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Keď sa povie

VEĽVYSLANEC...
VLADIMÍR SKALSKÝ
sú súčasťou českej reality. Prichádza sem tiež do prostredia
obrovskej krajanskej komunity, nabitej významnými a často
i známymi osobnosťami, vplyvnej v ekonomickej i verejnej
sfére. Zvádzalo by to skoro k pocitu, že ide o post jednoduchší, keď navyše veľkú väčšinu rokovaní tu môže veľvyslanec
absolvovať vo svojom rodnom jazyku – áno, aj tá stále ešte
existujúca dvojjazyčnosť je dôkazom prioritných a hlbokých
vzťahov medzi našimi národmi. A práve aj v tom to môže byť
post zradne ťažký, v tom pocite, že by mohol byť ľahkým. Je
to miesto nesmierne ťažké, a nie iba preto, že zrejme nikde
inde nie je toľko protokolárnych povinností, návštev politikov,
obchodných kontaktov či kultúrnych akcií, na ktorých by dobrý ambasador nemal chýbať. Je to post ťažký najmä preto, že
tu musí veľvyslanec presvedčiť ľudsky, že musí byť reprezentantom toho najlepšieho zo Slovenska a slovenskej kultúry,
lebo má veľkú zodpovednosť. Iste zďaleka nie
iba na ňom, ale v mnohom aj na ňom, na tom, čo
robí v svetle reflektorov i v kuloároch záleží, či sa
česko-slovenské a slovensko-české vzťahy budú
ešte prehlbovať, alebo či sa budú „štandardizovať“. Či v nich zotrvá a bude sa obnovovať čosi
vrúcne a hlboko osobné, čosi, čo sa zvykne nazývať vzájomnosťou, alebo či zostane iba chladný
kalkul vzájomnej prospešnosti, hoci nič proti
nemu – i o tie počty ide a musí ísť. Ba dokonca,
či sa aj tú prospešnosť podarí vždy obhájiť proti
momentálnym politickým alebo ekonomickým tlakom, prípadne v konkurencii s inými krajinami.
Teda slovenský veľvyslanec v Prahe nesmie byť
iba úradník uhladených spôsobov, zahraničnopolitický odborník, ovládajúci nevyhnutný protokol.
Musí to byť osobnosť. Osobnosť, ktorá už doma
čosi dokázala, ktorá tam čosi znamená, a ktorá
dokáže osloviť aj v náročnom pražskom prostredí. Mám pocit, že by sme na takéhoto veľvyslanca
mohli mať opäť štastie.
Ak píšem o osobnostiach, známych aj doma,
celkom vedome trochu polemizujem s názorom,
ktorý momentálne prevládol, že by veľvyslancami mali byť iba kariérni diplomati, hoci mu úplne
rozumiem. Aj s ním vcelku súhlasím, pokiaľ ide o klasické
posty. Kariérny diplomat, so všetkými skúsenosťami, lojalitou,
profesionalitou – to je iste krásny ideál, určite krajší, než rozdeľovanie diplomatických „trafík“ po politickej či kamarátskej
línii. Predsa si však trúfnem povedať, že na pozíciu dobrého
slovenského veľvyslanca v Prahe by bežný kariérny diplomat
nebol úplne vhodný. Iste by zvládol vlastne všetku agendu, ale
chýbala by práve tá pridaná hodnota reprezentatívnej figúry,
dôstojného predstaviteľa Slovenska s celou jeho kultúrou,
históriou, mnohostrannými, často iba v podzemí kolektívneho
podvedomia tušenými vzťahmi k Česku, Čechom.
Toto všetko však bolo v Bratislave zvážené a pochopené
– vďaka za to. Novému veľvyslancovi - meno ktorého nebolo
v čase uzávierky tohto čísla ešte oficiálne zverejnené, avšak
už známe - zostáva iba zaželať, aby nadviazal na skvelú
prácu svojho predchodcu. Aby sa mu podarilo spájať a nie
ILUSTRÁCIA: LADISLAV HOJNÝ

...vybaví sa mi už asi navždy elegantná štíhla, až asketická postava, jemné pohyby, rozvážny tichý hlas, pregnantné,
a predsa súčasne poetické formulácie, úcta k včerajškom
a otvorenosť zajtrajškom, absolútna lojalita k vysielajúcej krajine, ale aj hlboká láska k tej prijímajúcej. Áno, vybaví sa mi
prototyp veľvyslanca, vybaví sa mi Ladislav Ballek.
Bolo pre česko-slovenské vzťahy mimoriadnym šťastím, že
do Prahy takýto veľvyslanec prišiel. O tom je, myslím, všeobecný konsenzus. Nepoznám naozaj nikoho, kto by nebol
rád, že sa jeho mandát v porovnaní s obyčajom o dlhý čas
predĺžil.
A predsa prichádza chvíľa striedania a pred novým
veľvyslancom stojí vysoká latka. Slovensko si nepochybne uvedomuje, že post veľvyslanca v Prahe nie je jedným
z mnohých, že ide o celkom výnimočnú stoličku. Môžeme

s uspokojením konštatovať, že sa toto vedomie aj do aktuálnej nominácie premietlo.
Sú veľvyslanectvá bežné i kľúčové, v malých krajinách
i vo veľmociach, u susedov i v ďalekých končinách, v stabilných demokraciách i nepokojných regiónoch, u významných
obchodných partnerov, aj tam, kde sa ešte len treba etablovať, v krajinách s veľkými krajanskými komunitami, i v takých,
kde živého Slováka skoro ani nevideli. Sú aj veľvyslanectvá
pri medzinárodných inštitúciách, nesmierne dôležité – treba
tam niekedy vedieť našľapovať v mínových poliach, niekedy
mať aj ostré lakte, inokedy zaujať a získavať sympatie, hoci
sa o to isté snažia desiatky iných. To sú všetko posty dôležité
a ťažké. Ten pražský je jeden z najdôležitejších i najťažších,
aj keď je ťažký celkom inak.
Tu nie je slovenský veľvyslanec jedným z mnohých, sympatie voči Slovákom i vedomie spoločnej histórie či kultúry

rozdeľovať. Aby dokázal pri tom objeme aktivít v Prahe
zdanlivo nemožné a stihol všetky protokolárne povinnosti,
ekonomickú diplomaciu či politicko-analytické pôsobenie
skĺbiť s dôrazom na kultúru, ktorá je – ako hovorieva práve
Ladislav Ballek – najlepším veľvyslancom, s komunikáciou
s krajanskou komunitou i českou verejnosťou. Je to prianie
vlastne trochu egoistické, na úspechu veľvyslanca nám totiž
musí záležať, je to aj náš záujem.
A Ladislav Ballek? Ten zostane veľvyslancom ďalej. Nie
iba preto, že sa mne a iste mnohým ďalším vynorí v pamäti pri tomto slove. Ale práve na poli kultúry bude pôsobiť
v oblasti česko-slovenských vzťahov ďalej. Ako zakladajúci
člen Slovensko-českého klubu, ako, počas desiatich rokov,
predseda redakčnej rady jeho časopisu Slovenské dotyky,
ako predseda organizačného výboru nášho projektu Visegrad – Terra Interculturalis. Ako spisovateľ, ako intelektuál,
ako človek.

ČAS PLESOV
Február je už tradične časom plesov, bálov
a všakovakých iných tanečných „povyrazení si“.
I náš Slovensko-český klub sa podieľa na príprave
niekoľkých z nich. V prvom rade treba vari spomenúť už druhý ročník Česko-slovenského bálu,
s mottom „Hviezdy žiaria na spoločnom nebi“,
ktorý sa bude konať, rovnako ako vlani, v krásnych
secesných priestoroch Obecného domu v Prahe,
a to v sobotu 3. februára. O bohatom programe
a naozaj slávnostnom ráze i prekrásnom šate bálu
sa nebudem široko rozpisovať, pretože ho nájdete
na inej strane tohto čísla nášho časopisu. Rovnako
je to i s Československým radničným bálom, ktorý
každoročne korunuje Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach a stal sa najväčším a najvýznamnejším juhočeským plesom. Pripomeňme si
len jeho dátum – bude v sobotu 17. februára.
Pochopiteľne ako v Prahe, tak i v iných českých
mestách sa za sebou v zimných mesiacoch reťazí
omnoho viac slovenských či česko-slovenských
tanečných a kultúrnych podujatí. Ba v ostatnom
čase zarezonovala i myšlienka znova obnoviť pred
pár rokmi taký obľúbený Ples zahraničných Slovákov. Na ňom sa Slováci doslova z celého sveta
schádzali pri prekrásnej slovenskej hudbe v Bratislave, aby si spolu nielen zatancovali, zaspievali,
ale najmä aby sa mali príležitosť len jednoducho
stretnúť, pozhovárať sa. Možno by znovuzrodenie
tejto peknej tradície naozaj stálo zato...
Naďa Vokušová
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MESIAC NA SLOVENSKU začiatok decembra – polovica januára

Zmeny
Rozpočet so
v Slovenskej televízii schodkom tesne
pod 3 %

Do čela Slovenskej televízie vybrala
Rada STV Radima Hrehu, odborníka na
digitalizáciu z prostredia Českej televízie.
Nový riaditeľ Slovenskej televízie Radim
Hreha sa cíti viac ako Slovák, aj keď
má zatiaľ iba české občianstvo. Rodák
z juhomoravského Kyjova od svojich
piatich do 40 rokov žil v Košiciach. S ním
prišiel do manažmentu STV aj hlavný
analytik Českej televízie a odborník na
digitalizáciu Nikolaj Savický a bývalý
výkonný riaditeľ Produkčného domu
Forza Roman Lipták, ktorý bol Hrehovým
protikandidátom vo voľbe. Ako uviedol
generálny riaditeľ STV pre médiá,
Liptáka si ako svojho zástupcu a člena
manažmentu zodpovedného za program
vybral na základe vzájomnej skúsenosti
z voľby šéfa STV. Liptákov projekt ako
aj názory považuje Hreha za veľmi
blízke svojim. Savický, ktorý bude
zastávať novovytvorenú pozíciu riaditeľa
strategického rozvoja STV, sa chce
venovať najmä digitalizácii.
Jána Šmihulu, ktorý sa stal
šéfredaktorom spravodajstva, si Hreha
vybral na základe osobnej skúsenosti
z Čiech, kde pracoval ako redaktor
SRo. Ako Hreha konštatoval pre médiá,
pozná jeho názory aj výsledky jeho práce
a očakáva od neho sprofesionalizovanie
spravodajstva STV na úroveň európskych
verejnoprávnych televízii, čo sa podľa
Hrehu Rolandovi Kyškovi nepodarilo
dosiahnuť. Hreha tým ale zároveň
nechce povedať, že by bol s Kyškom
nespokojný, práve naopak, počítal s ním
naďalej na poste zástupcu šéfredaktora
spravodajstva. „Nič mi na jeho osobe
neprekáža, je to korektný človek,“
povedal Hreha, ktorý v súčasnosti prácu
spravodajstva analyzuje. Roland Kyška
však z televízie odišiel.
Podobne to dopadlo so zmenou
na poste šéfa publicistiky. Odvolaný
Eduard Korda navyše obvinil Hrehu
z podliehania politickým tlakom. V tom
ho podporil Štefan Hríb, ktorý tejto
téme venoval celú reláciu Pod lampou.
Tento unikátny formát po sporoch
a odchode Hríba z televízie skončil. Na
funkciu predsedu Rady STV už predtým
rezignoval jej predseda Miroslav Kollár
so zdôvodnením, že už nereprezentuje
väčšinový názor rady.
Pobúrenie vyvolali nielen spory
okolo relácie Pod lampou, ale aj
výroky podpredsedu vládnej ĽS-HZDS
Milana Urbániho o rozdelení vplyvu
koaličných strán v médiách. To odsúdili
a dementovali aj koaliční politici.

Prezident SR Ivan Gašparovič
podpísal zákon o štátnom rozpočte
na rok 2007, ktorý predtým schválil
parlament. Štát by mal v roku 2007
podľa schváleného štátneho rozpočtu
hospodáriť s príjmami 310,471 mld.
Sk a výdavkami na úrovni 348,857
mld. Sk. Deficit je tak rozpočtovaný
vo výške 38,386 mld. Sk. Deficit
verejných financií vrátane nákladov
na dôchodkovú reformu by mal byť
vo výške 2,9 % hrubého domáceho
produktu, čím by sa mal zmestiť do
hraníc vyžadovaných maastrichtskými
kritériami pre prijatie eura.
Schválenie štátneho rozpočtu na
rok 2007 bolo podľa predsedu vlády
Roberta Fica jasným dôkazom, že
je možná kombinácia budovania
sociálneho štátu s dodržiavaním
prísnej finančnej disciplíny. Rovnako
je podľa neho aj dôkazom záujmu
vlády splniť kritériá potrebné na prijatie
eura v januári 2009. Napriek určitým
rizikám hodnotili prvý štátny rozpočet
vlády Roberta Fica ako uspokojivý
aj bankoví analytici. Za pozitívum
označili najmä snahu znižovať deficit
a priblížiť tak Slovensko k euru.
Negatívom však podľa nich bolo
napríklad nedostatočné cielenie na
niektoré deklarované priority, a to
najmä na znalostnú ekonomiku. Na
nedostatočnú podporu regionálneho
školstva a sociálnych vecí upozorňoval
aj podpredseda SDKÚ-DS a bývalý
minister financií Ivan Mikloš, podľa
ktorého výdavky na tieto oblasti rastú
menej, ako rastú celkové výdavky
rozpočtu.

Hospodárenie 2006
Rozpočtové hospodárenie SR
sa skončilo k 31. decembru 2006
so schodkom 31,678 miliardy
Sk. V porovnaní s rokom 2005
sa hospodárenie zlepšilo o 2,208
miliardy Sk, nakoľko plnenie
príjmov bolo medziročne vyššie
o 33,283 miliardy Sk, avšak
čerpanie výdavkov len o 31,075
miliardy Sk.
Príjmy ŠR, rozpočtované
v objeme 272,717 miliardy Sk,
dosiahli na konci roka 291,977
miliardy Sk, čo znamená 107,1 %
ročného rozpočtu. Celkové výdavky
ŠR, rozpočtované v objeme
330,185 miliardy Sk, dosiahli
323,655 miliardy Sk, čo bolo
plnenie ročného rozpočtu na 98 %.
Daňové príjmy, s rozpočtom
215,657 miliardy Sk, dosiahli
236,272 miliardy Sk. Boli splnené
na 109,6 %, pričom naďalej
najväčší vplyv na ich plnenie má
daň z príjmov právnickej osoby,
ktorá prekročila plnenie ročného
rozpočtu o viac ako 11 miliárd
Sk, čo je plnenie na 130,6 %.
Nedaňové príjmy boli rozpočtované
vo výške 14,966 miliardy Sk
a dosiahli 19,493 miliardy Sk, čo
predstavuje tiež vyššie plnenie
ročného rozpočtu, a to na 130,2 %.
Príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku dosiahli 1,286 miliardy Sk
a splnili sa na 60,7 %.
Granty a transfery boli
rozpočtované v objeme 42,094
miliardy Sk. Z toho tuzemské
granty a transfery 14,214
miliardy Sk, hlavne ako príjmy
kapitoly Všeobecná pokladničná

správa, ktoré boli splnené na
109,7%. Zahraničné transfery
boli rozpočtované v sume 27,880
miliardy Sk. Predstavujú ich
prostriedky z rozpočtu Európskej
únie (EÚ) pre vybrané rozpočtové
kapitoly. Granty a transfery dosiahli
spolu 36,212 miliardy Sk, čo je
plnenie na 86 %, z nich zahraničné
transfery ako prostriedky z rozpočtu
EÚ 20,420 miliardy Sk.
Celkové výdavky ŠR boli
rozpočtované na 330,185 miliardy
Sk a dosiahli 323,655 miliardy Sk,
čo je plnenie na 98 %.
Bežné výdavky boli rozpočtované
na 283,409 miliardy Sk a dosiahli
282,859 miliardy Sk. Čerpanie
predstavovali výdavky na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania vo výške 38,826
miliardy Sk, poistné a príspevok
do poisťovní 12,057 miliardy Sk
a tovary a služby 41,370 miliardy
Sk. Viac ako polovicu ročného
rozpočtu bežných výdavkov však
predstavujú bežné transfery. Ich
ročný rozpočet 164,297 miliardy Sk
dosiahol plnenie 164,236 miliardy
Sk a tvoria ich napríklad platené
poistné za zákonom určené skupiny
osôb, sociálne dávky, dotácie
nefinančným subjektom, transfery
obciam a VÚC, odvody do EÚ a iné.
Bežné výdavky dopĺňa splácanie
úrokov a ostatné platby súvisiace
s úvermi. Rozpočtované sú sumou
24,028 miliardy Sk a dosiahli
26,370 miliardy Sk, teda 109,7%
ročného rozpočtu. Kapitálové
výdavky rozpočtované sumou
46,776 miliardy Sk dosiahli 40,805
miliardy Sk a tvorili tak 87,2 %
ročného rozpočtu.

... a rozum zostáva stáť
Tak sa nám zasa zmenil letopočet, možno sa obzrieť za rokom, akýže bol. Aj darčeky sa v tomto čase dávajú – kedysi iba Ježišovi, lebo bol
vyvolený, dnes už každému, lebo sa nikdy nevie, či sa do vyvolených neprihlási. To iba tak pripomínam, lebo ja darčeky rád...
Takže najprv, aký bol rok pre našu rubriku... Skvelý! Rozum nám všetkým zostáva stáť stále častejšie. A navyše, ako autor som nemohol
dokázať viac, aj by som si zaslúžil prémie. Prečo? Pretože som sa tento rok prejavil ako jasnovidec. V apríli som sa zaoberal aj pripravovanou reality-šou Nevesta pre milionára. A napísal som toto: „Ale dievčatá, dievčatá, darmo sa tešíte, aj tak všetkých milionárov vždy
uloví Marianna Ďurianová. Iste už má krasopisne vypísanú prihlášku.“ No vážne, fakt, skutočne, veď si nalistujte. Nevedel som ešte, že si
vezme Boučka, teda v mene malá chybička je. Ani kto bude milionár som nevedel. Ale ako to dopadne, to mi bolo jasné. Chudák Bouček,
jemu nie. A tak smútil u rodičov, kým krásna moderátorka a tanečnica z Let’s dance oslavovala vianoce na Seycheloch s Janom Novotným,
podivuhodným údajným českým milionárom s neuveriteľným akcentom. Úspech pre autora ako... no ako... no jednoducho ohromný. Každý
musel byť PAF, každý musel byť Ztohohotový. Ale keďže som ten jasnovidec, viem aj to, že žiadny darček v podobe prémií ma nečaká. Žeby
aspoň pusa od Marianny? Až sa minú milionári...
Darčeky si zato rozdávali naši politici. Fico priniesol Najvladovi a Slotovi-Pľuštovi sviečky. Nie automobilové do korzičky, ktorá bola údajne
Mečiarovým jediným majetkom ako premiéra, nie „do tankoch“, ktorými zrovná Janko Budapešť. Len také voskové. Obaja sa mu odvďačili.
Slota ho pozval na výhliadkový let, pilotovaný kým? Slotom. Aby sa konečne ukázalo, či má Robert na Janka naozaj dosť silný žalúdok.
A Vladko mu dal živé prasa. Nič tým vraj nechcel naznačiť.
A ja? Čakám, čo dostanem od Marianny. Facku, však? Doboha, ťažký život jasnovidcov.
P. A. F. Ztohohotový

ADA STRAKOVÁ SPOMÍNA NA JAROSLAVA ŠEVČÍKA

v retrospektíve
Sedemnásteho decembra lanského roku bolo v Divadle U hasičů v Prahe uvedené scénické pásmo
„Tanec životom“, venované folkloristovi - tanečníkovi, choreografovi a režisérovi
Jaroslavovi Ševčíkovi. Narodil sa v Horní Lidči, ale rodina sa čoskoro presťahovala na juh
stredného Slovenska do okresu Levice. Tamojšie prostredie ho formovalo ako vrasteného doň,
a to tak, že dokázal nielen interpretovať, ale aj prežiť a precítiť jeho tanečný prejav.
Spolu s mladším bratom obstáli v konkurze do SĽUK-u a stali sa jeho dlhoročnými tanečníkmi
a sólistami. V lete roku 2005 sa životná púť Jaroslava Ševčíka vo veku 73 rokov nečakane zavŕšila.
Program, ktorý pripravilo Slovenské združenie Limbora,
Klub slovenskej kultúry, Etnica a Slovenský inštitút
v Prahe, moderovala televízna hlásateľka Ada Straková.
Ako vysvitlo v priebehu večera, poznali sa s Jaroslavom
Ševčíkom dlhé roky z vystúpení na Slovensku aj
v Čechách. Mala možnosť spoznať i mnohé jeho ľudské
vlastnosti. To nám dalo podnet zísť sa s ňou na kus reči
a požiadať ju o ucelenejší súbor spomienok naňho.
Prv než dám priechod svojim spomienkam na Jaroslava
Ševčíka, tohto jedinečného tanečníka, choreografa
a režiséra, musím skonštatovať, že za
36 rokov mojej profesionálnej práce sa mi ani jeden
program nemoderoval tak ťažko ako pásmo
„Tanec životom“ v Divadle U hasičů, v ktorom sme si
spolu s publikom zaspomínali na tohto šarmantného
a charizmatického muža.
Na prvé osobné stretnutie s Jarkom sa pamätám
úplne presne. Bolo to v júli 1975, keď som konferovala
priamy prenos z medzinárodného folklórneho festivalu
vo Východnej. On tam bol už v pozícii režiséra celého

