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SLOVENSKÉ
DOTYKY 1ÚVODNÍK

Titulok tohto úvodníka je pravdaže aj odrazom novinárs-
keho pravidla, že titulok má byť pokiaľ možno vtipný a tak 
zaujať. Súčasne však refl ektuje aj istú terminologickú bez-
radnosť, ktorá naozaj vládne pri pomenovávaní fenoménu, 
o ktorý ide. Kto sú totiž tí, čo prichádzajú dnes zo Slovenska 
do Česka (rovnako ako do iných ďalších krajín) za štúdiom 
a prácou, prípadne ich sem privádza hoci láska? Isteže sú 
Slovákmi v Česku (širšie Slovákmi v zahraničí), ale to sú aj tí 
občania Česka, ktorí majú slovenskú národnosť. A práve pre 
týchto 300-400 tisíc ľudí je tento termín predovšetkým vyhra-
dený. Hovoriť o občanoch SR žijúcich v Česku (v zahraničí) 
je zdanlivo presnejšie, ale treba si uvedomiť, že aj veľa „sta-
rousadlíkov“ disponuje slovenských občianstvom ako dopln-
kom k českému – majú dvojité či dvojaké občianstvo, ako 

Koncom minulého mesiaca, konkrétne 25. marca, si 
Slovensko pripomenulo 65. výročie prvého transportu 
židovských občanov z našej krajiny do koncentračných 
táborov. Zo železničnej stanice v Poprade vtedy odviezli 
do Osvienčimu v Poľsku tisíc slobodných dievčat a žien. 
V čase od marca do októbra 1942 bolo potom odtranspor-
tovaných 57 752 obyvateľov židovského pôvodu, z ktorých 
prežilo len veľmi málo. Je preto vskutku chvályhodné, že 
sa v dňoch 65. výročia týchto smutných udalostí, ktoré sú 
nepochybne hlbokou jazvou na tvári našich dejín, konali 
na Slovensku mnohé spomienkové akcie. Podieľalo sa na 
nich najmä Múzeum židovskej kultúry Slovenského národ-
ného múzea v Bratislave. Pripravili v prvom rade bohaté 
trojdňové Dni židovskej kultúry a to nielen v Poprade, ale 
aj v Spišskej Sobote, ďalej divadelné predstavenia, lite-
rárne pásma, výstavy, koncerty...  Na pietnych akciách 
sa zúčastnila aj Edita Grosmanová, jedna z mála z tých, 
ktorí prežili koncentračný tábor. V súčasnosti žije strie-
davo v Kanade a v Izraeli. Na podujatiach bol prítomný 
aj poslanec izraelského parlamentu profesor Slomo 
Breznitz, pochádzajúci z Bratislavy, ktorý si zachránil život 
v katolíckom sirotinci v Žiline. Osobne si myslím, že najmä 
návšteva koncentračného tábora v poľskom Osvienčimi, 
ktorej sa zúčastnilo štyridsať žiakov zo stredných škôl 
v Poprade, bola veľmi dobrým počinom. Veď kto už iný, 
ako nastupu-júca mladá generácia, by si mal uvedomiť 
hrozné následky politického diania v štyridsiatych rokoch 
minulého storočia v našej krajine a pochopiteľne nielen 
v nej! Vidieť na vlastné oči miesta, kde zomierali tisíce 
nevinných ľudí, pocítiť čo len zlomok hrôzy a utrpenia, 
ktoré prežívali, isto-iste muselo hlboko zapôsobiť na ešte 
len sa formujúce osobnosti slovenských detí. A nepochy-
bujem o tom, že to bol zážitok, ktorý sa im bude v mysli 
vynárať po celý život. Je tiež dobre, že delegáciu spre-
vádzal podpredseda vlády Slovenskej republiky Dušan 
Čaplovič spolu s riaditeľom Múzea židovskej kultúry  Pav-
lom Mešťanom. Celej záležitosti tým pridali na patričnej 
vážnosti. Veď napokon nám všetkým ide o to, „aby sa to 
už nikdy nestalo“, ako znel aj názov popradskej výstavy 
Tibora Spitza venovanej holokaustu...  

Naďa Vokušová

ABY SME NEZABUDLI

Naši slovenskí

                 cudzinci

to už chce kto nazývať. Možnosť odlišovať medzi Slovákmi 
v zahraničí (špecifi cky v Česku) a zahraničnými Slovákmi 
(českými) sa neujala, pretože mnohým Slovákom, ktorí žijú 
za hranicami svojej vlasti, sa  pojem zahraničný (český, 
nemecký či iný) Slovák nepáči. Zdá sa im, že by to potom 
vyjadrovalo akúsi inú kvalitu ich slovenskosti, čo nechcú.

Nechcel som však o tomto. Isteže nie je najpodstatnejšie, 
ako týchto nových krajanov nazývať. Podstatné je, že sub-
jekty, akými sú aj Slovensko-český klub (vydavateľ Sloven-
ských dotykov) či v globálnom meradle Svetové združenie 
Slovákov v zahraničí, by sa im mali začať venovať ešte 
podstatne viac než doposiaľ. Predovšetkým sa táto skupina 
ľudí nesmierne rozrastá. Iba študentov zo Slovenska je na 
českých vysokých školách už jedenásť tisíc, za prácou sem 
takto prišli ďalšie desaťtisíce. Ich štruktúra je rôznorodá 
– od murárov a robotníkov až po zástupy manažérov, zdra-
votných sestier a lekárov. Trochu iná skupina ľudí odchádza 
do ďalších krajín – tam prevažujú au-pairky a pomocné pro-

fesie, hoci vlastne nikde nechýbajú Slováci na špičkových 
postoch. Desaťtisíce mladých Slovákov zamierili do USA, 
Veľkej Británie či Írska, celkom špecifi cké je napríklad Bel-
gicko, kam Slovensko vyslalo more euroúradníkov. Naprík-
lad v Írsku predtým slovenská komunita prakticky neexisto-
vala, dnes je nesmierne aktívna. Vznikajú folklórne súbory 
rovnako ako internetové portály, dokonca rádiá či televízie 
(napríklad Exil.sk v Belgicku, Rádio Exil v Írsku či TV Sedna 
v Kanade). Tento spôsob komunikácie je evidentne veľmi 
dôležitý, preto aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí 
pripravuje akýsi centrálny portál Slováci vo svete – do pro-
jektu sa veľmi výrazne zapojí aj portál Slovensko-českého 
klubu Český a slovenský svet. Pochopiteľne, tieto interne-
tové projekty nie sú zďaleka určené iba novým krajanom, 

zvlášť naposledy menované portály chcú oslovovať 
aj dva milióny Slovákov, ktoré žijú v zahraničí dlho-
dobo, vo svojej väčšine od narodenia. Predsa však 
práve nových mladých krajanov oslovuje táto forma 
zvlášť účinne, pričom do iných foriem krajanského 
života sa zapájajú zatiaľ pomerne málo. V Česku 
majú iba jedinú vlastnú organizáciu, študentský 
spolok Detvan, ktorý má určite ešte veľké rezervy 
v oslovení toho množstva študentov.

Je to samozrejme otázka ich záujmu, netreba 
však zanedbávať ani to, či ich pôvodné krajanské 
štruktúry dokážu dostatočne osloviť. Niektoré prob-
lémy majú všetci Slováci v Česku či v inej krajine 
rovnaké, iné však celkom špecifi cké. V niektorých 
krajinách čelia sociálnej či pracovnej diskriminácii, 
pričom riešenie tohto problému si vytýčilo za cieľ aj 
Svetové združenie Slovákov v zahraničí na svojom 
valnom zhromaždení v roku 2006, zapracovať ho 
chce aj do pripravovanej koncepcie štátnej politiky 
podpory Slovákov v zahraničí na roky 2008-2012. 
Netreba mimochodom zabúdať, že iba od prijatia 
zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí pred nie-
koľkými málo rokmi boli vôbec títo noví krajania do 
podpory zahrnutí.

V Česku podobná diskriminácia neexistuje, aké majú 
teda noví krajania špecifi cké problémy? Stačí sa pozrieť 
hoci na komunitný portál SomvPrahe.sk, s ktorým nadvia-
zal Slovensko-český klub spoluprácu. Tam si vymieňajú 
informácie, ktoré pre nich majú kľúčový význam. Potrebujú 
vedieť, že im na kúpu nehnuteľnosti či na uzavretie staveb-
ného sporenia či poistky stačí prechodný pobyt, ale aby si 
odpočítali úroky z hypotéky od daňového základu, potre-
bujú trvalý. Že iba s trvalým pobytom dosiahnu na niektoré 
daňové úľavy. Zaujíma ich, prečo bolo donedávna možné 
získať trvalý pobyt po troch rokoch a teraz až po piatich, 
keď by sa zdanlivo v Európskej únii mali tieto lehoty skôr 
skracovať. Prípadne či je možné využiť výnimku, že „jestli-
že je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou 
činnost na území jiného členského státu Evropské unie 
a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací 
na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a sou-
časně zde byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou 
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výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let“. A aký má tá 
trochu zvláštna výnimka vlastne zmysel.  

Mnoho problémov národnostnej menšiny, dlhodobo žijú-
cej na území nejakej krajiny, je samozrejme odlišných od 
postavenia cudzincov. Veľa je však spoločného. A môžu 
si pomôcť. Koniec-koncov, aj s účasťou cudzincov na vý-
kone práv národnostných menšín počíta i príslušný český 
zákon. Väčšina príslušníkov oboch skupín by asi podpísa-
la, že komunita Slovákov v Česku je predsa len iba jedna. 
Komunikujme teda viac.
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Robert Fico v Líbyi

Predseda slovenskej vlády Robert Fico 
absolvoval na začiatku tretej februárovej 
dekády dvojdňovú ofi ciálnu návštevu Líbye, 
ktorej cieľom bolo prehĺbenie dvojstran-
ných vzťahov, s dôrazom na hospodársku 
a obchodnú spoluprácu. V Tripolise rokoval 
s premiérom Bagdádím Alím Mahmúdím 
a ďalšími členmi vlády, stretol sa aj s líbyj-
ským vodcom Muammarom Kaddáfím 
v jeho slávnom zelenom stane, kde prijíma 
návštevy. Témou rozhovorov boli okrem iné-
ho slovenské pohľadávky voči Líbyi a účasť 
slovenských fi riem na modernizácii líbyjské-
ho vojenského letectva. Slovenský premiér 
líbyjským predstaviteľom taktiež ponúkol, 
aby časť líbyjských detí nakazených vírusom 
HIV strávila dvojtýždňový ozdravný pobyt na 
Slovensku. Líbyjský súd vyniesol za údajnú 
nákazu stoviek detí trest smrti nad piatimi 
bulharskými sestričkami a palestínskym 
lekárom. Premiér Fico v tejto súvislosti 
požiadal Líbyu o humánny prístup, práve 
formulácia tejto jeho žiadosti však vyvolala 
kontroverzie.

Predseda líbyjskej vlády Bagdádí Alí 
Mahmúdí na spoločnej tlačovej konferencii 
v Tripolise ocenil prístup slovenského premi-
éra: „Vysoko si ceníme a vážime predsedu 
vlády SR, pretože ako jeden z mála predsta-
viteľov EÚ vidí veci v dvoch rovinách - v súd-
nej a humánnej a preto si želáme, aby v tejto 
veci konal aj v našom mene.“ Robert Fico 
replikoval: „Oceňujem signály, ktoré som 
dostal od premiéra líbyjskej vlády, že tak, ako 

sa treba postaviť k obetiam tejto humanitár-
nej katastrofy, je líbyjská strana po ukončení 
všetkých súdnych procesov pripravená sa 
humánne postaviť aj k páchateľom.“

Neverím, že slovenský premiér Robert 
Fico označil palestínskeho lekára a bul-
harské zdravotné sestry za páchateľov, 
uviedol následne veľvyslanec Bulharskej 
republiky v SR Ognian Garkov. Hovorím to 
ako veľvyslanec Bulharska i ako jeho občan, 
a to kategoricky a nediplomaticky. Podľa 
ofi ciálneho stanoviska Bulharska aj EÚ sú 
sestričky i lekár nevinní a majú byť oslobo-
dení, pripomenul Garkov a dodal, že Bulhar-
sko sa pritom spolieha na pomoc a podporu 
priateľov zo Spojených štátov amerických, 
Európskej únie, vrátane Slovenska. Premiér 
Fico následne telefonicky vysvetľoval svoje 
výroky bulharskému predsedovi vlády, okrem 
iného ako terminologickú chybu v preklade.

Opozícia ostro kritizovala premiérovu ces-
tu do Líbye. Za nezmysel považuje samotnú 
cestu, všetky doterajšie excesy premiéra 
však podľa opozičných politikov prekro-
čilo to, čo povedal na tlačovej konferencii 
s líbyjským kolegom. „Slová o bulharských 
sestričkách a palestínskom lekárovi ako 
o páchateľoch sú hanebné a sú ľudským 
a zahranično-politickým zlyhaním predsedu 
vlády,“ povedal podpredseda SDKÚ-DS 
Milan Hort. Za výroky ho kritizuje aj skupina 
pravicových europoslancov. Česká europo-
slankyňa Jana Hybášková podnietila otvore-
ný list a tvrdí, že Fico konal na objednávku 
líbyjskej vlády, ktorej chce predať zbrane. 
K podpisu výzvy signatári neprizvali ani slo-

 Viacnásobný výbuch v muničnom sklade vo Vojenskom opravárenskom podniku v Nová-
koch zrovnal tento podnik so zemou a zavinil zrejme smrť ôsmich ľudí. Piati boli ťažko zra-
není, mnoho osôb bolo zranených ľahko. Detonácie pocítili ľudia v širokom okolí. Otrasy 
cítili ľudia aj v Prievidzi, ktorá je vzdialená približne 12 kilometrov vzdušnou čiarou, kde im 
detonácia pootvárala okná a na autách sa rozozvučali alarmy. Okolité obce ostali bez elek-
trickej energie.  Posledná explózia bola údajne najsilnejšia s veľkým zábleskom v priemere 
niekoľko desiatok metrov. Podľa svedkov posledný výbuch vyzeral ako explózia atómovej 
bomby. 

 Minister obrany František Kašický ponúkol v reakcii na výbuch premiérovi a prezidentovi 
svoju demisiu. Tí ju však neprijali. Vlani v januári odišiel vtedajší minister obrany Juraj Liška 

po najväčšom leteckom nešťastí v histórii samostatného Slovenska, pri ktorom v troskách 
armádneho lietadla zomrelo 42 ľudí. Vláda schválila pre pozostalých odškodnenie.

 Podľa premiéra Fica sa z Novák stáva zakliate mesto. Zodpovedá tomu realita. Z jednej 
strany elektráreň na uhlie a chemická fabrika, z druhej banské veže, pod lesom v doline 
vojenské priestory plné munície. Okolie mesta sa pomaly prepadáva, desiatky rodín museli 
vysťahovať a ich domy zrúcať. To sú Nováky, kde došlo už k tretej veľkej tragédii za sebou. 
Prvou bol výbuch v Nováckych chemických závodoch v septembri 2005. Našťastie nikto 
nezomrel, bolo iba viacero zranených. O rok neskôr, v novembri, prišlo banské nešťastie so 
štyrmi mŕtvymi. Terajší výbuch je najrozsiahlejšou haváriou, pretože zasahuje mestá Nováky, 
Prievidza, Bojnice a okolité obce.

venských, ani bulharských kolegov. Chceli 
tak zabrániť kritike listu z vnútropolitických 
dôvodov.

Korupčná aféra 
otriasa futbalom

Polícia obvinila druhého muža slovenské-
ho futbalu Vladimíra Wänkeho z korupcie, 
za čo mu hrozí až osemročné väzenie. Šéfa 
Ligovej komisie Slovenského futbalového 
zväzu (SFZ) zatkli pri preberaní údajného 
úplatku. Wänke ale tvrdil, že obálku mu bez 
jeho vedomia podstrčil majiteľ futbalového 
klubu Eldus Močenok Stanislav Szabo. Ten 
s políciou spolupracoval ako agent. Szabo 
trvá na tom, že Wänke peniaze vzal. Polícia 
obvinila futbalového funkcionára z prijímania 
úplatku v súvislosti s obstaraním veci všeo-
becného záujmu, za čo možno uložiť trest 
tri až osem rokov väzenia. Je to prvý prípad 
údajnej korupcie na najvyšších miestach 
slovenského futbalu. Pred tým sa v tlači 
diskutovalo o korupcii najmä v regionálnych 
súťažiach. 

