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Óda
  na Schengen,

    sólo pre pílu

Po strihaní ostnatých drôtov prichádza pílenie 
závor, prihraničnú spoluprácu nahrádza bezhranič-
ná. Aj takto všelijako sa dá hovoriť o 21. decembri 
2007, hoci každá takáto metafora  je samozrejme 
zjednodušením, a teda aj polopravdou. 

V každom prípade, vstup do schengenského 
priestoru znamená samozrejme veľký prínos aj pre 
česko-slovenské vzťahy a jeho symbolický zmysel 
je pritom nemenej dôležitý ako ten praktický. Pred-
sa len sa tým zasa o krôčik približujeme stavu, kto-
rý sľubovali politici deliaci Česko-Slovensko: totiž, 
že pre občanov to neprinesie komplikácie. Isz n  
teže prinieslo, ale po vstupe do Európskej únie 
s defi nitívnym vyriešením otázok zamestnania, 
zdravotného poistenia, podpôr či štúdia v druhej 
krajine sa pristúpením k schengenskej dohode 
posúvame o krok ďalej, čaká nás ešte chvíľa, keď 
sa vrátime aj k spoločnej mene, tentoraz euru. 
Nevymenoval som niektoré ďalšie kroky a krôči-
ky, hoci aj Slovensko-český klub, vydavateľ Slo-
venských dotykov, o každý z nich úporne bojoval 
– zmienim jeden: dvojité občianstvo pre veľké sku-
piny Slovákov v Česku a Čechov na Slovensku.

Schengen je dedina v Luxembursku s necelými 
piatimi stovkami obyvateľov, kde v roku 1985 pod-
písali zmluvu o voľnom pohybe osôb vrámci EÚ. 
Súčasne je to priestor, v ktorom žije zhruba mi-
liónkrát viac ľudí. Tejto takmer polmiliarde Európa-
nov otvárame naše hranice. Ďalším cudzincom, 
prichádzajúcim do Európy za turistikou, prácou, 
štúdiom či z iných dôvodov v podstate tiež, kontrola 
– sprísnená – sa presúva iba na vonkajšie hranice 
Únie. To vyžaduje omnoho väčšiu mieru vzájomnej 
dôvery a solidarity. Aj to, že sa našla, je samo veľmi 
dobrou správou.

Príprava Česka na vstup bola pochopiteľne 
omnoho jednoduchšia – informačné systémy 
síce muselo zvládnuť, ale vonkajšie hranice má 
iba v podobe letiskových odbavovacích priesto-
rov. Slovensko má osemdesiat kilometrov hraníc 
s Ukrajinou a pomerne dlho sa zdalo, že to môže 
byť veľký problém. Omeškanie v príprave na tom-
to úseku sa napokon podarilo takmer zázračne 
dohnať, a to aj vďaka významnej pomoci Česka 
či Francúzska.

Šedivá je teória a zelený je strom života a každá 
minca má dve strany – povedala by teta Kateřina 
z geniálneho Jiroutkovho románu Saturnin. Vyjad-
rovala sa totiž prakticky výhradne v prísloviach. 
Mala by však pravdu. Uvidíme, čo všetko nám 
vstup do schengenského priestoru prinesie. Cel-
kom určite väčší komfort i dobrý pocit, keď pri pre-

chode hraníc na diaľnici iba pribrzdíme a pokochá-
me sa pohľadom na nedávno skolaudované a teraz 
zbytočné nové budovy pohraničnej polície. Možno 
si v nich niečo nakúpime, ak sa napokon využijú 
ako obchodné domy. Rovnako príjemné bude, že 
ak pri zbere húb na Šumave zablúdime cez hrani-
cu, neupozorní nás na to pes-pohraničiar, zahryz-
nutý v našej ruke, ale maximálne nemecký nápis 
na najbližšom penzióne. Hoci na českej strane sú 
na penziónoch nemecké nápisy tiež, takže vlastne 
si nie som istý, či to vôbec spoznáme. A o to ide. 

Hoci hranice z administratívneho hľadiska pocho-
piteľne nezmiznú, štáty sa nerozplynú a nestratia 
svoju suverenitu ani územnú celistvosť, predsa sa 
mnohé zmení pre prihraničné regióny. Nebudú to 
už tie, tak trochu, konce sveta. Samozrejme, už od 
pádu železnej opony to nie sú miesta, „kde sa aj 
muchy otáčajú“, ale stále sú to regióny, odkiaľ sa 
úplne bezproblémovo a prirodzene dá ísť len jed-
ným smerom, kde investori nechcú stavať fabriky, 
lebo zamestnancov môžu najímať iba na jednej 
strane hraníc. Pochopiteľne, to druhé sa ešte zlep-
ší, keď prestanú platiť obmedzenia na voľný pohyb 
pracovných síl medzi starými a novými krajinami 
EÚ. Vedľa ekonomickej to má aj kultúrnu stránku, 
o význame otvorenia hraníc by iste mohli hovoriť 
aj menšiny ako Poliaci v Těšínskom Sliezsku či 
Maďari na juhu Slovenska.

Súčasne však už na hraniciach neotočíme auto-
bus s nemeckými náckami, mieriacimi do Prahy na 
pochod starým židovským mestom pri príležitosti 
výročia krištáľovej noci. Ani šialených talianskych 
anarchistov, ktorí idú rozbiť pár výloh, aby tým počas 
zasadania MMF zasadili smrteľnú ranu svetovému 
imperializmu. Vo Vysokých Tatrách sa boja, že po 
otvorení zelenej hranice môžu davy poľských turis-
tov poškodiť niektoré cenné ekosystémy, dokonca 
kvôli tomu presúvajú niektoré turistické chodníky. 
Na hraniciach ešte ťažšie zachytíme Krejčířov, 
Pitrov alebo Majských, unikajúcich pred spravodli-
vosťou. No a predovšetkým, nelegálni prisťahoval-
ci, mafi e i teroristi sa ľahšie dostanú k nám aj od 
nás. To je tá odvrátená tvár Schengenu.

Za každú slobodu platíme daň. Ale je pravda, že 
ženúc sa po „dé jedničke“ za rytmického nadska-
kovania, pripomínajúceho jazdu vlakom si môžeme 
veselo zaspievať. Čo? Dovolím si drobný historic-
ký exkurz. „Wir sind ein Volk!“ (Sme jeden národ!), 
kričali v roku 1989 Nemci a tým krikom ako trúba-
mi z Jericha zvalili Berlínsky múr. My si môžeme 
zakričať „Wir sind Europärer!“ (Sme Európania!) 
a zaspievať Ódu na radosť. Európsku hymnu.

ÚVODNÍK

VLADIMÍR SKALSKÝ
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MEČIAR AŽ DO ROKU 2011
Snem HZDS v tieni koaličnej krízy predĺžil 

funkčné obdobie vedenia o ďalšie dva roky. 
Veteškovci tvrdia, že je to rana straníckej demo-
kracii a že Mečiar sa vo vedení strany zabetó-
noval. HZDS si totiž na mimoriadnom sneme 
v Ružomberku zmenilo stanovy. Všetci funkcio-
nári sa budú voliť na štyri roky, nie na dva, ako 
to bolo doteraz. Princíp má spätnú platnosť, čo 
zaručí Vladimírovi Mečiarovi predsednícke kres-
lo až do roku 2011. „Prvý rok sa oboznamovali 
s funkciami a druhý rok začali špekulovať a robiť 
intrigy, kto bude nové vedenie,“ zdôvodňoval 
podpredseda Milan Urbáni.

„Dosť zaujímavým spôsobom sme vyrieši-
li problém útočenia našich ľudí do vlastných 
radov,“ povedal Kovarčík o ďalších zmenách. 
Podľa neho sa zavádzajú „určité kritériá, akým 
spôsobom môže funkcionár konať v prípade 
nespokojnosti“. Členovia totiž majú v prípade, 
že sa chcú „vyžalovať“, postupovať podľa stra-
níckej hierarchie a nemali by to určite robiť cez 
médiá. Zmena stanov vraj nijako nesúvisí s tým, 
že mal Mečiar na poslednom sneme protikandi-
dáta - Tibora Mikuša. „Je tam nový článok, ktorý 
hovorí o poškodzovaní záujmov strany,“ pove-
dala poslankyňa Zdenka Kramplová. Sankcie 
podľa nej môžu ukladať regióny aj republikové 
predstavenstvo.

 „Už chýba len dovetok, že nie je potrebné zvo-
lávať ďalšie snemy ani orgány strany a všetko 
môžu mať až nadosmrti,“ reagoval na zmenu 
stanov jeden z Mikušových prívržencov Ľuboš 
Lackovič. Zmenenú časť stanov o poškodzovaní 
jej dobrého mena označil za „náhubkové opat-
renie“.

POZEMKY A KOALIČNÁ 
KRÍZA

V polovici novembra sa objavila aféra, ktorá spôso-
bila dosiaľ najväčšiu koaličnú krízu. Premiér Robert 
Fico spochybil škandalózne zmluvy, ktoré podpísal 
nominant HZDS Branislav Bríza za Slovenský pozem-
kový fond v čase, keď zastupoval jeho generálneho 
riaditeľa. Tie umožnili fi rme blízkej predsedovi HZDS 
získať za  necelých 13 miliónov Sk pozemky pod Tat-
rami,  trhová hodnota ktorých je údajne 1,5 miliardy 
korún. Branislav Bríza odstúpil, premiér Fico však 
požadoval aj odstúpenie jeho nadriadeného, ministra 
pôdohospodárstva za HZDS Miroslava Jureňu. HZDS 
ho odmietlo stiahnuť. Premiér siahol k silovému rie-
šeniu a navrhol prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi 
odvolanie ministra, čo prezident prijal. Predseda ĽS-
HZDS Vladimír Mečiar kontruje a už si nemyslí, že 
súčasná vládna koalícia je to jediné a správne pre 
Slovensko na celé štyri roky jej funkčného obdobia. 
Napokon však vo vedení HZDS prevládne názor 
zostať v koalícii, okrem iného aj pre hrozbu pred-
časných volieb, ktoré by boli výhodné iba pre Smer, 
možnosť rozpadu klubu HZDS a ďalšie hrozby pre-
miéra, okrem iného zrušením Mečiarových amnestií 
a schválením zákona o preukazovaní majetku. Vla-
dimír Mečiar musí skloniť hlavu, avšak svoju dôve-
ru v koaličný projekt už vyjadruje len podmienečne 
a dočasne.  Novou ministerkou pôdohospodárstva sa 
stala nominantka ĽS-HZDS Zdenka Kramplová, kto-
rá je absolventkou poľnohospodárskej vysokej školy 
v Bulharsku, v politike však pôsobila skôr v oblasti 
medzinárodných vzťahov ako ministerka zahranič-
ných vecí, veľvyslankyňa v Kanade či v súčasnosti 
ako podpredsedníčka Zahraničného výboru NR 
SR. Vláda SR sa chystá na „totálnu“ rekonštrukciu 
Slovenského pozemkového fondu (SPF) a malo by 

dôjsť aj k vytvoreniu jeho úplne novej štruktúry. Spor-
né pozemky sa zásahom prokuratúry podarilo vrátiť 
štátu.

(podrobnosti v rubrike ... a rozum zostáva stáť)

ŠTÁTNY ROZPOČET

Národná rada SR začala 28. novembra začala pre-
rokúvať návrh štátneho rozpočtu na rok 2008, kabinet 
s ním napokon spojil aj hlasovanie o dôvere vláde. 
Hladko prešiel. Podľa ministra fi nancií Jána Počiatka 
predkladaný návrh rozpočtu spĺňa maastrichtské kri-
tériá aj požiadavky Paktu stability a rastu. Podporuje 
tak ambíciu SR prijať spoločnú menu euro 1. janu-
ára 2009 a je tiež krokom k dlhodobej udržateľnosti 
verejných fi nancií. Podľa vládneho návrhu by mal štát 
v roku 2008 hospodáriť s defi citom 32 miliárd Sk pri 
celkových príj-moch 348,2 miliardy Sk a výdavkoch 
380,2 miliardy Sk. Celkový defi cit verejných fi nancií 
by mal pritom dosiahnuť 2,3 % hrubého domáceho 
produktu (HDP). Štátny rozpočet na budúci rok je 
pripravený zle, pretože nestanovuje dobré priority 
z hľadiska úspešnej budúcnosti Slovenska. Počas 
svojho vystúpenia v rozprave k návrhu rozpočtu to 
vyhlásil podpredseda opozičnej SDKÚ-DS a bývalý 
minister fi nancií Ivan Mikloš. Najhoršie podľa neho 
dopadlo školstvo, veda a výskum, najväčším víťazom 
je naopak poľnohospodárstvo. Exminister fi nancií 
zároveň upozornil, že napriek znižovaniu verejného 
defi citu vláda v prostredí vysokého ekonomického 
rastu verejné fi nancie konsoliduje nedostatočne. 
„Defi cit síce znižujeme, ale záväzky paktu stability 
a rastu neplníme,“ upozornil Mikloš. Tzv. štrukturálny 
defi cit, očistený od jednorazových vplyvov, totiž podľa 
neho v budúcom roku klesne iba o 0,1 % hrubého 
domáceho produktu (HDP), pričom pakt požaduje 
minimálne 0,5-percentný medziročný pokles.

Tak nám síce nezabili Ferdinanda, ale odvolali ministra pôdohospodárstva a originál-
neho teológa v jednom. Možno dokonca ďalšie vtelenie Jeho. Lebo tak o sebe hovorí, 
ako o Kristovi. Hoci nie celkom jednoznačne, veď aj Ježiš sa obmedzil na podobenstvá 
a vety ako:  „To sú Tvoje slová.“ Bolo by neskromné, ba rúhačské povedať viac.

„Pracoval som tak, aby som sa mohol každému pozrieť priamo do očí. Ježiš Kristus 
povedal na kríži farizejovi: Je mi ťa ľúto, pretože nevieš, čo činíš,“ riekol Jureňa vo chvíli 
medzi psom a vlkom, medzi ešte ministrom a už iba poslancom, a pozeral sa uprene 
na premiéra Roberta Fica. Stalo sa na slávnostnej ceremónii v prezidentskom paláci. 
Slávnostnej a preňho smútočnej. V podstate sa to malo v zmysle Jureňovho vzťahu 
k poľnohospodárskej symbolike odohrávať na bitúnku. Tlačovku predtým totiž urobil 
v maštali, k tomu sa však ešte dostaneme.

Malým problémom je, že Kristus na kríži sa so žiadnym farizejom nerozprával. 
Hovoril s dvoma lotrami, ale o čomsi celkom inom. Adresátom jeho výroku „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo činia“, je - ako by napovedalo už oslovenie - jeho otec, 
konkrétnejšie ten nebeský, aby nedošlo k zámene napríklad s istým Jozefom. O fari-
zejoch ani zmienky. Napokon napriek tomu, kam toto slovo posunul náš jazykový úzus 
a kresťanský výklad, boli to tiež odbojári proti rímskej nadvláde, akurát mali iné pred-
stavy o taktike tohto boja. Tými, čo nevedeli, čo činia, sú myslení najmä Rimania, ktorí 
samotné ukrižovanie uskutočnili, a v podstate všetci, čo mu na kríž dopomohli.

Jureňove teologické výroky sú však skutočne nápadité, objavné, nie šedivé a ošúcha-
né. Keď sa s funkciou lúčil medzi kravami, zdôvodnil výber prostredia najprv pomerne 
zrozumiteľne: „Pre maštaľ som sa rozhodol preto, lebo je to symbol nás poľnohospo-
dárov.“ Rovnako až príliš pochopiteľné bolo nám všetkým aj to, že chcel ukázať, kam 
až klesla politika. Potom sa však ponoril do celkom iných myšlienkových hlbín: „Mali 

by sme sa držať toho kresťanského ‚Prach si, v prach sa obrátiš‘, pretože v maštali sa 
narodil aj Ježiš Kristus. Takže bol to pre mňa taký symbol. Tie zvieratá vedia, kedy majú 
dosť, že nepoznajú ľudský egoizmus.“ Stop! Nečítajte ďalej a chvíľku rozjímajte. Pokús-
te sa výrok nevnímať rozumom, lebo ten ho nedokáže rozkódovať, musíte zrazu pocítiť 
osvietenie mimo myslenie a mimo cítenie - ako nad kóanom v zen budhizme.

Jureňa nie je prvý biblický prorok, prichádzajúci k nám skrze HZDS. Toto hnutie
všeobecne prinieslo do slovenského kresťanstva niekoľko nezvyčajných momentov. 
Na jeho mítingy, pripomínajúce v polovici deväťdesiatych rokov veľkolepé bohoslužby, 
priniesli babky demokratky aj legendárny transparent so sloganom: „Ak je Pánboh spra-
vodlivý, bude Mečiar večne živý!“ Keď na Veľkú noc v roku 2000 urobili kukláči záťah 
v Elektre, na čele protestno-kultovej púte kráčala babka s plagátom: „Matka plače, ruky 
spína, že jej zavraždili syna!“

Jureňa prináša oproti Ježišovi isté nóvum. Ježiš napriek utrpeniu na kríži svojim vin-
níkom odpustil a prihovára sa za nich. Jureňa prichádza s iným prístupom. Keď jeho 
odvolali z ministerskej stoličky, mal by odstúpiť aj premiér, a keď ten neodstúpi, tak „by 
bolo spravodlivé“ odvolať aspoň predsedu parlamentu Pašku, aj keď s tým okrem svojej 
príslušnosti k Smeru nemá nič spoločného.

Nuž, je to istý návrat k starozákonným princípom. Posolstvo ako hrom - bratia a sestry, 
s tou kresťanskou láskou sme to prehnali! Jureňa búchal na tlačovke do stola a hlas mu 
preskakoval tak, až sa kravy zľakli, prestali olizovať stoličku jeho hovorcu a iste už ani 
tak dobre nedoja. Myslím si, že minister pôdohospodárstva, ktorý spôsobuje zníženie 
dojivosti, by mal nájsť silu odísť. Aj keby nič iné nezavinil, čo je vcelku dosť dobre mož-
né.

P. A. F. Ztohohotový

... a rozum zostáva stáť
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 Vravíte, že ste nakrútili minimalistický fi lm. Moh-
la vám však Antarktída dovoliť nakrútiť niečo iné?

To je pravda. Ľudia však odo mňa čakajú dramatic-
ký dej, nejaký vzrušujúci príbeh - a tento fi lm je iný, 
je o pocitoch. Je v ňom to, čo som zažíval. Teda aj 
úžasný pokoj. Hoci som si o takom prostredí myslel, 
že je pre nás neprijateľné a že pochod pod horami 
Antarktídy nemusím ani prežiť.

Popri pokoji však vidíme i popraskané pery 
a pľuzgiere na nohách. To ste si na ceste vraveli - 
nebolí, nebolí?

Bolelo. Prvé dni boli fakt hrozné. Obuť si ťažké 
zmrznuté topánky a ťahať sane, to je pohyb, ktorý si 
nemôžete doma nacvičiť. Pritom na žiadny oddych 
nebol čas, pretože denne musíte prejsť tridsať 
kilometrov a nemôžete sa zastaviť v teplom hoteli. 
To bola najväčšia trauma. Lenže, po čase sa vaša
chôdza stáva meditáciou. Ste ako pútnik, veľa roz-
mýšľate, utrieďujete si myšlienky. No a do tohto sveta 
som chcel fi lmom vtiahnuť aj ostatných.

Aby ste ho spravili, na to ste museli ubehnúť 
trochu viac metrov ako vaši kolegovia. Čakali vás, 
kým si nájdete miesto na fi lmovanie, rozbalíte a zba-
líte kameru?

Cestu sme si rozdelili na hodiny a počas každej sme 
mali päťminútovú prestávku. Ja som ju využíval na to, 
aby som dobehol stratu, keď som chcel urobiť široké 
celky alebo nakrútiť čosi zaujímavé. Zatiaľ šiel každý 
svojím tempom. Tam neexistuje niečo ako počkajte, 
vráťte sa. Expedícia musí fungovať ako zohratý stroj. 
Ak sa má plynulo posúvať dopredu, nemôžete ho 
zdržovať. Filmovanie, to je niekde úplne na konci. 
Zažili sme niekoľko neopísateľných situácií, keď sme 
dvadsať hodín blúdili v ľadopáde, padali do trhlín, ale-
bo, keď sa strhla víchrica. Bojovali sme s postavením 
stanu, chalani sa naň hádzali, aby ho neodfúklo. Veľ-
mi som to chcel nakrútiť, ale musel som im predsa 
pomôcť.

Dá sa na Antarktídu psychicky pripraviť? Cimr-
mani mali pri ceste na severný pól pesničku proti 
malomyseľnosti, a vy?

Mal som pred tou krajinou úžasný rešpekt, väčší, 
ako keď som z nej odchádzal. Horolezec a polárnik 
Peter Valušiak, s ktorým som tam bol, ma však naučil, 
ako sa s ňou spriateliť, a po čase som mal pocit, že 
v nej môže byť aj celkom príjemne. Prešiel do mňa, do 

mojej mysle, zvláštny druh čistoty. Necítil som žiadny 
pach, zrak mi nerušili žiadne reklamné pútače, a keď 
nefúka vietor, je také ticho, aké nie je v najlepšom 
zvukovom štúdiu. Myslel som si, že som na úplne inej 
planéte, strácal som kontakt s civilizáciou. Zabudol 
som, že sú nejaké mestá, ľudia, milióny ich príbehov. 
Dostal som sa do úžasného stavu. Taký asi poznal 
Budha, keď ležal pod stromom Bodhi, vravel som si. 
Len prečo ja musím byť niekde ďaleko v Antarktíde, 
v tej zime a ťahať osemdesiatkilové sane?

Na cestách musíte každú chvíľu riešiť praktické 
veci - nestane sa potom, že niektoré zážitky sa inten-
zívne prejavia až keď sa vrátite domov?

Najprv ste plný zážitkov a emócií. Neviete, čo je pod-
statné, to najpodstatnejšie sa vám ukáže až po čase. 
Ja som po čase pochopil i to, o čom som sa nikde pred-
tým nedočítal - prečo sa polárnici do Antarktídy vraca-
li. Zažili tam strastiplné chvíle, ale keď mali možnosť, 
hneď nasadli na prvú loď a zase sa plavili za severný 
či južný polárny kruh. Tie miesta sú totiž magické. Keď 
ich spoznáte, živočíšne vás k nim tiahne.

Po Petra Valušiaka prišla pri jednej ceste 
Antarktídou helikoptéra tesne pred cieľom a odviez-
la ho späť. Prečo?

Problém je, že cestu do Antarktídy spravuje jediná 
spoločnosť. Ak chcete do Antarktídy vstúpiť, musíte 
s ňou podpísať zmluvu. V nej sa vlastne vzdávate 
všetkých svojich práv. Pred cestou musíte zložiť do 
depozitu stotisíc dolárov pre prípad, že by sa vám 
niečo stalo. No a oni po vás veľmi radi prídu. Stačí, 
že sa vám pokazí baterka z vysielačky. Vymyslia si 
akýkoľvek dôvod. Že má prísť hurikán, padnúť meteo-
rit alebo neviem čo - len aby neprišli o vaše peniaze.

Napriek tomu sa tam Valušiak tak rád vracia?
To by ste ho museli vidieť. Je to zaujímavý jav. Keď 

v Antarktíde vystúpil, vyzeral ako človek, ktorý prišiel 
k starej mame, na miesto, kde prežil celé detstvo.

 Ako to vyzerá, keď už ste doma a nakrútený 
materiál treba postrihať?

Chvíľu ho nechám tak. Niekedy mám aj strach sad-
núť si pred počítač a čakať na tú chvíľu, keď ma to 
úplne pohltí. Potom mesiace sedím v strižni a skúšam 
do fi lmu posunúť nejaké poznanie. Myslím naň, aj keď 
zaspávam alebo keď sa ráno pozerám do zrkadla so 
zubnou kefkou v ústach.

 Viete z fi lmu vystúpiť a zistiť, kedy ho už netre-
ba zlepšovať, lebo je dobrý?

To nikdy neviem. Ani keď ho zostrihám, napíšem 
komentár, ani keď ho zmixujem, ani keď je hotový. 
Preto mám rád napríklad festival v Poprade, tam 
dostávam spätné väzby. Vnímam a sledujem divákov. 
Vidím, kto si pri akej scéne prekríži nohu. Vtedy roz-
mýšľam, či som ju chcel urobiť tak, aby mal pri nej 
človek čas na vydýchnutie, alebo či je to miesto, kde 
by si tú nohu prekrížiť nemal. Vtedy som schopný fi lm 
zmeniť.

Všimli ste si, že ste sa postupne stali akýmsi 
hovorcom krajín? Keď sa vrátite z cesty, musíte 
o nej všade rozprávať.

Tak tomu sa dosť bránim. Načo hovoriť, keby všetko 
malo byť jasné už vo fi lme?

 Možno sa chceme neustále presviedčať, že 
opúšťať istoty a cestovať sa naozaj dá.

No, dá sa to. Len treba odvahu na to, aby sme sa 
vzdali bezpečia. Teda, toho obrovského múru, ktorým 
sa chránime pred svetom.

 A aký je váš argument? Choďte, lebo...
Ja mám veľmi rád Slovensko a naozaj nerád cestu-

jem. Keď mám niekam ísť, to je katastrofa. Fakt. Ale 
na návrat sa vždy úžasne teším. Keď sme nakrúcali 
„Omo - cesta do praveku“, videli sme ľudí, čo pili z rie-
ky hnedú vodu plnú piesku. Vravel som si, preboha, 
aké môžu mať ľadviny? My sme liter tej vody fi ltrova-
li hodinu a pol, v noci sme sa pri fi ltrovaní striedali. 
Potom však prídete domov, otočíte kohútik a uvedo-
míte si, aké šťastie máte, že žijete tu. Preto je dobré 
z času na čas odísť, usporiadať si hodnoty a oceniť aj 
úplne jednoduché veci.

 Z času na čas? Vy už máte predsa pravdepo-
dobne našliapnuté na ďalšiu cestu.

No, bohužiaľ, áno. Peťo Valušiak chce prejsť 
naprieč Antarktídou a práve sme sa dohovárali, že 
30. januára by sme po neho prišli z Nového Zélan-
du na plachetnici. Vraj tam uvidím veľa veľrýb. Len 
neviem, či je to práve dobrá idea.

Ale bláznivá áno.
Neviem, je to najdrsnejšie more sveta a mesiac bez 

pevnej zeme, to som ešte neskúšal.
Kristína Kúdelová 

PAVLA BARABÁŠANOVÝ FILM

Neznáma

ANTARKTÍDA
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o ňom knihu a už by najradšej strihal fi lm zo svojej cesty po Mongolsku. 
Samozrejme, Pavol Barabáš je zase raz niekoľko krokov pred nami. 
My sme zatiaľ videli jeho fi lm „Neznáma Antarktída“, vraj je 
minimalistický. Premietal ho v Bratislave aj na festivale Ekotopfi lm. 
A kým my sme boli v kine, Barabáš už v hlave dolaďuje 
ďalšiu cestu na studený juh.
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Posledný októbrový víkend patril od piatka 26. do 
nedele 28. 10. na zámku v Budmericiach medziná-
rodnej konferencii Visegrad – Terra Interculturalis. 
Zámok, inak tiež Domov slovenských spisovateľov, 
hostil už druhý rok predstaviteľov vzájomných národ-
nostných menšín v krajinách V4, a tentoraz aj na 
Ukrajine, ako aj predstaviteľov štátov a odborníkov 
na problematiku. Projekt realizuje Slovensko-český 
klub so sídlom v Prahe spolu s partnermi z ostat-
ných krajín a s podporou Medzinárodného visegrád-
skeho fondu. Význam projektu môže podčiarknuť aj 
to, že bol v roku 2006 odštartovaný tlačovou kon-

ferenciou na úrade vlády ČR, ktorú moderoval vte-
dajší námestník podpredsedu vlády a podpredseda 
rady vlády pre národnostné menšiny Ivo Hartmann 
a pri predkladaní projekt osobne podporili osobnosti 
ako podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič i jeho 
predchodca, predseda SMK Pál Csáky, či minister-
ka vlády ČR a predsedníčka Rady vlády pre národ-
nostné menšiny Džamila Stehlíková i jej predchodca 
na poste predsedu rady, vtedajší podpredseda vlá-
dy a minister spravodlivosti ČR Pavel Němec, alebo 
tiež ďalší bývalý podpredseda vlády ČR a člen Slo-
vensko-českého klubu Egon T. Lánský.

Na čele organizačného výboru stojí veľvyslanec 
SR v ČR Ladislav Ballek, ktorý na piatkovej recepcii 
predniesol úvodný príhovor. Na konferencii sa zú-
častnili aj veľvyslanec Maďarskej republiky na Slo-
vensku Antal Heizer a Chargé d’affaires poľského 
veľvyslanectva v Bratislave Bogdan Wrzochalski. 
Zaznel tiež príhovor podpredsedu vlády Dušana 
Čaploviča. Piatkový program zakončili tradičné bud-
merické kačacie hody a hudobný program v podaní 
ľudovej hudby Kuštárovci.

Na sobotnej diskusii sa zúčastnilo množstvo pred-
staviteľov menšín vrátane poslankyne za Stranu 
maďarskej koalície a bývalej štátnej tajomníčky slo-
venského ministerstva kultúry Ágnes Biró, predse-
du Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 
Jána Fuzika, predsedu Asociácie národnostných 
menšín v Českej republike Petra Liptáka, predse-
du Csemadoku Bélu Hrubika, predsedníčky Slo-
vensko-českého klubu Nade Vokušovej, či autora 
týchto riadkov ako predsedu Svetového združenia 
Slovákov v zahraničí. Riaditeľ Literárneho informač-
ného centra v Bratislave Alexander Halvoník pred-
stavil spolu so svojím zástupcom Antonom Balážom 
aj novú literárnu antológiu krajín V4.

V sobotu nechýbala ani kultúra – všetci účastníci 
sa vypravili do neďalekého Pezinka na divadelné 
predstavenie Variace na chlast v podaní Divadla 
Bolka Polívku v rámci festivalu To najlepšie z humo-
ru na českej scéne. Tento festival organizuje Zuza 
Art Production a jedným z partnerov je opäť Sloven-
sko-český klub.

