
ZŠ Prosek, Litvínovská ul., Praha 9
MRÁZIK
Detské bábkové predstavenie na motívy známej ruskej rozprávky v podaní divadla Piškot a v spolupráci v KSK.
Štvrtok 11. 12. o 15.00
Zasadacia miestnosť, resp. miestnosť KSK
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Výtvarné utorky pre deti, pod vedením výtvarníčky Zuzany
Štancelovej, členky KSK. Tentoraz s vianočnou tematikou,
s cieľom nakresliť darček pre rodičov. Vstup voľný.
Piatok 12. 12. v čase 9.00 – 14.00
Spoločenská sála a Kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
ČESKOSLOVENSKO – ZANIKNUTÝ ŠTÁT EURÓPY,

Sobota 13. 12. v čase 9.00 – 13.00
Praha
PO SLOVENSKÝCH STOPÁCH PRAHOU
Záver 5. ročníka konferencie stredoškolákov Poznejme
se vzájemně – Poznajme sa vzájomne. Exkurzia po pamätných miestach slovenskej histórie, česko-slovenských
vzťahov a dejín národnostných menšín v Prahe. Pripravili
Mgr. Lenka Bukovská, Mgr. Marcela Cacková, PhDr. Radovan Čaplovič, PhDr. Helena Nosková, CSc. a MgA. Miriam
Pešková.
Štvrtok 18. 12. v čase 14.00 – 18.00
Základná škola sv.Voršily
Ostrovní ul., Praha 1
VÝSTAVA A PREZENTÁCIA CELOROČNÝCH PRÁC DETÍ
Z 3. B
Pri príležitosti vianočných trhov sa koná výstava a prezentácia celoročných prác detí z 3. B (v ich triede na 1. poschodí),
ktoré navrhli a dotvorili bábky – marionety. Deti z 3. B predstavia v rámci tejto charitativnej akcie výsledky svojej celoročnej práce – bábky – marionety. Akcia je podporená KSK.
Výtvarnou lektorkou je Zuzana Štancelová, členka KSK.
Vstup voľný.
Štvrtok 18. 12. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej
problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti
prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK –
JUDr. Marta Očovská pre členov KSK. Prineste si so sebou
doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali
dopredu na telefónne čísla KSK, t. j. 221 419 822 alebo
724 025 170.
Piatok 19. 12. v čase 10.00 – 15.00
Piatok 19. 12. od 17.00
15. VÝROČIE ČASOPISU LISTY Slovákov a Čechov
Kolokvium – menšia konferencia o vydávaní a poslaní krajanskej, resp. menšinovej tlače a kultúrno-spoločenský
program pri príležitosti 15. výročia časopisu LISTY Slovákov
a Čechov. Akcia sa koná aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva kultúry ČR, MŠMT
ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Pripravil KSK. Podrobnejšie
informácie vám priblížime v najbližšom vydaní časopisu.
Vstup len na pozvánky.
Sobota 20. 12. o 18.00
Divadlo U Hasičů
Římská 2135/45, Praha 2
VIANOCE S LIMBOROU
XIX. ročník slávnostného programu Vianoce s Limborou.
Zvyky a obyčaje s atmosférou predvianočného času a slovenských Vianoc. Ochutnávka typických vianočných dobrôt – kapustnica, oblátky, ... Program pripravili SZ Limbora,
KSK, Slovenský inštitút, Detvan, Etnica a ďalší. Účinkujú:
súbory Limbora, Limborka a ich hostia.

Bližšie informácie o niektorých programoch sa dozviete
aj na internetových stránkach – www.klubsk.net
Väčšina programov je ﬁnancovaná MK ČR v rámci dotácií
pridelených na rok 2008. Niektoré z programov sú pripravené s ﬁnančným prispením MŠMT ČR, hl. m. Praha a prípadne sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín, Vocelova 602/3, 120 00
Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net
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Utorok 11. 11. o 9.00
Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel
a besedou. Program pripravili SI a KSK. Vstup voľný.

Utorok 18. 11. o 19.30
Kúpeľný dom Beethoven, Teplice
KONCERT MLADÝCH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
UMELCOV
V rámci programu zaznejú diela slovenských a českých skladateľov. Pripravila ROS Teplice v spolupráci s KSK.

JEHO NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ICH OSUDY
5. ročník študentskej konferencie pražskej i mimopražskej
stredoškolskej mládeže: Poznejme se vzájemně – Poznajme sa vzájomne. V rámci konferencie budú vyhodnotené najlepšie príspevky študentov. Konferencia je okrem vyhlásenia víťazov spojená s bohatým kultúrnym programom.
Pripravil KSK s podporou MŠMT ČR, ÚSŽZ SR a MHMP.
Vstup voľný.

modrá stránka

Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú záujem byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odborných
záležitostiach, nech nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Štvrtok 13. 11. o 9.00
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov
pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Pri
príležitosti otvorenia programového cyklu „Hrátky se slovenštinou“ v materskom centre. Program nadväzuje, tak ako v roku
2006, na tradičný program KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami. Účinkujú Viera Kučerová
a Martin Matejka. Program pripravili KSK a SI. Vstup voľný.
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