ťastné a veselé Vianoce,
ako aj správny smer pri cestách v roku 2009
čitateľom časopisu Listy
želá vedenie Klubu slovenskej kultúry a redakcia

Š

Dovoľte mi prezradiť na seba malé tajomstvo, o ktorom vie hádam len moja najbližšia rodina. Okrem toho, že väčšinu pracovného týždňa venujem svojej farárskej práci
a prípravám spojeným s jej výkonom, vždy
sa teším na pondelok. Nielen preto, že tento
deň je neoficiálnym farárskym víkendom, ale
aj preto, že v tento deň vychádza môj obľúbený motoristický časopis, ktorého nové
číslo mi unikne len vo výnimočnom prípade.
V jednom z jeho posledných čísel ma zaujal
nedlhý článok s názvom: „Srab anebo rozvaha?“. Pod týmto provokatívnym názvom
autor písal o tzv. defenzívnej jazde. V čom
spočíva? V praxi ide o predvídavú a ohľaduplnú jazdu, pri ktorej nemyslíme len na seba,
ale aj na ostatných účastníkov cestnej premávky. Jednoducho povedané, snažíte sa
jazdiť čitateľne i ohľaduplne a nikdy nepodliehate pocitu nadradenosti nad ostatnými
vodičmi, aj keď máte lepšie, väčšie, drahšie či rýchlejšie auto a pred vami sa vlečie
začiatočník. Najmä pri hustote súčasnej
premávky a s prichádzajúcimi zimnými mesiacmi je tento štýl veľmi aktuálny.
Prečo to spomínam? Napadla mi krásna
asociácia. S prichádzajúcimi vianočnými
sviatkami sa zhusťuje „ľudská premávka“
aj na trhoviskách a v nákupných centrách.
Každý sa snaží, a ako je u nás dobrým zvykom, väčšinou na poslednú chvíľu, zohnať
niečo pekné a originálne pre najbližších.
Osobne nemám nič proti predvianočnému
zhonu. Ak naozaj chceme pripraviť a urobiť niečo pekné pre seba i pre našich najbližších, musíme vynaložiť aj istú námahu –
a keď tak robíme všetci naraz, zákonite sa

stáva, že si prekážame. Nejako sa nám nepáči, že všetci chcú to, čo aj my, t.j. čo sa
viaže k štedrovečerným zvykom. Nečudujem sa, že potom nejeden človek s bezradnosťou hovorí, že už sa teší, keď bude po
Vianociach – podobne, ako keď si šofér
vydýchne vo chvíli, keď po vyčerpávajúcej
jazde po autostráde D1 zbehne v Brne na
odbočku do Bratislavy.
Nie je však treba z Vianoc a od Vianoc utekať. Najmä ak je na ich konci niečo nepostrehnuteľné a jedinečné, čo nás môže
obohatiť a sústavne tešiť. Je jasné, že aj vianočný zhon sa raz skončí a všetko sa vráti do
normálneho tempa. Príde čas, keď stromčeky nebudú ozdobovať naše obývacie izby
a darčeky sa pokazia, omrzia alebo zovšednejú. Príde január, február, marec a tak ďalej, avšak ozvena Vianočnej zvesti môže
znieť ešte dlho. Je totiž Božím svedectvom
o našej záchrane, ktoré platí navzdory vekom, režimom, zvykom a naším ľudským náladám. Ak by Vianoce boli založené na tomto
podstatnom, tak si nechcem ani domýšľať,
čo všetko by u nás doma i v spoločnosti bolo
inak. Predstaviť si to však dokážem. Preto
potrebujem žiť z vianočnej nádeje dlhšie než
len pár zimných dní.
A napokon ešte jedna výzva pre všetkých,
ktorí sa vydávajú do vianočných ulíc. Prosím, nezabudnite sa pripútať a jazdiť defenzívne. Lebo všetci chceme prežiť Vianoce
krásne a radostné.
Dušan Tillinger
Autor je farár slovenského evanjelického zboru v Prahe
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rozhovor čísla

Zamilovaný do dreva
S rezbárom Vladimírom Morávkom o tajoch tvorby
Igor Otčenáš
a života
V galérii Slovenského inštitútu v Prahe sa svojimi výtvormi predstavuje v súčasnosti rezbár Vladimír Morávek. Túto príležitosť sme využili na rozhovor, v ktorom sa snažíme poodhaliť zázemie umelcovej tvorby.
Spojenie kameraman a rezbár nemá nejakú vnútornú logiku, ak si odmyslíme istú
nevyhnutnú mieru kreativity, ktorú si vyžadujú obe tieto umelecké povolania. Ako sa
teda v kameramanovi narodil rezbár?
Byť kameramanom je v mnohých smeroch
síce pekné a určite aj atraktívne povolanie.
Svojím spôsobom je to však povolanie veľmi
špecifické, ba povedal by som, až obmedzujúce. Človek si ťažko môže vyberať, čo bude
nakrúcať, je vlastne v úväzku, v zamestnaní.
Vykonával som túto prácu takmer po celý produktívny život, ale nenachádzal som plnohodnotné výsledky, niečo, čo by ma napĺňalo. Vyštudoval som na Strednej škole umeleckého
priemyslu fotografiu, kde sa od adeptov očakáva výtvarná vnímavosť, originalita a tvorivosť.
V tom som sa cítil silný. Kameramanská televízna prax je však niečo celkom iného. Typ človeka ako ja si v tom výrobnom kolobehu len
ťažko nachádza vlastné uplatnenie, svojské videnie. Hoci sa zase veľmi sťažovať nemôžem,
pretože som pracoval s takými režisérmi akými
sú napr. Igor Luther či Ivan Húšťava, a robil
som aj dokumenty pre Krátky film. Ale napokon som sa aj tak naplno realizoval v dreve.
Som zo Záhoria, v styku s drevom som bol od
detstva. Ani sám neviem prečo, ale do dreva
som sa zamiloval. Je to celoživotná láska.
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Prečo ste teda nešli za hlasom srdca
už skôr?

2

Ja som chcel byť rezbárom, ale môj otec
si nevedel predstaviť, že by som ním bol.
On mal totiž veľmi zjednodušenú predstavu
o tom, čo znamená byť rezbárom: to je taký
ujko, čo stružliká varešky a potom ich predáva po jarmokoch. „Z toho sa chceš uživiť?“ – to bol jeho hlavný a nepriestrelný
argument. Tak ma teda dal na štúdiá do Bratislavy. Zmieril som sa s tým, ale drevo vo
mne zostalo. Škola ma bavila, ale aj tak som
cítil, že prostredníctvom kamery nikdy nepoviem to, čo by som dokázal povedať ako slobodný umelec prostredníctvom dreva.
Po absolvovaní strednej školy ste
sa dostali na FAMU v Prahe. To je dosť
veľký skok a „skokanov“ – vzhľadom na
atraktivitu školy a povolania – je strašne
veľa. Ako sa vám zmena podarila?
Na FAMU som sa vlastne hlásil preto, lebo
to isté urobili skoro všetci moji spolužiaci. Vôbec som si neuvedomoval, že tým – prirátajúc
k tomu maturantov z ďalších škôl – vznikne na
prijatie do tej školy abnormálny konkurenčný
tlak, v ktorom vlastne nemám šancu zaznamenať úspech. Ani mňa na prvý raz nevzali.
Nejako som však svojou prácou pedagógov
presvedčil, že som sa o dva roky neskôr na
školu naozaj dostal. Medzitým som pracoval
ako asistent Alexandra Strelingera, ktorý ma
pripravil na prijímacie skúšky.
Ako si spomínate na roky strávené
v Prahe?
Fantastické roky! Jednak sme mali skvelých
pedagógov, či už to bol Jiří Menzel, architekt
Václav Mencl, Jaroslav Kučera, Pavel Šmok,
Jan Kališ – všetci patrili do extratriedy a človek od nich získal nielen rozsiahle vedomosti,
ale aj istý kritický nadhľad nad vecou. Mojím
kolegom v študentských laviciach bol napríklad český režisér Karel Smyczek. Býval som
na Hlávkovom internáte pod Karlovým námestím, ktoré je pre mňa dodnes akýmsi mystickým miestom. Často som sa tam v parku učil
– vtedy to bolo ešte miesto na meditáciu
a oddych. V Prahe som sa aj ženil, konkrétne

Kedy ste pocítili volanie dreva tak intenzívne, že ste sa rozhodli opustiť kameru a venovať sa rezbárstvu naplno?
To sa vlastne nedá presne povedať. Inklináciu k drevu, ako som už povedal, som pociťoval od detstva. Vždy som cítil, že drevo je pre
mňa „to“ pravé. Ale súčasne som aj váhal, pretože kamera mi bola zamestnaním s pravidelným príjmom. Tak som teda tridsať rokov robil
kameramana v Slovenskej televízii a vyrezával popri tom. Ale len pred dvoma rokmi som
si definitívne uvedomil, že nemá cenu siliť sa
a že sa teda začnem venovať drevu takpovediac na plný úväzok.

Dokázali by ste sa definovať ako
umelec? Čo považujete u rezbára za
rozhodujúce?
Uvedomujem si, že rezbárstvo sa považuje –
a často právom – za insitné ľudové umenie.
V tej najviditeľnejšej vrstve je to vlastne pravda,
stačí sa poprechádzať po jarmočných stánkoch. Ja sa však usilujem o istú mieru abstrak-

Vladimír Morávek (nar. 4. januára 1949
v Štefanove na Záhorí) – vyštudovaný kameraman, ale súčasne jedna z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej rezbárskej tvorby. Je absolventom Strednej školy
umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor
fotografia. Okrem toho vyštudoval aj Filmovú
akadémiu múzických umení v Prahe v odbore kamera. V rokoch 1975 – 2006 pracoval ako kameraman v Slovenskej televízii.
Od roku 2006 je v slobodnom povolaní, venuje sa sochárstvu a rezbárstvu. Žije v Bratislave.
Jeho tvorbu možno rozdeliť na voľnú komornú plastiku a na plastiku monumentálnu.
Ako píše výtvarná teoretička Mária Zajíčková,
pre Morávka je príznačné, že „materiál (lipu,
topoľ, dub, gaštan, orech, čerešňu, višňu,
slivku) i techniku spracovania si volí v súlade
s témou, pričom pracuje aj so svetlom a tieňom; pre expresívne vyznenie používa polychrómiu alebo inokedy zase impresívne pôsobiacu úspornú koloratúru so zlátením.“
Základnou témou Morávkových prác je vnú-

sa dá naučiť a technicky zvládnuť, ale bez lásky k drevu si človek nikdy nenájde vlastný
štýl, originalitu a zostane natrvalo vskutku iba
obyčajným zručným vareškárom.
Autor je riaditeľ Slovenského inštitútu
a publicista
Foto: Jan Juránek
torný svet človeka v kontextoch s prírodou
a spoločnosťou. Vlastným rukopisom spracúva pestrú škálu motívov: sakrálne (predovšetkým betlehemské scény, narodenie
Spasiteľa, anjeli a archanjeli, svätci-patróni, madony s dieťaťom na rukách, ukrižovaný Kristus), motívy svetské (hudba, baladická krajina s koňmi, tanečníci, hudobníci,
klauni), ale aj príbehy rozprávkové, plné
alegórií a mýtov (Žabia kráľovná, Jánošík,
Pastier s ovečkami, Chlapčenský sen). Morávkov štýl je svojský a neopakovateľný: vie
dokonale odpozorovať výraz gotiky i baroka,
pričom však zostáva trvalo pripútaný k domácej ľudovej rezbárskej tradícii.
Dielo V. Morávka poznajú návštevníci múzeí
a galérií po celom Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku i Spojených
štátoch). Viackrát vystavoval na salóne betlehemov vo francúzskom meste Àrles, ako
aj na podujatí Sto jasličiek pre Rím. Je zastúpený v mnohých verejných i súkromných
zbierkach. Vytvoril známe monumentálne
plastiky pre amfiteáter vo Východnej, ale
aj v mnohých ďalších mestách Slovenska
– Bratislave, Banskej Štiavnici, Štrbskom
Plese či Trenčíne.
Výstavou v Galérii Slovenského inštitútu –
otvorenou minulý mesiac – sa umelec predstavuje v Prahe ako samostatný autor po piatich rokoch.
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Aké boli vaše začiatky ako rezbára,
ktorý hľadá vlastnú tému a výraz?
Prvé väčšie dielo som vytvoril už dávno, na vojenčine v Uherskom Hradišti. Čakali sme druhé
dieťa, preto som žil v istom pochopiteľnom napätí. Mal som však aj dosť voľného času. Tak
vznikla plastika Naše deti, ktorú máme dodnes. To bol zásadný moment: zrazu som cítil, že toto môže byť moja cesta umeleckého
naplnenia, ktorou – s istou mierou prijateľnej
nepohodlnosti – možno kráčať aj popri zamestnaní. Potom som chcel urobiť deťom radosť pod stromček, a urobil som im betlehem.
Ten mal nečakaný úspech nielen u detí, ale aj
u odbornej verejnosti. Vystavil som ho v Prahe
a dr. Vaclík, predseda Spolku českých výrobcov betlehemov (Spolek českých betlemářů),
ho kúpil pre múzeum betlehemov v Třebechoviciach, kde sa nachádza dodnes. Dnes mám
„na konte“ už stodvanásť betlehemov. Ten najväčší je vysoký 4,5 metra a stojí vo Východnej. To bol teda začiatok. Uvedomil som si, že
podobné diela nielenže som schopný vyrobiť a že moja práca sa niekomu aj páči, ale že
mám aj svoj rukopis a výraz.

cie. Viem abstraktne myslieť a v tomto smere
sa považujem za akademického umelca. A pocity si nenechávam iba pre seba, dnes učím
na odborných kurzoch v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave deti i dospelých tajomstvám rezbárskeho remesla. Snažím sa ich
naučiť nielen základné grífy, ale vštepiť im do
vedomia to podstatné: že rezbárske remeslo

tradičné umenie

v Dienzenhofferovom kostole. S manželkou
sme sa zoznámili vo vlaku, keď som sa vraciaval domov. A napokon, v Prahe sa každý rok
stretávam s českými i slovenskými výrobcami
betlehemov, vystavujeme v Betlehemskej kaplnke. Takže puto s Prahou je stále pevné.

3

ekonomika

Mochovce – víťazstvo,
prehra či kompromis?
Úvahy nad jadrovou energiou

Ján Baláž

Začiatkom novembra padlo po niekoľkých rokoch neistoty, váhania a hádam aj politických hier deﬁnitívne rozhodnutie
o dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Dvojtretinový vlastník Slovenských elektrární – taliansky
podnik Enel – spoločne s vládou Slovenskej republiky slávnostne potvrdil záujem o dokončenie diela, ktoré bolo dlhšie
obdobie predmetom handrkovania či – slušne povedané – politicko-spoločenských vibrácií. Celkové investície sa zatiaľ
odhadujú na 84 miliárd slovenských korún.
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reň v Jaslovských Bohuniciach. Dôvodom
mala byť malá bezpečnosť reaktorov sovietskeho typu. Argumentom bol o. i. syndróm
Černobyľa, ale nielen on. Slovensko však nebolo jedinou krajinou, ktorá sa musela podvoliť nepriamemu nátlaku a uzavrieť dva bloky,
ktoré boli modernizované a mohli by fungovať
až do roku 2015.