Účastníci sa zhodli na tom, že národnostné 
menšiny predstavujú obohatenie kultúry krajín, 
v ktorých žijú, ako aj krajín svojho pôvodu. Upozorni-
li na skutočnosť, že za hranicami svojej vlasti žije 
tretina maďarského i slovenského národa, štvrtina 
poľského a šestina českého. Vyjadrili prevažne dob-
ré skúsenosti s aplikáciou medzinárodných noriem 
ako Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane práv 
národnostných menšín či Európska charta regionál-
nych alebo menšinových jazykov, súčasne však 
kritizovali, že grantový systém Európskej únie je 
nastavený tak, že dostatočne nepodporuje aktivity 
vnútorných a vonkajších národnostných menšín, 
drobnú prácu ich združení, namiesto toho sa 
sústreďuje na malý počet veľkých projektov, orga-
nizovaných často samoúčelne agentúrami, vytvo-
renými iba s cieľom čerpania týchto prostriedkov. 
Konferencia podporila úsilie organizácie Európa-
nia vo svete (Europeans Throughout the Europe 
– ETTW) dosiahnuť vytvorenie samostatnej politiky 
EÚ voči príbuzenským menšinám v iných krajinách 
EÚ či v tretích krajinách, teda inde vo svete, a to 
vrátane vytvorenia nového grantového programu. 
Na úrovni jednotlivých krajín účastníci konferencie 
odporúčajú posilniť možnosť menšín podieľať sa 
v súlade s obsahom Rámcového dohovoru o ochra-
ne práv národnostných menšín na riešení otázok, 
ktoré sa ich týkajú. Odporúčajú tiež zvážiť možnosť 
pomáhať nielen fi nančne, ale aj metodicky národ-
nostným menšinám prostredníctvom inštitúcií, ako 
sú štátom zriadené menšinové agentúry a osvetové 
centrá. 

Vladimír Skalský

Kultúrne dedičstvo 

Slovákov v zahraničí 

V dňoch 25. až 26. októbra 2007 zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave konferenciu zameranú 
na ochranu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a informačné zdroje k tejto problematike. Hlavným cieľom 
konferencie bolo zistiť aktuálny stav spracovania knižničných, archívnych a dokumentačných fondov ako aj múzejných zbie-
rok, ktoré sa týkajú histórie, jazyka, kultúry a spôsobu života Slovákov žijúcich v zahraničí a ktoré sa nachádzajú v kultúrnych 
a vedeckých inštitúciách na Slovensku i v cudzine. Jedným zo zámerov je, aby sa získané poznatky využili pri budovaní 
Databázy informácií o kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia kultúrnych a vedeckých inštitúcií na Slovensku a predstavitelia a zástupcovia 
slovenských organizácií a inštitúcií v zahraničí, ktoré vlastnia fondy, dokumenty a zbierky týkajúce sa dejín, jazyka, kultúry 
a spôsobu života slovenských spoločenstiev v zahraničí.

Z pracovného rokovania vyplynuli dôležité závery a odporúčania. Napríklad, že do pripravovanej Koncepcie štátnej poli-
tiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 treba zapracovať osobitnú kapitolu týkajúcu sa záchrany 
a ochrany kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Vypracuje ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu so 
Svetovým združením Slovákov v zahraničí a ďalšími partnermi. Úrad bude tiež naďalej koordinovať budovanie elektronickej 
databázy o histórii, jazyku, kultúre a spôsobe života Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorej budú sústredené informácie 
o fondoch kultúrnych a vedeckých inštitúcií na Slovensku, vedeckých a špecializovaných inštitúcií v zahraničí, ako aj slo-
venských organizácií a inštitúcií vo svete. A bude tiež sprostredkúvať metodickú pomoc slovenským spolkom, organizáciám 
a inštitúciám v zahraničí pri spracúvaní ich archívnych, knižničných a dokumentačných fondov a pri využívaní možností 
vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov o ochrane kultúrneho dedičstva.

No a prítomní predstavitelia slovenských spolkov a inštitúcií zo zahraničia iste odchádzali s poznatkom, že treba venovať 
zvýšenú pozornosť usporiadaniu a ochrane vlastných archívov, knižničných a dokumentačných fondov a spracovať pre 
svoje archívy, knižničné a dokumentačné fondy prvotnú evidenciu, ktorá môže byť využitá aj pri budovaní elektronickej 
databázy. O pomoc v tomto smere možno požiadať inštitúcie na Slovensku, či dokonca im svoje archívy a dokumentačné 
fondy postúpiť ako dlhodobé depozity.

Predstavitelia a zástupcovia krajanských spolkov a organizácií na záver svojho rokovania opätovne dali do pozornosti 
vláde Slovenskej republiky potrebu vybudovania Múzea zahraničných Slovákov na Slovensku. Rovnako upriamili pozornosť 
vlády Slovenskej republiky aj na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva.

(vs)

V Budmericiach
farebná

vyšehradská zmes
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Som mimoriadne rád, že sa môžem pri tejto vzácnej 
príležitosti zaradiť medzi gratulantov aj menom Sve-
tového združenia Slovákov v zahraničí, Slovensko-
českého klubu (vydavateľa Slovenských dotykov), aj 
menom svojím. 

Za Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa 
musím poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a s plnou 
vážnosťou konštatovať, že bez úsilia a osobného 
nasadenia Vilmy Prívarovej by sa nedostavili mno-
hé úspechy slovenského sveta, že celý slovensko-
slovenský dialóg by bol bez nej veľmi ochudobnený 
– o podstatnú časť svojho obsahu, ale aj o ten prí-
jemný ľudský akord. Áno, ako som už naznačil, Vilmu 
Prívarovú považujeme za „spoluvinníčku“ aj veľkej 
časti našich úspechov. A za to jej naozaj patrí obrov-
ská vďaka.

Ak mám dodať čosi za seba, musím konštatovať 
predovšetkým jedno: Vždy vidno ten veľký rozdiel, 
či niekto robí svoju prácu iba z povinnosti, alebo 
z hlbokého záujmu a vnútornej potreby. Predsed-
níčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma 

Vilma Prívarová sa dožíva životného jubilea. Podľa kalendára to tak 
vyzerá, v reále ju vek nemôže dohoniť, keďže je stále v pohybe, v behu 
z kultúrnej akcie na rokovanie, z konferencie na zahraničnú cestu. 
Vzdelaním fi lologička, temperamentom a kultúrnym zázemím folkloristka, 
zamestnaním predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
poslaním veľvyslankyňa slovenského sveta doma a veľvyslankyňa 
domova v slovenskom svete, povahou otvorený a srdečný človek, 
každým kúskom svojej osobnosti šarmantná žena. 

O šarmantnej žene 
stále v pohybe

Prívarová je neod-
diskutovateľne ten 
druhý prípad. Dobre 
viem, aké ťažké je 
nenechať sa úplne 
pohltiť nesmiernym 
množstvom nedoce-
nenej mravčej prá-
ce, dokázať sa od 
nej zdvihnúť a nájsť 
si čas na rozhovor 
s krajanom, spolo-
čenské stretnutie, na 
úsmev. Je to samo-
zrejme o to ťažšie pre ženu a matku. 

Viem, aké je ťažké stále sa zo svojej práce tešiť, aj 
keď je milión dôvodov, prečo sa cítiť otrávený. A tento 
pocit radosti si oslávenkyňa dokáže udržať. Vybavu-
je sa mi v pamäti jedna momentka. Na konferencii 
Visegrad – Terra Interculturalis, venovanej téme vzá-
jomných národnostných menšín v krajinách V4, ktorú 

na zámku v Budmericiach každoročne organizuje 
Slovensko-český klub, sa k spevákom zrazu prida-
la dvojica školených hlasov. Dokonalý duet vystrihli 
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a politický radca poľského veľvyslanectva v Bratisla-
ve. Takto vyzerá ten záblesk absolútne neformálnej, 
neofi ciálnej a neofi cióznej radosti.

Želám pani predsedníčke Vilme Prívarovej za Sve-

tové združenie Slovákov v zahraničí, za našich členov 
i za seba veľa takýchto zábleskov, veľa šťastia, zdra-
via, rodinnej pohody. A veľa úspechov. To je vlastne 
prianie tak trochu aj egoistické, pretože každý jej 
úspech je i naším. 

Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
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Dejiny tejto renesančnej a bohato zdobenej stavby boli 
celkom pohnuté. Vznikla v rokoch 1567 – 1569 a do 17. 
storočia slúžila postupne na loptové hry, ako jazdiareň 
a koniareň  a v čase vlády Jozefa II. sa stala vojenským 
skladiskom. V 20. storočí bola poškodená statickými 
poruchami a strelbou, vyhorela a zostali po nej len obvo-
dové steny. V roku 1952 dokončili rekonštrukciu, ktorú 
viedol architekt Pavel Janák, Míčovňa však bola naďalej 
skrytá v uzatvorenej Kráľovskej záhrade. Sprístupnili ju 
až po roku 1989 a dnes je využívaná najmä na výstavy 
výtvarného umenia, koncerty a významné spoločenské 
udalosti.  Je preto veľkou cťou pre náš Slovensko-český 
klub, že sa medzi  kultúrne aktivity na tom najdôstojnej-
šom mieste Prahy zaradil svojimi divadelnými, literárny-
mi a hudobnými slovensko-českými večermi. 

Ten prvý sme zorganizovali spolu so Spoločnosťou 
Milana Rastislava Štefánika a na prahu výročia vzniku 
Československa sme si ním pripomenuli všestranného 
politika, ktorého meno spoločnosť nesie. Predstavili 
sme tiež zborník, ktorý vydal Slovenský literárny klub 
v ČR so Spoločnosťou M. R. Štefánika k 125. výročiu 
narodenia spoluzakladateľa Československej republi-
ky, rovnako ako vedca, astronóma, politika, mysliteľa, 
vojaka či cestovateľa a umeleckého fotografa. Zborník 

Slovensko-český klub začal v októbri pripravovať spolu so združením Adria 
a Kanceláriou prezidenta Českej republiky pravidelné Slovensko-české večery 
na Pražskom hrade. Uskutočňujú sa v prekrásnych priestoroch Míčovne, ktorá 
leží na južnej strane Kráľovskej záhrady, tesne nad svahom Jelenej priekopy.

Pražský hradPražský hrad

slovensko-českýslovensko-český

obsahuje aj známe eseje, ktoré sú však dnes už menej 
dostupné, ale priniesol tiež úplne nové texty, napísa-
né na objednávku zostavovateľa zborníka dr. Vojtecha 
Čelku. Ten predniesol v Míčovni veľmi zaujímavý 
referát o Štefánikovom živote. Spolu s úryvkami zo 
zborníka, ktoré čítal herec Richard Trsťan a krásnymi 
tónmi hudby, ktoré nám sprostredkovali huslistka Anna 
Sammerová a  violončelistka Dana Sammerová, vytvo-
ril nezabudnuteľnú atmosféru.

Rovnakými slovami sa dá charakterizovať aj 
ďalší príjemný večer v Míčovni  - krst Knihy Eleny 
Kovalovej-Kytkovej „Mŕtvi sa dívajú“. Knihu napísa-
la slovenská spisovateľka, ktorá bola účastníčkou 
Slovenského národného povstania. Keďže nemala 
„ten správny“ ideologický pohľad na túto významnú 
slovenskú historickú udalosť, odobrali románu prvú 
cenu v literárnej súťaži, ktorú jej pridelilo Povereníc-
tvo kultúry ešte pred rokom 1948. Vďaka jej dcére, 
významnej pražskej dokumentaristke Kamile Kyt-
kovej, sa na projekt vydania knihy nezabudlo. Vlani 
oslovila  Slovensko-český klub a kniha vyšla už pred 
tohtoročnými oslavami SNP v Banskej Bystrici, kde 
sme ju tiež prezentovali. V Česku sa s ňou mohli záu-
jemci zoznámiť práve na Pražskom hrade. Úryvky 
predniesla herečka Daniela Bakerová a veľmi netra-
dične počas večera zahral na klasický slovenský 
nástroj, akým je nepochybne fujara, Jaroslav Svitek. 
Kamila Kytková okrem zaujímavých spomienok na 
svoju mamičku priniesla aj dokumentárne fi lmy jed-
nak o Dominikovi Tatarkovi a tiež o druhej hrdinke 
knihy „Mŕtvi sa dívajú“, spisovateľke Edith Drori, zná-
mej z Povstania ako „partizánka Katka“. V súčasnosti 
žije v Izraeli, kde by sa kniha mala na začiatku budú-
ceho roku tiež prezentovať. Nežnú bodku za celým 
večerom, na ktorom sa zúčastnil aj veľvyslanec SR 
v ČR Ladislav Ballek s manželkou, urobila Kamila 
Kytková, ktorá darovala všetkým prítomným ženám 
krásne orchidee, ktoré priviezla z Barmy, kde bola len 
pár dní predtým nakrúcať svoj nový dokumentárny 
fi lm. Zdá sa teda, že tradícia slovenských a sloven-
sko-českých večerov na Pražskom hrade nabrala ten 
správny smer...

Naďa Vokušová 
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KOLOKVIUM 
NÁRODNOSTNÝCH 
MENŠÍN

Slovensko-český klub sa rozhodol 
vytvoriť ďalšiu tradíciu. S podporou 
Mestskej časti Praha 1 a Ministerstva 
kultúry ČR začal organizovať cyklus 
kolokvií národnostných menšín „Praha 
1 – místo pro dialog kultur“. Prvé sa 
uskutočnilo 7. novembra v Café galérii 
Černá labuť a venovalo sa téme „Gran-
tová a negrantová podpora národnost-
ných menšín v ČR“. Téme iste veľmi 
aktuálnej v čase schvaľovania štátneho 
rozpočtu. Cieľom je aj do budúcna vy-
tvoriť priestor na neformálne konzultá-
cie. Na stretnutí, moderovanom Vladi-
mírom Skalským, sa zišli predstavitelia 
menšín, medzi nimi aj niektorí členovia 
Rady vlády pre národnostné menšiny či 
jednotlivých grantových komisií. Nechý-
bala ani rómska muzika v podaní Mária 
Biháryho a Jána Ača Slepčíka.  
        (lw)

SVETOVÉ 
ZDRUŽENIE 
ZASADALO

Vo vládnom Hoteli Bôrik zasadala 24. 
októbra Generálna rada Svetového zdru-
ženia Slovákov v zahraničí, už desiata 
celkovo, druhá v tomto volebnom období. 
Je to široký, dvadsaťčlenný orgán, tvorený 
predstaviteľmi slovenských komunít z ce-
lého sveta, najvyšší medzi dvoma valným 
zhromaždeniami. Okrem členov Generál-
nej rady sa ako hostia zúčasnili aj členovia 
Revíznej a zmierovacej komisie, ako aj 
nová riaditeľka Stáleho sekretariátu SZSZ 
v Bratislave Ingrid Slaninková a ďalší hos-
tia, pozvaní predsedom SZSZ Vladimírom 
Skalským kvôli jednotlivým projektom. 

Predstavitelia Literárneho informačné-
ho centra v Bratislave Alexander Halvo-
ník a Anton Baláž prezentovali spoločný 
zámer SZSZ, LIC a Matice slovenskej 
vydávať Antológie slovenskej literatúry 
v zahraničí. Každoročne by mala vyjsť 
jedna, prvá v roku 2008 venovaná po-
ézii. Gabriel Roxer, riaditeľ Aglo soluti-
on, sa podieľal na prezentácii nového 
internetového portálu Slováci vo svete, 
ktorý bol v ten deň slávnostne spustený 
do prevádzky. Oboje bolo súčasťou roz-
siahlej správy predsedu o činnosti.

Generálna rada prijala tiež rezolúciu, 
podľa ktorej „slovenský svet, predsta-
vujúci tretinu slovenského národa, vy-
tvára veľkú a významnú časť slovenskej 
kultúry a ďalších hodnôt, ako aj mosty 
k ostatným štátom a národom sveta“. 
Na tvorbe týchto hodnôt sa podľa rezo-
lúcie významne podieľajú najrozličnejšie 
slovenské spolky, subjekty a osobnosti 
a hoci sa líšia v jednotlivostiach, mali by 
si navzájom vážiť svoju prácu. Rezolúcia 
odmietla osobné útoky, ktoré sa občas 
objavujú a vyzvala na spoluprácu a kul-
túrny a kultivovaný dialóg.

Schválené bolo aj nové znenie Orga-
nizačného a rokovacieho poriadku, rea-
gujúce na novelizáciu stanov združenia, 
plán činnosti a rozpočet na rok 2008.  
                        (vr)

ZOMRELA MARGITA 
ČESÁNYIOVÁ

Vo štvrtok 25. októbra zomrela vo veku 
nedožitých 96 rokov operná speváčka, 
bývalá členka opery Slovenského ná-
rodného diva-dla, sopranistka, národná 
umelkyňa Margita Česányiová. 

Margita Česányiová sa narodila 28. 
novembra 1911 v Studienke, okres Seni-
ca. V rokoch 1927-1933 študovala spev 
na Hudobnej a dramatickej akadémii 
v Bratislave. Krásnym spevom viac než 

štyridsať rokov (1933-1976) obohacova-
la našu operetnú a opernú scénu, zama-
tovým hlasom opájala viaceré generácie 
návštevníkov opery SND. Najprv bola 
operetnou divou a vynikajúcou interpret-
kou Lehárových a Straussových operiet.

V opere SND v Bratislave pôsobila 
v rokoch 1933-1939, potom na krátky 
čas prerušila umeleckú dráhu (1939-
1941) a do opery SND sa znova vráti-
la v roku 1942 a spievala tam do roku 
1976, keď odišla do dôchodku.

Ako operná speváčka spievala sop-
ránové party v slovenských, českých 
i svetových operách. Vytvorila postavu 
Katreny v Suchoňovej „Krútňave“, Zuzy 
v Cikerovom „Jurovi Jánošíkovi“. V jej 
širokom repertoári bola napríklad aj po-
stava Marienky v Smetanovej „Predanej 
neveste“, Milady v Smetanovom „Dalibo-
rovi“, ale aj Mimi v Pucciniho opere „Bo-
héma“, Tatiany v Čajkovského „Eugenovi 
Oneginovi“, postava Abigail vo Verdiho 
opere „Nabucco“ a mnohé ďalšie. Okrem 
sopránových partov v slovanských oper-
ných tituloch vynikla aj v belcantovej ta-
lianskej literatúre (Aida, Alžbeta v „Donovi 
Carlosovi“, Amélia v „Maškarnom bále“).

Spievala aj oratórne a kantátové party 
od Beethovena, Dvořáka, Moyzesa či 
Kardoša.

Umelecky pôsobila v Belgicku, Číne, 
Indii, Taliansku, Maďarsku, Nemecku, 
Rumunsku, ZSSR a Švédsku.   
       (ta)

ČESKO-SLOVENSKÉ 
DNI V PLZNI

Na začiatku tohtoročného novembra sa 
konal už štvrtý ročník Česko-slovenských 
dní v Plzni, ktoré už pravidelne spoluu-
sporadúva i náš klub v rámci projektu Dni 
slovenskej kultúry po českých mestách. 
Bohatý program niesol záštitu veľvyslan-
ca SR v ČR Ladislava Balleka, hajtmana 
plzenského kraja MUDr. Petra Zimmer-
manna a primátora mesta Plzne Ing. Pav-
la Rödla.  Hlavný organizátor, ktorým je 
Slovenská informačná kancelária Plzeň, 
si hneď pri zrode festivalu vytýčil za cieľ 
prehlbovať česko-slovenskú vzájomnosť, 
priateľstvo a spoluprácu v najrôznejších 
oblastiach spoločenského a hospodár-
skeho života. Na jednej strane sa už tra-
dične prezentujú v tomto meste Slováci 

a na strane druhej sa dostávajú informácie 
o meste Plzeň do slovenských regiónov.

I tohtoročný štvordňový program bol 
vyložene nabitý akciami. Nechýbalo 
úvodné diskusné fórum na tému „Súčas-
né česko-slovenské vzťahy a aspekty 
ich budúceho rozvoja“, ďalej to boli kon-
certy českých a slovenských umelcov na 
základných školách a prvý deň uzatvoril 
slávnostný koncert slovenského spevá-
ka žijúceho v Prahe Miroslava Žbirku vo 
Veľkej synagóge. Druhý deň bol v zna-
mení najmä folklóru a fi lmovej prehliad-
ky. Na svoje si prišli aj milovníci divadla 
– v Divadle Miroslava Horníčka vystúpili 
herečky Nina Divíšková a Daniela Ba-
kerová v dvojjazyčnej česko-slovenskej  
hre „Premiéra mládí“. Spomenúť mož-
no aj vernisáž výstavy českého a slo-
venského umenia či gala večer „Česi 
a Slováci spoločne“ a ekumenické boho-
služby troch cirkví v slovenskom jazyku 
a staroslovenčine.
Česko-slovenské dni v Plzni sú z roka 

na rok navštevovanejšie a získavajú si 
sympatie nielen obyvateľov Plzne, ale aj 
širokého okolia.  

       (nv)
 

ZA PAVLOM 
MIKULÍKOM

Herec, pedagóg a režisér, dlhoročný člen 
Činohry SND Pavol Mikulík zomrel na kon-
ci novembra vo veku 63 rokov na zlyhanie 
srdca. 

Napriek tomu, že dlhotrvajúce zdravotné 
problémy mu neumožňovali aktívne sa ve-
novať hereckej profesii, do poslednej chvíle 

z jeho osobnosti vyžarovala láska k ľuďom 
a k divadelnému umeniu.

Pavol Mikulík sa narodil 2. marca 1944 
v Prešove. Od detstva hrával v rozhlasovej 
detskej družine. Bol členom Činohry SND, 
Divadla na Korze, Novej scény v Bratisla-
ve. Patril medzi najobsadzovanejších her-
cov v divadle, rozhlase i televízii. 

Bol tiež prorektorom na VŠMU. V júli 
1993 prekonal mozgovú porážku, po dlhej 
pauze sa v roku 2000 vrátil na javisko v hre 
Simona Graya „Na konci hry“. Za stvár-
nenie hlavnej postavy získal o rok neskôr 
ocenenie Krištáľové krídlo.  

       (mv)

TÉMA SLNKO 
Česko-slovenská spolupráca sa odohráva 

vari vo všetkých oblastiach, nie inak je to 
aj v skúmaní vesmíru. A tak po nedávnom 
stretnutí českých a slovenských odborníkov 
na kozmický výskum, ktoré sa uskutočnilo 
pri príležitosti 50. výročia kozmickej éry 27. 
novembra v Nostickom paláci, sídle českého 
ministerstva kultúry, uskutoční sa v januári 
prednáška RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. 
„Slnko – naša najbližšia hviezda“.

Vojtech Rušin je vedúcim pracovníkom 
Astronomického ústavu Slovenskej akadémie 

vied a ako popredný odborník predstaví Sln-
ko vo svetle najnovších poznatkov, ktoré pri-
nášajú prístroje na umelých družiciach Zeme, 
kozmické sondy či moderné pozemské ďale-
kohľady. Vojtech Rušin získal za svoj výskum 
slnečnej koróny na stanici na Lomnickom štíte 
a tiež za popularizačnú činnosť niekoľko cien.  
Prednáška sa uskutoční 9. januára o 17.00, 
v Akadémii vied ČR, Národní třída 3, Praha 
1, miestnosť 206 v rámci cyklu prednášok 
pre verejnosť „Akademická Praha“. Vstup 
voľný.

(vs)
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Naďa Vokušová vstúpila do môjho života študenta 
fyziky koncom roku 1992, obrátila mi ho hore nohami 
a ešte naruby k tomu. Jediné, čo ma môže utešovať, že 
som na oplátku postavil na hlavu aj ja jej bezstarostný 
život vyslanej novinárky ďaleko od vedenia redakcie. 
Vytvorili sme spoločný blázinec, ktorý je všetkým od 
vydavateľstva cez kultúrnu inštitúciu až po stredisko 
rýchlej pomoci v jednom. 

Uprostred tohto všetkého sa nedá nudiť. Predovšet-
kým sa však nikto nemôže nudiť vedľa Nade Vokušovej. 
Je kráľovnou náhody – ak niekam idete s ňou, nemôžete 
počítať s fádnymi okolnosťami typu, že pricestujete do 
toho mesta, ktoré ste si vopred vybrali, a to ešte v pláno-
vaný deň a so svojou pôvodnou batožinou. Fascinujúce 
na tom je, že sa spravidla napokon ukáže, že správnej-
šie bolo ísť práve tam a vtedy, kde ste sa zhodou neu-
veriteľných okolností ocitli. Musím povedať, že nie som 
typ, ktorý to celkom dobre znáša. Ale aspoň budem mať 
čo rozprávať vnúčatám, hoci nepochybne pritom budem 
zadŕhať a celou tvárou mi bude šklbať tik.

Naďa Vokušová je veľkorysý človek, pre ktorého jeho 
ročný príjem alebo funkcia prezidenta stredne veľkej 
republiky nehrajú rolu. Pôvod z ruskej šľachty sa naozaj 
nezaprie. Maskér ani garderobiér by sa jej nemusel 
dotknúť, aby vstúpila do fi lmu podľa Tolstého predlohy. 
Noblesná aj na rockovom koncerte, aj bez sukne, aj na 
poľskej policajnej stanici bez pasu. Aktívna, predbiehaj-
úca na schodoch Pribilinca, schopná okamžite si získať 
ľudí, otvorená akémukoľvek nápadu, aj zjavne šialené-
mu. Vlastníčka fascinujúceho dezorientačného talentu, 
s absolútnou suverenitou odbočujúca neomylne vždy 
opačným smerom. Hrdá žena veľkých emócií i malých 
potmehúdstiev. A veľkých malých príhod. Niekto žije 
drámu, nejedna panička prežíva melodrámu, niečí 
život je detektívka, niečí fraška, príbeh ďalšieho k uzúf-
aniu nudný román zo súčasnosti. Naďa Vokušová žije 
fejtóny.

Vladimír Skalský

Taliansky
Na koniec novembra 
2007 pripadlo jedno 
zvláštne, zdanlivo 
viac-menej súkromné 
výročie, avšak 
s veľmi viditeľnými verejnými dôsledkami. Presne o pätnásť rokov skôr, 
v novembri 1992, sa dal v dnes už neexistujúcej reštaurácii  dohromady 
tandem dvoch veľmi odlišných ľudí, ktorý odvtedy spolupracuje a háda 
sa stále rovnako, hoci inštitúcie a ľudia okolo sa menia. Dnes táto 
dvojica okrem iného riadi aj tento časopis a jeho vydavateľa, 
Slovensko-český klub. Inštitúcií a médií, ktorým Naďa Vokušová 
a Vladimír Skalský postupne či súčasne vdýchli život, alebo na 
činnosti ktorých sa podieľajú, kultúrnych podujatí, ktoré zorganizovali 
a organizujú, kníh, ktoré vydali, je však nekonečne viac. Zastávali či 
zastávajú aj mnoho verejných funkcií, vrátane pozície najvyššieho 
zástupcu dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí, do ktorej bol pred 
rokom zvolený Vladimír Skalský. Zo všetkých týchto dôvodov výročie 
pripomíname aj na stránkach Slovenských dotykov a pripomenulo sa aj 
na malej súkromnej oslave v Slovenskej reštaurácii Hotela Paulíny. 
A čo si myslia členovia onoho talianskeho tandemu jeden o druhom?
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tandem
Na samý úvod mojej charakteristiky dlhoročného 

kolegu a spolupracovníka Vlada Skalského treba 
povedať, že je to génius. To nie je žiadne nadhod-
nocovanie, zistili mu to IQ-testom pred nejakou 
medzinárodnou fyzikálnou olympiádou, a nie je to 
ani pochvala. Skôr naopak. Je to génius so všetký-
mi tienistými, ba až temnými stránkami, ktoré takto 
postihnutí ľudia v sebe nosia. Je totiž tiež tak trochu 
blázon. Je to fyzik, ktorý sa „vymkol z kĺbov“ a začal 

písať (a dokonca veľmi dobre) a to tak novinárske 
články, ako aj poéziu a začal organizovať (a dokonca 
veľmi úspešne) slovenský menšinový život v Česku. 
Je to človek, ktorý mi pred pätnástimi rokmi, keď som 
v Prahe robila vyslanú redaktorku slovenského časo-
pisu Život, zatelefonoval, vrazil do mňa v reštaurácii 
českého Syndikátu novinárov asi päť korún za kávu 
(viac by určite nedal ani dnes...) a vecne skonštato-
val, že by sme spolu mohli začať v Prahe vytvárať 
slovenský časopis, keď už sa teda schyľuje k tomu 
rozdeleniu republiky. Anjeli alebo niekto z nich (ako 
spieva Radúza) nestáli vtedy pri mne, ani nado 
mnou, či kde to stávajú. Tiež som na nich zanevrela. 
Ľahkomyselne som totiž prikývla. Akože nie je pro-
blém. No, neraz bol, ale už bolo neskoro. Naskočili 
sme do vlaku, v ktorom sme museli prejsť nejedným 
plameňom, o prekonávaní bludných kameňov ani 
nehovoriac. Založili sme niekoľko organizácií, vytvo-
rili niekoľko časopisov, vydali množstvo kníh, zor-
ganizovali stovky kultúrnych a spoločenských akcií. 
A Vlado sa stal najprv aj podpredsedom Rady vlády 
ČR pre národnostné menšiny a napokon i predse-
dom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. 
A do toho bol stále génius. Teda človek, ktorý ide za 
svojím presvedčením a cieľami, ktoré si vytýčil, ako 
buldog. A neustupuje - to nikdy. Ako väčšina géniov, 
v podstate na nič iné už nemá čas. Takže naše veľmi 
príjemné a rozsiahle priestory „v Residenci hraběte 
Salma“ na Salmovskej ulici pri pražskom Karlovom 
námestí dokáže napríklad v priebehu niekoľkých dní 
zaplniť papiermi tak, že až no... Papiere dokážu byť 
všade, či sú už nastohované alebo na vás padajú 
z políc a váľajú sa kdekade po zemi. Papiere patria 
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k Vladovým najväčším nepriateľom. Medzi papiermi 
často nájdete jeho rozvešané kravaty a náhradné 
košele, lebo neraz  nemá čas ani večer zájsť domov 
a vyspať sa tam. Veď v najhoršom na tých pár hodín 
postačí aj kancelársky gauč v našej „kvázi-hotelovej 
izbe“, ako so skromnosťou sebe vlastnou hovorí malej 
kancelárskej miestnosti, plnej – ako inak – papierov 
a kníh. A do obchodov tiež nemá kedy chodiť, takže 
si vytvoril z núdze cnosť – nie je vôbec spotrebný 
a konzumný človek. Ako väčšina géniov má občas 
pocit životnej márnosti a presviedča nás, aký pokoj 
a pohodu bude mať v hrobe. Ako väčšina géniov je 
zarytý pesimista a trpí občasnými depresiami. Vlado 
Skalský je teda génius a tak trochu blázon. Aj preto, 
vlastne najmä preto, sme dnes úspešní...