Údajný úplatok desaťtisíc korún mal dať 
podľa médií Szabo Wänkemu za to, že 
urýchli prestup hráča z rakúskej nižšej fut-
balovej súťaže. „Obálku som mu osobne 
dal do rúk, on ju vzal a hodil na stôl,“ tvrdí 
majiteľ klubu Eldus Močenok o osudovom 
stretnutí s Vladimírom Wänkem. „Mal som 
mikrofóny a na gombíku aj kameru. Dal som 
mu úplatok a nedal som mu ho prvý raz,“ tvr-
dí. „Päťtisíc korún odo mňa dostával bežne. 
Za každý hráčsky prestup počas siedmich 

rokov.“ Dodáva: „Korupcia pretrváva a nielen 
u pána Wänkeho. Skorumpovaní sú rozhod-
covia, skorumpovaní sú delegáti.“ 

Jahnátek                
o úplatkoch

Minister hospodárstva Ľubomír Jahná-
tek v rozhovore pre ekonomický týždenník 
Trend odpovedal na otázku o krajinách tre-
tieho sveta: „Pán minister, v týchto štátoch 
sa obchoduje hlavne cez úplatky - buďme 
realisti. Budú si vedieť štátne fi rmy zúčto-
vať úplatky?“ Jeho replika vzbudila búrku: 
„Pozrite sa, hovoríme o netradičných for-
mách predaja. Tieto netradičné formy sku-
točne fungujú, to by sme klamali, keby sme 
nepotvrdili tento fakt. Ale ja si myslím, že aj 
toto je ošetriteľné, aj v štátnych podnikoch. 
Len to musí byť niekde evidované. Ja sa vás 
opýtam - ako môže ten súkromník, ktorý má 
takisto dodržiavať zákony tejto republiky, má 
dodržiavať účtovnú osnovu, má dodržiavať 
daňový systém, akým spôsobom on vyge-
neruje čierne peniaze, ktoré idú na netra-
dičnú formu obchodu? Veď ju musí takisto 
len nejakým zákonným spôsobom vyčleniť. 
A prečo to nemôže urobiť štátna fi rma?“ 
Minister hospodárstva  navádza podľa exmi-
nistra fi nancií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) 
štátne fi rmy na porušovanie zákona a kon-
vencie Organizácie pre hospodársku spo-
luprácu a rozvoj (OECD).  Opozícia žiada 
odvolanie ministra. Predseda vlády obhajuje 
ministra hospodárstva tým, že iba hovoril 
pravdu o obchode so zbraňami. 

Katastrofa v Novákoch
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Fascinácia
SVETOM

Už z gymnaziálnych lavíc ste sa pokúšali dostať 
cez štátnu hranicu na slobodu. Mali ste na to priamy 
podnet? Čo vás k tomu viedlo, ako dlho ste o tom 
uvažovali, čo bola tá posledná kvapka, ktorá k tomu 
prispela? Nebolo vám ťažko lúčiť sa s krajinou, 
s domovom, nenechali ste tu vtedy nejakú veľkú 
lásku? A aký to bol pocit, nemôcť realizovať svoj 
plán, byť za to odsúdený a stíhaný?

Na útek do západného Nemecka v júni 1949 sme sa 
odhodlali traja spolužiaci. Nemali sme nejaké konkrétne 
dôvody. Boli sme sextáni v postpuberte, pozorne 
sme denne sledovali zahraničné rozhlasy. Bol rok po 
„víťaznom“ februári. Zdalo sa nám neznesiteľné stráviť 
svoj mladý život v násilníckej diktatúre. Pociťovali sme ju 
ako klietku. U mňa osobne hrali úlohu aj rodinné pomery. 

Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal šesť rokov. 
Žil som u matky, presnejšie u starých rodičov. Neskôr 
matka odišla z malého klebetného mestečka do 
Prahy. Tam sa pokúšala o nový život. Otec žil inde 
s družkou. Bol som pozbavený akýchkoľvek silnejších 
citových väzieb. Nemal som vtedy ani žiadnu „veľkú 
lásku“, ktorá by ma pútala k domovine. Atmosféru 
okolo úteku mapuje môj román „Námestie v Mähringu“ 
(1965, okyptený cenzúrou, úplné vydanie vyšlo až 
roku 2000). Zoznámenie sa s praktikami policajného 
režimu ma poznačilo na celý život. Zakódovalo vo mne 
– ako u mnohých s týmto zážitkom – pocit opatrnosti 
a takmer metafyzického strachu zo všade prítomného 
štátneho násilia a to až do ostatných dní novembra 1989.   

Patríte k silnej a vo vývine slovenskej literatúry 
prevratnej „generácii 56“. Bolo štúdium ekonómie 
len náhradou, keďže humanitné vedy boli pre 
vás ako nespoľahlivého nedostupné? Alebo ste 
ekonómiu chceli študovať? Ako ste začali písať? 
Kto z „generácie 56“ je vám najbližší? Nasledujúce 
60. roky znamenali isté uvoľnenie, ale  predtým ste 
zažili „smrť“ svojej knihy, a predsa vás to zjavne 
neodradilo od písania. To všetko, čo ste zažili aj 
neskôr v roku 1968 a po ňom... Je možné,  že všetky 
nepríjemnosti môžu človeka aj zoceliť a pomôcť mu 
vypracovať sa na osobnosť?

Štúdium ekonómie bolo naozaj riešením z núdze. 
Od detstva ma vášnivo zaujímala politika, história, 
novinárčina. Ako chlapec som počas vojny na mape 
zástavkami  označoval postup frontov podľa denných 
správ. Dospelí sa k nám chodili pozerať, aká je vojenská 
situácia. So spolužiakom sme ako pätnásťroční vydávali 
mesačník Hurá písaný v jedinom exemplári na písacom 
stroji starého otca... Až po rokoch štúdia ekonómie 
som sa zmieril s touto vedou. Zaujala ma krutou 
pravdou, že väčšinu ľudských rozhodnutí podmieňujú 
ekonomické zákony, peniaze. Písať som začal ako 
vysokoškolák v Bratislave. Mali sme po krk povstaleckej 
a vojnovej literatúry. Pocity našej  mladej generácie 
nikto nerefl ektoval. Rok 1956 bol počiatkom erózie 
komunistického režimu, prvým signálom liberalizácie. 
V novom mesačníku Mladá tvorba sme začali písať 
o sebe, o našich časoch, o našich pocitoch.

Z „generácie 56“ mi sprvu boli najbližší Jarka Blažková, 
Ján Lenčo, Peter Balgha, Ján Johanides, Dušan Kužel, 
z neskorších Peter Jaroš. Postupne sa naše cesty rozišli, 
niektorí už nie sú medzi živými. Na rozdiel od básnikov 
je solidarita medzi prozaikmi dosť zriedkavá. Údery 
režimu na mňa dopadali v desaťročných intervaloch, 
v rokoch s „deviatkami“. V roku 1959 mi zošrotovali 
debutový román „Krok do neznáma“ a navyše ma vyhodili 
z výskumného pracoviska. Nastúpil som do záhradníctva. 
Narodilo sa  nám prvé dieťa. Nemali sme byt. Moja žena 
Eva s jej rodinou prejavili kus veľkej statočnosti, aby 
znášali tieto neštandardné životné situácie.

Takú mnohodimenzionálnu osobnosť v našej 
slovenskej kultúre ani nevidím. Čo vás v živote 
najviac bavilo a baví?

Poznávanie. V najširšom zmysle. Nielen poznávanie 
ľudí okolo seba, ale aj poznávanie krajín, neznámych 
prostredí. Fascinácia svetom bola moja obsesia, 
držala ma dlhé desaťročia.  Ako by som nedokázal 
uhasiť smäd po poznaní. Ak mi okolnosti zabránili 
cestovať, tak som sa vrhal na poznávanie minulosti či 
abstraktného sveta ideí. V rokoch normalizácie, počas 
zákazu publikovať, som si za roky naštudoval z poľských 
a nemeckých prameňov celú kresťanskú fi lozofi u. Mám 
z  toho plné zošity poznámok a konspektov. V tých 
istých rokoch som si nazbieral materiály k historickej 
dilógii o Majstrovi M. S. a neskorogotickom výtvarnom 
umení, o humanizme a renesancii.  Ako knihovník 
z núdze vyzbieral som si  najnovšie práce o prognostike, 
futurológii,  globalizme. Mám plné skrine takýchto 
poznámok. Zužitkoval som ich napríklad po tridsiatich 
rokoch pri písaní štúdie „Nebojme sa sveta – Sprievodca 
globálnym myslením“.

Napísať tridsať kníh prózy, z ktorých viaceré 
– najmä historické romány – boli preložené do 
niekoľkých jazykov a v zahraničí boli vypredané, to je 
už úctyhodný výkon a úspech. Historické témy dopĺňať 
ešte knihami esejí a odbornými politologickými 
knihami, ktoré sa zaoberajú najsúčasnejšou 
súčasnosťou, to je diapazón veľmi neobvyklý. Pritom 
v žiadnom prípade nemožno vašim dielam vyčítať 
povrchnosť. Odkiaľ sa berie táto vaša chuť byť pri tom, 
vidieť a spoluvytvárať? A potom zase sa zahrabať do 
histórie?  A kde si dopĺňate energiu? 

Azda je to akási podoba pradávnej ľudskej túžby 
bojovať, zmocniť sa, podmaniť si niečo mimo nás. 
Dokončená kniha chce byť dôkazom zmocnenia sa témy. 
Dobre viete, ako je to s písaním kníh. Po istom čase ma 
rozpísaná kniha začne nudiť, otravovať. Už rozmýšľam 
o inej, v inom prostredí. Po rade kníh zo súčasnosti, 
normalizácia ma prinútila hľadať radosť v histórii. Keď 
som dopisoval dlhánsky tereziánsky román, mal som 
už plné zuby sveta baroka a parochní. Pustil som sa do 
románu o stavbe jadrovej elektrárne... K striedaniu tém 
a žánrov prispelo aj nedobrovoľné striedanie zamestnaní, 
neustála zmena prostredí a ľudí. Bol som výskumníkom 
práčovní, plánovačom v záhradníctve, novinárom, 
knihovníkom, organizátorom výstav, vydavateľským 
redaktorom, riaditeľom, poslancom, diplomatom, lektorom 
na univerzite, penzistom.... Energia vzniká vynakladaním 
energie, nie spočívaním. Život spisovateľa je niečo ako 
štafetový beh. Stále si musíte vytyčovať nové méty. 
Nikdy nesmiete mať pocit, že ste dobehli, dosiahli 
konečný cieľ. A nakoniec, som veriaci človek. Život mi 
ukázal, že existujú istoty, na ktoré sa možno spoľahnúť aj 
v najťažších chvíľach.

Mária Bátorová
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Rozpätie tvorby Antona Hykischa 
(23. februára 1932) je naozaj široké – píše 
romány, poviedky, rozhlasové hry, scenáre, 
publicistiku a odborné články, jeho fi ktívne diela 
tematicky čerpajú z histórie, súčasnosti aj sci-fi . 
Vo viacerých žánroch sa autor etabloval vďaka 
svojmu širokému intelektuálnemu rozhľadu 
s pevným vzdelaním. Otvorenosť pre nové 
umocňuje všestranný záujem, ba až zvedavosť 
nasmerovaná tak za hranice domova, ako aj 
hranice ľudských schopností. A to všetko spája 
pracovitosť a duševná sviežosť. Veď len za 
posledných päť rokov publikoval knihu esejí 
„Čo si o tom myslím ja. Tridsaťtri esejí z rokov 
1998 – 2003“, knihu literatúry faktu „Ako chutí 
politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990 – 
1992“ a vlani vyšli Antonovi Hykischovi tri knihy 
– zbierka poviedok s reportážnymi črtami „Sám 
v cudzích mestách“ a reedícia historickej prózy 
„Trinásta hodina. Čas majstrov“  a historický 
román „Spomeň si na cára“. K zahraničným 
vydaniam jeho diel v češtine, maďarčine, 
nemčine, angličtine, poľštine, bulharčine, 
chorvátčine, ruštine a rumunčine pribudol 
roku 2003 poľský preklad jeho čitateľsky 
najúspešnejšieho románu „Milujte kráľovnú“. 
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„Obdobie Mostov však bolo len 
logickým pokračovaním celého jej 
predchádzajúceho vzrušujúceho 
života,“ pripomenul v spomienke 
na Soňu Čechovú jej blízky spolu-
pracovník, politológ Miroslav Kusý. 
„Pochádzala zo slávnych sloven-
ských národovecky orientovaných 
rodov – Bellovcov a Kňazovičov-
cov. Jej starý otec Metod Bella bol 
signatárom Martinskej deklarácie 
a jej praprastrýko je autorom cho-
rálu Aká si mi krásna, ty rodná 
zem moja. Boli to však národovci 
čechoslovakistickí, ktorí v spojení 
Slovákov s Čechmi videli garanciu 
zachovania a rozvoja slovenskej 
identity.“

Soňa Čechová bojovala aj za iné 
myšlienky, hoci tá česko-sloven-
ská visegrádska v jej živote napo-
kon asi rezonovala najviac. Stála 
si však aj za ostatnými názormi, 
hoci nemuseli byť práve v kurze. 
Bola ľavicovo orientovaná a verila 
v demokraciu. Od štúdií bola aj 
veľkou ctiteľkou ruskej kultúry.

Ona sama sformulovala svoje krédo skvelým 
spôsobom v rozhovore s názvom Láska je tendencia 
k sebaprekračovaniu, ktorý vyšiel zásluhou Zory Búto-
rovej v zborníku Krehká sila (Kalligram 2001): „Hlavná 
múdrosť, ktorú som zo života vyťažila, je vedomie zmys-
lu. Všetko, čo má pozitívny zmysel, stojí za námahu. 
Bez tohto pocitu ani ľudské šťastie nie je možné.“

Študovala lingvistiku a venovala sa prekladaniu 
beletrie, vari najviac sa preslávil jej preklad Doktora 
Živaga. Na jar roku 1968 dostala najvyššie preklada-
teľské vyznamenanie - Cenu Jána Hollého.

V rokoch normalizácie, keď nesmela publikovať ani 
inak pôsobiť v oblasti kultúry, pracovala na Chemic-
ko-technologickej fakulte a na bratislavskej onko-
logickej klinike ako knihovníčka. Od roku 1990 bola 
redaktorkou týždenníka Kultúrny život. V roku 1992 
sa stala šéfredaktorkou, neskôr aj vydavateľkou čes-
ko-slovenského týždenníka Mosty, hlavným krédom 
ktorého bola a je pochopiteľne vzájomnosť. Či pres-
nejšie, prevzala Mosty ako dedičstvo a záväzok po 
svojom synovi Vladovi Čechovi, zakladateľovi tejto 
„tribúny česko-slovenskej vzájomnosti“, ktorý zahy-
nul pri dopravnej nehode v roku 1994. Po rozdelení 
Česko-Slovenska v roku 1993 iniciovala tiež vznik 
zoskupenia Duchovné česko-slovenské Mosty, bola 
hlavnou organizátorkou zasadnutí Duchovného par-
lamentu či Luhačovíc Vlada Čecha a najrôznejších 
ďalších podujatí. Od prezidenta Václava Havla pre-
vzala v roku 2002 vyznamenanie za zásluhy o Českú 
republiku. Je aj držiteľkou prestížnej novinárskej ceny 
Ferdinanda Peroutku za rok 2003.

S obdivom sme v Slovensko-českom klube 
i v každom inom prostredí, v ktorom som sa pohy-
boval, sledovali dlhoročné vydavateľské hrdinstvo 
Sone Čechovej. Mosty totiž nemali nikdy ľahké pod-
mienky, samozrejme myslím predovšetkým fi nančné. 
Pritom sa našla energia napríklad aj na organizovanie 
zasadnutí Duchovného parlamentu na skvelej úrovni 
– na viacerých sme mali vzácnu možnosť zúčastniť 
sa.

Nechcem však, aby to celé vyznievalo pateticky. 
To by totiž asi duchu Mostov vôbec nezodpovedalo. 
Keď sme sa v redakcii Slovenských dotykov rozprá-
vali o smrti Sone Čechovej, vniesla do toho úplne 
iný uhol pohľadu naša nová kolegyňa Eva Svorová, 
ktorá kedysi pracovala práve v Mostoch, a to v ich 
začiatkoch. Zaspomínala, ako sedela pisárka v spál-
ni, v úzkom priestore medzi manželskými posteľami 
a oknom, zatiaľ čo manžel Sone Čechovej Theodor 
Münz varil všetkým guláš.

Aj také teda bolo vydávanie Mostov, bolo v tom vždy 
čosi teplo ľudské a priateľské, neofi ciózne. Isteže, je 
to iba jeden aspekt z mnohostrannej osobnosti Sone 
Čechovej, mám však pocit, že všetka tá zásadovosť, 
tvrdohlavosť, viera v pravdu sa do jej vydavateľskej 
vervy stelesnila.

• • •
Mosty sa zachveli, a myslím tým česko-sloven-

ské Mosty i mosty, časopis i najrôznejšie duchovné 
prepojenia. Verme však, že všetky Mosty i mos-
ty vydržia. Za Slovensko-český klub sme hneď 
v prvej kondolencii vyjadrili pripravenosť byť v tom 
nápomocní.