galaprogramu. Dovtedy som ho poznala z jeho vystúpení
v SĽUK-u. Fascinoval ma ako temperamentný Cigán,
ale najviac ako mužný Goral. Navyše goralský kroj
s prekrásnym klobúkom mu mimoriadne pristal. Viem,
že tieto dva tance mal najradšej. Vo Východnej sme
si padli do nôty a Jarko ma vtedy oslovil s ponukou
ďalšej spolupráce. A tak sme sa dlhé roky stretávali
nielen na folklórnych, ale aj iných podujatiach, lebo bol
širokospektrálny umelec. Viem, že mal veľmi rád swing,
orchester Glenna Millera, ale aj klasickú operu či rock
and roll. Spolu sme absolvovali mnoho slávnostných
programov. Pochopiteľne, vždy sa potešil, keď ich
súčasťou bolo aj parádne folklórne číslo.
Vo vyššie spomínanom programe v Prahe
ste nazvali Jaroslava Ševčíka človekom, ktorý bol
galantný k ženám, ale aj všeobecne veľkorysý,
ba taký, čo „sa rozdával“...
Jarko mal vrodenú vzácnu vlastnosť – skromnosť.
Nie všetci vedeli, že tento vždy elegantný a usmiaty
muž tancoval na najslávnejších pódiách sveta, že mu
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tlieskali na kráľovských či cisárskych dvoroch. Z ciest mal
však najradšej návraty domov a o zážitkoch a úspechu
rozprával len svojim najbližším. Okrem skromnosti sa
vyznačoval ochotou pomáhať amatérskym súborom bez
nároku na honorár pri stavbe repertoáru a cizelovaní
jednotlivých tancov. Súbor ORAVAN z Nižnej na Orave
by o tom vedel rozprávať, takisto aj zahraniční Slováci vo
všetkých kútoch sveta. Veľmi rád chodil do Prahy medzi
svojich priateľov zo Slovenského folklórneho združenia
Limbora. Aj vďaka nemu vznikol medzinárodný festival
Praha – srdce národov, ktorý režíroval až do konca
svojho života. Ja som každý ročník moderovala.
Zrejme aj preto, že ste spolu bývali často, máte
spomienku aj na dni, keď sa mu uprostred práce
priťažilo a potom netrvalo dlho a navždy odišiel. Hoci
také udalosti sú pravdaže vopred nepredvídateľné...
V júli 2004 sa konali Dni zahraničných Slovákov
v Slovenskej republike. Bol to týždeň plný vystúpení
v rôznych mestách Slovenska. Opäť som bola
moderátorkou tohto podujatia a vtedy som ani len
netušila, že hneď na začiatku festivalu to budú posledné
chvíle, keď s Jarkom budem nielen spolupracovať, ale
že ho aj vidím naposledy! Boli sme ubytovaní v Nitre
a robili sme spolu záverečné úpravy na scenári. Bol
vynikajúco naladený, tešil sa na vystúpenia. Povedal,
že tu nemusí ani byť, tak je všetko prefektne pripravené.
Zrazu dostal chuť na zmrzlinu, tak sme išli do mesta.
Po návrate do hotela náhle prišla zimnica, pridala sa aj
horúčka a u muža takej kondície to neveštilo nič dobré.
Ešte v ten večer odišiel domov. Na druhý deň sme
vystupovali v bratislavskom divadle Aréna. Na generálku
ešte prišiel, ale večer už nemal síl. Choroba začala
postupovať a ja som s ním bola už len v telefonickom
kontakte. Začiatok leta 2005 som trávila pri mori a tam
ma zastihla neuveriteľná správa, že Jarko Ševčík skončil
svoju pozemskú púť. V mojich spomienkach však stále
žije a bude žiť naďalej.
Jarmila Wankeová
SNÍMKY: ARCHÍV
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SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Na začiatku novembra si Svetové združenie
Slovákov v zahraničí (SZSZ) zvolilo nové vedenie,
ktoré netajilo veľké ambície. Za najakútnejšie
problémy sme po voľbách na valnom zhromaždení
označili tri. Hrozbu, že napriek platnému uzneseniu
vlády poklesne grantový systém, spravovaný
Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalej
naštrbenú komunikáciu s orgánmi Slovenskej
republiky. A napokon problémy s ukončením
platnosti preukazov zahraničného Slováka. Súčasne
sme chceli hľadať nové zdroje na aktivity Slovákov
v zahraničí, rozšíriť vlastnú činnosť SZSZ, zriadiť
stály sekretariát združenia v Bratislave a zlepšiť
vnútornú komunikáciu tejto veľkej organizácie,
združujúcej viac než sedemdesiat inštitúcií
z dvadsiatky krajín a veľa individuálnych členov.
To posledné znamená zvýšiť informovanosť
a ku konkrétnej činnosti pritiahnuť viac ľudí. Čo
sa podarilo za dva a pol mesiaca - do polovičky
januára, keď sa konalo prvé zasadnutie výkonného
výboru - zrealizovať?
Objem prostriedkov v grantovom programe, ktorý je ako
jediný určený výslovne na aktivity Slovákov v zahraničí,
bol vo vládnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 iba
8,7 mil. Sk, teda ešte zhruba o 10 mil. menej než v roku
2006. A to napriek tomu, že podľa koncepcie, ktorú vláda
ešte v auguste schválila uznesením, mal byť 40 mil. Sk.
Po množstve rokovaní sa podarilo v rozpočtovom výbore
navýšiť objem o 12 mil. Sk na 20,7 mil. Sk. Navýšenie o ďalších 20 mil. na pôvodne sľúbenú úroveň prisľúbil na rokovaní
s autorom tohto článku podpredseda vlády Dušan Čaplovič
formou rozpočtového opatrenia vlády v priebehu roku 2007,
čo sa premietlo aj do písomného dokumentu.
Ide o záznam z rokovania, signovaný podpredsedom
vlády a predsedom SZSZ, ktorý je – ako sa v ňom uvádza
- formou dohody o spolupráci. Obsahuje aj ustanovenie
o prostriedkoch potrebných na dobudovanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, menovite na obsadenie funkcie
jeho podpredsedu. Súčasťou je aj odstavec o spolupráci pri
novelizácii Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorá by
odstránila problém s ukončením platnosti preukazov zahraničného Slováka – ak by nedošlo k drobnej zmene zákona,
k 1. augustu by si 20 tisíc držiteľov muselo vymeniť preukazy
za osvedčenia a zrejme znovu predkladať potrebné doklady.
Dohoda počíta aj s podporou podpredsedu vlády zriadeniu
stáleho sekretariátu SZSZ, či metodickou pomocou SZSZ pri
získavaní prostriedkov Európskej únie. Záznam sa dotýka
aj podpory príbuzenských menšín formou zriadenia medzivládnych komisií s okolitými krajinami, kde žijú významné
slovenské menšiny. To by sa malo týkať popri Maďarsku
a Ukrajine tiež Poľska a Česka. Najaktuálnejšie je v blízkej
budúcnosti zriadenie slovensko-českej komisie.
Podpísala sa aj rozsiahla oficiálna dohoda o spolupráci
medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ)
a Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Zmluvné
strany sa dohodli na spolupráci pri tvorbe a realizácii štátnej
politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí (už sa
to realizuje pri príprave koncepcie na rok 2008), zabezpečovaní starostlivosti vo všetkých oblastiach, či pri príprave
a realizácii Dní Slovákov žijúcich v zahraničí a Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.
Nad rámec dohody sa predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová
a autor čĺánku ako predseda SZSZ dohodli aj na podrobnos-

Svetové
združenie
na prelome
rokov
tiach spolupráce pri príprave internetového portálu Slováci
vo svete. Predsedníčka ÚSŽZ súčasne ponúkla svetovému
združeniu priestory pre otvorenie jeho stáleho sekretariátu
v sídle úradu, čo výkonný výbor SZSZ následne s vďakou
prijal. Obe strany sa tiež dohodli na konkrétnom postupe,
ako budú usilovať o urgentnú drobnú nepriamu novelizáciu
Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Rozsiahlejšia by sa
mala potom pripravovať dlhodobo.
SZSZ vstúpilo do rokovaní aj s Maticou slovenskou. Tej
Národná rada SR na návrh rozpočtového výboru navýšila
rozpočet o 24 mil. Sk, z toho o 6 mil. Sk účelovo viazaných
na aktivity v prospech Slovákov v zahraničí. Časť týchto prostriedkov by mala Matica slovenská vložiť aj do spoločných
projektov so SZSZ, dohoda by sa mohla podpísať vo februári, po zasadnutí výboru Matice slovenskej, ktorý musí schváliť
jej finančný rámec.
Národná rada SR zriadila podobne ako v minulom období
komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tentoraz pri zahranićnom výbore. SZSZ do nej nominovalo svojich zástupcov
– predsedu a jedného z podpredsedov, reverenda Dušana
Tótha z Kanady s tým, že tretí zástupca bude ako hosť prizývaný v závislosti od prerokúvanej problematiky.
Pokiaľ ide o zdroje na činnosť, popri navýšení grantového programu ÚSŽZ a už zmienených aktivitách smerom
k fondom EÚ a Matici slovenskej, rokoval autor článku aj
so štátnym tajomníkom ministra kultúry Ivanom Sečíkom
o využití prostriedkov z programu Pro Slovakia na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí. Výsledkom bol prísľub
podpory 5-10 projektov v prospech krajanov. SZSZ sa usiluje
získať prostriedky aj vlastnou činnosťou, predajom inzercie
a od sponzorov. Prvé výsledky sú už na svete, ďalšie projekty
v tomto smere sú už premyslené.
Tieto prostriedky by mali pokryť mzdové a režijné náklady
súvisiace so zriadením stáleho sekretariátu, ale najmä podstatne rozsiahlejšiu činnosť. Okrem internetového portálu
Slováci vo svete či Okrúhleho stola na tému slovenského
školstva v zahraničí budú osou činnosti v roku 2007 dva
komplexné programy: prezentácie kultúry zo Slovenska na

podujatiach Slovákov v zahraničí a vzájomnej spolupráce
Slovákov v zahraničí. SZSZ sa bude podieľať aj na podujatiach ako oslavy stého výročia Slovenskej ligy v Amerike či
Svetový festival slovenskej mládeže. Chce tiež spolu s partnermi začať vydávať antológie slovenského umenia vytvoreného v zahraničí – v roku 2007 by chcelo začať poéziou.
Konečne treba vyriešiť aj otázku Pamätníka slovenského
vysťahovalectva, ktorý by sa podľa SZSZ mal stať štátnou
úlohou na rok 2008.
Nové vedenie SZSZ muselo samozrejme dotiahnuť aj
projekty roku 2006, nad ich rámec pripravilo napríklad informačnú brožúru. Zaviedol sa tiež nový systém intenzívnej,
štrukturovanej komunikácie prostredníctvom elektronickej
pošty.
Pokiaľ ide o štruktúry SZSZ, výkonný výbor menoval členov odborných komisií pre legislatívu (predseda Peter Lipták
z Česka), kultúru (Ondrej Štefanko z Rumunska, 1. podpredseda SZSZ), tradičnú kultúru (Jaroslav Miňo z Česka),
médiá (Ján Fuzik z Maďarska, tajomník SZSZ) a školstvo
(Paľo Belička zo Srbska). Mimochodom, Slováci z Českej
republiky majú medzi členmi komisií aj ďalších zástupcov
– v legislatívnej zasadá aj autor tohto článku, a to aj spolu
s bývalým predsedom SZSZ Dušanom Klimom z Nemecka,
v kultúrnej Dušan Malota a v mediálnej Naďa Vokušová, šefredaktorka Slovenských dotykov. Novým orgánom je čestné grémium, ktoré bude tvorené poprednými osobnosťami
slovenského sveta. V jeho čele bude stáť člen výkonného
výboru Ján Holý. Vo februári oslávi tento činorodý človek
neuveriteľné osemdesiate narodeniny, už päťdesiat rokov
pracuje v slovenských inštitúciách, je čestným predsedom
Slovenskej ligy v Amerike, vydavteľom a šéfredaktorom
Slováka v Amerike. Ďalších členov navrhne tento nestor
slovenského sveta na ďalšom zasadnutí výkonného výboru.
Znamená to nielen viac ľudí v orgánoch SZSZ, ale predovšetkým ľudí veľmi kvalitných.
Vladimír Skalský
(Autor je predsedom
Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

Už desiatka veľvyslancov
Čitatelia internetového denníka Český a slovenský svet, vydávaného Slovensko-českým klubom, zvolili
ďalších dvoch veľvyslancov, ktorí podľa nich český a slovenský svet najlepšie reprezentujú. Po premiérových víťazoch z roku 2002 režisérovi Milošovi Formanovi a hokejovom mágovi Petrovi Šťastnom prišli
v roku 2003 na rad spisovateľ Milan Kundera a režisér Juraj Jakubisko a po nich ďalší český spisovateľ,
mimochodom člen redakčnej rady Českého a slovenského sveta Josef Škvorecký a slovenský spevák žijúci
v Prahe Miroslav Žbirka. V roku 2005 získali najviac hlasov najznámejší hokejista sveta Jaromír Jágr a historik a spisovateľ Vojtech Zamarovský.
A rok 2006 priniesol ďalšie dve známe mená – českého spisovateľa Arnošta Lustiga, pôsobiaceho prevažne v USA, a slovenského speváka Jozefa Ivašku, ktorý v čase neslobody emigroval do Rakúska. Je asi
zaujímavé, že z desiatky veľvyslancov sú štyria spisovatelia, dvaja režiséri, dvaja speváci a dvaja hokejisti.
Alebo že štyria žijú či žili v USA, traja v Česku a po jednom v Kanade, Francúzsku a Rakúsku.
(vs)

LITERÁRNA SÚŤAŽ JÁNA KOLLÁRA
Už aj druhý ročník Literárnej súťaže Jána
Kollára pozná svojich víťazov. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
16. decembra v Nostickom paláci – sídle
Ministerstva kultúry ČR. Aká príjemná akcia to
bola prezrádzalo nadšenie účastníkov, dobre
pozorovateľné aj na fotografiách.

SNÍMKY: FR. PETRÁK

Súťaž vypísal Slovenský literárny klub v ČR pod záštitou
veľvyslanca SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka s podporou
Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR 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
doktorantov 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. Ceny odovzdávali spolu s veľvyslancom SR v ČR
a súčasne prozaikom Ladislavom Ballekom.
Vyhlásenie výsledkov bolo tento rok spojené aj s výstavou knižnej tvorby Literárneho informačného centra v Bratislave a s hudobným a literárnym programom, v ktorom
vystúpila bluesová skupina V-3 a predovšetkým sa čítali
diela víťazov.
Víťazné poviedky vyšli v súlade so štatútom súťaže
vo štvrtom minuloročnom čísle literárneho štvrťročníka,
česko-slovenskej revue Zrkadlenia-Zrcadlení. V kategórii,
venovanej žiakom základných škôl, získal prvé miesto
ADAM GOLD za poviedku „LEGENDY A NULY“, druhý
skončil MARTIN VÉRTEŠI za text s názvom „DOBRODRUŽNÁ DOVOLENÁ“, tretí ONDŘEJ JURČÍK s krátkou
prózou „A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NAKONEC“. Medzi stredoškolákmi sa prvé až druhé miesto delilo medzi dvoch
autorov – toto ocenenie si odniesli BARBORA STOLÍNOVÁ za poviedku z prostredia hokejových fanúšikov
„DĚKUJEM, HOŠI, DĚKUJEM“ a minuloročný víťaz
najnižšej vekovej kategórie JAKUB HUDÁK za fejtón
„A VLASTNE SA NIČ NESTALO“. Tretie miesto obsadila
MARTA PTÁČKOVÁ za text „VÝLET NA SLOVENSKO“.
Zvláštnu cenu poroty za duchovný rozmer získala v tejto
kategórii študentka strednej školy pre nevidiacich a slabozrakých BARBORA BIHÁRYOVÁ. V najvyššej kategórii
zvíťazila MICHAELA ROSOVÁ s poviedkou „KAROLOVA
VEĽKÁ ŽENA“. Táto autorka, študentka divadelnej dramaturgie na brnianskej JAMU, obsadila v minulom ročníku
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Druhá várka
skvelých textov
VLADIMÍR SKALSKÝ
kollárovskej súťaže tretie miesto, tento rok získala po
množstve iných ocenení aj jednu z troch cien v ostro
sledovanej súťaži Román, vypísanej na Slovensku.
Druhé miesto tentoraz obsadila minuloročná víťazka,
študentka pražskej slovakistiky VERONIKA PAVLŮ,
ktorá bodovala poviedkou „SĽUBUJEM, ŽE SA VÁM
NIKDY NEPOKAZÍM“. Tretie miesto patrí RADOSLAVE
PEKAROVEJ za text „NA VLNÁCH ŽIVOTA“.
Mimoriadne sympatický je výpočet inštitúcií, ktoré
súťaž podporili: Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Bratislava, Ministerstvo kultúry ČR, Literárne informačné centrum, Slovenská národná knižnica, Slovenskočeský klub, Spoločnosť Jána Kollára, Art Benický, Slovenský inštitút v Prahe a Hewlett-Packard. Partnermi
vyhlásenia výsledkov boli Slovenská reštaurácia Hotela
Paulíny a Metrostav.
Súťaž sa zaradila medzi najpríjemnejšie tradície medzi
slovenskými aktivitami v Česku, už teraz sa možno tešiť
na tretí ročník...
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MIRY NÁBĚLKOVEJ
SNÍMKY: ARCHÍV

Nepál
objektívom
lingvistky
VLADIMÍR SKALSKÝ
Bola to zvláštna udalosť – vybočenie
z koľajníc, na ktoré sme si zvykli. Vernisáž
výstavy Miry Nábělkovej, ktorá vedie kabinet
slovakistiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Uskutočnila sa v Slovenskom inštitúte
a keby išlo o fotografie akokoľvek súvisiace
so slovakistikou či Slovenskom, z hľadiska
dramaturgie by nešlo o nič zvláštne, až na to,
že Mira Nábělková nám dosiaľ nebola známa
ako fotografka. Lenže išlo o fotografie z jej
cesty po Nepále. Vernisáž to bola tiež netypická, v istom zmysle skromná, pretože nie
pre širokú verejnosť - publikum bolo tvorené
pedagógmi, študentami a povedzme priaznivcami pražskej slovakistiky (uskutočnila sa
totiž v rámci akéhosi neformálneho lúčenia
so starým rokom, organizovaného práve
najmladšími slovakistami). V inom zmysle
však bola vysoko nadštandardná, či ešte
skôr „mimoštandardná”: horeli vonné tyčinky, zneli nepálske bubny a Mira Nábělková
citovala zo svojich e-mailov, ktoré posielala
z krajiny kdesi na streche sveta. Tie e-maily
neboli o situácii v Nepále, ani o problémoch
fotografa. Hoci vlastne v akomsi pocitovom
zmysle boli aj o tom. Ale súčasne napríklad
aj o jazykovede, hoci zakódované do jazyka nesmierne vzdialeného vedeckému,
takého, aký je typický vari iba pre Miru Nábělkovú. Aj to je dôvod, prečo sa na každé
stretnutie s ňou, telefonát, textovú správu či
elektronickú poštu vždy veľmi teším. A tých
stretnutí je veľa, pretože spolupráca medzi
Slovensko-českým klubom či Slovenským
literárnym klubom v ČR a pražskou slovakistikou je stále širšia – na kultúrnych akciách,
na Literárnej súťaži Jána Kollára, v literárnej

revue Zrkadlenie-Zrcadlení... Ale radšej sa
začítajte do jedného z e-mailov a prezrite si
zopár fotografií, hoci možno nenájdete všetky príbehy za nimi. Pretože je určite iné, keď
sa dozviete, že skupina ľudí sediacich na
zemi je rodičovské združenie, iná skupinka
zase zasadnutím Nepálskej jazykovednej
spoločnosti...
Niekde pod masívom Anapurny, skoro
Tibetská náhorná plošina, 10. decembra
Vietor: vietor v údolí Kali Gandaki je
veľký a pravidelný (nie rovnako po celý
deň, stupňuje sa, silnie popoludní) a prašný – keď ide človek proti nemu, je to ťažké
– a na tvári potom vrstvička oceánskeho
starého piesku... aj mi kus poškodilo pery,
natierala som sa proti slniečku, ale piesok
a vietor aj tak ...
A milé, ako sme sa tu včera rozprávali
o rieke, Kali Gandaki, mne sa o nej chcelo
hovoriť ako o „she“, ona... veľmi to v sebe
mám, že ONA, rieka... (prastará, staršia ako
horské masívy okolo)... iste nie pri každej,
Váh či Hron veď nie celkom tak – ale pri nej
celkom... John, v angličtine, to tak, jasne,
nemá, aj zvláštne mu bolo... a v nepálčine je
to tiež ona... veľmi je krásne to údolie, púštne-pustatinné, sivé, široké, a ona sa vinie
v strede, ale nie že by v jednom prúde, taká
všelijaká rozptýlená, krútivá... a hory nad
ňou.... Nilgiri s bielym vrcholom... a iné...
sem tam jazdec na koni, alebo karavána...
ovečky... a mulice s nákladom, hore do
vrchov... je to prírodný priepust do Tibetu
(cez Horný Mustang)... alebo z Tibetu... tadiaľto utekali, aj sa usadili, založili osady...
Ale ešte s tým rodom – je to zvláštne,

nikdy som to tak veľmi ako tu neprecítila (aj
keď to viem, mám v sebe, aj keď to učím)
(aký je rozdiel povedzme, obraz, predstava, pri Pasternakovom: Sestra moja žizň
– a v češtine či slovenčine Brat môj život...
alebo zase naše čajka – racek... Čechovova Čajka... aký rozdiel)... „zobrazovacia” sila
rodu... gramatického...
Aj ten Everest... že je v tom všeličo veľmi
iné, keď sa povie Čomolungma... to isté že
je – a pritom čo sa vynára s menom... iný
obraz pri každom... Everest, že je „náš”,
zglobálnený, (a taký dáky „horolezecký”),
a Čomolungma je tu doma, iná... veď iste,
domáce meno, aj obsah/význam mena...
ale hrá v tom veľkú úlohu aj rod... (nepálske
Sagarmatha, Bohyňa nebies, sa mi, ktovie
prečo, tak neprivráva :-)

Everest mi je „najvyšší vrchol” („zliezateľný/dosahovateľný”), nejaká ostrosť v tom
a chlad... a „ona”, Čomolungma, Matka
sveta, rozložitá a majestátna a mäkšia
v čomsi a „živá” (on nie tak), aj nedostupná aj nad všetkým, a čosi také pritom veľmi „matriarchálno chránivé”, neviem to ani
dobre uchopiť, ale je v tom veľký rozdiel,
neviem, či by som k tomu až takto mohla
prísť doma (no, neprišla som, aj keď mi to
pripadá veľmi prirodzené a jasné... asi že
tá sila tu vyplýva zo zážitku/zažitia tohto
sveta...)
Je mi Čomolungma veľmi krásna a aj
moja (tak – aj „pre mňa” že tu je, aj
nado mnou stále, aj doma keď budem)
- hoci som sa k nej, takej, reálne príliš
nepriblížila...
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Nežila som
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Slovenské divadlo v Praze 2007

KRST KNIHY

12. ročník
únor- květen 2007

nadarmo

Divadlo Bez zábradlí, občanské Sdružení Adria a hl. m. Praha
ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze
za podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva kultury SR
a Městské části Praha 1

Tak znie názov knihy MUDr. Juraja Szánta, ktorú na konci minulého roku
vydal Slovenský literárny klub v ČR. Jej podtitul výstižne vyjadruje obsah
publikácie: Osudy slovenskej novinárky doma i vo svete. Zostavovateľ
knihy, manžel Oľgy Szántovej, rodáčky z Bratislavy, s ňou prežil vyše
tridsať rokov. Neznámemu čitateľovi približuje už na pohnutom osude
Oľginho otca, ktorý sa stal obeťou politických procesov, ako mohla doba
ovplyvniť život celej rodiny. Veľmi citlivo a s hlbokou láskou je vykreslená
neľahká Oľgina cesta za jej novinárskymi ambíciami v čase normalizácie,
keď mala zakázané publikovať a pracovať v rozhlase. Po dlhoročných
represiách sa jej podarilo vrátiť do redakcie Zahraničného vysielania
Československého rozhlasu až na prelome rokov 1989 – 1990. Publikácia
obsahuje aj niektoré slovenské, české a anglické ukážky z knižnej

Program
(hraje se na scénách
Divadla Bez zábradlí a Divadla Karlovy Vary)
10. února 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Slovenské národné divadlo
V. Haim: VALČÍK NÁHODY
Hrají: Z. Fialová a . Kostelný
Režie: ubomír Vajdička

11. února 2007 v 15.00 a 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
12. února 2007 v 19.30 hod.
Divadlo Karlovy Vary
Slovenské národné divadlo Bratislava
B. Ahlfors: POSLEDNÁ CIGARA
Hrají: E. Vášáryová, E. Horváth,
Š. Bučko, I. Timková
Režie: Emil Horváth

13. února 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Dana Lukasiňska: AGÁTA HADÁ PRÁCU
Hrají: K. Turjanová, D. Dolná, E. Pavlíková,
E. Večerová, D. Kuffelová, Z. Moravcová,
M. Ochránek, P. Kadlečík, V. Bartoň
Režie: Svetozár Sprušanský
4. března 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava
T. Bernhard: PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK
Hrají: Z. Krónerová, Z. Furková, P. Šimun
Režie: Juraj Nvota

PODPISOVANIE KNÍH NEBRALO KONCA...