Naďa Vokušová   
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Ako prvá pripravila podobný fi lmový projekt Česká 
televízia, ktorá odvysielala seriál o českom bigbíte 
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov dvadsiateho sto-
ročia. Pamätníkom na Slovensku to prišlo ľúto, dali sa 
dokopy nadšenci a podnikavci a aj tu bol podobný seriál 
za nejaký čas na svete. Režisérovi sa podarilo s pomo-

cou archivárov Slovenskej televízie získať veľmi cenné 
obrazové materiály, ktoré dokumentujú vysokú úroveň 
vtedajšej slovenskej hudobnej scény. Sám režisér sa 
vyjadril, že podľa jeho názoru bola vtedy slovenská hud-
ba omnoho bližšie tej svetovej ako je to dnes. Moderáto-
rom seriálu  bol známy slovenský herec Marián Slovák, 
ktorý medzi bigbíťákov tiež kedysi patril. Vyspovedal 88 
hudobníkov a iných protagonistov slovenského bigbítu. 
Pochopiteľne nechýbali Laco Lučenič, Marián Varga, 
Fedor Frešo, Braňo Hronec, Janko Lehotský, Jožo Bari-
na, Kamil Peteraj či Pavol Hammel.

Dokument mapuje nielen bratislavskú hudobnú scénu, 
ale aj stredoslovenskú a východoslovenskú, a prináša 
výpovede aj mnohých českých legiend. Seriál zachy-
táva aj príchod novej vlny hudobníkov, ako napríklad 
kapiel Modus alebo Prúdy. Záverečný diel cyklu, ktorý 
bude uvedený na televíznych obrazovkách okolo Via-
noc, predstaví koncert „Legendy 60“, na ktorom sa 
v bratislavskom PKO stretli po viac ako štyridsiatich 
rokoch bývalí bigbiťáci, aby pripomenuli svoje najzná-
mejšie hity. Sebe, ale najmä divákom, ktorí sa tu zišli 
vo veľkom počte.

S myšlienkou napísať knihu o slovenskom bigbíte pri-
šiel, ako som už spomínala, spevák bítovej skupiny The 
Buttons Dodo Šuhajda. Spolu s publicistom Ľubošom 
Juríkom dali dohromady knihu, ktorá je nielen o hudbe, 
ale aj celkove o živote v šesťdesiatych rokoch v našej 
krajine. Sú v nej prerozprávané mnohé zaujímavé 
životné príbehy (na rozdiel od dokumentárneho cyklu 
sú tu všetky a celé) a tiež pocity vtedajších bítových 
nadšencov.  Kniha bude obsahovať i sériu DVD s celým 
seriálom. 

Prezentácia tohto seriálu sa na Slovensku konala, 
ako inak, v bratislavskom V-klube, kde sa hrdinovia 
seriálu pred mnohými rokmi skutočne stretávali. Časy, 
keď ste tu mohli bežne stretnúť Mariána Vargu, Kami-
la Peteraja alebo zosnulého fenomenálneho Deža 
Ursínyho sú už preč, ale atmosféra týchto nezabud-
nuteľných rokov opäť ožila tak na televíznych obrazov-
kách, ako aj na stránkach knihy či na pražskej výstave. 
Legendy znovu predviedli svoj stále neutíchajúci elán 
(o talente nehovoriac) a zoznámili sa s nimi aj mnohí 
mladí diváci, ktorí sa nestačili úprimne diviť. A aj v ich 
pamätiach už zostane slovenský bigbít naozaj nezma-
zateľným fenoménom. 

Naďa Vokušová

LEGENDY 
ožili

V pražskom klube Kaštan na Prahe 
6, kde zároveň sídli Múzeum a archív 
populárnej hudby, sa konala uprostred 
novembra vernisáž výstavy mapujúcej 
začiatky slovenskej rockovej hudby. Pri 
tejto príležitosti organizátori predstavili 
nový desaťdielny hudobný dokument 
„Slovenský bigbít“ scenáristov Jozefa 
Šuhajdu a Ľuboša Juríka a režiséra 
Dušana Rapoša, ktorý v súčasnosti 
stále ešte vysiela druhý program 
Slovenskej televízie. Autor projektu 
Jozef Šuhajda zároveň predstavil na 
tejto výstave pripravovanú rovnomennú 
knihu, ktorá by mala prísť na pulty 
kníhkupectiev tento mesiac. Kniha 
mala uzrieť svetlo sveta síce ešte 
pred fi lmovým seriálom, ale nevyšlo 
to. „Na Slovensku je všetko naopak,“ 
zažartoval na túto tému Jozef Šuhajda. 
V rámci podujatia vystúpila v Kaštane aj 
skupina The Fame, ktorú tvoria členovia 
dvoch legendárnych bratislavských 
bigbítových skupín – Jolana a Modus – 
Ľudovít Čufo Nosko, Ľuboš Stankovský 
a Marián Oberth. 
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Projekt na Slovensku sa začal 25. marca 2007, presne 65 
rokov po tom, čo odišiel zo železničnej stanice v Poprade 
prvý transport tisíc židovských dievčat z východného Sloven-
ska. Miesto určenia – Osvienčim. Územie Slovenska opustil 
na hraničnom prechode Skalité–Zwardoň. Kruté podmienky 
prepravy jedno z dievčat neprežilo. Väčšina transportovaných 
zomrela v tábore. Do konca októbra 1942 bolo takto odtrans-
portovaných takmer 58 tisíc židovských občanov Slovenska. 
Vojnu z nich prežilo mizivé percento. 

Projekt priniesol nielen vynikajúco pripravenú expozíciu, ale 
aj emocionálny prežitok. Tomu zodpovedala aj návštevnosť: 
za obdobie od 25. marca do 9. novembra 2007 si prehliadku 
prezrelo 58 329 návštevníkov a uskutočnilo sa 1706 lekto-
rátov. Je to zvláštna zhoda okolností – do vagónov v rámci 
projektu vošlo prakticky rovnaké množstvo ľudí, ako počas 
transportov za druhej svetovej vojny, dokonca o niekoľko sto-
viek návštevníkov viac.

Múzeum SNP a Slovensko-český klub sa spojili a po konzul-
táciách s Veľvyslanectvom SR v Prahe a s Českými dráhami 
pripravili druhú etapu projektu – jeho prezentáciu na území 
Českej republiky v termíne od 26. marca do 27. júna 2008, za 
ten čas vlak zastaví na staniciach Praha, Plzeň, České Budě-
jovice, Jihlava, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Hradec 
Králové, Liberec, Ústí nad Labem a Terezín. Vzniknú nové 
metodické materiály, zapracované budú české reálie, projekt 
sa popri židovskom od začiatku venuje aj rómskemu holokaus-
tu. Medzi partnermi sa zrejme objavia aj Federácia židovských 
náboženských obcí v ČR, či Múzeum rómskej kultúry v Brne. 
O podporu žiadajú organizátori viacerých inštitúcií.

Predstava dnešnej mladej generácie o tejto smutnej etape 
našich dejín je nejasná a často deformovaná. Projekt priváža 

„Bol som tu s vrahom, aby vedel, 
aké to bolo barbarstvo.“

Projekt

Vagón 

- pravda o holokauste

Obrovskú pozornosť 
vzbudil v tomto roku 

na Slovensku unikátny 
a ambiciózny Projekt Vagón, 

ktorý pripravilo Múzeum 
Slovenského národného 

povstania. Pol roka jazdil vlak 
s expozíciou o holokauste 

po Slovensku. Pokračovanie 
projektu pripravili na rok 

2008 dvaja partneri, Múzeum 
SNP a Slovensko-český klub 

– v podobe, prispôsobenej 
českým návštevníkom, bude 

vlak tri mesiace križovať 
stanice v Česku.

informácie za nimi a to v emocionálne pôsobivej, autentickej 
podobe. Expozícia je situovaná do dvoch vozňov, identických 
s tými, ktoré sa používali pri deportáciách. Projekt je určený 
širokej verejnosti, ale najmä je zameraný na mládež, na pre-
zentáciu pre triedy žiakov základných a študentov stredných 
škôl.

Prvý vozeň je expozičný – na obvodových stenách je zachy-
tená história protižidovských opatrení po roku 1938 a ich 
vyvrcholenie v podobe deportácií. V strede vozňa expozíciu 

dopĺňajú výpovede dvadsiatich konkrétnych osôb postihnu-
tých rasovým prenasledovaním v rokoch 1938–1945. Ich 
osud je sprítomnený dobovými fotografi ami, portrétnymi 
fotografi ami a textovými časťami. Cieľom celej expozície je 
poskytnúť komplexnú faktografi ckú informáciu o holokauste 
u nás previazanú na konkrétne ľudské osudy, a tak bezpro-

strednejšie odhaliť pravú podstatu holokaustu a dokumen-
tovať jeho obludnosť. Organickou súčasťou expozície je aj 
tlačený informačný materiál, vznikne aj DVD.

Druhý vozeň je pocitový – prázdny, zariadený tak, ako 
bol v priebehu deportácií. Na podlahe sú grafi cky mriežkou 
vyznačené miesta pre jednu osobu (0,75 m2) a miesta pre 
ďalšie osoby (pre päť, desať, dvadsať a päťdesiat osôb), 
aby návštevníci mohli na vlastnej koži vyskúšať, na akom 
priestore boli deportovaní prevážaní. Súčasťou expozície 
sú imitované postavy deportovaných (5 fi gurín), umiestnené 
vo vagóne. Návštevníci takto môžu zažiť autenticitu, budú 
vo vozni uzatvorení, pri stlmenom svetle, aby sa sprostred-
koval individuálny pocit. Deportácia je simulovaná aj pro-
stredníctvom zvukových a svetelných efektov. V tomto vozni 
je umiestnená veľkoplošná obrazovka s DVD rekordérom, 
kde návštevníci môžu vidieť 14-minútový fi lm, v ktorom sú 
prezentované výpovede ľudí, ktorí boli postihnutí rasovým 
prenasledovaním. 

V pamätnej knihe, do ktorej zapisovali svoje zážitky 
návštevníci na Slovensku, sa objavil aj takýto zápis: „Ďaku-
jeme za veľmi pekný výklad, ktorého odozva bude v nás dlho 
doznievať a tešíme sa zo súčasnej slobodnej prítomnosti... 
Je to veľmi citlivé.“ Alebo iný: „Je to veľmi emotívne. Tento 
projekt sa jednoznačne vydaril. Zimomriavky na chrbte 
a pocit úzkosti...“ A aj takýto: „Ten fi lm sa vryl do pamäte ako 
ešte žiaden a viem ho naspamäť. Mrzli sme, roztápali sme 
sa, nudili sme sa, smiali sme sa... Ale bolo to super. A videli 
sme tváre ľudí vychádzajúcich z vagónov a niečo sa zmeni-
lo...“ A čo ešte dodať? „Bol som tu s vrahom, aby vedel, aké 
to bolo barbarstvo.“

Vladimír Skalský
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       ejtóny Ľubomíry RomanovejF

Bebina je baba ako remeň. Podplu-
kovníčka. Má služobnú zbraň. A viac 
ako sto kíl.

Bebina je lekárka a okrem iného aj 
lekárka hokejového oddielu, v ktorom 
chytá jej syn. Počas zápasov sedí, 
stojí, kľudne pozerá (Bebinu len tak 
nenaserieš) na / pri lavičke mužstva, 
nahodená v klubových farbách, 
ružová - zelená. Počas jedného 
derby, keď mužstvo Bebiny a syna 
hosťovalo v Mikuláši, rozhodla sa celá 
rodina včítane babičky, pozrieť na 
účinkovanie syna, vnuka, a samozrej-
me mamy, manželky a dcéry na / pri 
ľadovej ploche.

Hostia, predsa len, boli trochu 
lepší a syn brankár výborný. Hostia 
vyhrávali. Na poloprázdnom štadióne 
pokrikovali a pospevovali domáci 
fanúšikovia. Bebin manžel nadšene 
fotil zásahy v bránke a na ľade, babič-
ka, ktorá bola skalopevne presvedče-
ná, že na hokejovom štadióne je vždy 
zima, vlhko a prší, mala oblečený 
kožuštek a rozprestretý dáždnik. 
Na lavičke sa pokrikovalo, smialo 
a fandilo. Bebina nemala veľa práce, 
spokojne obchádzala zverencov, 
občas zakričala gól, ak nejaký skončil 
v domácej sieti.

Situácia sa skomplikovala. Rozhod-

KLOKAN
Janka býva na Kramároch. Janka je lekárka. Vážená a seriózna. Pred niekoľký-

mi rokmi pracovala v záhrade. Zdvihla hlavu a okolo nej preskackal klokan. 
- Jéééžiš, Janko, pozri klokan! - volala na muža.
Janko si hovel a driemal na záhradnej stoličke. Výkrik ho naľakal, prevrátil nie-

len stoličku, ale aj kávičku, zahromžil. Kým sa pozviechal, klokan bol preč. Janko 
prevrátil oči, akože má tá jeho žena halucinácie, a vôbec, čo ho ruší, keď slniečko 
pripeká a sny sa snívajú...

- Ale ja som ho fakt videla. Fakt, - presviedčala ho Janka. 
Zo smeru, kam sa klokan stratil, sa pomaly blížil starší pán so psom. Janka 

rozžiarene pribehla k plotu.
- Prosím vás, nevideli ste ísť okolo klokana ? - spýtala sa prosebne.
Pán vypleštil oči, ale keď videl, že Janko ukazuje cvokárske krúžky na čele 

a hlavou pohadzuje smerom k Janke, záporne pokýval hlavou a rýchlo pokračo-
val v chôdzi. Cestou kmásal vodidlo psa, ktorý vyvracal hlavu opačným smerom 
a vetril.

- Ja zavolám na políciu! Čo má čo klokan na Kramároch robiť! - odhodlávala 
sa Janka. 

Napriek Jankovmu odhováraniu, prosbám, Janka zavolala na políciu.
- Dobrý deň, prosím vás, ja som dnes poobede, keď som plela v záhrade, videla 

klokana.
- Aký bol veľký? - veľmi konkrétne sa opýtal orgán.
- No, asi ako ja.
- Aká ste veľká, vy ? - vyšetroval orgán ďalej.
- Asi stopäťdesiatpäť centimetrov.
- Hm. To by mohlo byť. Takého hľadáme. Ušiel zo ZOO.
Janka celá naradostená bežala povedať Jankovi, že halucinácie nemala, že tie 

cvokárske krúžky si mohol nechať. A vôbec, dole ulicou išiel rozladený Šaňo.
- Ahoj Šaňo, nevidel si náhodou... - s nádejou volala Hanka.
- ...klokana? - dopovedal Šaňo. - Hej s chlapmi u Jozefa (krčma, kde sa nesmú 

vodiť škaredé ženy a nesmie sa pľuť na zem) sme jedného videli. Sedel, oddy-
choval a umýval si tvár. Neviem, či sa hore kopcom spotil, alebo čo? Pokazil celej 
partii náladu. 

ca odpískal faul proti domácim. V hŕstke 
fanúšikov to vrelo. Toto nespravodlivé 
odpískanie odblokovalo emócie. Začali 
zúrivo vrieskať a pískať, hádzať do 
pléna vulgárne slová, vyhrážky a ple-
chovky smerom k lavičke hostí. 
Jedna plechovka zasiahla aj Bebinho 
manžela. Otec - fotograf, pôvodným 
povolaním anestéziológ, ktorého trpezli-
vosť bola menej odolná ako Bebinina, 
sa otočil. Zreteľne a dôrazne žiadal 
divákov o kľud a rešpekt rozhodcu. 
Jéj, ako keby bol prvýkrát na hokeji! 

- ÓÓÓ - zavyli nadšene fanúšikovia 
a už sa hnali k nemu. 

Z opačného konca ako fúria vyrazila 
Bebina, rozhodnutá brániť a ubrániť 
manžela. Fanúšikovia si to síce správne 
namierili k otcovi, ktorý si už dával dole 
okuliare a skrýval foťák, ale dorazili 
a narazili na mohutné poprsie Bebiny.

- Máte nejaký problém? 
Časť skupiny odskočila, ale jeden 

nepoddajný typ sa na Bebinu zahnal. 
Trpký omyl. Bebina znalá sebaobrany 
ho chytila naučeným a účinným hma-
tom, pri ktorom si ho podržala a obme-
dzila priechodnosť jeho dýchacích 
ciest. Ďalší dvaja fanúšikovia rozpoznali 
nebezpečenstvo, odvážneho muža chy-
tili za ruky a ťahali preč. Lenže poznáte 
tie húževnaté typy. Nepoddajnosť sa 

zmenila na tvrdohlavosť a muž vykríkol:
- Kosatka jedna ružová, ja ťa... 
Bebina sa rozhorela ako fakľa. 

A vôbec, v tej chvíli bol nielen dres 
ružový. Rozohnala sa.  Plesk. 
V jednej chvíli sa stalo mnoho vecí. 
Fanúšik, aj s tými čo ho držali, sa 
zakolísal, zvalili sa na jednu kopu. 
Chvíľu sa tam metali a zvíjali na zemi, 
snažili sa polapiť dych. Ten pleskavý 
zvuk rozochvel vzduch a niesol sa 
štadiónom. Hokejisti zmrzli uprostred 
pohybu. Rozhodca prerušil hru, 
ani nevedel prečo. Mladý brankár 
hosťujúcich si zakrýval tvár. Bože, 
moja mama sa bije. Babička sa 
skrčila a učupila pod dáždnik, chcela 
sa stať neviditeľnou, veď jej dcéra, 
doktorka, sa bije na hokeji s nejakými 
vagabundom.

Celá striedačka sa otočila a s otvore-
nými ústami hľadela na pani doktorku, 

KOSATKA
RUŽOVÁ

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV 

ŽIJÚCICH V ČR

ČRO 1 - RADIOŽURNÁL utorok 20.05 - 21.00
ČRO 6/RSE streda 19.15 - 19.30
Regina Praha pondelok, streda 19.45 -20.00
Ústí nad Labem pondelok, streda 18.45 -19.00
Plzeň pondelok, streda

piatok
19.45 - 20.00
19.30 - 20.00
zostrih utorkového
Rádiožurnálužur-

nálu

České Budějovice pondelok, streda 19.45 - 20.00
Hradec Králové pondelok, streda 19.45 - 20.00
Ostrava pondelok, streda 19.45 - 20.00
Brno pondelok, streda 19.45 - 20.00
Olomouc pondelok, streda 19.45 - 20.00
Sever pondelok, streda 19.45 - 20.00
Vysočina pondelok, streda 19.45 - 20.00

ktorá prehovorila:
- Čo čumíte? To ste nevideli Zachráň-

te Willyho dva?
Príbeh mal dohru. Fanúšikovia sa 

rozhodli potupnú prehru a výprask 
pomstiť. Jeden otrasený a duchom 
zlomený. Dvaja doudieraní a naštvaní. 
Zlosť je zlý radca. A otras mozgu tiež 
narobil svoje. Radili sa v krčme ako im 
prepichnúť gumy, ako povolať posily 
a zmlátiť tú babizňu, ale nevšimli si, že 
tá babizňa sedí o dva stoly ďalej... Vo 
chvíli, keď sa skláňali nad pneumati-
kami autobusu dostavila sa policajná 
hliadka.

Darmo sa bránili, že nič neurobili, 
že tá pani ich napadla a fakt surovo 
zbila. Pani bola podplukovníčka 
a nadriadená. Službukonajúci poručík 
ich predviedol na policajnú stanicu za 
výtržnosť. 

Štábna kultúra je štábna kultúra.

ĽAHKÝM PEROM
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Slovenský rodák a poslucháč 
Akadémie múzických umení v Prahe 
v triede prof. M. Lapšanského, dvad-
saťpäťročný umelec Matej Arendárik, 
je už dostatočne známym klavírnym 
interpretom, ktorý je držiteľom mnohých 
ocenení v národných i medzinárodných 
súťažiach, na ktorých sa zúčastňuje už 
od detského veku. Z bohatého výpočtu 
významných cien a uznaní spomeňme 
aspoň úspech na jednej z najprestížnej-
ších medzinárodných súťaží Pražská 
jar, kde v roku 2004 získal 3. cenu, titul 
laureáta a Cenu Českého hudobného 
fondu. V októbri 2005 tento mladý 
umelec získal 3. cenu na dôležitej med-
zinárodnej súťaži Premio internazionale 
di interpretazione pianistica „Guiliano 
Pecar“ v talianskej Gorizii.

V roku 2006 sa zúčastnil na medziná-
rodných kurzoch International Holland 
Musiic Sessions, kde bol pozvaný na 
koncertné vystúpenia na prestížnych 
pódiách v Holandsku a ďalších európ-
skych krajinách v sezóne 2007/2008 
v rámci cyklu New Masters on Tour.

Matej Arendárik už úspešne 

spolupracoval s takými významnými 
hudobnými telesami ako je Slovenská 
fi lharmónia, Štátny komorný orchester 
Žilina, Plzenská fi lharmónia, Sym-
fonický orchester Českého rozhlasu 
či Symfonický orchester Národného 
divadla v Prahe. Ako sólový hráč 
vystupoval na koncertoch, ktoré 
dirigoval Oliver Dohnányi, Petr Vronský, 
Leoš Svárovský, Jiří Malát alebo Mario 
Košík. Matej Arendárik príležitostne 
vystupuje s rôznymi komornými súbormi 
a absolvuje koncertné vystúpenia doma 
i v zahraničí.

Tento rok sa ako sólový interpret 
zúčastnil na festivale interpretácie 
Beethovenových sonát vo Francúzsku, 
v Divadelnej opere v Saint-Etienne. 
Jeho prednes sonáty č. 1 opus 2 
č. 1 bol francúzskou kritikou vyso-
ko oceňovaný a tiež Arendárikovo 
stvárnenie obávanej sonáty č. 28 opus 
101 bolo veľmi úspešné. Hra tohto 
slovenského klaviristu bola označená 
za vyzretú a vyznačujúcu sa pôsobivou, 
bezvadnou technikou a koncentrovanou 
interpretáciou.

Pražské publikum bude mať v inšpi-
rujúcom prostredí Galérie Miro medzi 
obrazmi  možnosť vypočuť si v podaní 
Mateja Arendárika skladby autorov 
naprieč storočiami, pretože tento mladý 
interpret predstavuje univerzálny typ 
klaviristu. Od slovenského autora Iľju 
Zeljenku (1932-2007) bude uvedená 
zaujímavá skladba „Toccata“ venovaná 
J. S. Bachovi. Dvadsiate storočie 
v programe ďalej zastupuje „Malá suita 
s passacagliou“ od slovenského autora 
Eugena Suchoňa (1908-1993), ktorý sa 
zaslúžil o vytvorenie základov modernej 
slovenskej hudby. Od českého predsta-
viteľa modernej hudby Leoša Janáčka 
(1854-1928) zvolil M. Arendárik pre svoj 
decembrový koncert „Klavírnu sonátu 
I.X.1905“, z ktorej sa dochovali len dve 
vety. Autorom z 19. storočia je popredný 
predstaviteľ novoromantizmu Ferenc 
Liszt (1811-1886), ktorého budeme 
počuť v Arendárikovom podaní ako 
stúpenca programovej hudby v titule 
„Après une lecture du Dante“. Počas 
večera zaznejú dve skladby J. S. Bacha 
(1685-1750) transkribované talianskym 

skladateľom a klavírnym virtuózom F. 
Busonom (1866-1924) – „Ciaccona 
BWV 1004“ a „Chorálové Prelúdiá“.

M. Arendárik pristupuje k výberu 
svojho repertoáru intuitívne. Ako sám 
tvrdí: „Vyberám radšej skladby, kde ešte 
môžem povedať niečo nové a ukázať 
vlastné pochopenie obsahu diela.“

A tak nezostáva nič iné, než sa v toh-
toročnom predvianočnom čase vydať 
na Strahovské nádvorie a vychutnať si 
brilantné stvárnenie hudobnej predstavy 
uvedených diel v Arendárikovej inter-
pretácii.

Karla VladíkováZ
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VÍNNA REFORMA

Reforma trhu s vínom v Európskej únii, ktorá sa mala prerokovať do konca tohto 
roka, zostala stáť na mŕtvom bode. Osemnásť krajín na čele s Nemeckom je proti 
reforme v navrhovanej podobe.

K zhode nedošlo ani na októbrovom stretnutí minist-
rov poľnohospodárstva v Luxemburgu. Pre Slovensko je 
reforma neprijateľná.

„Nesúhlasíme s historickým princípom rozdeľovania dotá-
cií, podľa ktorého by sa prideľovala polovica podpôr,“ pove-
dal minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa. Rokovania 
o balíku 1,3 miliardy eur (v prepočte 43,3 miliardy korún) 
sa podľa neho dostali do slepej uličky a môžu sa pretiah-
nuť o rok. Slovenskými spojencami okrem Nemecka sú 
škandinávske krajiny a Poľsko.

Slovenskí vinári a vinohradníci sa obávajú, že reforma 
vinárstvu našej krajiny nepomôže, ale, naopak, rozvráti 
ho. „Naozaj sa to môže stať, ak prejde návrh Európskej 
komisie zmeniť doterajší spôsob označovania vín, zákaz 
dosládzať vína repným cukrom či klčovanie viníc bez 
ohľadu na aktuálny stav vinohradníctva v tej-ktorej kraji-
ne,“ povedala Jarmila Pátková, riaditeľka Zväzu výrobcov 
hrozna a vína. 

Návrh rozdeľovať podpory podľa historického princípu, 
za ktorým stoja Francúzi, Slovensku nevyhovuje. Vôbec 
nezohľadňuje vytváranie prebytkov, ale to, ako tá-ktorá 
krajina čerpala podpory v minulosti. Keby tento návrh 
prešiel, potom by slovenský vinohradník dostal v prepoč-
te na hektár vinohradu najnižšiu dotáciu. Kým francúzsky 
a španielsky vinohradník by mal nárok na 174 eur, sloven-
ský iba na 69 eur.

Rozdelenie podpôr je málo priehľadné a šité na mie-
ru len niektorým krajínám. Na propagáciu vína v tretích 
krajinách navrhuje komisia Slovensku takmer 30 percent 
z predpokladaných dotácií. „Nevytvárame nijaké prebytky, 

naopak, máme problémy nasýtiť domáci trh. Nedokážeme 
uplatniť túto podporu v rozsahu, aký navrhuje únia,“ 
uviedol prezident slovenských vinárov Ľubomír Vitek. 

Podpory by sa mali podľa slovenských vinohradníkov 
a vinárov odvíjať od prebytkov, ktoré vznikajú v danej kra-
jine. „Keď ich niekto urobí, mal by dostať pokutu, nie že 
dostane ešte viac peňazí,“ konštatovala Jarmila Pátková. 

Brusel chce zjednodušiť aj označovanie vín. Navrhol 
preto zrušiť delenie vína na stolové a akostné a zaviesť 
iba dve kategórie vína - vína so zemepisným označením 
a bez zemepisného označenia. 

„Nepáči sa mi tento návrh, pretože úplne minimalizuje 
dôraz na kvalitu a preceňuje postavenie zemepisného 
označenia,“ hovorí trnavský vinár Vladimír Mrva. Juh 
hľadá podľa Mrvu spôsob, ako dostať svoje prebytky 
do nových členských krajín. Nové označenie neprinesie 
zjednodušenia, ale chaos, najmä keď doteraz najlacnej-
šie stolové vína budú môcť byť označované na etikete 
odrodou.

Podľa vinárov si slovenský spotrebiteľ vyberá až v 70 
percentách víno na základe odrody a zásadne ju spája 
s kvalitou. „Ako sa asi rozhodne zákazník, keď na pulte 
uvidí odrazu kedysi stolové víno, ale teraz označené ako 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay za 40 korún? 
Vo fľaši si budú všetky vína rovné, len zákazník nebude 
vedieť, aké kvalitné víno pije,“ upozornil Mrva. Na etike-
te totiž bude chýbať informácia, že ide o neskorý zber, 
výber z hrozna či bobuľový výber, teda najkvalitnejšie 
prívlastkové vína.

Jozef Sedlák

Vianočný klavírny recitál

Mateja Arendárika

BRUSELSKÝ NÁVRH PODPÔR NA HEKTÁR VINOHRADU

Krajina Výmera viníc (ha) Podpora (euro/ha)

Slovensko 21 531 69

Česko 19 081 87

Španielsko 1 099 765 174

Francúzsko 879 859 174

Taliansko 730 439 225
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MODERNÉ CHOREOGRAFIE

Zmena
Hudba: Gioacchino Rossini, Johann Sebastian Bach

Choreografi a a réžia: Mário Radačovský

Tanečná miniatúra vypovedá o dôležitosti vzťahov, ktoré nevyhnutne 
prechádzajú zmenami. Milovať a rešpektovať ľudí takých, akí sú...

Zmena je život a pri každej zmene existuje niekoľko jednotlivcov 
predurčených k tomu, aby túto zmenu uskutočnili bez ohľadu na nevôľu 

ostatných. Pohybový slovník choreografa je tanečne bohatý, veľmi špecifi cký 
a obsahuje humor i hravosť.

Balet

Slovenského

národného

divadla

opäť v Prahe

Sir Nicholas Winton, ktorý v roku 1939, pred vypuknutím 
2. svetovej vojny zachránil pred nacizmom 669 českých 
a slovenských detí židovského pôvodu, začiatkom októbra 
opäť navštívil Prahu. A to po šiestich rokoch. Organizátori 
jeho návštevy – režisér Matej Mináč, Janka Haluková, Marta 
Verébová a Zdeněk Tulis – mu pripravili bohatý a zaujímavý 
program. 

Jeho hlavným bodom bolo stretnutnie dnes už deväťdesiat-
ročného Wintona so študentmi, ako aj s niekoľkými deťmi, 
ktorých v roku 1939 zachránil, na Fóre 2000, ktoré sa konalo 
v pražskom Kongresovom centre. Po premietnutí dokumen-
tu Mateja Mináča o záchrancovi detí s názvom „Sila ľudsko-
ti“, pripravilo asi 2 500 prítomných študentov pánovi Win-
tonovi – ktorý o svojom čine dlhé desaťročia ani nehovoril 
- búrlivú ováciu. On však rolu hrdiny skromne odmietal a len 
poznamenal: „Nebolo o čom hovoriť... Keď sa transport detí 
do Veľkej Británie uskutočnil, začala vojna. A po vojne sa 
deti museli nejakým spôsobom vrátiť do krajín, odkiaľ prišli 
a pre mňa potom už celá záležitosť skončila.“ Vzácnosť chvíľ 
v Prahe narušilo vari len to, že sir Winton musel niekoľko dní 
pobudnúť v nemocnici v dôsledku srdcovej slabosti.

(ek)

Nicholas Winton

navštívil Prahu

Sú veci, ktoré nezovšednejú... Jeseň, Ná-
rodné divadlo v Prahe a hosťovanie Slo-
venského národného divadla k sebe kaž-
doročne už neodmysliteľne patria. Aj tento 
rok privítame na scéne Stavovského divadla 
baletný súbor z Bratislavy. Diváci budú mať 
príležitosť pozrieť si komponovaný večer 
moderných choreografi í z dielne umelecké-
ho šéfa Baletu SND Mária Radačovského 
a Igora Holováča.