MOSTY
prišli o Soňu Čechovú

VLADIMÍR SKALSKÝ

Tá správa prišla okľukou, typickou česko-slovenskou. Zazvonil mi mobil, volali z českého PEN-klubu. Na druhom konci bol vydesený hlas
– vraj či je pravda, že zomrela Soňa Čechová. Nevedel som, no sľúbil preveriť. Bohužiaľ už o desať minút som volal naspäť s tým najsmutnejším 
možným výsledkom. To všetko sa stalo 4. marca popoludní. V ten deň o ôsmej hodine ráno prišlo duchovné Česko-Slovensko o Soňu Čechovú. 
Pôvodným povolaním prekladateľku, neskôr doslova legendárnu vydavateľku, novinárku a organizátorku, dlhoročnú šéfredaktorku česko-slovenského 
týždenníka, neskôr aj visegrádskeho dvojtýždenníka Mosty. Odišla vo veku nedožitých 77 rokov. 
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Skvelá reprezentácia
nášho divadla

Pred odchodom na odpočinok (Astorka Korzo ,90)
Bratislavské divadlo Astorka Korzo ,90 uviedlo hru rakúskeho dramatika Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok. Hra mala premiéru v lanskom roku pri príležitosti 

nedožitých 75. narodenín rakúskeho spisovateľa. Keďže inscenovanie Bernhardových hier si vyžaduje zrelé osobnosti, vybral si režisér Juraj Nvota troch z tých najzrelejších 
hercov divadla Astorka Korzo ,90 – Petra Šimuna, Zitu Furkovú a Zuzanu Kronerovú. V príbehu súrodeneckého tria z čias nedlho po druhej svetovej vojne je po celý čas citeľné 
napätie. Najstaršia sestra je po nehode na vozíčku a súrodenci – najmä brat Rudolf, bývalý príslušník SS - jej neustále dávajú najavo svoje pohŕdanie. Kvôli handicapu, ale aj kvôli 
odlišnému zmýšľaniu. Mladšia sestra ešte ako tak zakrýva nenávisť, ale po príchode brata na scénu sa k nemu naplno pripája, keďže ho bezmedzne obdivuje. V prvom dejstve hry 
sa Rudolf rozplýva vo svojich niekdajších úspechoch medzi 
špičkou SS, žije oživovaním spomienok a tie živí v ňom aj 
jeho sestra. V druhom dejstve ale psychicky nevyrovnaný 
sudca, odchádzajúci zo služby, neunesie skutočnosť, že 
je na konci kariéry, ide na penziu. Psychické výkyvy aj pod 
vplyvom alkoholu naberajú na intenzite, až napokon so zbra-
ňou v ruke vedú k tragickému záveru. Obecenstvu behal 
mráz po chrbte, aj herci pri klaňaní sa len pomaly zbavovali 
kamenných tvárí. Ale úspech inscenácie potvrdil dlhotrva-
júci potlesk. Na Slovensku hra Thomasa Bernharda Pred 
odchodom na odpočinok pozbierala vari všetky divadelné 
ceny. Na festivale Súčasnej drámy 2006 získala ocenenie 
Grand Prix, Peter Šimun bol za stvárnenie postavy Rudolfa 
Höllera odmenený cenou Dosky 2006 za najlepší herecký 
výkon, Juraj Nvota získal Výročnú cenu Slovenského lite-
rárneho fondu za réžiu tejto inscenácie a konečne Zuzana 
Kronerová obdržala Výročnú cenu Slovenského literárneho 
fondu za stvárnenie postavy mladšej sestry Viery.   

Jarmila Wankeová   

Ako sme už na stránkach nášho časopisu informovali, Divadlo Bez zábradlí pripravilo na začiatku 
tohto roka už dvanásty ročník festivalu Slovenské divadlo v Prahe. Už po druhý raz rozložilo 
predstavenia slovenských divadelných scén  do troch mesiacov – od februára až po začiatok mája. 
To aby bol maratón inscenácií menej náročný tak pre usporiadateľov, ako aj pre divákov. 
Keď sa našim čitateľom dostane do rúk aprílové číslo Slovenských dotykov, budú mať pred sebou 
už len tri hry. K rovnakému počtu z tých, ktoré už pražskí diváci (a niektoré aj diváci 
v Karlových Varoch) videli, sa vraciame v našej recenzii.  

Valčík náhody                    
(SND Bratislava)

Hrať dve hodiny na javisku iba vo dvojici je iste sakrament-
sky náročné. Zuzana Fialová v role mŕtvej ženy ocitnuvšej 
sa v očistci, kde si má vybojovať miestenku do raja alebo 
skončiť v pekle, Ľuboš Kostelný v role anjela, ktorý sleduje 
spoveď o jej pozemskej púti a prideľuje body, vypĺňajú vo 
svojom dialógu javisko po celý čas. Ona si je v postave ženy, 
hodlajúcej si aj po smrti uhájiť svoje postavenie, vedomá svo-
jej krásy, charizmatickosti a miesta medzi ženami-sokyňami, 
suverénna a živelná. Herečka, upútavajúca svojím zjavom, 
ale občas používa určité stereotypy, hotové intonácie a návy-
ky v reči. Nerozumiem ani tomu, prečo režisér strpel v SND 
používanie bratislavského slangu: obraty typu: také že, to 
je akože ap. Ľuboš Kostelný dáva dostatočne najavo,  že 
osud ženy je v jeho rukách. Postupne sa ale poddáva čaru 
ženy a skĺzne k ústupku, aby ho vzápätí zasa vyvážil auto-
ritou. Zaujímavé rozohrávanie, ktoré ale v druhej polovici hry 
pôsobilo predsa len trochu opakujúco sa a zdĺhavo. Možno si 
postava muža-anjela zaslúžila tiež viacej nuansí. Na jednej 
strane anjel ako bytosť éterická, na druhej pán, rozhodujúci 
medzi spásou a zatratením. 

Agáta hľadá prácu (Divadlo A. Bagara Nitra)
Dej hry poľskej autorky Dany Lukasińskej vychádza z našej každodennej reality. Mladá vzdelaná žena sa pokúša nájsť si prá-

cu a táto snaha je spojená s mnohými peripetiami. Agáta sa dostáva postupne do baru, kde prekvitá najstaršie ženské remes-
lo, do kurzu oddaných sekretárok, na úrad práce, do poisťovacej fi rmy, do kurzu ezoterických disciplín a seáns... Všade naráža 
so svojimi predstavami. Až napokon presadí, čo je v nej, a stane sa psychológom a radcom pri spoznávaní a premene identít 
ľudí. Hra je komediálna, výborne vybavené herečky a herci v jednotlivých prostrediach variujú svoje postavy a (samozrejme 
hyperbolicky) ich stvárňujú tak podarene, že obecenstvo prepukalo do záchvatov smiechu (najmä trio pomenované Zbor žien, 
alter ego všetkých žien v stvárnení Renáty Rynikovej, Ľudmily Trenklerovej a Kristíny Greppelovej, ale aj postava Tvrdého, 
prevádzkovateľa baru
či Virginie, organizujúcej 
ženské seansy v podaní 
Daniely Kuffelovej). Hra je 
ladená v revuálnom štýle, 
medzi jednotlivými scéna-
mi dostávajú priestor šlág-
re z minulosti. Tieto vložky 
fungujú ako predely a her-
ci v nich prejavujú svoju 
muzikálnosť a schop-
nosť imitovať (karikovať) 
pôvodných interpretov, ba 
trúfam si povedať, že sú 
niekedy aj lepší. VALČÍK NÁHODY – SND BRATISLAVA (0495)

PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK – ASTORKA KORZO ,90 BRATISLAVA

AGÁTA HĽADÁ PRÁCU – DIVADLO A. BAGARA NITRA
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Etnomuzikológ, rozhlasový redaktor 
PhDr. Ondrej Demo CSc. sa narodil 
14. 1. 1927 v Branove, okrese Nové 
Zámky. V rokoch 1953 – 89 pôsobil 
v Slovenskom rozhlase v Bratislave 
ako redaktor pre ľudovú hudbu. 
Súčasťou jeho rozhlasovej práce bol 
výskum ľudovej hudby na celom území 
Slovenska i u Slovákov v zahraničí,  
spojený s nahrávkami, z ktorých 
zostavoval rozhlasové a televízne 
relácie. Jeho nahrávky autentického 
folklóru sú významnou súčasťou 
rozhlasového dokumentačného fondu. 
Známa je najmä Klenotnica ľudovej 
hudby, ktorú si kedykoľvek môžete 
vypočuť znovu, nestratila nič zo 
svojej príťažlivosti a bezprostrednosti. 
Ondrej Demo vedel medzi dedinčanov 
zapadnúť tak, že sa chovali nenútene 

a on z ich prejavov zachytil to cenné, 
čo sa medzitým povytrácalo. Iba cez 
zvuk, v rozhlasovej nahrávke vedel 
priblížiť napríklad nedeľné popoludnie 
v ktorejsi dedine na východnom 
Slovensku tak, že poslucháč počul, 
ako sa kladie na stôl koláč, prikrytý 
vyšívaným obrúskom, ako prichádzajú 
ďalší a ďalší dedinčania, sadajú si 
k stolu, štrngnú si pohármi a zapájajú 
sa do veselia. Ondrej Demo ctí 
autentický folklór, ale to mu nebránilo 
spracovať početné kompozičné 
úpravy ľudových piesní. Pri každom 
stretnutí – či to bolo s účinkujúcimi na 
folklórnych slávnostiach, s kolegami 
alebo s novinármi, sa ochotne 
podelil o svoje poznatky a nebolo 
ho treba dlho prehovárať, aby 
poskytol rozhovor na mikrofón. Ja 
sama som s ním viac ráz nahrávala 
rozhovory pre Český rozhlas. 

Niektoré nahrávky som dokonca 
preložené do nemčiny púšťala spolu 
s ukážkami slovenských ľudových 
piesní poslucháčom v zahraničí 
v rubrike Radia Praha nazvanej 
Volkskunstmagazin – čiže Magazín 
ľudového umenia.

Tanečník, choreograf, režisér, 
umelecký vedúci súboru Lúčnica, 
prof. Doc. Ing. Štefan Nosáľ sa 
vypracoval z chudobného chlapca 
z Podpoľania na špičkového 
tanečníka. Tancoval dlhé roky 
na všetkých možných pódiách 
na Slovensku. Jeho zbojnícke 
a husárske tance preslávili slovenský 
folklór na celom svete. Druhá fáza 
jeho účinkovania je spojená s úlohou 
choreografa. Pod jeho odborným 
vedením sa z talentovaných mladých 
ľudí, ktorí prichádzali do Bratislavy 

Vari každý aktívny folklorista či 
vyznávač folklóru, ktorý navštevoval 
folklórne festivaly vo Východnej, na 
Detve a inde, sa s nimi musel stretnúť. 
Bývali tvorcami početných programov 
a aj ich prítomnosť v amfi teátroch, 
kultúrnych domoch a celom širokom 
okolí bola neprehliadnuteľná. Reč 
je o Ondrejovi Demovi a Štefanovi 
Nosáľovi – dvoch jubilantoch 
– osemdesiatnikoch. Ani jeden z nich 
veruže nezodpovedá predstavám 
osemdesiatnika. Svieži, so živým 
záujmom o predmet svojho bádania 
– folklór – a ochotní sa kedykoľvek 
s kýmkoľvek pustiť do debaty o ňom. 
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študovať a cez konkurz v Lúčnici 
v nej začali tancovať, stávali sólisti 
svojimi výkonmi podobní jemu. I keď 
si tanec nepriniesli v takej bytostnej 
podobe ako kedysi on, vedel na nich 
prenášať majstrovstvo a zápal. O jeho 
živote sme sa mohli dočítať v knihe 
Môj život Lúčnica, ktorú pri svojej 
sedemdesiatpäťke prezentoval na 
festivale v Detve. Z chlapca z početnej 
rodiny z detvianskych lazov, ktorý 
sa musel prebíjať životom nie raz 
aj cez bitky s rovesníkmi a ktorý 
na najbližšiu železničnú stanicu musel 
šliapať, či v zime či v lete, dobrých 
pár  kilometrov pešo, sa stal vychýrený 
tanečník a obľúbený pedagóg. 
Žiaci profesora Štefana Nosáľa mu 
pri jeho osemdesiatke vzdali hold 
na galavečere koncom januára 
v historickej budove SND.     

Jarmila Wankeová
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MILIARDA PRE GALÉRIU
Po dostavbe Slovenského národného divadla sa štát 

chystá na ďalšiu veľkú investíciu do kultúry. Vláda súhlasila 
s plánom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Sloven-
skej národnej galérie na nábreží Dunaja, ktorá si v nasledu-
júcich ôsmich rokoch vyžiada viac ako miliardu.

Riaditeľka SNG Katarína Bajcurová hovorí, že zmena 
by mala priniesť návštevníkom väčší komfort a exponátom 
väčšiu bezpečnosť. Projekt sa podľa nej ešte bude optima-
lizovať a racionalizovať. Architektonická súťaž mala v pod-
mienkach, aby sa zachovalo takzvané premostenie, ktoré 
najmä pre plechové opláštenie verejnosť vždy prijímala 
s rozpakmi. Zvíťazil v nej projekt ateliéru Architekti BKPŠ, 
ktorý navrhol aj budovy Národného divadla či Národnej ban-
ky. Prerábať sa začne najprv premostenie, ktoré pribudlo 
k historickej budove v roku 1977. Do tejto časti expozície už 
dlhší čas zateká tak, že sa nedá využívať. V druhej etape 
majú rekonštruovať Vodné kasárne a napokon sa začne 
výstavba depozitára a oprava administratívnej budovy vrá-
tane prestavby súčasného amfi teátra a knižnice, kde má 
vzniknúť spoločenská hala a nové výstavné krídlo. Galéria 
by mala obmedziť svoju činnosť len čiastočne. „Jednotlivé 
etapy sú riešené samostatne. Počas rekonštrukcie Vod-
ných kasární sa stále expozície premiestnia do inej časti 
galérie, prípadne budú dočasne vystavované v zahraničí,“ 
povedala Bajcurová.

Spoluautor projektu Pavol Paňák za najdoležitejšie 
považuje, že po prestavbe bude galéria prístupná aj cez 
pasáže z Hviezdoslavovho námestia. Pribudne aj vchod 
od Riečnej ulice. Podzemný depozitár sa presunie do novej 

nadzemnej časti aj kvôli hrozbe povodní. Pod ňou budú 
trojpodlažné podzemné garáže. „Čím viac sa do budovy 
na takom cennom mieste investuje, tým viac bude zhod-
notená,“ hovorí Paňák. Nádvorie pred hlukom z cesty na 
nábreží ochráni sklenená stena. Vo vstupných priestoroch 
bude dosť miesta aj na jednorazové masovejšie podujatia.

Silueta premostenia sa nezmení. Paňák tvrdí, že naj-
vhodnejšie by bolo zachovať jedinečný terasovitý výstavný 
priestor, a ide aj o prejav úcty k Vladimírovi Dedečkovi, ktorý 
premostenie navrhol.

(sm)

ŠTÚR SA VRÁTIL CEZ 
PRAHU

Pred časom uverejnili Slovenské dotyky zamyslenie, že 
k roku Ľudovíta Štúra paradoxne vyšli knihy v Prahe, na 
Slovensku však nie. Napokon sa situácia zmenila, keďže 
Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo knihu Zdenky Soj-
kovej Skvitne ešte život (Kniha o Ľudovítovi Štúrovi). Ide 
vlastne o slovenskú verziu Knížky o životě Ľudovíta Štú-
ra, ktorú spolu s ďalšími troma knihami českej slovakistky 
Zdenky Sojkovej priniesol na český trh Slovensko-český 
klub, vydavateľ Slovenských dotykov.

Životopis Štúra je vzrušujúce čítanie, veď tento muž stál 
niekoľkokrát na čele riskantného, až zdanlivo beznádejné-
ho podniku, ktorý však napokon zmenil osud Slovákov ako 
národa. V anotácii knihy sa píše: „Pred vyše 160 rokmi sa 

v Štúrovej bratislavskej izbietke zišla hŕstka dvadsaťročných 
mládencov a dohodli sa, že odteraz povýšia slovenčinu na 
spisovný jazyk. Po nešťastnom konci revolúcie 1848 - 1849 
všetko nasvedčovalo tomu, že ich vzletné plány sa rozplynú 
ako sen. Dnes vieme, že Ľudovít Štúr a jeho druhovia naozaj 
položili trvácny základ spisovnej slovenčiny. A nielen to!“

Teda možno zhrnúť, že vynikajúco napísaný životopis 
z pera poprednej českej slovakistky je pozoruhodnnou histó-
riou slovenského národného sebaprebúdzania. Zároveň prib-
ližuje dramatické životné peripetie človeka, ktorý bol osudom 
mimoriadne ťažko skúšaný. 