4

To, na čo sa roky čakalo, sa teda pomaly
mení na skutočnosť. Premiér slovenskej
vlády Robert Fico môže byť spokojný. Presadil myšlienku o energetickej nezávislosti Slovenska. Aspoň teda čiastočnej. Celý problém
sa však začal odvíjať dávno predtým ako Slovenské elektrárne kúpil Enel. V rámci rozhovorov (a následných zmlúv) pred vstupom do
Európskej únie ešte predchádzajúca vláda
Mikuláša Dzurindu vcelku veľmi ľahko súhlasila s podmienkou, presadzovanou protijadrovou lobby a najmä susedného Rakúska, že
v priebehu niekoľkých rokov úplne odstaví
kedysi prvú československú jadrovú elektrá-

Kauza IGNALINA
Predmetom politického kupčenia bola
a stále je aj jadrová elektráreň v Ignaline, meste ležiacom asi 130 km severovýchodne od litovského hlavného mesta
Vilnius. Je jedinou svojho druhu v pobaltských krajinách a svojim výkonom 1500
MW zásobuje elektrinou aj susedné Lotyšsko, Bielorusko a oblasť ruského mesta
Kaliningrad. Pred štyrmi rokmi Litovčania
odstavili jeden blok a v roku 2009 by mali
aj druhý, čiže posledný. Dôvodom odstávky
podobne ako v prípade Jaslovských Bohuníc malo byť riziko prevádzky. Medzitým sa
však ukázalo, že nejde ani tak o bezpečnostné hľadisko, ako skôr o politické rozhodnutie. Bez Ignaliny by bola Litva takmer
na 75 percent závislá od dovozu elektrickej energie... Pritom náklady na výrobu kilowatthodiny v Ignaline sú asi o polovicu
nižšie ako je cena dovezeného prúdu. Na
rozdiel od Slovenska sa však Litovci – aspoň teda litovská verejnosť – vzopreli a požadujú od Bruselu odklad odstávky o dva
roky. V krajine usporiadali nedávno referendum, v rámci ktorého sa až 92 percent zúčastnených občanov vyslovilo za predĺženie funkčnosti elektrárne. Do akej miery
budú takéto rozhodnutie ľudu akceptovať
tamojšie politické špičky, je samozrejme
otázne. Protiargument je silný – Ignalina je

súčasťou bývalého sovietskeho energetického systému a ruský vplyv sa musí oslabiť.
Bez ohľadu na vlastnú sebestačnosť.
Tlaky environmentalistov
Popri politicko-ekonomických záujmoch nemožno nespomenúť stanovisko ochrancov
prírody. Pre tých je „jadro“ apriórne neprijateľné. Zelení sú dnes v Európe významnou nátlakovou zložkou. Problémom však
zostáva, kde nachádzať iné energetické
zdroje. Ochrancovia životného prostredia
argumentujú možnosťou havárie jadrovej
elektrárne a hovoria o alternatíve paroplynového cyklu. Málokedy však spomínajú nákladovosť. Finančné vstupy tohto druhu sú
pritom značné. Nepáčia sa im príliš ani tepelné elektrárne, najmä kvôli emisiám kysličníka uhličitého, ktoré spôsobujú rozširovanie tzv. ozónovej diery a tým následne
otepľovanie celej planéty. Podľa expertov
existuje v súčasnosti vo svete asi 430 jadrových reaktorov a tie ušetria asi dve miliardy
ton spomínanej škodlivej látky, ktorú by inak
vyprodukovali elektrárne tepelné. Objem
uhlia, ktorý sa takto každoročne ušetrí, je
takisto značný. Zelení síce majú svoje vízie,
ale reálnu alternatívu, podloženú číslami, zatiaľ neposkytujú. Alebo – nemajú zatiaľ dostatočnú politicko-ekonomicko-spoločenskú
podporu pre tieto názory. Niektoré sily argumentujú, že elektrárne paroplynového cyklu
sú závislé od dodávok plynu – a v rámci Európy sa niečo podobného dá sotva realizovať bez ruského partnera... Je to politickoekonomické sudoku.
Energetická sebestačnosť
O energetickú sebestačnosť sa vo väčšej
či menšej miere snaží každá krajina. Preto

niet vari sviatočnejších dní ako práve Vianoce,
Vianoce ktoré sú opradené toľkým množstvom
obyčají a zvykov. Tento čas ladí všetkých ľudí dobrej vôle do mäkších tónov. Je to preto,
lebo ide o chvíle ľudskej nádeje, pohladenia, spolupatričnosti a rodinného pokoja.
Som veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť v tomto adventnom čase, drahí Slováci,
ktorí ste roztrúsení po celom svete, ale neustále sa vraciate ku svojim koreňom cez zvyky
a tradície, ktoré vekmi vytvorili naši predkovia. Aj ďaleko za hranicami materskej vlasti ste
si vytvorili vlastné ostrovčeky, na ktorých budú cez Vianoce rozvoniavať sviatočné koláče
a jedlá vašich starých materí. Pri ozdobenom vianočnom stromčeku zaznejú slovenské
koledy, vinše a betlehemské hry. Na nebi sa potom objaví prvá hviezda a tento vianočný
večer bude dlho doznievať vo vašich láskavých a šľachetných srdciach.
V mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene svojom vám prajem
šťastné, radostné, pokojné a požehnané vianočné sviatky a v nastávajúcom roku 2009
veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody a veľa ľudského porozumenia.
PhDr. Vilma Prívarová,
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava
Ilustračná snímka: Slovpress
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Autor je novinár z Bratislavy
Foto: archív

Drahí
hí krajania,

vianočný vinš

sa nedá vyčítať ani terajšej slovenskej
vláde, že tlačí na vlastníka elektrární, aby
dostaval ďalšie dva bloky Mochoviec, tak,
ako sa zaviazal už skôr. Navyše keď bývalá
vláda premiéra Dzurindu za „pozoruhodných“ okolností „prešustrovala“ jednu (tzv.
zlatú) akciu, čím Enelu dala vlastne možnosť správať sa ako úplný vlastník elektrární
(aj keď je len 66-percentný) a za rovnako
zvláštnych okolností prenajala vodné dielo
Gabčíkovo. Podmienky zmluvy sú pritom
neuveriteľne nevýhodné pre štát. A takmer
nepriestrelné. A nemusíme pri tom ani len
citovať názor predsedu SNS Jána Slotu,
ktorý zmluvu o Gabčíkove označil za „paškvil a podvod enormných rozmerov“. Je
pravdepodobné, že pri odstúpení od zmluvy
o prenájme Gabčíkova, hoci aj len niekoľko
týždňov pred jej vypršaním, by Slovensko
muselo zaplatiť Enelu desiatky miliárd korún. Taký je názor niektorých právnikov.
Iní tvrdia, že zmluva je neplatná, lebo toto
vodné dielo je súčasťou medzinárodného
sporu s Maďarmi.
Hádam aj otázka Gabčíkova bola jednou
z okolností, prečo Enel súhlasil s dostavbou Mochoviec. Predseda slovenskej vlády
R. Fico hovoril veľmi dôrazne o tom, že je
ochotný ísť pre túto kauzu aj do sporu s Európskou úniou – keď sa odstavia Bohunice,
musia sa dostavať Mochovce. A Mochovce
sa dostavajú, podľa všetkého za 2,75 mld.
eúr, čo je v porovnaní s pôvodným odhadom
takmer o miliardu viac. Terajší riaditeľ slovenského Enelu Paolo Ruzzini tvrdí, že ide
o dôsledok zhodnotenia koruny a rastu nákladov na technológiu a materiál.
Na druhej strane, spokojná nemusí byť
len slovenská vláda, ale aj samotný Enel.
Ten totiž túto skoro 100-miliardovú investíciu dokáže pokryť bez toho, aby si požičiaval. Všetko zaplatí z toho, čo zarobí na Slovensku. Súčasťou dohody je aj bod, že štát
sa vzdá svojich dividend z ročných výnosov elektrární. V tejto súvislosti treba oceniť, že Enel, ktorý prebral elektrárne v červených číslach, z nich urobil prosperujúci
podnik – aj napriek tlaku vlády na stabilizovanie cien elektriny. A tak otázka, kto bude
mať z toho úžitok, sa zdá byť vyriešená:
v prospech oboch zainteresovaných strán –
vlády i Enelu. A dúfajme, že aj bežných spotrebiteľov.
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Opozícia v koncoch –
premiér bez súpera
Martin Guzi
Pôvodne som chcel písať o zákone roka – návrhu štátneho rozpočtu. Avšak na to, čo na rozhraní novembra a decembra
predviedla slovenská opozícia, sa nedá nereagovať.
Tri opozičné strany – SDKÚ-DS, KDH a SMK –
predložili koncom novembra návrh na odvolanie
ministra financií Jána Počiatka kvôli domnelému
nezvládnutiu prípadu Tipos. Podľa právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu SR má štátna
spoločnosť Tipos zaplatiť českému podnikateľovi Radovanovi Vítekovi 1,9 miliardy Sk za prehratý spor štátneho Tiposu so spoločnosťou
Športka o know-how na prevádzkovanie a organizovanie lotériových hier na Slovensku.
Opozícia ministrovi financií vyčítala, že nekonal
vo verejnom záujme, ale v záujme Vítkových
cyperských firiem. Počiatek sa totiž rozhodol,
že štát Tiposu poskytne 1,4 miliardy Sk a 500
miliónov že doplatí Tipos z vlastných zdrojov.
Nepozdával sa jej ani odklad zverejnenia mimosúdnej dohody medzi Tiposom a firmou
Lemikon zo strany ministerstva financií. Opoziční predstavitelia Počiatka kritizovali aj preto,
že generálneho prokurátora nežiadal o podanie mimoriadneho dovolania. Tipos bolo pritom
možné nechať aj zbankrotovať, z konkurznej
podstaty vyplatiť časť spornej sumy a popritom
zriadiť nový subjekt, čo by vychádzalo vždy lacnejšie ako spomínané necelé dve miliardy.
Pohľadávku od Športky odkúpil český podnikateľ tento rok, podľa opozičného politika
Ivana Mikloša Vítek však už pri jej kúpe musel
mať istotu, že Tipos nepôjde do konkurzu.
Predseda Národnej rady SR má na zvolanie
mimoriadnej schôdze sedem dní. Návrh dostal v piatok, a vzhľadom na to, že prebiehalo
riadne zasadnutie Národnej rady SR, kde sa
rokuje od utorka do piatku, schôdzu k odvolávaniu Počiatka zvolal na pondelok 1. decem-

bra o 18.00. O vhodnosti termínu sa dá polemizovať; vypovedá síce o politickej kultúre
predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku,
nedá sa však spochybniť, že bol stanovený
v súlade s právom.
Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda potom
predviedol jednu z najväčších absurdít novodobej slovenskej politiky. Tri hodiny pred začiatkom mimoriadnej schôdze oznámil, že jeho
strana sťahuje sedem podpisov spod návrhu
na odvolanie a jeden podpis tak chýba do naplnenia podmienky 30 podpisov potrebných na
zvolanie mimoriadnej schôdze. Odôvodnil to
tým, že na druhý deň poslanci na ministerstve
financií absolvujú poslanecký prieskum a odtajniť by sa mala aj zmluva medzi Tiposom a Vítkovou firmou. Opozícia podľa neho opätovne
požiada o vyslovenie nedôvery ministrovi, ale
neskôr, teraz chce získať dostatok informácií.
O tom, že na ministerstve financií sa uskutoční
poslanecký prieskum, vedel M. Dzurinda už
skôr – a rovnako vedel aj to, že minister financií sľúbil zmluvu odtajniť. Prečo teda podával
návrh na odvolanie skôr, vie iba on sám. Alebo
inak. Bývalý premiér stratil cit pre skutočnosť
a žije v presvedčení, že ešte stále ťahá figúrkami na šachovnici on. Zrazu sa mu zamarilo,
že si niečo dokáže, ja ja ja, ako malý chlapček, ja, ja, dnes nechcem rokováááť, kričí na
plné hrdlo. A vymyslí si, že sa stiahnutím podpisov dá zrušiť riadne zvolaná schôdza.
Zatiaľ čo predseda SMK P. Csáky s Dzurindovým postupom súhlasil, zdravý úsudok si
podľa mňa zachoval predseda KDH P. Hrušovský, ktorý odmietol ustúpiť – dôvody na od-

volanie ministra Počiatka sú vraj presvedčivé
a rovnaké ako boli skôr a rovnaké, aké budú aj
neskôr. P. Hrušovský vyslovil i obavu, že občania prestanú v tomto prípade dôverovať opozícii, keďže budú zneistení, o čo vlastne ide.
Opozícia pod Dzurindovým vedením stratila
po tomto salte mortale akékoľvek zdanie,
že by mohla byť potenciálnou alternatívou
voči súčasnej vláde. Fico a jeho Smer-SD
po včerajšku definitívne nemá súpera. Predseda SDKÚ-DS môže spraviť už len jediné,
odísť z politiky, a to hneď. Všetky ostatné
možnosti jeho strane i opozícii škodia viac.
Parlament schválil štátny rozpočet na rok 2009.
Štátny rozpočet má rásť o 4,6 % HDP, ale deficit
verejných financií sa napriek tomu zvýši – z pôvodných 1,7 % na 2,08 % hrubého domáceho
produktu. Kabinet totiž najprv predpokladal rast
o 6,5 %, ale ani po zmene odhadu nepripustil
znižovanie výdavkov. Slovensko si tak zrejme
zmenšilo manévrovací priestor na prípadné vyrovnávanie dopadov krízy. To všetko opozícia
prešla s bohorovným pokojom.
Známy Murphyho zákon hovorí, že čo sa môže
pokaziť, aj sa pokazí. Opozícia dva roky razí
heslo, že chce Slovensko zachrániť pred R. Ficom, ukazuje sa však, že by sme sa mali chrániť
aj pred ňou samou. Ak opozičný politik prekazí
bežný pokus o odvolanie ministra, nemá nárok
na nič, nieto ešte pomýšľať na riadenie štátu.
Premiér R. Fico tak dosiahol vrchol. Vladimír
Mečiar mal oponentov aj v časoch najväčšej
slávy; tí sa neskôr zomkli, zosilneli a hlavne, ponúkali reálnu alternatívu. Ficovi protivníci však
za dva a pol roka zoslabli a rozhádali sa. Predseda vlády a Smeru-Sociálnej demokracie jednoducho nemá súpera, a to ani rovnocenného,
ani nižšej váhovej kategórie. Na to, ako ním
pred rokmi Dzurinda a spol. pohŕdali, dobrý výkon. A opozícia už ani nevie, čo vlastne chce.
Apropo, KDH zvažuje, že podá návrh na odvolanie ministra výstavby a regionálneho rozvoja
Mariána Januška. Len či naozaj.
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff

Martin Antal
Každá vláda má právo pristupovať k spomienkam na výrazné udalosti prizmou svojho ideologického základu. Súhrn štátnych sviatkov či pamätných dní tvorí väčšinou kompromisný pohľad, keďže každá vláda doň pridá niečo svoje. Je preto
v poriadku, ak ľavica kladie dôraz na oslavy Sviatku práce, liberáli na Deň zápasu za ľudské práva a kresťanské strany na
Sedembolestnú Pannu Máriu.
čase veľmi vyspelý. Podpora študentov, podpora mladých rodín a ďalších ľudí,“ ozrejmil
premiér divákom. Našťastie hneď vysvetlil,
že nevolá po období spred roku 1989, ale
po zdravom rozume: „Prevezmime všetko,
čo bolo do roku 1989 dobré, najmä silné
sociálne systémy a na všetko, čo bolo zlé,
zabudnime a odsúďme to. Aj ja považujem
za veľkú chybu, že sa nekomunikovalo s katolíckou cirkvou. Aj ja považujem za veľkú
chybu, že ľudia nemali možnosť cestovať.“
R. Fico zjavne nerozumie tomu, že to, čo on
považuje za chybu, boli podstatné a elementárne súčasti systému, v ktorom ako dieťa
vyrastal. Bola chyba, že režim nedovolil ľuďom cestovať? Ale veď koľko ľudí by zostalo
v Československu, keby mali slobodnú možnosť opustiť štát? Režim pre svoje prežitie
nie že nemohol dovoliť cestovať, on potreboval úplnú izoláciu, ktorá sa mimochodom prejavovala streľbou na hraniciach do všetkých,
ktorí chceli žiť na slobode. Že sa „nekomunikovalo“ s katolíckou cirkvou? A ako by tak
asi tá komunikácia vyzerala, keď komunisti
v 50. rokoch 20. storočia usporadúvali pogromy na kláštory, zatvárali kňazov a v 70.
rokoch minulého storočiavyhadzovali z roboty učiteľov, ktorých ktosi videl v kostole?
Náboženstvo bolo jedným z hlavných ideolo-

gických nepriateľov systému, ktorý žil z konfrontácie – predsa ako by asi mohol komunikovať s nenávidenými oponentmi?
A reči o podpore študentov, mladých ľudí a rodín sú už čistým výsmechom. Štát sa snažil
lepiť oči ľuďom omrvinkami, aby ich dôkladnejšie odradil od „ideologickej diverzie“ a dával im pri plnom bruchu zabudnúť na rozum
a srdce. Hľadať v týchto úľavách „silné sociálne systémy“, ktoré sú hodné nasledovania,
je perverzné. Má byť zásluhou tyranského
otca rodiny, že síce bil ženu a deti každý deň,
ale vždy mali na stole kus chleba?
Bohužiaľ, horšia možnosť je tá, že R. Fico
tomu veľmi dobre rozumie. Je vysoko inteligentný a vďaka zväzáckej minulosti pozná režim zvonku i zvnútra. V tom prípade sú jeho
reči len potravou pre voličské skupiny, ktoré
ho vyniesli k moci. Ale ambíciou štátnika by
malo byť – čo ako pateticky to znie – meniť
národ k lepšiemu. A pri každej príležitosti klásť
dôraz na to, čo je hodné nasledovania. Keď
sa pri čisto „duchovných“ sviatkoch, akým je
aj 17. november, odvoláva premiér na dvojkorunové mlieko a plnú zamestnanosť, doživotne si árenduje nálepku populistu. Právom.
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff
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No platia dve pravidlá – v slušnej spoločnosti by nikto nemal hanobiť sviatky, ktoré
z rôznych príčin vyznáva ten druhý a niektoré
dni by si mali vyslúžiť dôstojné uznanie od
všetkých strán, keďže sa viažu na elementárne slobody, vďaka ktorým pravica, ľavica
či liberáli vôbec existujú. Dňom, ktorý je prototypom takéhoto sviatku, je 17. november.
Áno, môžeme sa sporiť, do akej miery udalosti na pražskej Národnej triede ovplyvnili
koniec režimu. Môžeme polemizovať, aké
percento zásluh na páde totality v Československu majú dohody svetových mocností,
aký podiel vnútorné trenice vo východnom
bloku a do akej miery sa pod zmenu podpísala nespokojnosť ľudí. Režim, samozrejme,
nepadol za jeden deň, no 17. november
predstavuje symbolický dátum zmeny, ktorá
znamenala slobodu.
Obe republiky si o rok pripomenú okrúhle
20. výročie tzv. nežnej revolúcie. Pokiaľ sa
nestane nič nepredvídateľné, Slovensko si
tento deň pripomenie za súčasnej vládnej
koalície. A aké toto pripomenutie bude, je
naopak veľmi predvídateľné. Stačí sa pozrieť, aký postoj k Novembru zaujíma najmocnejší a najpopulárnejší slovenský politik – predseda vlády Robert Fico.
Premiér sa už dávnejšie preslávil výrokom,
že si novembrové zmeny ani nevšimol – je
preto samozrejmé, že počas jeho tohtoročných vystúpení v televíznych diskusiách sa
ho popri horúcich slovensko-maďarských
vzťahoch popýtali moderátori aj na jeho postoj k nim. Vo verejnoprávnej STV komentoval R. Fico výročie 17. novembra jedinou vetou: „Musím potvrdiť, že sa začali významné
hospodárske a demokratické zmeny.“ Tento
názor potom rozvinul v debate v súkromnej
spravodajskej televízii. Vyhlásil, že na Slovensku nebola do roku 1989 nejaká čierna
diera. „Ľudia do roku 1989 tvrdo robili; musím povedať, že sociálny systém bol v tom
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17. november očami
sociálneho demokrata
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knižný veľtrh

Za knihami a ich autormi
do Bratislavy

Jarmila Wankeová

V Bratislave sa od 6. do 9. novembra konal už po šestnásty raz knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý možno hodnotiť ako významnú kultúrnu udalosť. Organizátori sprístupňujú stretnutie s knihami a autormi čo najväčšiemu počtu návštevníkov aj
tým, že do areálu je vstup zadarmo.
Charakteristika veľtrhu
Bibliotéka je predovšetkým oveľa menšia ako podobná akcia Svet knihy v Prahe.
Prečo sa však pozerať na priestor pre knihu
cez kritérium veľkosti výstavnej plochy?
Koľko vnemov, dojmov, pocitov dokáže jedinec vstrebať za jedno popoludnie alebo hoc
i za celý deň? Dovolím si povedať, že túto
jeho potrebu bratislavská akcia saturovala
dostatočne, ba občas bolo treba niektoré
vplyvy aj potlačiť, vedome nepripustiť. Podľa
toho, načo kto prišiel. Zachcelo sa vám najnovších bestsellerov z dielne amerických
autoriek? Prosím. Chcete vedieť, čo nové
prinieslo na knižný trh vydavateľstvo Veda
alebo menšie vydavateľstvá pri vysokých
školách na Slovensku či v Čechách? Nech
sa páči, odbornej literatúry je tu neúrekom.
Alebo vás zaujíma ženská literatúra, ako ju
pestujú vo vydavateľstve Aspekt? Bez problému. Nájdete tu novú Jaroslavu Blažkovú aj
Irenu Brežnú, Janu Juráňovú i Janu Cvikovú.
To už nehovorím o poézii – tá je záležitosťou
fajnšmekrov. Dokonca sa vtipkovalo o tom,
že v poézii je v súčasnosti viac autorov ako

čitateľov. Ale napriek tomu sa poézia píše
a pestujú ju aj mladí autori.
Jeden z dôležitých literárnych počinov prezentovaných na Bibliotéke bol nový, rozšírený Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia z dielne bratislavského Literárneho
informačného centra a martinskej Slovenskej národnej knižnice. Autori Augustín Maťovčík a Peter Cabadaj rozšírili slovník oproti
prvému vydaniu spred piatich rokov o autorov diel, ktoré vznikli v zahraničí, čiže je
v ňom zachytená aj literatúra národných enkláv v zahraničí (to znamená aj tá, čo vzniká
v Českej republike). Za päť rokov pribudlo
dosť nových autorov; kritériom zaradenia
bolo, že autor vydal už aspoň dve knižky.
Isto treba vyzdvihnúť aj fakt, že ideologické
aspekty a polarizácia slovenskej literárnej
pospolitosti v ostatných rokoch v slovníku
ustúpili do úzadia – dôležitá je literatúra.
Po prelistovaní tej či onej knihy sa tu ponúka
aj šanca kúpiť si knihy so slušnou veľtržnou
zľavou: 10, 20, ba často až 50 percent. Ale
viacerí návštevníci prichádzajú aj kvôli boha-

tému sprievodnému programu, najmä stretnutiam s autormi. Význam takýchto podujatí sa myslím nedá hodnotiť naplnenosťou
alebo nenaplnenosťou sál. Zažila som za
dva dni na Bibliotéke podobných stretnutí
niekoľko a každé vo mne zanechalo hlbokú
stopu.
Stretnutia s autormi
Docentka filozofie a spisovateľka Etela Farkašová je pomerne plodná autorka. Keď
uvediem len tituly posledných jej kníh, bude
hneď zrejmé, o čom sú. Napr. Rýchlosť
naša každodenná. Zaujíma ju, ako možno
obstáť v spoločnosti, ktorá neustále zrýchľuje svoje tempo. Ako povedala, silná akčnosť, ktorou je presiaknutá najmä súčasná
televízna tvorba – seriály, ale aj filmy atď. –
je čosi, čo ľudí mätie, dezorientuje. Ďalšia
jej kniha má názov O tichu. Tiež je zrejmé,
o čom je reč. Povedané slovami autorky:
v dnešnom svete sa stráca fenomén ticha.
Nuž a najnovšie dielo E. Farkašovej má názov Fragmenty (s občasnou túžbou po ce-
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Autori Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia Peter Cabadaj a Augustín Maťovčík pri predstavovaní diela - spolu s Alexandrom Halvoníkom, riaditeľom Literárneho
informačného centra, ktorý podujatie uvádzal
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Autorka je novinárka
Foto: Peter Procházka

Mária Krivušová
Medové týždne, láska sladká ako med, lipový čajík s medom, liečivý medík,
zdravý med, atakďalej, atakďalej. Je zvláštne, že med spomíname vždy iba v pozitívnych súvislostiach, často v nežnej zdrobnenine a vlastne ani nieto slovného
spojenia, ktoré by upozorňovalo na jeho „odvrátenú tvár“. Niečo, čo by škodilo,
ubližovalo, bolo nezdravé či nechutné, pred čím by bolo treba vystríhať.
Naozaj, med je tu celé tisícročia len preto, aby
nám pomáhal. Má neopakovateľnú chuť, lieči
a podporuje naše zdravie zvnútra i zvonka –
a aj preto je jednoducho zázračný.
Skutočný elixír zdravia, ako ho nazýva vo svojej novej knižke aj novinár a dlhoročný včelár Ján Repka z Banskej Bystrice. O mede
dokáže rozprávať celé hodiny - so zanietením, láskou, obdivom ku skrytému a neuveriteľne múdro organizovanému svetu včiel.
Pozná ho dôverne – už veľa rokov ho má
vždy blízko, na dosah ruky, len niekoľko krokov k záhrade... tak, aby vždy mohol dozrieť
na to, čo sa práve deje v úľoch.
Knižka „Elixír zdravia zvaný med“ (vydalo ju
banskobystrické vydavateľstvo FC komplet
v roku 2008) má podobu 66 otázok a odpovedí, ktoré sú rozdelené do niekoľkých tematických častí. Je v nich skrytá dlhoročná autorova skúsenosť a poznanie, ale aj hĺbkové
štúdium, konzultácie s kolegami či posudzovanie včelárstva zo širších ekonomických súvislostí. Texty sú napísané s ľahkosťou, dobre
sa čítajú, sú poučné i vtipné. Autor ako málokto iný pozná priam magickú moc medu, ale
aj fakt, že vo všeobecnosti o ňom vieme len
málo! Možno preto ho nedostatočne aj konzumujeme a v obchodoch si ho neraz popletieme s výrobkami, ktoré sa zaň iba vydávajú.
Niekedy nie sme si istí ani základnými informáciami – že jedine pravý med tuhne na kryštáliky; že ho nikdy nesmieme prehriať, lebo
stratí väčšinu cenných látok; že dlhodobo nepatrí na svetlo a slniečko (paradoxne); že je
zdravší ako cukor; že pomáha pri mnohých,
mnohých chorobách; že má veľmi dobré kozmetické účinky.
Knižka sústreďuje množstvo informácií.
Môže ju čítať nielen bežný konzument medu,
ale aj lekári či včelári, rovnako ľudia z „priemyslu krásy“. Je pre všetkých, ktorí sú zvedaví na čisté prírodné produkty a praktické
návody na ich použitie. Skrátka – je určená
širokému spektru záujemcov.

Včelári majú najviac práce na jar a na jeseň – v súčasnosti teda prišiel pre nich čas
odpočinku. Zároveň sa však blíži čas, keď
blízkych obdarúvame darčekmi a dobrotami. Čokoládu a cudzokrajné maškrty môžeme nechať na inokedy a spektrum darčekov obohatiť o pohárik nádherne sfarbeného
živého a sladučkého medu, rozplývajúceho
sa na jazyku – prípadne o túto knihu (v ČR
publikáciu distribuuje Veľkoobchod so včelárskymi potrebami v Olomouci, e-mail:
vp-ol@bee.cz – pozn. red.).
A potom nezabudnite: med nepatrí len
ku Vianociam, ale ku všetkým dňom, v ktorých si chceme aspoň jednou plnou lyžičkou
prispieť k pohode a zdraviu.
Autorka je novinárka
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Zastúpenie českej literatúry
Za pomerne značného záujmu sa na Bibliotéke predstavila mladá česká spisovateľka
Petra Hůlová, ktorá čítala úryvky zo svojho
najnovšieho románu Stanica Tajga (Stanice Tajga). Deň predtým v priamom prenose Slovenského rozhlasu na stanici Devín
celú jednu hodinu s ňou diskutovala moderátorka Zuzana Belková. Od literatúry sa diskusia zvrtla k spoločenským témam, najmä
ženskej otázke. Neviem prečo, ale vždy ma
zahreje pri srdci, keď som svedkom toho,
že česko-slovenská diskusná platforma žije.
Ľudia komunikujú bezprostredne nielen
vďaka tomu, že sa úplne prirodzene pohybujú v jazykovom priestore „toho druhého“,
ale aj vďaka tomu, že ich svety a problémy,
ktorými žijú, nezaznamenali také odcudzenie, aby nedokázali reagovať na nadhodenú
tému. A to sa dialo aj na spomínanom bratislavskom knižnom veľtrhu pri vystúpeniach
českých autorov.

Magická sila medu

recenzia

listvosti). Autorka v ňom predkladá inšpiratívne, filozoficky reflexívne a umelecky
dobre zvládnuté správy zo svojho bohatého
prežívania – či už ide o prírodu alebo medziľudské vzťahy.
Ako druhé stretnutie – v časovom poradí,
ale aj silou stopy, ktorou sa zapísalo – uvádzam hodinku s novou knihou Júliusa Vanoviča Kronika nepriznaného času (Tatran).
J. Vanovič je literárny teoretik a vedec. Povedal, že keď sa rozhodol pre knihu beletristickú, štyri roky nečítal nijaké literárnoteoretické dielo, aby si pojmovými nástrojmi
nepokazil jazyk beletrie. Vracia sa v nej do
druhej polovice minulého storočia, na vidiek i do mesta. Hlavná postava je človek
morálne natoľko zásadový, že vlastnými postojmi si veľmi škodí. Lenže on sa nedokáže
správať inak. Isteže, román vykazuje zrejmé
autobiografické črty, lenže ako povedal sám
autor: román nemôže byť kópiou života, jeho
skladba si vyžaduje osobitý postup.
Tretie stretnutie, ktoré vyberám, bolo s tromi
mladými básnikmi. Zaujala ma najmä Elena
Hidvéghyová-Jung, ktorej nedávno vyšla
druhá zbierka básní s názvom Homme fatal.
V nej nájdeme básne o osudových vzťahoch
muža a ženy. Básnicky pretavila svoje partnerské skúsenosti. A jedna zo skúseností
je, že silné vzťahy sú aj bolestivé.
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Jozef Gáfrik
Názov „Český lev“ v spojitosti so slovenskou kuchyňou nech vás nemýli – je to pôvodné pomenovanie podniku, ktorý už
niekoľko rokov ponúka pohostinské služby v prudko sa rozvíjajúcej pražskej štvrti Nové Butovice. Od marca t. r. má však
nového majiteľa, slovenského podnikateľa Miloša Čimboru, ktorý tu servíruje veľmi sympatický výber mnohého zaujímavého z podtatranskej kuchyne. A to je aj dôvod, prečo sme sa sem vybrali na malý prieskum v mene čitateľov.