Hudba: Arvo Pärt
Choreografi a a réžia: Igor Holováč

Príbeh lásky inšpirovaný skladbou Fratres, estónskeho 
skladateľa Arvo Pärta, balancuje na hrane reálneho 

a nereálneho, bežného a rozprávkového. Obraz lásky 
sa zrkadlí v subjektívnom výklade tvorcu – choreografa. 

Láska v najčistejšej podobe, láska, pre ktorú sme ochotní 
umrieť, zobrazená v pohybovo-expresívnej a technicky 

náročnej tanečnej partitúre.

Keď
umrieť
znamená žiť

Bolero
Hudba: Maurice Ravel

Choreografi a a réžia: Mário Radačovský

Ravelovo Bolero už oslovilo veľa choreografov a to 
zvlášť svojím dramatickým nábojom a strhujúcou 

energiou. Mário Radačovský vo svojej choreografi i 
využil jednoduchý koncept – šachovú hru. Biela 
a čierna, muž a žena, víťaz a porazený – to sú 

základné kontrasty, s ktorými pracuje a cez ktoré 
rozohráva svoju hru na javisku. Postupne do svojej 
partie vťahuje aj divákov, pričom verí, že nakoniec 

zvíťazí divák i tanec.
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V Bratislave sa od 
8. do 11. novembra 
už po pätnásty raz 
konal knižný veľtrh 
Bibliotéka 2007. 
Zišli sa na ňom 
vydavatelia, autori 
a čitatelia, ktorých 
spoločnou záľubou 
či živobytím sú 
knihy.  

Na výstavisku Incheba 
sa zišlo tohoto roku niečo 
vyše sto vydavateľov, 
najmä zo Slovenska, potom 
z okolitých krajín ako sú 
Česká republika, Maďarsko 
a Poľsko a z Nemecka. Isteže 
to v porovnaní s pražským 
Světom knihy či nebodaj 
inými veľtrhmi v Európe 
nie je veľa. Bibliotéka ale 
priťahuje osobitým čarom 
malého knižného trhu. Práve 
svojou provinčnosťou, kde 
každý každého pozná, kde 
práve osobné stretnutia 
a intímna priateľská 
atmosféra sú to, kvôli čomu 
tam (aj) chodíme. Doslova 
na každom štvorcovom 
metri sa môžete stretnúť 
s niekým známym z knižnej 
branže – a ak nebude 
mať práve v tom okamihu 
plné ruky práce, pobudne 
s vami v krátkom rozhovore 
a povie čosi zaujímavé „od 
fachu“. Vy si takto zbierate 
poznatky, priradíte k nim 
svoje – a výsledkom je obraz, 
ktorý si odnesiete. Ja som za 
jeden deň pobytu (nedeľa) 
pozbierala tieto poznatky 
a dojmy:

Okrem stánkov tradičných 
slovenských vydavateľstiev 
ako sú Slovart, Aspekt, 
Neografi a Martin, 
Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 
PT Alberta Marenčina či 
Slovenský spisovateľ sa 
objavili aj úplne nové mená 
– za všetky uvediem hoci 
vydavateľstvo Pagoda. Ako 

isté nóvum som vnímala, 
že po dlhšom čase malo 
svoj stánok vydavateľstvo 
Slovenský Tatran. To 
čiastočne inovovalo svoju 
produkciu, a to tak, že okrem 
klasickej slovenskej beletrie 
a monografi í slovenských 
výtvarníkov či scénografov 
zaradilo do svojho edičného 
plánu prekladovú literatúru, 
a to paralelne do slovenčiny 
aj do češtiny. Takže odteraz 
sa s knihami zo Slovenského 
Tatranu môžeme  stretnúť 
aj v češtine na českom trhu 
– ako príklad uvediem knihu 
Melissy Kirsch „Průvodce 
dívky vším“. Na druhej 
strane nás zastihli správy 
o ukončení vydavateľskej 
činnosti Literárnej agentúry 
LCA. Majiteľa a zakladateľa 
Kolomana Kertésza Bagalu 
k tomu dohnali zdravotné, 
personálne a fi nančné 
dôvody. 

A o akú literatúru 
prevažoval záujem? Medzi 
návštevníkmi bolo veľa rodín 
s deťmi. Tie sústreďovali 
pozornosť na stánky, kde 
si každý našiel niečo pre 
seba. Teda kupovali sa 

detské knihy, ale záujem bol 
aj o knihy s prírodopisnou 
tematikou, cestovaní, 
v stánku Slovartu bol 
živý záujem o novú knihu 
fotografi í Karola Kállaya 
„Klenot gotiky“ (o oltári 
Majstra Pavla z Levoče), 
zo starších vydaní o knihu 
o scénografovi Alešovi 
Votavovi, ale videla som 

v Arche aj české knihy ako 
„Slabost pro každou jinou 
pláž“ Davida Zábranského či 
knižky Petry Hůlovej. Chcela 
som si kúpiť knihu Jiřího 
Hájíčka „Selský baroko“ – tú 
nemali. Chcela som si kúpiť 
knihu Marka Vadasa „Liečiteľ“ 
– takisto nemali.  

Isteže – ako vždy sa 
konali sprievodné podujatia 
a oceňovania autorov. Tu 
sa mi to javilo očividne 
skromnejšie ako na pražskom 
veľtrhu. Nežiadam paralelne 
niekoľko podujatí naraz, ale 
v nedeľu popoludní bolo 
prakticky iba jedno stretnutie 
s autormi  - a to autormi 
satirickej literatúry Tomášom 
Janovicom, Danielou 
Kapitáňovou a Kornelom 
Földvárim. Čítali sa aforizmy 
Tomáša Janovica, Dana 
Kapitáňová čítala úryvok 
z „Tretej knihy o cintoríne“, 
hovorilo sa aj o žánri 
detektívnom, a podujatie 
moderoval a dopĺňal 
svojimi vstupmi ako vždy 
vtipne a inteligentne Kornel 
Földvári. Záujem bol živý, 
dokonca Dana Kapitáňová 
na záver stretnutia 

konštatovala, že ľudí v sále 
počas akcie pribudlo a nie 
naopak – čo považovala 
za neklamné znamenie 
toho, že divákov neodradili, 
naopak pritiahli. Bola by som 
uvítala besedu s tvorcami 
kníh, s pracovníkmi 
Literárneho informačného 
centra, s redaktorkami 
a editorkami ako sú Viera 

Prokešová či Anna Šikulová, 
s prekladateľmi ako sú Igor 
Navrátil, Elena Krššáková, 
Milan Žitný, s básnikmi zo 
staršej a strednej generácie 
a čo ja viem, s kým ešte. 
Skrátka s niekým, kto 
by zaujato a fundovane 
rozprával o procese vzniku 
knihy a orientoval ma 
v literárnom procese. Pravda, 
v iný deň, ako som tam bola 
ja, bola možnosť stretnúť sa 
s čerstvým víťazom literárnej 
ceny Anasoft litera Markom 
Vadasom a jeho „Liečiteľom“ 
a uskutočnila sa prezentácia 
Literárnej antológie 
krajín V4 za prítomnosti 
autorov a prekladateľov. 
Vydavateľstvo Aspekt 
pripravilo okrem iného 
stretnutie s Janou Juráňovou 
a jej knihou „Orodovnice“ 
– tiež bola fi nalistka 
v Anasoft litere. Teda asi 
som nevychytila ten správny 
deň. Malou útechou je, 
že Jana Juráňová mala 
besedu aj v Prahe, a to 
v rámci Literárnych štvrtkov 
29. novembra v Literárnej 
kaviarni na Řetězovej ulici.

Jarmila Wankeová

BIBLIOTÉKA 2007

ZÁUJEM
sa zvyšuje

FÖLDVÁRI                 KAPITÁŇOVÁ             JURÁŇOVÁ               JANOVIC
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  Ako si sa dostala k umeniu? 
Odmalička som hudobne založená. Bez hudby si 

neviem predstaviť život. Keď som bola maličká, cho-
dila k nám babka a nútila ma spievať detské pesničky 
ako je „Po nábreží koník beží“. Hovorila, že raz zo 
mňa niečo bude (smiech). Vždy bol pre mňa prvo-
radý spev, spievam nejakých sedem-osem rokov 
s učiteľkou spevu Mirkou Marčekovou. Keď som bola 
mladšia, zavolala moju mamu a povedala jej, že tam 
niečo je, a že na tom treba pracovať. Nebyť jej, tak 
teraz nemám taký hlas. 

  Kde ste sa spoznali?
Prišla učiť na našu základnú školu namiesto inej uči-

teľky. Ja som k nej najprv nechcela chodiť, neznášala 
som operu. Tak som chodila domov a plakala: „Mami 
ja nechcem, lebo ona spieva operne.“ Nakoniec jej 
ďakujem za všetko. 

  A čo tanec?
Mám k tancu veľmi silný vzťah, ale nikdy som sa 

mu nevenovala profesionálne. Bola som tri roky v hip-
hopovej skupine  B.S.G. – Baby Street Girls. A potom 
asi rok a pol u Laciho Strikea. Teraz som začala cho-
diť  k Janovi Ďurovčíkovi a začínajú ma baviť aj iné 
žánre, napríklad balet. Je to úžasná vec a najťažšie 
umenie. Moderný balet, ktorý máme aj v „Labuťku“, 
sa mi veľmi páči. 

 Pred muzikálom „Neberte nám princeznu“ si 
profesionálne netancovala? 

Nie, len som spievala. Ani s herectvom som nemala 
nič spoločné. 

 Bola si už predtým na nejakom konkurze?
Vôbec. Ja som to išla len vyskúšať, čo to spraví a bum 

- hlavná rola. Bola som z toho hotová. Úžasný pocit.
  Kto ťa na ten konkurz nahovoril?

Mirka Marčeková. Povedala, že sa také niečo bude 
konať a že sa na to možno budem hodiť. Nech si to 

idem vyskúšať. Išla som hneď. Nebolo prečo váhať. 
No fakt to bol šok.

  A aké to bolo na začiatku s herectvom? Ako 
si to zvládala?

To sa spýtaj Jana Ďurovčíka (smiech). Priznám sa, 
chodila som niekedy domov s pocitom, že už tam 
nechcem ísť, s plačom, že ma tam všetci neznášajú. 
Ale potom to stálo za to. Všetka tá drina. Pomohlo mi, 
že sa mi Jano venoval po hereckej stránke... a hlavne 
každý deň a drina a Jano. Jemu vďačím za to, čo som 
po hereckej stránke. 

  A čo tvoji muzikáloví kolegovia?
Veľmi mi pomohli „princeznovské“ kolegyne. Bolo 

fajn, že so mnou hovorili a že ma nevnímali akože 
„Kto si ty?“.  

MÁRIA ŠIDLOVÁ

Hovorí, že mala veľké šťastie. 
No za jej rodiacim sa úspechom 
stojí predovšetkým veľa práce, 
obdivuhodné odhodlanie a obrovská 
vášeň pre umenie. Ak ju ešte nepoznáte, 
zapamätajte si jej meno, pretože 
o Nele Pociskovej ešte pravdepodobne 
budete počuť.

Rozosmiala
porotu
a získala
hlavnú rolu
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  Jano Ďurovčík je teraz pre teba veľkou 
oporou...

To určite. Jano je človek, ktorého mi Boh zoslal 
z neba (smiech). Mala som šťastie, že som na ten 
konkurz prišla a že tam sedel. Po čase mi povedal, že 
keď som prišla na prvú čítačku a prečítala som prvú 
vetu, tak sa všetci smiali. Aj Jano sa smial a hovoril, 
že si myslel, že budem niekde v komparze. Možno! 
A nakoniec som hrala princeznú - hlavnú úlohu. Spra-
vila som kus roboty, hlavne vďaka nemu. 

  Ako sa ti s ním pracuje?
S Janom sa pracuje mne osobne veľmi dobre a veľ-

mi ťažko. Všetko mi vie tak nejako vysvetliť, že hneď 
pochopím. A na druhej strane, je náročný. Je tvrdý. 
Je to s ním drina, ale myslím si, že to tak musí byť. 
Niekedy je to fakt nepríjemné. Niekedy hovorím, že 
sa už nevrátim, alebo nech mi už dá pokoj. Ale ono 
to stojí za to. 

 Momentálne účinkuješ v muzikáloch „Neberte 
nám princeznú“, „Fidlikant na streche“, 
v „Ordinácii v ružovej záhrade“, v „Labuťku“ 
a ešte chodíš do školy. Prosím ťa, ako to stíhaš?

Sama neviem (smiech). Mám toho veľa. V škole 
mám individuálny plán, lebo inak by to nešlo. Teraz 
začalo turné „Labuťko“ a budem mesiac preč.  

  Ako sa ti páčila prvá časť turné?
Je to prvýkrát, čo som na šnúre a ľudia úplne úžas-

ne reagujú. Až na jednu výnimku zatiaľ v každom 
meste stáli a tlieskali nám.

  Hráš aj v seriáli „Ordinácia v ružovej 
záhrade“. Ktorý typ herectva je pre teba 
náročnejší?

Asi divadlo, pretože vo fi lme som zatiaľ hrala len 
epizódne postavy a je to úplne iné, ako stáť dve hodi-
ny na javisku. Je to úplne iné herectvo. 

  Tvoja postava je dcérou hlavnej postavy, 
ktorú hrá Zuzana Fialová, aký máš s ňou vzťah?

Zuzka je úplne super, taká pojašená. Ale je veľmi 
zlatá. Vždy mi pomôže. Keď mi niečo nejde, tak mi 
poradí a to ja potrebujem.

Nela Pocisková sa narodila 4. 10. 1990 v Bratislave. Od detstva inklinovala k hudobnému umeniu 
a už niekoľko rokov chodí na hodiny spevu. Kariéra mladučkej herečky sa začala v lete 2006, keď uspela na 
konkurze do muzikálu „Neberte nám princeznú“ na Novej scéne. Uspela ako predstaviteľka hlavnej postavy 
a nasledovali ďalšie úspešné projekty. Dnes Nela účinkuje v tanečnom predstavení „Labuťko“ Slovenského 
divadla tanca, v židovskom muzikáli „Fidlikant na streche“, v seriáli „Ordinácia v ružovej záhrade“ na Mar-
kíze a naspievala princeznú pre balet „Popolvár“. Študuje druhý ročník hudobno-dramatického odboru na 
Konzervátoriu Tolstého v Bratislave.

  Keď si nastúpila do školy, začínal už tvoj 
úspech. Nezávidia ti spolužiaci?

Ja som si tiež myslela, že si budú myslieť, že som 
namyslená, ale oni sú úžasní. Som naozaj šťastná. 

  A čo profesori?
To už je horšie (smiech). Zatiaľ som mala problém 

len s profesorkou pohybu. Nechce ma pripustiť k skúš-
ke, lebo nie som na hodinách. Ja tam jednoducho 
nemôžem byť. S mojimi rodičmi sme dohodnutí, že 

keď mám len dve hodinky z celého dňa, tak idem do 
školy. Ale tieto hodiny sú časoch, keď mi to nevychá-
dza. Skúšky z herectva, zo spevu a z tanca získam za 
účinkovanie v „Labuťku“. Akurát ona mi povedala, že 
tam nebudem tancovať historické tance, ktoré berieme 
na pohybe, preto mi to neuzná. Napokon sa to vyriešilo 
a som rada. Profesori nie sú zákerní alebo zlí, ale ani 
ma neprotežujú.

  Chceš pokračovať aj na vysokej škole?
Ak tu budem mať prácu, tak by som určite chcela 

pokračovať na VŠMU. Ak to tu nepôjde, tak by som veľmi 
rada išla študovať von. Buď do Viedne alebo do Prahy. 

  Ostáva ti čas na koníčky?
Môj koníček je to, čo robím, spievanie, tancovanie. 

Jediný ďalší koníček je spanie a toho mám málo. Nieke-
dy prídeme domov z vystúpenia o dvanástej v noci a ja 
o šiestej vstávam do školy. 

  Máš nejaký vzor?
Spevácky, je tam veľa žien, Whitney Houston, Mariah 

Carey, Christina Aguilera, Celine Dion. Všetky baby, 
ktoré majú hlas a vedia spievať. Tanečný nemám, ale 
v poslednom čase ma začal baviť balet. Moje obľúbené 
baletné predstavenie je „Popolvár“. To bolo prvé, ktoré 
som videla a je naozaj krásne. Vždy som si myslela, že 
keď pôjdem na balet, budú tam tancovať v balerínach 
a špičkách na klasickú hudbu. A to mi veľa nehovorí. Ale 
toto je rozprávka. Je tam nádherná  scéna a hudba. Ani 
som nevnímala, že tancujú balet, klasiku. Plakala som 
ako malé dieťa. 

 Máš nejaké vysnívané  miesto, kde by si raz 
chcela vystupovať?

Broadway. To je sen asi každého z tejto brandže. Ale 
mne bude stačiť, keď budem mať okolo seba ľudí, s kto-
rými sa bude dobre spolupracovať. A keď budem mať 
veľa divákov. 

  Nie sú tvoji rodičia znepokojení tým, koľko toho 
na tebe je?

Znepokojená je len moja babka. Snažíme sa jej 
vysvetliť, že inak to nejde. Rodičia sú šťastní a mojím 
najväčším kritikom je mama. 

  Spoznali ťa už niekedy ľudia na ulici?
Raz išli oproti mne tri dievčatá asi v mojom veku. 

Začali na mňa ukazovať prstom a chytať sa za tvár. Boli 
úplne hotové. Prišli ku mne a úplne ticho. Len sa smia-
li. Ja som ich nepoznala, tak som nevedela, čo sa deje 
a oni že: Ordinácia! Na to nikdy nezabudnem. Boli zla-
té. Skoro som odpadla. A ešte ma v obchode spoznala 
predavačka. 

 Nemáš obavy, že ak príde väčšia popularita, 
mohlo by ťa to zmeniť?
Často sa o tom bavíme doma a veľakrát mi to prízvu-

kujú. Ja si myslím, že s tým nebudem mať problém. 
Mám rodinu, ktorá ma vždy stiahne dole. Aj ja to tak 
chcem. Len chcem robiť to, čo mám rada a chcem robiť 
to dobre.
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REAKCIA NA ČLÁNOK

So záujmom som si prečítal publicistickú úvahu 
Eduarda Chmelára o tomto poprednom sloven-
skom politikovi v pražskom časopise Slovenské 
dotyky (č. 11/2007). Nemienim sa vyjadrovať o úlohe 
a mieste A. Hlinku v novodobých dejinách Slovenska. 
Nie som na to povolaný. Čo ma ale veľmi prekvapilo 
a dalo podnet k tejto reakcii, je autorovo veľmi katego-
rické „hodnotenie“ činnosti „banderovcov“, čiže Ukra-
jinskej povstaleckej armády (UPA) počas II. svetovej 
vojny a jedného (najpopulárnejšieho) z jej vodcov 
Stepana Banderu. 

Eduard Chmelár považuje za „nehorázne“ ozna-
čovať „banderovcov“ za „hrdinských bojovníkov za 
nezávislosť Ukrajiny“. Je priam zhrozený z toho, že 
„glorifi kácia“ Banderu vraj „má podporu v najvyšších 
ukrajinských kruhoch“. A preto odporúča doslovne 
„šíriteľom týchto svinstiev“ zájsť aspoň raz do Kol-
basova, Novej Sedlice, Zboja, Uliča či iných dediniek 
na východnom Slovensku, kde vraj ukrajinskí povstal-
ci povraždili ľudí „tým najbeštiálnejším spôsobom, 
vypaľovali domy, znásilňovali ženy a neuchránili ani 
deti. Civilistom párali bruchá, narážali ich na koly, 
odrezávali im uši, nosy, vylúpili oči“. „Ako to?“ pýta sa 
autor článku, „že za jeho obete na Slovensku ešte nik-
to neprotestuje?“ Nuž, ako navrhuje Euard Chmelár, 
„tu sa trošku pristavme“. 

Prečo vlastne nikto neprotestuje proti „krutostiam 
banderovcov“ na Slovensku na konci vojny i po jej 
skončení? Nad touto veľmi závažnou otázkou sa sám 
autor článku neráčil zamyslieť. A to je škoda! Vynára 
sa iná otázka: či vôbec existuje objektívna príčina na 
takéto protesty? Veď dosiaľ nikto nebol schopný, nie 
pripísať(!), ale vecne dokázať „zverstvá“ v spomí-
naných východoslovenských dedinách príslušníkmi 
Ukrajinskej povstaleckej armády. Autor článku tiež 
akoby „zabudol“ vyzradiť, aké dokumentárne svedec-
tvá alebo zverejnené vedecké prace ho oprávňujú tvr-
diť o „svinstvách“ UPA na Slovensku. Mám dojem, že 
Chmelár je pod jednostranným vplyvom lektúry kníh 
o „ukrajinských“ fašistoch takých historikov ako sú B. 
Chňoupek, J. Fiala a  iných komunistických tvorcov 
mýtov ohľadne „banderovcov“ na stránkach časopi-
sov a novín v časoch bývalého Československa. 

Možno E. Chmelára vzrušila próza slovenského spiso-
vateľa Jána Pataráka? J. Patarák ako desaťročný chla-
pec vraj bol svedkom „svinstva“ ukrajinských povstalcov 
na východe Slovenska,  napísal o tom vo svojej knihe 
„Prvý rok mieru“. Vydanie knihy sprevádzala reklama, že 
„teror banderovcov, príslušníkov tzv. Ukrajinskej povsta-
leckej armády, je ešte zďaleka nevyčerpaným námetom 
našej (čítaj slovenskej – J. H.) prozaickej spisby“, že 
„Patarákova próza čerpá z východoslovenského pro-
stredia v čase krátko po druhej svetovej vojne, keď do 
eufórie z víťazstva nad fašizmom vpadli banderovské 
bandy a zaranžovali krvavý a krutý exitus neľudské-
ho vojnového šialenstva, predčiaci v odľudštenosti 
dokonca aj sám fašizmus“. Možno len žasnúť, že 
s takou „reklamou“ kniha Pataráka vyšla (2500 výtlač-
kov) v Bratislave v roku 1990, teda už v postkomunis-
tickom štáte! Podľa môjho názoru, takejto „próze“ na 
Slovensku už odzvonilo. Iná vec je vecne sa zaoberať 
výskumom dejín, teda aj činnosťou „banderovcov“ na 
konci vojny a počas ich prechodu územím Slovenska 
na západ v rokoch 1946-1947. Len aby sa tomu neve-
novali, ako veľmi správne podotýka vo svojom článku 
E. Chmelár, „historicky negramotní publicisti“. 

On sám totiž nevie, že už 30. júna 1941, deväť 
dní po vpáde nacistického Nemecka do ZSSR, bolo 
v západoukrajinskom meste Ľvov - nie z lásky k oku-
pantom! - obnovenie nezávislého ukrajinského štátu. 
Bol to jasný protinemecký akt. Tak to bolo ocenené 
aj okupačnou mocnosťou. Niektorí iniciátori, medzi 
nimi aj S. Bandera, boli zaistení a boli zavlečení do 
Nemecka. S. Bandera sedel vo väzení a v koncentrá-
ku Sachsenhausen do septembra 1944.

Pán Chmelár nevie toho veľa! Napríklad aj to, že 
kapitán Ján Nálepka potom, čo prešiel so svojimi slo-
venskými vojakmi k sovietskym partizánom, bol pove-
rený generálmajorom Saburovom v jeseni 1943 začať 
rokovania s vedením UPA s cieľom zapojiť „bande-
rovcov“ do spoločného (so sovietskymi partizánmi) 
boja proti Nemcom. Rokovania sa neuskutočnili, 
lebo sovietske stalinské vedenie v Moskve, ktorému 
bolo podriadené aj veliteľstvo sovietskych partizánov, 
nechcelo ani len počuť o tom, že by po skončení vojny 
mohol na svete vzniknúť a existovať ukrajinský samo-

statný štát. Pán E. Chmelár nevie, že sú už známe 
aj iné pramene sovietskych partizánov,  ktoré svedčia 
o krvavých bojoch medzi „banderovcami“ a nemec-
kými vojenskými jednotkami, začínajúc od jari 1943. 
Autentické dokumenty o tom sú dnes už zverejnené. 
Historik má možnosť sa s nimi oboznámiť. Pravda, zo 
strany bádateľa to potrebuje dobrú vôľu, nezaujatosť 
a samozrejme aj znalosť ukrajinského a ruského jazy-
ka, v ktorých sú svedectvá uverejnené.

Pri tejto príležitosti chcel by som upozorniť na vedec-
kú publikáciu M. Šmigeľa „Banderovci na Slovensku 
(1945-1947)“, ktorá vyšla v novembri 2007 v Banskej 
Bystrici. Slovenský historik, na základe zhromažde-
ného materiálu, medzi iným aj dokumentov vládnych 
orgánov, o tragických udalostiach v dedinke Kolbasov 
na východnom Slovensku v decembri 1945 došiel 
k záveru, že vraždy nespáchali „banderovci“, ale  kri-
minálne elementy (aj) z radov domácich. Zločin bol 
motivovaný ekonomickými záujmami (str.123 -126).

Na záver predsa len niekoľko slov o Andrejovi Hlin-
kovi. Škótsky bádateľ Scotus Wiator (R.W. Seton-
Watson) v knihe „Narodnostní otázka v Uhrách“ 
(Brno, 1913) uvádza, že počas procesu v Bratisla-
ve v máji 1908 A. Hlinka na svoju obhajobu medzi 
iným hovoril aj o dôležitosti vyriešenia národnostnej 
otázky: „ Kořeny jeji tkví v hnutí národním, stavu 
psychologickém, ba i hospodaržském. Nelze je řešiti 
penežitými pokutami, ani žalařními tresty,“ povedal 
Hlinka.

V tom čase, v apríli 1908, ukrajinský študent M. 
Sičinskyj vo Ľvove spáchal atentát na miestodržiteľa 
Haličska, poľského grófa A. Potockého, ktorý pre-
nasledoval ukrajinské politické strany a preferoval 
moskvofi lské. Potocký v dôsledku atentátu zomrel 
a Sičinského zaistili. Vedel, že rozsudok bude krutý 
– poprava. O tejto udalosti na svojom procese kňaz 
A. Hlinka pokračoval slovami: „Koho obviňuje fi skal 
z toho, že jest otázka rusinská, česká, irská, fi nská? 
Či si mysli, že Sičinskyj se dopustil svého skutku 
z prospěcharstvi, když víme, že dal posledných deset 
korun vozkovi, ktery ho odvážel do vězení řka: Vim, 
že mne čeka šibenice, proto nepotřebuji peňez?“ 
(Trest smrti bol Sičinskému zmenený na 20 rokov 
žalára. Podarilo sa mu z väzenia utiecť do Nórska, 
neskôr sa usadil v USA.)

 V prvej polovici tridsiatych rokov Hlinka zmenil svoj 
názor na Rusínov (Ukrajincov). Ironicky sa vyjadril, 
aby ukrajinsky orientovaný činiteľ vtedajšej Podkar-
patskej Rusi Monsig. A.Vološin prišiel na Slovensko 
s plecniakom a odniesol si odtiaľ svojich Rusínov 
(užhorodské noviny Svoboda, 2. 5. 1935). To je len 
malý dodatok k biografi i A. Hlinku.

Plne sa stotožňujem s Eduardom Chmelárom, 
že treba vehementne čeliť snahám „falšovať dejiny 
a rehabilitovať temné postavy 20. storočia“. Asi netre-
ba pritom zvlášť zdôrazňovať, že v kontexte procesov 
znovuobjavovania pamäti a rekonštrukcie minulosti 
je pre publicistov nevyhnutné nielen pozorne skúmať 
dejiny, ale aj korigovať nanútené nám pohľady na tie či 
iné udalosti alebo osobnosti a brať do úvahy spoľah-
livé svedectvá a dokumenty, oboznámenie s ktorými 
nám bolo tiež dlho odopierané. Veď predsa vieme, 
že dejiny nie sú súhrnom raz a navždy ustanovených 
faktov, ale pôsobiskom stálych debát.

O falšovaní

a poznávaní dejín

Jedným z veľmi signifi kantných aspektov oslobodzovania sa 
východnej a strednej, teda postkomunistickej Európy, z okov 
totalitarizmu v duchovnej rovine, je znovuobjavovanie pamäti. 
Súčasťou tohto procesu je aj zápas o rekonštrukciu minulosti 
spoločnosti či štátu. Veľmi radi sa chcú v tom zápase vyznamenať 
aj politici, čim len sťažujú prácu historikom. Znovuobjavovanie 
pamäti a rekonštrukcia minulosti nie je jednoduchou záležitosťou. 
Svedčí o tom aj diskusia, napríklad, o slovensko-maďarských 
vzťahoch alebo, na slovenskej pôde, o osobnosti Andreja Hlinku. 

JÁN HVAŤ
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Kniha Igora Bukovského „Návod na prežitie 
pre muža“, ktorá sa na nedávnej prezentácii 
v Prahe dočkala aj svojej českej podoby („Návod 
na přežití pro muže“, preklad Eva Josífková) si 
nás od prvej strany čitateľsky získa, aby sme 
v nej hoci len listovali ďalej a ďalej. Radi uveríme 
– a neberieme potom ako účelovú reklamnú 
informáciu – že v Českej republike sa predalo už 
vyše 300 000 výtlačkov titulov tohto autora (a to 
je na autora slovenskej proveniencie, žnúceho 
takéto úspechy v Čechách, čo povedať). MUDr. 
Igor Bukovský, PhD. je nielenže fundovaný 
v odbore, o ktorom píše – teda o výžive človeka 
a jej vplyve na fyziologické procesy v organizme 
človeka, o zdravom životnom štýle - ale vie 
čitateľa vtiahnuť tak, že mu ako keby odhaľuje 

Poučenie
nenúteným spôsobom
Český trh je zaplavený knihami o zdravom životnom štýle. Iste každý z autorov 
týchto kníh má svoje odôvodnenie na napísanie takej knihy, podložené 
odborným štúdiom, praxou a snahou pomôcť ľuďom v našich zemepisných 
šírkach. Veď údaje o predčasných úmrtiach v dôsledku obezity, cukrovky, 
artériosklerózy, vysokého krvného tlaku, zníženej imunity, rakoviny a podobne 
sú stále alarmujúce (i keď narazíme aj na správy typu, že občania konzumujú 
viac ovocia a zeleniny). Veľa kníh s touto tematikou si však nenájde svojho 
adresáta – je napísaná príliš vedecky, nedokáže selektovať informácie 
a predostierať laikovi tie, ktoré sú adekvátne jeho schopnosti prijímať ich, 
či jej apelatívnosť nie je názorná. 