Zdenka Sojková (1921) vydala prvý Štúrov životopis už 
v roku 1965 v bratislavskom vydavateľstve Obzor, v roku 
1971 nasledovalo prepracované a rozšírené vydanie. V roku 
2005 už spomínaná česká verzia a teraz znovu slovenská. 
V Slovensko-českom klube vyšli aj jej knihy Slovenské jaro 
(2002), Téma Štúr – problémy a návraty (2006), Obrysy poli-
tické publicistiky Ľudovíta Štúra z let 1836-1847 (2006) a ďal-
šia sa pripravuje. Za svoje úsilie bola ocenená v roku 1996 
zlatou čestnou plaketou SAV za zásluhy v spoločenských 
vedách, v roku 2006 cenou ministra kultúry SR i prémiou 
Slovenskej národnej knižnice.

(vs)

LIBRI OLOMOUC                 
AJ SLOVENSKÉ

Knižný veľtrh Libri Olomouc a rovnomenný literárny festival 
patrili opäť z veľkej časti aj Slovákom – uskutočnili sa v rámci 
neho akési svojbytné Dni slovenskej kultúry, a to v spolupráci 

so Slovenským inštitútom v Prahe a Slovensko-českým klu-
bom. 22. knižný veľtrh a 13. literárny festival obsadili výstavis-
ko Flora Olomouc na štyri dni od 8. do 10. marca. Slovenské 
programy sa objavujú pravidelne nielen vďaka spoluorgani-
zátorom, ale aj zásluhou vedenia výstaviska a dramaturga 
literárneho festivalu, vedúceho katedry českého jazyka 
a literatúry na Filozofi ckej fakulte UP v Olomouci Lubomíra 
Machalu, známeho záujmom o slovakistiku.

Návštevníci veľtrhu sa v hlavnom pavilóne mohli poba-
viť na spoločnej česko-slovenskej výstave karikaturistov 
Fedora Vica a Vladimíra Jiránka. Slovensko-český klub 
a Slovenský literárny klub v ČR mali spoločnú prezentáciu 
svojej vydavateľskej produkcie pod názvom Feldek, Zrkad-
lenie, mladá bloggerka a iné. Predstavili tam Feldekove 
poznámky na pamäti rovnako ako pripravovanú knihu-
denník mladej slovenskej internetovej bloggerky v Prahe 
Violy Vyholenej-Šípivej. Uskutočnila sa aj beseda s nový-
mi osobnosťami slovenskej prózy Karolom D. Horváthom 
a Máriusom Kopcsayom, ale aj so stálicou z najžiarivejších, 
hercom, prozaikom, dramatikom a autorom piesňových tex-
tov Milanom Lasicom. S touto osobnosťou súvisel aj ďalší 
program, koncert Lipa spieva Lasicu. 

Samozrejme, tento slovenský blok bol zarámovaný 
nesmierne rozsiahlym programom českým aj inonárodným. 
V čase, keď sa zdá, že zanikne veľtrh Svět knihy v Brne, 
menší brat pražskej mega-akcie, zostáva Libri jedinou 
podobnou akciou na Morave.

(vs)

BALET SND V NOVOM
Po generálnom riaditeľstve sa do toľkými kontroverziami 

preslávenej novej budovy Slovenského národného diva-
dla presťahoval aj Balet SND. V nových priestoroch, ktoré 
ponúkajú súboru väčšie možnosti a lepšie podmienky na 
tvorbu, má Balet SND k dispozícii dve sály, skúšobné 
javisko a odpočiváreň. „Sály, nádherné javisko ako aj 
ďalšie priestory sú zaväzujúce k tomu, aby sme potvrdi-
li, že ich vieme využiť ku prospechu tanečného umenia 
a nesklamali tých, čo nám veria. Balet dostal zelenú a to 
nielen ako svoju farbu (v rámci nového dizajn manuálu), 
ale aj priestormi, ktoré dostal. Teraz máme podmienky 
na európskej, možno aj svetovej úrovni,“ povedal riaditeľ 
Baletu SND Mário Radačovský. Umelci sú teda s budo-
vou, dostavba ktorej sa extrémne predražila i časovo 
pretiahla, veľmi spokojní.

Balet SND pripravuje ešte túto sezónu uviesť dve 
pôvodné diela, ktoré budú mať premiéru práve v nových 
priestoroch. Na konci apríla je naplánovaná premié-
ra predstavenia Warhol Mária Radačovského a na jún 
tanečná rozprávka autorskej trojice Ján Ďurovčík, Anton 
Popovič a Ľubomír Feldek Popolvár. Do novej budovy 
prenesie Balet zo súčasného repertoáru tri tituly: Labutie 
jazero, Spiaca krásavica a Luskáčik. V historickej budo-
ve zostávajú: Bajadéra, Don Juan, Drevený princ, Spar-
takus, Korzár, Sen noci svätojánskej, Sylfi da, Keď umrieť 
znamená žiť, Zmena, Narodil sa chrobáčik, Snehulienka 
a sedem pretekárov. Minulý rok bol z ponuky Baletu SND 
divácky najúspešnejší titul Labutie jazero. Prvú trojku 
tvorili tiež balety Sen noci svätojánskej a Luskáčik.

(vr)

ČESKO-SLOVENSKÁ 
BOJOVÁ JEDNOTKA

Spoločná česko-slovenská bojová skupina Európskej 
únie bude pripravená na nasadenie v polovici roku 2009. 
Potvrdili to koncom marca po rokovaní náčelníci gene-
rálnych štábov armád oboch krajín Ľubomír Bulík a Vlas-
timil Picek. Z približne 1500 vojakov by malo v jednotke 
pôsobiť zhruba 300 Slovákov. Bojové skupiny sú jednot-
ky rýchleho nasadenia únie, ktoré majú slúžiť na mierové 
operácie. Slovensko podľa Bulíka ponúkne do skupiny 
mechanizovanú jednotku a pravdepodobne aj niektorých 
špecialistov, ako sú chemici, ženisti alebo vojenská polí-
cia. Bulík tiež potvrdil, že naďalej sa uvažuje o spolupráci 
Slovenska a Česka v dopravnom letectve. Týkať by sa to 
malo hlavne logistiky a prípravy leteckého personálu. 

(čt)
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Podhájska - mŕtve more 
za Nitrou 

Pomaly, ale predsa sa začína modernizovať aj 
kúpalisko v Podhájskej, hoci vonkajší bazén má za 
sebou históriu niekoľkých desaťročí a zaslúžil by si 
celkovú rekonštrukciu. 

Unikátna je v Podhájskej voda, ktorá je svojimi 
účinkami a zložením veľmi podobná vode z Mŕtveho 
mora. Vstupné je 70 Sk na hodinu a hodina v horúcej 

vode v teplom bazéne vám aj stačí. Hoci cena 
avizuje nižší štandard služieb, voda s výbornými 
účinkami najmä na pohybové ústrojenstvo vám to 
vynahradí. Môžete si objednať aj masáže a perličkové 
kúpele. Pokiaľ nie ste z okolia Podhájskej, určite 
si zabezpečte ubytovanie v obci, pretože pobyt v 
bazéne v kombinácii s čerstvým vzduchom vás veľmi 
unaví. V lete máte k dispozícii dva bazény na plávanie 
s nepríjemne studenou vodou, väčší bazén pre deti a 
tobogan. Mínusom je, že kúpalisko vyhľadávajú najmä 
seniori a v zime rozhodne nie je vhodné pre menšie 
deti a ani si nezaplávate. V stojacom bazéne nie sú 
žiadne dýzy, vírivky či perličky. 

Sklené Teplice - raj aj pre 
deti 

Túžite vypadnúť z mesta niekam, kde sa 
o vás a vaše deti postarajú? Skúste Sklené 

RELAXOVAŤ
sa dá aj na Slovensku
Prežívame jarné obdobie, ani sa nenazdáme a príde čas dovoleniek a zaslúženého oddychu. Možno sme si zvykli za posledné roky cestovať za teplom, 
pohodou a širokou ponukou takmer po všetkých kontinentoch sveta, neuvedomujúc si, že i na našom rodnom Slovensku sa už podstatne 
zvýšila úroveň služieb v sférach rekreácie. V tomto článku vám, milí naši čitatelia, pomôžeme  zorientovať sa v miestach, kde by ste mohli 
na Slovensku veľmi príjemne relaxovať i  oddychovať,  pokúsime sa vám priblížiť cenové relácie tamojších ponúk a v snahe o objektivitu  
aj mínusy jednotlivých rekreačných objektov. Výber už je len na vás...

VALÉRIA KOSZORUOVÁ

Teplice, sú priateľské k deťom. Ak sa do 
kúpeľov vyberú mamy s malými deťmi, majú tu 
v penzióne Lenka k dispozícii peknú herňu s 
drevenou šmykľavkou a cez týždeň vám deti za 
sto korún na deň postrážia v materskej škole. 
A vy môžete pokojne chodiť na procedúry. V 
Sklených Tepliciach vyviera 14 prameňov s 
teplotou od 37 °C do 52,3 °C. Najznámejšia je 
Parenica – kúpeľ v jaskyni. Voda má 41 stupňov 
Celzia a vy sa cítite ako v pekle. Slabšie povahy 
vydržia iba 10 minút. Na zlepšenie postavy si 

môžete dopriať cvičenie na stoloch, ktoré cvičia 
s vami, masáže, kúpanie v horúcom bazéniku 
pod holým nebom. S deťmi sa môžete čľapkať 
v banskom kúpeli. Voda, ktorú napúšťajú každý 
deň čistú do bazénov, je vhodná pre celú rodinu. 
V lete môžete chodiť na výlety, blízko je salaš. 
Za mínus možno považovať, že ubytovanie 
a procedúry nemáte pod jednou strechou. V 
zime si poriadne nezaplávate, plavecký bazén 
funguje iba v lete. 

Bratislavská Aulandia - 
oddych za štyri hodiny 

Ráno vstávate vyčerpaní a bolí vás chrbát? 
Nečakajte na letnú dovolenku, oddýchnuť si 
môžete aj teraz. Pre tých najvyťaženejších z 
hlavného mesta, ktorí nemôžu byť ani deň bez 
roboty, je tu Aulandia Aqua & Spa Paradise. Na 

relax si vyčleňte tri-štyri hodiny. Ak pôjdete aj 
s malými deťmi, oceníte vodný svet s vírivkou, 
detským bazénom, vodným kolotočom. Ak 
chcete skutočný oddych, je pre vás určená 
zóna Spa. Vyskúšali sme túto kombináciu: 
masáž lávovými kameňmi, japonskú perlu 
– fl oating a parnú soľnú saunu s jazierkom. 
Štyridsaťminútová masáž horúcimi lávovými 
kameňmi sa začína tým, že vám masér poukladá 
na chrbát kamene, ktorými nahreje chrbát a 
nohy. Potom vám pomocou horúcich kameňov 

VEĽKÝ  MEDER SKLENÉ  TEPLICE
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a oleja dôkladne rozmasírujú stuhnuté svaly. Po 
masáži si dajte fl oating – ležanie v slanej vode, 
v ktorej sa voľne vznášate. Japonská perla je 
uzavretá vaňa s príjemnou hudbou, môžete 
si v nej nastaviť aj hydromasáž a pokúsiť sa 
úplne uvoľniť. Vyskúšajte aj rímsky bazén s 
podhladinovou hudbou alebo niektorú saunu. 
Výborná je soľná parná, kde sa vám bude dobre 
dýchať. Za tieto lahôdky zaplatíte od 490 Sk 
(vstup dopoludnia na 4 hodiny), fl oating vás 
vyjde na 450 Sk a masáž lávovými kameňmi 
na 990 Sk. Ak chcete ušetriť, sledujte akcie a 
balíčky, ktoré Aulandia ponúka na internete. 

Mamičky na materskej dovolenke môžu 
chodiť na plávanie s malými deťmi do 4 rokov 
a tiež majú pre ne cez týždeň zaujímavé zľavy. 
Sauny sú príjemné a na výber ich je veľa 
(fínska suchá, arabská, sanárium so svetelnou 
terapiou, infrasauna). Môžete si vyberať z 
množstva procedúr, masáží a kúpeľov. V 
Aulandii si však rozhodne nezaplávate a občas 
je nepríjemné, že zákazníci – manažéri ani na 
chvíľu nedokážu odložiť mobil. Na procedúry sa 
musíte telefonicky objednávať, inak sa na ne 
nedostanete. 

Veľký Meder - zoberte    
aj babku 

Medzi Dunajskou Stredou a Komárnom leží 
Veľký Meder (predtým Čalovo), ktorý v zimných 
mesiacoch ponúka rekreáciu za veľmi ľudovú cenu 
– 170 Sk na celý deň. Za túto cenu môžete využívať 
sedací bazén, ktorý má 38 stupňov Celzia a nemali 
by sa v ňom kúpať deti do 12 rokov. V bazéne je 
nielen horúca voda vhodná na liečenie pohybového 
ústrojenstva, ale aj rozličné vodné masáže, perličky 
a dýzy. V cene je aj krytý veľký bazén na plávanie, 
nad ktorým sa týči bazénik jazzuci. Pre deti je 
určený malý bazén. Za menší príplatok môžete 
využiť saunu. Objednať sa môžete aj na masáže. 
Prekvapí vás množstvo českých a poľských turistov, 
najmä staršie ročníky objavili krásu kúpania v 
horúcom bazéne pod holým nebom. V lete sa za 
rovnakú cenu dostanete aj na kúpalisko s viacerými 
bazénmi, toboganom a plaveckým bazénom. Bonus 
je najviac slnečných dní na Slovensku. Negatívum 
je, že ľudové ceny lákajú množstvo turistov, v 
bazénoch vám preto bude veselo. Je tu tiež 
nedostatok miesta na odpočívanie. 

Patince  - víkendy pre 
celú rodinu 

Pätnásť kilometrov od Komárna leží 
najjužnejšie položená obec na Slovensku 
Patince. Z Bratislavy sem dorazíte autom 
pohodlným tempom za dve hodiny a budete 
prekvapení vodným a saunovým svetom, 
ktorý ocenia športovci aj deti. Veľký bazén je 
plný prekvapení, sú tu napríklad protiprúdy, 
v ktorých si dobre zaplávate. K dispozícii sú 
aj perličkové vodné lôžka, dýzy, podvodné 
perličky. Pre deti je tu teplý bazén so 
šmykľavkou, pre milovníkov teplej vody 
sedací bazén a saunový svet vybavený štyrmi 
druhmi sáun. Masáže, perličky, kozmetika, 
to všetko máte k dispozícii. Ubytovať sa 
môžete v štvorhviezdičkovom hoteli, ktorého 
súčasťou je vodný svet, a v rybárskej sezóne 

si dokonca môžete z jazierka vyloviť rybu, 
ktorú vám kuchári hneď pripravia. Môžete 
prísť aj na jeden deň, vstup pre 2 dospelých a 
3 deti je cez víkend 390 Sk na tri hodiny.  Ak 
chcete prísť na viac dní, dopredu si urobte 
plán výletov napríklad do blízkeho Komárna. 
Patince sú obec, ktorá sa na cestovný ruch 
ešte len pripravuje a rekreantom ponúka málo 
možností. 

Rajecké Teplice  - 
nechajte sa rozmaznávať 

Ak nemáte fi nančné limity a chcete sa dať 
raz za čas totálne rozmaznávať, vyberte sa do 
Rajeckých Teplíc. V kúpeľnom dome Aphrodite 
vás nielen ubytujú, ale k dispozícii máte hneď 
veľmi luxusný vodný a saunový svet. Teplý 
sedací bazén s vírivkami a približne 30-stupňový 
plavecký bazén s ďalšími bublinkami, vírivkami 
a dýzami. A k tomu hneď vedľa saunový svet s 
mokrými i so suchými saunami. Vybrať si môžete 
z ponúkaných balíkov, napríklad antistresový 
obsahuje okrem čľapkania sa vo vodnom svete 

a potenia v saunovom aj perličkový kúpeľ, 
refl exnú masáž, aróma masáž, 90-minútovú 
masáž lávovými kameňmi, výborné kozmetické 
ošetrenia. Po zime, keď sme trošku zväčšili 
objem, je dobrý aj redukčný balík, na ktorý si 
musíte vyhradiť minimálne 7 dní, ideálne je mať 
čas 3 týždne. Rozhodne vyskúšajte vaňu Atlantis, 
kde bude vaše telo masírovať 172 dýz. Víkendový 
balík relax stojí od 1 100 Sk, k tomu treba prirátať 
cenu za ubytovanie a stravu. Jednorazové 
vstupné do vodného sveta je 350 Sk. Krásny je aj 
park, kde sa v peknom počasí môžete člnkovať. 
Všetky služby si môžete objednať pod jednou 
strechou, vôbec sa nemusíte obmedzovať zlým 
počasím. Ponuka je pestrá, okrem relaxovania si 
môžete liečiť napríklad chorú chrbticu. Na vysokej 
úrovni sú kozmetické služby. Vodný svet však nie 
je vhodný pre deti do 5 rokov, preto si váš malý 
drobec nemôže zaplávať. Kvalitné služby nie sú 
cenovo dostupné pre širokú klientelu. 