JURAJ SZÁNTÓ (VĽAVO) A JEDEN Z KRSTNÝCH OTCOV DAVID VAUGHAN

SNÍMKY: LÝDIA ŠIMURKOVÁ

a novinárskej tvorby Oľgy Szántovej,
ako aj spomienky jej priateľov
a spolupracovníkov...
Uprostred decembra zorganizoval
Slovenský literárny klub veľmi milé
stretnutie pri príležitosti prezentácie
tejto knihy. Bolo doslova šokujúce,
koľko ľudí - kolegov a priateľov Oľgy
a Juraja Szántovcov - sa zišlo v átriu
Českého rozhlasu. Takmer sa tam
nepomestili... Na šťastnú púť vypravili
publikáciu „Nežila som nadarmo“
riaditeľ Radia Praha Českého rozhlasu
PhDr. Miroslav Krupička a bývalý Oľgin
ÚRYVKY Z KNIHY
blízky rozhlasový spolupracovník
PREČÍTALA DLHOROČNÁ
MODERÁTORKA A REDAKTORKA
David Vaughan, ktorý predstavil i akúsi
ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO
ROZHLASU IRENA NOVOTNÁ
„koláž“ jej rozhlasových nahrávok.
Atmosféru vhodne dokreslila majstrovskou hrou na klavír študentka HAMU
v Prahe, Čechoaustrálčanka Suzanne Hlinka. Som presvedčená, že
tento krehký predvianočný večer sa stal dôstojným pamätníkom a holdom
slovenskej novinárke, hrdej a silnej osobnosti, ktorá vskutku nežila
nadarmo...
Naďa Vokušová

24. března 2007 v 19.30 hod.
Divadlo Karlovy Vary
25. března 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Štúdio L+S Bratislava
E. E. Schmitt: MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
Hrají: M. Lasica a M. Sládečková
Režie: Vladimír Strnisko
1. dubna 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Christo Bojčev: ORCHESTER TITANIC
Hrají: E. Livezňuk, V. Rusiňák, J. Tkáč,
S. Škovranová, S. Hudák,
Režie: Jozef Ciller
15. dubna 2007 v 15.30 a 19.30 hod.
Divadlo Bez zábradlí
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka: DESATORO
Hraje celý soubor Radošinského naivného divadla
Režie: Ondrej Spišák
9. května 2007 v 19.00 hod.
Divaadlo Bez zábradlí
LIPA SPIEVA LASICU - koncert
Peter Lipa and Band + Milan Lasica
červen 2007 v 19.00 hod.
Divadlo Bez zábradlí
MIRO ŽBIRKA - koncert
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S LEKÁROM A ETYMOLÓGOM

MUDr. Jan Hugo vybudoval
prestížne vydavateľstvo lekárskej
literatúry Maxdorf. Verejnosti
je známy ako jeden z dvojice
autorov, ktorá vytvorila Praktický
slovník medicíny a Veľký lekársky
slovník. V roku 2005 vyšiel prvý
už v siedmom, druhý v piatom
vydaní. Členovia Slovenskočeského klubu ho však stretávajú
i na niektorých akciách, najmä
na tých, ktoré prebiehajú
v spolupráci so Spoločnosťou
MUDr. Ivana Hálka, ktorej bol
spoluzakladateľom. Teraz
prekvapil novým dielom, ktorého
je hlavným editorom a prvý zo
širšej skupiny spoluautorov: je
to Slovník nespisovné češtiny
– zbierka viac ako 14 tisíc hesiel,
ktorých prameňom je argot, slang
a hovorová reč rôznych vrstiev
a skupín spoločnosti. Nový
výkladový slovník isto zaujme aj
Slovákov, žijúcich, pracujúcich
či študujúcich v ČR, preto sme
položili Janovi Hugovi niekoľko
otázok:

Aký máte vzťah k slovenčine a k Slovákom?
Slovenčina mi bola odmala veľmi blízka, prečítal
som desiatky slovenských kníh, beletriu aj odbornú
literatúru, mnohí z nás si pamätajú časy, keď v slovenčine vychádzali niektoré preklady, ktoré v češtine
vyjsť nemohli. K hlbšiemu záujmu o slovenčinu ma
však priviedla opäť poľština. Skutočnosť, že nepočujem každý deň v rozhlase aj slovenčinu, vnímam ako
stratu a to z mnohých dôvodov. Slovenčina je pre mňa
aj prostredníčkou v styku s maďarskými priateľmi,
žijúcimi na Slovensku. Naše nakladateľstvo vydalo
niektoré lekárske diela slovenských autorov v slovenčine, čo kedysi zaznamenali aj Slovenské dotyky. Tu

by som chcel poznamenať, že o naše knihy je trvalý
záujem aj v Slovenskej republike.
Vráťme sa však ku Slovníku nespisovné češtiny.
Využívate aj literárne pramene?Ako vám pomáha internet?
Slovník aspoň v posledných desiatich rokoch vznikal na „maxdorfovskej“ pôde, je to teda náš nakladateľský projekt, na ktorom sa aktívne podieľa veľa ľudí.
Pomáhajú nám i staršie práce, napríklad slávna stať
Argot a slangy, ktorú publikoval v roku 1935 profesor
Oberpfalcer. Vďaka nej som postupne objavoval aj
ďalšie historické zdroje argotu. V hľadaní prameňov
nám pomohla i riaditeľka Mestskej knižnice v Pra-

Oba
naše národy
SNÍMKY: ARCHÍV
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SÚ KREAT

JURAJ SZÁNTÓ

Ste lekár, ale aj uznávaný slovnikár a ani jazykovedci vás
nepovažujú za diletanta. Ako ste sa k tomu dopracovali ?
Etymológia, náuka o zákonitostiach vývoja slov,
o zmenách ich významu a o ich vzájomnej príbuznosti
ma zaujíma od mladých liet. To ma viedlo k tomu, aby
som najprv čo najdôkladnejšie poznal svoju materčinu, ale postupne aj iné jazyky. Vyrástol som v rodine,
kde sa pokladalo za normálne plynulo hovoriť aspoň
jednou cudzou rečou a druhú ovládať tak, aby ste
rozumeli písanému textu a dokázali sa dohovoriť.
Mňa však nebolo treba nútiť, jazyky ma priťahovali
ako magnet a obľúbil som si predovšetkým nemčinu
a angličtinu, na gymnáziu vďaka skvelej ruštinárke
dokonca aj nepopulárnu ruštinu.
Ktorý z jazykov okrem materinského máte najradšej?
Najviac ma nadchla poľština. Práve jej štúdiom som
si začal uvedomovať veľa skrytých súvislostí a češtinou. Dosť som toho preložil z angličtiny, nemčiny
a ruštiny, ale najradšej som prekladal z poľštiny.

KRSTNÝM OTCOM SLOVNÍKA NESPISOVNEJ ČEŠTINY SA STAL JIŘÍ SUCHÝ

JANOM HUGOM
he, pani doktorka Čadková. Internet je vynikajúcim
zdrojom pre primárne vyhľadávanie. Najmä takzvané
chaty a blogy obsahujú dnes už obrovské množstvo
jazykového materiálu, aj keď ich jazyk nie je identický s hovoreným prejavom. Slúži nám na overovanie
a vyhľadávanie. Podarilo sa nám na to vytvoriť celkom spoľahlivú metodiku.
Kedy a ako ste na slovníku začali pracovať?
Ak by som to počítal od jeho prvej podoby na ručne
písaných kartičkách, tak je to už viac ako dvadsať
rokov. Lexikálny materiál pochádza z rôznych prameňov. Spočiatku som zbieral brnenský argot, takzvanú plotňáčtinu, a remeselnícky slang. Poznal som
niekoľkých majstrov, ktorí dokázali nielen vytvoriť
z dnešného pohľadu úžasné veci, ale používať v reči
klasické slangové výrazy svojho remesla. Obdobne
som získaval aj slang železničný, čo bolo o to ľahšie,
že môj dedko a strýko boli železničiari. Postupne som
zainteresoval aj niekoľkých priateľov, takže za rozšíril

ÍVNE

okruh oblastí, z ktorých sme získavali slangové výrazy. V rade odborov sme našli ľudí, ochotných pomôcť
zozbieraním slov, ktoré odpočúvali medzi spolupracovníkmi.
Česi a Slováci za sedemdesiat rokov spoločnej
armády, bezpečnosti, železníc a iných odvetví deň čo deň
navzájom bezprostredne komunikovali všade, kde spolu
slúžili. Ako posudzujete vplyv slovenských nespisovných
výrazov a ich prenikanie do hovorovej češtiny?
Máte pravdu, slovenčina mala na češtinu veľký
vplyv, najmä vo vojenskom prostredí prebiehala živá
obojstranná „výmena“ slangových výrazov. Svoj vplyv
mala aj televízia (napríklad výrazy dovi, poliš, odbachnúť a iné). Iné slová sa preberali na báze profesného
styku Slovákov a Čechov, v hudobníckom slangu sa
používa napríklad výraz sobáška pre najmenšiu súpravu bicích nástrojov, bez veľkého bubna a kotlíka.
Zaujímavé je však to, že aj z posledných pätnástich
rokov sa objavujú nové slová ako pořešit, ktoré je istot-
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ne zo slovenského poriešiť, lebo v slovenčine sa slovo
používalo o dobrých desať rokov skôr. U tohto hesla
citujeme pregnantné slovenské hodnotenie úradníckeho slangu, poprosíme ale láskavého čitateľa, aby
sa pozrel do slovníka, lebo citácia by mimo kontext
slovníka pôsobila vulgárne.
V etymologických poznámkach citujete veľa
slovenských slov.
Etymológia dáva vidieť zaujímavé súvislosti oboch jazykov,
ako aj ich spoločný pomer k iným jazykom, predovšetkým
nemčine. Vplyv nemčiny na oba jazyky je dobre známy, ale
nie každý vie, že vďaka tomuto vplyvu sú niektoré slovenské
nárečia, napríklad banskoštiavnicke, veľmi blízke ostravskému dialektu.
Prvé vydanie, ktoré vyšlo v máji, bolo skoro vypredané,
druhé vydanie ste vydali až koncom októbra. Bol to
zámerný ťah či ste na slovníku ďalej pracovali?
Nebol to marketingový ťah, hoci záujem, ktorý sa
takto zvýšil je príjemný. Druhé vydanie je rozšírené
približne o 2000 hesiel, boli opravené niektoré chyby
a využité aj príspevky čítatelov, ktoré našej redakcii
posielajú na internetovú stránku www.slangy.cz. Kmotrom druhého vydania bol známy herec a hudobník,
Jiří Suchý, zakladateľ legendárneho pražského divadla Semafor.
V prehľade literatúry citujete Slovník slovenského
slangu Braňa Hochela. Čo majú slovenský slang a český
slang spoločné?
Hochelov slovník možno dnes už označiť za klasické dielo, ktoré je veľkým prínosom nielen pre slovenskú, ale i pre českú lingvistiku. Pri listovaní v oboch
týchto slovníkoch vidno, aké kreatívne sú oba naše
národy, čo dozaista presahuje lingvistiku.
Ako ste vnímali rozdelenie spoločného štátu, v ktorom
ste vyrástli?
Neveril som, že sa to môže stať a dlho som sa
s tým nemohol zmieriť. Slovenčina mi veľmi chýba
v rozhlase i v televízii. Je celkom známe, že rozdelenie spoločného štátu bolo hlúpe z hľadiska ekonomického, ale málokto vie, že bilingválne prostredie,
hoci sú oba jazyky veľmi blízke, značne prispieva
k schopnosti naučiť sa akýkoľvek ďalší cudzí jazyk
oveľa lepšie, než jednojazykové prostredie. U staršieho syna sa mi podarilo vzbudiť o slovenčinu záujem
už keď bol malý a keď bol u mojej brnenskej babičky,
díval sa predovšetkým na Markízu. V novembri 2003
som mu priviezol nový diel Harryho Pottera z Bratislavy, kde vyšiel hádam o mesiac skôr ako v češtine.
Ale späť k našim národom. Slováci sú samostatným
národom, tak ako Česi, slovenčina je samostatným
príslušníkom skupiny západoslovenských jazykov, tak
ako čeština alebo poľština. Pochopil som, že je lepšia spolupráca, o ktorej nikto nemôže povedať, že je
vynútená. Radujem sa z úspechov slovenských spevákov v Čechách. Ako lekár vidím, že dosť odborných
spoločností po niekoľkých rokoch separátnej činnosti
opäť poriadajú česko-slovenské konferencie, odborné
časopisy vychádzajú spoločne. Myslím si, že žiadne
dva národy Európy nemajú také tesné a pritom neformálne vzťahy ako Slováci a Česi.
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VISEGRAD – TERRA INTERCULTURALIS

Už niekoľkokrát sme spomínali na stránkach nášho časopisu projekt Slovensko-českého klubu
„Visegrad – Terra Interculturalis“, ktorý realizujeme spolu s menšinovými organizáciami z krajín
V4 s podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu. Celý program bol uvedený do života
22. mája minulého roku na tlačovej konferencii na Úrade vlády ČR.

Úspešný

projekt
Následne sa počas troch septembrových dní konala
na zámku v Budmericiach konferencia o vzájomných
národnostných menšinách vo visegrádskom priestore.
Stala sa príležitosťou rozobrať špecifiká tej-ktorej
menšiny, ako aj odlišnosti politiky jednotlivých krajín

voči menšinám, žijúcim na ich území, ako aj voči svojim
krajanom v zahraničí. Okrem konferencie ako-takej sa
v Budmericiach uskutočnil aj prvý literárny večer v rámci
tohto projektu. Moderoval ho slovenský prozaik a zástupca
riaditeľa Literárneho informačného centra v Bratislave
Anton Baláž a vystúpili na ňom traja autori – maďarský
básnik žijúci na Slovensku Árpád Tözsér, pražský
slovenský literát a pesničkár Dušan Malota a slovenský
básnik z Maďarska Imrich Fuhl.
Pred decembrovými sviatkami sme pripravili ďalšie
literárne stretnutie, tentoraz v pražskom Café Teatri
Černá labuť. Svoju tvorbu i poznatky z menšinového
literárneho pôsobenia predstavili tri ženy: Judita
Kaššovicová, ktorá pôsobí na maďarskom juhu Slovenska
a získala v minulom roku cenu za najkrajšiu slovenskú
knihu roka „Šamorínske verše“. Poľská poetka Renata
Putzlacher, ktorá žije na severnej Morave (okrem
iného prekladá do poľštiny piesne Jaromíra Nohavicu)

si na túto príležitosť prichystala aj pražský krst svojej
najnovšej zbierky. Napokon sme predstavili i nádejnú
mladú spisovateľku, Slovenku v Prahe, Violu VyholenúŠípivú s jej pripravovaným denníkom. Zhudobnené verše
Judity Kaššovicovej zahrala ad hoc vytvorená bluesová
skupina s vtipným názvom V3 (traja
muzikanti sú totiž slovenskej, poľskej
a českej národnosti) na čele s Martinom
Kráľovským.
Pred koncom tohto hektického
roku uzrel svetlo sveta aj zborník
z medzinárodnej budmerickej
konferencie, ktorý nesie názov celého
projektu „Visegrad - Terra Interculturalis“.
Tí, ktorí sa o problematiku zaujímajú či
sa dokonca ňou zaoberajú, tu nájdu celý
rad veľmi atraktívnych príspevkov. Je to
napríklad príhovor podpredsedu vlády
SR Dušana Čaploviča či veľvyslanca
SR v ČR a predsedu organizačného
výboru celého projektu Ladislava
Balleka. O politike Slovenska voči
krajanom hovorí príspevok predsedníčky
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vilmy Prívarovej. Sú tu i cenné
informácie predsedu celoštátnej
slovenskej samosprávy v Maďarsku
Jána Fúzika, predsedu kongresu
Poliakov v ČR Józefa Szymeczka,
slovenského spisovateľa Gustáva
Murína, ako aj predstaviteľov maďarskej
menšiny v Česku a na Slovensku,
slovenskej a českej v Poľsku, českej
a poľskej na Slovensku a napokon aj
slovenskej v Česku. A tiež príspevky odborníkov, vrátane
štúdie o migrácii Rómov zo Slovenska do Česka...
Jednoducho tém zhrnutých v zborníku je naozaj dosť.
A treba dodať, že publikácia je ešte ozvláštnená veľmi
zaujímavými kolážami českého básnika Miroslava
Huptycha.
Účasníci konferencie v Budmericiach sa zhodli
na tom, že projekt by mal pokračovať i v tomto
roku. Literárne výmeny vystriedajú tentoraz výmeny
divadelné, čo bude nepochybne tiež veľmi inšpirujúce.
A ďalšia konferencia, ktorá by sa mala zamerať už na
užšie témy, sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude
konať vo Varšave. Zdá sa, že projekt, mapujúci život
vzájomných menšín v konkrétnych štyroch krajinách,
ich ovplyvňovanie sa, problémy i úspechy, sa rozbehol
naozaj veľmi dynamicky. Veríme preto, že z neho
vyplynie ešte veľa prospešného.
Naďa Vokušová, Vladimír Skalský

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
CIEVNA MOZGOVÁ
PRÍHODA
V zdravotníckej dokumentácii sa používa skratka CMP, ľudovo sa hovorí o mozgovej porážke.
Ide o postihnutie určitej časti mozgového tkaniva
na podklade poruchy ciev, tj. ich nepriechodnosti
s následnou ischémiou (mozgový infarkt) alebo poruchy celistvosti cievnej steny s následným krvácaním
do mozgového tkaniva (mozgové krvácanie). Okrem
bolestí hlavy siahajú prejavy od prechodných porúch
hybnosti a reči až po bezvedomie, ochrnutie a smrť.
(Prameň: Velký lékařský slovník, Maxdorf 2005)

K mozgovej porážke môže dôjsť zúžením alebo uzáverom ciev, zásobujúcich mozog krvou, čo má za následok
odumretie jeho častí, ktoré potom už nie sú schopné regenerácie. Ide teda o zmeny nenapraviteľné. Výskyt je častý
u ľudí medzi 40. a 50. rokom života, vo veku, keď dosahujú
vrchol profesionálnej kariéry. Príznaky vyplývajú spravidla
z neočakávaného výpadku jednej či niekoľkých mozgových
funkcií, napríklad poruchou reči, citlivosti či oslabnutím svalov. V súvislosti s rečou môže ísť o neschopnosť vyslovovať
slová artikulovane, hovoriť v logických a plynulých vetách
a tiež porozumieť reči iných. Svalová slabosť sa prejavuje ochabnutím končatiny, prípadne polovice tela, často
poklesom ústneho kútika. Závrat býva spojený s pocitom
nutkania na zvracanie či so zvracaním.
Pri takýchto príznakoch je priam otázkou života a smrti,
aby prítomní vedeli o čo ide, poskytli postihnutému prvú
pomoc, a v rámci záchranných opatrení čo najrýchlejšie
zabezpečili najmä príjazd odbornej pomoci. Z hľadiska
prežitia a zmiernenia následkov sú kritickým časom prvé tri
hodiny, v rámci ktorých treba pacienta dopraviť do nemocnice. Na nutný čas čakania by mal byť uvedený do polohy
s mierne podloženým trupom a hlavou otočenou k ochabnutej strane, pričom treba dbať, aby nedošlo ku vdýchnutiu
zvratkov. Dolné končatiny mu treba prikryť.
Riziko cievnej mozgovej príhody s pribúdajúcim vekom
stúpa, po päťdesiatke sa už každým ďalším deceniom až
zdvojnásobuje. Komu vlastne mozgová porážka hrozí najväčšou mierou – dajú sa vôbec ľudia zaradiť do nejakých
skupín so zvýšeným rizikom? Pravidelná lekárska kontrola
a svedomitá sebakontrola je dôležitá predovšetkým pre
každého jedinca, ktorý už prežil mozgovú porážku, pretože
je riziku vystavený aj naďalej. S pomerne vysokým rizikom
musia počítať i ľudia s poruchou srdcového rytmu. Riziko
hypertonikov je dva až trikrát vyššie oproti ľuďom s normálnym tlakom krvi. Svoj tlak by mali udržovať okolo normálnej
hodnoty l38/83 Hgmm. S približne rovnako vysokým rizikom
žijú diabetici v porovnaní s ľuďmi, ktorí nemajú cukrovku,
preto je aj u nich dôležité, aby svoju základnú chorobu mali
dobre kompenzovanú a mali v normále i hladinu krvných
tukov. Riziko sa však aj bez týchto chorôb zvyšuje následkom nadmernej konzumácie alkoholických nápojov a to asi
štyrikrát, fajčenia cigariet dvakrát a obezity jeden a pol až
dvakrát oproti riziku ľudí bez takýchto problémov. Na ohrození sa podieľa rad činiteľov, avšak výrazne ovplyvniť alebo
celkom eliminovať môžeme iba niektoré z nich. Najdôležitejšia je však prevencia. Aj u človeka, ktorý už mozgovú porážku raz prekonal, by mali byť prvoradé opatrenia, ktoré môžu
hrozbu druhej či tretej príhody odvrátiť alebo aspoň znížiť
na minimum.
MUDr. Juraj Szántó

ČESKO-SLOVENSKÝ FILM

Abelov
čierny pes
JAROMÍR NOVAK
SNÍMKY: ARCHÍV

Pozreli sme si ten film, keď ho ešte
nevideli ani herci, čo v ňom účinkujú.
Dobrý film. A po stretnutí s režisérkou
Marianou Čengelovou - Solčanskou
a produkčnou Kristínou Pružincovou
máme pocit, že slovenský film
má ešte nádej.

MARIANA ČENGELOVÁ-SOLČANSKÁ A KRISTÍNA PRUŽINCOVÁ

V decembri mal na bratislavskom filmovom festivale premiéru „Abelov čierny pes“. Polhodinový bakalársky film študentky 3. ročníka Katedry filmovej a televíznej réžie na FTF
VŠMU. Po Novom roku ho predstavila aj Česká televízia,
lebo pre Čechov má film pridanú hodnotu. Účinkujú v ňom
aj českí herci, bol nakrútený v českej dedine, ale vo svete,
ktorý onedlho bude minulosťou. V dedine Svatá Helena v
rumunskom Banáte.