Oxidačný 

stres

Poznáte stres fi nančný, psychický, pracovný, rodinný, chronický, akútny... ale 
oxidačný?? Áno. Je veľmi nebezpečný a časovo súvisí s tými ostatnými. Vzni-
ká prívalom voľných radikálov. Tie malé príšery likvidujú vaše bunky na rôznych 
miestach tela, tak ako hrdza likviduje vodovodné potrubie vášho domu alebo 
bytu: nie je to počuť ani vidieť! A keď rúrka praskne, problém je v celom byte, 
dome, ba i v pivnici...
Ponaučenie základné o radikáloch voľných 

Určite ste už o voľných radikáloch počuli. Sú dnes v móde. Pochopili sme, že 
sú zodpovedné za mnohé chorobné procesy v živých organizmoch, za ničivé 
dôsledky reťazových reakcií, v ktorých stoja na samom začiatku. 

Ale čo sú to tie voľné radikály? Sú to atómy alebo skupiny atómov (moleku-
ly), ktoré majú aspoň jeden nespárovaný elektrón. Týmto jedným nespárovaným 
elektrónom sú veľmi agresívne, lebo elektróny – to sú asi veľmi spoločenskí tvo-
rovia: neznášajú byť osamote. Okamžite, akonáhle sa ocitnú v atomárnej štruk-
túre bez svojho partnera, reagujú s elektrónom najbližšej molekuly. Výsledok je, 
že ho buď vytrhnú, alebo sa k nemu pridajú a v tej chvíli sú opäť v páre, čím voľný 
elektrón zaniká. Ibaže čo sa stane s okradnutou molekulou? Niekde v nej ten 
vytrhnutý elektrón chýba, a tak je vlastne radikálom novým. Okamžite siahne do 
susednej molekuly, aby tam našla elektrón na doplnenie svojho „stavu“, a takto 
sa preženie molekulami – a v konečnom dôsledku našimi tkanivami a orgánmi 
– elektrónová búrka, ktorá vážne poškodzuje všetko, čo jej stojí v ceste. 

Voľné radikály s obľubou napádajú a poškodzujú mastné kyseliny, kyselinu deo-
xyribonukleovú, bielkoviny... tieto látky nie sú v našom tele žiadni outsideri. 

Odkiaľ sa berú voľné radikály?
Ešte pred sto rokmi vedci nepripúšťali možnosť existencie nespárovaných 

elektrónov. Tento jav sa potvrdil asi pred päťdesiatimi rokmi. U samotných vedcov 
to vzbudilo údiv. V skutočnosti sú voľné radikály v organizme ustavične prítomné 
– zúčastňujú sa na mnohých chemických reakciách a sú pre organizmus dokonca 
potrebné. Problém nastane vtedy, keď sa „premnožia“ a ich počet stúpne nad 
únosnú mieru. Čo je to únosná miera? Otázky sa len tak sypú. Únosná miera nie 
je nič štatistické. Je to individuálna situácia, v ktorej ešte organizmus udrží kon-
trolu nad tvorbou a reakciami voľných radikálov. Nikto nevie kedy a málokto vie 
tiež ako presne, ale za istých okolností organizmus túto kontrolu stráca a vtedy 
je zle!

Okrem toho, že si organizmus voľné radikály tvorí tiež sám, prijímame ich aj 
zvonku? Áno. 

• Žiarenie patrí k najvýznamnejším zdrojom. Žiarenie? Áno, v podstate každé 
žiarenie, ktorému sme vystavení – ultrafi alové zo slnka, rádioaktívne gama žiare-
nie všade okolo nás, röntgenové žiarenie pri vyšetrení, kozmické žiarenie dopa-
dajúce na našu planétu či – v zanedbateľnej miere – elektromagnetické žiarenie 
televízneho, rozhlasového a rádiokomunikačného signálu. Žiarenie však vôbec 
nie je jedinou príčinou tvorby a prílivu voľných radikálov do nášho tela a v súvis-
losti so vznikom ochorení z oxidačného stresu ani tou najvýznamnejšou. 

• Voľné radikály prijímame zo znečisteného ovzdušia.
• Aktívni a pasívni fajčiari okrem toho i pasívnym vdychovaním dymu zo spále-

ného tabakového lístia – to je poriadna dávka voľných radikálov a rovno do hĺbky 
vášho tela: cez pľúca do každej bunky!

• Voľné radikály vznikajú tiež počas choroby, po požití drog, niektorých liekov 
a toxických látok.

• Voľné radikály vznikajú tiež pri nedostatku kyslíka a pri dlhotrvajúcej aeróbnej 
aktivite (vytrvalostné behy, cyklistika apod.) 

(z češtiny preložila J. W.)

tajomstvo, ktoré poodhalené vyzerá veľmi 
jednoducho. Navyše volí nenásilný prístup: 
nechajte knihu ležať kdesi na odľahlom mieste, 
aj ten najväčší zarytec zdravého životného štýlu, 
ktorému sa prieči dodržiavanie akýchsi regulí, 
jedného dňa po nej siahne a zistí, že nie je 
pravda, že v znečistenom ovzduší, preplnenom 
rôznymi typmi žiarenia, potravín s obsahom 
toxických látok, inverzií, stresu a podobne je 
jedinec úplne bezmocný. 

Na uvedenie knihy v Literárnej kaviarni 
kníhkupectva Kanzelsberger na Václavskom 
námestí v Prahe 8. novembra tohto roku bola 
tiež zvolená marketingovo šťastná konštelácia. 
Prítomnosť známych osobností, ktorí sa najprv 
formou krátkych rozhovorov podieľali na konečnom 

tvare knihy a svojou prítomnosťou na jej prezentácii, 
ako keby podporili myšlienku, že kniha je tu naozaj 
pre všetkých a navyše je mimoriadna (Zdeněk 
Svěrák, Michal Viewegh, Milan Lasica, Marek Eben 
a Milan Markovič, ktorý celé podujatie moderoval), 
vyvolala obrovský mediálny záujem a zrejme 
ovplyvní aj predaj knihy. Ak ide o takúto nám 
všetkým (a nielen mužom) prospešnú knihu, radi jej 
to doprajeme.

Jarmila Wankeová

Na doloženie našich tvrdení malá ukážka z knihy
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Tento deň si pripomínali protinacistické 
organizácie od roku 1988 ako spomienku 
na krištáľovú noc z roku 1938. Počas nej 
v Nemecku zapaľovali synagógy, ničili 
židovské obchody a iné. Výsledkom bolo 
91 zavraždených Židov a vyše 26-tisíc 
odvlečených do koncentračných táborov. 

V súčasnosti aktívne skupiny cha-
rakterizuje, podľa Martina Korcha, ich 
symbolika, pravidelné miesto stretávania 
- najmä v pohostinstvách, spoločný cieľ 
a hierarchia. „Zviditeľňujú sa najmä fyzic-
kými útokmi, zakladaním internetových 
stránok, distribúciou kníh a hudobných CD 

PRAVICOVO-EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY

s rasistickými alebo xenofóbnymi textami,“ 
vymenoval. Medzi týmito skupinami evidu-
je polícia Slovakia Hammer Skins, Blood 
and Honour Slovakia, Blood and Honour 
Cassovia a Slovakia - Rebel klan Engerau. 
Korch konštatoval, že rozvoju a šíreniu 
rasistických a neznášanlivých ideológií 
napomáha aj rýchly rozvoj internetizácie na 
Slovensku.

Ako vysvetlil, v súčasnosti sú pravico-
vo-extrémistické hnutia organizované na 
odlišnej úrovni v porovnaní so stavom 
na začiatku 90. rokov. „Vtedy išlo viac 
o náhodné zoskupenia bez trvalejšieho 
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Veľa sa v našich priestoroch 
v poslednom čase hovorí a píše 
o extrémistických skupinách, 
ktoré sa čoraz častejšie 
aktivizujú. Zažívame to na 
území Českej republiky, ale nie 
inak tomu je aj na Slovensku. 
Väčšina pravicovo orientovaných 
extrémistických skupín je od 
seba nezávislá a fungujú ako 
samostatné bunky. Často ich 
spája len podobná ideológia, 
prípadne takzvaný spoločný 
nepriateľ. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa boja proti 
nacizmu a antisemitizmu, ktorý 
si pripomíname deviateho 
novembra, to uviedol hovorca 
Prezídia Policajného zboru SR 
Martin Korch.

Spája
id   ológia

a spoločný 
nepriateľ

zamerania a štruktúry, ktoré verejnosť 
vnímala skôr ako výtržníkov a bitkárov,“ 
objasnil. V posledných rokoch však došlo 
k zmene v ich aktivitách smerom k radika-
lizácii a snahám o rozširovanie ich základ-
ne. „Možno predpokladať, že početné stavy 
extrémistov budú klesať, avšak pravdepo-
dobne bude narastať ich radikálnosť, ako aj 
stupeň ich organizovanosti a konšpirácie,“ 
povedal.
Činnosť pravicových extrémistov predsta-

vovalo v uplynulom roku najmä organizova-
nie a navštevovanie koncertov podobne ori-
entovaných hudobných skupín, stretávanie 

Patrila k prvým študentom čínštiny 
na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve. Dnes pracuje ako súdna tlmočníčka 
a prekladateľka. Elena Hidvéghyová–
Yunf hovorí, že čínština nemusí vždy 
obchodníkom pomôcť. Dôležitejšie je 
preniknúť do mentality.

 Prečo ste sa rozhodli študovať čínštinu?
V roku 1988, keď čínštinu otvárali na univerzite prvý raz, to 

bola aj náhoda. Vždy som sa však chcela učiť jazyky. U nás 
rodičia doma hovorili viacerými jazykmi, takže aj ja som chcela 
ísť lingvistickým smerom.

 Čím vás tento jazyk prilákal? Bolo to tým, že išlo o niečo 
netradičné?

India, Japonsko, Čína boli krajiny, ktoré ma fascinovali. Aj ich 
kultúra. Určite tam bola aj túžba po poznaní niečoho úplne iné-
ho ako obohatenia. Išlo o niečo tajomné.

 Čínština je veľmi ťažká. Vybrali by ste si toto štúdium 
znova?

Určite áno. Čínština je prekrásna. Veľmi ma to obohatilo. 
Myslím tým aj moje myslenie.

 Počas štúdia ste sa neobávali, či nájdete uplatnenie?
Vôbec nie. Čínština vtedy nebola tak v kurze, ako teraz. Nás 

bolo len 37 na prijímačkách, pričom zobrali desiatich a skončili 
sme ôsmi. A ako sa uplatním, s tým som sa vôbec netrápila.

 Našli ste si teda hneď zamestnanie?
Áno. Bolo nás len pár, ktorí sme jazyk dobre ovládali a už 

vtedy tu bolo dosť Číňanov. Nerobila som hneď tlmočníčku. Išla 
som do kabinetu orientalistiky a venovala som sa sinológii skôr 
vedecky. Popritom som začala tlmočiť. A od roku 1997 som na 
voľnej nohe.

 Myslíte si, že vtedy ste to mali jednoduchšie ako terajší 
absolventi?

Áno, lebo vtedy sme boli prví.
 Pomôže obchodníkom ovládanie čínštiny pri podnikaní?

Keď niekto bude hovoriť perfektne po čínsky, bude mať výho-
du. Treba však ovládať aj kultúru a ich mentalitu. Neviem, koľkí 
zvládnu aj toto. Myslím si, že samotný jazyk je len jedna vec. 
Číňania úplne inak formulujú. A pochopiť ich, preniknúť do ich 
mentality, to je umenie.

 Akí sú podľa vás Číňania?
Žila som tam štyri roky. Mám manžela Číňana, ale on je nety-

pický, je už dosť „pozápadnený“. Aká je čínska mentalita? Dosť 
tam vládne stádovitosť. Ale Číňania ako národ sú veľmi praco-
vití, húževnatí, a to je na nich pekné. Rovnako ako ich pozitívne 
myslenie. Sú veľmi životaschopní a milí. 

 (vš)

Čínština 

obohatí

sa na zrazoch a spomienkových akciách 
pri rôznych výročiach. „Pri ich organizovaní 
boli zaznamenané výrazné prvky konšpirá-
cie zo strany organizátorov. Stretnutia sa 
viackrát z obavy pred policajnými akciami 
neuskutočnili,“ konštatoval Korch.

Počas uplynulého roka rozpustil na 
základe návrhu Generálneho prokurátora 
Najvyšší súd radikálnu pravicovú politickú 
stranu Slovenská pospolitosť - národná 
strana (SP-NS). „Občianske združenie 
Slovenská pospolitosť naďalej vyvíja svoju 
činnosť, aj keď po rozpustení politickej stra-
ny SP-NS členovia občianskeho združenia 
na akciách už nenosia uniformy a ich počet 
na akciách rapídne poklesol,“ tvrdí Martin 
Korch. Proti niektorým členom združenia 
v roku 2005 vzniesli obvinenia pre trestný 
čin podpory a propagácie hnutí smerujú-
cich k potlačeniu práv a slobôd občanov.

Polícia eviduje za prvý polrok 72 trest-
ných činov, ktoré boli motivované rasovou, 
národnostnou alebo inou neznášanli-
vosťou. Z nich 30 sa už podarilo objasniť. 
V rovnakom období minulého roku zazna-
menala polícia o 23 prípadov viac. Veková 
hranica páchateľov sa pohybuje prevažne 
v rozmedzí od 16 do 26 rokov.

Najviac spomínaných trestných činov 
bolo spáchaných na území Bratislavského 
kraja a najmenej na území Prešovského 
a Košického kraja. V posledných dvoch 
rokoch boli zaznamenané aj útoky na osoby 
bielej pleti pre ich odlišný názor, respektíve 
pre príslušnosť k mládežníckej subkultúre. 
„Tie nemôžu byť evidované ako rasovo 
motivované, ale možno ich začleniť medzi 
kriminalitu extrémistov,“ uzavrel Korch. 

(ala)
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● so. 15. 12. o 14.00
Nostický palác, Maltézské nám. 1, Praha 1
LITERÁRNA SÚŤAŽ JÁNA KOLLÁRA
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, 
odovzdanie cien a raut pripravený 
slovenskou reštauráciou Paulíny

● so. 15. 12. o 18.00
Divadlo u Hasičů, Římská 45, Praha 2
VIANOCE S LIMBOROU
Zvykoslovný večer s tradičným programom 
a dobrotami (oblátky, koláče, kapustnica...) 
a s krásnou atmosférou slovenských Vianoc
Účinkujú: FS Limbora, Limborka a hostia

● po. 17. 12. o 18.00 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XX. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ 
LITERÁRNA KLASIKA NA FILMOVOM 
PLÁTNE
Alfonz Bednár: ORGAN
Dramatický príbeh odohrávajúci sa 
v období vojnovej Slovenskej republiky. 
Príbeh mladého poľského vojaka, 
nadaného organistu, ktorý sa pred 
fašistami ukryje v kláštore v malom 
slovenskom meste

● po. 17. 12. o 20.00
Café Teatr Černá labuť, 
Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Hrá: Zuzana Kronerová

● ut. 18. 12. o 17.00 
Alšova jihočeská galéria Wortnerův dům, 
U Černé věže 22, České Budějovice
PRÍBEHY SLOVENSKEJ MODERNY 
– Slovenské výtvarné umenie obdobia 
1900-1948 zo zbierok Galérie mesta 
Bratislavy
Výstava potrvá do 3. 2. 2008

● so. 22. 12. o 16.00 a 20.00
Švandovo divadlo, Štefániková 57, Praha 5
CIKÁNI JDOU DO NEBE
V podaní súboru Apsora pod vedením Idy 
Kelarovej a v réžii Petra Serge Butka

● so. 29. 12. o 16.00 
Bazilika sv. Jakuba, Malá Stupartská 6, 
Praha 1
SLOVENSKÉ VIANOCE
Vianočný koncert v rámci cyklu Vianočné 
organové koncerty. Skladby svetoznámych 
hudobných skladateľov (A. Vivaldi, J. S. 
Bach, G. F. Händel,...) a slovenské koledy 
v podaní slovenských umelcov

● do pi. 4. 1. 2008
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
KAROL BENICKÝ & MATÚŠ BENICKÝ: 
ORBIS PICTUS
Výstava veľkoplošných fotoformátov 
– zavŕšenie fotografi ckého triptychu 
významného slovenského fotografa

● po. 7. 1. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
JAROSLAV IWASKIEWICZ: LETO V NOHANTE
Televízna inscenácia zobrazujúca úsek zo 
života Frederika Chopina

● ut. 8. 1. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
STANISLAV FILKO:  PRIÁDA – PIATA 
– ŠTVRTÁ – D(DIMENZIA)
Výstavný projekt zakladateľskej osobnosti 
slovenského konceptuálneho umenia
Kurátor: Dušan Brozman
Výstava potrvá do 1. 2. 2008

● ut. 15. 1. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1

STANISLAV GAJDOŠ
Výstava fotografi í

● po. 21. 1. o 18.00 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XXI. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ 
LITERÁRNA KLASIKA 
NA FILMOVOM PLÁTNE
Z. Tatárová – H. Cielová: ŠIESTA VETA
Životopisný fi lm inšpirovaný životom 
a dielom slovenskej spisovateľky Boženy 
Slančíkovej-Timravy

● št. 24. 1. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický literárny program pre 
stredoškolskú mládež spojený 
s prednáškou, ukážkami z diel a besedou

● pi. 25. 1. – ne. 27. 1.
Divadlo Rokoko, Václavské nám. 38, 
Praha 1
MALÁ DIVADELNÁ PREHLIADKA 
SLOVENSKÉHO DIVADLA 
- 2. ročník divadelného festivalu
   pi. 25. 1. o 18.00 a o 20.30
Divadlo Astorka Korzo ´90
Mario Geladri: ZLOMATKA
Príbeh o konfl ikte medzi matkou a synom–
homosexuálom
   so. 26. 1. o 14.00
Divadlo A. Bagara, Nitra
A. Sauter – B. Studlar: I AKO INA
Inscenácia zachytáva vtipné 
momentky zo života a smrti dnešných 
tridsiatnikov 
Réžia: Svetozár Sprušanský
   so. 26. 1. o 20.30
Divadlo A. Duchnoviča, Prešov
Miloš Karásek: ŽIVOT NA MIERU

Groteskná úvaha o krachu hodnotového 
rebríčka a hľadaní novej identity, absurdný 
príbeh ľudí mimo spoločnosti
   ne. 27. 1. o 18.00
Slovenské komorné divadlo, Martin
Miro Gavran: ZABUDNI NA HOLLYWOOD
Pohľad za divadelnú oponu, 
pohľad do psychológie i technológie 
hereckej profesie

● po. 28. 1. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
IL VIRTUOSO 
Koncert vážnej hudby
Miroslav Ambroš – husle
Zuzana Ambrošová – klavír

● ut. 29. 1. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ETO VAŠE DELO
- Cesta k Augustu 1968
Cyklický diskusný klub o známych 
i neznámych historických súvislostiach 
augustových udalostí v Československu 
1968 pri príležitosti 40. výročia invázie 
vojsk Varšavskej zmluvy
Téma: Januárové plénum: nástup 
Alexandra Dubčeka k moci
Diskutujú: 
dr. Stanislav Sikora (HÚ SAV) 
a doc. Jiří Kocian (ÚSD AV ČR)

● st. 30 1. o 8.30
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovne-dramatický program 
pre najmenších žiakov pražských škôl 
o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine

(Zvýraznené podujatia usporadúva 
alebo spoluusporadúva Slovensko-český klub, 

vydavateľ Slovenských dotykov) 

        nfoI

TRETÍ KOLLÁROVSKÍ VÍŤAZI
Už tretí ročník Literárnej súťaže Jána Kollára pozná 

víťazov, hoci ich slávnostné vyhlásenie v Nostickom 
paláci, sídle českého ministerstva kultúry, pripadá na 
sobotu 15. decembra, až po uzávierke tohto čísla. 
Toto vyhlásenie je tento rok spojené aj s prezentáciou 
Literárnej antológie krajín Vyšehradskej skupiny za 
účasti editorov i autorov z Česka a Slovenska.

Súťaž vypísal ako každoročne Slovenský literárny 
klub v ČR pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, J. E. 
Ladislava Balleka s podporou Ministerstva školstva, 
mládeže a telovýchovy ČR, Úradu pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí a ďalších partnerov, a to v oblasti 
prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou 
tematikou. Súťaž je anonymná a vypisuje sa v troch 
kategóriách: žiaci základných škôl, študenti stredných 
škôl a napokon študenti vysokých škôl vrátane dokto-
randov a ostatní mladí autori do 26 rokov. V porote 
zasadli spisovateľ Ľubomír Feldek, literárny teoretik 
a riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander 
Halvoník a slovenský publicista a spisovateľ, žijúci 
v Prahe, Dušan Malota.

Uzávierka súťaže bola ako každý rok symbolicky 
28. októbra, v deň vzniku spoločného štátu, a poro-
ta po nej z prác mladých Slovákov i Čechov vybra-
la víťazné. V kategórii základných škôl si vavríny 
odnášajú prvý Pavel Marek z Ostrova u Macochy, dru-
há Pavla Kaduchová z Orlovej a tretí Štěpán Psotka 
z Uherského Hradišťa. Súťaž stredoškolákov ovládli 
Pražania v poradí Ivana Laurová, Marta Ptáčková 
a Jakub Hudák. No a  v najvyššej kategórii, obosie-

lanej ponajviac slovenskými študentmi na českých 
vysokých školách, zvíťazila Lucia Gecelovská pred 
Marcelom Bodnárom a za týmto pražským tandemom 
sa umiestnila Anna Holečková z Liberca.

Víťazné práce budú v súlade so štatútom súťaže 
publikované v literárnej revue Zrkadlenie/Zrcadlení.

(vs)

ČESKO-SLOVENSKÝ 
TELEVÍZNY TÝŽDEŇ

Zvláštna zhoda okolností spôsobila, že sa do 
niekoľkých nakopili zaujímavé česko-slovenské uda-
losti: 10. novembra odvysielali televízie Nova a Mar-
kíza už druhý Test národa ČR:SR, 18. novembra sa 

reprezentácie oboch štátov stretli vo futbale, pričom 
zo štúdia televízie Nova sa šíril spoločný česko-slo-
venský komentár, no a o deň neskôr sa v Otázkach 
Václava Moravca, hlavnom diskusnom programe 
Českej televízie, stretli premiéri oboch krajín Robert 
Fico a Mirek Topolánek.

Nie je také podstatné, že vo vedomostnom teste zví-

ťazili opäť, hoci tesne Slováci, zatiaľ čo vo futbalovom 
zápase v rámci kvalifi kácie na Majstrovstvá Európy 
znovu Česi, a to vcelku jednoznačne 3:1. Omnoho 
podstanejšie je, že takéto projekty vznikajú a majú 
obrovský úspech. Veď v Teste národa si na Slovensku  
svoje znalosti otestovalo 1,271 milióna divákov star-
ších ako 12 rokov, v Česku 2,479 milióna, čo v oboch 
prípadoch predstavovalo neuveriteľných vyše 64 per-
cent všetkých, ktorí mali zapnutý televízor.

Stretnutie premiérov bolo veľmi korektné a pria-
teľské, hoci ide vlastne o politických oponentov na 
pravo-ľavej škále. Aj to je signifi kantné – v takom-
to prípade sa musia snažiť, lebo verejnosť si želá 
demonštratívne dobré česko-slovenské vzťahy. Vo 
Vile Tugendhat, kde sa kedysi delila federácia, sa 

tentoraz snažili politici spájať. Mirek Topo-
lánek spomenul aj problém, ktorý naozaj 
existuje, hoci to tak vo svetle zmieňovaného 
týždňa nevyzeralo, totiž že na obrazovkách 
českých televízií je málo slovenčiny a aj pre-
to sa vytráca dvojjazyčnosť. A načrtol, že by 
sa to malo riešiť. Zaplesal som, lebo je to 
čosi, čo sa do širšieho povedomia snažíme 
implementovať už roky. Robert Fico odvetil, 
že dvojjazyčnosť je vec záujmu a osobnej 

zodpovednosti rodičov a že za nejaké kvóty nie je. 
Pochopiteľne, za kvóty nie sme ani my, ani Mirek 
Topolánek, čo český premiér trochu rozmrzelo dodal. 
Ale riešenie by sa napriek tomu hľadať dalo. Táto 
nepríliš šťastná odpoveď bola vari jedinou škvrnou na 
inak skvelom česko-slovenskom týždni.

 Vladimír Skalský
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Milá čitateľka,
urobila by si chybu, keby si si teraz kládla otázku, že 

to čo je za literatúru, čo práve držíš v ruke? Lebo toto 
literatúra nie je. Tak ako ani ja nie som spisovateľka. 
Nepoviem, mala som jeden čas také chute, nie že 
nie. Raz som sa dokonca svojho fi lozofa nenápadne 
opýtala, že čisto teoreticky, kebyže chcem byť spiso-
vateľkou, ako si myslí, že by som asi tak mala písať?  
A on mi povedal, že hele, zlato, kdybys měla takové 
nutkání – nechci říct: nedejbůh!, to ne, to bys mě špat-
ně pochopila – tedy kdyby sis už ale opravdu nemohla 
pomoct, pak ať se tvé věty sesypou na čtenáře jak 
sněhové vločky a v každé jedné ať je zakódován celý 
tvůj mentální sněhulák ve vší své jemné uplácanosti. 
... jo, a taky bych si pak hlídal Poppölovu třívteřinovou 
kadenci a nepodcenil bych ani hampax legomena! 
Niekedy by som ho z takou chuťou kopla...

Takže spisovateľkou som sa radšej pre istotu nesta-
la. Ale neprestalo ma trápiť, že sa píše veľmi málo 
kníh pre ženy a dievčatá, ktoré musia tak často ako 
napríklad ja, cestovať po diaľnici z Prahy do Brati-
slavy a späť, alebo naopak. Čo ja som sa už po nej 
natrtúňala! Vy, ktoré viete, o čom hovorím, chápete, 
že iné slovo použiť ani nemôžem. Tých hodín čakania 
v mojej starej felicke uprostred nekonečných kolón, 
tých cestujúcich navalených na mňa v autobuse, tých 
prespatých hodín na pleciach neznámych mužov 
– vedia byť galantní, keď sa o nich oprie mladé krás-
ne dievča, aj poslintané sako odpustia. Poznám kaž-
dý výtlk na tej trase, zdravím sa so všetkými dravými 
vtákmi odpočívajúcimi na zvodidlách, navždy mám do 
pamäti vryté všetky vtipné slogany z bilbordov a kávu 
som pila v každom priľahlom motoreste. Na tej tra-
se som zažila celé hodiny, keď som pri nekonečnom 
zízaní na diaľničné násypy a na cestu pred sebou 
nemala v hlave už vôbec žiadnu myšlienku. Všetky 
sa minuli. Tie hlbšie, bohužiaľ, vždy  ako prvé. Ne-
viem ako ty, milá čitateľka, ale ja sa špeciálne bez 
nich cítim mizerne. 

Ak na tom bývaš podobne, táto moja kniha je pres-
ne to, čo na trasu medzi Prahou a Bratislavou - a vice 
versa, ako vtipne hovorí môj fi lozof - potrebuješ. Ak 
čo i len tebe jedinej pomôže moja knižka prežiť tých 
zhruba dve a pol až deväť hodín cesty na trase me-
dzi kedysi bratskými československými mestami – to 
bolo moje predsavzatie, keď som sa rozhodla zhro-
maždiť do nej svoje hlbšie myšlienky  – nepísala som 
ju nadarmo. 

Šťastnú cestu, milá moja čitateľka!

P.S. A miestenku si si, dúfam, kúpila k oknu!
P.P.S. Už len technická. Tieto moje hlbšie myšlienky 

vychádzali v rokoch 2004-2006 na trojblogu krivolaká 
prť a pár z nich aj predtým na fórach v prvom slo-
venskom slávnom internetovom magazíne Inzine. Ak 
nechodíš na blogy, ani na iné internetové diskusie, 
z tejto mojej knižky si môžeš urobiť predstavu, o čo, 
bohužiaľ, prichádzaš, prípadne čomu si, chvalabohu, 
unikla. Čiže, moja knižka má aj praktický význam.

P.P.S.
To sa mi podobá! Skoro som zabudla na poďakovanie!
Najviac ďakujem pánovi Dušanovi Malotovi, tajomní-

kovi Slovenského literárneho klubu v Čechách, ktorý sa 
podujal na najhoršiu robotu – vybrať z tej veľkej kopy 
hlbších myšlienok, ktoré som si do knihy pripravila. Mys-
lím si, že túto svoju neopatrnosť neskôr oplakal. Natrá-
pila som sa ho. Mám ho pred očami - vzdelaného, 
múdreho dospelého muža, ako sa vo svojom koženom 
tajomníckom kresle ošíva, že ale slečna Viola, uznajte 
sama, toto si slovenčina naozaj nezaslúži, o literatúre 
ani nehovoriac... Vždy keď som prišla k nemu na kobe-
rec, rozprestrel tie moje vytlačené a ním počmárané 
stránky po nízkom konferenčnom stolíku - asi aby som 
z nadhľadu ešte lepšie videla rozsah skazy. To sa ma 
vždy dotklo a o to viac som si bránila svoje. On ani 
nejako extra nezvyšoval hlas, len ľavá ruka zovretá do 
päste a pokojne položená na koženom operadle mu 
občas sotva badateľne zbelela. Tú som si po očku 
monitorovala, lebo pravačku mám síce odjakživa dobrú 
z vybijky a z basketu, ale keby tou ľavou bol vystre-
lil... Raz sa tak skoro stalo. Ja stále, že nie a nie, toto 
si nedám, takto ja skrátka hovorím, myslím a píšem, 
dajte mi pokoj, pán tajomník, so spisovnosťou, to som 
skrátka ja, rusovlasá Viola so strunistými nohami, s tým 
sa láskavo zmierte a hotovo. A on, päsť opäť do bie-
la, mimoriadne mocne sa ošíval, keď vtom môj hravý 
Kikino, ktorého som si tam vodievala samozrejme 
tiež, vyskočil  na ten nízky konferenčný stolík a zad-
nými nohami pánovi tajomníkovi predviedol, ako v lese 
zahrabáva svoju psiu potrebu. Počmárané rukopisy sa 
rozleteli po redakcii. Na dve sekundy zostalo ticho. A po 
nich ten pokojný, jemný, vzdelaný muž vyletel zo svoj-
ho impozantného koženého kresla a strašným hlasom 
zreval: „A pálte doriti! Obidvaja!! Ale už aj!!!“

Ani neviem, ako sme s Kikinom vyleteli až na ulicu.
On sa potom o pár dní samozrejme strašne ospra-

vedlňoval, pozval ma naproti do Salmovskej literár-
nej kaviarne na dve deci bieleho a tam mi vysvet-
ľoval, že aby som ho pochopila, že on rešpektuje 

moju silnú osobnosť, ale že on je tam v podstate 
na to, aby ma chránil pred sebou samou a na to, 
aby môj individuálny sémantický systém v tom pred-
loženom makrotexte jasne oddelil od prípadných 
nevedomých  prejavov jazykovej či nedjabože - ale 
to, slečna Viola,  našťastie nie je váš prípad - men-
tálnej nedomykavosti, akej sa ani ten najlepší autor, 
o autorkách ani nehovoriac, občas neubráni. Neviem 
síce, čo presne tým mal na mysli, ale pochopila som, 
že chce len moje dobro. 