PODHÁJSKA RAJECKÉ  TEPLICE
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CEFALEA

Používa sa aj iný odborný termín: cefalgia. Oba 
tieto synonymy označujú bolesť hlavy, ktorú môžu 
vyvolať rôzne príčiny. Najčastejšie ju spôsobuje 
zmena reaktivity hlavových ciev, najmä v súvislosti 
s psychickým napätím. Dôležité je odhaliť pravú prí-
činu a podľa nej predpísať chorému analgetiká alebo 
prípravky ovplyvňujúce cievy.

(Prameň: Velký lékařský slovník, Maxdorf 2005)

Liečba cefalgie akéhokoľvek pôvodu a druhu môže byť 
účinná jedine vtedy, ak trpiaci prejde dôkladným lekárskym 
vyšetrením, ktoré stanoví jej príčinu a opodstatnenosť 
užívania toho či oného preparátu. Pritom v liečbe i v pred-
chádzaní bolesti hlavy sú nezanedbateľné aj  nefarmakolo-
gické metódy a postupy využívajúce osvedčené skúsenosti 
tradičnej medicíny ako aj možnosti prírodnej, diétnej a fyzi-
kálnej terapie.

U dospelého obyvateľstva vyspelých krajín sa bolesť hla-
vy vyskytuje prevažne v podobe tenznej, tj. tlakovej cefalgie, 
migrény i tzv. cluster headache. K týmto primárnym boles-
tiam hlavy sú zaradené aj menej časté iné formy, ktorými 
sa tu nebudem zaoberať. Inú skupinu tvoria cefalgie sekun-
dárne,  ktoré sú častým sprievodným príznakom akútneho 
infekčného ochorenia, prejavom závažných úrazov hlavy, 
cievnych príhod a chorôb mozgu či mozgových blán. Takýto 
charakter má aj cefalgia spôsobená arteriálnou hyperten-
ziou či chorobnými stavmi v oblasti nosa, vedľajších noso-
vých dutín, ucha, zraku, prípadne chrupu. Pre ošetrujúceho 
lekára je prvoradou otázka, či ide o bolesť hlavy primárnu 
alebo sekundárnu. V prvom prípade po upresnení diagnózy 
bude postupovať klasickým spôsobom, využitím vhodných 
liekov, niektorých v úvode zmieňovaných metód ako aj 
opatreniami, ktoré sa týkajú úpravy životosprávy choré-
ho. V prípade druhom, ktorý je vždy vážnejší, musí pátrať 
dôkladnejšie a často v spolupráci s lekármi iných odborných 
pracovísk. Liečba bude potom smerovať nielen k tlmeniu 
bolesti hlavy, ale predovšetkým ku hľadaniu vyvolávajúcej 
príčiny a k jej eliminácii napríklad operačným zákrokom 
otorinolaryngológa, stomatológa alebo chirurga. Vráťme sa 
však k najčastejším formám bolesti hlavy:  

Tenzná, tlaková cefalgia trápi aspoň občas – podľa 
odborných odhadov – tretinu všetkého dospelého oby-
vateľstva vyspelých krajín. O príčine jej vzniku sa názory 
rôznia. Najbližšie k pravde je asi ten, ktorý dáva bolesť 
hlavy do súvislosti so zmenami prekrvenia mozgu a za 
vyvolávajúci faktor považuje stres. Pacienti udávajú neur-
čitú, tupú, vytrvalú bolesť, obyčajne obojstrannú, nezriedka 
i jednostrannú. Do istého stupňa sa bolesť pociťuje iba ako 
tlak, ale silnejšia sa prejavuje už aj miernou nevoľnosťou, 
niekedy svetloplachosťou a v niektorých prípadoch môže 
pripomínať migrénu. Iný názor vychádza z toho, že značná 
časť postihnutých zároveň s bolestivým tlakom trpí aj neprí-
jemným svalovým napätím a kŕčmi.   

Cluster headache je jednou z foriem cefalgií, zahrnu-
tých pod termín Hortonov syndróm, ktorý postihuje skoro 
výhradne len mužov a to väčšinou v ich strednom veku. 
Jednostranná bolesť je sústredená do oblasti oka, očnice 
a spánku, ale sprevádzajú ju aj ďalšie príznaky. 

Záchvaty bolesti môžu trvať štvrť, ale aj dve až tri hodiny, 
i častejšie ako obdeň, ich sériový výskyt v trvaní týždňov či 
mesiacov môže vystriedať dlhšie obdobie kľudu.

MUDr. Juraj Szántó 

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Dôležitú úlohu pri uplatňovaní práva národnostných 
menšín pestovať kultúru vo vlastnom jazyku zohrávajú 
masovokomunikačné prostriedky. 
Noviny, rozhlas a televízia sú najmä pre roztrúsene 
žijúce skupiny toho-ktorého národa dôležité pojivo. 
Ale cudzojazyčné médiá nevyužívajú iba príslušníci 
menšín. V dôsledku všeobecne narastajúcej mobility 
ľudí sa na území Českej republiky zdržiavajú 
aj početné skupiny pracovníkov zo zahraničia, turisti 
a v neposlednom rade sú to aj domáci, 
ktorí si počúvaním inojazyčných staníc chcú osvojiť 
cudzí jazyk. Vysielanie v nemeckom jazyku z Prahy 
má dlhú tradíciu, siahajúcu až do čias počiatkov 
rozhlasového vysielania. V redakciách a nahrávacích 
štúdiách pracujú Nemci aj Česi. Redaktori 
s trvalým pracovným pomerom, aj externisti. 

Je streda, krátko pred šestnástou hodinou. Vstupujeme 
do moderného zadného traktu budovy Českého rozhlasu 
na Vinohradskej triede v Prahe. Zvukotesné sklá štúdia 
Radiožurnálu neprepustia žiaden zvuk. Vidíme iba vzrušené 
gestá hlásateľov Lilo Jetmarovej a Wolfa B. Oertera. Napriek 
dlhoročnej praxi vidno na ich tvárach koncentrované napätie. 
Rýchlo sa dohadujú ešte o niekoľkých maličkostiach. Správy 
budú čítať striedavo, „na preskáčku“. A už sa rozsvieti červe-
né svetlo a ozve sa: „Pozor, nakrúcame.“

Rostislav Černý, vedúci redakcie vysielania pre 
nemeckých občanov v ČR, sedí v miestnosti režiséra 
a technika s nahrávacím pultom a sústredene načú-
va. Sleduje nielen každú chybičku a prerieknutie, ale 
i to, že dnes niektorý hlas znie slabšie ako inokedy. 
Ani pri zimnom počasí sa nič neodpúšťa! Nahrávka 
sa vráti na začiatok a o chvíľku tvoria už obidvaja hlá-
satelia nemeckej národnosti naprosto zohraný tím. 
Vysielanie pripravujú každú stredu, a to už niekoľko 
rokov. 

Keď v roku 1992 Rostislav Černý prevzal vedenie 
nemeckého vysielania, činil vysielací čas na vlnách 
Českého rozhlasu 1, Radiožurnál týždenne jednu 
hodinu. O niečo neskôr už ale iba pol hodiny. A že 
to nebol koniec okliešťovania a redukcií, dokazuje 
následné ohraničenie vysielacieho okruhu len na 
západné Čechy. Síce sa vzápätí podarilo pokryť 
vypadnutú oblasť regionálnym vysielačom, ale otáz-
ka dokedy a čo bude treba vypustiť najbližšie je tu 
neustále. Napriek veľmi dobrej spolupráci redakcie 
s nemeckou menšinou, žijúcou v Českej republike 
je odozva na rozhlasové relácie zo strany poslu-
cháčov čoraz menšia. Členovia Kultúrnych zväzov 
sú väčšinou občania v pokročilejšom veku, turisti 
a osoby zdržiavajúce sa na českom území dočasne, 
málokedy reagujú na niektorú reláciu, aj keď sa im 
páčila. Ako ďalej? 

Vysielanie pre národnostné menšiny – teda aj pre 
Slovákov a Rómov – je zakotvené v zákone o prá-
vach národnostných menšín, v jeho aktualizovanej 
podobe z 2. augusta 2001 stojí: „Príslušníci národ-
nostných menšín majú právo na šírenie a príjem 
informácií vo vlastnom jazyku.“ Štát sa zároveň zavä-
zuje k fi nančnej podpore tohto šírenia. Podobne tak 
„Zákon o Českom rozhlase“ vymenúva hlavné úlohy 

tohto média a pritom hovorí výslovne o vytváraní vyváženej 
ponuky pre všetky skupiny obyvateľov, a to aj s ohľadom na 
„etnický či národný pôvod“. Ale v tejto všeobecnej formulá-
cii zostávajú podstatné údaje relatívne vágne: koľko minút 
či hodín vysielacieho času sa garantuje? V ktorú dennú či 
nočnú hodinu sa bude vysielať? Kde sa nachádza vysielací 
okruh? Bezpochyby dôležitá je aj otázka primeranosti pro-
striedkov. O osude vysielania pre nemeckých občanov v ČR 
spolurozhodujú aj reakcie a príspevky občanov nemeckej 
národnosti samotných. Zo strany kultúrnych zväzov občanov 
nemeckej národnosti, s ktorými redakcia spolupracuje, je tu 
uistenie, že sa budú svojimi príspevkami zúčastňovať na 
tvorbe vysielania. 

V blízkosti hranice s Rakúskom tiež existuje menšinové 
vysielanie Českého rozhlasu. Programy nesú názov „Spo-
lu“ a všímajú si „skôr pozitívne stránky česko-nemeckého 
spolužitia“. Okrem tém z dejín oboch národov sa vyskytujú 
reportáže z oboch strán spoločnej hranice, napríklad z oblastí 
cestovného ruchu, školstva, cezhraničnej spolupráce, ale aj 
ekológie a podobne. Vysiela sa v češtine aj v nemčine. 

 Jarmila Wankeová
S

N
ÍM

K
Y

: A
R

C
H

ÍV

O VYSIELANÍ ČRo V NEMECKOM JAZYKU 

!POZOR,
nakrúcame

WOLF B. OERTER

ROSTISLAV ČERNÝ (VĽAVO) S TECHNIKOM POČAS NAKRÚCANIA

LILO JETMAROVÁ
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Legendárny spevák, rocker a muzikant Vladimír Mišík oslávil presne na Medzi-
národný deň žien, teda 8. marca tohto roku, svoje šesťdesiate narodeniny. O tomto 
synovi slovenskej zdravotnej sestričky a amerického vojaka sme už v našom časo-
pise viackrát písali. Možno len na pripomenutie jeho životopisu: Vladimír Mišík sa 
pôvodne vyučil za truhlára a časom prešiel školou českého big beatu. Spieval už so 
skupinami Matadors a Blue Effect. S kapelou Flamengo nahral jedno najuznávanej-
ších albumov českého rocku „Kuře v hodinkách“ . Pesnička „Stříhali dohola malého 
chlapečka“, v ktorej Mišík zhudobnil text Josefa Kainara, takmer zľudovela, rovnako 
ako „Jednohubky“ alebo „Variace na renesanční téma“.  To už český rocker spieval 
s kapelou Etc..., ktorá ho sprevádza až dodnes. 

K svojmu životnému jubileu pripravil Vladimír Mišík turné s viac než dvadsiatimi 
koncertami, ktoré odštartoval spolu so svojimi hosťami v Brne. Na počesť speváka, 
ktorý spojil českú poéziu s rockom, sa uskutočnila aj výstava „Život a doba Vladi-
míra Mišíka“ v pražskom Popmuzeu v známom klube Kaštan v šiestom pražskom 
obvode. Na trh sa v tomto čase vrátila aj kniha nazvaná „Vladimír Mišík. Letní roz-
hovor s Ondřejem Bezrem. Sklízím, co jsem zasel“. Táto publikácia vyšla v roku 
1999 a teraz autor predstavuje vydanie rozšírené o nové informácie.

Slovensko-český klub sa pripája ku gratulantom a želá Vladimírovi Mišíkovi naj-
mä veľa pevného zdravia a ešte dlhé tvorivé obdobie!

Naďa Vokušová

JUBILANT
Vladimír 

Mišík
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GABRIELA BACHÁROVÁ

Legenda slovenskej populárnej 
hudby Vašo Patejdl zložil hudbu 
pre muzikál „Jack Rozparovač“, 
ktorý sa práve hrá v pražskom 
divadle Kalich. V českých rádiách 
je hitom jeho duet so slovenskou 
herečkou a speváčkou Danielou 
Šinkorovou. ,,Možno si raz v Prahe 
kúpim aj byt,“ hovorí zakladateľ 
najpopulárnejšej slovenskej 
skupiny Elán. Zatiaľ medzi Prahou 
a Bratislavou pendluje autom.

Málokto vie, že váš otec je Čech. Ako sa zoznámil 
s vašou mamou?
Ten príbeh je celkom romantický. Môj otec hral ako 
hudobník v jednom hoteli v Krkonošiach. Mama tam 
prišla ako stredoškoláčka na lyžiarsky zájazd. Zapozerali 
sa do seba, vznikla láska, narodil som sa ja a časom 
moja sestra. Spočiatku sme žili v Karlových Varoch, ale 
potom sme sa presťahovali do maminho rodiska, do 
Bratislavy.
Čo by sa stalo, ak by ste zostali v Česku? Založili by 
ste českú obdobu Elánu?
Ťažko povedať. Ale zrejme mám hudobné sklony po 
otcovi, takže aj v Čechách by som sa venoval muzike.
Na čo otec hral?
Na harmoniku, ale aj na iné nástroje. V začiatkoch hral 
dokonca v jednej kapele s Waldemarom Matuškom, ktorý 
ho aj spomína vo svojej knihe. 
Prečo potom vaša rodina odišla do Bratislavy?
Z prozaického dôvodu. Mama ako stavebná projektantka 
v Karlových Varoch pravdepodobne nezohnala 
adekvátnu prácu a otec sa ako hudobník uživil všade.
Hovoril s vami doma po česky?
Áno, po slovensky sa nikdy poriadne nenaučil, takže 
hovoril českoslovenčinou. Ja sám češtinu ovládam 
a podľa potreby ju aj používam.  
Zložili ste hudbu k muzikálu „Jack Rozparovač“. 
Ako k tomu došlo?
 Zavolal mi Martin Hrdinka (český moderátor a producent 
– pozn. red.), či by som do toho šiel. Vtedy ešte nebolo 
dohodnuté, že sa muzikál bude hrať v divadle Kalich, 
pôvodne sa mal uvádzať v Štátnej opere. Podmienkou ale 
bolo zohnať ďalšie peniaze a ako to už býva, nakoniec sa 
to nepodarilo. Rozhodnutie ísť do Kalichu bolo šťastné, je 
tam dobrá produkcia, všetci nám vychádzajú v ústrety. 
Na Slovensku to takto vraj nefunguje a produkcie 
muzikálov nie sú na dobrej úrovni.
Nepovedal by som, že slovenské produkcie nie sú na 
úrovni. Ide skôr o to, že v Česku je veľká muzikálová 

tradícia, aj odvaha pustiť sa do niečoho nového. Trošku 
mi prekáža, že v Bratislave sa už dlho neuviedol pôvodný 
slovenský muzikál. Ak sa nejaký objaví, tak len starý, 
oprášený, napríklad „Neberte nám princeznú“. Často sa 
uvádzajú prebrané veci, či už zo zahraničia alebo z Prahy. 
Na Slovensku sa českej odvahe vyrovná len Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre, kde som pred tromi či štyrmi 
rokmi pracoval na muzikáli Adam Šangala. V Bratislave 
je len jedno vyprofi lované muzikálové divadlo Nová 
scéna, takže konkurencia nie je veľká a podľa toho to aj 
vyzerá. Mnohí slovenskí herci aj speváci sú teraz v Prahe, 
pretože doma nenachádzajú uplatnenie. A veľa z nich má 
už v Prahe svoje vlastné byty.
Neuvažujete časom, že by ste si nejaký pražský byt 
zaobstarali tiež?
Ak by prišlo viac ponúk, určite by som to musel riešiť. 
Dlhodobo dochádzať by zrejme nešlo. Náročné je to aj 
pracovne. Niečo si dohodnem v Prahe, v Bratislave to 

nahrám, skomponujem a zasa nesiem do Prahy. Každý 
týždeň som na cestách.
Váš muzikál ešte pred uvedením sprevádzali veľké 
očakávania. Hovorilo sa, že vaše meno je zárukou 
kvality. 
To je veľmi zradné. Už preto, že dobré musia byť v muzikáli 
nielen skladby, ale všetko – texty, kostýmy, scéna, herecké 
výkony. Ak by sa hovorilo, že hudba bola dobrá, ale ostatné 
za veľa nestálo, nebol by som spokojný. Všetko musí 
fungovať na sto percent.
Ako dlho vám trvalo, kým ste muzikál napísali? 
Keď český skladateľ Karel Svoboda spáchal 
samovraždu, hovorilo sa, že k tomu prispel aj 
šibeničný termín na zloženie muzikálu „Golem“, len 
pol roka.  
Optimálny je asi jeden rok. Na 
druhej strane „Adama 
Šangalu“ som urobil za 
štyri mesiace. Všetko sa 
dá. U Svobodu zrejme 
hrali rolu aj iné veci.
V českých rádiách 