Reštaurácia Český lev
Blattného ul. 2343
158 00 Praha 5 – Nové Butovice
Otvorené denne od 11.00 do 23.00 hod.
Objednávky – tel. 602 559 830
Fax: 251 617 721
E-mail: misima@atlas.cz
Keď sem zavítate, výčapníčka Petra sa takto milo
usmeje aj na vás

„Názov som nezmenil, pretože takto už reštauráciu ľudia v okolí poznajú – zato gastronomický koncept je nový“, privítal nás Miloš Čimbora, rodák z Topoľčian, neskôr Prievidžan,
v ČR od roku 1996. Podľa vlastných slov kladie
veľký dôraz na to, aby sa jeho zariadenie profilovalo ako solídny rodinný podnik s bezchybnou kvalitou jedál, avšak v prijateľnej cenovej
úrovni. Šesťdesiat stoličiek v jedinom priestore
a krásny štvorcový pôdorys miestnosti spolu
s dobrým dopravným prístupom umožňujú,
aby sa tu konali aj väčšie akcie, či už firemné
alebo súkromné. Predvianočné obdobie je pritom pre šesťčlenný kolektív zamestnancov takpovediac skúškou ohňom, chystajú v ňom po
prvýkrát aj svadobnú hostinu.
Inak sú tu však hosťami predovšetkým ľudia
z okolia – napríklad sem radi chodia aj mnohí
Rusi, o ktorých je známe, že si Prahu 13 obľúbili hádam najviac zo všetkých ostatných obvodov hlavného mesta. Podobne sem radi zavítajú
aj obyvatelia susedného veľkého ubytovacieho
zariadenia Aparthotel Nitsch, v ktorom trvalo
bývajú slovenské dievčatá a ženy, zamestnané
v obchodných domoch Tesco či Hypernova.
A pretože blízko je takisto sídlo českej Bezpečnostnej a informačnej služby – a aj ďalších inštitúcií – M. Čimbora cez obed ponúka záujemcom i závodné stravovanie. Polievku a hlavné
jedlo (výber z dvoch druhov) za 78 korún.
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slovenské gastronomické objavy v ČR

Český lev ponúka halušky

Autor je novinár
Snímky: Slovpress
Slovenská zabíjačková misa v podaní reštaurácie Český lev
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Večer sa klientela mení a s ňou aj sortiment. Pivo je české (plzenská dvanástka
za 28 korún!), víno moravské (Mikulov, liter sudového bieleho – 150 Kč, červeného
– 180 Kč, fľaškové za 170 Kč) a „ostré“ –
slovenské. Ale aké! Český lev dováža alkoholické nápoje hlavne od výrobcu zo Starej
Ľubovne, z toho niektoré v absolútnej „českej premiére“. Vôbec po prvýkrát som sa tu
totiž stretol trebárs s čučoriedkovicou, ktorej robí krásnu spoločnosť kvalitná hruškovica, slivovica, borovička či marhuľovica
(0,4 dl za 35 – 45 Kč). Pred bryndzovými
haluškami ušľachtilý mok človeka krásne rozohreje a naladí na nadchádzajúcu hostinu.
Slovenské špeciality sú v jedálnom lístku uvedené v samostatnej kapitole, v ktorej záujemca objaví všeličo dobré, hoci chuť je samozrejme vecou individuálnou. Preto aspoň
malé upozornenie na pomerne zriedkavý pokrm v podobnej reštaurácii, ktorý predstavujú langoše ako hlavné jedlo či predjedlo
– dva kusy so syrom, kečupom alebo smotanou za 50 Kč. Iná milá zriedkavosť – gramáž
bryndzových halušiek je rozpísaná (250 gramov halušiek, 50 gramov slaniny), čo možno
bezpochyby hodnotiť ako ústretový krok voči
hosťovi. Cena – 85 korún. Zabíjačkový tanier – 100 g domácej skvelej klobásy (takisto
priamy dovoz od domáceho výrobcu zo Slovenska), 100 gramov jaternice, 50 g kapusty
a feferónka – vás zase v myšlienkach spoľahlivo prenesie do dávnych a bájnych čias rodinných zabíjačiek, keď sa na sviniach ešte
cenilo, ak boli dobre vykŕmené. Táto lahôdka
stojí v Českom levovi takisto 85 Kč.
Zhŕňam. Večer v tejto reštaurácii strávite po
domácky a ako u dobrých priateľov, aj keď
sa tam vyberiete po prvý raz. Čisté obrusy,
dobrá obsluha a slovenčina všade naokolo
sú samozrejmosťou, kvalitu jedál a nápojov
vyskúšajte sami.

Mirjana Šišoláková
Aj autori a ilustrátori knižiek pre deti zbierali na jeseň za svoju tvorbu ocenenia. Udeľuje ich každoročne Slovenská sekcia Medzinárodnej organizácie pre detskú knihu (IBBY). Okrem toho sa každé dva roky vyberajú slovenskí tvorcovia na zápis na Čestnú
listinu IBBY.
lova cena, pretože „veľká“ Nobelova cena za
literatúru nemôže byť, na žiadosť samotného
zakladateľa, udelená autorovi pre deti. A tak
sa v členských krajinách IBBY každé dva roky
vyberajú kandidáti na túto cenu. Ich tvorba
sa prezentuje na medzinárodných výstavách,
veľtrhoch či v časopisoch. Od nás to boli
v tomto roku spisovateľ Ján Navrátil a akademická maliarka Oľga Bajusová. Podľa slov
predsedníčky poroty Ľubice Kepštovej je J.
Navrátil už klasikom slovenskej literatúry pre
deti („Lampáš malého plavčíka“) a O. Bajusová
zase svojimi pôvabnými ilustráciami výrazne
obohatila fantáziu najmladších čitateľov.
Veľkú medzinárodnú publicitu v 59 štátoch, ktoré sú členskými krajinami IBBY, má
aj zápis do čestnej listiny tejto organizácie.
V tomto roku sa uvedenej cti dostalo spisovateľovi Jakubovi Grochovi, dvojici manželov
– akademickým maliarom Dušanovi Kállayovi a Kamile Štanclovej, ako aj prekladateľke Jarmile Samcovej. D. Kállay ako zatiaľ

jediný nositeľ Ceny Hansa Christiana Andersena na Slovensku (z r. 1988, za ilustrácie ku
knihe „Alica v krajine zázrakov“) tentoraz spolu
s manželkou ilustroval knižku Andersenových
rozprávok. Práca im trvala štyri roky a podľa
ich vyjadrenia spoznali tohto velikána detskej
svetovej literatúry pri práci tak dobre, akoby
bol členom rodiny. D. Kállay povedal: „Musel
to byť úžasný človek, významný pre deti, ktoré
stretol, ale aj pre všetky ďalšie deti na celom
svete. Ďakujeme Andersenovi, že bol.“
Pre naše ratolesti – a aj pre nás všetkých – má
zase význam, že vynikajúci slovenskí spisovatelia a ilustrátori pre deti stále tvoria a že vydavateľstvá túto tvorbu aj vydávajú. Pre tvorcov je
zase iste potešením, že ich prácu odborníci
sledujú – predovšetkým však je dôležité, že
malí i veľkí čitatelia ju potrebujú a majú ju radi.
Autorka je novinárka
Foto: Medzinárodný dom umenia pre deti
Bibiana

Ilustrátor Ľuboslav Paľo (vpravo)
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V roku 2008 získali cenu Trojruža – pomenovanú podľa známej rozprávky Pavla Dobšinského – dve autorky, obe za celoživotné dielo:
Pavla Kováčová a Libuša Friedová. Zhodou
okolností sa ani jedna z nich nenarodila na Slovensku. Pavla Kováčová pochádza z Ľubľany
a Libuša Friedová, ako sama hovorí, „preskočila plot medzi Moravou a Slovenskom“.
P. Kováčová napísala o svojom detstve
v predvojnovej Ľubľane aj o okolnostiach
presťahovania rodiny do Martina pôsobivú
a citovo silne podfarbenú knižku „O Danke
z Gaštanového nábrežia“. Okrem ďalších
kníh pre deti je autorkou viacerých rozhlasových hier. V 70. a 80. rokoch minulého storočia boli tieto hry pýchou dramaturgie Slovenského rozhlasu, ako uviedol v hodnotení
predseda poroty prof. Ondrej Sliacky.
L. Friedová prijala prvú odmenu za literárnu
tvorbu vtedy, keď namiesto syna napísala slohovú prácu a dostala jednotku. Spolupracovala s televíziou, rozhlasom, vydavateľstvami.
Medzi jej najúspešnejšie patria v posledných
rokoch „Rozprávky s podkovičkami“. Má rada
češtinu aj slovenčinu, lebo, ako hovorí, „každý
jazyk má svoju dušu“; priznáva sa však, že nebolo pre ňu jednoduché písať po slovensky.
Cenu Ľudovíta Fullu udelila odborná porota
akademickému maliarovi Ľuboslavovi Paľovi.
Predseda poroty Marián Veselý ocenil nový
trend, ktorý do ilustračnej tvorby priniesol laureát, ale aj šírku žánrov, resp. “široký vejár ilustračných postupov.“ K najznámejším z jeho
tvorby pre deti patria knižky „Tuláčik a Klára“,
„Tajuplné povesti zo starého Prešporka“, „Ema
a Barón v meste“, „Podivuhodné príbehy siedmich morí“, ako aj „Haló, haló, pani mačka“.
Tohtoročný držiteľ Ceny Ľudovíta Fullu už má
viacero hodnotných uznaní, napr. Zlaté jablko
BIB 2005 (Bienále ilustrácií Bratislava) aj zápis
do čestnej listiny IBBY. Podľa vlastných slov si
ocenenie veľmi váži, pretože sa tak ocitol vo
vynikajúcej spoločnosti jeho doterajších držiteľov. Teší ho aj metaforické spojenie s maliarom Ľudovítom Fullom.
IBBY udeľuje každé dva roky Cenu Hansa
Christiana Andersena spisovateľovi a ilustrátorovi kníh pre deti. Hovorí sa jej aj „malá“ Nobe-

knižná tvorba

Trojruža sa krásne rozvíja

Manželia Dušan Kállay a Kamila Štanclová sa dostali na čestnú listinu IBBY
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rozhovor

Hudba povznáša
Rozhovor s Jánom Zacharom, dirigentom
Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna
Jozef Junas
Advent je pre všetkých vnímavých ľudí i časom rozjímania, uvažovania, hlbokej kontemplácie. A čo ešte, ak človek má to šťastie,
že tieto pocity mu navyše umocní koncert speváckeho zboru, ktorý sa orientuje na chrámovú hudbu. Jeden z takých – konkrétne z pekného horehronského mesta Brezno – vedie MUDr. Ján Zachar, ktorého sme požiadali o predvianočný rozhovor.
Pán Zachar, ako ste sa dostali k dirigovaniu – ak dobre viem, ste lekár?
Od mlada, vlastne od detstva, som hrával na
rôznych hudobných nástrojoch. Na klavíri,
husliach, gitare, harmonike... V roku 1995
– po vážnej dopravnej nehode – som pochopil, že Hospodin ma tu nechal preto, aby
som sa tejto práci venoval hlbšie. Rozhodol
som sa, že budem pokračovať v diele, ktoré
ešte v roku 1987 začal Juraj Boško, zakladateľ tohto spevokolu, bývalý kantor evanjelického cirkevného zboru v Brezne.
Čím je pre vás tento súbor?
Všetkým. Je mojím druhým životom. Snažím
sa viesť ochotných ľudí dobrej vôle k láske
ku spevu, hudbe, dobročinným podujatiam
Dirigent a konferenciérka: Ján Zachar s Bc. Dagmar
Mihokovou

a približovať ich myslenie a filozofiu myšlienke
dobra, pokoja, spolupatričnosti a lásky.
Kedy teleso vzniklo a koľko má členov?
Oživili sme ho v roku 1995, s veľkou podporou farára Dušana Fabriciusa, ktorý mu
dal i meno, Chrámový zbor apoštola Pavla
– zhodou okolností to bolo na Štedrý večer
v roku 1996. V súčasnosti máme asi 40 členov. Od začiatku sa však v zbore vystriedalo
už asi sto účinkujúcich. Starší odchádzajú,
mladší prichádzajú, kontinuita zostáva.
Členmi tohto zoskupenia sú evanjelici i katolíci, pravoslávni kresťania i členovia židovskej náboženskej obce, no i ľudia bez nejakého hlbšieho vzťahu k viere. Myslím si, že
ťažko nájsť páru podobnému zboru kdekoľvek na Slovensku a možno aj inde.
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Sám som bol svedkom niekoľkých vašich vystúpení na Slovensku
i v Čechách. Zastávam názor, že ste dosiahli vysoký stupeň profesionality.
Ďakujeme za uznanie, zaväzuje. Sami však
najlepšie vieme, že musíme aj naďalej cvičiť
veľmi usilovne, aby sme obstáli aj pred tými
najnáročnejšími poslucháčmi.

Budete vystupovať v českom pro–
stredí?
V blízkej dobe nie, ale ak sa objaví pozvanie,
radi prídeme. V Brne-Řečkoviciach sme vystupovali nedávno hneď trikrát a rád by som
využil túto príležitosť, aby som sa poďakoval
tým, čo nám vystúpenia umožnili, teda predstaviteľom Československej husitskej cirkvi
v Brne-Řečkoviciach.
Počas vášho jesenného vystúpenia
v Brne, ktoré som mal možnosť sledovať, som bol veľmi milo prekvapený.
Nielen ako veriaci človek, ale aj ako
spisovateľ a básnik som nadobudol
pocit, že zo zboru prichádza vnútorná
sloboda, ktorá sa prenáša na poslucháčov. Aké je vaše vnútorné cítenie počas
koncertov?
Je to pocit zodpovednosti pred Bohom aj
pred ľuďmi, keď máme predstaviť to, čo
sme sa naučili. Zároveň cítim nutnosť vyjadriť vďaku všetkým, čo sa podieľajú na činnosti nášho speváckeho súboru. S úctou
a pokorou skláňam hlavu pred majestátom
života a behu sveta.
Vo vystúpeniach súboru sa aj často
recituje, aký máte vzťah k poézii?
Kladný. Veď poézia je hudba duše vyjadrená slovami. Odráža emócie, vychádza
z najhlbšieho vnútra človeka. Dokáže zvýrazniť lásku, smútok, žiaľ, radosť i starosť.

Záber z koncertu, ktorý v septembri t. r. zorganizovala Československá husitská cirkev v Brne-Řečkoviciach
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Čo práve pripravujete a kde vás
možno počuť?
Na 7. decembra pripravujeme 10. slávnostný
adventný benefičný koncert v Brezne.
Prostredníctvom nadácie Dobrý anjel výnos
z neho venujeme postihnutému chlapcovi.
13. decembra vystúpime na bardejovskom
festivale Viera, nádej, láska a o deň neskôr
zaspievame vo Vernári.

Bohatá úroda
Mirjana Šišoláková
Urodilo sa tejto jesene na Slovensku jabĺčok a jabĺčok... Bude dosť pre malých,
aj pre veľkých. Ale „urodilo sa“ aj knižiek, ﬁlmov, výstav a festivalov. Pre malých,

Zaujalo ma aj sugestívne vystupovanie vašej moderátorky Dagmar Mihókovej. Môžete ju predstaviť našim čitateľom?
Je povolaním učiteľka. Dá sa o nej povedať,
že je sťaby srdcom spevokolu a našich vystúpení. Slovné vložky si vždy dokonale pripravuje, takže v konečnom výsledku sú výrazným obohatením koncertov. Jej precítený
prejav poslucháčov často dojíma až k slzám.
Šťastné je spoločenstvo, ktoré ma medzi sebou takého človeka.
Ktoré morálne hodnoty v živote človeka považujete za najdôležitejšie vo
vašej záslužnej činnosti?
Snažím sa správať podľa hesla nášho veľkého spisovateľa, kňaza a politika Martina
Rázusa: „Veriť, milovať, pracovať.“
A na záver, môžete nám povedať
čo-to o vašich plánoch?
Plány do budúcnosti? Spievať, prinášať radosť, lásku, pokoj a šťastie ľuďom dobrej
vôle. Neuhnúť z cesty, ktorú sme nastúpili.
V súčasnosti pripravujeme už našu tretiu
CD-platňu s názvom „Ježiš, moja radosť“,
ktorá vyjde zrejme na jeseň budúceho
roka. Usilovne teda nacvičujeme nové nahrávky.
Autor je básnik, spisovateľ a publicista,
žije v Prahe
Foto: Milan Pivovarči

aj pre veľkých. My sme zaznamenali, čo vzniklo pre radosť deťom.
Od 14. do 18. októbra sa v Bratislave konal IX.
ročník medzinárodného festivalu animovaných
filmov BAB – Bienále animácie Bratislava. Toto
podujatie vzniklo začiatkom 90. rokov 20. storočia ako nesúťažná prehliadka sprevádzajúca
omnoho staršie, skúsenejšie a slávnejšie BIB –
Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré už oslávilo
štyridsiatku. Pri kolíske bienále animácie stála
svojho času Gabriela Gavalčinová, žiaľ, dnes
už nebohá, s hŕstkou zanietených spolupracovníkov, Pred dvomi rokmi sa BAB osamostatnilo, začalo písať vlastnú históriu a zaradilo
sa medzi popredné podujatia v tomto smere,
a to i v medzinárodnom porovnaní.
Riaditeľom IX. ročníka podujatia bol niekdajší dlhoročný riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu
umenia pre deti, Peter Čačko, kým program si
vzala na starosť dramaturgička televíznych rozprávok Katarína Minichová. Hlavným organizátorom festivalu je Bibiana a spolupracovníkmi
významné kultúrne inštitúcie, napr. Slovenská
národná galéria, Filmová fakulta VŠMU, Slovenské národné divadlo, Slovenský rozhlas, Ministerstvo kultúry SR, UNESCO, UNICEF a ďalšie.
Súťažilo 34 filmov zo 14 krajín.
Medzinárodná porota, ktorú viedla Jo-Anne
Blouinová z Kanady, udelila Cenu Viktora Kubala za najlepší film Uzimu a Lotte Geffenbladovcom zo Švédska. Ich film sa volá „Astonove
kamene“ a je silne emocionálnym príbehom,
v ktorom malý Aston zbiera a opatruje kamene
ako živé bytosti. Autori kladú dôraz na dobre

animovaný film

Slovo poteší, povzbudí, vyvedie z temnôt –
ale je schopné aj ničiť, hubiť, brať nádej.
Preto naše rétorické vložky koncipujeme
veľmi opatrne, pričom máme šťastie, že
v našom kolektíve je i človek, ktorý veršom
dobre rozumie.