Odvtedy už naše schôdzky nebývali také búrlivé. Až  
jedného dňa slávnostne povedal, že tak, slečna Viola, 
konečne sme tú kopu vytriedili a oddelili, obrazne pove-
dané, popol od hrachu. Ja som mu začala ďakovať, aký 
bol skvelý a tolerantný, že tá moja hotová knižka je 
teraz dobrá hlavne vďaka jemu... A on mi na to hovorí, 
že to ako myslíte - hotová? Veď to až teraz vás čaká 
tá najťažšia robota, slečna Viola, teraz to musíte ešte 
dobrúsiť a dostať do publikovateľného stavu!!! A keď 
ja som vyslovila opačný názor, ohromený sa na mňa 
chvíľu díval a potom bez slova odišiel naproti do Sal-
movskej literárnej. Odvtedy som ho nevidela.

Jemu chcem poďakovať, aj keď túto knižku asi čítať 
nebude, lebo vie, že som ho neposlúchla a už nič po 
ňom nebrúsila.

Taktiež veľmi ďakujem šarmantnej pani Nadi Voku-
šovej a sympatickému pánovi Vladovi Skalskému zo 
Slovensko-českého klubu a Slovenského literárneho 
klubu, ktorí si ako prví v Prahe všimli náš trojblog kri-
volaká prť a niektoré moje hlbšie myšlienky uverejňo-
vali v časopise Slovenské dotyky a v literárnej revue 
Zrkadlenie-Zrcadlení. Ďakujem aj pani Eve Svorovej, 
ktorá po pánovi tajomníkovi prevzala a nakoniec pred-
sa len zredigovala aspoň to najkrikľavejšie a Martinovi 
Hadesignovi, ktorý to celé grafi cky previedol do knihy. 
Aj tebe, Ája, ďakujem za rýchle požičanie laptopu; 
zachránila si ma vo chvíli, keď sa môj starý notbuk 
defi nitívne položil na lopatky. Len neviem, to ty sama 
si si nainštalovala ten hrozivý nápis, čo mi ustavične 
svietil na obrazovke? Že: „Sledování podvodů je 
zapnuté!“ Dosť ma to pri písaní znervózňovalo. Neprí-
de raz za mnou Veľký Bill, že astala vista, bejby, je 
dopodvádzané, dohrala si! Však nie?

Slovenský literárny klub v ČR vydal koncom roka veľmi 
zaujímavú a najmä nesmierne sympatickú knihu slovenskej 
autorky, žijúcej v Prahe, Violy Vyholenej-Šípivej. 
Myslím si, že úvod a predstavenie tohto sviežeho 
dielka necháme na utorke samej. Smerovala ho priamo 
k svojej čitateľke a tak jej dáme slovo. Potom už len 
jedna ukážka z knihy – na nalákanie.     

Krivolaká prť

je ku šťastiu
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Môj biznis s Ježiškom
Kedy, ak nie dnes, by som sa mala priznať, že Via-

noce sú nežnou dýkou v mojom srdci!
Vždy, keď začnú voňať vanilkové rožteky a med-

vedie labky, keď zapálim prvú sviečku na stromčeku, 
vidím ten výjav, ako keby sa stal včera. Pred hodinou. 
V ústach zacítim neopakovateľnú chuť dlhým žuva-
ním zmäknutej gumy, rozruší ma dávna vôňa diavou 
napustených drevených zárubní a duševným zrakom 
už opäť zblízka rátam ich lakom zvýraznené letokruhy.

Mala som dva cumlíky. Jeden dudlací a druhý 
šmidlací. Nazvala ich tak moja česká babka, u ktorej 
mama so mnou bývala skoro rok. Dudlací som dud-
lala a šmidlacím som si šmidlala nos. Bez nich som 
nezaspala, bez nich som vôbec nemohla vyraziť na 
prechádzku v kočíku, bez nich som skrátka nemoh-
la vôbec žiť. Tady máš dudana, Violko, hovorievala 
mi babka, keď mi niektorý vypadol. Chuť odudlanej 
gumy dudlacieho a hebký dotyk šmidlacieho na nose 
sú mojimi najsilnejšími detskými zážitkami. Dnes to 
chápem tak, že mi dodávali silu čeliť studenému, cu-
dziemu svetu.

Rástla som, začala chodiť, hovoriť, mala som už 
ísť do prvej triedy, ale cumlíkov som sa odmietala 
vzdať. Svet bol v mojich očiach zrejme aj naďalej 
veľmi studeným miestom. Naši sa začali za mňa han-
biť. Lebo prváčka s cumlíkmi... uznajte. Ale mne ony 
stále pomáhali. Česká babka ma raz vzala na pred-
stavenie pre dôchodcov, na fi lm o Švandovi Dudáko-
vi. Pamätám sa len, že v ňom bola príšerná scéna, 
ako na toho dudavého Švandu nalietavajú pomedzi 
šibenice nejaké strašidelné víly. Dôchodcovia v kine 
od strachu ani nedýchali, a ja z obáv o Švandu som 
v tej tme nervóznym hlasným šepotom naliehala na 
babku: „Babi, dudana!“ Babka však už mala od našich 
pokyny a zahriakla ma, že ticho, už jseš velká holka! 
Lenže strašidlá z toho zlého mrazivého sveta naďalej 
tak hrozivo útočili na úbohého českého dudáčika, že 
som sa už nedokázala ďalej ovládať a v panike som 
na celé kino vykríkla: „Babi, DUDANA!!!“

Prišli posledné predškolské Vianoce a ja som 
nesmierne zatúžila po jednom nepredstaviteľne nád-
hernom plyšovom psíkovi z výkladu hračkárstva, kto-
rý mal také krásne gorálkové oči a nevýslovne nežný 
ňufáčik, že som v liste pre Ježiška, nadiktovanom 

mame,  sľúbila urobiť všetko, čo si len bude želať, ak 
mi toho psíka dá pod stromček.

Nikdy by mi nebolo napadlo, že Ježiško bude tak 
strašne, tak neľudsky, tak božsky krutý. Lebo to, čo mi 
po našich odkázal, ma uvrhlo do hlbokého zúfalstva. 
Navrhol mi biznis. On mne psíka - ja jemu cumlíky. 
Obidva!!! Dudlacieho aj šmidlacieho!!! A celé sa to 
malo odohrať pod vianočným stromčekom.

V ten dohviezdny večer som psíka pod stromčekom 
naozaj našla a hneď som si ho aj strašne šťastná pri-
túlila k tvári. Lenže potom nadišla chvíľa splniť druhú 
časť obchodnej dohody. Mama nastavila dlaň. V dru-
hej mala škatuľku na zásielku pre Ježiška. Nežný psík 
moju bolesť miernil, ale keď som videla, ako verní 
kamaráti  dudlací aj šmidlací navždy miznú v škatuli, 
v zúfalstve som sa oprela predlaktím o diavou voňa-
júcu drevenú zárubňu a z celého svojho zúfalého 
detského srdca som plakala tak, že môjmu novému 
psíkovi zvlhla biela srsť.

Dodnes cítim jeho hebký kožúšok na lícach, vôňu 
diavy a nezabudnuteľnú chuť odudlanej gumy 
v ústach. 

A dodnes to Ježiškovi neviem zabudnúť.

My, prosté čitateľky, nie a nie si dať pokoj. Čítame. Všeličo. Napríklad tuto 
v dnešných českých novinách, že ktorási hráčka „je obrovská srdcařka a má 
neskutečný morál“. Športoví novinári sa stále motajú okolo lajny a kto hoci 
len raz dostal ťažkou basketbalovou loptou zblízka prudko do tváre, chápe. 
A otázky si už nekladie.

Lenže píšu aj literárni kritici a recenzenti. Kritika napríklad „fascinuje autorkin 
premýšľavý erotizmus“, pristihol autora v „kokóne nihilizmu“ alebo ho vyviedli 
z miery „neúnosne veľké hodnotové amplitúdy“. Iný „pozitívne pertraktuje 
autorove afi nitné aktivity“... Kde si sa tu medzi nami takýto vzal? pýtame sa 
my, prosté čitateľky, keď toto čítame. Ako sa to stane, že niekto spomedzi nás 
z ničoho nič zistí, že môže - ba musí!  - vysvetliť ostatným, čo je čačané a čo 
kakané.

 Jeden z nich na to odpovedal, že kritikom sa človek stáva akosi bez vlastnej 
viny. Že ho jednoducho čosi pudí, „akýsi pobádací nepokoj, donucovací 
mechanizmus, inštinkt a či čo“. Podľa nás, prostých čitateliek, to bude najskôr 
to posledné – „či čo“. Neznáma sila, zrejme niečo podobné pohlavnému pudu. 
A tomu rozumieme, to je nám jasné, blízke. Takto už kritika chápeme a cítíme 
s ním. Píše, lebo musí. Nepísať nemôže. Tolstoj vraj povedal - a ten veru 
vedel o čom hovorí, smilník jeden starý - že všetko zlé v človeku má pôvod 
v pohlavnej žiadzi. Aká asi strašná je tá kritická? Pomiluj ich, nebes celý 
strope!

Ale je tu ešte jedna otázka. Pre koho vlastne kritik píše? Ak domýšľavo 
pripustíme, že aj pre nás, prosté čitateľky, potom musíme s hanbou priznať, že 
nezriedka to „percepčne nezvládame“, že efekt býva „frapujúco disparátny“. Že 
niekedy sme z toho latinsko-gréckeho folklórneho žargónu a zahustených viet 
akomak zmätené, ak nemám rovno povedať, že celkom sprosté.

Nedorástli ste, nečítajte! šprihne kritik. Veď hej, môže byť, ale je tu aj prostá 
ľudská zvedavosť. Keď kritik niekde v normálnom časopise napíše, že „zmysel 
celého autorovho inteligentného pechorenia musíme hľadať v tom, že do svojej 
knihy o notoricky bežných ľuďoch vložil autor celé svoje bytostné chápanie 
problematiky súčasného človeka, vrátane precítených obáv z jeho nedostatkov 

a varovaní pred jeho zavinenými i nezavinenými defektmi...“ naskočia nám 
starostlivé vrásky. Veď to môže byť niečo veľmi dôležité! Lenže na takéto vety, 
aby sa notoricky bežná čitateľka opásala mačetou.

 Alebo... že by to nebolo nám? Že by spisovateľom? Nebohý Vonegut, 
keď bol kedysi v Prahe, vraj nadával kritikom do parazitov, čo sa živia jeho 
myšlienkami. Naši takí tvrdí nie sú, ale zase ani príliš nepočuť, že by si išli 
hrdlá vykričať volaním po poriadnej kritike. Skôr to vyzerá, že majú kritikov 
takpovediac na háku. Kým si kritik ešte len popúšťa opasok, aby mohol 
zasadnúť k čerstvo vydanému románu, „porozoberať sa v ňom“ a riadne 
ho poprežúvať, spisovateľ už dávno pracuje na niečom inom. Asi ako stará 
honorárová vyhláška, tak ho práve zaujímajú kritikove reči a rady.

A tak otázka: Pre koho píšu kritici? zostáva pre nás, prosté čitateľky, naďalej 
otvorená. Našli by sa aj iné otázky ešte. No nech už to s nimi bude akokoľvek, 
dúfame, že spisovatelia sa neprestanú inteligentne pechoriť, aby sa kritici mali 
v čom porozoberať a my, notoricky bežné čitateľky, nad čím na krivolakej prti 
zamýšľať. Lebo myslieť je veľmi užitočné.

Myslíme - teda sa pechoríme.

*samoľúbe inteleguáno napísal(o): O kritikoch
Ak štítivo pripustím aj iný, navyše francúzsky doširoka rozhodený názor, 

že písanie je kámasútrou reči, poznávaním jej rozkoší, nemôžem ho, 
pochopiteľne, neupresniť a nedorozvinúť smerom ku kritikovi. 

Vo chvíli, keď rozvášnený autor v spotenom prepletenci s rečou „štiepa 
bambus“, prizerajúca sa bežná až prostá čitateľka nedokáže dostať zo 
seba viac než rozpálené voyerské „ááách!“, prípadne dojatý potlesk. Kritik 
však, ako veľký „kamarádí kronikář“ a pomocný inštruktor rečových rozkoší 
dokopy, v takej chvíli bez rozpakov odhadzuje horizontálne odstávajúci sarong 
a krúžiac okolo roztúženej dvojice bedlivo skúma, z ktorej strany má tesne 
priľahnúť, aby zmámenému autorovi pripomenul, že „štiepať“ sa dá napríklad 
aj kosodrevina, ba že je možné - bežné až prosté čitateľky budú musieť 
odpustiť - napríklad aj spojenie „pekelného manžela a šialenej panny“. 

O inteligentnom a inom
                                              pechorení
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 Váš fi lm sa odohráva v mestečku na hrani-
ciach s Nemeckom. Nestala sa z pohraničných 
miest v dokumentárnom fi lme po vstupe do Európ-
skej únie móda?

ONDŘEJ PROVAZNÍK: - Nepristupovali sme k tej 
téme ako k módnej vlne. Martin je z Českej Lípy 
a o Sudety sa vždy zaujímal. Veľa sme sa o tom roz-
právali. Keď som prišiel do Poustevny, zdala sa mi jej 

atmosféra neuveriteľná. Je pravda, že téma pohranič-
ných oblastí je teraz exponovanejšia, no my sme na 
tom začali robiť v roku 2004. Vtedy sa napríklad ešte 
toľko nehovorilo o Sudetoch ani o Vietnamcoch v Čes-
kej republike. 

 Nepožiadali ste v Česku o grant z ministerstva 
kultúry. Prečo?

O. P.: - Náš producent oslovil Martina, že by chcel 
nakrútiť dokument zo stredoeurópskeho priestoru. Mar-
tin mu ponúkol tému Poustevna. Producent chcel však 
udržať dokument mimo štruktúr a zostať na čo najne-
závislejšej ceste.

MARTIN DUŠEK: - Granty, vzhľadom na rôzne termí-
ny, môžu ovplyvniť aj obsah fi lmu. Kto sa hlási o grant, 
musí predvídať, čo asi tak schvália.

O. P.: - Takto sme mali čas urobiť to tak, ako sme 
chceli, bez časových limitov.

 Odporúčate teda dokumentaristom vyhnúť sa 
grantom?

M. D.: - S producentom sme mali dohodu, že on to 
fi nancuje a my dávame kreativitu a o výnos sa podelíme. 
Vo vzťahu k fi lmu to bol super prístup. Vo vzťahu k nám to 
znamenalo, že sme museli robiť množstvo komerčných 
aktivít. A to nás obmedzovalo. Je to niečo za niečo.

O. P.: - Pre nás to bola škola, lebo to bola prvá veľká 
vec, ktorú sme robili od začiatku do konca. Asi by som 
ju však nechcel opakovať.

FILMÁRSKA DVOJICA ONDŘEJ PROVAZNÍK – MARTIN DUŠEK

Dokument
o vykorenenosti
Zeman alebo Klaus? Títo páni sa stali stredobodom viacerých dokumentov, 
ktoré sa stretli na Medzinárodnom festivale dokumentárnych fi lmov Jihlava 
v súťaži Česká radosť. Hlavnú cenu si však odniesol tandem Martin Dušek 
– Ondřej Provazník so snímkou „Poustevna, das ist Paradies“, 
ktorý Zemanovi ani Klausovi po krku nešiel. Je to citlivá mozaika ľudí 
v českom meste na hraniciach s Nemeckom, ktorého väčšina obyvateľov 
bola po druhej svetovej vojne vysídlená.

 Pri preberaní ceny ste priznali, že počas nakrú-
cania ste mali niekoľkokrát pocit, že je to vaša roz-
lúčka s dokumentom. Prečo?

O. P.: - Lebo to bolo veľmi ťažké. Vybrali sme si päť 
rôznych, veľmi špecifi ckých ľudí, ktorí v sebe nemali prvo-
plánovú exhibíciu. Presvedčiť ich, aby s nami nakrúcali 
a zaujať ku každému iný prístup bolo náročné. Stálo nás 
pekelné úsilie, aby to vyznelo spontánne a autenticky.

M. D.: - Cestou do Poustevny sme si zadefi novali, že 
naším tvorivým procesom je autenticita, aj keď to mož-
no znie banálne.

O. P.: - Asi nie všetko je vo fi lme dokonalé, ale ten 
problém sme sa naozaj snažili ukázať čo najprirodze-
nejšou cestou.

 Je tá autenticita aj dôvodom, prečo váš nepo-
litický fi lm vyhral v Jihlave v súťaži Česká radosť? 
Veď rozruch tam spôsobili snímky s politickými 
esami - portrét Miloša Zemana, či fi lm o Sarajev-
skom atentáte spojený s Václavom Klausom.

M. D.: - Vyhrali sme to asi vďaka osobnému prístupu, 
ktorý kombinujeme s humorom. Veľké témy ako vykore-
nenosť sa môžu odrážať aj v banálnych detailoch.

O. P.: - Nás by nezaujímalo robiť politickú tému jed-
nostranne alebo provokatívne. Film ma zaujíma pre 
univerzálne veci a príbehy. Ale Poustevna nie je apo-
litický fi lm. Len sa pozerá iným, možno rafi novanejším 
spôsobom na problematiku Sudet a toho kraja. Už dlho 
sme chceli urobiť fi lm zo Sudet, ale až mestečko Pous-
tevna nám dalo návod, ako to urobiť. Nechceli sme sa 
zaoberať až tak minulosťou, ale ukázať, ako tá oblasť 
vyzerá teraz.

M. D.: - A ukázať, ako sa tam dodnes tá história 
odráža.

 Film vyznieva ako úžasná mozaika - máte 
tam vietnamské dievča Denisu, skupinu mentálne 

postihnutých, zblúdeného Holanďana, nemecké-
ho sexuálneho turistu. Je nutné pracovať so špe-
cifi ckými až bizarnými postavičkami pri portréte 
opusteného mesta?

O. P.: - Ale to sú obyčajné postavy. Denisa zastu-
puje dvadsať percent tamojších mladých ľudí. Nevy-
berali sme si zámerne bizarné postavy. Naopak, 
to mesto je také špecifi cké, že sme tam narazili 
na mnoho osôb, ktoré sa ponúkajú pre fi lm svojím 
exhibicionizmom a čudáctvom. Náš kľúč boli ľudia 
charakteristickí pre tú oblasť a ktorí mali svoj hlbší 
ľudský príbeh.

M. D.: - Človek v Poustevne prechádza okolo Viet-
namcov, stretáva skupinku mentálne postihnutých, 
vrazí do Nemca, ktorý práve vychádza zo sex-baru 
a okolo neho ide sudetská Nemka, pani Váňová na 
bicykli.

 Takých špecifi ckých miest je dosť. Prečo prá-
ve Poustevna?

O. P.: - Ľudia tam takto žijú vedľa seba, ale nie spolu. 
Ale nenakrúcali sme náš prvý dojem. Veľa sme praco-
vali na tom, aby sme získali hlbší pocit z toho mies-
ta. Jazdili sme tam pol roka predtým, než sme začali 
nakrúcať.

M. D.: - Myšlienka nebola nakrútiť fi lm, v ktorom 
ukážeme, akí komickí ľudia žijú v Poustevne, ale pri-
niesť fi lm o ľuďoch, ktorí v Česku žijú, hoci my ich nikdy 
nestretneme. A ako prekvapivo majú veľa spoločného. 
Preto môžu žiť len v Poustevne.

 Prečo len tam? Je to miesto pre stratených?
M. D.: - Poustevna nie je ich voľbou. Je to jediné 

miesto, ktoré im ostalo. Všetci chcú ísť odtiaľ preč.

 Ale Nemec vo vašom fi lme hovorí, že Česko 
a Poustevna je raj. Čo u neho spúšťa toto zideali-
zované videnie?

O. P.: - Tiež sme boli prekvapení, koľko Nemcov 
považuje Čechov za veselý národ, ktorý sa vie baviť. 
Samozrejme, že my máme o sebe inú mienku a keď 
cestujeme do zahraničia, máme pocit, že ľudia sú inde 
otvorenejší. On si tu mohol užívať so svojou podporou, 
ktorá mu dovoľovala ísť dvakrát za mesiac do bordelu 
a chodiť do krčmy. Cítil sa teda lepšie a projektoval si to 
do toho, že mu Čechy pripadali veselšie.

 Príbeh sudetskej Nemky, pani Váňovej, je 
podobný osudu Vietnamky Denisy. Pani Váňová 
zažila povojnový odsun, ktorý bol motivovaný 
politicky, Denisa sa presťahovala z Vietnamu 
z ekonomických motívov. Tá paralela sa vykryšta-
lizovala samovoľne, alebo ste chceli poukázať na 
to, že nedobrovoľné presuny ľudí pokračujú aj 
dnes?

O. P.: - Bola to jedna z rovín príbehu.
M. D.: - Denisa si zrejme nenájde vzťah k mestu, 

kam prišla nedobrovoľne, takže asi odíde. Nechce-
li sme hovoriť o novom fenoméne presunov ľudí 
v globalizovanom svete, ale o tom, ako sa opakuje 
história jedného mesta, ktoré raz bolo vyprázdnené. 
Bude dlho trvať, kým tam vznikne nejaká funkčná 
komunita.

Jana Kadlecová
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Ľudia v ňom zoskupení to ponímajú ako životný štýl, 
pričom – ako tvrdia – dá sa z toho žiť. Prvé, na čom 
stavajú, je presvedčenie, že ich región predstavuje 
nejakú hodnotu. Na tej sa dá a oddá stavať. Vezmime 
si ako prvú prírodu: krajina mierne zvlnená, darí sa 
tu viacerým poľnohospodárskym plodinám, ale rozší-
rené sú aj ovocné sady, ba pestuje sa aj vínna réva. 
V kombinácii s takými danosťami, ako je Baťov kanál 
s prístavmi Spytihněv, Staré Mesto a Veselí nad Mora-
vou - možnosťou zapožičiavania lodí a hausbótov, 
možnosťami rybárčenia, ba i pestovania horolezectva 
na skalách v Chřiboch a primysliac si bohaté, ešte 
živé ľudové umenie – je na svete myšlienka aktívnej 
dovolenky. Pravdaže od myšlienky k realizácii môže 
byť hodne blízko alebo aj ďaleko. Podľa toho, ako to 
ľudia pojmú a ako sa napriahnu, aby sa vec podarila. 

Podľa toho, čo nám prezentovali zástupcovia Morav-
ského dědictví, sa toho darí dosť, ba hodne. Ale – ako 
niekoľkokrát zdôraznili, musí to vychádzať zdola, od 
ľudí. Je potrebné zanietenie, ale i vzájomná spolo-
čenská a ekonomická pomoc. Ilustráciu poskytnú 
napríklad už spomínané plavby po Baťovom kanále. 
Na jednoduchých hausbótoch trávia ľudia trojdňové 
až týždenné pobyty, spojené s cyklistickými výletmi 
do okolia a plavia sa až do Strážnice či k západo-
slovenskej Skalici. Existuje i rozšírené pomenova-
nie výletov: „kulinárne plavby po Baťovom kanále“. 
Predstavujú atraktívnu možnosť, ako na palube lode 
ochutnať miestne špeciality či sa nenúteným spôso-
bom zoznámiť s miestnymi remeselnými výrobkami. 
Nepredstavujme si to ako zakúpenie suvenírov, kto-
ré doma odložíme do kúta ako nanajvýš nepotreb-
nú vec. Výrobky z prútia, dreva, slamy, keramiky, 
textílie, perníky a iné cukrárske výrobky či výrobky 
umeleckého kováčstva sú maximálne integrovateľné 
do nášho životného štýlu a navyše spĺňajú vysoké 
estetické parametre. Z potravinárstva to nie sú iba 
povestné žĺtkové venčeky, či tvarohové buchty, gri-
lované bravčové kolená... Rodinný liehovar Žufánek 
ponúka napríklad destiláty ako slivovicu, hruškovicu, 
čerešňovicu, orechovicu – z čisto prírodných produk-
tov. Vysadili višne, slivky, orechy, ktoré spracúvajú 
bez používania aromatických látok či akýchkoľvek 
chemikálií. Zásada je: staré receptúry a dôraz na 
kvalitu s obmedzeným množstvom výroby. Najväčšie 
odbytištia nachádzajú nápoje zo Slovácka vo vinoté-
kach a veľkoobchodoch v Prahe, ale nájdete ich aj na 
Morave a na západnom Slovensku. Ako iný príklad 
– skôr odstrašujúci – sú sady v regióne Horňácko. 
Opustené, zanedbané. Nikomu nestojí za to ani len 
pozbierať ovocie.

Iste to nie je až také prevratné, ak sa ľudia 
z Moravského dědictví snažia o hľadanie miestnej 
stavebnej tradície a jej zapojenie do súčasnosti. 
Aj na moravskom vidieku nie sú iba dediny s rad-
mi domov popri ceste a záhonmi ruží na priedomí. 
Nájdeme tu aj dosť výškových budov a panelákov. 
Teda: snaha zapojiť paneláky do organizmu mes-
ta ich vylepšovaním, napríklad farebnými pruhmi, 
úpravou vchodov či ich okolia, nemusíme považo-
vať za nič výnimočné, ale ak to pomáha ľuďom 
v nich bývajúcim, že sa cítia psychicky lepšie, prečo 
v tom nepokračovať?        

MORAVSKÉ DEDIČSTVO

Miest  ,
kde spomalenie tempa
znamená návratnosť

Koľkým z nás sa v túžbe za profesijným naplnením, vyššími príjmami, 
rušnejším spoločenským životom stala osudom niektorá z metropol, 
kde sme sa rozhodli usadiť sa, založiť rodinu, skrátka žiť... Nechali sme 
za sebou rodisko, tradície kraja, nanajvýš sme si nahovárali, že veď 
si ich prenesieme do nového pôsobiska. Sem-tam sme ich uplatnili, 
oživili, ale často v hluku kamenného betónového mesta ani nebolo 
kedy a nebolo kde. Pohltilo nás skrátka nové prostredie a každodenné 
povinnosti. Ale ani dnes sa nie všetci hrnú do veľkomiest. Sú aj takí, 
čo zostávajú. Najmä v krajoch priaznivejších na úrodu, nie veľmi 
vzdialených od centier, kde možno stavať na tradíciách a na rodnom 
grunte pomýšľať na existenciu. Jedným z takých regiónov je okolie 
Uherského Hradišťa. Skupina ľudí tam žijúcich sa v roku 2005 rozhodla 
založiť združenie pomenované Moravské dědictví. 

Uherskohradišťsko je pretkané hustou sieťou dobre 
vybudovaných značených cyklotrás a cyklistických 
okruhov: Veľkomoravská pútna cesta, Buchlovská 
kráľovská cyklotrasa, Prírodným parkom Chřiby, Po 
vinárskych chodníčkoch, Okolo Baťovho kanála, Mú-
zeá a pamiatky a ďalšie. 

Nie všetci holdujeme bicyklovaniu. Ale koľkých 
nás naše cesty na Slovensko autom vedú práve cez 
Uherské Hradiště, Uherský Brod a ďalej na východ 
smerom na Trenčín (či opačne)? Čo takto zastaviť sa 
a vydať sa po niektorej z ciest?

Jarmila Wankeová 
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Vážení a milí naši čitatelia, keďže ako každoročne držíte práve teraz v rukách dvojčíslo 
Slovenských dotykov – decembrové a januárové – budete s ním do určitej miery (pokiať 
ho vydržíte čítať tak dlho) prežívať aj tohtoročný Silvester. Keďže priveľa toho humorného 
z našej práce by sme vari ani nedokázali vybrať, rozhodli sme sa vás počas tohto sviatku 
úsmevov a radosti obdarovať aspoň niekoľkými kresbičkami slovenských karikaturistov. 
Veríme, že vám počas uponáhľaného a ustresovaného konca roka prinesú aspoň trocha 
pohody a dobrej nálady. Oboje vám naozaj zo srdca želáme...         (nv)

SILVESTER

Kreslené

úsmevy
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Na tieto všetky významné medzníky SVD G-N sa 
spomínalo za prítomnosti bývalého dlhoročného vlád-
neho splnomocnenca pre jej výstavbu a prevádzku 
Dominika Kocingera, aj jeho nástupcu Ing. Gabriela 
Jenčíka. 

Na úvod bude užitočné uviesť priebeh prípravy 
výstavby SVD G-N. Prvý návrh na SVD G-N vzni-
kol pri rokovaní delegácií, ktoré za československú 
stranu viedol Peter Danišovič s Emilom Mossonyim 
v roku 1951 v Budapešti. Pôvodným návrhom mal 
mať prvý  vodný stupeň pri Bratislave, druhý pri dedi-
ne Chľaba tesne pred tým, ako Dunaj prestáva byť 
hraničnou riekou a stáča sa na územie Maďarska. 
Na požiadanie Mossonyiho vyslovil súhlas s lokalizo-
vaním 2. stupňa do Nagymarosu. Na túto elektráreň  
spracoval prvý projekt  E. Mossonyi ešte v roku 1941. 
Druhá svetová vojna jej realizáciu znemožnila. Na 
československej strane sa viedli diskusie o tom, či 
prijať návrh  na výstavbu gabčíkovského stupňa ako 
derivačného s možnými troma variantmi, alebo prejsť 
na budovanie niekoľkých riečnych stupňov. V Prahe 
sa k tomu pridali návrhy na investične lacnejšie rie-
šenie, týkajúce sa  výstavby tepelných elektrární na 
báze hnedého uhlia. 

Keď MĽR v roku 1958  prišla s návrhom na zahá-
jenie výstavby oboch stupňov, Nagymaros bol pro-
jekčne pripravený. Československá strana požiadala 
o odklad na rok 1961, aby mohla dopracovať a posúdiť 
najlepší variant pre Gabčíkovo. 

Na rokovaniach s MĽR bol orgánom pre SVD G-N 
Výbor  pre československo-maďarskú vedecko-tech-
nickú a hospodársku spoluprácu.

 Energetici v MĽR, na ktorých pripadol relatívne vyš-
ší podieľ nákladov na SVD G-N ako na strane ČSFR, 
pri nedostatku vlastných fi nančných zdrojov prefero-
vali budovanie investične menej náročných elektrární 
na tekuté palivá. 

Problematika vodného 
diela v rokoch 1981-1983

Významná zmena nastala začiatkom roku 1981, 
keď nový podpredseda maďarskej vlády a predse-
da maďarskej časti Výboru pre HVTS J. Marjai na 
zasadaní výboru oznámil návrh maďarskej strany na 
prerušenie všetkých prác na SVD G-N na obdobie 
10 rokov. Súčasne zdôraznil, že jediným dôvodom je 
nedostatok prostriedkov na fi nancovanie stavby na 
maďarskej strane a nie sú v tom žiadne ekologické 
dôvody. 