Záhrada? Šulík?
Zaujímavý je nielen príbeh filmu, ale aj filmárky. Mariana,
pôvodom z Nitry, študovala na Karlovej univerzite v Prahe a
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre politológiu a kulturológiu. Stala sa učiteľkou a netušila, že niekedy bude robiť
filmy. Raz sedela v parku, keď k nej prišiel kamarát novinár s
košíkom jabĺk. „Dajte si,“ povedal. „Sú to jablká zo Šulíkovej
záhrady. Z tej Záhrady.“ Mariana nechápala jeho nadšenie.
Nevedela, kto je Martin Šulík a o akú Záhradu ide. Tak si
vyhľadala informácie na internete, kde si všimla, že Šulík,
vedúci katedry réžie, pozýva záujemcov o štúdium réžie na
konzultácie. Šla tam zo zvedavosti, čo sa jej stalo osudné.
Šulík bol natoľko presvedčivý, že sa prihlásila na štúdium a
prijímačky urobila ako prvá v poradí. „Za to, že niekto objavil
vo mne zárodky talentu, môžu Stano Párnický, vedúci nášho
ročníka, a Martin Šulík,“ tvrdí. Mariana už má na konte via-

SLOVENSKÉ
DOTYKY

ideálny pre film. Zistila, že stojí vo Svatej Helene. „Myslela
som si, že to bude kdesi na Morave, a šokovalo ma, že ide
o dedinku na juhu Rumunska.“ „A ona tým šokovala mňa,“
tvrdí Kristína Pružincová, ktorá s Marianou ako produkčná
spolupracovala aj na iných filmoch, a tam, ako s humorom
dodáva, sa zrodilo ich „filmové manželstvo“. Vybrali sa do
Rumunska, uvideli české dediny a povedali si, že iné prostredie pre film už hľadať nebudú. Mnohí ich od výpravy do
Rumunska odhovárali, ale baby si presadili svoje. Aj napriek
tomu, že pridelený grant nestačil. Keď Slovenská televízia
nepodporila študentské filmy ponúknuté VŠMU, Kristína
poslala scenár do Českej televízie. „Aké bolo naše prekvapenie, keď nás, anonymné študentky, pozvali do Prahy a
povedali nám, že náš projekt je hodný podpory,“ hovorí. Zau-

HLAVNÚ ÚLOHU DOSTAL PAVEL LIŠKA

cero študentských filmov. Jeden z nich, „Monštrancia“, bol jalo ich, že film bude zároveň aj dokumentom o zanikajúcom
ocenený na domácich aj zahraničných filmových festivaloch. svete českého etnika v Rumunsku.

Zakázané slepačince
„Abelov čierny pes“ sa ešte ani nedostal do kín a už o ňom
kolujú fámy zo zákulisia, že to bolo veľké dobrodružstvo a
dobrá zábava. Ide o voľnú adaptáciu kanadskej rozprávky
Čierny pes Jeana Labadieho o plachom starom mládencovi
na okraji dediny. Aby získal rešpekt, presvedčí dedinčanov,
že si kúpil veľkého psa, ale sám po nociach brechá a zavýja.
Mariana mala pre hlavnú úlohu jasnú voľbu. Nikto iný ako
Pavel Liška. Jeden z najobsadzovanejších českých hercov.
Pavel to prijal. Za nulový honorár! Tak ako jeho manželka a
ostatní herci - Ľubo Paulovič, Štefan Kožka a Ivan Palúch.
„Pavel mi v krčme v Svatej Helene povedal, že vždy túžil navštíviť české osady v Rumunsku, ale mal predsudky. Nakoniec
tam prišli obaja aj s ročným synčekom, ktorého Kristína Lišková-Boková pokojne dojčila na lavičke pred krčmou. Pavel len
všetkých požiadal, aby Šimonka nenechali jesť slepačince,
lebo v tom veku si všetko dával do úst,“ spomína režisérka.

Paul Newman a fúrik hnoja

Pavel Liška sa počas nakrúcania pochvalne vyjadroval
o triu slovenských hercov Ľubo Paulovič - Štefan Kožka
- Ivan Palúch. Mariana je rada, že vďaka jej filmu vznikli
nové priateľstvá. Liška z Palúcha s obľubou ťahal herecké
grify, Paulovičovi povedal, že vyzerá ako Paul Newman, a na
Kožku sa nenahneval ani vtedy, keď naňho vysypal fúrik
kravského hnoja. Mariana na „svojich“ hercov nedá dopustiť. „Ivan Palúch je môj dobrý duch. Bude v každom mojom
filme,“ sľubuje. Števo Kožka bol vždy prvý na pľaci, po dedine
chodil vo filmovom kostýme a neváhal sa v krčme pobiť za
česť filmárov. A Ľubo Paulovič filmovú úlohu starostu zobral
naozaj vážne. „Zavolal mi, že v rodnej obci bude kandidovať
za starostu. A že mu chýba filmový klobúk,“ hovorí Mariana.
Tandem Mariana - Kristína už začal pracovať na svojom
prvom veľkom filme s pracovným názvom „Lietajúci Cyprián“. Podľa legendy o mníchovi z Červeného Kláštora. Mladé
filmárky sa uchádzajú o granty. Veria, že im pomôže aj Slovenská televízia, a možno film bude „visegrádsky“, ako tvrdí
Prečo Rumunsko?
Mariana, čiže slovensko-česko-poľsko-maďarská koprodukMariana priznáva, že za to môže ďalšia náhoda. Na výsta- cia. Hlavnú úlohu by mal dostať známy poľský herec. Ak sa to
ve fotografií videla snímku domčeka, ktorý bol v jej predstave podarí, do Červeného Kláštora by z Poľska zašiel aj pešo.
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MISS SVETA

Táňa, čo odporúčate dievčatám, ktoré chcú
uspieť v rôznych súťažiach krásy?
Je to jednoduché: aby zostali sami sebou a boli čo
najprirodzenejšie. To je najdôležitejšie. Ďalej by som
im poradila, aby mali dostatok trpezlivosti, usilovnosti,
disciplinovanosti, aby ustavične na sebe pracovali a aby
nezabudli ani na svoje vzdelávanie, školu. Veď nejde len
o vzhľad, to by bolo priveľmi jednoduché... Ide o tvrdú
prácu na sebe. A tiež nenechať sa zlomiť, keď im do cesty
príde závisť a neprajnosť. Skrátka, nevzdávať sa.
Ste študentkou 4. ročníka Súkromného gymnázia
Josefa Škvoreckého v Prahe. Ako zvládate štúdium
popri vašom veľmi nabitom programe - najmä teraz,
odkedy ste Miss World?
Škola je aj naďalej mojou prioritou. Isteže, z víťazstva
mám veľkú radosť, avšak len na tom nemôžem stavať
svoju budúcnosť. Aj keď mám veľa povinností, ktoré so
sebou prináša toto prvenstvo, snažím sa čo najlepšie
hospodáriť s časom, aby som si našla čas aj na učenie.

Koľkokrát ste boli v škole odvtedy, ako ste
zvíťazili vo Varšave?
Už viackrát, bola som tam na konzultáciách. Mám
individuálny študijný plán. Dúfam, že sa mi podarí úspešne
zmaturovať v riadnom termíne, v máji tohto roku – a keby
to predsa len nevyšlo, tak dúfam, že v septembri už
maturitu budem mať úspešne za sebou. A určite mám
v pláne ďalej študovať na niektorej vysokej škole. Popri tom
sa budem aj naďalej venovať modelingu.
Prezradíte, aké povolanie vás láka?
Mám pár tipov – veľmi rada by som sa raz venovala
diplomacii, mám rada aj históriu, bavila by ma aj práca
s médiami, komunikácia... Ešte uvidím, čo si z toho
vyberiem. Ale diplomacia zatiaľ u mňa vedie. Zvlášť
potom, ako sa mi podarilo získať tituly v domácej a svetovej
súťaži krásy, som nazbierala - a ešte v budúcnosti určite
nazbieram - mnoho cenných a užitočných skúseností,
získam aj väčší prehľad... a chcela by som všetko raz
využiť v mojom budúcom povolaní.

Po víťazstve vo Varšave ste sa presťahovali na
rok do Londýna, kde sídli aj hlavný štáb organizátorov
súťaže Miss World. Ako sa vám tam páči?
Londýn som si hneď obľúbila, a vždy sa tam teším,
keď som na cestách po svete. Anglicko ma veľmi
zaujíma. Je to krajina krásnych, historických miest
a pamiatok. Už sa teším, keď budem mať čas chodiť po
týchto pamiatkach. Len mi trošku vadí, že v Londýne
a tiež v celom Anglicku je už teraz väčšinou smutné
počasie.
Ako ste strávili prvých päť mesiacov svojho
kraľovania?
Skoro stále som na cestách. V októbri som bola
v Číne, bola to moja prvá návšteva. Navštívila som
Peking, Šang ša a Sanya, kde už bolo tri razy finále
súťaže Miss World. Číňania majú súťaže krásy vo
veľkej obľube a ľudia ma všade veľmi pekne privítali. Vo
svojom voľnom čase som sa pozrela aj do nádherných
tamojších chrámov a národných parkov. Bola to pre

Neverím
na náhody
EVA KUBÁŇOVÁ

Prešli už štyri mesiace od
chvíle, čo sa Taťána Kuchařová
stala vo Varšave svetovou
kráľovnou krásy, Miss World.
V najprestížnejšej svetovej súťaži
krásy porazila „missky“ zo 103
krajín a piatich kontinentov.
Tento historický úspech ju však
vôbec nezmenil. A kto ju pozná,
je presvedčený, že jej sláva ani
trošku nestúpne do hlavy,
a to ani v budúcnosti.
Je to stále veľmi kultivovaná,
prirodzená a milá dievčina
s usmievavými, láskavými
modrozelenými očami a krásnym
zamatovým hlasom. A navzdory
tomu, že má len devätnásť rokov,
je na svoj vek neuveriteľne
vyzretá. Silná osobnosť.
Rodáčka z Trnavy, študentka
z Opočna, ktorá sa s noblesou
správa všade, kde zavíta.

mňa zaujímavá cesta. Krásne spomienky mám aj na
New York, kde som sa koncom novembra zúčastnila
na aukcii v prospech chorých a znevýhodnených
detí, ktorá bola spojená s módnou šou. Organizovalo
ju newyorské České centrum a nadácia Sunflower
Heleny Houdové, bývalej miss Českej republiky. Aukcia
dopadla nad všetko očakávanie. Moje nádherné biele
šaty od návrhárky Hany Havelkovej, v ktorých som
zvíťazila vo finále Miss World, boli vydražené za 34 000
dolárov, teda za takmer trištvrte miliónov českých korún.
Som šťastná, že som tak mohla Helene a jej nadácii
bezprostredne pomôcť.
Aký bol váš najkurióznejší zážitok na týchto
cestách?
V Pekingu na letisku ku mne pribehli deti
a s neskrývanou zvedavosťou sa ma opýtali na to, či mi
môžu siahnuť na moje vlasy. Nikdy totiž nevideli blond
vlasy. Bolo to veľmi milé. Deťom som sa zdala ako
bábika Barbie.
Pozorujete teraz ako kráľovná krásy nejakú
zmenu vo vašej osobnosti?
Z môjho pohľadu, ťažko povedať, či som sa zmenila.
Avšak rodina, konkrétne moje dve mladšie sestry,
štrnásťročná Lívia a desaťročná Kristýna, ktoré sú
akoby moja pravá ruka a radkyne, mi povedali, že na
mne pozorujú práve tú dospelosť. Zdá sa im, že som
na svoj vek dosť vyzrela. A nielen za uplynulé mesiace,
ale vôbec za ten čas, čo som sa vlani v apríli stala Miss
Českej republiky.
Skutočne pôsobíte na svoj vek veľmi vyzretá
a silná. Čím to je?

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ

Robí vám ešte vôbec problém zžiť sa
s úlohou svetovej kráľovnej krásy?
Ani nie. Tú prácu mám totiž veľmi rada. Aj keď to
nie je vôbec ľahké, je to najmä veľa driny, avšak baví
ma a som za to nesmierne vďačná a šťastná. Veď
za ten rok, čo mi patrí korunka zo súťaže, má moja
práca s organizáciou Miss World napomáhať k zisku
až desať miliónov dolárov pre rôzne charitatívne
organizácie a projekty na celom svete.
Čo je na tej práci najťažšie?
Obrovský tlak – najmä zo strany médií. Mám
veľa povinností, naozaj nesmiem nič zanedbávať.
Musím si usporiadať časový harmonogram tak, aby
som to všetko stihla a zvládla čo najlepšie. Už si
nemôžem určovať svoj program, aj keď sa na tom,
samozrejme, zúčastňujem.
Ako Miss World ste sa doslova cez noc stali
svetovou celebritou. Kto vám pomáha najviac,
aby ste zvládli ten obrovský tlak a popularitu?
Rodina. Mám skutočne výbornú rodinu, ktorá je pre
mňa tou najväčšou oporou. Denne sme v kontakte
a všetko s nimi preberiem. Keď mi to čas dovolí,
pricestujem domov, do Opočna - aj keď len na
otočku.
Prišli ste domov na otočku aj začiatkom
decembra, na krst knihy „Jak Honza s čertem
zápasil“, ktorú napísala a ilustrovala vaša
mama a ktorý prebiehal vo vašom obľúbenom
kníhkupectve v Hradci Králové. Bolo ťažké nájsť
si čas v takom nabitom programe?
Na rodinu a na mamu si čas nájdem vždy. Aj
keby som bola kdekoľvek na svete. Jej knižka sa
mi nesmierne páči. Bola som medzi prvými, ktorí
ju čítali a spolu so sestrami sme dokonca boli pri
tom, keď rozprávky vznikali. A pravidelne sme ich
potom vyžadovali pred spaním – rada si na ten čas
spomínam.
Máte priateľa?
Priateľa v súčasnosti nemám. Nie je jednoduché
nájsť si toho pravého, zvlášť odvtedy, ako som sa

stala miss... Ale teraz mi ani nevadí, že priateľa
nemám, lebo by som na neho nemala čas.
Narodili ste sa v Trnave. Žili ste tam nejaký
čas?
V Trnave som sa len narodila, nebývali sme tam.
Z pôrodnice ma hneď previezli do Česka. Slovensko
je mi však veľmi blízke. Môj otec je totiž Slovák. Aj
keď sa s mamou, ktorá je Češka, už dávno rozviedli
– bola som vtedy ešte malá - máme aj naďalej dobrý
vzťah. Takisto ako moja mama, aj otec si založil
novú rodinu. Mám teda na Slovensku nevlastného
brata a sestru. Otec so svojou rodinou žije neďaleko
Trnavy a navštevujeme sa. Väčšinou som k nim
chodila na prázdniny.
Kedy ste u nich boli naposledy?
Už je to viac ako dva roky. Práve posledné roky
som totiž bola veľmi zaneprázdnená, najmä kvôli
škole a príprave na Miss Českej republiky a potom
aj na svetovú súťaž krásy. Preto teraz oni cestujú za
mnou, keď som doma, v Opočne. A pravdepodobne
to tak bude aj naďalej.
Hovoríte aj po slovensky?
Keď som na návšteve na Slovensku, tak mi to po
niekoľkých dňoch už nerobí také problémy. Aj keď
pre mňa slovenčina pochopiteľne nie je vždy taká
jednoduchá. Ale je to krásny jazyk, veľmi sa mi páči.
Máte pred sebou nesmierne náročný
a zaujímavý rok. V rámci vášho kraľovania
a charitatívnych akcií ako prvá Miss World
navštívite všetkých päť kontinentov, budú
vás prijímať prezidenti štátov, máte príležitosť
spoznať svetoznáme osobnosti. Existuje niekto,
s kým by ste sa obzvlášť radi stretli?
So speváčkou Madonnou. Chcela som sa ísť
pozrieť na jej pražskú veľkolepú show, ale nevyšlo mi
to. Už prvého septembra som totiž odletela na Miss
World do Varšavy. Rada by som ju spoznala osobne.
Kam povedie vaša prvá zahraničná cesta
tohto roku?
Do Juhoafrickej republiky. Som na to veľmi
zvedavá.
Čo vás zvlášť potešilo v poslednom čase?
Moja najmladšia sestra Kristýnka mi nakreslila
obrázok – dom so záhradou. A napísala mi k tomu:
„A tu budeme bývať.“ Veľmi ma to dojalo... So
sestrami, s ktorými máme úžasný vzťah, sme totiž
už skôr plánovali, že keď budeme veľké, budeme
bývať všetky tri so svojimi rodinami v jednom veľkom
dome... Možno sa to splní.

sa narodila 23. decembra 1987 v Trnave. S rodičmi a sestrami býva v Opočne. Je vysoká 177
cm, váži 54 kg, jej miery sú: 90-63-90. V apríli roku 2006 sa v Brne stala osemnástou Miss Českej republiky. Okrem toho
vyhrala aj tituly Miss Najsympatickejší hlas, Miss Elegance a Miss Sympatie. Od svojho víťazstva aktívne spolupracuje
s nadáciami Kapka naděje, ktorá pomáha deťom s poruchou krvotvorby a Naše dítě, ktorá pomáha týraným, zneužívaným,
zanedbávaným, handicapovaným a opusteným deťom. Po víťazstve v súťaži Miss Českej republiky prestúpila zo súkromného jazykového gymnázia v Hradci Králové na súkromné gymnázium Josefa Škvoreckého do Prahy. Posledný septembrový
deň zvíťazila vo Varšave vo finále 56. ročníka najprestížnejšej svetovej súťaže krásy Miss World. Je slobodná. Má záujem
o históriu, cestovanie, klasický a moderný tanec. Jej heslo znie: Vždy byť optimistom.
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Neviem... (úsmev) Asi som niečo aj podedila, za
čo som veľmi vďačná a určite je to aj výchovou. Po
všetkých stránkach neustále na sebe pracujem. Viem
aj to, že veľa ľudí mi nepraje a závidí, ale to tiež patrí
k životu. Snažím sa to zvládať s nadhľadom. Život je
boj a ja ho beriem so všetkým, čo prinesie. Vždy som
optimistka. Verím na osud, ale nie príliš na náhody.
A verím tomu, že aj snaženie človeka je nesmierne
dôležité a svoj život môžeme ovplyvniť vlastným
pozitívnym alebo aj negatívnym postojom.
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NAD KNIHOU FOTOGRAFIÍ ANDREJA BÁNA

Na (iné)
Slovensko
ným poschodím a lesklými kamienkami v omietke; v pozadí
štíty Vysokých Tatier. V knihe sú obrazy z miest, dedín, aj
z voľnej prírody. Šokujúce sú pohľady na billboardy, ktorými
sme si zanešvárili mestá. O národe veľa vypovedajú zábery
z náboženských pútí – napríklad zo Šaštína či z Levoče.
Ale zistíme aj, že Slováci ešte stále vedia aj veľa telesne
pracovať a nezľaknú sa ani tvrdej roboty v lese (napríklad
Lesný robotník v Bielovodskej doline, Lesný robotník Sihla). Pousmiať sa musíme pri pohľade na snímku ľudí na
Dni otvorených dverí pri stavbe nového mosta cez Dunaj,
úsmev na perách nám vylúdi aj prezentácia firmy Microsoft
pred Domom odborov v Bratislave, a napokon aj snímka

Medzinárodný hudobný festival Pražská jar vstupuje tento rok do svojho 62. ročníka. Ako ukazuje bohatý a vynaliezavý
koncertný program, zahrnie do svojich radov renomované umelecké veličiny súčasného hudobného sveta, ktoré sa, často
prvýkrát, stretnú v historicky vzácnych sieňach a operných divadlách, ktoré zakaždým predstavujú neopakovateľné kultúrne
prostredie Prahy. Počas 28 dní je pripravených 48 koncertov, 9 divadelných predstavení a 7 predstavení nástrojovej súťaže.
Medzinárodný festival sa už tradične začne 12. mája 2007 cyklom symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“
v Smetanovej sieni Českej filharmónie pod vedením Zdeňka Mácala. O záverečný koncert sa 3. júna postará Symfonický
orchester hl.m.Prahy FOK s chýrnym seniorom ruských dirigentov Gennadijom Rožděstvenským. Sólové skladby Antonína
Dvořáka a Otakara Odstrčila prednesie najmladší český pianista Lukáš Matoušek.
V rámci pražského festivalu sa budú konať dve medzinárodné súťaže pre začínajúce talenty v hraní na lesný roh a v dirigovaní. Ich výkony posúdia a víťazov vyberú dve sedemčlenné medzinárodné poroty z Európy a zámoria. Záštitu nad
súťažami prevzal primátor Prahy Pavel Bém.
Najvýznamnejším symfonickým telesom tohtoročnej Pražskej jari bude Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, ktorý
oslavuje 75. výročie svojho trvania. Jeho zakladateľom je klasik fínskej národnej hudby Jean Sibelius. Pražské koncerty
prevezme jeho preslávený nástupca Sakari Oramo.