fungujúce rodinné vzťahy. Ďalšie ceny putovali
do Ruska, Veľkej Británie, Poľska a Maďarska. Cenu detského diváka získal film Willa Bechera z Veľkej Británie „Predpoveď počasia“.
Okrem toho sa na festivale už tradične udeľuje
cena za celoživotné dielo Prix Klingsor. Tentoraz si ju odniesol francúzsky režisér, výtvarník a animátor Michel Ocelot. Čestné medaile
Albína Brunovského získali významní tvorcovia animovaných filmov Ludvík Kadleček z ČR,
Koji Yamamura z Japonska a Rudolf Urc zo
Slovenska. Súčasťou podujatia bola okrem
toho prehliadka animovaných filmov prezentovaných na prestížnych medzinárodných festivaloch, ako aj ukážky študentských filmov.
P.S. Mimochodom, viete, čo alebo kto je
Klingsor, po ktorom organizátori pomenovali
cenu za celoživotné dielo? Autorom sošky je
akademický maliar Miroslav Cipár a námet pochádza z bratislavskej povesti „Stolček“, ktorú
spracovala Mária Ďuríčková. Klingsor je čarodejník, ktorý pri svojich cestách – či vlastne
preletoch – zo západu do Transylvánie odpočíva v Bratislave a tamojší hrad používa ako
stolček. Aby si mohol sadnúť, musí ho obrátiť na všetky štyri nohy – teda vežami nadol.
Preto sa v takú noc všetko na hrade porozbíja a otlčie: lustre, taniere, riad, okná. Koniec
pustošeniu urobí na žiadosť hradnej panej až
známa vajnorská čarodejnica.
Autorka je novinárka

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

utorok
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
piatok 19:30 – 20:00
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda

20:05 – 21:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
(zostrih utorkového Radiožurnálu)
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00
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ČRo 1 Radiožurnál
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
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Nie je meno ako meno
Rozhodujúca úloha tradície

Peter Šoltés

Ktorý deň oslavuje meniny na Slovensku najviac ľudí? V súčasnosti je to 24. jún a 12. september. V tieto dni prijíma blahoželania 205 tisíc Jánov a takmer 280 tisíc Márií. Nositeľmi týchto mien sú prevažne staršie ročníky a ich obľuba je na ústupe.
Poradie najčastejšie sa vyskytujúcich mien
odráža vývoj ich popularity za ostatných 60 až
70 rokov. Generácia narodená po II. svetovej
vojne bola poslednou, v ktorej sa dôslednejšie udržiaval zvyk pomenúvať deti po rodičoch
a v ktorej rozhodujúcu úlohu pri výbere mena
zohrávala tradícia - rodinná, lokálna, konfesionálna a pod. Dnes sú tieto populačne silné
ročníky síce na odchode do dôchodku, ale
vďaka nim poradie najrozšírenejších mien vyzerá veľmi konzervatívne. U žien sú to mená
Mária, Anna, Zuzana, Katarína, Eva, Jana,
Helena, Alžbeta, Marta, Monika, u mužov –
Ján, Jozef, Peter, Štefan, Milan, Martin, Michal, Miroslav, Ladislav, František.
60. a 70. roky minulého storočia znamenali
i v otázke výberu mien odvrátenie sa od tradície a autorít minulosti. Vo väčšom rozsahu sa
v matrikách narodených objavujú dievčenské
mená ako Denisa, Natália, Patrícia, Klaudia,
Alexandra a spomedzi chlapčenských mien
Dominik, Filip, Erik, Róbert, Roman, prevzaté
zväčša z latinčiny, gréčtiny a francúzštiny.
Zmena spoločenských pomerov po novembri
1989 a vplyv západnej kultúry, ale aj liberalizácia zákonov týkajúcich sa výberu mena spôsobili, že paleta možností sa výrazne rozšírila. Poradie obľúbenosti mien sa výraznejšie začalo
meniť na prelome tisícročí. V prvých ročníkoch
základnej školy sú preto dnes najčastejšími
chlapčenskými menami Samuel, Jakub, Martin, Tomáš, Adam, u dievčat Viktória, Ema,
Kristína, Natália, Alexandra a Simona.
Novým fenoménom, ktorý sa rozšíril za ostatných dvadsať rokov, je snaha niektorých rodičov vybrať dieťaťu exkluzívne alebo exotické
meno. Inšpiráciu nachádzajú na filmovom
plátne či v televízii, pri sledovaní latinskoamerických telenoviel. Mená hercov, filmových postáv či spevákov sa tak často spájajú
s írečitými domácimi priezviskami, z čoho potom vznikajú pre niekoho rozkošné, pre niekoho smiešne kombinácie ako napr. Kevin
Bača, Vivien Molnárová, Jesika Kováčová
alebo Maxim Robota.
Zmeny, ktorých sme svedkami, sú spôsobené najmä tým, že výber mena pre dieťa sa
v modernej dobe riadi výraznejšie vkusom

rodičov, „módnymi vlnami“ a stále rastúcim
vplyvom globalizácie. Význam dnes niektorí
rodičia prikladajú i tomu, aby meno potomka
bolo „kompatibilné“ s jazykmi západnej Európy, trebárs aby nevznikali problémy pri jeho
písaní alebo aby sa nevyslovovalo ťažko.
Čo prezrádza meno
Až do začiatku 19. storočia existoval pomerne
uzavretý katalóg krstných mien starozákonného a novozákonného pôvodu, do ktorého
nové prenikali len v minimálnej miere. V katolíckom prostredí to bolo najmä v súvislosti s kultom nových svätých. To je prípad mien František, Ignác, Terézia alebo Klára. Osobitnú
kategóriu predstavovala aristokracia. V šľachtických rodinách bol výber mena (lepšie povedané niekoľkých mien) „zošnurovaný“ nitkami
tradícií, vychádzajúcich z genealógie rodu.
Všeobecne rozšíreným a dodržiavaným pravidlom bolo, že prvorodení synovia a dcéry dostávali meno po rodičoch; zriedkavejšie „dedili“
meno po starom otcovi, resp. starej matke.
V poradí ďalšie deti zväčša dostávali mená bez
nejakého pevného kľúča, avšak v súlade s rodinnou tradíciou z mien obvyklých v tej-ktorej
obci či širšej oblasti. Najmä v ťažšie prístupných a geograficky uzavretých oblastiach (horské údolia) bol repertoár používaných krstných
mien ustálený a pomerne úzky. Napríklad na
myjavských kopaniciach dostávali chlapci pri
krste mená Ján, Juraj, Štefan, Samuel, Pavol a Daniel. Dievčatá sa obvykle volali Anna,
Katarína, Alžbeta, Zuzana, Kristína a Judita.
V tejto evanjelickej oblasti sa mená všeobecne
vnímané ako katolícke – Jozef, Anton, Mária,
Tereza – vôbec „nenosili“. O každom, kto sa
tak volal, ľudia s istotou vedeli, že nie je domáci. Na to, ktoré mená sa v určitom prostredí
stali tradičnými, mali vplyv mnohé okolnosti a je
ťažké uviesť nejaké všeobecne platné. Určite
však medzi ne v katolíckych oblastiach možno
zaradiť patrocínium miestneho kostola, prípadne jeho bočných oltárov a kaplniek a kult
svätca na najbližšom pútnickom mieste.
Treba spomenúť i zamestnanie, prípadne vykonávané remeslá, ktoré prevládali v danej lokalite. Vo vinohradníckych oblastiach sa meno

Urban vyskytovalo častejšie než bolo bežné
v obciach, kde sa ľudia živili rybolovom a pod.
Keďže zoznam používaných mien bol krátky,
v mnohodetných rodinách sa niekedy stávalo,
že rovnakým menom pokrstili dvoch súrodencov. Oveľa častejšími však boli prípady, keď
sa smrťou dieťaťa niektoré meno „uvoľnilo“
a rodičia takto pomenovali niektorú z ďalších
ratolestí. Časom sa však od tejto praxe ustúpilo, lebo panovala povera, že meno po mŕtvom súrodencovi môže novorodencovi priniesť smolu a privodiť skorú smrť.
Úzky výber mien tiež spôsoboval, že rovnaké meno a priezvisko v obci nemali len
otec a syn, prípadne blízki príbuzní, ale i ďalší
ľudia. Kvôli odlíšeniu preto dostávali tretie
meno, ktoré sa odvodzovalo od určitej charakteristickej črty, vykonávaného remesla,
časti obce, kde kto býval a často to bola len
prezývka. Skutočnosť, že niektoré mená boli
vo všeobecnosti viac rozšírené ako ostatné,
sa odzrkadlila i v ľudovej slovesnosti, kde
často vystupuje „hlúpy Jano“, „lenivý Ďuro“,
„Dora (sprostá)“ a pod. Dnes zriedkavé meno
Dorota totiž patrilo v 18. a 19. storočí v evanjelickom prostredí medzi najrozšírenejšie.
V minulosti bolo meno často i znakom príslušnosti k určitej sociálnej vrstve. V období,
kedy deťom dávali len „povolené“ mená, bol
výber netradičného mena vyjadrením jeho
osobitného miesta v spoločnosti. Dedinská
elita – správcovia šľachtických majetkov, učitelia, evanjelickí a gréckokatolícki duchovní
– často dávali potomkom mená, ktoré ich
už na prvé počutie vyčleňovali z masy poddaných. Medzi také patrili Alexander, ako aj
mená spájané s panovníckym dvorom - Rudolf, Leopold, Ferdinand, Karolína, príp.
zdvojené mená, rozšírené najmä v prostredí
evanjelických kňazských rodín. Niekedy však
neobvyklé meno plnilo funkciu biľagu, znaku
príslušnosti k okrajovým vrstvám dedinskej
society, čo bol v mnohých oblastiach prípad
nemanželských detí.
Mená a dejiny
V období národného hnutia idea slovanskej
vzájomnosti prenikla i do tejto problematiky.

mená a ľudia

Najobľúbenejšie mená vo vybraných štátoch
Česká republika (2007)
1. Tereza
2. Natálie
3. Anna
4. Adéla
5. Eliška
6. Karolína
7. Kateřina
8. Barbora
9. Lucie
10. Kristína
1. Jakub
2. Jan
3. Tomáš
4. Lukáš
5. Ondřej
6. Vojtěch
7. Matěj
8. Adam
9. Daniel
10. Filip
Rakúsko (2007)
1. Lena
2. Leonie
3. Anna
4. Sarah
5. Julia
6. Hannah
7. Laura
8. Katharina
9. Sophie
10. Lisa

1. Lukas
2. Tobias
3. David
4. Julian
5. Florian
6. Maximilian
7. Fabian
8. Florian
9. Alexander/Felix
10. Simon
Maďarsko (2006)
1. Anna
2. Boglárka
3. Réka
4. Zsófia
5. Lili
6. Viktória
7. Hanna
8. Petra
9. Vivien
10. Eszter
1. Bence
2. Máté
3. Levente
4. Dávid
5. Ádám
6. Balázs
7. Dániel
8. Tamás
9. Bálint
10. Péter

Nemecko (2007)
1. Marie
2. Sophie/Sofie
3. Maria
4. Anna/Anne
5. Leonie
6. Lena
7. Johanna
8. Charlotte
9. Hannah/Hanna
10. Sophia/Sofia

1. Leon
2. Maximilian
3. Alexander
4. Paul
5. Luca
6. Lukas/Lucas
7. Felix
8. Elias
9. David
10. Jonas
Anglicko a Wales (2007)
1. Grace
2. Ruby
3. Olivia
4. Emily
5. Jessica
6. Sophie
7. Chloe
8. Lily
9. Ella
10. Amelia
1. Jack
2. Thomas
3. Oliver
4. Joshua
5. Harry
6. Charlie
7. Daniel
8. William
9. James
10. Alfie

mená sa stali veľmi obľúbené. Dnes si už len
málokto uvedomí, že dnes bežné mená ako
Radovan, Jarmila, Miroslav, Kveta, ale i taký
Milan či Vladimír boli ešte pred sto rokmi vnímané ako netradičné a módne.
S tým, ako sa rozširoval životný priestor ľudí
a stále častejšie prekračoval hranice rodného
chotára, prichádzali novoty i v menách. Po
návrate z furmaniek, sezónnych prác, podomových obchodných a remeselníckych ciest
sa ľudia stávali otvorenejšími aj voči iným než
zaužívaným menám. V neskoršom období sa
dokonca v niektorých krajoch zaužíval zvyk,
že dieťa dostalo také meno, aké pripadlo na
deň jeho narodenia, príp. ktoré stálo najbližšie v kalendári. O takých deťoch sa hovorilo,
že si meno „priniesli“ samé.

Tradičné mená zažívajú renesanciu v mnohých európskych krajinách. V Nemecku
napr. je už deviaty rok za sebou najobľúbenejším dievčenským menom Mária. Populárna je aj Sofia a Anna, kým v 70. a 80.
rokoch to boli Sabína, Petra, Birgit či Andrea. Podobnú tendenciu badať aj v Maďarsku a ČR. Tento návrat ku „klasike“ sa interpretuje ako snaha udržať si kultúrnu identitu
v čase prehlbujúcej sa globalizácie.

Autor je novinár
Ilustračná fotografia: Jiří Nosek ml.
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Od 30. rokov 19. storočia sa najskôr v kruhoch slovenskej evanjelickej inteligencie rozšírila obľuba slovanských mien. Inšpirovali sa
panteónom slovanských panovníkov a svätcov. Postavy z dejín Kyjevskej Rusi, přemyslovských Čiech, Poľska či Srbského kráľovstva začali zapĺňať kolónky v matrikách
- Vladimír, Oľga, Jaroslav, Ľudmila, Vojtech, Dušan, Milan a pod.
Spočiatku tieto mená dostávali len deti z rodín slovensky orientovanej inteligencie a slúžili na demonštrovanie národného povedomia. Do ostatných vrstiev spoločnosti sa šírili
len pomaly, keďže slovanské mená v čase rakúsko-uhorského dualizmu štátne a cirkevné
úrady vnímali ako prejav panslavizmu. Situácia
sa však po vzniku ČSR zmenila a tieto nové

Slovinsko (2007)
1. Lana
2. Sara
3. Eva
4. Nika
5. Lara
6. Ana
7. Zala
8. Ema
9. Neža
10. Maša
1. Luka
2. Nik
3. Jan
4. Nejc
5. Žan
6. Žiga
7. Anže
8. Matic
9. Aljaž
10. Gašper
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listy na cestách

Čaro Viedne
Jozef Gáfrik
Naozaj len máloktoré európske mesto je nám také blízke ako Viedeň – architektúrou, spôsobom života, zvykmi, mentalitou ľudí i gastronomickou ponukou.
Však sme aj žili v jednom štátnom útvare pekných pár rôčkov.