 K určitému zlomu v rokovaní došlo v máji 1982 na 
úrovni podpredsedov výboru, po  prehliadke celé-
ho rozostavaného staveniska helikoptérou medzi 
Bratislavou a Komárnom. Nový vládny zmocnenec 
z maďarskej strany P. Havaš  konštatoval, že natoľko 
rozostavané dielo sa už nedá zastavovať, ani na desať 
rokov prerušovať. Rokovania dostali trochu iný ráz. 

Záverečné rokovanie k tejto etape výstavby sa 
uskutočnilo na stretnutí predsedov výboru, na požia-
danie maďarskej strany preloženého z Bratislavy do 
Komárna v marci 1983. Maďarské stanovisko vyznelo 
tak, že maďarská vláda chápe veľkú rozostavanosť, 
preto pristupuje k plynulému pokračovaniu prác na 
stupni Gabčíkovo, s posunutím termínu prvého agre-
gátu v Nagymarosi na rok 1993. Naďalej bude hľadať 
možnosti zdrojov na fi nancovanie a odporúča rokovať 
o cenách stavebných prác a budúcej cene elektrickej 
energie. 

Prečo muselo byť 
Gabčíkovo dokončené 
podľa variantu „C“ 
a prečo Maďari zastavili 
výstavbu Nagymarosu

Pri záslužnej spomienke na 30. výročie podpisu 
Zmluvy v Budapešti na SVD G-N, spravodajkyňa 
pražských Hospodárskych novín R. Havranová 
uvádza: „Od prvého výkopu sprevádzali stavbu naj-
väčšej vodnej elektrárne len dohady a spory. Výsled-
kom hádok a protestov politikov aj aktivistov bolo, 
že v roku 1989 Maďarsko zastavilo všetky práce na 
stupni Nagymaros a nikdy stavbu nedokončilo. Slo-
vensko zvolilo dostavbu iba na svojom území o tri 
roky neskoršie...“ Bolo to inak. Od dohody v Komárne 
výstavba Gabčíkova plynulo pokračovala. Na stupeň 
Nagymaros Maďarsko získalo výhodného rakúskeho 
dodávateľa spolu s úverom, ktorý by Maďarsko malo 
splácať elektrickou energiou z maďarského podie-
lu výkonu SVD G-N. Rakúšania práce v roku 1988 
v Nagymarosi aj zahájili. V tom istom roku sa však 
v prudkej forme začali prejavovať aj protesty aktivis-
tov i disidentov - budúcich politikov. Prečo ešte socia-
listická vláda, ktorá koncom roku 1988 ešte odporuči-
la parlamentu vo výstavbe pokračovať so stanovením 
úloh na zlepšenie čistoty vody Dunaja a vo februári 
1989 odporučila parlamentu uznesenie o skrátení 
lehoty výstavby Nagymarosu o jeden rok, navrhla 
parlamentu o niekoľko mesiacov neskôr pozastavenie 
výstavby Nagymarosu a potom jeho úplné zastave-
nie, a dodatočne aj  prác na stupni Gabčíkovo? Prečo 
ten istý parlament všetko toto poschvaľoval?

Na túto otázku odpovedá p. Ing. Julius Binder v kni-
he „Prečo nemá Gabčíkovo Nagymaros“ (1998). Autor, 
ktorého si veľmi vážim pre jeho odvahu aj spôsob ria-
denia vodohospodárskej výstavby v zložitých rokoch 
po roku 1989, najmä pri prehradení Dunaja v Čunove 
a dokončenie Gabčíkova podľa variantu C, vychá-
dza z odporu maďarského obyvateľstva k Trianon-
skej zmluve, ako maďarskému národu nanútenej po 
prvej svetovej vojne. Časť maďarského obyvateľstva 
považovala zmluvu z  roku 1977 za zradu národa 

TRI TOHTOROČNÉ VÝROČIA
Sústava vodných diel Gabčíkovo-
Nagymaros bola v posledných 
rokoch spoločného štátu  jednou 
z najväčších stavieb. Bola 
koncipovaná ako spoločná 
investícia dvoch susedných krajín 
- vtedy ČSSR a MĽR. Ešte politici 
bývalej MĽR dokázali zastaviť 
realizáciu diela na maďarskom 
území. Nepodarilo sa im však 
zastaviť realizáciu na území 
Slovenskej republiky.  Preto sa 
pripomínalo 15. výročie počiatku 
prehradenia toku Dunaja v Čunove, 
čo je aj počiatok skúšobnej 
prevádzky Gabčíkova (24. 10. 1992), 
na konferencii 20. septembra tohto 
roku v Čunove. Pripomínalo sa 
30. výročie podpisu zmluvy medzi 
ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke 
SVD G-N v Budapešti (16. 9. 1 977). 
Tretím tohtoročným výročím bolo 
10 rokov od vynesenia rozsudku 
Medzinárodného súdneho dvora 
(MSD) v Haagu (25. 9. 1997) 
v kauze Sústavy vodných diel 
Gabčíkovo-Nagymaros. 

KAROL UJHÁZY

Sústava vodných diel
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dobrovoľným potvrdením platnosti Trianonu o štátnej 
hranici vedenej strednicou plavebnej dráhy z roku 
1977 aj po postavení zdrže Hrušov-Dunakiliti. Stúpa-
júca maďarská iridenta pri rozpade svetovej socialis-
tickej sústavy i ZSSR sa aktivizovala. Boj proti zmluve 
z roku 1977 odela do ekologického rúcha. Do čela 
sa postavil Dunajský kruh, ktorý našiel vnímavého 
partnera v Československu, v Charte ´77 už v roku 
1985. Autor z tohoto odvodzuje konanie  maďarskej 
vlády a parlamentu v roku 1989, aj vlády a parlamen-
tu po voľbách v roku 1990 až po vypovedanie zmluvy 
o SVD G-N v roku 1992. 

Dôvody počínania maďarských vlád  či vedúcich politi-
kov tesne pred aj po zmene režimu boli trochu iné. Poli-
tika maďarskej vlády bola voči obyvateľstvu liberálnej-
šia ako v ČSSR. Maďarský disent sa v druhej polovici 
80-tych rokov rozvíjal aj za tichého súhlasu Kádárovho 
nástupcu K. Grosza, prvého tajomníka strany. Podob-
ne sa javil aj nový predseda vlády M. Németh. Maďar-
ský disent tvorili skupinky intelektuálov, akési základy 
budúcich politických strán. K povoleným verejným 
zhromaždeniam disentu chýbala širšia masovosť oby-
vateľstva na demonštrovanie túžby po zmene režimu. 

Maďarsko je krajina o niečo chudobnejšia na prírod-
né krásy. Ozajstnou perlou prírodných krás je Ohyb 
Dunaja (foneticky v maďarčine Dunakaňar). Pre Maďa-
ra pohľad na Dunaj a kopce nad ním z protiľahlého 
Vyšegrádu je asi takou prírodnou krásou ako pre Slo-
váka pohľad z liptovskej doliny Váhu na Nízke a Vysoké 
Tatry. V druhej polovici roku 1988 a v prvých mesiacoch 
roku 1989 sa objavila (alebo bola importovaná) idea 
budúceho zničenia  krásy ohybu Dunaja jeho totálnym 
zabetónovaním a zaplavením. K zániku prírodnej krásy 
sa potom pridali možné „ekologické katastrofy“, zhorše-
nie prameňov pitnej vody pre Budapesť a ďalšie. Toto 
zapôsobilo na obyvateľstvo. Masové demonštrácie 
proti ekologickým katastrofám najprv z Nagymarosu, 
až potom z celej SVD G-N, organizované  platenými 
aktivistami Dunajského kruhu, boli vlastne demonštrá-
ciami proti existujúcej maďarskej vláde. V čase, keď 
sa už rokovalo za okrúhlym stolom a záujem obyva-
teľstva o demonštrácie začal upadávať, niektorí vedúci 
funkcionári zapochybovali. Rozhodli sa, že by mohli 
„na vlnách Nagymarosu“ preplávať do nového režimu. 
Prvým signálom bolo, že predsedovi maďarskej časti 
Výboru  predseda vlády zakázal v Bratislave podpísať 
dohodu o zlepšení čistoty vody Dunaja, parafovanú už 
ministrami MĽR a SSR. Nasledovalo prechodné poza-
stavenie prác na stupni Nagymaros, potom spoločné 
rokovanie Akadémií vied ČSFR i MĽR v júli 1989 už za 
účasti zástupcov Dunajského kruhu a nimi prizvaných 
„odborníkov“ aj takých, ktorí predtým nikdy na proble-
matike SVD G-N nepracovali. Výsledok rokovania na 
maďarskej strane bol vopred určený so záverom, že 
treba problematiku ďalej skúmať. 

Začiatkom augusta 1989 maďarská strana prerušila 
práce na začiatku  prehradzovania  Dunaja pri Dunaki-
liti. Reakciou bol list predsedu vlády ČSFR o nutnosti 
vlastného riešenia vody pre elektráreň v Gabčíkove. 
Na rokovaniach v Bratislave maďarský predseda vlá-
dy mení názory maďarskej vlády a odvoláva sa na 
stav časovej núdze. Toto viedlo k rozhodnutiu maďar-
ského parlamentu 31.10.1989 zastaviť práce na stup-
ni Nagymaros, aj na stupni Gabčíkovo. 

Po zmene vlád v decembri 1989 v ČSSR a v máji 
1990 v MR v Budapešti predpokladali, že vzhľadom 
na  predchádzajúcu spoluprácu v disente prezident 
Havel a nová vláda v Prahe, aj časť VPN v Bratislave, 
prijmú rozhodnutia o zastavení výstavby aj na česko-
slovenskom území. Ponovembrová vláda v Bratisla-
ve výstavbu pozastavila, vo vláde v Prahe minister 
životného prostredia Vavroušek  nechal vypracovať 
štúdiu o uvedení územia Gabčíkovo do pôvodného 
stavu. Až vláda Vladimíra Mečiara v Bratislave v apríli 
1991 listom do Budapešti oznámila riešenie vody pre 
Gabčíkovo vlastným variantom. 

„Odborníci“ na maďarskej strane považovali brati-
slavské rozhodnutie za nerealizovateľné, argumen-
tujúc neschopnosťou „papierového tigra“ takéto dielo 
zabezpečiť. V máji 1992 maďarská vláda verbálnou 
nótou a listom predsedu vlády Antala oznámila, že 
maďarská strana ruší platnosť zmluvy z roku 1977. 
Vláda v Bratislave vyslovila súhlas s prehradením 
v Čunove, kde vďaka rozhodnosti nového riadi-
teľa vodohospodárskej výstavby Ing. Bindera sa 
24.10.1992 začalo prehradzovanie. V tomto mesiaci 
bol najnižší prietok vody v Dunaji a len vtedy bolo 
možné prehradzovať. 

Pri pokračujúcej maďarskej kampani proti tomuto 
aktu a beznádejných pokusoch rokovať o ďalšej spo-
lupráci, sa obe strany dohodli predložiť spor Medziná-
rodnému súdnemu dvoru v Haagu, ktorý v septembri 
1997 potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977. SR a MR 
sa zaviazali do šiestich mesiacov dohodnúť sa  na 
plnení rozsudku MSD. Maďarská vláda Gy. Horna 
a vláda SR sa vo februári 1998 dohodli na príslušnými 
ministrami pripravenej dohode o tom, že v Maďarsku 
bude postavený dolný stupeň, a o niektorých ústup-
koch zo slovenskej strany. Prv ako stačila Hornova 
vláda dohodu potvrdiť, vo volebnej kampani opozičný 
V. Orbán druhý raz politicky zneužil kauzu SVD G-N, 
voľby vyhral a ako nový predseda vlády  dohodu 
odmietol. Pridal argumentáciu, že MSD Maďarsko 
neodsúdil k postaveniu dolného stupňa a uplatnil 
viacej vody púšťať do starého koryta Dunaja (čo zna-
mená nižšiu výrobu elektrickej energie v Gabčíkove). 
Z vyprojektovaných dnových hrádzok v starom koryte 
dovolil postaviť jednu pri Dunakiliti, kvôli jej pozitív-
nemu vplyvu zakázal výstavbu ďalších,  aj  keď mu 
ich chcela postaviť slovenská strana. 

Súčasný stav a najbližšia 
budúcnosť

Gabčíkovo už 15 rokov vyrába elektrinu, síce 
v o niečo menšom množstve ako by umožňovala 720-
megawatová kapacita (zmenšením priehrady o časť 
na maďarskom území podľa variantu C), ale všetku 
vyrobenú elektrinu odoberá Slovensko. Uvádza sa, 
že Gabčíkovo zabezpečuje 8-10 % spotreby elektriny 
Slovenska. K ekologickej katastrofe nedošlo, naopak, 
príroda ožila. Na slovenskej i maďarskej strane sa 
vykonáva rozsiahly monitorovací systém, vydávajú 
sa národné i spoločné správy. Plavba sa zlepšila, ale 
nedoriešeným úzkym miestom sa stáva úsek Dunaja 
medzi Štúrovom a Budapešťou. Dielo sa osvedčilo pri 
povodňových vlnách na slovenskom, ale aj na maďar-
skom území.

Súčasný vnútropolitický stav v Maďarsku s dosť 
hlbokou deliacou hranicou v maďarskej spoločnosti 
nedáva nádej na skorú zmenu maďarského stanovis-
ka v kauze SVD G-N. Je otázkou, kedy môže dojsť 
k politickej stabilite MR v takej miere, že by vláda 
i parlament MR mali odvahu povedať plnú pravdu 
o kauze SVD G-N a nadviazať na závery rokovania 
so Slovenskom. Za tohoto stavu návrh na akúsi 10-
15-ročnú pauzu v hľadaní cesty k riešeniu podľa zmlu-
vy z roku 1977 je zbytočný, veď 15-ročná prevádzka 
Gabčíkova, jej výsledky a vplyv na životné prostredie 
sú dostatočne jasné. Z hľadiska súčasnej politickej 
situácie v MR je pre SR neužitočný, ba priam nebez-
pečný (pri striedaní vlád  v MR každá z vedúcich strán 
by mohla takúto dohodu politicky zneužiť, keď sa jej 
to bude hodiť).

Účelnejšie by bolo voči maďarskej strane zdôraz-
ňovať práva oboch strán podľa zmluvy z roku 1977, 
záverov MSD z roku 1997, aj z parafovanej dohody 
z roku 1998. Mali by sa hľadať spôsoby spolupráce 
slovenských a maďarských vodohospodárov a formy 
pomoci tým maďarským skupinám, ktoré zastávajú 
pozitívne názory na kauzu SVD G-N. Aktívnejšia pro-
pagácia výsledkov Gabčíkova by sa mala objavovať 
aj v médiách nielen v Bratislave a Budapešti, ale aj 
v zahraničí, najmä vo Viedni, v Prahe a v orgánoch 
EÚ.  Hospodárske škody z doterajšieho postupu 
oboch strán by sa mali vypočítavať vcelku, z čoho by 
bolo jasné, že doteraz, ale aj pre najbližšie roky viacej 
škôd dopadá na Maďarsko (v konečnom dopade na 
občanov Maďarska).  

Podmienky pre SVD G-N sa oproti roku 1977 dnes 
výrazne zmenili. SR i MR sú členmi EÚ. Tým vznikajú 
aj nové možnosti fi nančnej pomoci pre obe strany, ak 
sa na spoločnom postupe dohodnú. Neodôvodnenosť 
„stavu časovej krízy“ a nezmysel  katastrofi ckých 
prognóz dokázal MSD už v roku 1997 a potvrdzujú 
to 15-ročné skúsenosti prevádzky Gabčíkova. Nech 
sa vyhodnocuje široké monitorovanie, eventuálne aj 
doplňuje. Z hľadiska  stratégie budúceho postupu sa 
treba zaoberať orientáciou EÚ vedľa obnovovateľných 
zdrojov energie na atómovú energetiku. Atómové 
elektrárne nutne vyžadujú rýchle aktivovateľné kapa-
city vodných elektrární, aj prečerpacích, na zabezpe-
čenie špičkovej spotreby elektriny (to budú určite obe 
strany potrebovať i pri klesajúcej ostrosti špičiek ako 
zálohový zdroj). Spolu s odborníkmi z dopravy  mali by 
sa obe strany zaoberať možným budúcim stavom, keď 
sa diaľnice stavajú pomalšie ako sa rozvíjajú ekonomi-
ky východnej a juhovýchodnej Európy a kamióny budú  
zapchávať cesty a mestá. Okrem zvyšovania výkonov 
železnice určite dôjde aj k vyššiemu využívaniu vod-
nej dopravy na Dunaji. Ako a kedy sa bude riešiť úzke 
miesto na maďarskom území na celej európskej vod-
nej ceste od Atlantiku po Čierne more? V nových pod-
mienkach by bolo veľmi užitočné dvojstranne  koordi-
novať turistický ruch, vytvárať infraštruktúru okolo už 
existujúceho diela v Gabčíkove.

Na záver čitateľom, ktorí dočítali článok až sem, 
odporúčam, keď pôjdu do Bratislavy alebo dovolen-
kovou cestou za teplými prameňmi na juh Slovenska 
či do Maďarska, aby sa zastavili v Čunove, v Gabčí-
kove, aby sa poprechádzali po ich bezprostrednom 
okolí.  Nebudete ľutovať. 

TRI TOHTOROČNÉ VÝROČIA
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POMÔCKY:
OENO, RAI, 
ALARA, TAD,
ALULA, OOZES, 
RA, AJAN, LO

FATIMIN MILÝ
V�AHOVA�
DÚŠKAMI
TEKUTINU

VNÚTORNÝ
NEKRYTÝ DVOR

ZÁKLADNÁ
ÈÍSLOVKA

OPYT. ZÁMENO
RIEKA

V TURECKU
NARUŠI�

CELISTVOS�

OBYVATE¼
OSÁDKY

2. ÈAS�
TAJNIÈKY

MESTO V IRAKU

HOCI,
PO ÈESKY

SPOJENIE
DVOCH PÓLOV

(ELEKT.)

MUŽSKÉ MENO
(8.8.)

1. ÈAS�
TAJNIÈKY

PRINC
V ŠPANIELSKU

VTÁK,
PO LATINSKY MAÈINA

ŽELEZNIÈNÁ
SPRÁVA IRÁNU

OBCHODNÁ
AKADÉMIA

(SKR.)

SLOVENSKÁ
RATINGOVÁ
AGENTÚRA

PONIŽE

ORGÁNY ZRAKU

MENO ADOLFA

FRANCÚZSKY
ATOL

JEMNE ÏOBA�
(EXP.)

TÍM, ŠPORTOVÉ
MUŽSTVO

ASTRONOMICKÝ
ZAÈIATOK LETA

A ZIMY

NÁKAZLIVÁ
CHOROBA

REPRODUKÈNÁ
TECHNIKA

PÔVABNE ODPLATA

ALKALOID
V KÁVE

LATINSKÁ
SPOJKA

ÈESKÝ
PESNIÈKÁR

(KAREL, 1944)

POSKYTLO,
VENOVALO

FRANCÚZSKY
JAZDEC F1

(JEAN)

PREDDAVOK

IZBOVÝ KVET
S BIELYMI

KVETMI, KÁLIA

ZODIERA�

VÝROBCA LIEÈIV
- NEMECKO

NAOSTRO

FRANC. HEREC
(JEAN)

MYKALO,
TRIASLO (EXPR.)

MUZICÍROVAL

505 RÍMSKYMI
ÈÍSLICAMI

ŠPZ OKRESU
TØEBÍÈ (ÈR)

ŠPZ OKRESU
KLATOVY (ÈR)

BÝV. JEDNOT.
OBCHOD V

BRATISLAVE

ZÁBAVY

PLAMEÒ
(POET.)

STATOÈNE,
POCTIVO

ÈLOVEK
ÁZIJSKÉHO
VZH¼ADU

PRVÉ PÍSMENÁ
ABECEDY

ÈISTILA
V PRÁÈKE

PRIESTRANSTVO
PRI DOME

STRETNUTIE

NEMECKÁ
TELEVÍZIA

DÁVA� KOÒOVI
SEDLO

ŠTÁT V AFRIKE

VÝSLEDOK
ODRAZU NÔH

OD ZEME

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

MESTO V
SOMÁLSKU

VYHÀÒA�

VYDAL ZVUK

PÁN,
PO ANGLICKY

NAJVÄÈŠIE
SUCHOZEMSKÉ

ZVIERA

INAK

TVORCA
EPICKÝCH DIEL

POVRCHOVÁ
BAÒA

PREDNÁ ÈAS�
LODE

ODKIA¼,
SKADIA¼

POSTAVIL SA

ALANÍN (SKR.)

OKOLO, VÔKOL
(POET.)

DVOJICA

ŠTRBINA V
KRÍDLE LIETADLA

ÚÈINOK (ZAST.)

DUSENÍM
POVAR

POZNÁMKA,
PO ANGLICKY

RADIO SPUTNIK
(SKR.)

VÝPAD

MÄSOVÝ VÝVAR
ZO ZAKÁ¼AÈKY

ŽENSKÉ MENO
(29.8.)

PAVOL (DOM.)

OBYVATE¼ OBCE
OKOÈ

KOVANÍM
TROCHA

NAOSTRI�

MALÁTNOS�,
ZOSLABNUTOS�

VYTÅKOL

PORÁŽKA
SÚPERA
V ŠACHU

ORGANICKÉ
BAHNÁ

ÈERNOŠSKÝ
KMEÒ

PRUDKO
(ZASTAR.)

ORKÁN,
PO ANGLICKY

USKUTOÈNILO

RUSKÁ RIEKA

OPAK PRÍLEV

PYŠNE

ŽREB

VYLIEVAL

ON,
PO NEMECKY

KILOHERTZ (ZN.)

NAHO

NADOL, DOLE

POPLACH,
PO ANGLICKY

PROTIVNÍK,
SÚPER

ŠPZ KLADNA
(ÈR)

BEZOÈIVO,
HRUBO

STAROEGYPTSKÝ
BOH SLNKA

SLINA (ZDROB.)

RÍMSKY VLÁDCA
OHMATAL

(EXPR.)

POZNANIE
KÅB SPÁJAJÚCI

STEHNO S
PREDKOLENÍM

Tentoraz je v tajničke citát spisovateľa Ericha Maria Remarqua. Rieše-
nie pošlite do 10. januára na adresu: SLOVENSKÉ DOTYKY, Salmovská 
11, 120 00 Praha 2, alebo e-mailom na adresu dotyky@czsk.net. Traja 
vylosovaní riešitelia dostanú od redakcie jednu z nových kníh z produkcie 
Slovensko-českého klubu.

Tajnička v októbrovom čísle ukrývala citát Waltra Sachra: „Hlupá-
ka vždy poteší, keď nájde ešte väčšieho hlupáka”. Knihy vyhrávajú 
Markéta Frýbová z Prahy 3, Lýdia Vítková z Domažlíc a Ján Kunštár 
z Novej Role. 

Srdečne blahoželáme!
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Televízne rybičky
už nebudú v novom

roku plávať
Televízna alebo i rozhlasová redakcia urobí múdry ťah, ak zruší program, ktorý sa 

už zopár rokov vysiela a v rebríčku sledovanosti je ešte stále vysoko. Na taký program 
sa dlho spomína v superlatívoch. Ukončenie vysielania od januára čaká divákmi stále 
vyhľadávanú zábavnú reláciu verejnoprávnej ČT s názvom „Banánové rybičky“, autor-
sky pripravovanú spisovateľkou, publicistkou a moderátorkou Halinou Pawlowskou. 
Priblížme si teraz obsah tejto dvadsaťpäťminútovky z 1. novembra.

Témou rozhovoru s hosťami brnianskeho štúdia - slovenskou herečkou, diplomat-
kou a političkou Magdou Vášáryovou a žurnalistom a scenáristom Jefi mom Fištejnom 
- boli rodinné tradície, ako a či sa dnes vôbec dodržiavajú. Hostiteľka, ako vždy, mala 
poruke celú zásobu vlastných, humorom popretkávaných príhod na stanovenú tému. 
Divák však postupne nadobúdal dojem, že tentoraz je to akosi všetko znásobené 
predovšetkým tým, že na výbere osobností si dala obzvlášť záležať a že ich životopisy 
má dobre naštudované. Priam fyzicky človek cítil pohodu, keď z hľadiska témy debaty 
rozprávali vtipne o svojej rodine a sebakriticky opisovali vlastné zvyky a vlastnosti. Od 
moderátorky sme sa dozvedeli, že diplomatka ovláda šesť jazykov, čo ona s nevôľou 
potvrdila a priznala sa, že problémy jej robí ústne prekladať z jazyka do jazyka. 

Jedného dedka mala vraj Maďara a druhého Nemca a Slováci, podľa nej, aspoň tí 
starší, hovoria väčšinou tromi jazykmi. Pobavenú reakciu u publika v štúdiu vyvolali 
najmä jej spomienky na svadobný deň (mala ho až v piatom mesiaci tehotenstva, 
predtým totiž nemali kvôli fi lmovaniu ani jeden víkend voľný. Dodnes sa i s dcérami 
smejú na tom, ako vtedy pani z davu Piešťancov, čo čakali pred radnicou, zakričala: 
„Aha, Lasica a Satinský!“

Starší rozhlasoví poslucháči, pôvodne Slováci, si iste pamätajú vystúpenia „Nácka 
zo Štiavnice“ – otca Milky a Magdy Vášáryových, ktorý „v civile“ učil na bratislavskej 
chemickej priemyslovke (matku mali tiež učiteľku). Radosť bola počúvať skromné, 
zrozumiteľné a zaujímavé rozprávanie tejto političky. Naozaj nie o všetkých osobnos-
tiach, pozvaných do „Rybičiek“, sa možno takto vyjadriť. No ak bude teraz reč o dru-
hom hosťovi, kladné hodnotenie platí tiež. Jefi m Fištejn ešte na začiatku šesťdesia-
tych rokov patril do skupiny ukrajinských Židov, ktorí v bývalom ZSSR nemali na 
ružiach ustlané. V Čechách žije už niekoľko desiatok rokov, má tu rodinu, podpísal aj 
Chartu a desať rokov bol komentátorom Rádia Slobodná Európa.

Talk show Haliny Pawlowskej „Banánové rybičky“, podobne ako Polívkove „Bolko-
viny“, sa v novom roku prestanú vysielať („Rybičky“ sledujeme na obrazovke ČT už 
desať rokov a „Bolkoviny“ osem rokov). Je pravda, v ostatnom čase došlo v relácii 
k určitým zmenám, azda k vylepšeniam, týkajúcim sa predovšetkým moderátorky, 
ktorá je živým príkladom toho, že aj objemnejšia dáma môže byť šarmantná. Je však 
na zváženie, či by sa tento televízny žáner celkom dobre nezaobišiel bez kuchárske-
ho receptu (tentoraz to bolo obľúbené jedlo Roberta de Nira) a radšej by sa predĺžila 
minutáž rozhovoru. 

Túto reláciu ČT čiastočne nahradila Šípovou „Všechnopárty“ - takisto talk show, 
ktorá, treba priznať, splnila očakávania, lenže mediálnej zábavy, a najmä kvalitnej, 
nie je nikdy dosť. Zostáva len veriť, že taká skúsená televízna autorka, akou je Halina 
Pawlowská, nás na obrazovke onedlho prekvapí novým kvalitným zábavným pro-
gramom.

Jolana Kolníková 
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.........................................................................................................................
meno a priezvisko

.........................................................................................................................
adresa (vrátane PSČ)

.........................................................................................................................

od mesiaca: do mesiaca:

.................................................................
    podpis

PREDPLATNÉ
Ponúkame vám možnosť za mimoriadne výhodných 

podmienok si náš časopis predplatiť. 
Jedno číslo vás bude stáť len 10 Kč 

(na Slovensku 10 Sk), pričom cena vo voľnom predaji 
je 18 Kč (Sk)! Dostanete ho teda za 55 percent ceny 

a nemusíte ho zháňať po stánkoch!!!
Sami si môžete zvoliť aj obdobie!

Napríklad za február až december 2008
zaplatíte 11 x 10 = 110  Kč (Sk).

Zašlite objednávkový kupón s vyznačeným predplatným 
obdobím (prípadne si časopis objednajte telefonicky), my vám zač-

neme zasielať magazín Slovenské dotyky a zároveň vám 
pošleme i vyplnenú zloženku, ktorou uskutočníte úhradu.

Predplatné v ČR:
Písomné objednávky:

Vydavatelství MAC, s. r. o. 
U Plynárny 85, 
101 00 Praha 10

Telefonické objednávky:
272 016 638

Predplatné v SR:
Písomné objednávky: 

Magnet-Press Slovakia,
P. O. Box 169, Teslova 12,  830 00 

Bratislava
Telefonické objednávky: 
244 454 559, 244 454 628

Firmy (z ČR i SR) môžu uhradiť predplatné aj na základe faktúry. 
Platí normálny postup, treba len na objednávkový kupón dopísať 

heslo „faktúra“ a priložiť lístok s vaším IČO, DIČ 
a bankovým spojením.

Objednávky do zahraničia (mimo ČR a SR) na rok 2006 prijíma 
redakcia. Poplatok 15 USD (Európa a zámorie pozemnou cestou), 

respektíve 20 USD (zámorie letecky) uhraďte na náš účet číslo 
192786560227/0100 v Komerčnej banke, pobočke Praha-Mesto.

Redakčná rada:
Anton Baláž, Ladislav Ballek (predseda), Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek,

Vladimír Hanzel, Emil Charous, Ján Rakytka, Vladimír Skalský,
Juraj Šajmovič, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová
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Venoval sa kresbe, grafi ke, maľbe, ilustrácii a ďal-
ším odborom výtvarníctva. Od začiatku svojej tvorby 
šiel vlastnou vyhranenou cestou v úcte k vnútorným 
zákonom maliarskeho obrazu. Konkrétne poňatie 
konštruktívneho je v súvislostiach jeho generácie 
neporovnateľné. „V čase, keď sa Hložník a Guder-

Akademický maliar Ernest Zmeták sa narodil 12. 1. 1919 v Nových 
Zámkoch a zomrel 13. 5. 2004 v Bratislave. V roku 1938 bol žiakom 
K. Harmosa v jeho súkromnej škole v Komárne. Vysokú školu 
výtvarných umení v Budapešti absolvoval v roku 1943 
u prof. Kontulu a Aba-Nováka, v roku 1943 krátko navštevoval 
oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT. V roku 1945 
sa stal členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. 
Dôležitý bol jeho študijný pobyt v Paríži (1946) a v roku 1947 študijná 
cesta do Talianska. Vzťah k Taliansku, jeho krajine a kultúre 
si uchoval až do svojej smrti (Taliansko navštevoval každoročne, 
aby tu maľoval). V rokoch 1949-1952 pôsobil ako asistent Ľ. Fullu 
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 
Bol všestrannou výtvarnou osobnosťou.