Pražská
hudobná jar 2007

SNÍMKA: ARCHÍV

Domnievam sa, že aj keď trvalo žijem v Prahe, Slovensko pomerne dobre poznám. Precestovala som ho krížomkrážom, od západu na východ, zo severu na juh všetkými
možnými cestami. Prešla som hrebene všetkých pohorí,
dedinky Spiša, Gemera, Šariša, Horehronia. Chodím na početné
folklórne festivaly od
Oravy až po Abov.
Poznám Košice, Banskú Bystricu, Banskú
Štiavnicu... Pri listovaní dokumentaristického cyklu Andreja
Bána „Iné Slovensko“ (Vydavateľstvo
Slovart Bratislava
2005) mi tie miesta
v pamäti naskakujú.
Ale videla som – ak
vôbec – zlomok
toho, čo ukazuje
on. Jeho snímky
nemožno pripodobniť k ničomu, čo na pultoch
kníhkupectiev vidíme od autorov fotografujúcich Slovensko. Či už Vladimír Bárta, Alexander
Jiroušek, Ladislav Struhár či dokonca Karol Kállay. V knihe
nenájdeme skalnaté štíty Tatier (ak, tak iba ako pozadie
a určite nie cielene), nenájdeme tu priehrady ani kultúrne
pamiatky ako také. Oko fotografa sa pristavuje pri ľuďoch,
scenériách, ktorých bol svedkom pri svojich (zrejme) nespočetných potulkách po Slovensku. Nevyhľadáva odvrátenú
tvár, a predsa tam zachytíme mnohú mizériu v živote ľudí,
nevyhľadáva bizarnosti, a aj tak sú mnohé situácie bizarné,
nevyhľadáva folklórne prejavy, a predsa tam na mnohých
miestach sú, ba aj sakrálny objekt sa objaví.
Dušan Mitana v úvode knihy píše, že námetové sústredenie na banálne nie je redukcia na banalitu, je kritikou tejto
banality, ale kritikou chápavou, neodsudzujúcou; možno sa
tým ľuďom autor trochu čuduje, má ich však úprimne rád.
Povedala by som, že veľa situácií v knihe je možno – ani
nie tak banálnych, ako všedných. Autor im vedel prepožičať
silnú výpovednú hodnotu. Hoci nie vždy ľudia na záberoch
vychádzajú ako ľudia úspešní či takí, ktorým sa dobre vodí či
ktorí by sami seba dokonca videli radi na fotografiách (koľkí
z nich si boli vedomí aktu fotografovania?). Také sú snímky
napríklad účastníkov Vatier zvrchovanosti v situáciách, keď
sa osviežujú, alebo tváre účastníkov SNP pri spomienkovom stretnutí. (Uvedomme si, že išlo o 50. výročie SNP.
Teda účastníci boli nemladí.) Nežné či až obdivné sú zábery
z tábora mladých ochrancov prírody. Napríklad mladý muž
pohrávajúci sa s loptou na predlaktí pred stanom pri jednom brieždení (či súmraku?) Fotografia z Lendaku mi zasa
navodila iný záber z tejto dediny v knihe Slovensko očami
fotografov agentúry Bilderberg spred niekoľkých rokov.
Tiež podobná zmes ľudí v krojoch, idúcich za robotou, kráv
a iného statku v scenérii dedinských domov s nadstavova-

nazvaná Vysvätenie novopostaveného kostola vo Svite,
kde veriaci sledujú kňaza cez obrazovku videa. Dojímajú
nás fotografie pútnikov v snehu, v tráve, pod stromami. Ako
keby sa zastavil čas. Akoby to ani neboli ľudia z dnešných
dní. Ba áno, aj takí žijú medzi nami. Nazvať zaostalými
ženy v krojoch by nebolo fér. Odev patrí k ich životu. Na
druhej strane ani záber na sídlisko Petržalka na pozadí
židovského cintorína nemožno nazvať holdom modernej
architektúre. Ale ani jednoznačné odsúdenie to nie je.
Podobne ako Jaslovské Bohunice vzniklo v našej ére. Aj
fabrika Kablo bola jedným z činiteľov našej éry. A dnes z nej
našiel fotograf už iba prázdne kotúče na navíjanie káblov,
povaľujúce sa na zemi.
Kniha čiernobielych fotografií Andreja Bána o súčasnom
aj miznúcom Slovensku je určite hodna označenia dielo.
Utkvieva v pamäti, znepokojuje, vyvoláva smútok, ale aj
pohladí dušu.
Jarmila Wankeová

Vysokej umeleckej pocty sa na galavečeri v Smetanovej sieni dostane jubilujúcej slovenskej opernej primadone Gabriele Beňačkovej. Táto umelkyňa,
ktorá debutovala na pražskom medzinárodnom festivale v máji 1971,
vytvorila desiatky nezabudnuteľných postáv na svetových scénach a svojím podmanivým hlasom ozdobila i české divadlá a film. Ako spevácku
partnerku si na svoj jubilejný večer zvolila Evu Urbanovú, v ktorej vidí
legitímnu nástupkyňu.
Ďalším významným motívom programov Pražskej jari 2007 bude
filmová hudba z obdobia jej klasických tvorcov v polovici minulého
polstoročia, keď sa slávna éra českých a slovenských autorov
v hranom, kreslenom i bábkovom filme preslávila hudbou našich
jubilujúcich skladateľov Václava Trojana, Jiřího Srnky a Dalibora
C. Vačkára. V koncertnej premiére tu zaznie tiež súčasné dielo
Ivana Kurza k televíznemu seriálu Četnícke humoresky.
Po vlaňajšom úspešnom vystúpení slovenského jazzového
súboru s Petrom Lipom a Milanom Lasicom sa dramaturgia
Pražskej jari tento rok rozhodla rozmnožiť tento netradičný
festivalový žáner o unikátny koncert českej jazzovej scény,
v ktorom sa hráči Českej filharmónie stretnú s predstaviteľmi sólových jazzových telies pod názvom „Rudolfinum
Jazz Orchestra“ pod vedením skladateľa Milana Svobodu.
Večer bude venovaný stému výročiu narodenia Jaroslava
Ježka a jeho mladším kolegom.
Jiří Vitula

INFORMÁCIE
DEJINY POLÍCIE
Uprostred januára tohto roku prezentoval v pražskom Múzeu polície ČR svoju najnovšiu
knihu slovenský historik a spisovateľ žijúci v Česku Jaromír Slušný. Veľmi objemná publikácia
„Světové dějiny policie“ s podtitulom „Středověk, novověk“ sa ako prvá nielen u nás, ale aj vo
svete venuje komplexnému rozboru všetkých policajných organizácií, ktoré boli ustanovené
v najvýznamnejších štátoch sveta v menovanom historickom období. Jej vývoj nechápe len
ako dejiny kriminalistiky, ale ako súbor všetkých činností, ktorými sa v minulosti kriminalistika
zaoberala. Zoznámi teda čitateľov aj s dejinami dopravnej, strážnej a poriadkovej služby,
vrátane protipožiarnej činnosti a tiež s vyšetrovaním, identifikáciou, väzeňstvom, kontrolou
a inými oblasťami. Kniha, ako podotkol aj sám autor, plní zároveň úlohu učebnice svetových
dejín a tiež štátu a práva. Je preto prístupná rovnako laikom, ako aj ľuďom, ktorí sa kriminalistikou zaoberajú profesne a najmä študentom - budúcim policajtom. Krstnými otcami tejto
zaujímavej publikácie sa stali predchádzajúci minister vnútra ČR František Bublan a prezident Polície ČR Vladislav Husák.
(nv)

ČAROVANIE VODY
Pod týmto názvom môžete vidieť v Galérii Suterén v Ústí nad Labem až do 16. 2. 2007
výstavu slovenského fotografa žijúceho v Chlumci Stana Gajdoša. Autor sa síce narodil
v Prahe, ale celé detstvo vyrastal na Liptove. A aj keď vyštudoval Filozofickú fakultu UK
v Bratislave a dlhé roky pracuje ako rozhlasový redaktor a publicista, v súčasnosti na „volnej
nohe“, je v neposlednom rade vášnivý fotograf – amatér. K fotografovaniu ho priviedol najmä
blízky vzťah k prírode. Preto sa na výstave, ktorú pripravil Klub slovenskej kultúry, objavujú
najmä detaily horského potoka. Autor nimi približuje väčšine z nás utajený svet, s ktorým sa
chce pochopiteľne podeliť. Ako sám hovorí: „Hľadieť do vody a vidieť nevidené je prazvláštny
pocit. Ako v detstve. Akákoľvek správa o jedinečnej veci – iba nami objavenej, až sme ju tajili
i sami pred sebou – sa podávala s totožným tajomstvom vo vnútri jej samotnej...“
(nv)

HVIEZDOSLAVOVA CENA
JANE ŠTROBLOVEJ
Koncom minulého roka získala Cenu P. O. Hviezdoslava za celoživotné dielo a za vynikajúce preklady slovenskej poézie do češtiny česká poetka Jana Štroblová. Jana Štroblová
už dlhší čas sleduje slovenskú poéziu a predkladá ju českým čitateľom. Medzi jej prekladmi
nájdeme básne Milana Rúfusa, Ľubomíra Feldeka, Milana Richtera a ďalších.
(jw)

MICHAL KERN V SLOVENSKOM
INŠTITÚTE
V Slovenskom inštitúte v Prahe otvoria 6. februára výstavu slovenského konceptuálneho
umelca Michala Kerna s názvom Príroda. Pripravila ju pražská galéria Artandconcept v spolupráci so Slovenským inštitútom. Michal Kern (1938-1994) patril spolu so Stanom Filkom,
Vladimírom Havrillom, Júliusom Kollerom alebo Alexandrom Mlynárčikom do silnej generácie
konceptuálnych umelcov na Slovensku. Žil a tvoril v Liptovskom Mikuláši pod Vysokými Tatrami. Na výstave, ktorej kurátorom je švajčiarsko-slovenský historik umenia Dušan Brozman,
budú prezentované dva centrálne tematické okruhy Kernovej tvorby: lopúchy a zrkadlenie.
Tvorbu Michala Kerna si môžu návštevníci pozrieť až do 28. februára.
(bk)

DON QUIJOT PODĽA SANCHA
V druhej polovici novembra, iba pár dní po premiére Dona Quijota v pražskej Ypsilonke
(scenár Milan Lasica a Július Satinský), uviedlo Dona Quijota i bratislavské hudobné divadlo
TEATRO WUSTENROT.
Tentoraz boli autormi Rudolf Geri (pred časom dirigoval v Prahe muzikály Drakula a Gróf
Montechristo), Cyril Kubiš, Matúš a Stanislav Kohútkovci a išlo o flamenco muzikál. Iný nebol
iba žáner, ale aj autorský uhol pohľadu: príbehy slávneho rytiera smutnej postavy sú nahliadnuté optikou ich priameho účastníka, teda Quijotovho „zbrojnoša“ Sancha Panzu. Ten
(v interpretácii Ivana „Tuliho“ Vojteka alebo Stana Dančiaka) postupne vyjavuje celú „pravdu“
o tom, ako to pôvodne bolo nielen s autorstvom, ale i s jednotlivými situáciami známymi zo
Cervantesovho slávneho románu. Okrem interpretov Sancha Panzu sa na najnovšej inscenácii Teatra Wustenrot zúčastňuje hlavne hudobná skupina Remedios, známa i z častého
účinkovania v Českej republike. Ďalších spolupracovníkov hľadalo vedenie divadla logicky
v Španielsku (časť originálnych kostýmov), a to predovšetkým u choreografie, pod ktorú
je podpísaný prvotriedny sevillský flamencový tanečník Ramón Martínez. Ten naštudoval
väčšinu choreografií so súborom priamo v Bratislave, zvyšok pripadol na Slovenku Michaelu
Motlochovú. Réžiu tohto projektu zverili ďalšiemu „cudzincovi“, Slovákovi žijúcemu v Prahe,
Pavlovi Uhrovi, ktorý na scenári spolupracoval i dramaturgicky. Zaujímavosťou je vari i to, že
texty piesní sú interpretované v španielčine a že tento flamenco muzikál je žánrovo jedinečný
prinajmenšom v stredoeurópskom kontexte.
(pn)
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● po. 5. 2. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XII. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ
LITERÁRNA KLASIKA NA FILMOVOM PLÁTNE
František Hečko: DREVENÁ DEDINA
Filmová adaptácia klasického diela slovenského
socrealistického schematizmu o drastických zmenách v živote slovenskej dedinyRéžia: A. Lettrich
Hrajú: S. Adamčík, A. Bagar, J. Kroner,
Z. Grúberová, a ďalší
● ut. 6. 2. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
MICHAL KERN (1938-1994): PRÍRODA
Prezentačná výstava významného slovenského
konceptualistu – výber z autorovej tvorby
obdobia 80. rokov
Kurátori: Dušan Brozman a Boris Kršňák
● št. 8.2. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
Slovenský jazzový klub
LUCIA LUŽINSKÁ & ALL TIME JAZZ TRIO
Ďalšia edícia programového cyklu
prezentácií známych i neznámych tvárí
slovenskej jazzovej scény.
● so. 10. – ut. 13. 2. o 19.00
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2007
(viac v inzeráte na strane 7)
● po. 12. 2. o 20.00
Café Teatr Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Zuzana Kronerová
● po. 12. 2. o 18.00
Maďarské kultúrne centrum, Rytířská 25-27,
Praha 1
QUO VADIS? VIŠEGRÁD? ALEBO 15. ROKOV
VIŠEGRÁDSKEJ SPOLUPRÁCE
Diskusný večer k 15. výročiu vzniku V4
Hostia: Andrzej Jagodziński (PL), Csaba Gy.
Kiss (H), Jiří Pehe (CZ), Petr Pithart (CZ), Magda
Vášáryová (SK) a ďalší
Súčasťou večera bude aj prezentácia knihy
„The Visegrád Group – A Central Europeen
Constellation“
● št. 15. 2. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
100 PLUS 1
Prezentácia reprezentatívneho výberu z diel
karikaturistov krajín V4
Zostavovateľ: Kazo Kanala

22. 2. - Highway 61, České Budějovice
23. 2. - RW Cafe, Písek
24. 2. - Mravenčí skála, Strakonice
● ut. 20. 2. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
FLORIAN ZAPLETAL
Výstava národopisných fotografií z východného
Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny z rokov
1919-1925
Zo zbierky prof. Mikuláša Mušinku
● st. 21. 2. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Cyklický literárny program pre stredoškolskú
mládež spojený s prednáškou, ukážkami z diel
a besedou
● so. 24. 2. – ne. 25. 2.
Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1
PREHLIADKA SÓLOVEJ TVORBY PRE DETI
24. 2. o 15.00 – Bibiana, Bratislava
O DVOJHLAVEJ DRAČICI – rozprávka z cyklu
O drakoch a Šarkanoch
25.2. o 15.00 – Divadlo PIKI, Pezinok
O DEVIATICH MESIAČIKOCH – predstavenie
o tom, ako prichádza na svet človiečik
● po. 26. 2. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
Dobroslav Chrobák: JAŠKOV SEN
Tajomná dráma jednej rodiny v spleti vášní,
smrti a zločinu
Hrajú: Z. Kapráliková, E. Horváth ml., B. Mišík
Réžia: Eduard Grečner
● po. 26. 2. o 17.30 a 20.00
Divadlo Konvikt (UCUP), Univerzitní 3, Olomouc
Komponovaný program inscenovaného čítania
v osobnej interpretácii súčasných slovenských
dramatikov R. Olekšáka, V. Klimáčka,
J. Bodnárovej, A. Gruskovej, D. Vicena
a S. Lavríka, doplnený projekciou
multimediálneho projektu Nýmandi a nymfomani
● ut. 27. 2. o 9.30
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

● ut. 27.2. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
Slovenské galérie v Prahe
● po. 19. 2. o 18.00
GALÉRIA JÁNA KONIAREKA V TRNAVE:
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
PENTAAKORD
BLUESWEISER A MODROBLUES
Výberová prehliadka piatich súčasných
Komponovaný multimediálny program
slovenských umelcov trnavského regiónu: Mária
Koncert skupiny Bluesweiser s poéziou
J. Kaššovicovej zo zbierky Šamorínske verše Balážová, Blažej Baláž, Cyril Blažo, Juraj Dudáš,
Skupina Bluesweiser v rámci svojho koncertného Ilona Németh
turné vystúpi ešte v týchto mestách ČR:
(Zvýraznené podujatia usporadúva
18. 2. - Blues sklep, Praha
alebo spoluusporadúva Slovensko-český klub,
20. 2. - Jazz club U Staré paní, Praha
vydavateľ Slovenských dotykov)
21. 2. - Jazzová kavárna Divadla Cheb, Cheb

15

16

SLOVENSKÉ
DOTYKY

S JURAJOM TURTEVOM

Vlani v lete, keď sme v krásnej
záhrade Lichtensteinského paláca
na Malej Strane spolu slávili
desiate narodeniny Slovenskočeského klubu, k dobrej nálade
výrazne prispela skvelá slovenská
bluesová kapela Bluesweiser.
Mimochodom, Bluesweiser si
tohto roku pripomenie svoje
dvadsiate narodeniny. Dôležitejšie
je však, že kapela sa tento mesiac
vydáva na turné po českých
a moravských mestách. To je
pekná zámienka príjemne sa
predtým porozprávať so šéfom
Bluesweiseru Jurajom Turtevom.
A pretože život je najlepší režisér
a scenárista, zariadil, že vo chvíli,
keď píšem tieto riadky, sa mi Juraj
z ničoho nič ozval z vedľajšej
obývačky. Presnejšie, z televízora
v obývačke. Blues ze Staré
pekárny. Juraj Turtev tieto výborné
televízne večery z brnianskeho
klubu uvádza už ani neviem
koľký rok. Teraz konkrétne mi
v obývačke spovedá Petra Lipu.
Juraj Turtev patrí k slovenským
bluesovým otcom zakladateľom.
O blues je s ním radosť pohovoriť.

Začnime vašou februárovou
koncertnou šnúrou po českých
a moravských mestách. Bude
narodeninová? Ako odmena verným
českým a moravským fanúšikom,
u ktorých ste možno populárnejší než
doma na Slovensku?
Bluesweiser má narodeniny? Hmm,
vlastne áno. Februárová šnúra po
Čechách je výplodom spolupráce
s exkošičanom, básnikom, bluesmanom,
dramaturgom pražského Blues sklepa
a organizátorom Martinom Kráľovským.
V Čechách a na Morave nás chcú viac, to
je pravda, ale v posledných rokoch robíme malé výpady na východné Slovensko
s gitaristom Milošom Železňákom a temperamentní „východňári“ reagujú úprimne
a spontánne.
Pripravili ste si na turné nejaký
špeciálny program? Niečo ako prierez,
alebo naopak novinky?
Nič špeciálne. Hráme svoj repertoár bez
ohľadu na to, pre koho hráme. Bude to mix
vlastných a prebratých bluesoviek alebo
bluesoidoviek v slovenčine a angličtine.
S trochou zveličenia slovenskí bluesmani
tvrdia, že tak ako bolo kedysi v Čechách
značkou kvality, ba až akousi žánrovou
odnožou „slovenské tango“ (Dušan Pálka,
Gejza Dusík), tak je dnes takýmto pojmom
„slovenské blues“.

Blues
má vždy
dobré časy
DUŠAN MALOTA
Keď sa pozriem na plagát
ktoréhokoľvek bluesového festivalu
v Čechách, skoro im musím dať
za pravdu. Čím je slovenské blues
pre Čechov také zaujímavé? Že by
oproti pôvodne viac čundráckemu,
„hospodskému“ až kabaretnému
českému bolo to slovenské
ortodoxnejšie?
Osobne nerozlišujem, čo je v blues
české a čo slovenské. Je to jedna rieka
so svojskými brehmi, prúdmi, vírmi a zátišiami. Svieti na ňu jedno slnko, jeden mesiac a cikajú do nej tie isté stvorenia. Pre
Čechov je tá rieka mokrá - po slovensky.
Majú radi našu mokrosť. Niektoré prúdenia sú divšie, nespútanejšie a možno oslobodzujúcejšie. V záhradkách kultúr a tradícií kvitnú rôzne hudobné kvety. Aj tá istá
fajta môže voňať inak. Česká kabaretnosť
a „hospodskosť“ je takým protipólom k slovenskej krčmovej zdvihnutej ruke v ozvenách maďarských a rusínskych vetrov.
Slovenskom predul český bigbít, poľský
jazz a maďarský rock aby nič nevzniklo.
To Nič je tá neortodoxnosť, ktorú potiahli
takí ako Marian, Dežko, Zuzka, Janko či
Paľko ... v silných tradíciách ľudovej hudby. Medzi Českom a Slovenskom je však
krajina so skvelou hudobnou tradíciou.
Volá sa Morava. Tá má svoje kvety, vône
a farby. Má svoju typickú rukozdvihnutosť,
mokrosť, neortodoxnosť, hospodskosť.
A pijó burčák.
Je vlastne trochu paradoxné, že
žánre, ktoré sa z blues vyvinuli neskôr
- rokenrol a ďalšie, sme si u nás doma,
v izolácii - ale inde v Európe napokon
tiež - osvojili skôr, a to pôvodné
černošské naplno objavili až potom.
Prešli ste aj vy ako muzikant touto
obrátenou cestou, či ste rovnými
nohami vhupli hneď do blues?
Ako som zvykol otázkokladcom hovoriť:
americkí černosi vypustili do sveta džina
menom Blues. Ten ma zhltol niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov, keď som
prvýkrát počul bluesmana menom Big Bill
Broonzy. Vtedy som nevedel, že sa to

volá blues, ale zmenilo to moju hudobnú
orientáciu. Predtým ako adolescent som
počúval to, čo bolo dostupné: Uriah Heep,
Deep Purple, Led Zeppelin, T. Rex, SBB
a Fermátu. Paralelne s blues to bol jazz
a jazzrock. Ten sa dal zohnať. V blues
ma, okrem spomenutého Big Billa, najviac ovplyvnili J. B. Lenoir, Sunny Terry,
Brownie McGhee. Až po stretnutí s Janom
Liteckým-Švedom som sa dostal k takým
ako Son House, Charlie Patton či Tommy
Johnson a ďalším.
Znalci vedia, že blues je to, keď nemáš
prachy, babu alebo čo piť. A úplne najlepšie pre bluesmana je, keď mu toto všetko
chýba naraz.

Tvorí dnešný slovenský bluesman
z tých istých smutných pohnútok? Čo
konkrétne vy?
Čo hovoria znalci, to hovoria znalci.
V mojom prípade som dospel do štádia,
že neriešim žáner pri pretavení pocitov do
hudby a naopak. Oslovuje ma skôr dôveryhodnosť a autentickosť výpovede...
a nemusí to byť vlastný príbeh. Aj ten čo
spieval, že „.. nebude nahý...“, má svoje
blues. Performerom ako „...sklíčka dotykov ...“ neverím, ale neodsudzujem. Iba
im neverím. To samozrejme nehovorí nič
o tom, ako sa do piesne zbláznila masa.
Hovorím zámerne o performeroch. Pieseň za to nemôže. Tá sa len prizerá.

S JURAJOM TURTEVOM
Priznám sa vám, že niekedy sa pri
počúvaní slovenských blues dosť potkýnam o slová. Slovník pôvodného
blues mám spojený s takou určitou, ako
by som to len nazval - nehľadanosťou
výrazu, každodennou hovorovosťou
a údernosťou, lapidárnosťou. Starým
bluesmanom to padalo od úst prirodzene. Mám pocit, že písať slovenské
bluesové texty vôbec nie je ľahké. Že
„poctivá“ slovenčina, je mimoriadne citlivá na faloš a jazykovú siláckosť. Bielych
slovenských „černochov“ pri napodobňovaní zrádza.

Ktorého zo slovenských kolegov
by ste v práci s bluesovým slovom dali
za vzor?
Jeden z tých černochov, ktorí sú natretí
na bielo, je Zvolenčan Noro Červenák zo
skupiny ZVA 12-28 Band. Jeho pieseň
Blues rozmláteného pera je pre mňa zatiaľ
naj v histórii blues na Slovensku v pôvodnej
tvorbe. Taktiež texty J. L. Švedu sú skvelé.
Niektoré sám rád spievam - Blues o ničom
alebo Zázračné blues. Dobré texty má aj
pesničkár Dušan Valúch z bývalého Slnovratu a dnešného Jednofázového kvasenia.
On bol pre mňa roky vzorom, ako to písať.

len s veľkou námahou, prípadne neprijíma
vôbec. Sú v nich také ženské jemnosti, ktoré
môže bežný čitateľ ľahko prehliadnuť. Môžu
pôsobiť dojmom naivnej jednoduchosti.
Je to úplne naopak a odhalenie hĺbky jej
básní je meditáciou, malým osvietením. Na
tomto pozadí vznikala moja hudba. Tvorila
sa postupne s prežitým, vstrebaným a precíteným. Pri tvorbe hudby nebol cieľ, tobôž
ambícia. Boli iba verše a my. Kniha vyšla
aj v maďarskom preklade (preložil Tóth
Elemér) ako úprimné venovanie po maďarsky hovoriacim susedom, priateľom, prosto
cítiacim bytostiam v Šamoríne. Juditku,

Ako sa vy osobne pasujete
s bluesovým slovníkom? K čomu
ste v tomto smere dospeli po rokoch
praxe?
Áno. Jazyk pôvodného blues bol slang
amerických černochov. Tok jazyka sa
spoluvyvíjal s hudbou. Spev sa utriasol
v jednoduchých bluesových harmóniach
a starým bluesmanom to fakt padalo od úst
prirodzene, minimálne tak ako horehroncom
zase to ich. Ako som už spomenul, bluesový džin je vonku a obopol glóbus. Tak ako
hamburger, kukurica a rap na jednej strane a matrijoška, boršč a vodka na strane
druhej. Výsledok je, že skracujeme slová,
dávame slová s menším počtom spoluhlások po sebe, skracujeme vety. Prosto,
nech sa to kĺže. S týmto sa pasuje Maďar,
Čech, Poliak, Japonec a Žid rovnako ako
Slovák. Pre anglicky hovoriaceho to bude
vždy sranda, ale pre inoanglána to bude
stráviteľné a „výpovednejšie“. Sú aj takí,
ktorí to vzdali hneď na začiatku a logicky
to uzavreli: k blues patrí iba angličtina
a hotovo.