Socha cisárovnej Márie Terézie

Pamätná tabuľa
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Po hlavnom viedenskom bulvári zvanom Ring
čiže „prstenec“ sa ženú autá jedno za druhým
a chodcom pod nohami šuští jesenné lístie.
Na Ringu sú ako perly na niti nastoknuté tie
najkrajšie stavby mesta: opera, radnica, univerzita, parlament, múzeá, Hofburg – jedno

Pred Dómom sv. Štefana
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z cisárskych sídiel, obrovská socha Márie Terézie. Človek si ide oči vyočiť, aj keď už tieto
pamiatky videl mnohokrát. Vo výstavnej sieni
Albertina sa práve koná výstava malieb Vincenta van Gogha a podľa tlačového oddelenia
mestskej radnice slovenských a českých záujemcov o tieto poklady umenia je skoro toľko
ako domácich. A keď bol u nás štátny sviatok
– 17. novembra – pre Viedenčanov dokonca
vraj ani miesto nezostalo, hoci galéria je otvorená až do deviatej večer.
Slováci a Viedeň
Vďaka tomu, že Viedeň bola kedysi sídlom cisára a hlavným mestom monarchie, Slovákov
tu žilo hodne. Z histórie uveďme aspoň založenie 1. Slovenskej národnej rady, o čo sa
v tomto meste v roku 1848 pričinili slovenskí dejatelia Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Keď pred 160
rokmi kráčal ulicami Viedne J. M. Hurban, vyslovil tieto slová: „Tu, v týchto stánkoch umenia a krásy, človek vidí a presviedča sa, čoho

je a môže byť schopný ľudský cit a rozum.“
Miesto, kde sa rodil slovenský parlamentarizmus, dnes pripomína pamätná tabuľa v uličke
Paniklgasse, žiaľ, len v nemčine.
V súčasnosti je centrom „slovenského“ diania sídlo Rakúsko-slovenského kultúrneho
spolku v jednej z ulíc, ktoré sú kolmé na najznámejšiu viedenskú obchodnú triedu Mariahilfestrasse. Ako novinárovi mi nedalo, aby
som sa tam nezastavil, čo aj neohlásený, ale
v hodinách, kedy tam podľa internetovej informácie je vždy niekto z vedenia tejto organizácie. Príjemne ma prekvapilo, keď mi na zazvonenie otvorila Edita Veithová, Slovenka, ktorá
sa do Rakúska vydala, keď predtým pracovala
v Slovkoncerte. Vtedajšie kontakty jej dnes významne pomáhajú pri organizovaní kultúrneho
života Slovákov. Tesne po mojej návšteve mal
k nim prísť zhodou okolností aj súbor Limbora
z Prahy a moja partnerka v rozhovore nešetrila chválospevom na vedúcu súboru, Máriu
Miňovú. Zároveň si však povzdychla, že kvôli
nevyriešeným finančným otázkam viedenský
slovenský ples v roku 2009 nebude, hoci
jeho tradícia sa už pekne rozbiehala.
Na cestu domov som si zobral niekoľko vydaní
časopisu Pohľady, ktorý vo vysokej kvalite rediguje šéfredaktorka Ingrid Konradová. Ako
novinár, ktorý dobre pozná slovenskú krajanskú tlač, hovorím – všetka česť. V spolku sa
angažujú prevažne „starousadlíci“, ale medzi
návštevníkmi slovenských kultúrnych podujatí
je vraj stále viac aj Slovákov, ktorí vo Viedni pracujú len relatívne krátku dobu. Žiaľ, schôdzku
s predsedom organizácie Vladimírom Mlynárom som už musel presunúť do budúcnosti.
Pri jednej z reprezentačných príležitostí v rámci
iniciatívy stredoeurópskych krajín Centrope
som sa počas môjho pobytu vo Viedni stretol
i s tunajším slovenským veľvyslancom Petrom
Lizákom, skvelým znalcom krajiny, kde pôsobí,
ktorý neskrýval radosť nad prehlbujúcou sa
spoluprácou Rakúska, Slovenska, Maďarska
a ČR. Cenu Centrope za prínos k prehlbovaniu
spolupráce tu práve preberal starosta slovenskej obce Záhorská Ves Boris Šimkovič. V minulosti sa významne angažoval pri zriadení prie-

Autor je novinár
Snímky: Slovpress
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Viedeň v čase adventu
Rakúska metropola je preslávená nielen straussovskými valčíkmi, ale aj kávou (nuž ako inak,
viedenskou) a cukrárskymi skvostami, ktoré na
stole nikdy nechýbajú. Ani na tom vianočnom.
Jednou z popredných značiek v tomto smere
je Sacherova torta. Aj keď existujú mnohé napodobeniny, originálny recept je utajený.
To bolo tak. Rakúsky kancelár Wenzel Klemens Lotar Metternich-Winneburg, majster
intríg a milovník dobrého jedla, očakával jedného dňa v roku 1832 významnú zahraničnú
návštevu. Jeho príkaz personálu kuchyne bol
preto jednoznačný – vytvoriť nejaký úplne nový
dezert, ktorým by sa predviedol pred hosťami. Keďže hlavný kuchár bol práve chorý,
príkaz skončil u šestnásťročného učňa. Ďalšie detaily nie sú známe, ale faktom je, že táto
špecialita chutila panstvu znamenite: jemná
čokoládová torta, s pikantnou marhuľovou
marmeládou sa vraj rozplývala na jazyku.
Autor tohto cukrárskeho výtvoru Franz Sacher
šiel potom za ďalšími skúsenosťami o. i. aj do
Bratislavy a keď sa vrátil, jeho torta nastúpila
triumfálnu cestu po celom svete. Neskôr vznikol aj Sacherov hotel, o ktorom sa dnes hovorí, že je „pravou rakúskou inštitúciou“.
Kávu a tortu tu môžu okoštovať aj turisti, pre
ktorých pred niekoľkými rokmi majitelia vybudovali aj bufet prístupný z ulice, keďže sám hotel je noblesnou značkou s vyššími cenovými
parametrami. Tortu si však môžete aj objednať – ostatne, ide o štýlový originálny darček
s chránenou značkou, zabalený v krásnych
drevených škatuliach, ktoré pred Vianocami
nastupujú cestu všetkými svetadielmi. Je totiž dobrým zvykom, že príbuzní posielajú tortu
Rakúšanom v cudzine ako vianočný darček,
aby im tak pripomenuli domovinu.
Viedeň sa právom pýši aj krásnym vianočným
trhom, ktorý sa koná tradične pred mestskou
radnicou. Chodievalo sem však toľko ľudí, že
návštevnosť už bola neúnosná, preto pred
niekoľkými rokmi otcovia mesta rozhodli, že
trhy sa uskutočnia aj iných námestiach, preto
dnes je trhov hádam zo desať, jeden čarovnejší ako druhý. Povedal by som – neváhajte
sa sem vybrať, vzhľadom na geografickú blízkosť to nie je problém, neoľutujete. Teraz
alebo na budúci rok?

listy na cestách

vozu cez rieku Moravu a v blízkej budúcnosti už
plánuje pevný most; s jedlom rastie chuť.
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Tak sa rodí básnik
Jozef Leikert
Jedného decembrového dňa roku 1923 si mladý básnik, študent teológie vykračoval hore bratislavským korzom. Vo svetlách petrolejových lámp sa trblietali hviezdičky snehu. Romantický podvečer sa zakrádal do jeho citlivej duše. „Odrazu
môj pohľad pritiahla postava kráčajúca predo mnou. Dobre formovaná ženská postava. Bol v nej magnetizmus. Zapôsobil
na kovové struny vo mne. Začali zvučať. Začal som prosto, ako keby som sa jej prihovoril: Pozerám na vás, sprevádzam
vás stále, / dovoľte aspoň slovo, krásna pani! ) Chytro som si to hodil na papier a ponáhľal sa za ňou ďalej.“ Po chvíli
zastal a žena zašla za roh. Vedel, že už sa netreba náhliť, obraz túžby, nádeje, lásky mal jasne v pamäti, báseň bola na
svete... Tak sa zrodila jedna z najkrajších slovenských ľúbostných básnických skladieb Básnik a žena, ktorou sa preslávil
jej autor – básnik Ján Smrek.

Ján Smrek
(16. 12. 1898 – 8. 12. 1982)
básnik
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Maľovaný portrét umelca

Jeho život sa nezačal veľmi poeticky – narodil
sa 16. decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom. Vlastným
menom sa volal Ján Čietek
a v rodnej dedine
žil iba prvých deväť rokov. Začal chodiť do
ľudovej školy v Kochanovciach, ale keď
mu zomrel otec a o pár rokov pozdejšie aj
matka, vzali ho na výchovu do evanjelického
sirotinca v Modre a tam dokončil základnú
školu. Potom sa vyučil za obchodného pomocníka u J. Godru v Petrovci a krátko pracoval v obchode F. Houdka v Ružomberku.
Roku 1918 narukoval a jeho životný príbeh
sa ešte väčšmi zamotával. Ako vojak rakúsko-uhorskej armády sa dostal do Istanbulu, odtiaľ na palestínsky front. Ochorel na
maláriu a vystriedal nemocnice v Damašku,
Alepe a Kadiköji. Našťastie vyzdravel a cez
Odesu, Ukrajinu a Halič sa vrátil do Budapešti, resp. odtiaľ na Slovensko.
Novinárska kariéra
Učenie mu nikdy nerobilo problémy, preto po
návrate domov začal študovať na učiteľskom
ústave v Modre. Roku 1920 si šikovného študenta všimol Štefan Krčméry a pozval ho na

prax do Národných novín v Martine, kde sa
zoznámil s takisto talentovaným nádejným
básnikom Emilom Boleslavom Lukáčom. Vtedajší šéfredaktor Národných novín Ivan Turzo
nahováral Jána, aby zostal v redakcii, lebo čitatelia si veľmi obľúbili jeho úvodníky. Priateľ
Emil ho zas presviedčal, aby išiel študovať
s nim na Evanjelickú bohosloveckú fakultu do
Bratislavy, kde sa bude môcť venovať viac poézii. Dokonca sa zaňho prihovoril u dekana,
a keď ho do školy zobrali, začal študovať teológiu, ale štúdium nedokončil. Žurnalistika
bolo preňho väčším lákadlom, roku 1924
sa stal redaktorom Národných novín v Bratislave a v rokoch 1925 – 1929 bol redaktorom Národných novín v Martine. Potom prijal
ponuku vydavateľa Leopolda Mazáča a odišiel pracovať do Prahy, kde okrem práce vo
vydavateľstve založil a redigoval slovenský literárny časopis Elán, ktorý po rozdelení Československa v rokoch 1939 – 1944 vychádzal v Bratislave. V kultúrnom živote Slovákov
zohral časopis významnú úlohu, prispievali
doňho renomovaní básnici a spisovatelia, ale
priestor poskytoval aj výtvarníkom, hudobníkom a divadelníkom. Tam sa spoznal a spriatelil s mnohými umelcami, s ktorými udržiaval
kontakt po celý život. O stretnutiach bratislavskej bohémy vo viechach a krčmičkách sa
tradujú rôzne príbehy. Ján Smrek najradšej
chodil do Luxorky a s rukopismi pre Elán ho
bolo vídať aj v kaviarni Štefánka.
Na svoj literárny talent upozornil už prvými
prácami uverejnenými v novinách a časopisoch. Knižne debutoval zbierkou básní Odsúdený k večitej žízni z roku 1922. Básne
ovplyvnil český symbolizmus, ale autor sa
chcel nimi vyrovnať i s neradostným vojnovými zážitkami. Smrekova tvorba sa neskôr
uberala celkom iným smerom. Oveľa op-

timistickejší pohľad na život je v básňach
z druhej zbierky Cválajúce dni, ktoré vyjadrujú radosť zo života, sú oslavou krásy a lásky. Napokon, preslávil sa práve takými
básňami... výnimočné miesto v slovenskej
poézie patrí jeho básnickej skladbe z roku
1934 Básnik a žena, kde veršami vyrozprával príbeh o žene a vyjadril obdiv a úctu jej
čaru. Medzi riadkami veršov sa zamýšľal
nad vzťahom muža a ženy, nad láskou a erotikou, nad ženou ako večnou múzou umelcov, ale i nad poéziou a jej poslaním.
Poet a vojna
Začiatok 2. svetovej vojny znovu rozžialil citlivú dušu básnika a básne, ktoré vyšli po
vojne, sú plné smútku a bolesti. Vnútorne
zranený umelec sa s nešťastím vyrovnával
po svojom, komentoval všetko, čo ho trápilo
a knihy z tohto obdobia majú formu akéhosi
denníka. Nič, čo sa dialo v spoločnosti mu
nebolo ľahostajné, vždy stál na strane humanizmu a ľudskosti.

Pamätná tabuľa na básnikovom rodnom dome v obci
Melčice-Lieskové
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Autor je vysokoškolský pedagóg, publicista, básnik a spisovateľ
Snímky: Slovpress (2) a archív

jubileá

Zmenená spoločenská a politická situácia
po roku 1948 ho odsunula na vedľajšiu koľaj, básnicky sa odmlčal a písal knihy pre
deti – Maľovaná abeceda a Machule. Popritom sa venoval prekladovej tvorbe; knižne
vyšli jeho preklady maďarských básnikov E.
Adyho, A. Józsea, S. Petőfiho, preklad Villonovho Veľkého testamentu a Puškinovej
básnickej skladby Ruslan a Ľudmila. V ďalšej tvorivej etape sa definoval ako básnik prírody, v ktorej hľadal zdroj inšpirácie, ale ani
vtedy nezabúdal na človeka a vzťahy medzi
ľuďmi. V roku 1966 mu udelili titul Národného umelca.
Básnik Ján Smrek má v slovenskej literatúre 20. storočia osobitné miesto, stal sa
kniežaťom slovenskej poézie. Pred slovom
„básne“ mal vždy neuveriteľný rešpekt.
V memoárovom diele Poézia moja láska výstižne napísal: „Poézia vie, ako má zatočiť
s človekom, ktorého si vyberie, aby bol jej
panošom. Osud básnika musí byť krivolaký,
plný konfliktov s pani Fortúnou, lebo bez
toho niet impulzov a niet náplne pre dramatické dialógy básnika so svetom, životom
a dokonca aj s márnosťou a smrťou, aj so
záhrobím a Nihilom.“
Miláčik múz – nezabudnuteľný básnik –
zomrel v Bratislave 8. decembra 1982.
Urna s jeho pozostatkami je od roku 1983
uložená na Národnom cintoríne v Martine.

Ján Smrek

Básnik a žena
(úryvok)

Pozerám na vás, sprevádzam vás stále:

Padajú listy. Krásavica moja,

dovoľte aspoň slovo, krásna pani!

či počujete, ako zvonia, cvendžia?

„Ach, nie ...“

Čelá nám ako Olympanom venčia,

Nuž nesmiem vypovedať ani,

jak zlatí vtáci nad nami sa roja.

jak prelestné tú tieto januáre?

Kam hľadíte? Ste taká zamyslená.

„Veď nepoznám vás!“

Len nemo ku mne pritískate ramä.

Či to komu vadí?

Že jeseň je, my smutnými byť máme?

Hľa, ste tak sama! Ťažko sa vám vníma,

Nesmysel veru. Nech si hora stená

jak majestátna, krásna je tá zima,

a meluzína kvíli haluzami.

tie hebkým perím zošatené sady!

Prišli sme síce v tieto hĺbky lesné,

„Skutočne ...“

počúvať vetra flautovanie teskné,

A ja pritom všetkom badám, i tu že na člo-

Zdravá však mladosť naša prišla s nami.

veka príde nuda,

My smelo môžeme vystavovať čelá

keď osamotenosť je príliš krutá.

melanchólii toho uvädania,

Či nezdieľate moju mienku?

nás žiadne šípy neporania,

„Hádam ...!“

keď ranila nás Kupidova strela!

Hľa, všetko pokrýva sneh rúškou zimy;
Ženy a panny, svieže, rudolíce
sa vyrojili hlučné na ulice

Blíži sa zima. Lásky aureolou

Závidím tým dvom tam, čo snehom spejú

vy ste i dnes ma korunovali tu.

tak ruka v ruke, k sebe pritúlení;

Ale sú márne všetky prosby citu,

Lepšie, jak šata, zhrieva ramä ženy;

čas kradne nám, čo také krásno bolo ...

Často i samé oči ženy hrejú ...
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Vzácnosti našej redakčnej knižnice – Smrekove knihy, vydané roku 1935 nakladateľom L. Mazáčom v Prahe ...