Čistá
výtvarnosť

na kontaktovali s umením Picassa a jeho priamych 
nasledovníkov, vyjasňoval si Zmeták problém síce 
principiálne totožný, jeho riešenie však našiel v iných, 
širších kontextoch súdobej moderny.“ Bolo to určené 
jeho školením.  Na pražskú akadémiu bol síce prijatý 
do triedy prof. Nowaka, ale dramatické politické peri-

petie roku 1938 spôsobili, že už do školy nemohol 
nastúpiť. V Budapešti, kde sa stáva žiakom prof. V. 
Aba-Nováka, je pod vplyvom silnej maliarskej osob-
nosti, presvedčeného cézanistu,  a to je pre Zmetáka 
takmer fatálne. Mladému maliarovi sa otvorila cesta 
k inšpirácii v príkladoch predkubistickej modernistickej 
éry. Už v roku 1942 sa ustaľuje trvalá podoba Zme-
tákovho nezameniteľného štýlu: precízne vyvážená 
kompozícia, „akoby raz navždy daná prostou, rozváž-
nou skladbou fazetovaných plôch, ich rytmizáciou, 
navršovaním alebo protipohybmi sumárnych tvarov“. 
Námet je akoby celkom nepodstatný, ale o to jas-
nejšie vyjadrený maliarsky určeným „ťažkopádnym“ 
objemom. Možno povedať, že podstatou maliarskeho 
úsilia autora bola vždy čistá „výtvarnosť“.

Ernest Zmeták vystavoval pravidelne takmer v celej 
Európe, ale i v USA a Japonsku. Zúčastnil sa na veľkom 
množstve kolektívnych výstav. S pražskou D+Gallery 
Praha vystavoval v Pinacotece v Sao Paolo v rokoch 
1992-1993 a v roku 1994 v indonézskej Jakarte.

Obdržal mnoho cien, v roku 1959 mu udelili Cenu 
mesta Bratislavy za mozaiku na tympanóne Primaciál-
neho paláca, v roku 1958 Cenu za grafi ku na bienále 
v Benátkach. V roku 1980 sprístupnili stálu expozíciu 
umenia 16.-20. storočia v Galérii umenia v Nových 
Zámkoch, zostavenú zo zbierok, ktoré Ernest Zmeták 
spoločne s manželkou D. Zmetákovou venovali galérii.

Jiřina Divácká, Milan Jankovský

AUTOPOTRÉT S MEČOM

KRÍŽ ZA DEDINOU
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Tri knihy („Malý román“, „Prečo sa smrtka smeje“, 

„Rozprávky z čiernej Afriky“) a dve spoluautorstvá – to je dote-

rajšie prozaické konto Marka Vadasa (1971). Knihou „Liečiteľ“ 

nadviazal istým spôsobom na „Rozprávky z čiernej Afriky“ – 

obidve knihy vznikli totiž na základe jeho afrických pobytov.

Ak sa o Vadasových prózach písalo ako o minimalistických, 

tak toto platí i o predmetnom súbore vyše tridsiatich próz. 

Mnohé z nich inklinujú svojou formou a rozsahom k poézii 

(rytmickosť, menné vyjadrovanie), predstavujú spravidla akú-

si dlhšiu metaforu.

Marek Vadas vie na malej ploche dobre odpozorovaným 

detailom charakterizovať postavu alebo situáciu. Opisy sú 

skratkovité, ale výstižné, precízne nimi dokáže stvárňovať sta-

vy tela i duše, lebo nízke sa v jeho prózach prelína s vysokým, 

reálne s ireálnym (mágia, motívy záhrobia, démoni), sen so 

snovou skutočnosťou takmer bez hraníc.

FANTÁZIA – ZÁKLAD PRE PRÍBEH
Fantazijnosť vo Vadasových prózach je bázou, z ktorej sa 

odvíjajú príbehy, vyplýva z procesu asociácií pri efektívnom 

vnímaní skutočnosti. K fantazijnosti pristupujú aj javy pod-

vedomia, ktoré nielen pripomínajú surrealistické postupy, ale 

nimi aj sú – autor vytvára priam kafkovské 

situácie. Sny jeho hrdinov (spravidla veľmi 

strašidelné) sa obyčajne vypĺňajú, pracuje 

s africkými ľudovými zvykmi (tu si nemož-

no nepripomenúť magický realizmus).

Vadas využíva fantáziu na zobrazenie 

zvláštností v spôsobe života Afričanov a ich 

tradícií, ktoré sa uchovávajú nie v múzeách, 

ale v ľuďoch, veľmi príjemne, vrství ju bez 

obmedzovania. Čitateľ nadobúda dojem 

dokumentárnosti obrazu afrického sveta 

i tým, že autor zachováva miestne názvy 

a reálie v „africkom“ jazyku (džudžu, kan-

gu, kasava, minuba, manioka a iné), no všet-

ky takéto prvky sú primerane zakompono-

vané do sujetu.

DECEMBER
JANUÁR

07/08

Na druhej strane je menej 

dôsledný v lexike slovenčiny, 

keď v autorskej reči používa 

napríklad nespisovné slová 

či štylistické frázy. Napriek 

tomu štýl jeho próz je svieži.

Autor adekvátne konštruu-

je vety na pozadí fantazijno-

rozprávkových motívov. Jeho 

poviedky obsahujú dobré 

obrazné vyjadrenia, dialógy 

nahrádza nepriamou rečou, 

veľmi rýchlou, rovnako mení 

formy rozprávania a typy roz-

právačov.

MAREK VADAS JE 
DOBRÝ ROZPRÁVAČ

Fantazijné príbehy sa mu však vydarili lepšie než realistic-

ké. Hoci dej nie je zložitý, niekde absentuje, alebo je iba nazna-

čený, no v prózach je neustále zvláštne napätie, najmä medzi 

postavami, pretože autor pracuje s ich psychológiou. Ony sú 

nositeľmi toho, čo čitateľa často až zamrazí: je v nich antinómia 

krutosti a jemnosti, smrť sa berie ako samozrejmosť, nechýba 

morbídnosť (kanibalizmus), mŕtvi (aj zvieratá) ožívajú.

V kompozícii zaujmú, niekedy priam uchvátia formou 

i obsahom vstupy do niektorých poviedok („Skutočne to chce-

te počuť? Najprv mi však nalejte z toho fajnového palmového 

vína. Potom vám poviem ten najčudnejší príbeh, aký sa počas 

môjho dlhého života stal.“)

OBRAZY „PRAVEKU“
Príbehy autorových próz sú niekedy na hranici sentimentu, 

ale vzápätí veľmi zručne prechádzajú do jemnej clivoty. Svet, 

do ktorého nás Marek Vadas zavedie, je svetom akoby pred 

civilizáciou, v ktorom žijú sociálne biedni, prírodní a priro-

dzení ľudia, vytvárajúci kontrast s novou, konzumnou dobou. 

V tejto súvislosti nájdeme v prózach i minimum kritiky na 

ekologickú a duchovnú devastáciu afrického teritória, i jemne 

načrtnutú rasovú odlišnosť.

Do funkčného významového a poetologického protikladu 

sa vo všetkých príbehoch dostávajú nevľúdne tragické tóny 

s jemnosťou krátkych častí prírodnej lyriky.

Vadasove prózy zo súboru „Liečiteľ“ sú príťažlivé svojím exo-

tickým prostredím, jeho kultúrou, mentalitou ľudí i značnou 

dávkou fantazijnosti, predovšetkým však autorovou schop-

nosťou skomponovať príbeh – neraz absolút-

ne jednoduchý – tak, že čitateľa osloví.

Zatrasie ním, prekvapí ho nejakým 

nečakaným dejovým zvratom či výrokom, 

až sa musí spamätávať z ohromenia, aby 

vzápätí opäť prežil mrazivý zážitok, po kto-

rom nastupuje prekvapujúce rozuzlenie.

Žiaľ, práve tie „mrazivé“ poviedky majú 

v sebe istú dávku vykonštruovanosti.

„A takmer nikto nikomu neverí. Tak ako 

vy mne,“ hovorí protagonista – rozprávač 

v jednej z Vadasových poviedok.

Žiada sa dodať „áno“. Fantázii sa medze 

nekladú.

Gabriela Rakúsová 
(Autorka je literárna kritička)

NOVÁ VADASOVA PRÓZA

A TAKMER NIKTO 
NIKOMU NEVERÍ



II LITERARY ANTHOLOGY

„Povedzme si úprimne: Kto by nemal občas chuť pošpeho-

vať svojich susedov? Zistiť, čo im chodí po rozume? Ako o se-

be zmýšľajú Česi, Maďari, Poliaci, Slováci? A ako vnímajú nás 

- Čechov, Maďarov, Poliakov, Slovákov? Na čo myslia, o čom 

sa zhovárajú, o čom píšu?“ píše hlavný editor Literárnej anto-

lógie krajín Vyšehradskej skupiny Pál Békés v predhovore 

k tejto celkom výnimočnej publikácii, ktorú nedávno vydal 

KultúrPont Iroda v spolupráci so všetkými štyrmi minister-  

stvami kultúry. 

Tento projekt je čímsi celkom novým. A užitočným. V masívnej 

knihe vychádzajú texty trinástich stredoeurópskych autorov, 

každý v štyroch národných jazykoch a vo svetovom jazyku, 

angličtine. Pripomeňme, že spoločnú prezentáciu autorov kra-

jín V4 pripravil v minulosti – avšak v celkom inej forme, ktorej 

dominovala web-prezentácia – aj Slovensko-český klub v spo-

lupráci so štyrmi PEN-klubmi. Nová publikácia na to nejde 

cez predstavovanie autorov, ale ich textov a nestavila na kom-

plexnosť zmapovania literárneho diania v jednotlivých kraji-

nách, ale na náročné vytipovanie niekoľkých málo reprezen-

tatívnych textov.

Českú literatúru reprezentujú Jan Balabán, Stanislav Beran 

a Jáchym Topol, maďarskú ako jedinú až štyria prozaici Lajos 

Parti Nagy, Szilárd Podmaniczky, Margit Halászová a György 

Spiró, poľskú Pawel Huelle, Olga Tokarczuková a Daniel Odija, 

no a slovenskú Karol D. Horváth, Márius Kopcsay a Uršuľa 

Kovalyk. Teda (šťastná) trinástka (Vyšehradskej) štvorky.

Kniha bola a bude prezentovaná na mnohých podujatiach 

a aj tým na fenomén spoločného literárneho kontextu upo-

zorní nás tu v strednej Európe aj iných, ktorí o nás toho – 

povedzme si pravdu – veľa nevedia. Aj to je jej zmysel. Určite 

je symbolické, že prvá prezentácia sa uskutočnila na stretnutí 

ministrov kultúry krajín skupiny V4 a druhá na konferencii 

Visegrad – Terra Interculturalis, venovanej vzájomným národ-

nostným menšinám v strednej Európe, ktorú v Budmericiach 

už každoročne organizuje s podporou Medzinárodného vise-

grádskeho/vyšehradského fondu a v spolupráci s partnermi 

Slovensko-český klub.

Z knihy vyberáme ako ukážku poviedku Karola D. Horvátha 

„Hra“...

Vladimír Skalský

nikdy neurobil. Konečne!

Mužova ponuka ho neprekvapila. Na 

darčeky je zvyknutý.

„Ukáž mi ho!“ povie.

Mužovi sa v ruke zjavuje 

uhľovočierny disk. Podáva ho 

Dominikovi. Chlapec berie disk do 

spotenej tučnej ruky. Prezerá si ho.

„Kde má názov?“

„Nepotrebuje názov,“ odpovedá muž 

a hľadí na Dominika.

„A obal? Kde je obal?“ pýta sa ďalej 

Dominik a začína ohŕňať spodnú peru. 

Znamená to, že sa mu niečo nepáči.

„Nepotrebuje ani obal. Je to najlepšia 

hra na svete.“

„Klameš. Je to šit,“ povie Dominik.

„Ja nepotrebujem klamať,“ hovorí 

muž. „Dal som ti darček. Zober si ho.“

Muž sa pozerá Dominikovi do očí. 

Chlapec sa odrazu rozplače, prudko 

sa otočí a vybieha z predajne. Disk má 

v ruke.

Dominik je doma. Vchádza do svojej 

izby, kráča rovno k počítaču. Dotýka 

sa klávesnice. Okamžite sa rozsvecuje 

monitor, veľký ako jedálenský stôl. 

V izbe zhasínajú svetlá.

Dominik chce disk vložiť do 

mechaniky. Nevie zistiť, ktorá strana je 

správna. Disk je z oboch strán rovnako 

čierny. Usúdi, že je to jedno, a vkladá 

ho dnu.

Mechanika sa zatvára. Monitor 

„Dávno si u nás nebol, Dominik,“ 

povie.

„Teba nepoznám. Ty si tu nový?“ 

hovorí Dominik.

„Ja som majiteľ,“ odpovedá muž. 

Uprene hľadí na Dominika.

Dominik kráča k pultu.

„No a?“ povie.

Muž sa pobavene pozerá na 

Dominika.

„Chcem ti dať darček. Si môj najlepší 

zákazník.“

Dominik ešte stále kráča k pultu. Bolia 

ho nohy. Toľko krokov odrazu ešte 

(ŠŤASTNÁ) TRINÁSTKA (V

HRA
Je takmer večer. Po ulici kráča 

deväťročný chlapec. Zatiaľ urobil šesť 

krokov a čaká ho ďalších šesť. Volá sa 

Dominik. Ide do značkovej predajne 

počítačových hier. Za chrbtom mu 

stojí taxík. Dominik má šesťdesiatpäť 

kilogramov. Je rozmaznaný a nikto ho 

nemá rád. Ani nemá prečo.

Pred chvíľou podal taxikárovi 

tisíckorunáčku a povedal: „Počkaj tu na 

mňa. Potom ti dám ešte jednu.“ Rodičia 

ho naučili, že všetko sa dá kúpiť. 

Dominikovi rodičia si všetko na svete 

kúpili. Aj Dominika.

Vo vrecku má ešte sto eur. Je to 

ohodnotenie otcovho Prepáč. Včera mu 

totiž sľúbil, že ho vezme na výlet do 

Londýna, ale niečo mu do toho prišlo.

Chlapec urobil ďalších šesť krokov. 

Stojí pred dôverne známymi dverami 

z moreného duba. Dvere sú osadené 

v portáli z čiernej žuly. Do žuly je 

vytesaný nápis: „Destroy and Kill!“ 

Dominik máva tučnou rukou. Dvere sa 

otvárajú. Vchádza dnu.

Na opačnom konci miestnosti, rovno 

oproti vchodovým dverám, je pult 

s pokladnicou. Steny sú zapratené 

ťažkým tmavým dreveným nábytkom. 

Za pultom stojí muž a listuje v časopise 

vytlačenom na čiernom papieri. Muž 

je nízky, chudý, má výrazne bledú pleť 

a prenikavé čierne oči.
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okamžite stmavne. V izbe svieti iba 

mesačný spln. Zo sedemkanálovej 

zvukovej aparatúry sa ozýva hlboký 

hlas: „Áno?“

„Uhm,“ povie po chvíli ticha 

Dominik.

Na monitore sa zjavuje červený nápis:

„Ecce, in culpa natus sum, et in peccato 

concepit me mater mea.“

„Hľa, zrodil som sa vo vine 

a v hriechu počala ma moja mať,“ povie 

hlas.

Dominikovi ohŕňa spodnú peru.

Monitor sa rozsvieti. Je zvláštny. Taký 

ešte nikdy nebol. Dominikovi sa zdá, 

že by doň mohol vopchať ruku. Bojí sa 

to však vyskúšať. Dominik je poučený 

z hororových fi lmov, že do zrkadiel 

a do monitorov netreba pchať ruky.

Objavujú sa pre ním tisíce žiariacich 

bodov. Dominika ovanie chlad. Hlboko 

pod vrstvami sadla mu k mozgu 

vypochoduje úzkosť. Pohne myšou. 

Body sa rozletia šialenou rýchlosťou. 

Dominik zakričí od ľaku. Ale v hrdle je 

úzkosť a nevypustí z Dominika žiaden 

zvuk.

V monitore vystúpia do popredia 

farebné a menlivé gule. Dominik 

zabúda na strach a udivene na ne hľadí. 

Vzadu za guľami, mimo monitora, 

niečo prenikavo žiari. Aj Dominikovo 

zo všetkých strán otupené sebecké ja 

musí uznať, že to, čo vidí, je krásne. 

Približuje sa kurzorom na nerozoznanie 

podobným jeho ukazováku k jednej 

z gúľ. Zo zvukovej súpravy sa ozýva 

veselá rytmická hudba. Guľa sa 

bláznivo roztočí. Dominik dvakrát 

klikne ukazovákom. Guľa zmizne 

z monitora. Dominika na chvíľu 

oslepujú žiarivofarebné efekty. Zatvára 

oči a naslepo klikne znova. 

Keď sa opäť pozrie na monitor, vidí na 

ňom menu. Nad množstvom rôznych 

položiek, zreteľne na samom vrchu, 

svieti nápis:

NASTAVENIE

Tomu Dominik rozumie. Otvára ho. 

Znudene prebehne po dlhom rade 

položiek, až objaví paletu s farbami. 

Dominik si vyberá krikľavú zelenú 

a klikne.

Ozýva sa hlas: „Áno?“

Po chvíli ticha Dominik odpovedá: 

„Uhm.“

VYŠEHRADSKEJ) ŠTVORKY
Niečo sa zmenilo. Chlapec si 

pozorne prezerá monitor, ale menu 

je stále také isté. Potom si uvedomí, 

že svetlo, ktoré preniká zvonka do 

izby, je zelené. Nahne sa na stoličke 

a pozerá do okna. Na oblohe svieti 

veľký guľatý zelený mesiac. Dominik 

sa zasmeje. Klikne do palety na 

červenú.

Opäť sa ozýva hlas: „Áno?“

„Uhm,“ okamžite odpovedá 

Dominik.

Mesiac očervenie. Dominik 

v krátkom slede vyskúša 

tmavomodrú, pomarančovú, 

bielu a svetlofi alovú. Potom ho to 

omrzí. Snaží sa vyjsť z menu von. 

Podľa momentálneho pocitu kliká 

ukazovákom, až sa ozve dôverne 

známe: „Áno?“

„Uhm,“ povie Dominik a v izbe 

nastane na chvíľu tma.

Svieti iba monitor a oslepuje 

Dominika. Chlapec sa trocha naľaká 

a pozerá smerom, ktorým tuší oblok. 

Žiaden mesiac však nevidí.

Chvíľu sa snaží hľadať nápis SPÄŤ. 

Nič podobné však nenachádza. 

Mykne plecami a kliká ďalej. Hudba je 

stále radostne pochodová.

V jednom okamihu sa mu zazdá, že 

sa pod stoličkou pohla zem. Dominik 

každú chvíľu pozrie smerom k oknu.

Z oblohy zmizla väčšina hviezd, na 

obzore rastie žltozelená žiara.

Začína byť hladný. Má chuť na 

niečo sladké. Premýšľa, či si pôjde do 

kuchyne po zmrzlinu, alebo mu bude 

stačiť čokoládová tyčinka z vrecka 

na bunde. Vyhráva tyčinka. Dominik 

kráča šesť krokov k bunde hodenej 

na vodnej posteli a vyberá tyčinku. 

Chvatne ju rozbaľuje a pahltne je.

Ešte prežúva, keď kráča ďalších šesť 

krokov na chodbu, šesť po chodbe 

ku kuchynským dverám a ešte šesť 

k automatu. Dostal ho, keď nemohol 

ísť s otcom do Ulanbátáru jazdiť na 

ťavách.

Dominik si naberá kopcovitý 

pohár čokoládovej zmrzliny. Vyjedá 

zmrzlinu veľkou lyžicou a premýšľa, 

akú hru sa bude hrať, pretože tá 

darovaná ho už dávno nebaví.

Vo svojej izbe zakopne o model 

Porsche Carrera. Stráca rovnováhu 

a tackavo padá k stolu. Z ruky mu 

vyletuje pohár so zmrzlinou a rozbíja 

sa o klávesnicu. O zlomok sekundy 

dopadá na to isté miesto Dominikova 

tvár. Na pracovnom stole sú zmiesené 

zvyšky klávesnice, pohára, zmrzliny, 

trocha hlienov z nosa a niekoľko 

mililitrov krvi.

Úzkosť konečne dorazila do mozgu. 

Dominik začína fňukať a dvíha hlavu 

z trosiek. Hudba hrá burácajúce fi nále.

Na Dominika svietia slová:

FATAL ERROR!

VYPNÚŤ?

Dominik rýchlo nasmeruje ukazovák 

na VYPNÚŤ a kliká.

Ozýva sa hlas: „Áno?“

Dominik rýchlo a šťastne mrmle: 

„Uhm.“

Nakoniec tú hru predsa len dohral.

(Zo zbierky „Karol D2 Horváth“)

KAROL D. HORVÁTH (1961)

Prozaik a autor viacerých divadel-

ných hier a dramatizácií. Roku 2004 

zvíťazil s prózou „Absolútny sluch“ 

v literárnej súťaži Poviedka. Odvtedy 

publikoval zbierky poviedok „Karol D. 

Horváth“ (2005), „Karol D
2
 Horváth“ 

(2005) a „Karol 3D Horváth“ (2006). Je 

členom literárnej skupiny Živý odkaz. 

Obľúbenými témami Horváthových 

poviedok sú sociálne a subkultúrne 

fenomény popkultúry.  Jeho „hrdino-

via“ sú ovládaní fantáziami a obsesiami. 

Slovenské reálie dokáže niekoľkými slo-

vami opísať tak presne, že nadobúdajú 

nový, často hrôzostrašný alebo komic-

ký význam. Jednoduchý, často banál-

ny príbeh rozvádza do komických roz-

merov, rozprávanie zvrtne nečakaným 

smerom alebo všetko zakončí absurd-

nou pointou. Horváthovo majstrovstvo 

spočíva v naratívnej skratke, zhuste-

nom deji a ustavičnom balansovaní na 

okraji gýča a grotesky.

Horváth čitateľa nikdy nenudí a tam, 

kde by sa už mohlo zdať, že je vyčerpa-

ný, nastúpi chimérická vízia, ktorá nás 

uistí, že „pravidlá hry“ vôbec nechápe-

me a samu hru nikdy neovládneme.

(Slovenskí autori v Antológii V4)



IV PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Štefan Bednár bol publicista, prozaik, maliar, ilustrátor, knižný 

grafi k, autor plagátov a karikaturista. Narodil sa 15. 5. 1909 na 

Myjave a zomrel 15. 1. 1976 v Bratislave. Študoval na umelecko-

priemyselnej škole v Prahe (1924-1927), bol žiakom kresliara a kari-

katuristu V. H. Brunnera. Dva roky strávil na študijnom pobyte 

v Paríži (1934-1936). Do roku 1939 žil ako výtvarník v Prahe.

Potom sa vrátil do Bratislavy, kde založil reklamný podnik pre 

úžitkovú a náborovú grafi ku, pôsobil v úžitkovej kresbe - ochran-

né značky, návrhy na známky, knižné obálky pre SPKK a Tra-

noscius, príležitostné novinové kresby. Bol vedúcim reklamné-

ho ateliéru. Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní, bol 

väznený v koncentračnom tábore. Po vojne bol šéfredaktorom 

Nového slova, Umeleckého mesačníka, neskôr viedol kultúrnu 

rubriku v Pravde, bol šéfredaktorom satirického časopisu Roháč, 

potom pôsobil ako  slobodný umelec, bol šéfredaktor Výtvarného 

života.

Vekovo patril ku Generácii 1909, začiatkom tvorby spadal do 

dvadsiatych rokov, čo podstatne vplývalo na jeho kultúrny pro-

fi l. Na jednej strane zrástol s európskou ľavicovou avantgardou, 

na druhej zostal ako výtvarný solitér s črtami takmer insitného 

naivizmu, ktorý je u neho sčasti spontánny, sčasti zámerne hľa-

daný. Pôsobil aj ako politický činiteľ, podporoval komunistický 

prevrat roku 1948, bol predsedom akčného výboru výtvarníkov. 

V rokoch 1946-47 predsedal Bloku slovenských výtvarných umel-

cov, 1947-49 Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Počas tota-

litného režimu bol jeho prívržencom a režimistickým umelcom, 

ktorý svoj talent podriadil metóde socialistického realizmu. Spolu 

s Ladislavom Čemickým vydal publikáciu „Slovenské výtvarné 

umenie na ceste k socialistickému realizmu“. V časoch normalizá-

cie prevzal vedenie časopisu Výtvarný život.

Dostalo sa mu viacero ofi ciálnych ocenení, medzi inými sa 

v roku 1968 stal zaslúžilým umelcom. V čase pražského pobytu 

písal do Elánu články o výtvarnom umení i fejtóny. Ako výtvar-

ný publicista spočiatku nahrádzal nedostatok kvalifi kovaných 

výtvarných kritikov na Slovensku. Jeho knižné publikácie a časo-

pisecké spomienkové črty sú prínosom pre poznanie života našej 

umeleckej moderny. K dvadsiatemu výročiu SNP vydal spomien-

kovú reportáž „Dvojník Šimon ide do Povstania“. Podal v nich 

obraz významných i radových účastníkov Povstania, ako sa 

s nimi stretal a spolupracoval pod krycím menom Šimon, spoj-

ka a kuriér ÚV KSS. Osobné zážitky, dynamika udalostí, infor-

movanosť o priebehu historických udalostí sú pre čitateľa zaují-

mavým čítaním. Voľným pokračovaním je spomienková reportáž 

„Ďaleko sú fronty, ďaleko je máj“. Dvojník Šimon v nej opúšťa 

povstalecké územie s novým poslaním a pod menom Vladimír 

Zelenaj odchádza nadviazať spojenie s partizánskymi skupinami 

na západnom Slovensku. Poslanie zmarila zrada a po nej nasle-

dovalo zatknutie, výsluchy, väznenie v  Bratislave, Bielej Sobote, 

Brne a v Mirošove, kde ho zastihol koniec vojny. Úspech obidvoch 

kníh a záujem čitateľov o memoárovú literatúru primäla Štefana 

Bednára napísať novú knihu „Bohémske časy“. Vrátil sa do svo-

jej mladosti a detstva na rodnej Myjave, opísal učňovské roky 

maliara, grafi ka a novinára v Prahe a Paríži. Vykreslil tu podne-

ty, ktoré v ňom prebúdzali umelca, impulzy, ktoré formovali jeho 

intelektuálnu a politickú orientáciu. Spomienky nemajú len sub-

jektívny a individuálny charakter, ale s dokumentárnou hodno-

tou podávajú obraz istej časti spoločenského, politického a kul-

túrneho života v dvadsiatych a v prvej polovici tridsiatych rokov 

v Prahe, Paríži i na rodnej Myjave. V rukopise ostala nedokonče-

ná spomienková kniha, podľa ktorej bolo pomenované súborné 

vydanie „Bohém hľadá vlasť“. Opisoval v nej roky 1936-1938, svoj 

návrat z Paríža do predvojnovej Prahy, napätú atmosféru v poli-

tickom i intelektuálnom živote a svoje hľadanie istôt, objavovanie 

a poznávanie Slovenska. Jeho spomienkové knihy sú ilustrované 

vlastnými kresbami.  

Vojtech Čelko

ŠTEFAN BEDNÁR
BOHÉM HĽADÁ VLASŤ

PRÍLIŠ PRUDKÝ ŽIVOT
(ÚRYVOK)

Lenže vei sa začali vyvíjať ináč. 

Ako som už spomínal, v tú jar som priam 

zázračne vyrástol. Ale chudý som bol ako 

nitka. Pravidelne som fajčil a dajakej tej 

pijatike bolo ťažko sa vyhnúť. Chodil som 

medzi dospelých, chcel som sa im podo-

bať a vyrovnať. Často som nespal, dakedy 

pre spoločnosť, dakedy pre súrnu prácu. 

Napokon, bol som hrdý, že ma celkom váž-

ne prijali rôzni slávni ľudia medzi seba – 

rozprávali sa so mnou ako so seberovným.

Už sa mi viackrát prihodilo, že som 

v Tůmovke sedel pri stole s S. K. 

Neumannom, ba i vo vinárni v spoločnos-

ti Ivana Olbrachta alebo Josefa Horu. Tí sa 

často obklopovali mladými ľuďmi a ja som 

z početnej obce mladých bol najmladší.

Honoráre mi umožňovali nezávislý samo-

statný život, pravda, veľmi nepravidelný, 

s dlhmi a občasnou biedou. Ale nebol som 

odkázaný na štipendiá, tých aj tak bolo ried-

ko. Trochu sa mi zakrútila hlava zo samo-

statnosti. Bol som predčasne dospievajúce 

dieťa v dosť búrlivej škole života.

Pravdepodobne rýchle tempo telesného 

rastu i dospievania zapríčinilo, že som sa 

začal cítiť zle. Vysvitlo, že občasné zahmle-

nie zraku zapríčiňovalo nie dosť časté 

vymieňanie dioptrií okuliarov pri mojej 

zhoršujúcej sa krátkozrakosti. To sa napra-

vilo, ale zostala telesná slabosť. Lekári 

Krombholzovej nadácie v Strakovke sa 

priam zhrozili, keď váha ukazovala dva-

dsať kíl pod normál mojej telesnej výšky.

Poslali ma na kliniku a ich kategoric-

ký príkaz znel prerušiť aspoň na rok štú-

dium a pobyt v Prahe, ísť niekde na vi-

diek, pohybovať sa na čistom vzduchu, 

piť mlieko a tak ďalej. A hneď mi aj napísa-

li pre školu papier.

Keď som s ním prišiel za Brunnerom, 

povedal: - No, já jsem si myslel, že jste 

se do toho víru pustil trochu moc zhur-

ta, ale já jsem nebyl jinej, jenomže já jsem 

městský kvítko... – A potom sa rozhovoril. 

Kládol mi na srdce, aby som si na zdra-

vie dával pozor, aby som si vzal z neho 

odstrašujúci príklad a nebol príliš bujný. 

Čakal som, že už-už ako zvyčajne, obrá-

ti všetko na žart. Ale tentoraz žartovanie 

vystalo. Ba čo viac, zdôveril sa mi, že ho 

lekári posielajú preč z Prahy a odporúčajú 

mu dlhší pobyt na Capri alebo na Sicílii.

- A představte si, dědku, oni s takovým 

nesmyslem přijdou, když si člověk zaklá-

dá rodinu... – povzdychol si. (Naozaj. Len 

nedávno sa skoro štyridsaťročný oženil.) 

Ale potom akoby uťal, zase sa usmie-

val a poslal ma na rektorát, aby som vraj 

odovzdal „písmo tomu strejcovi“ a dal 

si vystaviť potvrdenie. Vraj až sa vrátim, 

aby som hneď prišiel k nemu, a keby som 

mal ťažkosti, môžem v jeho škole hospi-

talizovať.
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