Viem, že len bluesovou
„dvanástkou“ sa nenechávate spútať.
Videl som, napríklad, pred pár rokmi
v Bratislave vaše skvelé vystúpenie
so slovenskou hviezdou world music
Suí Vesan. Preto ma neprekvapilo,
že som vás „nachytal“ nielen ako
hudobníka a skladateľa, ale aj ako
výborného citlivého recitátora veršov
pri projekte, ktorého výsledkom bola
kniha Šamorínske verše autorky Judity
Kaššovicovej. Kniha nie hocijaká, ale
zhudobnená, doplnená o dve cédéčka,
a vyhlásená vlani za najkrajšiu knihu
roka. Povedzte niečo o svojej účasti na
tomto mimoriadnom projekte.
Rád sa túlam. Sú to neprebádané polia
hudby, kde nie sú limity. Pamätám si na to
vystúpenie so Suí na Living blues v Petržalke. Bola to komunikácia, aká sa len
tak často neopakuje. Projekt Šamorínske
verše/Modroblues (Somorjai versek/Kék
blues) poetky Judity Kaššovicovej je niečo
iné. Juditka poetizuje jemnými energiami,
ktoré svet literárnych inšpektorov prijíma

ktorá je z Horehronia, očarilo toto juhoslovenské mesto, jeho ľudia, ich temperament,
vrúcnosť a maďarčina. Prečo dve cédéčka?
Nuž, to druhé je v maďarčine a s maďarskými umelcami. Krásne a čisté spojenie kultúr.
Knižku Šamorínske verše i celý
audiovizuálny program s ňou spojený
sa chystáte predstaviť s autorkou
a vašou kapelou 19. februára
v Slovenskom inštitúte v Prahe. Na čo
sa vlastne diváci môžu tešiť?
Na to, že aj bežné veci môžu povznášať
tým, že plynú.
Počul som, že chystáte ďalší
muzikantský projekt, pre zmenu ako
mandolinista. Môžete to rozviesť?
A vôbec, aké máte plány po veľkom
českom a moravskom turné?
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Od roku 1998 hrávam aj s voľným
združením, ktoré sa volá Blues Club. Je
to zoskupenie muzikantov, ktorí sa popri
svojich hlavných hudobných projektoch
stretnú, aby si zahrali blues. Je to zoskupenie voľné - systém „kto má čas“.
Čas mali napríklad gitaristi Martin Zajko,
Andrej Šeban, Miloš Železňák, Rado
Vesan, Peter Binder, Noro Červenák,
Zsolt Benkő (Hu), Stan The Man (UK),
Petr Hudec (CZ), Ádám Bornemissza
(HU), Stano Počaji a iní. Tento výpočet
nie je až taký dôležitý ako fakt, že s týmito kamošmi a kamoškami sa cítim dobre
a s drvivou väčšinou z nich naďalej rád
hrávam. A je to, mimochodom, partia,
ktorá nahrala Šamorínske verše/Modroblues (Somorjai versek/Kék blues). Na
turné však pôjdem so skupinou Bluesweiser. Je to moja oficiálna manželka popri
viacerých milenkách ako spomínaný
Dura & Blues Club či slovensko-brnenský Blues Groove. Na mandolíne hrám
v projekte (milenka milenky) Veteráni
zo Salon Doré. Je to príležitostný, veľmi
veselý jugband, ktorému velí prezident
Slovenskej bluesovej spoločnosti – Ján
Litecký-Šveda. Plány? Nahrať s Blues
Clubom CD a sústrediť sa na hudbu pre
novú knihu Judity Kaššovicovej – Rok
v Šamoríne.
V kolektívnom podvedomí ešte
stále pretrváva názor, že blues je
menšinový žáner. Pritom v kluboch
aj na festivaloch blues vyslovene fičí.
Už som dokonca počul posmeškárov,
ktorí hovoria, že v rámci šoubiznisu
blues začína byť v podstate akousi
dychovkou na druhú (dobu) pre
nadchádzajúcu generáciu dôchodcov.
Rokenrol, hudbu svojej mladosti už
neudýchajú, ale pri pomalšom blues si
ešte vždy dokážu podupkávať. Zdá sa
teda, pán Turtev, že vám bluesmanom
nastávajú zlaté časy.
Blues má pár malých výhod. Má
vždy dobré časy. Nestarne, teda môže
byť Superstár. Jesť nepýta, má večnú pečeň. Môže ísť aj na prvú dobu.
Kolektívne podvedomie a šoubiznis
považuje za menšinové fenomény.
Rock&roll a joga sa k nemu chovajú
slušne. Voľby ignoruje, ale chodí do
Nesebaru… a nerobí si z dychovky fackovacieho panáka.
Ďakujem za rozhovor a do videnia
niekde na vašej koncertnej šnúre.

Juraj Turtev (1958) je vyštudovaný matematik, fyzik, niekoľko rokov strávil štúdiom
a cestovaním po Austrálii, s Bluesweiserom vydal CD Bluesweiser u Indies Records 2001,
s ďalším svojím bluesovým zoskupením Dura a Blues club vydal CD Dura & Blues Club
feat. Andrej Šeban, Live ze Staré Pekárny, Indies Records 2003. Roku 2003 vyhlásený na
Slovensku za bluesovú Osobnosť roka. Neúnavný inšpirátor a organizátor najrôznejších
bluesových podujatí a zoskupení. Od roku 2003 moderuje reláciu ČT Brno Blues ze Staré
pekárny. Zhudobnil zbierku Šamorínske verše od Judity Kaššovicovej.
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Poklad
pod zemou
kreačno-turistického využitia vrtov sú už hotové,“ vraví
starosta Svinice Ľubomír Šimko. Obrovské ložisko podzemnej vody ponúka lacnejší zdroj tepla. „Nechceme,
aby sa voda ,vyťažila‘ a použila len na vykurovanie. Ekonomicky výhodnejšia je kombinácia s výstavbou bazénov
s termálnou vodou, hotela, skleníkov i farmy na chov rýb
a hydiny. Úvahy hovoria aj o sušiarni a chladiarni,“ dodal
Šimko, podľa ktorého by sa znížila nezamestnanosť. Tá

SNÍMKA: ARCHÍV

V Košickej kotline pri Svinici sa nachádza podzemný raj
- v Európe azda najväčší zdroj energie. Vrty už potvrdili,
že cenovo výhodnú geotermálnu vodu využijú nielen na
vykurovanie domácností v olšavskom mikroregióne, ale
aj metropoly východu. Investícia za 55 miliónov eur počíta aj s rozvojom turizmu, budovaním akvaparku, fariem
i skleníkov.
„Pokročili sme, dve štúdie vykurovania regiónu i re-

sa pohybuje až okolo 20 %. Nový ekologický park pokročil do tej miery, že vykupovanie pozemkov už vrcholí.
Samotná stavba by sa mohla začať do dvoch rokov. Vo
Svinici a jej okolí dúfajú, že za teplo z vrtov v ich katastri
zaplatia menej ako v súčasnosti.
„Prípravné práce finišujú. Hotová je už projektová dokumentácia a máme aj stavebné povolenie na geotermálne
strediská. Celú investíciu, vďaka ktorej získajú Košice ekologický a cenovo výhodný zdroj tepla, možno vybudovať
za dva roky. Využitie tejto energie bude mať veľký význam
aj pre turizmus, podnikanie a rozvoj poľnohospodárstva.
Počítame s finančnou podporou zo štrukturálnych fondov
EÚ,“ povedal generálny riaditeľ Slovgeotermu Bratislava
Otto Halás, ktorý zastrešuje tento projekt.
(nč)

FEJTÓN
Náš klub pripravuje pomerne veľa výstav z najrôznejších odvetví umenia a robíme ich
radi. A ony robia radosť nám. Teda väčšinou... Zažili sme však zopár i takých, ktoré nás
strašili po bezsenných nociach.
Nebudem vari ani spomínať našu slávnu historku o tom, ako sme usporadúvali prvú
väčšiu výstavu fotografií Roberta Vana po jeho návrate z Ameriky, a na ktorej istá pani
riaditeľka prikázala zvesiť mužské akty. Tento príbeh sa stal všeobecne známym. Médiá

„vyčančal“ všakovakými talianskymi kávovarmi, zákuskami a nápojmi. Bol stále veselý,
úslužný a kšeft, pokiaľ viem, mu išiel dobre. Ibaže... ibaže to bol bigotný katolík, čo sa
dovtedy nijako neprejavovalo a aj keby sme to vedeli, tak by nám to nebolo vadilo. Nech
si každý verí v čo len chce. Pokiaľ, pravda, tým nekomplikuje život iným... No ale dosť už
na margo náboženstva. Taliansky katolík prišiel v deň vernisáže do svojho baru a taktiež
zdúpnel. Viseli tam fotky žien a niektoré boli dokonca nahé! Fuj!!! Nehorázne!!! Asi toľko
povedal, ale v päťminútovom monológu a s talianskym temperamentom. Mával pritom
rukami a gúľal očami, až sme mali strach, že sa o neho pokúša infarkt. „Neexistuje! Tu
tá výstava nebude!“ zaznel jeho ortieľ. Láskavo sme mu vysvetlili, že ho do programu
nič nie je. On je tam len barman... Začal nadávať. S nami však nehol a tak s buchnutím
totiž venovali neuveriteľnému zásahu do výstavy náležitú pozornosť a väčšiu reklamu si dverí a výkrikom, nech si na vernisáži obsluhujeme za takýchto podmienok sami, odišiel.
Robert naozaj nemohol želať. Z tohto škandálu preto spomeniem len jednu pikantnú histor- Narýchlo sme teda zohnali brigádu do baru. Výstava bola nabitá, pripravená bola príjemná
hudba a aj moderátor Marek Vašut. Ten sa široko usmial na prítomných a začal
ku, o ktorej vie len málokto. Keď pani riaditeľka prikazovala generálskym hlasom,
ich vítať. Vtom sa v kaviarni s rachotom rozleteli dvere a dnu vletel taliansky
ktoré fotografie mužských aktov (treba poznamenať, že ženské akty jej boli
barman, rozčúlený až do nepríčetnosti a s polmetrovým nožom v ruke.
celkom ľahostajné) treba deň pred vernisážou zvesiť, podišla i k fotograVšetci ztuhli. Barman sa vrhol k fotografiám a začal ich jednu po druhej
fii jednej kvetiny a zavelila: „Aj túto!“ „A to, preboha, prečo?“ zdúpnel
odrezávať zo silonových nití, na ktorých viseli. Čosi pri tom vykrikoval
Robert. Pani riaditeľka sa na neho prísne zadívala a ukázala prstom na
v taliančine, lebo v češtine mu zjavne chýbala znalosť istých šťavnabliznu vystupujúcu z okvetných lístkov. „Ja veľmi dobre viem, čo týmto
tých slov. Niektorí z prítomných sa ho snažili slovne zastaviť, ale na
naznačujete!!!“ Robert civel na fotografiu naozaj nechápajúc, čo ako
dosah noža sa nikomu nechcelo. Ba ani slávny detektív Tomsa alias
autor daným záberom naznačil. Keď to pochopil, zdúpnel ešte viac.
Marek Vašut sa nijako nemal k zásahu. Ktosi zavolal políciu a tá bola
Tá príroda je ale mrcha!
pomerne rýchlo na mieste. Schmatli milého Taliana, ktorý kopal okolo
Treba vari dodať, že výstavu sme neskôr obnovili v iných priesseba a nemilosrdne ho vliekli preč. Po ceste ešte so šikovnosťou sebe
toroch a prišla na ňu hádam celá Praha a nielen tá – davy ľudí sa
vlastnou vykopol sklenené dvere. Novinári, prítomní na výstave, boli
takmer udupali a mnohí sa dovnútra ani nedostali. Nuž aj tak niekedy
nadšení. Celý čas fotografovali ako šialení a vystrájanie cudzokrajného
končia niektoré zákazy...
barmana sa na druhý deň ocitlo na prvých stránkach novín. Pravda,
Robili sme tiež v priestoroch Café Teatra Čierna labuť výstavu
treba povedať, že Markovi Vašutovi sa veru nedostalo žiadneho uznania,
mladej slovenskej fotografky Nadi Rovderovej a jej priateľky Fínky
že sa do ničoho neplietol. Na prvej strane istých, v tom čase dokonca ešte
Minne Pyyhkala pod názvom „In love“. Boli na nej, pravda, i akty,
pomerne serióznych novín, vyšiel článok s palcovým titulkom KAM CHODÍ
ale tentoraz výhradne ženské, tak sme boli pomerne pokojní a nič
MAREK VAŠUT NA PORNO. A ako ilustráciu autor pridal skutočný záber
zlé netušili. Treba na vysvetlenie dodať, že bar v Čiernej labuti si vždy
prenajíma nejaký súkromník, ktorý ho obhospodaruje a má zmluvu s preakejsi pornohviezdy. Nuž tak... Vystavujte potom umelecké akty!
vádzkovateľmi Café Teatru. V tom čase to bol akýsi vrtký Talian, ktorý si bar ILUSTRÁCIA: MARIÁN VANEK
Naďa Vokušová

NEVYSTAVUJTE AKTY!
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SLOVENSKA
Trináste storočie a hrozba Tatárov. Kadiaľ prešli, tam ani tráva nerástla.
Práve preto začali na území dnešného Slovenska vyrastať hrady ako huby
po daždi a tie, čo už stáli, dostali nové, poriadne opevnenie, refúgium.
Zväčša po nich zostali iba názvy. Hradová nad Košicami, Sitno...
Ale aj najväčšia pevnosť v celej Európe, Pustý hrad nad Zvolenom.

SNÍMKA: ARCHÍV

Čínsky múr

PETER KUBINYI

Pozeráte sa od Zvolena na kopec a okrem prieseku vo
vysokých stromoch nevidíte takmer nič. Pohľad na Spišský
hrad je určite impozantnejší. „Nedávno mali v rozhlase súťaž.
Odpovedzte, ktorý hrad je najväčší na Slovensku. Ktosi
zavolal a povedal, že Spišský. Vyhral. Potom som zavolal ja
a usiloval sa vysvetliť pani redaktorke, že Pustý hrad je ešte
rozsiahlejší. A ona na to, že áno, vie, ale napriek tomu je ten
Spišský najväčší. Matematika nepustí. Ak má niečo rozlohu
7,6 hektára, je to rozsiahlejšie než to, čo má 5,3 hektára. Nuž
a hrady sa merajú podľa vonkajšieho prstenca opevnenia.
Potom Pustý hrad jednoducho musí byť väčší než Spišský,
ba čo viac, je to po sýrskom Crak de Chevalier druhý najrozsiahlejší hrad na svete!“ vysvetľuje Václav Hanuliak, vedúci
archeologického výskumu zo spoločnosti Terra Antiqua.

Po roku 1172 vyrástol na mieste prehistorického hradiska nad sútokom Hrona a Slatiny komitátny hrad, najstarší
v regióne stredného Slovenska. Skúste si ho predstaviť ako
mrakodrap, veď už v dvanástom storočí mal šesť poschodí,
o sto rokov neskôr až osem. Vraj sa podobal na vežu dnešného Trenčianskeho hradu a mal kontrolovať dve stredoveké cesty, ktoré sa pretínali práve tu. Prvá viedla z Dolného
Rakúska cez Devín, Nitru, Svätý Beňadik popod Zvolenský
hrad do Novohradu, druhá bola Via Magna a smerovala od
Jadranského mora po Baltické. A práve okolo tohto prvého
hradu začalo v roku 1241 rásť mohutné refúgium, ktoré ho
napokon celkom pohltilo. Ťažko si predstaviť, čo sa tu muselo
diať nasledujúcich štrnásť rokov. Na kopci stavali v závislosti
od terénu šesť až osem metrov vysoké a 1,8 až 2,7 metra

hrubé opevnenie s ochodzou. Kto videl čínsky múr, akiste
potvrdí, že toto bolo čosi podobné. Počas tatárskych výbojov
sa za múrmi mohlo ukrývať tri až päťtisíc ľudí. Koniec koncov,
taliansky staviteľ Pertoldus bol za svoju prácu v roku 1255
povýšený do šľachtického stavu a dostal do daru aj blízku
usadlosť Dubové.
Čínsky múr nad Zvolenom teda stál, ale, ako to už v histórii chodí, nemáme dôkaz, že by ho dakedy Tatári obliehali.
Vypálili mesto, spálili aj kráľovskú listinu s mestskými výsadami, ale o obliehaní hradu niet ani zmienky. Zato sa dozviete,
že na Pustý hrad útočil šľachtic z rodu Huntovcov a aj Matúš
Čák Trenčiansky. Lokálna vojna medzi aristokraciou, šarvátky. Nuž a potom sa do jeho dejín zapísal rytier Donč, pravá
ruka kráľa Karola Roberta z Anjou. Najskôr proti sebe bojovali
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dokonca tvrdil, že je maslová. „Dlho som si myslel, že ju
vybúrali Rusi, keď tu po roku 1968 vztýčili svetelné majáky.
Iba kúsok odtiaľto sa im totiž zrútilo jedno lietadlo, čo viezlo
proviant. Toľko masla naraz hádam nikdy vo Zvolene nebolo! Lenže, v budapeštianskom archíve som našiel plán, kde
vyznačil preluku už môj predchodca, profesor Könyöki, ktorý
na Pustom hrade robil archeologické vykopávky na konci 19.
storočia. Z toho usudzujem, že prelom v hradbe je staršieho
dáta, pravdepodobne z 15. storočia, z obdobia bojov medzi
Jiskrom a Huňadym. Preluka bola provizórnou bránou, keď
nahradila vypálenú a zborenú hlavnú vežovú bránu,“ rozpráva Václav Hanuliak. Našiel jednu kocku historického lega.
Koľko ich ešte bude? „Hrad skúmame od roku 1992, čiže
pätnástu sezónu, a dá sa povedať, že zatiaľ sme prebádali asi iba päť percent. Tu budú mať archeológovia čo robiť
nasledujúcich dvesto rokov!“
Keď sa prechádzate po bývalom Dončovom hrade, vidíte
základy jedného zo starých palácov. Z tohto jediného miesta
vyvláčili študenti troch univerzít fúrikmi asi sto tatroviek zeminy. Pozeráte sa do cisterny a nestačíte sa čudovať, čo sa dá
zistiť z pozostatkov troch psích kostier. Ktosi ich hodil do jedi-

ného zdroja pitnej vody. Kto, kedy a prečo? Stredoveká biologická bomba? Škoda, že už nefunguje veštiareň v Delfách...
Zato v inom paláci našli zhorený dobytok. Tura, kone, ošípané. Záver? Ku koncu už palác slúžil len ako maštaľ a keď ho
podpálili, nebol čas ani vyviesť dobytok. Keď už máte pocit,
že ste sa nachodili dosť a pritakávate, že ste naozaj nikdy
na väčšom hrade neboli, ukáže vedúci výskumu na obrovský
zelený kopčisko vedľa a povie, že aj to patrilo k hradu. Čo
tam je? „Netuším,“ priznáva. „Možno kostol svätého Mikuláša, najstarší v celom regióne, ale to zatiaľ nikto nevie povedať
s istotou. A práve to je na práci archeológa to najkrajšie!“
Najhoršie na práci archeológa zasa je, že ho vždy ktosi
predbehne. Zlatokopi, zlodeji. „Je to smutné konštatovanie,
ale je to tak. Vieme, že do hĺbky pol metra už na tomto území
nič nenájdeme. Je to vykradnuté. Zlodeji sú vybavení oveľa
lepšie než my,“ povie Václav Hanuliak a začne rozprávať
príbeh o Nemcovi, dvojmetrovom chlapovi, čo sa tu potĺkal
s detektorom, vyzbrojený mapou, na ktorej mal zakrúžkovaný práve Pustý hrad. Chcel utiecť, jeden kolega sa naňho
zavesil a Nemec utekal aj s ním... Boli tu však už aj zlatokopi
z Anglicka, ba aj jeden náš pilot so služobným detektorom,
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v Rozhanovciach, o päť rokov neskôr, v roku 1317, už boli
kamaráti a kráľ bývalému sokovi vrátil majetky. Pustý hrad
sa stal jeho oficiálnym sídlom. Dostaval celý trakt v južnej
časti, dva paláce, vežu, obrovskú cisternu na dažďovú vodu,
hospodárske objekty. Len pre informáciu, keď rytier umrel,
Veľžupa zvolenská sa rozpadla na menšie celky Zvolen, Liptov, Oravu a Turiec.
Nuž a nakoniec sa hrad dostal do rúk Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý mal chrániť neplnoletého syna uhorskej kráľovnej Alžbety Ladislava Pohrobka. Jiskra už na Pustom hrade
nesídlil, dal prednosť pohodlnému zámku v meste Zvolen,
zato však na vrchu dal vybudovať prvú „matriošku“ na svete.
Nemal toľko vojakov, ktorí by dokázali ustrážiť celú pevnosť,
a tak vystavali obranné múry okolo jednotlivých objektov priamo vnútri veľkého opevnenia. Ale tieto stavebné opatrenia
už dlhé trvanie nemali, hrad dobyl a vypálil Ján Huňady. Čo
nezničil on, to dokončili Zvolenčania, ktorí potrebovali stavebný materiál na opevnenie mesta proti Turkom. Až zostala
iba takmer nepoškodená vstupná brána a kus opevnenia
s veľkou prelukou. Všetko ostatné dokonale pohltil storočný listnatý les. Ale aj preluka má svoju históriu, ktosi o nej

ktorý chcel archeológov podplatiť, aby ho neudávali. „Našli
sme bojové sekery, torzá stredovekých mečov, hroty striel,
ostrohy, časti brnenia stredovekého bojovníka. Objavili sme
aj bronzové a strieborné šperky, množstvo keramiky.“ Pozoruhodným objavom bola peňazokazecká dielňa a množstvo
mincí z obdobia českého kráľa Přemysla Otakara II. Dokonalé kópie, ibaže nie celé zo striebra, len postriebrené. Dnes len
ťažko rozlúštiť, či o nich vedel uhorský kráľ Ladislav IV., alebo
ich vyrábali priamo na jeho rozkaz. Našlo sa aj pracovné
náradie, ale napríklad aj kostená rukoväť meča zo slonoviny.
Pravdepodobne si ju doviezli ako trofej z križiackych výprav.
Alebo rukoväť bojového šľachtického meča zo štrnásteho
storočia, podľa ktorej zostrojili vernú kópiu tejto zbrane.
Poťažkávate ju v ruke a uvažujete, čo to museli byť za chlapi,
ktorí s týmto dokázali bojovať. A to boli ešte menší než my, do
ich postelí by sme sa asi nepomestili. No určite boli silnejší,
meč je ťažký ako fras. A teraz ho vezmi do ruky a bojuj!
Asi by bolo naozaj jednoduchšie vziať do ruky krompáč
a vykopávať vlastné dejiny, ako to robia každý rok študenti
archeológie a histórie. Mnohé páry už dal hrad za tých pätnásť rokov dokopy, akoby tu skutočne čarovala tajuplná moc.
Bielu paniu tu síce ešte nevideli, ale rozprávka o rybárovej
dcére, ktorú dávajú televízie každé Vianoce, sa vzťahuje
práve k tomuto hradu. Aby bol nedobytný, pannu zamurovali zaživa. Povesti, legendy a svätá trpezlivosť archeológov.
Možno raz nájdu aj telo tej panny...