... a v jednej z nich toto Majstrovo osobné venovanie
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filatelia

Euro zmení i slovenské
známky

Marián Babic

Zavedenie eura od nového roku výrazne zmení aj slovenské známky. A to minimálne v jednom smere – v ich nominálnych
hodnotách. Ako upozornili predstavitelia Slovenskej pošty už viackrát, cena poštových služieb sa nezmení. Čo však bude
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nové, to je fakt, že Slovensko bude mať v priebehu budúceho roka až tri druhy poštových známok.
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Prvým budú nové známky s hodnotou
udanou v eurách. Prvú pamätnú poštovú
známku s nominálnou hodnotou 1 euro
(30,13 Sk) vydá Slovenská pošta už 1. januára 2009. Na upravenom tlačovom liste
bude šesť známok. Jej „privítanie“ sa uskutoční v prvý deň budúceho roku v budove
Slovenskej pošty a organizátori akciu spoja
s autogramiádou tvorcov. Už na druhý deň
vyjde najväčšia séria známok v celej histórii Slovenskej pošty. Bude ich dvanásť, pričom osem z nich bude výplatných a budú
kopírovať štruktúru ôsmich eurových mincí.
Ďalšie štyri budú príležitostné. Tri budú mať
nominálne hodnoty dnešných najbežnejších známok – 0,33 eura (10 Sk), 0,83
eura, 1,66 eura (25 Sk) a 1,66 eura (50
Sk), kým posledná bude mať dosiaľ najvyššiu hodnotu – 3 eurá (90,38 Sk). Séria bude súčasťou nového emisného radu
Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky. Na týchto
malých grafických umeleckých dielach nebudú zobrazené len kostolíky, ale aj najkrajšie detaily sakrálnych stavieb. Spoločným
znakom bude jednotná úprava, rovnaké
šrafovanie pozadia, ľahké farebné rozlíšenie a formátovanie písma. Celkovo má
v budúcom roku vyjsť na Slovensku 27 poštových známok. Nebudú chýbať ani zaují-

mavé ,,centové“ hodnoty ako 0,33, 0,73,
0,76, 0,93, 1,13 a 1,33 eura.
Napriek tomu, že slovenskú menu bude
možné používať len šestnásť prvých dní budúceho roka, korunové známky bude možné
na zásielky naliepať ešte po celý rok 2009.
Pritom sa na nich nebude prepečiatkovávať hodnota na eurá a nebudú sa ani inak
upravovať. Slovenská pošta inak ukončila
vydávanie známok v slovenských korunách
už 12. septembra, kedy vydala poslednú
korunovú známku. Išlo o spoločné vydanie s Českou republikou a je na nej portrét
známeho fotografa českého pôvodu Karola
Plicku, ktorý fotografoval predovšetkým motívy zo Slovenska.
Po vydaní tejto známky do konca roku
2008 vydala Slovenská pošta už len deväť
známok tretieho druhu, t.j. bez udania nominálnej hodnoty. Označená je len tarifná
trieda písmenom „T“. Jednotka za označením znamená, že zásielka bude dodaná
expresne, dvojka – klasicky. Potom je vyznačená maximálna gramáž zásielky, ktorá
môže byť 50, 100, 250, 500 a 1 000 gramov. Výhodou je, že pri zmene ceny za
známku alebo po prechode z koruny na
euro nie je potrebné meniť aj samotnú
známku, stále sa bude dať použiť pre určený druh zásielky. Prvú známku bez nomi-

Posledná slovenská známka s hodnotou v korunách
– Karol Plicka; ide o spoločné vydanie s Českou republikou

Prvá pamätná poštová známka s nominálnou hodnotu 1 euro, ktorú vydá Slovenská pošta l. januára
2009

nálnej hodnoty s označením T2 50 g vydala
pošta 14. februára 2007. Tento rok k nej
pribudlo 18 ďalších. Budúci rok sa však nepočíta už s vydaním žiadnej ďalšej známky
bez nominálnej hodnoty a všetky ju budú
mať vyjadrenú v eurách.
Na budúci rok vznikne teda na Slovensku
zriedkavá situácia s troma druhmi známok,
čo bezpochyby poteší filatelistov. Známky sa
navyše budú dať aj kombinovať, takže najmä
väčšie zásielky adresáti dostanú možno so
známkami v korunách, eurách i s tarifnou
triedou.
Autor je novinár a žije v Bratislave
Reprodukcie známok: archív autora

Najvyššiu nominálnu hodnotu zo všetkých cenín vydaných v priebehu budúceho roka – tri eurá – bude mať
známka s motívom kostola Sv. kríža v Hamuliakove,
ktorú vydajú 2. januára 2009

Vysokohorskí nosiči dotvárajú čaro Tatier
Jarmila Wankeová
Pražská pobočka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pozvala nedávno novinárov na tlačovú besedu pod názvom

krásy prírody

Skalnatými chodníkmi
„Slovenská zima 2008/2009“. Súčasťou prezentácie bolo aj premietnutie ﬁlmu z októbrovej návštevy anglickej kráľovnej
Alžbety II. a princa Filipa vo Vysokých Tatrách. V jednom zábere kráľovná s manželom stoja na Hrebienku, pri nich nosiči
s mohutným nákladom na chrbte. Tu princ položil otázku: „Sú to atrapy alebo skutočný náklad?“ Nosič odpovedal, že
skutočný a že s ním mieri na Téryho chatu vo výške 2015 metrov nad morom. Sprevádzal ho uznanlivý pohľad kráľovnej
i jej manžela, plný nefalšovaného obdivu.
„nadlábnout“ do mliečneho bufetu v Smokovci (nosiči používali toto slovo, keďže väčšina z nich bola z Čiech a Moravy). V bufete
vydali aj polovicu denného zárobku. Ani večere na chate neboli pre nich dosť výdatné,
energiu si dobíjali tatrankami či pudingom.
Prečo vykonávali túto prácu? Tatry milovali.
Chodili tam z potreby, nie zo zvedavosti, nie
zo snobstva. Nevyžadovali pohodlie ani luxus. Pokojne sa vyspali v spacom vreci na prični v sklade. Život „hore“ mal inú podobu než
tam „dole“. Bol tvrdší, ale veci sa tu javili inak,
mali väčšiu dôležitosť. Veď (takmer) všetko, čo
sa tu skonzumovalo, bolo vynesené na chrbte!
Čaj uvarený z vody jedného z Piatich spišských
plies chutil inakšie ako čaj v hoteli či doma. Za
pohľad na panorámu Tatier z jedného z okolitých štítov sa nám nelenilo liezť niekoľko sto
metrov. Život na chate bol a nebol romantický.
Vo veku okolo dvadsiatky, keď sa nám zdanlivo
otvárali nové svety, mohol sa taký javiť. Ale každodenná tvrdá robota na chate bola všetko iné,
len nie idylická. Ráno pozametať jedáleň a rozostaviť na miesto stoly a stoličky – aj tam, kde
v noci spali horolezci na dlážke. Potom zakúriť,
postaviť hrniec na čaj, podať raňajky nocľažníkom. A už sa dolinou začali trúsiť prví turisti,

ktorých prúd neustal až do popoludnia. Tí náročnejší si objednávali guláš, tí menej nároční
čaj a pohľadnicu. Celý deň sme boli v jednom
kole. Ale koľko veselia a družnosti sme zažili!
Donedávna, ak som v lete šla na „Térynu“, pila
som tam čaj zadarmo... kým tam chatárčila
moja dobrá priateľka Viola Kapolková.
Žiaľ, Bela Kapolku už medzi nami niet. Zomrel pred 14 rokmi nešťastnou náhodou na
Hrebienku. Jeho knižky sa však oplatí čítať.
Na záložke jednej z nich – s názvom „Chodníky bez značiek“ – čítame: „Kapolka píše
o známych veciach, ale objavuje nám ich neznáme, odvrátené strany. V časti o nosičoch
nákladov rozbíja mýtus okolo týchto vysokohorských bohov, idylický život chatára vyvažuje jeho dennými starosťami.“
Nepochybujem, že otázka kráľovského páru
na Hrebienku o tom, či nosiči majú na chrbtoch atrapy, nebola vtipom. Kráľovná si dokázala predstaviť, čo všetko zažije nosič, kým
dôjde hore. Preto aj pomenovala jeden úsek
magistrály z Hrebienka po Rainerovu chatu
svojím menom.
Autorka je novinárka
Snímka: SACR – Daniel Hajdúch

listy | 12 | 2008

Áno, vo Vysokých Tatrách sa ešte aj v roku
2008 vynášajú do vysokohorských chát zásoby na chrbtoch – jedlo, bielizeň, koks na kúrenie. Nezvyčajné? Že v Alpách sa chatári už
dávno preorientovali na vrtuľníky či lanovky?
Nuž, Tatry nie sú Alpy. Nepoznám pravý dôvod, prečo to tak v Tatrách je. Ale táto práca –
v žiadnom prípade nie ľahká, skôr drina – má
aj niekoľko svetlých stránok. Belo Kapolka,
známy tatranský chatár a spisovateľ, kedysi
takto odpovedal na otázku, čo ho priviedlo do
veľhôr: „Prišiel som aj s priateľom vynášať do
vysokohorských chát zásoby. Považovali sme
to za výborný tréning.“ Pôvodne si myslel, že
tam bude len dočasne. Lenže postupom času
sa vynášanie bremien stalo preňho športovým
výkonom; lyžovanie vášňou, namáhavá práca
potrebou. Zostal natrvalo.
Keď som ako študentka chodila cez prázdniny privyrábať si do Tatier ako brigádnička,
stretávala som tam veľa nosičov. Väčšinou
to boli tiež vysokoškoláci – športovci, ktorí
si vynášaním trénovali telo a vo voľnom čase
sa venovali lezeniu po skalách alebo lyžovaniu. Poznala som jedného, čo mal lyže
schované pod skalou vo Veľkej zmrzlej doline a keď mal chvíľu čas, šiel si zatrénovať.
Bolo leto, ale tu bol sneh stále.
Lenže 80 kilogramov na chrbte, to už je
riadna previerka organizmu. Taký náklad ničí
aj chrbticu. Navyše taxy za vynesený či znesený kilogram nikdy neboli „nadhodnotené“.
Za vynesenie nákladu z Hrebienka na Téryho
chatu sa vtedy platilo asi 3,50 koruny za kilogram nákladu, asi polovica z toho sa platila
smerom nadol, napríklad sa takto transportovali prázdne plynové bomby. A na úzkom
nedláždenom chodníku so strmým spádom
bolo treba vždy udržať rovnováhu, na jar či
na jeseň, s návejmi ľadu a snehu ( v zime
viedol chodník inokadiaľ). Keď nosič zniesol náklad šťastlivo nadol, išiel sa najesť čiže
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gastronómia

Vianočný čas, krásny čas
Helena Nosková
Ťažko si predstaviť život ľudí v stredoveku, ba i v ranom novoveku, keď jediným zdrojom svetla bol deň – večer len žiara
ohňa, fakieľ či sviečok. Petrolejové a plynové lampy boli už neskôr priamo luxusom. Ešte v 50. rokoch minulého storočia
chodili po uliciach Prahy lampári vyzbrojení dlhou palicou s háčkom, ktorou zažínali plynové lampy. Ulice Starého mesta
v Prahe pripomínali rozprávky H. Ch. Andersena, akoby čakali na príchod Snehovej kráľovnej.
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Hoci na sv. Katarínu sa končili všetky zábavy,
ľudia sa podvečer naďalej stretávali na rodinných i susedských návštevách. Deň sv. Ondreja bol tajomným sviatkom dievčat. Schádzali
sa u niektorej z nich, veštili si budúcnosť, či sa
vydajú, aký bude ich nastávajúci a podobne.
Chlapci nemali v tento deň do dievčenskej spoločnosti prístup, a tak ich aspoň chodili strašiť.
Na Slovensku bola obľúbeným strašidlom veľká
tekvica, ktorej vnútro chlapci vydlabali a vyrezali
otvory pre oči a veľké ústa. Dnu vložili zapálenú
sviecu a s touto ohnivou hlavou sa zjavovali za
oblokom miestnosti, kde sedeli dievčatá pohrúžené do veštenia. Či zvyk priniesli „Amerikáni“,
ktorí sa s ním stretli pri sviatku Halloween, alebo
či vznikol na Slovensku, nevieme.
Pri prekonávaní šerých dní a temných nocí pomáhala aj cirkev. December bol plný rôznych
zvykov, ktoré stmeľovali dedinské i mestské
spoločenstvo. Ich dodržiavanie ľudí podnecovalo, aby sa v podvečer stretávali a aby veselím, spevom, krikom, zvonením, lomozením či
streľbou odháňali zlé sily. Časť ľudových obyčají cirkev začlenila do liturgického kalendára,
takže sviecami osvetlený kostol s hudbou, nacvičovaním kolied, rannými modlitbami a večernými bohoslužbami sa stal symbolom adventu
a Vianoc. Zapaľovanie sviec na adventných
vencoch doma pripomínalo pôst; vytváralo slávnostnú náladu a očakávanie narodenia malého
Ježiška prenášalo do ľudských príbytkov.
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Dnes nájdeme na internete širokú ponuku adventných programov v každom meste. Hlavnou pripomienkou sa však – žiaľ – stávajú vianočné trhy zasvätené prevažne konzumu.
A hoci aj v dávnych časoch boli Vianoce časom
zvýšenej konzumácie tradičných obradných
jedál, konzum neprevýšil duchovné hodnoty
vštepené adventom; tieto hodnoty spojené
s adventným rozjímaním ako aj potreba spolupatričnosti a ľudové, pevne zafixované etické
normy vystupovali v tieto dni do popredia.
Letom vianočným svetom
4. december bol spojený so zvykmi, ktoré sa
tradovali v baníckych krajoch v Čechách, menej už na Morave a na Slovensku. Tento deň
je zasvätený svätej Barbore, patrónke baníkov. Preto sv. Barbora baníckym deťom dávala do pančušiek zopár kúskov sušeného
ovocia, medovníčky a cukríky. Dievčatá na
vydaj si v tento deň kládli do vody halúzky čerstvo odrezaných čerešní, ktoré mali v teple
kuchyne alebo chlieva vykvitnúť presne na
Štedrý deň. Kvitnúca halúzka bola zárukou,
že sa dievča na budúci rok vydá.
V predvečer sv. Mikuláša (5. decembra) dávali deti na priedomie mrkvu, seno a slamu pre
koňa sv. Mikuláša, aby im v ďalší deň priniesol
darčeky. Pre sv. Mikuláša sa v domácnostiach
piekli hŕby malých koláčikov, ktoré mal Mikuláš rozdávať až do Vianoc. Odtiaľ pochádza

zvyk piecť drobné vianočné cukrovinky ako
symbol hojnosti a štedrosti. V predstavách severnej Európy bol zasa Mikuláš divým lovcom,
ktorý križoval oblohu na statnom sobovi.
Toho roku 21. decembra sa začínajú židovské sviatky chanuka. Sú pripomienkou nového vysvätenia jeruzalemského chrámu,
zneucteného sýrskymi pohanmi v roku 165
pred n. l. Chanuka sa slávi osem dní a každý
deň sa zapaľuje ďalšie svetlo v osemramennom svietniku. V židovských domácnostiach
sa pri tejto príležitosti pripravovali zemiakové
placky s lekvárom, varili sa rôzne mliečne jedlá, piekli koláče a drobné cukrovinky. Deti
dostávali darčeky. Tieto sviatky sú pohyblivé,
toho roku sa priblížili k Vianociam.
Deň sv. Lucie je u severských národov slávnosťou svetla. Veď aj samotné meno znamená svetlo. V Čechách sa hovorí, že „Lucia
noci upije, ale dňa nepridá“. Na Slovensku
patril tento deň medzi stridžie dni. Kto si nedal pozor a zostal dlho po zotmení vonku, ten
sa mohol najmä na krížnych cestách stretnúť
s bosorkami.
20. december bol kedysi dávno zasvätený
matke noci a nočnej slávnosti zimného slnovratu. Verilo sa, že sny, ktoré sa prisnijú túto
noc, predpovedajú udalosti budúceho roku.
V Maďarsku nazývajú Vianoce „sviatkom tučných brúch“, Švédi ich označovali ako „blažený čas“; na Slovensku sú sviatkom hoj-

Bohato prestretý stôl
Vianočný stromček je pomerne novou tradíciou z 19. storočia. Na Slovensku sa robieval slamený stromček, ktorý visel nad stolom
z povaly. Pripomínal rajský strom života a býval ozdobený ružami z farebného papiera.
V českých a moravských rodinách sa staval
na poličke v rohu izby malý betlehem – vyrezávaný z dreva, vystrihovaný z papiera, modelovaný z hliny, vosku a chlebového cesta.
Na Slovensku sa staval spoločný betlehem
v kostole. Na Štedrý deň s ním „betlehemci“
obchádzali dedinu a v každom dome zahrali
pastiersku hru o narodení Ježiška.