Mozart
by dnes skladal pop

je veľkým hitom pesnička „O něčem sním“, ktorú 
spievate s Danielou Šinkorovou, Slovenkou, ktorá 
sa presadila v českom showbiznise.
Danka hrá v „Jackovi Rozparovačovi“ jednu z hlavných 
úloh. Keď sme nahrávali album s pesničkami z tohto 
muzikálu, prišla nám na um zaujímavá myšlienka, aby som 
niektoré pesničky naspieval ja. Bolo to aj preto, že sme ešte 
nevedeli, kto bude hrať niektoré postavy. Využili sme teda 
možnosť, že som nielen skladateľ, ale tak trochu aj spevák. 
Vysiela sa ešte v českých rádiách vaša relácia 
o slovenskej populárnej hudbe „Sme tu“?
Áno, spolu s mojím kolegom a manažérom Michalom 
Čimerom ju robíme už štyri roky. Vznikla z potreby 
informovať Čechov o tom, čo sa deje v slovenskej muzike. 
Robíme to vo svojom voľnom čase a za vlastné peniaze. 
Ide o polhodinovú reláciu raz týždenne. Pripravíme ju 
v Bratislave u mňa v štúdiu, kam si pozveme slovenských 
muzikantov, urobíme s nimi rozhovor a ako takú konzervu 
reláciu zašleme do asi siedmich českých rádií, ktoré takto 
propagujú slovenskú hudbu. 
Samozrejme sa nemôžem nespýtať na Elán, ktorý 
ste založili. Aké boli úplné začiatky skupiny?
Chodil som na klavír a v trinástich štrnástich rokoch som 
začal pociťovať vnútorné presvedčenie, že sa chcem 
venovať muzike. V mojej pubertálnej hlave boli aj predstavy, 
že raz budem slávny a dobyjem s nejakou kapelou celý 
svet. Dal som dokopy pár spolužiakov, kamarátov, ten 
príbeh je už známy. Potom som sa dostal na Vysokú 
školu múzických umení, hoci som nemal konzervatórium, 
a hudbou som naplnil celý svoj život. 
Aký mal Elán pôvodný názov?
Názov sme hľadali v dobe, keď boli populárne zahraničné 
kapely, proti ktorým ale režim bojoval. Chceli sme preto 
nájsť názov, ktorý bude znieť trochu anglicky, ale nebude 
to anglické slovo. Rôzne sme skúšali, v hre boli nakoniec 
aj anglické názvy, napríklad The Words – slová alebo The 
Angry – naštvaný. 
Skúšobňu sme v tom čase mali v bratislavskom Dome 
pionierov a mládeže. Za to, že nám to umožnili, sme spolu 
s chalanmi účinkovali aj v tamojšom orchestri. Ten hudobne 
doprevádzal istý muzikál, ktorý mal asi tri alebo štyri 
predstavenia aj mimo Bratislavy. Chodili sme na ne vlakom. 
Raz sme sa vo vlaku bavili práve o názve, keď prišiel 
kamarát huslista z toho orchestru, či by sa nám nepáčil 



SLOVENSKÉ
DOTYKY 13S VAŠOM PATEJDLOM

 - skladateľ, spevák, autor mnohých 
hitov a hráč na klávesové nástroje sa narodil 10. 
októbra 1954 v Karlových Varoch. Už v roku 1968 
založil na bratislavskej ZDŠ na Jelenej ulici svo-
ju prvú skupinu, z ktorej v priebehu dvoch rokov 
vzniklo jadro budúcej skupiny Elán. Vyštudoval 
kompozíciu na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Členom Elánu bol do roku 1985, 
potom nastúpil na sólovú dráhu. V roku 1996 
spoluprácu s Elánom obnovuje. Okrem populár-
nej hudby skladá muzikály a podieľal sa tiež na 
projektoch vážnej hudby.

názov Elán. Keď máme toľko toho elánu. Zapáčilo sa nám to 
a už to zostalo.
V čom sa skrýva fenomenálny úspech Elánu?
Stretli sa ľudia, ktorí sa stretnúť mali. Nebolo to len o muzike, 
ale aj o nadšení a o inteligencii. Všetci sme vysokoškoláci. 
Tým sa nechcem povyšovať. Sú samozrejme vynikajúci 
muzikanti, ktorí vysokú školu nemajú. Ide ale o to, že sme 
vďaka inteligencii vydržali spolu komunikovať a veci riešiť, 
aj keď sme mali iné názory. Dokázali sme nájsť spôsob, ako 
sa produktívne dostať k tomu, čo chceme. Išli sme na to 
plánovito, dali sme si cieľ, čo chceme dosiahnuť, čiastkovo 
sme sa posúvali ďalej. Ten úspech sme si vlastne svojím 
spôsobom naplánovali. Vydržalo to až doteraz, čo je tiež 
zázrak. Veľa dobrých kapiel sa rozchádza len kvôli tomu, že 
si nedokážu svoje názory normálne vysvetliť a dohodnúť sa. 
V jednej pesničke spievame „Kompromisy, to sú krysy“, ale 
niekedy sa treba v záujme celku a cieľa dohodnúť, inak to 
nemá zmysel. Viacerí dokážu viac ako jeden.
Aké má Elán nové aktivity?
Od nás sa stále očakávajú nejaké prelomové záležitosti 
a je to čím ďalej tým ťažšie, lebo latka je postavená strašne 
vysoko. Pracujeme na našej novej platni. Sme na seba dosť 
nároční a nechceme našich fanúšikov sklamať, takže nám to 
trvá dlhšie. Ale hovoríme si, že sa nemáme kam ponáhľať, 
pesničiek už za sebou máme chvalabohu dosť. Tiež 
premýšľame o tom, akým spôsobom pripraviť naše budúce 
turné, ktoré ale určite nebude tento rok, skôr až na budúci. 
Priebežne premýšľame o muzikáli, ktorý by sme spolu 
s chalanmi mohli napísať, uvidíme, či k tomu príde. Dušan 
Rapoš má tiež veľké ambície urobiť ako muzikál prvý diel 
fi lmu „Fontána pre Zuzanu“, na čom by som sa mal podieľať. 
Tých plánov je stále veľa, niekedy si hovorím, bodaj by bol 
chvíľku pokoj. Na druhej strane, je zaujímavé, keď sa stále 
niečo deje. Výzvam, ktoré prídu, neviem odolať. 
Aké vlastnosti má mať dobrá pesnička?
Na to neexistuje nejaký recept, ak by bol, tak by sa rodili 
len dobré pesničky. Pesnička má mať samozrejme dobrú 
melódiu, text a musí byť dobre interpretovaná. A to je celé. 
Ja som veľký zástanca melódií, mám ich rád.  

Kritici sa ale o silných melódiách často vyjadrujú 
s dešpektom a hovoria o lacnom vtieraní sa 
diváckemu vkusu.
Na to poviem len jediné, kritici nás neživia. Veľa ľudí sa 
skrýva za umenie a pritom nevedia urobiť dobrú melódiu. 
Vytvoriť hitovú melódiu, ktorá má atribúty kvalitnej hudby, 
je to najťažšie. Mnohí si myslia, že to ide ľavou zadnou, tak 
sa pýtam, prečo to neurobia, prečo to kritizujú. Schubert či 
Mozart vlastne vo svojej dobe skladali pop music. Aj to sú 
všetko dobre zapamätateľné melódie. Samozrejme, bol to 
iný štýl, ale myslím si, že ak by títo skladatelia žili dnes, robili 
by pop. Kritici často odsudzujú štýl, myslia si, že pop musí 
byť vždy nekvalitný už tým, že je to pop. To ale nie je pravda. 
Tak, ako môže byť dobrý a zlý pop, môže byť dobrý a zlý aj 
džez, symfónia, či dychovka.
Ktorú svoju pieseň považujete za najlepšiu? Mnohí 
tvrdia, že neprekonateľná je „Ak nie si moja“. Vidíte 
to tiež tak?
Robím samostatné koncerty, chodím na rôzne akcie a na 
pesničku „Ak nie si moja“ ľudia stále reagujú. Vlastne ma 
prinútila stať sa spevákom, pretože sa stala hitom a doteraz 
ju všade musím spievať. To ale hovorím v dobrom. Som 
rád, že som ju napísal. Takisto som rád, že sa mi podarila 
„Voda, čo ma drží nad vodou“. Ale sú aj pesničky typu „Hans 
Christian Andersen“ alebo „Na rozhraní“. Nie sú to typicky 
rádiové skladby, hodia sa vyslovene na platňu a som vďačný 
bohu, prírode, alebo tomu, kto to všetko riadi, že mi umožnil 
ich napísať.
Sú na druhej strane piesne, od ktorých si 
s odstupom času držíte odstup? 
Sú také, určite. Na druhej strane človek musí urobiť aj zlé 
skladby, aby si mohol vážiť tie dobré. Ku každej pesničke 
sa snažím pristupovať tak, aby bolo dobrá a kvalitná, našla 
si poslucháčov, potešila ľudí. Ale stane sa, že nápad alebo 
múza neprichádzajú a pre nedostatok času sa potom 
niektoré veci nedotiahnu. V žiadnom prípade si nemyslím, 
že som geniálny autor a všetko sa mi stopercentne podarí.
Chcete sa stať autorom svetového hitu. Už na tom 
pracujete?
Ja na tom pracujem už dvadsať rokov. Každú pesničku 
píšem s tým, že sa z nej možno stane svetový hit, ale je to 
samozrejme komplikované. Ak by teraz k nám prišiel niekto 
z Albánska, že má strašne dobrú pesničku, každý by ho bral 
s rezervou. Samozrejme, nemám nič proti Albánsku, chcel 
som len ukázať, že svoju rolu hrá iná kultúra, prostredie, 
vzdialenosť. To všetko spôsobuje, že sa mi to zatiaľ 
nepodarilo, ale čo nebolo, môže byť. 
Kto by mal ten hit spievať?
Napríklad Phil Collins alebo Bryan Adams. Nech by to bol 
ktokoľvek, kto by pieseň dobre zaspieval a dostala by sa 
k ľudom vo svete. Trošku závidím športovcom, že môžu 
súťažiť na európskych alebo svetových turnajoch, v hudbe 
k tomu veľa príležitostí nie je, snáď len súťaž Eurovízia.
Máte niekedy pocit, že pri skladaní vykrádate sám 
seba?
Bojujem s tým denno denne. Je to tá najťažšia vec na 
komponovaní. Niekedy mi premýšľanie o tom, či som 
nevykradol sám seba alebo niekoho iného, čo by bolo ešte 
horšie, zaberie viac času ako zloženie piesne. Samozrejme 
každý má svoj štýl, ja sa nezmením a ľudia mi hovoria, že 
je hneď poznať, ak je skladba z mojej dielne. Používam 
ustálené harmonické postupy, to sa nedá obísť. Hudba 
je postavená na dvanástich tónoch, ktoré sa v nejakých 
matematických kombináciách opakujú a kombinujú. 

Skladanie sa tak niekedy trochu podobá matematike. Stalo 
sa mi, že sa mi nejaký motív na niečo podobal. Stačila ale 
malá zmena, napríklad intervalu či tónu a už to bola iná 
pieseň. To sú veci, ktoré sa dajú naučiť. Ak by som čakal 
len na pobozkanie múzy či na inšpiráciu, asi by nevzniklo 
toľko možno zaujímavých a dobrých vecí. Skladanie je často 
hľadanie tej správnej nitky. Skúšam množstvo tónov a naraz 
si poviem: áno, to je tá správna melódia. Čiže triedim, 
skladanie je vlastne také triedenie. 
Vidíte na Slovensku kapelu, ktoré by mala časom 
hviezdne parametre Elánu? Čo takí No Name, ktorí 
sú veľmi populárni aj v Česku.
Jožo Ráž by vám na to povedal, že určite nie, že Elán je len 
jeden. On je zdravo neskromný. Nejde len o to, či je kapela 
kvalitná teraz. Všetko sa uvidí za desať dvadsať rokov. 
No Name majú dobré pesničky a je otázka už spomínanej 
inteligencie, či im to vydrží. Ak by mal Elán len desať 
pesničiek, nikto by dnes o nás nevedel. Nám sa ale podarilo 
prísť v určitom období vždy s niečím novým, takže kontinuita 
stále trvá. 
Často sa hovorí, že slovenská hudba je iná ako 
česká. Je to pravda?
Áno, slovenská hudba je melodickejšia. Je to otázka jazyku, 
slovenčina je inak postavená ako čeština. Poviem príklad: 
keď sme robili anglickú verziu „Fontány pre Zuzanu 3“, 
na moje pesničky sa robili anglické texty. Nechal som si 
ich otextovať priamo od amerického textára. Dlho na tom 
pracoval a nedarilo sa mu, až sme zistili, že musíme trošku 
zmeniť melódiu, aby to v angličtine bolo prirodzené. On 
skrátka na slovenskú melódiu a slovenský rytmus nedokázal 
urobiť anglický text. Jazyk má v melodike piesní naozaj 
veľmi výraznú rolu.

VAŠO PATEJDL S AUTOROM LIBRETA
K MUZIKÁLU „JACK ROZPAROVAČ“

IVANOM HEJNOM,
HANOU ZAGOROVOU

A SABINOU
LAURINOVOU
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Od chvíle, keď sme sa rozdelili na dva samostatné 
štáty, sa mohlo zdať, že fenomén slovenských 
herečiek zanikne. Napokon, veľa popularity si 
kedysi v Čechách získavali vďaka slovenským 
divadelným pondelkom, ktoré pravidelne vysielala 
Československá televízia a ktoré, spolu s novými 
pomermi, zmizli z obrazovky. Napriek tomu sa české 
divadlá a český fi lm bez slovenských herečiek 
nezaobíde a české publikum tiež nie.

Svoju kedysi populárnejšiu sestru v obľube a uznaní 
už dávno predbehla Emília Vášáryová, ktorú by 
sme mohli nazvať akýmsi maskotom, ktorý  pre 
šťastie obsadzuje režisér Jan Hřebejk. V jeho fi lme 
Horem pádem získala Milka zaslúžene Českého 
leva za hlavnú ženskú úlohu. V zatiaľ poslednom 
Hřebejkovom fi lme Kráska v nesnázích si zahrala 
utrápenú svokru hlavnej hrdinky Líbu Čmolíkovú. 
Emília Vášáryová je však od nepamäti spojená 
s českým fi lmom. Objavil ju náročný režisér Jiří 
Krejčík pre svoj fi lm Půlnoční mše a Milka potom 
úspešne sekundovala Janovi Werichovi vo fi lme 
Až přijde kocour a ako krasojazdkyňu si ju 
vybral Martin Frič do fi lmu Lidé z maringotek. 
Písali sa krásne roky šesťdesiate... Dnes 
môžete za pani Emíliou zájsť do pražského 
Činoherného klubu, kde hrá, so svojím 
kolegom Jurajom Kukurom, životom unavenú 
manželskú dvojicu, ku ktorej sa pripletie 
obyčajná koza. Predstavenie sa volá Koza 
aneb Kdo je Silvie.