OPUSTENÉ SLOVENSKÉ KNIHY

Majiteľ predajne Slovenská
kniha sa vo svojom podnikaní riadi
jednoduchou poučkou: nekupovať
nič, čo už vyšlo v češtine. Knižka
je v takom prípade absolútne
nepredajná. Neletia ani známi
slovenskí autori staršej generácie.
„Takzvané osvedčené mená
vôbec nepredám. Na ústupe je už
napríklad aj pomerne vychytený
Rudolf Sloboda. Osemdesiat percent
z predaných kníh tvorí odborná
literatúra, hlavne knihy z oblasti
filozofie, sociológie, politiky či
politológie. Zaujímavé niekedy bývajú
aj náboženské tituly, ale len vo
vzťahu k politike. Čisto náboženské
knižky nemajú v ateistickom Česku
žiadnu šancu,“ hovorí majiteľ
predajne Zbyněk Adam.

Česi
v slovenčine

nečítajú
GABRIELA BACHÁROVÁ

Bestseler?
Štyri knihy

kvôli záhadnému kultúrnemu inžinierstvu
komunistov k dispozícii, sú preč.“

Z beletrie je aspoň nejaký záujem o knihy
mladých slovenských autorov. „Kupodivu,
dobre sa predávajú knižky, ktoré vydáva
levické vydavateľstvo L.C.A.. Počínajúc
Petrom Pišťankom, cez Karola D. Horvátha
až po Danielu Kapitáňovú. Dobre ide aj
Maxim E. Matkin,“ vymenúva Adam. Ani
u týchto autorov sa ale nedá hovoriť o diere
do českého knižného sveta. Bestselerom
je, ak sa z knižky predajú štyri kusy. „V tom
je nezastupiteľná úloha predavača. Ľudia,
ktorí sem prídu, totiž obvykle nemajú
o slovenskej literatúre vôbec žiadnu
predstavu. Musím im poradiť. Často sa ale
potom vracajú.“ Občas sa v Prahe predá
reprezentatívna publikácia o Slovensku,
pred letnou turistickou sezónou sa zvýši
záujem o mapy a turistických sprievodcov.
Prípadne si niekto kúpi vydarený slovenský
preklad zahraničnej knihy. A to je asi
tak všetko. „Veľmi často počúvam vetu,
jé, túto knihu by som potreboval, ale
ono je to po slovensky,“ hovorí Adam.
Presne to v Lidových novinách vystihol
publicista Tomáš Weiss: ,,Časy, keď sme
čítali preklady svetových diel, napríklad
„Galapágy“ Kurta Vonneguta jr. či „Sophiinu
voľbu“ nedávno zosnulého Wiliama
Styrona, pretože český preklad nebol

Slováci ako Česi

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV
ŽIJÚCICH V ČR
ČRO 1 - RADIOŽURNÁL

utorok

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

České Budějovice

pondelok, streda

20.05 - 21.00

19.45 - 20.00
19.30 - 20.00

zostrih utorkového
Rádiožurnálužurnálu

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

„Zásadným omylom môjho podnikania
bolo, keď som si v začiatkoch myslel, že
knižky si budú kupovať samotní Slováci.
Hovoril som si, sú ich tu státisíce, bol by
v tom čert, keby nechodili. Hlavne staršiu
generáciu Slovákov tu ale prakticky
nevidím. Keď už, prídu si kúpiť len noviny
alebo časopisy,“ uvádza Adam. Skôr sa
podľa neho objavia slovenskí študenti, ktorí
privedú svojich českých spolužiakov.

Pátranie
po knihách
K malému záujmu o slovenskú
literatúru sa pridávajú aj problémy
s nakupovaním kníh. V Bratislave totiž
skončil jediný knižný veľkoobchod so
širším záberom vydavateľov, ktorý
neponúkal len komerčne úspešnú
literatúru, ale aj odborné publikácie
a knihy menších vydavateľov. „V minulosti
som obišiel veľkoobchod a mal som
nakúpené. Dnes idem na Slovensko na
dva tri dni a musím osobne obchádzať
malé vydavateľstvá. Často ani nikoho
nenájdem, pretože majú vydavateľstvo
niekde v obývačke. To mi prácu veľmi
komplikuje, nehovoriac o zvyšovaní
nákladov,“ popisuje aktuálne problémy
Adam.

Zánik zatiaľ
nehrozí
Do predajne vkročí podľa Adama za deň
do dvadsať ľudí. Už na prvý dojem málo
rentabilné podnikanie. Prečo teda Adam
ešte „slovenský kšeft“ nezabalil? „Tá práca
má zmysel a mám ju rád. Viem, že ak by
som to nerobil ja, nebude to robiť nikto iný.
A tiež mám veľké zásoby kníh. Čo by som
s nimi robil, ak by som to nechal?“ dodáva
lakonicky.
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Čo myslíte, koľko ľudí vkročí
za hodinu do jedinej českej
predajne slovenských kníh
v Prahe? V čase mojej
návštevy prišiel starší pán,
ktorý si kúpil asi dvoje
noviny. Potom vstúpila mladá
žena. Po predajni sa však
iba rozhliadla a za minútu
bola vonku. Vyzeralo to,
akoby len zablúdila. Celú
situáciu korunoval pán,
ktorého slovenská literatúra
už vonkoncom nezaujímala.
Jeho cieľom bolo rozmeniť si
dvesto korún, aby si mohol
v automate kúpiť kolu. Bez
nadsadenia, slovenská kniha
určite patrí k najopustenejším
miestam v inak pulzujúcom
centre českej metropole.

SLOVENSKÉ
DOTYKY

Beletria jedine
v preklade
O neochote Čechov čítať v slovenčine
svedčí aj prípad populárnej slovenskej
autorky Táni Keleovej-Vasilkovej, ktorá
píše romány pre ženy. Po obrovskom
úspechu na Slovensku sa jej knihy
presadili aj na českom trhu, ale museli
sa preložiť do češtiny. U knihy „Mama
pre Veroniku“ dokonca vydavateľstvo
IKAR dospelo k názoru, že český čitateľ
by „nezvládol“ slovenské reálie, a tak
musela autorka názvy bratislavských
ulíc či čísla električiek meniť za pražské.
Ani ďalšie objavy slovenskej literatúry
sa v Česku nečítajú v origináli. Prekladu
sa v poslednom čase dožil obľúbený
slovenský spisovateľ Michal Hvorecký
a jeho titul „Lovci a zberači“. V češtine
vyšla aj kniha rozhovorov s Milanom
Lasicom. Na prvý pohľad môže tešiť, že
je záujem aspoň o české preklady. Lenže
nie je. Za posledných desať rokov sa
preložilo asi len desať slovenských kníh.
A nájsť v bežnom českom kníhkupectve
knihu napísanú po slovensky je takmer
nadľudské úsilie. Aký rozdiel oproti situácii
na Slovensku, kde české tituly v mnohých
predajniach dokonca prevažujú! A nikto sa
nad tým nepozastavuje.

Slovenská kniha
na sieti
Mimopražskí záujemcovia o slovenskú
literatúru nemusia merať cestu do pražskej
predajne. Už niekoľko rokov funguje aj
internetový obchod. Okrem kníh ponúka aj
slovenskú hudbu a film.
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tentoraz je v tajničke arabské príslovie. Riešenie pošlite do konca februára 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 novembrovom čísle ukrývala anonymný aforizmus:
„Život je pes, najlepší priateľ človeka.”. Knihy vyhrávajú
Štefan Hrčka z Brna, Kimberley Kubasek z USA a Lenka Zimová z Olomouca. Srdečne blahoželáme!
POMÔCKY:
FALUN, INIA, YL,
ORLOV, SAKALA,
ÈAKLOV, PLATA,
ASTON, AYNA,
OAT

ZNAÈKA
AUDIOKAZIET

JEDNOTKA
MAGNETICKÉHO
ODPORU

2. ÈAS
TAJNIÈKY

TOPOGRAFICKÁ
POMÔCKA

NESPALO

UNIÓN
EUROPEA (SKR.)

KNIHA
OBSAHUJÚCA
VÝKLADY SNOV

MESTO
VO ŠVÉDSKU

AUTOMOBILOVÁ
DOPRAVA (SKR.)

CITOSLOVCE
NA POHÁÒANIE
OŠÍPANÝCH

1. ÈAS
TAJNIÈKY

DELFÍNOVEC

LIGOT, JAS

ODREZA
(HOVOR.)

ODUŠEVNENE

KÓPIA

FALOŠNÝ,
PO MAÏARSKY

HUNDRAL,
FRFLAL

ÈAPKOV
ROMÁN

VŠAK (NÁR.)

SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ
POVSTANIE

ŠPINAVÝ
(EXPR.)
NEUDIERAJ

NÁKLADNÉ
VOZIDLO
S VYSUNUTOU
KABÍNOU

VYSOKÝ
MUŽSKÝ HLAS

ODHADOM

BIBLICKÝ VRCH

ÈESKÝ SKOKAN
NA LYŽIACH
(JAROSLAV)

ZNÁŠAJ BOLES
PRETOŽE

STÚPENEC
DEKADENCIE

OBEC V OKR.
ST. ¼UBOVÒA
LÁTKA PROTI
ÚÈINKOM JEDU

BÚCHA, KLEPE

VPÍJA

DOM
DÔCHODCOV

TROCHA
ZOHRIALO

AKO,
PO NEMECKY

ZVINUTÝ
ZVÄZOK
PRIADZE

FRANCÚZSKY
KAMERAMAN
(HENRI, 1909)

MORSKÁ RYBA
(THYNNUS)

LÁMKA

OVOS,
PO ANGLICKY

LAW LIBRARY
(SKR.)

SLADKÝ, OPOJNÝ
NÁPOJ (EXPR.)

INAK

RÖNTGEN

MYDLO,
PO ANGLICKY

POSKYTLO,
VENOVALO

MENO JURAJA

ZHON, CHVAT
(EXPR.)

TUNISKO
(KÓD ŠTÁTU)

MPZ
HONGKONGU

TAMTEN
(HOVOR.)

OPAK NEVHOD

SYPANÍM
ODOBER

NIÈ

ORKÁN,
PO ANGLICKY

URADNÍK V
STAROM RUSKU

V, PO ANGLICKY

SLADKOVODNÁ
RYBA

POCHODNE

POZOR, NO

SATYR,
ZMYSELNÍK

OKRAJ ÚST

LÍNIA

ZVODNÁ,
DÉMONICKÁ
ŽENA

OBEV
C V OKR.
VRAN. N.
TOP¼OU

SVÄTÝ,
PO ŠPANIELSKY

PAKISTAN ŠPORT. KÓD
KRAJINY

PRIVLASTÒOVACIE
ZÁMENO

PRIATE¼KA
(TELEGR.)

ŽLIABOK

TRHANIE
MIMICKÉHO
SVALSTVA

OPAKOVANIE
SLOV NA ZAÈ.
VERŠA

MRÁKAVA

PRIESKUM
OHMATAL
(EXPR.)

3. ÈAS
TAJNIÈKY

SÍDLO
V ŠPANIELSKU

POSTOJAÈKY

STAROSLOVANSKÁ
BOHYÒA
ZIMY

AKVÁRIJNÁ
RYBKA

JEDOL (DETS.)

VOLKS BANK
(SKR.)

SPOJOVA

VÁHA OBALU

STARÝ OTEC,
PO NEMECKY

MOL
JAPONSKA

POHYB
KYVADLA

MPZ
KOSTARIKY

VYJADROVA
ŽELANIE

MESTO
V ANGLICKU

NÁHLIVOS
(NÁR.)

VSTUP MUŽA
DO MANŽELSTVA

HOISINGTON
KOEGLER
GROUP

PREDPONA
S VÝZNAMOM
TISÍCINA

ZOSKUPENIE
TROCH KARIET
(KART.)

MÉTA,
PO ÈESKY

STAVBA (POET.)

SLOVENSKÁ
ASOCIÁCIA
POISOVNÍ

SOCIEDADE
PORTUGUESA
DE AUTORES

FYZIKÁLNA
VELIÈINA
(NEWTON)

VZDYCHAL

TELÚR (ZN.)

ŠPZ OKRESU
STARÁ
¼UBOVÒA

HMATALA (NÁR.)

ŠETRILI

OBLEPI

CHIRURGICKÝ
NOŽÍK (LEK.)

ÚZEMIE
FRANCÚZSKA
(HIST.)

PREDPLAŤTE SI...

PODOTYKY
NA OKRAJ MEDAILÓNU JOŽA RÁŽA
Verejnoprávna televízia si občas zaslúži kritiku, najmä kvôli tematickému výberu. Publicistickú reláciu „Trinásta komnata“ však možno bez zveličenia označiť za skvelý programový počin ČT 1. Jej zámerom je známu osobnosť z oblasti kultúry divákovi priblížiť
netradičným spôsobom – opisom jej životných križovatiek a pošmyknutí. Je sympatické,
že ČT z času na čas pripraví aj portréty slovenských osobností, známych i v ČR. V predvianočnom čase sme sa takto mali možnosť bližšie zoznámiť s Jožom Rážom, legendou
slovenskej populárnej hudby. Dozvedeli sme sa, že má veľmi rád motorku, bez nej si vraj
svoj život ani nevie predstaviť. „Jazda na nej mi dáva skvelý pocit slobody, voľnosti, upokojí
ma, keď som naštvaný,“ hovorí hneď na začiatku relácie. Divák je akoby priamym svedkom
onej tragickej havárie.
Autor „Komnaty“ v reportážnych záberoch približuje prácu lekárskeho tímu pri zložitej
operácii speváka. „Pán Ráž je vo veľmi zlom stave, je celý dolámaný, no pritom má šťastie
– jeho mozog nebol poškodený,“ hovorí primár. Na nemocničnej posteli potom musel Jožo
Ráž vydržať celý rad týždňov, ktoré vraj využíval na každodenný tréning v speve. „Som rád,
že dnes vôbec chodím, i keď pravda, nie celkom rovno a že mi slúžia oči, i keď to periférne
videnie nie je ako by som si želal,“ priznáva s potmehúdskym úsmevom.
Po toľkých operáciách (i plastických) a mesiacoch bez pohybu sa Jožo zmenil, a nielen
fyzicky. Iný než predtým je dnes aj jeho „rozvrh dňa“. „Nám, kamarátom tvrdí, že celé dni
nič nerobí, ráno vraj vypne telefón a len tak – nečinne leží na kanape,“ hovorí Boris Filan
a pokračuje: „My sa však nedáme oklamať, dobre vieme, čo všetko stihne za jediný deň.
Poctivo cvičí, upratuje, varí, chodí na prechádzky, pláva, vodu má nesmierne rád.“ O tom
je voda, čo ma drží nad vodou – všeobecne obľúbená pieseň. Kolega a dobrý kamarát
Vašo Patejdl je voči Jožovi kritickejší – a možno preto mu autor medailónu dal viackrát
slovo. Reálne hodnotí jeho súčasnú i predošlú umeleckú činnosť, poukazuje i na drobné
omyly. Televízny divák s uznaním konštatoval, že tento portrét nevyznel chválenkársky, ale
pripomenul i obdobie, keď Jožo napríklad verejne podporoval mečiarovskú politiku.
Reláciu vhodne oživujú i zábery dominánt hlavného mesta SR i ďalšie detaily charakterizujúce spevákove koníčky, nepochopiteľné sú však nijako nekomentované opakované
zábery jeho pôžitkárskeho fajčenia cigary. Zvlášť pôsobivé sú ukážky z koncertu Elánu
pred azda stotisícovým mohutne aplaudujúcim pražským publikom. Nemožno nespomenúť, že Jožo Ráž vo svojom rozprávaní zničohonič zrazu prejde na češtinu (samozrejme, nie bez chýb). Informovaný televízny divák by si mohol pomyslieť, že teraz, keď Elán
v ankete Slávika na Slovensku nebol ako vždy prvý, ale až tretí, možno cíti potrebu byť voči
českým fanúšikom servilný.
A ešte poznámka k technickej stránke „Trinástej komnaty“: Záverečné titulky s menami
tých, čo sa podieľali na relácii, zakaždým bežia veľmi rýchlo. Nech sa akokoľvek snažíte,
nestihnete si z obrazovky prečítať, kto je autorom, kto režisérom, dramaturgom, kameramanom, a tak ďalej. Záver: utajeného autora tejto „Komnaty“ možno hodnotiť na jednotku.
Jolana Kolníková
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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 marec až december 2007
zaplatíte 10 x 10 = 100 Kč (Sk).
Zašlite objednávkový kupón s vyznačeným predplatným
obdobím (prípadne si časopis objednajte telefonicky), my vám
začneme zasielať magazín Slovenské dotyky a zároveň vám
pošleme i vyplnenú zloženku, ktorou uskutočníte úhradu.
Predplatné v ČR:

Predplatné v SR:

Písomné objednávky:

Písomné objednávky:

Vydavatelství MAC, s. r. o.
U Plynárny 85,
101 00 Praha 10
Telefonické objednávky:
272 016 638

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.

SLOVENSKÉ DOTYKY
Magazín Slovákov v ČR
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
.........................................................................................................................
meno a priezvisko

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

PODZIMNÍ OBJEV
S českou a ruskou literaturou jsem se začal systematicky seznamovat po válce. Za
německé okupace v Sudetech nic českého neexistovalo. Ani ruského. A můj soustavný
zájem o literaturu slovenskou je spjat s Hviezdoslavovou knižnicí, jejímž předplatitelem
jsem se stal.
Tak jako mě v české literatuře rozechvěl zejména Fráňa Šrámek, tak to byl v ruské
Lermontov, Jesenin. Pak přišli další. Ale jsem dost vybíravý, přibývalo těch nejoblíbenějších pomalu. Ve slovenské mou duši na celý život rozechvěl autor dvaatřicátého svazku
Hviezdoslavovy knižnice. Ivan Krasko. Častým čtením se mi některé jeho verše vrývaly do
paměti a spolu s jinými jsem si je po půl století přeříkával za bezesných nocí v nemocnici.
Letia, letia divé husy do ďaleka.
Nedlouho po návrahu z nemocnice mě pak ve Slovenských dotycích čekal článek Vladimíra Skalského o Miroslavu Válkovi a několik jeho básní. Nečekal jsem, že ještě v podzimu
života potkám takovou krásu. S Válkových jménem jsem se sice setkal už za socialismu,
ale jeho verše mě minuly. V době, kdy on začínal své básně uveřejňovat, jsem se já brodil
teprve slovenskou literární klasikou. Půvabnou knížku Válkových citlivých, hlubokých a silných básní Jesenná láska jsem po dlouhém hledání objevil až nedávno při náhodné cestě
na Slovensko v knihkupectví v Ružomberku. Zase se mi rozechvělo nitro. A Válek u mne
stojí vedle Kraska, Verlaina, Tomana, Šrámka, Hrubína, Lermontova, Křičky, Pasternaka.
Dovedu také pochopit jeho zaujetí pro sen, kterému sloužil. Kolik bylo takových, které
svedla lákavá idea, zakrývající nelidskost diktatury. Čas tuto Válkovu roli zhodnotí. Ale já
nevěřím, že by se autor takových veršů mohl vědomě dopustit nějaké špatnosti.
Jiří Hřivnáč

adresa (vrátane PSČ)

.........................................................................................................................
od mesiaca:

do mesiaca:

.................................................................
podpis
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ELVÍRA A EDUARD ANTALOVCI

Dva osudy
v jednom zväzku
V rámci tohoročných českobudejovických Dní slovenskej kultúry,
ako každoročne, predstaví pražská D+Gallery kolekciu obrazov
z tvorby slovenských autorov. Tentoraz to budú obrazy
(oleje a tempery) a gobelíny nestorov slovenských výtvarných
umelcov, manželov Antalovcov a to opäť v priestoroch
Múzea na Senovážnom námestí.

Elvíra Antalová
jedna z prvých našich profesoriek na VŠVU v Bratislave ukončila štúdiá v roku 1948. Po ich
skončení začala pôsobiť ako asistentka na PF UK, od roku 1952 pôsobila niekoľko desaťročí
ako docentka a neskôr profesorka maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Tvorí predovšetkým v oblasti maľby, kresby a grafiky, ale aj úžitkového umenia. Pre jej tvorbu
sú charakteristické úsporné prvky kompozičné (často nevyužíva celú plochu), razantná farebnosť a výrazná kresba. Obsahovo je ťažiskom jej tvorby krajina, príroda. V jej diele nájdeme
však aj tvorbu figurálnu (portréty žien, cyklus Mimovia) či zátišia s kvetinami a ovocím. Ako
napísal Bohumír Bachratý: „ ...jej staršie obrazy polí zobrazujú krajinu v jej veľkých tvaroch i
v pevnej skladbe plôch. Objavuje sa v nich aj výrazná kontúra, ktorá spája a delí, kompozične
organizuje... a stavia´ krajinu v jej rýdzej, hutnej i monumentálnej podobe.“
´
V súčasnej tvorbe Elvíry Antalovej sa prehĺbila filozofická väzba maliarky s krajinou. Je
v nej viac abstrakcie a štylizácie krajiny i krajinárskych prvkov, objavuje sa krajinársky detail či
fragment: strom, slnko, kvet. Svetlá a farby autorka mimoriadnym spôsobom spracúva najmä
v tapisériách, kde pristupuje aj mäkká a podmanivá matéria vlny, ktorá je „živým povrchom
týchto krajinárskch opusov“.
Svoje práce vystavovala autorka viackrát v Bratislave (naposledy v roku 2004 v štúdiu L+S),
v Nitre, Lučenci, Starej Ľubovni, Rimavskej Sobote, Nových Zámkoch, ale aj v Nemecku,
Indonézii.