Štedrý deň patril k pôstnym dňom. Katolíci
nejedli do polnoci mäso. Večera sa spravidla
začínala vianočnými oblátkami s medom, kým
hlavným jedlom bola kapustnica so sušenými
slivkami, fazuľový prívarok i ryža. Nasledovali
opekance s makom alebo orechmi, ako aj sušené ovocie. Jedál malo byť sedem. Pôvodným slovenským štedrovečerným jedlom bývala obilná kaša varená so sušeným ovocím;
niekde sa varila hrachová kaša alebo hrachová
polievka. V evanjelických rodinách boli súčasťou štedrovečernej večere pečené klobásy,
bravčové mäso i hydina. I v ďalších dňoch sa
piekla bravčovina, klobásy, husi a kačky, pričom prílohou bola dusená kyslá kapusta s jabĺčkami a chlieb, neskoršie knedle. Jedla sa
divina, ale aj starostlivo pripravená hovädzina
s omáčkou alebo mäso v hubovej smotanovej omáčke. Do mnohých rodín najnovšie prenikla pečená morka s gaštanovou plnkou.
Predvečer Nového roku (u nás Silvester) bol
v Írsku, Škótsku i Anglicku zasvätený Hogmagovi – božstvu slnka. Ľudia sa v tento deň zahalili do zvieracích koží a na hlavy si pripevňovali rohy, parohy alebo zvieracie hrivy. Takto
maskovaní, s horiacimi fakľami v rukách, tancovali a robili hluk, aby vyhnali duchov a privítali nový rok. V tento deň sa varili zvláštne jedlá;
pieklo sa bravčové mäso a zvláštne pečivo,
ktoré malo zaručiť hojnosť v budúcom roku.
Aj na Slovensku má byť na novoročnom
stole bravčovina, keďže prasa nosí šťastie.
Nemala by sa objaviť hydina, aby naopak
šťastie neuletelo.
Pekné Vianoce, veľa zdravia, šťastia, hojnosti, prajnosti – pravej ľudskej spolupatričnosti želá čitateľom autorka.

Predpis na maslové cukrovinky na vianočný stromček z roku 1925
Na lopári rozmiešame ¼ kg hladkej múky
s polovicou vrecka prášku do pečiva, pridáme
lyžičku nastrúhanej citrónovej kôry, rozdrobíme 17 dkg sedliackeho masla alebo čajového margarínu, pridáme 14 dkg práškového
cukru, 7 dkg nastrúhaných mandlí v šupke,
polovicu vrecúška vanilínového cukru, 1 nastrúhaný žĺtok z vajíčka uvareného na tvrdo
a všetko dobre premiešame. Spracujeme
s dvoma žĺtkami na cesto, ktoré by malo byť
vláčne. Vykrajujeme z neho venčeky, mesiačiky, srdiečka, rožteky, kvetinky, hviezdičky.
Kladieme ich na plech jemne vymastený tukom a posypaný múkou; pečieme v rúre asi
20 minút do zlatista. Teplé cukrovinky obalíme vo vanilkovom cukre. Môžeme ich vešať
aj na stromček; voňajú a sú dlho krehké.

jedlá / zvyky / tradície

nosti, ktorú symbolizuje aj rôzne vianočné
pečivo. Symbolom Vianoc sa stali kysnuté
vianočky, o ktorých si niektorí myslia, že sa
na Slovensko dostali z Čiech v 19. storočí.
Nie je tomu tak, pekávali sa bežne aj na Slovensku, ale pod názvom „ kračúnnik“ alebo
pletený koláč či pletenka.
Typickým vianočným pečivom na Slovensku
je makovník a orechovník. Menej častý bol
závin s jablkami, ktorý je skôr nemeckým
a českým vianočným pečivom. Pravda, závin nemusí byť len s jablkami, ako to dokladá
aj tento recept z roku 1925:
Pol kg múky premiešame s jedným balíčkom
prášku do pečiva. Pridáme 10 dkg práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1
celé vajíčko, 6 lyžíc mlieka a 12 dkg margarínu. Cesto dobre uhnetieme, vyvaľkáme na
plát hrubý asi ako prst a potrieme plnkou. Tú
si vyrobíme tak, že zmiešame 10 dkg hrozienok, 10 dkg nahrubo nakrájaných mandlí
a 10 dkg nahrubo nakrájaných fíg či odkôstkovaných datlí. Na cesto pokladieme túto
náplň, zavinieme ho, potrieme bielkom a pečieme na plechu asi 40 minút. Závin skrášlime vanilkovou alebo citrónovou polevou.

Autorka je historička,
etnografka a publicistka
Snímky: Jiří Nosek ml.
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právna poradňa

Kamerový systém
v obytných domoch

Marta Očovská

Bytový fond sa začal privatizovať podľa zákona č.72/1994 Zb., ktorým sa upravujú niektoré spoluvlastnícke vzťahy k budovám, bytom a nebytovým priestorom (zákon o vlastníctve bytov). Privatizácia priniesla v posledných rokoch aj celý
rad otázok a nových problémov, ktoré zainteresovaní riešia zatiaľ len s ťažkosťami. Problémy nie sú iba v legislatívnej
oblasti, ale aj v ďalších sférach. Značnú časť z nich si spôsobujú vlastníci bytových jednotiek sami – jednak neznalosťou
právnych noriem, jednak často problematickými vzťahmi medzi sebou. Pozitívnou stránkou veci je však vôľa vlastníkov
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a nájomníkov zabezpečiť ochranu svojho majetku.
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Existujú rôzne spôsoby ochrany majetku
proti vandalizmu a zabránenia vstupu neoprávnených osôb do bytového domu.
V poslednom čase sa medzi nimi objavuje
aj snaha namontovať v domoch systém kamier. Tento spôsob ochrany majetku prináša so sebou aj niektoré problémy. Ich
inštalácia totiž môže byť za určitých okolností v rozpore so zákonom č. 101/2000
Zb. o ochrane osobných údajov, ako aj
so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických
osôb v súvislosti so spracovaním osob-

ných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov. Dozor v oblasti ochrany osobných
údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
V súvislosti s umiestnením kamerového
systému treba zdôrazniť, že k jeho inštalácii do jednotlivých monitorovaných priestorov je nutné pristupovať odlišne – a to
s ohľadom na mieru súkromia, ktorú v daných priestoroch ľudia požívajú. V bytovom dome možno rozlišovať dve základné
skupiny priestorov. Od tohto rozdelenia sa
potom odvíja aj nutnosť súhlasu obyvateľov
domu s činnosťou kamerového systému.
Prvú skupinu tvoria priestory, kde obyvatelia domu (vlastníci bytov, nájomníci alebo
podnájomníci) obvykle nežijú, takže sledovanie týchto priestorov v zásade do súkromia nezasahuje. To sú spravidla povaly,
pivnice, vchody na povalu a do pivnice,
miestnosti slúžiace na uloženie detských
kočíkov či bicyklov, priestory s poštovými
schránkami, vonkajšia časť budov a pod.
Druhú skupinu tvoria priestory, v ktorých
obyvatelia požívajú vyššiu mieru súkromia,
keďže tieto priestory sú zo svojej podstaty
spojené so súkromným a osobným životom
ľudí bývajúcich v dome. Sú to prístupové
chodby k bytom, výťah, schodisko, vchod
do objektu, vchodové dvere do bytu a pod.
Je nesporné, že monitorovaním týchto
priestorov sa dajú získavať informácie rôzneho druhu o súkromnom živote ľudí, ako
napríklad kto, s kým a kedy prichádza do
domu či z neho odchádza, a to vrátane návštev, čím dochádza k zásahu do práva na
ochranu súkromného a osobného života
obyvateľov.
Názor, že o súkromie ide len doma, t.j.
za zavretými dverami bytu, nie je správny.

Právnym dôvodom a podmienkou umiestnenia kamerového systému v týchto
priestoroch musí byť súhlas všetkých obyvateľov domu. Vo veci súhlasu so spracovaním osobných údajov, resp. inštaláciu kamerového systému a zhotovovania
záznamov z neho, musí ísť o slobodný
a vedomý prejav vôle subjektov údajov
(§ 4 písm. n zákona č. 101/2000 Zb.,
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). Zároveň musí ísť
o tzv. informovaný súhlas (§ 5 odsek 4
zákona o ochrane osobných údajov).
K problematike súhlasu so spracovaním
osobných údajov kamerovým systémom
treba uviesť, že prevádzkovateľ musí vždy
upozorniť na možné riziká. V prípade, že
v dome je namontovaný systém kamier,
správca tohto systému má povinnosť
umiestniť na vhodnom mieste informačnú
tabuľku, ktorá musí obsahovať oznámenie, že priestor je sledovaný kamerovým
systémom. Súčasne na nej musí byť uvedený správca – prevádzkovateľ kamerového systému, resp. kontaktná osoba ako
aj informácia o tom, kde subjekt údajov
dostane podrobnosti o nakladaní so získaným materiálom, a to v rozsahu, ktorý
umožňuje zákon na ochranu osobných
údajov – t. j. kde záujemca získa v písomnej podobe ďalšie informácie o kamerovom systéme. Podrobný výklad tejto problematiky je v Stanovisku č. 1/2008 Úradu
pre ochranu osobných údajov. Jeho úplný
text nájdete na internetovej strane spomínanej inštitúcie: www.uoou.cz – v sekcii
Názory úřadu /Stanoviska.

Autorka je členka KSK a právnička

program Klubu slovenskej kultúry
december 2008 – január 2009
Správy a oznamy
Upozornenie!
Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín na Vocelovej 602/3,
Praha 2 (v blízkosti zastávky metra C
– I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zastávky
metra A – Náměstí Míru). Funguje tu aj
knižnica slovenskej literatúry.
Návštevné hodiny v priestoroch DNM sú
po telefonickej, resp. mailovej dohode
s PhDr. Helenou Noskovou, CSc. (+420
603 824 370; noskova@usd.cas.cz)a
s PhDr. Radovanom Čaplovičom (+420
724 025 170; rcaplovic@gmail.com).
Členský príspevok na rok 2009 zostáva
nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč pre ostatných členov.

Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov
KSK, ktorí majú záujem prispieť pomocou
alebo radou v jednotlivých oblastiach činností Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach, nech nám dajú
vedieť – telefonicky na telefónne čísla
Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne
v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Naša programová ponuka
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.

Piatok 12. 12. v čase 9.00 – 14.00
Spoločenská sála a kaviareň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
ČESKOSLOVENSKO – ZANIKNUTÝ
ŠTÁT EURÓPY, 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.
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.
Utorok 16. 12. o 9.00
Skuteč
DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V SKUTČI
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú
modernu
Cyklický komponovaný literárny program
pre študentov škôl spojený s prednáškou,
prednesom ukážok z diel a besedou.
Pri príležitosti „Dni slovenskej kultúry
v Skutči“. Program pripravili KSK a SI.
Streda 17. 12. o 9.00
Skuteč
DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V SKUTČI
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program
pre najmenších žiakov škôl o slovenčine
a jednej rozprávkovej krajine. Pri príležitosti
„Dni slovenskej kultúry v Skutči“. 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.

Štvrtok 4. 12. v čase 9.00 – 19.00
Malá aula Karolina, Univerzita Karlova
v Prahe, Ovocní trh 3, Praha 1
Piatok 5. 12. v čase 9.00 – 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
EURÓPSKE MESTO, MÝTUS, IDENTITA
Medzinárodná konferencia, ktorú pripravili
FHS UK Praha a KSK.

Štvrtok 18. 12.
Biskupské gymnázium, Skuteč
DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V SKUTČI
V rámci „Dni slovenskej kultúry v Skutči“
sa uskutoční prednáška Heleny Noskovej
spojená s besedou – „Slovensko a mýtus osmičiek v histórii Československa“ pre vyššie ročníky gymnázia.
V odpoluďňajších hodinách pripravili KSK
a DOMUS program: „Slovenské Vianoce
a ľudové zvyky v kontexte strednej Európy“. Účinkujú: Helena Nosková a Miriam Pešková.

Utorok 8. 12. od 9.00
ZŠ Prosek, Litvínovská ul., Praha 9
MRÁZIK
Detské bábkové predstavenie na motívy

Štvrtok 18. 12. o 9.00 a o 10.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2

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 – 14.00
Piatok 19. 12. od 18.00
15. VÝROČIE ČASOPISU
LISTY Slovákov a Čechov
Seminár 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 v spolupráci s SI, DOMUS, SZ Limbora, Detvan a Etnica. V rámci
programu vystúpia: MIRIAM BAYLE & PETR
ZELENKA QUARTET a ľudová hudba LIMBORA. 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.
Štvrtok 14. 1. o 18.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI KSK
Prezentácia, čítanie ukážok. Zahájenie pravidelných stretávaní so slovenskou knihou.
Uvádza: Zbyněk Adam a Helena Nosková.
Pripravili KSK a DOMUS v spolupráci so
Slovenskou knihou. Vstup voľný.
Pondelok 19. 1. 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. 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.
Štvrtok 22. 1. 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 23. 1. 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 KSK a SI.
Vstup voľný.
Utorok 27. 1.
Podještědské gymnázium, Liberec
SLOVENSKÍ SPISOVATELIA 20. STOROČIA
Prvý seminár otázok a odpovedí pre študentov libereckých gymnázií k VI. ročníku
konferencie pre stredoškolákov.
Streda 28. 1. o 10.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
ŠKAREDÉ KAČIATKO
Rozprávka pre deti na motívy H. Ch. Andersena. Program pripravili Divadlo Piškot
a KSK. Vstup voľný.
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, ÚSŽZ,
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
Vážení čitatelia,
ospravedlňujeme sa za oneskorené doručovanie nášho časopisu v posledných mesiacoch. Stalo sa tak v dôsledku toho, že
náš zmluvný partner, ktorý využíval služby
Českej pošty, s. p., si neplnil povinnosti vyplývajúce z uzavretej hospodárskej zmluvy.
Pretože nedostatky sa opakovali, rozhodli
sme s platnosťou od 1. januára 2009 uvedenú zmluvu vypovedať a distribúciou poveriť iný podnikateľský subjekt. Pevne veríme, že podobné nedostatky v rozosielaní
Listov sa nebudú opakovať.
Redakcia
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Streda 3. 12. o 10.00
Kursalon, Beethovenova 5, Piešťany
MILAN RÚFUS – BÁSNIK PRICHÁDZAJÚCI S PRAVDOU
Poetické pásmo venované tvorbe a osobnosti
básnika Milana Rúfusa pri príležitosti jeho 80.
narodenín. Účinkujú: Viera Kučerová a Martin
Matejka. Program pripravili: Mestská knižnica
mesta Piešťany, KSK a Kursalon.

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.

NESIEM VÁM NOVINU
Dve bábkové predstavenia „Nesiem vám
novinu“ pre deti pražskách materských
a základných škôl ako aj pre deti členov
KSK v podaní Teatro Neline z Bratislavy.
Vianočná hra na motívy slovenských ľudových kolied. Vianočný príbeh o Ježiškovi
pre deti a dospelých. V hre vystupujú 3
pastieri, 3 králi, Jozef, Mária, malý Ježiško
a nechýba ani Anjel a Čert.Účinkujú Petronela Dušová a Miro Duša. Vstup voľný.

modrá stránka

Zloženku nájdete v tomto čísle časopisu
LISTY 12/2008. Príspevok budete môcť
uhradiť aj v hotovosti v priestoroch Domu
národnostných menšín na Vocelovej
602/3, Praha 2 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.

známej ruskej rozprávky v podaní divadla
Piškot a v spolupráci v KSK.