Rovnaký rok narodenia a rovnaká 
puritánska výchova päťdesiatych rokov 

Slovenské 
herečky 

zbierajú

Českých levov

Už dlho rozmýšľam nad tým, prečo práve slovenské herečky tak ozvláštňujú český fi lm. 
Nie je to vôbec nový jav, stačí si zaspomínať na Magdu Vášáryovú a jej úlohy 
v českých snímkach 70. a 80. rokov.
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spája Milku s ďalšou výbornou herečkou Božidarou 
Turzonovovou. Máme ju navždy spojenú s dvomi 
úlohami veľkých žien – áno, opäť ten paradox, že 
ich musela stvárniť Slovenka, ktorá mala pre ne 
všetky predpoklady – so spisovateľkou Karolínou 
Světlou a speváčkou Emou Destinovou. Ako mladá 
žena sa po boku Karla Högera objavila na javisku 
pražského Národného divadla v Lermontovovej 
Maškaráde. Vyskúšala si fi lmovanie s tými najlepšími 
českými hercami – s Jiřím Bartoškom v Příběhu lásky 
a cti, s Milošom Kopeckým v Hrách lásky šálivé, 
s Karlom Heřmánkom či Radoslavom Brzobohatým 
v Andělu s ďáblem v tele... Vlani českých divákov 
potešila svojím návratom v úlohe starnúcej hviezdy 

Amélie v hudobnej revue 
Ginger a Fred na javisku 

divadla Broadway, ktorú 
režírovala Kateřina 

Macháčková.
Veľkou hviezdou 

sa v posledných 
rokoch stala 

Daniela Šinkorová, rodáčka z Nitry, odkiaľ ale 
v 14 rokoch odišla. Študovala na JAMU v Brne, 
kde zažiarila ako Sugar v muzikále Někdo to 
rád horké. Už dvakrát dostala cenu Thálie (2002 
a 2004), v zbierke má Cenu Týtý a Anno 2006 
ako najobľúbenejšia žena televízie Nova. Aj 
keď je výborná divadelná a muzikálová herečka 
(najnovšie v divadle Kalich v úlohe Glorie v muzikále 
Jack Rozparovač), popularitu si získala hlavne 
prostredníctvom televízie – zakaždým ako lekárka. 
Najprv v pokračovaní seriálu Nemocnice na kraji 
města a potom v Ordinaci v růžové zahradě.

Na päty jej šliape mladšia kolegyňa Zuzana 
Norisová, na jej úlohu sa každý týždeň tešia priaznivci 
televízneho seriálu Letiště. Zuzana sa páčila už 
v pesničkovom retro fi lme Filipa Renča Rebelové 
a odvtedy využila aj ďalšie herecké príležitosti.
Ďalším „neokukaným“ zjavom sa stala Anna 

Šišková, rodáčka zo Žiliny, ktorá hneď za svoju prvú 
úlohu v českom fi lme Musíme si pomáhať dostala 
Českého leva. Do povedomia televíznych divákov sa 
zapísala ako miestostarostka Janatová v seriáli Místo 
v životě, ktorý zhodou okolností režíroval jej priateľ 
Jiří Chlumský. Momentálne hrá v seriáli Letiště, 
ale tiež sa pravidelne objavuje vo Švandovom 
divadle v inscenácii Ženy mezi nebem a zemí, 
Odjezdy vlaků a Přítelkyně. Práve na Anke Šiškovej 
možno dobre demonštrovať, čím sú Slovenky pre 
českých režisérov také príťažlivé. Sú iné než Češky, 
väčšinou spontánnejšie, živočíšnejšie, možno svojím 
spôsobom i dravejšie. Drobné nedostatky v češtine 
vyvažujú kúzlom osobnosti a obrovskou chuťou 
uspieť v českej aréne. Vedia si vážiť prácu o to viac, 
že na Slovensku v posledných rokoch nebolo toľko 
príležitostí. Niektoré do Čiech iba prichádzajú – ako 
napríklad Zuzana Kronerová, ktorá tu hrá svoju 
one woman show Shirley Valentine (mimochodom 
je tiež držiteľkou Českého leva za úlohu prostitútky 
Lišajovej vo fi lme Bohdana Slámu Divoké včely), 
iné sa sem presťahovali  natrvalo. Často za nimi 
smerujú aj ich potomkovia – napríklad staršia dcéra 
Anny Šiškovej Dorotka už hrala vo fi lme Děvčátko či 
Perníková věž, mladšia dcéra Tereza v Prahe študuje. 

Preto sa môžeme tešiť, že slovenské herečky nás 
budú okúzľovať aj v budúcich rokoch a zrejme aj 

v budúcich generáciách.
Blanka Kovaříková  
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ZA MILANOM KIŠOM
Vo veku nedožitých 73 rokov zomrel na začiatku marca po krátkej a ťažkej chorobe herec 

Divadla Andreja Bagara v Nitre Milan Kiš, ktorý bol predovšetkým výrazným komediálnym 
hercom. „Vždy zaujal presnou kresbou svojich postáv. Vždy to bolo konkrétne divadlo, kon-

krétne herectvo, psychologicky presné, spoločensky zdôvod-
nené. Vedel očariť i zabaviť,“ povedal o Kišovi dlhoročný dra-
maturg DAB Ján Laca. Milan Kiš sa narodil 3. augusta 1934 v 
Bratislave, pôsobil v Dedinskom divadle Bratislava, v Spišskej 
Novej Vsi, v Trnave, v slávnej Tatra revue a od roku 1967 bol 
stálym členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Svoj výrazný 
herecký talent využil aj pred fi lmovou kamerou. Diváci si ho 
pamätajú ako mladého cigánika zo slávneho televízneho fi lmu 
Martina Hollého „Balada o siedmich obesených“ (1968), z fi l-
mu „Horúčka“ (1975), ako večne opitého a chorého malomest-
ského lekárnika Filadelfi ho z fi lmu „Pomocník“ (1982) či nepo-
sedného výmyselníka z Jakubiskovej „Tisícročnej včely“ (1983). 

Juraj Jakubisko dal Kišovi príležitosť rozvinúť talent aj v známom televíznom triptychu „Neve-
ra po slovensky“ (1980). Z televíznej obrazovky si Milana Kiša pamätajú nielen dospelí, ale 
predovšetkým detskí diváci, pre ktorých vytvoril množstvo postáv v televíznych seriáloch a 
rozprávkach. V divadle si zahral napríklad v „Sne noci svätojánskej“, „Prefíkanej vdove“, „Slu-
hovi dvoch pánov“, „Ženskom zákone“ či v „Hre lásky a náhody“. Za svoj výkon v postave 
mliekara Tovjeho v muzikáli Jozefa Bednárika „Fidlikant na streche“ získal prvú Cenu Jozefa 
Kronera. Jeho poslednou úlohou bola postava Jána Fintu v najnovšom Bednárikovom muzi-
káli „Divotvorný hrniec“. 

(rd)

MARKOVIČ PREZIDENTOM      
AKADÉMIE HUMORU 

Humorista a satirik Milan Markovič sa stal prezidentom Akadémie humoru Slovenska 
pre 27. ročník Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry, ktorý sa uskutoční v auguste v 
Kremnici. Štafetu prebral po Milanovi Lasicovi a Stanislavovi Štepkovi. Akadémia humoru 
Slovenska po celý rok mapuje najlepšie humoristické produkcie, ktoré budú oceňované Zla-
tým gunárom, najväčší gýč zase Trafenou husou.

Organizátori po úspešnom minulom ročníku zameranom na humor krajín V4 sa budú tento 
rok okrem Poľska, Maďarska a Česka rozširovať aj o umelcov z Francúzska, Talianska, Švaj-
čiarska a Nemecka. Medzi západné top produkcie festival zaraďuje Smoking Shopin, Habbe 
et meik, Thomas and Lorenzo, Carmello a iné. Samozrejmosťou je dlhoročná tradícia česko 
– slovenského humoru, kde svoju účasť prisľúbili Jiří Suchý a Jitka Molavcová, Bolek Polívka 
a Jaromír Nohavica.

(ta)

●  ne. 1. 4. o 19.00
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2007 
Divadlo A. Duchnoviča, Prešov
Ch. Bojčev: ORCHESTR TITANIC
Hrajú: J. Tkáč, S. Hudák, E. Libezňuk, 
V. Rusiňák, S. Škorvanová
Predstavenie v rusínskom jazyku!

●  so. 14. 4. o 19.00,  ne. 15. 4. o 15.30 a 19.30 
a po. 16. 4. o 19.00  
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2007
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
Radošinské naivné divadlo, Bratislava
Stanislav Štepka: DESATORO
Hrá: Celý súbor RND

●  po. 2. 4. o 10.00
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

●   po. 2. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
Gejza Dusík: MODRÁ RUŽA
Televízna inscenácia známej operety
Hrajú: M. Noga, Š. Skrúcaný

●  ut. 3. 4. o 17.00 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ PIESEŇ
Koncert mladých bulharských interpretov českých a  slovenských 
piesní – laureátov súťaže

●   št. 5. 4. o 21.00
Klub Vagon, Palác Metro, Národní třída 25, Praha 1
FERMÁTA
Koncert poprednej slovenskej rockovej kapely na čele
s legendárnym gitaristom Ferom Griglákom

●  št. 12. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
JOZEF SCHEK-BABUŠEK
Prezentačná výstava k 80. narodeninám nestora 
slovenského kresleného humoru
Komisári výstavy: Fero Jablonovský a Kazo Kanala
Uvádza: Kornel Földvári

●  ne. 15. 4. o 18.00 a 20.30
Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1
COLORES DE AMOR
Premiéra vystúpenia tanečnice Jany Halukovej s Compania 
Flamenca Juan Polvillo

●  po. 16. 4. o 20.00
Café Teatr Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Zuzana Kronerová

●  po. 16. 4. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÝ JAZZOVÝ KLUB
MIRIAM BAYLE BAND
Koncert slovenskej jazzovej vokalistky 
pôsobiacej v Prahe a jej skupiny

●  št. 19. 4. 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

●  št. 19. 4. o 14.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ČESKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE VZŤAHY
Stretnutie k problematike vzťahov medzi oboma národnými 
literatúrami
Uvádza: Dr. Mira Nábělková

●  po. 23. 4. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XIV. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ LITERÁRNA KLASIKA 
NA FILMOVOM PLÁTNE
L. N. Jégé: PÁNI SA ZABÁVAJÚ
Hrajú: K. Machata, V. Polónyi, D. Poláková, I. Krivosudský

●  ut. 24. 4. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
RUDOLF SIKORA: SÁM PROTI SEBE
Projekcia televízneho dokumentu k životnému jubileu významného 
slovenského výtvarníka a občianskeho aktivistu
Uvádza: Boris Kršňák

●  št. 26. 4. až so. 28. 4. o 21.00
Blues sklep, Liliová 10, Praha 1
SLOVAK BLUES IN PRAGUE
26. 4. – René Lacko so skupinou Down Town
27. 4. – Ľuboš Beňa a hostia
28. 4. – Peter „Bonzo“ Radványi so skupinou Resonators

(Zvýraznené podujatia usporadúva alebo spoluusporadúva 
Slovensko-český klub, vydavateľ Slovenských dotykov)

INFO

SLOVENSKÉ BLUES V PRAHE
Dni slovenského blues v Prahe sa poprvýkrát zorganizovali v decembri roku 2001 v klube 

Vagon, keď sa tu v dvoch dňoch predstavili štyri špičkové slovenské kapely. Zatiaľ posledná 
prehliadka bola v apríli v roku 2004 v klube UMĚ. V súčasnosti sa slovenské blues po viac 
ako dvoch rokoch do Prahy vracia, a to od 26. do 28. apríla do Blues sklepa. Jeho spolu-
organizátorom je aj Slovensko-český klub. Prvý deň odštartuje handlovský gitarista René 
Lacko a jeho skupina Down Town. Ide o popredného slovenského muzikanta, ktorý získal i 
niekoľko medzinárodných ocenení, napríklad 2. miesto medzi európskymi inštrumentalistami 
na svetoznámom Jimi Hendrix Festivale v USA. V piatok sa na pódiu objaví Ľuboš Beňa, 
ktorý je medzi českými milovníkmi blues pomerne známy a pravidelne sa objavuje aj na 
americkom kontinente. V Blues sklepe vystúpi s českým spevákom s poľskými koreňmi 
Matejom Ptaszkom, s ktorým predstaví svoje nové CD s názvom „Sound from the street“.  
Trojdenný Slovak Blues in Prague končí v sobotu malou lahôdkou v podobe Petra „Bonza“ 
Radványiho a jeho The Resonators, ktoré v Českej republike vídať pre zmenu len málokedy. 
Zahrá spolu s ďalšími dvomi veličinami slovenského blues – gitaristom Ivanom Tomovičom, 
ktorého poslucháči poznajú zo skupiny Bluesweiser a harmonikárom Erichom „Bobošom“ 
Procházkom, ktorý už dlhé roky vystupuje s kapelou Frozen Dozen. Tri dni plné slovenského 
blues ukončí v sobotu po polnoci Veľká bluesová jamovačka, na ktorú dorazí aj Juraj Turtev 
– duša slovenského blues.

(nv) 

PUTIN VYZNAMENAL                                
FELDEKA A STRELKOVÚ

Ruský prezident Vladimir Putin vyznamenal jedného z najznámejších slovenských básni-
kov, dramatikov, prozaikov a prekladateľov. Rozhodol sa totiž, že Puškinovu medailu dostane 
aj Ľubomír Feldek (70), žijúci medzi Prahou a  Bratislavou. Podľa Kremľa ide o ocenenie za 
„veľký príspevok k rozvoju rusko-slovenských kultúrnych vzťahov“. Putin sa rozhodol oceniť 
aj lingvistku a prekladateľku z ruštiny Katarínu Strelkovú. Ako miesto slávnostného odovzda-
nia vyznamenaní bola určená ruská ambasáda v Bratislave. 

Puškinova medaila sa od roku 1999 udeľuje ruským občanom a cudzincom, ktorí sa význa-
mne zapísali v kultúrnej oblasti, humanitných vedách, literatúre, či iných odboroch umenia. 
Doteraz ju dostalo asi 300 ľudí, asi 10 percent z nich boli cudzinci.

 Sedemdesiatročný Ľubomír Feldek okrem básní píše aj divadelné hry, prózu a prekladá. 
Medzi najznámejšie patria jeho preklady básnikov Vladimíra Majkovského a Sergeja Jeseni-
na. Prekladá však aj z anglickej a francúzskej literatúry. Vedúca katedry slovanských jazykov 
bratislavskej Ekonomickej univerzity Katarína Strelková okrem tvorby učebníc ruštiny z tohto 
jazyka prekladá. 

Tridsaťcentimetrová strieborná Puškinova medaila má na lícnej strane profi l ruského básni-
ka Alexandra Sergejeviča Puškina, na rube jeho podpis a poradové číslo. 

(lw)
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„Založit nový časopis, čtrnáctidenník 
ČAS,  se rozhodlo v roce 1886  
jedenáct mladých českých intelektuálů 
v čele s Janem Herbenem,“ uvádza 
dr. Neudorfl ová. „Neměli to však 
vůbec jednoduché. K tomu, aby mohli 
vydat první číslo, museli do Vánoc 
vybrat mezi sebou sedmdesát zlatých. 
A když pak opravdu vyšlo, rozpoutala 

se proti nim nenávistná kritika ve 
všech novinách.“ 

Vystihuje aj stav vtedajšej 
spoločnosti a politické ovzdušie 
v období osemdesiatych rokov 
predminulého storočia, keď sa 
časopis zrodil a vydal na cestu: 
„Podle charakteristiky formulované 
Herbenem to byly na jedné straně 
stojaté vody a na druhé myšlenková 
revoluce v českém životě. Tu 
inspiroval zejména na univerzitě 
profesor Tomáš Masaryk nejen svými 
neortodoxními přístupy, vědeckou, 
pedagogickou a publicistickou prací, 
ale i tím, že kolem sebe shromáždil 
mladé kolegy a studenty, s nimiž 
navzdory zuřivé a záludné opozici 
sdílel víru v sílu odhalování pravdy.“
Čitateľ si isto spomenie, zo 

životopisov veľkých osobností českej 
a slovenskej vedy,  kultúry či politiky, 
aj z iných prameňov, že ich štúdiá 
alebo začiatky profesionálnej dráhy 
boli spojené s Masarykom a s jeho 
rodinou. To zďaleka neboli len 
poslucháči  fi lozofi ckej fakulty, ale aj 
lekárskej a ďalších fakúlt. Jedným 
z mnohých bol Ivan Hálek, vtedy 
študent medicíny, ktorý v posmrtne 
vydanej knihe „Vzpomínám na TGM“ 
napísal: „Masarykovým žákem 
v užším smyslu slova stal jsem se 
až v pátém ročníku university. Tehdy 
místo na oční lékařství, které jsem 
měl zapsáno u profesora Schöbla, 
počal jsem pravidelně od 11. do 
12. hodiny choditi na přednášky 
Masarykovy…“ Spoločne s Hálkom 

Marie L. Neudorfl ová je na slovo 
vzatá znalkyňa ovzdušia, v ktorom 
ČAS v rokoch 1887-1915 vychádzal, 
i programu a obsahu tohoto časopisu. 

Vtedajšiu dobu nám přibližuje takto: 
„Atmosféra české univerzity i veřejné 

sféry byla plná podrazů, nesmyslných 
vzájemných útoků, scházela v ní  
schopnost věcné komunikace, 
vzájemná důvěra a spolupráce. 
Taková situace nejvíce sloužila 
nepřátelům  českého národa. Jeho 
zájmy vyžadovaly, aby se zformovala 
síla odhodlaná postavit se autoritám, 
kácet modly a otevírat okna do Čech 
zdravému vzduchu a jasnému světlu.“  

Tou silou sa stala nebojácna skupina 
jedenástich mladíkov. 