Eduard Antal
ukončil svoje štúdiá v roku 1953 (prof. G. Mallý, B. Hoffstädter, E. Nevan, E. Lehotský). Po
skončení štúdia začal pracovať ako asistent na architektúre, kde pôsobil až do roku 1995.
V období rokov 1966-72 bol členom Skupiny 66, v rokoch 1967-72 Klubu konkrétistov, od roku
1955 členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov.
Na výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch s programom racionálno-konštruktívnej orientácie,
v ktorej pokračuje dodnes. Jeho tvorba vychádza z pôvodných geometrických tvarov a znakovej symboliky. Jeho monochrómne reliéfne štruktúry sú sústredené na vizuálne vyznenie
bielej farby. K nej vždy priraďuje niektorú farbu čistého spektra. Plochu obrazu akcentuje
geometrickými prvkami paralelne vrstvenými v rôznych kompozičných útvaroch a poriadkoch.
Po období tvorby bielych obrazov a bielych grafických listov sa v jeho dielach z posledného
obdobia objavuje farebná plocha. Stavba kompozície je už uvolnená a pôvodné ostré tvary sa
dostávajú do inej polohy, druhoradého vnemu.
Autor svoje diela realizoval aj v architektúre (Bratislava, Štúrovo, Šamorín, Liptovský Ján,
Rožňava, GMB Bratislava, Považská Bystrica).
Vystavoval doma i v zahraničí na takmer 200 individuálnych a kolektívnych výstavách (Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Dolný Kubín, Praha, Brno, Viedeň, Varšava, Berlín, Sao
Paolo, Jakarta). Jeho práce sú zastúpené v mnohých zbierkových inštitúciách a súkromných
zbierkach.
Jiřina Divácká

EDUARD ANTAL, KOMPOZÍCIA 1, 2004
ELVÍRA ANTALOVÁ, PF 2003
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KALEIDOSKOP

Túto vlastnosť Jozefa Bžocha si čitateľ jeho recenzií môže skutočne znovu a znovu uvedomovať. Či už si prečítame jeho posudok
nového diela Jozefa Puškáša Freud v Tatrách alebo hoci nenapísaného románu od Stanislava Rakúsa. Ak si porovnáme to, čo sme
v knihe prečítali sami a k tomu sledujeme, ako čítal tú istú knihu Jozef Bžoch, s potešením zistíme, že niektoré pocity zdieľame
spoločne. Lenže čítanie Jozefa Bžocha pridáva ďalšie postrehy
nad textom, zaradí, usúvzťažní. Rozširuje naše videnie, ale bez
toho, aby sme hoci len na chvíľu mali pocit, že poúča alebo sa
demonštratívne predvádza. Je to také nenútené, že to musí prijať
aj laický čitateľ. Možno preto si získali stĺpce Jozefa Bžocha, uverejňované v denníkoch Národná obroda, Práca a v posledných
rokoch SME, takú širokú obľubu. Ako píše vo svojom príspevku
Miroslav Cipár „Rád čítam Jozefove recenzie. Spolieham sa na
jeho úsudok. Je to pre mňa príjemné a pohodlné.“
Ďalšia črta, ktorá sa nám vynorí po prečítaní niekoľkých
viacerých recenzií Jozefa Bžocha, je, že vie prijímať literatú-

JOZEFA BŽOCHA OD ADOZ
Osemdesiat Jozefovi Bžochovi – to je názov zborníka, ktorý k osemdesiatke nestora slovenskej literárnej kritiky pripravili a vo vydavateľstve Petit Press vydali jeho zostavovatelia Jana Bžochová-Wild a Adam
Bžoch. Zborník predstavili 11. januára 2007 v Slovenskom inštitúte v Prahe na večere venovanom Jozefovi Bžochovi za jeho osobnej účasti.
Osemdesiat osobností slovenskej literatúry ako aj ľudí blízkych,
rodinných príslušníkov a podobne, spomína na svoje stretnutia
s Jozefom Bžochom. Pripomína, čo im stretnutie dalo a ako ich táto
osobnosť ovplyvnila či obohatila.
Úplne na začiatku knihy sa zo spomienok jeho sestry Anny
Mihálikovej dozvieme, že hneď v sexte na novomestskom gymnáziu podľahol Jozef Bžoch francúzštine a francúzskej poézii, ktorá mu
učarovala na celý život. Ba pustil sa aj do prekladov, najmä surrealistov. Opojenie francúzskou literatúrou priviedlo Jozefa Bžocha logicky ku štúdiu francúzštiny na Filozoﬁckej fakulte v Bratislave, kde si
ju zapísal spolu so slovenčinou. Nespočetné cesty vlakom z domova do Bratislavy a späť (bol synom železničiara) využíval na čítanie. Čítal starovekých ﬁlozofov, čítal francúzskych básnikov Villona,
Baudelaira, Rimbauda, Verlaina, Mallarmého, čítal aj drámu, vzdelával sa v latinčine. Jeho sčítanosť a široký rozhľad v literatúre vyzdvihujú viacerí autori v zborníku – napríklad Rudolf Turňa, Viliam
Turčány, Milan Rúfus, Augustín Maťovčík a ďalší. Napokon – premieta sa v každom jeho posudku akéhokoľvek diela, ktoré
prečítal a vyložil. Ďalší rys, ktorý si na Jozefovi Bžochovi vážia
a vyzdvihujú jeho priatelia,
spolupracovníci a vyznávači –
a to generačne rozprestrene – je
jeho dar pristupovať ku každej,
aj x-tej prečítanej knihe v prvom
rade ako čitateľ. Ako píše
napríklad Jana Cviková: „Zdá
sa, že napriek veľkému počtu
recenzovaných kníh ich skutočne ešte stále čítate a dopriavate
si luxus úprimného čitateľského
zážitku.“

ru aj dnešnej mladej spisovateľskej generácie. Ako keby ani
nemal osemdesiat rokov! Jeho postulát kritika znie, že kritik je síce zviazaný s nejakou (prirodzene jeho) generáciou, ale je povinný vystupovať nadgeneračne, aby pochopil
dielo. Naopak zasa pri čítaní jeho knihy Literárne soboty
(Slovenský spisovateľ 1990), kde sú obsiahnuté jeho pohľady na prózu a poéziu 70. a 80. rokov, možno konštatovať, že
jeho vtedajšie úsudky o spisovateľoch plne obstoja aj dnes
a ak išlo o vtedy začínajúceho tvorcu, dokonca odhadol
jeho typ natoľko, že ďalšia tvorba autora to potvrdila. Iba
ako príklady uveďme hoci len názvy niekoľkých kapitol:
Hevierove hry a vážnosti, Strážayov lyrizmus vecí, Poézia
z hlbín samoty (o F. Andraščíkovi), Nevyrovnaná lyrika (L.
Šimon), Zisky a manká prozaika Zelinku, Zostup Jarošovej
románovej spisby, Sloboda polemik a ironik, Nový typ
výrobného románu (A. Baláž: Tu musíš žiť).
Pri vymenúvaní ľudských vlastností Jozefa Bžocha som
sa stretla s prívlastkami ako: kultivovaný, mierny, vytrvalý, (zdravo) zvedavý. Teda skôr javiaci živý záujem o všetko vôkol (ako o tom píše v zborníku spisovateľ Jozef
Puškáš).
Takéhoto mladistvého so živým záujmom o všetko, reagujúceho na ten najmenší
podnet v rozhovore, venujúc mu pozornosť, okomentujúc, doložiac, som
ho poznala aj pri našom
rozhovore v Slovenskom
inštitúte na prezentácii spomínaného zborníka, spojeného s malou
prechádzkou
životom
Jozefa Bžocha v pásme
nazvanom Encyklopédia
Jozefa Bžocha od A po Z.
Som nesmierne vďačná
za túto príležitosť!
Jarmila Wankeová
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ÚVAHA
Mnohí mi iste dajú za pravdu, že deﬁnícií
pojmu „kultúra“ je nepreberné množstvo,
stovky viac i menej významných osobností
sa o takúto deﬁníciu pokúsilo. V tejto krátkej
úvahe by sme si však mohli vystačiť napríklad
s názormi Publia Cornelia Tacita, ktorý už
v časoch starovekého Ríma stotožňoval kultúru
s celkovým spôsobom života spoločnosti.
Ak sme odvtedy pokročili, tak zrejme nie
príliš dopredu, keďže kultúre sme nasadili
korzet rezortizmu a vtesnali sme ju do
mantinelov takzvaného „odvetvia kultúry“.
Trvale a nedostatočne chápeme význam
kultúry na úrovni základných zložiek bytia,
ktorými sú človek, príroda, kultúra. Nejde,
samozrejme, o formálne uplatňovanie kultúry
kdekoľvek, i keď ona je potrebná napríklad
aj v poľnohospodárstve, ergo v agrikultúre.
Pojmy sú však iba pojmy, ktoré samotnú
kultúru nenahradia, inak by v Anglicku
ich „agrikultúra“ nemala dnešné problémy
a v Rusku by sa rozvoj „fyzkultúry“ uberal
iným smerom.
Ak sa však vrátime do histórie, zistíme, že aj
vyspelý antický Rím nebol v praxi až tak veľmi
kultúrny, a už vôbec nie k iným národom.
„Kartágo musí byť zničené !“ zaznievala
pamätná výzva v rímskom senáte pred viac
ako dvadsaťjeden storočiami. „Sochy Budhu
musia byť zničené!“ zazneli rozkazy vodcov
afgánskeho hnutia Taliban na začiatku 21.
storočia. Žiaľ, nielen tieto, ale aj ďalšie barbarské
požiadavky boli uskutočnené. Zdá sa, že ani
počas mnohých storočí nedošlo k zásadným
pozitívnym zmenám v prístupe mnohých
ľudí a spoločenských skupín ku kultúre inej
komunity. Príčinou je najmä zaostávajúci
vývoj vedomia a etiky vo všeobecnosti,
modernejšie a účinnejšie sú iba prostriedky,
ktorými sa jednotlivé kultúry vzájomne
likvidujú. Lebo zvlášť v oblasti kultúry často
nedokážeme tolerovať niečo „inakšie“, a to tak
v ochrane hmotných a nehmotných dokladov
minulosti, ako aj v tvorbe nových kultúrnych
hodnôt, napríklad ak ide o diela takzvaných
provokujúcich tvorcov. Dokumenty odlišnej
kultúry zväčša „tolerujeme“ ako predmety
zberateľského záujmu, prezentované často
ﬁnančne vyčíslenou historickou a umeleckou
cenou výtvarných diel umiestnených na
aukciách, dražbách, burzách a v predajniach so
starožitnosťami. Už v menšej miere tolerujeme
posolstvo, ktoré príslušné dielo alebo objekt
tlmočí a vyžaruje. Spravidla najmenej však
tolerujeme tých, ktorí iné hodnoty a inú kultúru
prinášajú, často priam ignorujeme právo na
ich identitu. Nie vždy je to identita národná
alebo etnická, ale najmä a predovšetkým
identita kultúrna. A žiaľ, dnes až priveľmi
často, aj identita náboženská. Príklady takejto
intolerancie vidíme na mnohých miestach
tak na európskom kontinente, ako aj v iných

KULTÚRA
JAROSLAV LIPTAY
častiach našej planéty. Barbarské dôsledky
balkánskych konﬂiktov, prejavy násilia
a zverstvá v Čečensku, ale aj v Palestíne, sú toho
dostatočným dôkazom.
Európska kultúra stojí na základoch antiky,
čiastočne tiež vychádza zo židovskej a neskôr
najmä z kresťanskej tradície. Okorenená islamom
a mnohými ďalšími kultúrami a náboženstvami
je Európa úžasným príkladom rôznorodosti
a tým aj príťažlivosti. Žiaľ, daňou za tieto
hodnoty sú ešte aj dnes časté národnostné,
náboženské a iné konﬂikty. Niekedy iba preto,
že hovoríme iným jazykom, prípadne máme inú
farbu pleti, alebo v náboženskom presvedčení
uznávame iba tú svoju vieru, nie však vieru vo
všeobecnosti. Aj z týchto dôvodov si mnohokrát
niektoré spoločenstvá uplatňujú právo na svoju
identitu veľmi expanzívne. Ak teda chceme
v rámci globalizácie uplatňovať aj vecný dialóg
o zachovaní identity a rozmanitosti kultúr, alebo
ak chceme hovoriť o súdržnosti, musíme rovnako
intenzívne uplatňovať toleranciu. Lebo iba
tolerancia môže byť zárukou práva partnera na

ÚVAHA

A TOLERANCIA
vlastnú identitu. Iba pochopením a tolerovaním
odlišností od kultúry našej môže sa uplatniť
aj identita kultúry inej. Takpovediac „cudzia“
kultúra sa nakoniec v rámci globalizácie môže
stať kultúrou spoločnou, avšak nie spôsobom,
aby bez práva na sebaobranu celkom stratila
svoje pôvodné črty a základné atribúty.
Z uvedeného vyplýva nielen možnosť,
ale predovšetkým morálna povinnosť
uskutočňovania dialógu na základe vzájomnej
tolerancie, na základe partnerstva. Spolužitie
je potom logické v rámci pravidiel rovnosti,
uznávajúc právo každého z partnerov na svoju
vlastnú identitu. A naopak, spolupráca je sotva
možná bez pochopenia a akceptovania obsahu
a foriem kultúry iného etnika, inej náboženskej
skupiny alebo záujmového zoskupenia. Prijatím
a rešpektovaním autenticity a tým aj rozmanitosti
kultúr jednotlivých národov, etnických skupín
a náboženských spoločenstiev, žijúcich teraz
alebo v minulosti na starom kontinente,
zároveň mohutnejú a stávajú sa ešte pestrejšími
a rozmanitejšími aj spoločné, v našom prípade

„európske kultúrne hodnoty“. Zrejme nie je potrebné
zdôrazňovať pozitívny zmysel, ako aj priaznivé
účinky rôznorodosti spoločného kultúrneho
dedičstva v budúcej spoločnej Európe. Lebo
kultúrna rozmanitosť je dôležitá aspoň tak, ako
je dôležitá biologická rôznorodosť. V konečnom
dôsledku ide totiž aj o určitý profylaktický
a uzdravujúci efekt, pretože ľudský jedinec sa
môže zdravo a harmonicky vyvíjať predovšetkým
vo svojom pôvodnom a jemu blízkom
autentickom prostredí. Ochrana kultúry v celej jej
rozmanitosti je tak zároveň aj ochranou ľudskej
dôstojnosti, je ochranou ľudských práv a slobôd.
Je však samozrejmé, a aj základné princípy
rozvoja kultúry to predpokladajú, že ide o úsilie
a zámery chrániť kultúru v jej autentickom
stave. Kópie sa napríklad ohodnocujú často
zanedbateľne v porovnaní s originálom, falziﬁkáty
sa pranierujú, ich autori sa trestajú. Napriek tomu
sa dnes v mnohých oblastiach kultúry nepodarky
a zlé napodobeniny až trestuhodne bagatelizujú,
alebo aj prehliadajú. Takpovediac módne sú
repliky alebo evokácie niekdajších historických
budov, ulíc a štvrtí. Mnohokrát žijeme alebo sa
pohybujeme medzi plagiátmi, nahovárajúc si,
že sa dotýkame minulých storočí. Aj Rimania
neskôr pochopili význam opätovného postavenia
Kartága, ale tak názvom ako aj hodnotou to
už bolo Nové Kartágo. Možno v budúcnosti aj
v Afganistane ktosi znovu vytvorí sochy Budhu,
budú to však už diela novodobé. Fortieľ dávnych
tvorcov, duch autenticity pôvodných kultúrnych
hodnôt sa v mnohých oblastiach nášho života
navždy stratil. Logicky sa teda dostávame
k požiadavke stanovenia určitých kritérií,
aktuálnou je otázka výberu kultúrnych hodnôt,
výberu diel a lokalít, ktoré predstavujú určitú
nadčasovú kvalitu. Aj preto by stanovovanie
priorít v kultúre nemalo byť zneužívané na
politické alebo mocenské zámery a ciele, prípadne
na presadzovanie nadradenosti jednej skupiny
ľudí nad druhou. Výber kultúry a kultúra výberu
by mali vychádzať z možností nositeľov príslušnej
kultúry, pochopiteľne v rámci etických noriem.
Vzájomná tolerancia vo výbere kultúrnych hodnôt
totiž nemôže prekročiť určité hranice morálky
a vkusu. Ak som teda v úvode tohto zamyslenia
zdôrazňoval nevyhnutnosť a význam tolerancie, aj
v oblasti kultúry tolerancia nemôže byť bezbrehá
a nemôže sa aplikovať izolovane, v akomsi
vzduchoprázdne. Tolerancia by mala existovať
prinajmenšom spoločne s ďalšími základnými
atribútmi kultúry, ako sú predovšetkým pravda
a mravnosť.
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PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Jonáš Záborský bol prozaik, dramatik, básnik, historik, publicista,
evanjelický a neskôr katolícky kňaz. Narodil sa v zemianskej rodine
v Záborí v Turci 3. februára 1812 a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch, dedinke neďaleko od Prešova, kde strávil viac ako dvadsať
rokov svojho života ako dedinský farár.
Základnú školu navštevoval v Záborí, Hornom Jasene a v Záturčí.
Nižšie gymnázium v Necpaloch, gymnázium v Gemeri a evanjelické lýceum v Kežmarku. V rokoch 1832-34 študoval na evanjelickej
akadémii v Prešove. Teologické štúdiá nezavŕšil, lebo podľa vlastných slov „mal pevné predsavzatie navštíviť ešte daktorú z nemeckých vysokých škôl, keď si peňazí uzbiera“. Od začiatku roku 1835
prevzal z podnetu superintendanta Pavla Jozeffyho kaplánku v Pozdišovciach v zemplínskej župe. V roku 1839 odišiel na štúdium do
Nemecka, na univerzitu do Halle, ako nejeden slovenský evanjelický študent.
Po návrate zo štúdií bol kaplánom u M. M. Hodžu v Liptovskom
Mikuláši, dva roky farárom v Rankovicach. Vo februári 1842 prestúpil do rímsko-katolíckej cirkvi, po ďalšom štúdiu a zložení skúšok
bol v roku 1843 vysvätený na kňaza. V rokoch 1843-50 pôsobil ako
nemecký kaplán v Košiciach a v roku 1850 stal sa nakrátko profesorom gréčtiny na tamojšej Právnickej akadémii. V revolučných
pohyboch v novembri – decembri 1848 bol väznený a vyšetrovaný kvôli prechovávaniu „Žiadostí národa slovenského“. Jedna
z príčin jeho neskorších literárnych a osobných sporov boli nezhody so štúrovcami. Postavil sa aj proti štúrovskej spisovnej slovenčine a odmietol slovenskú orientáciu na Viedeň. V rokoch 1850-53
bol redaktorom vládnych Slovenských novín vo Viedni. Jeho kritický pohľad na súčasnosť ho priviedol do konﬂiktu s bachovskou cenzúrou a bol donútený opustiť redakciu. Od roku 1853 pôsobil až do
smrti ako katolícky farár v Župčanoch. V roku 1861 sa zúčastnil na
Memorandovom zhromaždení v Martine, o dva roky neskôr sa stal

spoluzakladateľom Matice slovenskej. Pod vplyvom útokov proti
Matici a slovenským školám zaslal v roku 1875 Matici českej dvetisíc
zlatých a odovzdal jej do depozitu rukopisy svojich prác.
Organizačne a literárne bol Záborský aktívny už počas štúdií
v Prešove. Spoluinicioval vznik homiletickej Spoločnosti slov a do
jej Pamätnice napísal svoje básnické prvotiny. Pozornosť generačných druhov vyvolal ódou „Na Slovákov“, ktorú publikoval v Zore
v roku 1836. Napísal „Bájky“, zbierku „Žehry“, ktorá svojou literárnou formou vyvolala ostrú kritiku romanticky orientovaných
štúrovských literátov. Po básnickej odmlke napísal rozsiahly náboženský epos „Vstúpenie Krista do Raja“ a báseň v šiestich spevoch
„Smrť Jánošíkova“. Jeho ďalšia tvorba bola prozaická, dodnes patrí
k povinnému čítaniu poviedka „Dva dni v Chujave“. Parodovaním
fantastickej hrdinskej básne „Faustiáda“ podal ostrú kritiku dobových pomerov v slovenskom Kocúrkove bachovskej éry. Rozsiahla
je Záborského dramatická tvorba. Tematicky sa viaže k ruským lžidmitrijádam, hrám z veľkomoravského a uhorského obdobia, srbskouhorských dejín, ale napísal i veselohry a frašky. Najpopulárnejšou
a dodnes živou je veselohra „Najdúch“. S umeleckou tvorbou súvisela
aj jeho publicistická a novinárska činnosť. Publikoval rozsiahle štúdie
z raných uhorských dejín. V rukopise ostali jeho „Dejiny kráľovstva
uhorského od počiatku do časov Žigmundových“.
Rozhodnutie napísať „Vlastný životopis“ vysvetľuje Jonáš Záborský
slovami, že „život človeka vernejšie opísať nemôže nikto, ako on
sám“. Spolu s jeho prózou „Rodine v Záborí“ predstavuje svoje životné osudy plné protirečení, tragických sporov a nepochopenia. Peter Šoltés, publicista a historik najmladšej generácie, nedávno vyslovil o Záborskom názor, že „dnes by si mohol vychutnávať
víťazstvo nad svojimi oponentmi a neprajníkmi i uznanie, po ktorom
bezvýsledne túžil“. Najviac Záborského v dnešnej dobe pripomína
prešovské divadlo, ktoré nesie jeho meno.

JONÁŠ ZÁBORSKÝ
VLASTNÝ ŽIVOTOPIS
(úryvok)

Literárne práce
Spisovateľstvu dal som vcele výhosť. Mal som úmysel pracovať po
vydaní lyrických básní v básnictve dejeličnom; ale po takých skúsenostiach, aké som zažil, upustil som od toho. Zaškrtený mravne pri prvom
vystúpení, nedúfal som znovu povstať. Lebo mravná smrť podobá sa
veľmi telesnej. Ťažko tomu ožiť vo verejnej mienke, koho raz táto mienka vzala v ľahkosť. Uznal som teda za najmúdrejšie, hoc ma srdce bolelo, mlčať a s tým predsavzatím som prišiel do Župčian nepísať viac ani
slova.
I zostal som za šesť rokov tomuto predsavzatiu verným. Bol som okrem
povinností farárskych výlučne len gazdom.
Keď ma ale donútili roku 1858 okolnosti dať role do prenájmu, donútila
ma i dlhá chvíľa k sprenevereniu sa predsavzatiu. Čo robiť? V karty hrať?
Niet s kým. Opiť sa? To je hovädstvo. Zostávalo len zabaviť sa myslením
a písaním. Vedel som, že to práca márna, nemal som ani len nádeje, aby
ešte dačo vyšlo odo mňa na verejnosť a predsa som písal. A písal som tak,
že sa vyplnilo na mne to porekadlo, že chuť do jedenia prichodí s jedením. Druhý by si to lenil len odpísať, čo ja som za desať rokov napísal.
Nikdy som to ináč nepovažoval ako za mravnú hračku; nikdy som trudoviny svoje za dačo iného nepovažoval ako za postavu molí. Ale predsa
našli sa potom priatelia, ktorí to na verejnosť vytiahli.
Príležitosť k tomu dal biskupom Moysesom vypísaný súbeh na prá-

ce dramatické. Ja som poslal až tri kusy odrazu. Na nešťastie pôvodca
nezostal tajným a medzi sudcami bol Hurban. Stálo to namáhanie priateľov, Viktorina a Palárika, aby im aspoň 80 zlatové akcesit bolo prisúdené. Priateľ Viktorin vydal ich roku 1865 na svoje útraty pod názvom:
„Básne dramatické“.
Hneď sa objevilo i tu, čo pri všetkých mojich dielach. Ľaľa ho, ľa!
Dobreže ho! Dobšinský, ten čo „Troch sokolov“ ešte v rukopise do neba
vychválil, zvláčil ich v „Pešťbudinských Vedomostiach“.
Poslal som potom ešte raz na súbeh „Pád Godunových“. Ale beda!
Teraz sa Hurban postavil na nohy. „Ja som,“ podpísal, „nielen proti
honorovaniu, lež i proti uverejneniu diela tohto.“ Akcesit dostalo akési
dielo, ktoré potom svetla neuzrelo.
Priateľ Viktorin oproti tomu vydal zasa na svoje útraty všetky moje
„Lžedimitrijady“ roku 1866. Tu už kritika mlčala. Prišli na to ubiť ma
mlčaním.
I komédia „Najdúch“ prepadla na súbehu v Mikuláši proti Ferienčíkovej
hre „Pravda predsa zvíťazí“.
Vydal ju potom, s temer všetkými mojimi ostatnými drámami, ako
prílohu k „Sokolu“, Viliam Pauliny-Tóth.
Tak aspoň tieto dostali sa na svetlo, a tvoria mŕtvy kapitál. Lebo ani ich
v rukách obecenstva, ani na doskách niet.
Je to za následok prvopočiatočného zľahčenia a neprestávajúcej zlostnej vraždy zaťatých protivníkov, ktorí si za povinnnosť pokladajú zničiť
všetko, čo tvorím.