„Vydavatel a redaktor  v jedné 
osobě Jan Herben ve svém ohlédnutí 
nazvaném ,Deset let

,
 napsal, že jejich 

JURAJ SZÁNTÓ      

válečným programem bylo řezat, 
řezat a řezat všechno, co nenáviděli, 
co bylo shnilé,“ hovorí historička. 
„Uskutečňováním takového programu 
si ČAS a lidé kolem něj mohli 
vysloužit jen opovržení ze strany části 
české společnosti, označení jako 
mafi áni či národní nihilisté a podobne. 
Tím spíše, že po prvních dvou 

letech orientace hlavně na kulturu se 
časopis stával stále více politickým 
periodikem.“

Podľa doktorky Neudorfl ové 
bol za bojovnosťou Herbena 
a spolupracovníkov redakcie tragický 

stav verejného života, pričom trvalou 
inšpiráciou bol a zostal pre nich 
profesor Masaryk. Mladý lekár 
dr. Hálek – syn Vítězslava Hálka 
– mal k tomuto časopisu veľmi 
blízky vzťah, už ako študent bol jeho 
verným čitateľom. ČAS nestratil 
Hálka ako spolupracovníka ani po 
jeho odchode do Čadce, kde v roku 
1900 prijal miesto v dôsledku toho, 
že po svojom odvážnom vystúpení 
v tlači proti procesu v nechvalne 
známej „hilsneriáde“ nemohol počítať 
s kariérou v Prahe. Odtiaľ posielal 
redakcii do Prahy svoje „Zápisky 

to boli aj ďalší českí medici Karel 
Šantrůček alebo Jan B. Kraicz, ktorý 
sa narodil na Morave, ale mal otca 
Slováka, bývalého modranského 
farára. K príslušníkom masarykovskej 
obce patrilo nemálo mladých mužov  
pochádzajúcich zo slovenského 
prostredia, napríklad i Milan Rastislav 
Štefánik. 

slovenského lekára“, ktoré potom 
vyšli aj knižne v češtine i v slovenčine 
a vychádzali v reedíciách ešte dlho po 
jeho smrti.

„Kdybyste si důkladněji prošel 
ročníky časopisu ČAS od jeho začátků 
do roku 1915, kdy byl rakouskou 
policií zastaven, překvapilo by vás 
i jako publicistu, o jak moderně kritický 

V sobotu 10. marca sa v Prahe zišlo valné zhromaždenie Masarykovej spoločnosti, ktorá má aj nemálo slovenských 
členov z ČR i zo SR. Slávnostným bodom programu bola prednáška historičky PhDr. Marie L. Neudorfl ovej z Masarykovho 
ústavu – Archívu AV ČR, ku 120. výročiu vzniku časopisu ČAS, o ktorom sme si spolu pohovorili, aby sme ho priblížili aj 
našim čitateľom. 

Profesor Masaryk,
jeho stúpenci a ČAS

a v mnohém dodnes aktuální časopis 
šlo,“ hovorí Marie Neudorfl ová. 
„Domnívám se, že jen  jeho redaktoři, 
kruh spolupracovníků a tehdejší 
čtenáři mohli v celé šíři pochopit, jak 
brutální opozici českých politických 
stran a tisku musel tento list čelit. 
Přitom si za celých dvacetosm 
let svého trvání  dokázal udržet 
v podstatě stejný charakter, stejný 
kritický přístup k realitě, a schopnost 
zabývat se věcmi důležitými, 
relevantními k úrovni národa.“

Od plynulého vychádzania 
týchto novín bolo, podľa historičky, 
existenčne závislých pätnásť rodín 
pracovníkov redakcie. Historička 
vysoko hodnotí, že ČAS si svoju 
tvár uchoval napriek hrozbám 
zákazu, ktoré nad ním viseli ako 
Damoklov meč. „Herben odmítl 
dělat jakékoli kompromisy s fi losofi í 
a úrovní novin, s jejich kriticky 
vlasteneckým a vzdělávacím 
posláním, které kontinuálně plnil. 
Než by narušil jeho ideové základy, 
raději se podvolil tlaku policie 
a ČAS přestal vydávat.“  
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Ján Kubiš pripomenul, že vo víziách Mila-
na Hodžu boli už obsiahnuté veľmi výrazné 
zárodky toho, čo dnes poznáme ako Európ-
ska únia, Vyšehradská štvorka či NATO. 
Veď známe je napríklad Hodžovo povzdych-
nutie: „Vzájomné ekonomické prepojenie 
celého európskeho kontinentu by malo byť 
samozrejmosťou, práve to však zaintereso-
vaní veľmi často nechápu.“ Hodža svojím 
rozhľadom dobu výrazne predbehol. Karel 
Schwarzenberg zasa načrel do vlastnej 
rodinnej histórie. Jeho prastarý otec totiž 
zasadol s Milanom Hodžom ako jediným 
zástupcom Slovenska v slávnom poradnom 
zbore následníka trónu Františka Ferdinan-
da d’Este. Veľké nádeje, ktoré sa do reformy 
mocnárstva pripravovanej touto takzvanou 
Belvederskou dielňou vkladali, sa rozplynuli 
výstrelmi v Sarajeve. Ďalej sa už písala iná 
história. Milan Hodža sa stal významným 
politikom ČSR. Tragédiou však je, že keď 
sa dočkal postu ministra zahraničných vecí, 
neskôr predsedu vlády a dokonca zastu-
pujúceho prezidenta republiky, Európu už 
začínal zastierať mrak nacizmu.

Milan Hodža patrí medzi najvýznamnejšie 
osobnosti slovenských dejín 20. storočia. 
Narodil sa 1. februára 1878 v Sučanoch 
pri Martine v rodine národne uvedomelého 
evanjelického farára Ondreja Slavoslava 
Hodžu, ktorý bol priateľom Ľudovíta Štú-
ra. Syn Milan pochádzal z jeho druhého 
manželstva. Ondrej zomrel, keď mal Milan 
10 rokov. Kvalitného vzdelania sa mu dosta-
lo na školách v Banskej Bystrici, Šoproni 
(Maďarsko), Sibiu (dnešné Rumunsko). 
Už ako študent prejavoval Milan Hodža 
záujem o novinárstvo a literatúru, ktorú čítal 
v pôvodných jazykoch. Bol prirodzeným 
polyglotom a postupne sa naučil sedem 
jazykov (maďarský, nemecký, anglický, 
francúzsky, rumunský, srbochorvátsky, 
poľský). Získal celoštátnu cenu za výbor-
né ovládanie stenografi e. Právo študoval 
v Kluži (dnešné Rumunsko) a v Budapešti, 
slavistiku a dejiny vo Viedni, kde obhájil 
doktorát. 

Ešte za Rakúsko-Uhorska pracoval ako 
redaktor v Abendblatte a tiež v rakúskej 
tlačovej kancelárii vo Viedni. V roku 1900 
prevzal Milan Hodža redakciu Slovenského 
denníka, ktorý sa počas krátkej existencie 
zaradil medzi najúspešnejšie periodiká svo-
jej doby. Bola to prvá slovenská denná tlač 
a Hodža, v tom čase už skúsený novinár, 
zapĺňal noviny príspevkami prevažne sám, 
okrem redakčných povinností mal na sta-
rosti aj všetky administratívne a expedičné 
práce. Denník sa napokon dostal do fi nanč-
ných ťažkostí a po odchode Milana Hodžu 
na vojenskú službu zanikol. V rokoch 1903-
1914 redigoval Slovenský týdenník. 

Následník trónu František Ferdinand 
d´Este zaradil Hodžu ako jediného Slováka 
do svojho tímu poradcov, takzvanej belve-
derskej dielne. Ich spoločným cieľom bolo 
pripraviť program reformy monarchie, okrem 
iného jeho federalizáciu na etnickom princí-
pe. Sarajevský atentát znamenal výhybku. 
Zaniklo Rakúsko-Uhorsko, Hodža sa už 
v posledných rokoch vojny aktívne zapojil do 
príprav vzniku republiky. Bol aktívnym čle-
nom, ideovým tvorcom programu a čoskoro 
aj podpredsedom a predsedom agrárnej 
strany. Tá sa po voľbách v roku 1925 až do 
konca ČSR stala jednoznačným favoritom 
v celoštátnom politickom živote. Hodža svoji-
mi vedomosťami a politickými skúsenosťami 
bol takmer bez konkurencie. Bol poslancom 
Národného zhromaždenia počas celej exis-
tencie prvej ČSR. Viedol viaceré ministerstvá 
- zjednotenia zákonov a organizácií, poľno-
hospodárstva, školstva, krátko aj minister-
stvo zahraničných vecí. Veľkú pozornosť 
venoval Hodža tiež národohospodárskym 
problémom celého štátu, ale predovšetkým 
Slovenska. Stal sa jedným z propagátorov 
prerozdelenia pôdneho fondu v prospech 
malých a stredných roľníkov cestou realizá-
cie zákona o pozemkovej reforme. Stál pri 
zrode celoslovenskej národohospodárskej 
organizácie (NÁRUS). Vrcholom jeho poli-
tického pôsobenia bol post ministerského 
predsedu ČSR v rokoch 1935 až 1938. 

Po Mníchove emigroval Milan Hodža do 
Francúzska, kde v novembri 1939 založil 
Slovenskú národnú radu ako vrcholný 
orgán slovenského zahraničného odboja 
a stal sa jej predsedom. Bol za obnovenie 
ČSR, ale požadoval právo Slovákov starať 
sa o svoje veci samostatne, s výnimkou 
sfér zahraničnej politiky, vojska, fi nancií, 
obchodu a dopravy, kde sa malo postupo-
vať spoločne. Edvard Beneš sa postavil 
nielen proti Hodžovi, ale i proti parížskej 
SNR. V roku 1940 Hodža odmietol funkciu 
podpredsedu exilovej vlády v Londýne a od 
roku 1941 pôsobil v USA, kde sa aktivizoval 
v krajanských spolkoch a načrtával projekt 
povojnovej federácie podunajských štátov 
pod patronátom USA.

Dr. Milan Hodža zomrel 27. júna 1944 
v Clearwater v USA. Pochovaný bol na čes-
kom cintoríne v Chicagu. Nad jeho rakvou 
predniesol prejav Jan Masaryk, syn T. G. 
Masaryka. Telesné pozostatky Milana Hodžu 
boli 27. júna 2002, presne 58 rokov po 
jeho smrti, prevezené vládnym špe-
ciálom z Chicaga na Slovensko 
a uložené na Národnom cintoríne 
v Martine. Okrem žijúcich príbuzných 
sa na tejto veľkolepej akcii zúčastnili aj 
štátni predstavitelia a veľvyslanci. 

• • •
Výstava by sa mala vďaka cyklu 

Slovensko-českého klubu Dni slovenskej 
kultúry po Českej republike predstaviť aj 
v ďalších českých a moravských mestách. 
Okrem toho klub, vydavateľ Slovenských 
dotykov, zverejnil aj svoj zámer umiestniť 
na dnešnú budovu Senátu, slúžiacu za 
Hodžových čias Úradu vlády ČSR, 
bustu veľkého štátnika, napríklad aj 
autora vizionárskeho diela Federá-
cia v Strednej Európe. Napísal v ňom 
aj vetu, ktorá by pokojne mohla 
za-znieť dnes v Európskom parla-
mente: „Treba vidieť, že na stavbe 
novej Európy sa budú podieľať 
nielen jednotlivé európske kra-
jiny, ale najmä ich spoločný 
potenciál, ktorý je jedným 
z neodškriepiteľných 
oporných pilierov nad-
chádzajúceho mieru.“ 

Politik
slovenský,
československý
a európsky

Milan Hodža bol prvým slovenským predsedom vlády Československej republiky 
a aj zastupujúcim prezidentom ČSR. Predovšetkým bol však tento potomok 
slávneho rodu a novinár skutočne výnimočnou osobnosťou európskeho formátu, 
mysliteľom a štátnikom, ktorý predbehol svoju dobu a medzi prvými propagoval 
európsku integráciu. Výstava „Milan Hodža – osobnosť európskeho formátu“ 
pripravená Slovenskou národnou knižnicou v Martine sa v marci v spolupráci 
so Slovenským inštitútom konečne predstavila aj v Prahe, kde rodák zo 
Sučian dosiahol vrchol svojej kariéry. V Toskánskom paláci ju otvorili ministri 
zahraničných vecí ČR a SR Karel Schwarzenberg a Ján Kubiš.

R. N. Coudenhove-Kalergi, zaklada-
teľ paneurópskeho hnutia pri príležitosti 
šesťdesiatin Milana Hodžu povedal: „Nie je 
európskeho štátnika, ktorý by ovládal viac 
európskych jazykov slovom a písmom. Nik-
to nepozná lepšie než on rozličné národné 
povahy s ich prednosťami i chybami. Nie je 
ministerského predsedu, či už štátu veľkého 
alebo malého, ktorý by ich predčil svojím 
vzdelaním, svojou veľkorysosťou a šírkou 
svojho obzoru. Hodža je zároveň dobrým 
Slovákom, Čechoslovákom, Stredoeurópa-
nom, Paneurópanom a kozmopolitom. Jeho 
obraz sveta sa tvorí v sústredených kru-
hoch, ktoré sa navzájom dopĺňajú, namiesto 
toho aby boli vo vzájomných rozporoch. Tak 
je Slovák Hodža dnes československým 
ministerským predsedom a priekopníkom 
paneurópskeho agrárneho hnutia a osob-
nosťou svetového vzdelania.“ 

Vladimír Skalský
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Máme v rodine takého malého človeka. 
Má rok a je veľmi aktívny. Aj keď hovorím 
v mužskom rode, ide o dievčatko. A dievčat-
ká zvyknú byť šikovnejšie a životaschopnej-
šie, to už dávno všetci vieme. Niekedy je 
však táto vlastnosť pomerne vyčerpáva-
júca. Behať celý deň za takýmto „živým 
striebrom“ a zabraňovať mu v pádoch 
z čohokoľvek a kamkoľvek, brať mu z ruky 
aspoň ostré a len vyložene nehygienické 
predmety, vyťahovať mu ruky i nohy z tla-
my štyridsaťkilového psa, v pravidelných 

intervaloch mu ošetrovať odreniny, hrče 
a škriabance, zachraňovať aspoň tie naj-
cennejšie predmety v byte – to určite vydá 
na celodenný pracovný úväzok vytréno-
vaného športovca. Moja dcéra a zať, ktorí 
toto stvorenie vlastnia (spomínam si, ako 
už v jeho dvoch mesiacoch sedeli večer 
skleslo v kuchyni a zať, napriek tomu, že je 
športovec, prehodil: „No... neviem, či sme 
si nevzali priveľké sústo!“), bývajú z neho 
dosť vyčerpaní. Je len pochopiteľné, že 
malého človeka treba strážiť vo dne v noci. 
Ešteže už je doba, keď na takéto stráženie 
existujú všakovaké vymoženosti a vyná-
lezy. Jedným z nich sú vysielačky, ktorým 
sa v Česku hovorí pekne „chůvičky“. Jednu  

dáte k postieľke a druhú máte so sebou, 
keď ste v inej miestnosti, keď idete vyniesť 
kôš so smeťami či navštíviť susedov. Prak-
tická vecička! Majú ju dnes vari všetci mladí 
rodičia, moju dcéru a zaťa nevynímajúc. 

Keďže ich malý človek je taká motorová 
myš, u ktorej je zjavné, že nepotrvá dlho 
a vylezie, respektíve vypadne z postielky, 
majú vysielačku zapnutú aj počas každé-
ho jej spánku, ak pravda nie sú v danej 
miestnosti. Pár dní po Vianociach uložili 
ulietané a vyčerpané dievčatko k nočné-

mu spánku a sami ešte čosi (i keď taktiež 
ulietaní a vyčerpaní) upratovali v kuchyni. 
Z vysielačky, ktorá stála na stole, sa zrazu 
nečakane ozval dialóg mužského a žen-
ského hlasu: „Povedz niečo. Čo? Čo ja 
viem, hocičo... Hovno!“ Dcéra so zaťom 
v prvom momente skameneli na mieste 
a ako mi neskôr tvrdili, na niekoľko minút 
sa im zastavilo srdce. Potom sa obaja vrhli 
obrovskými skokmi do spálne. Dievčat-
ko spokojne spalo, nikde nikto. Pre istotu 
nakukli všade – pod postele, do skríň, vraj 
i do kvetináčov. Nič. Rozpačito postávali, 
keď tu sa v spálni ozvalo: „Ako myslíš, že 
sa to vypína? Neviem, možno treba stlačiť 
nejaký čudlík.“ Dcéra a zať civeli na vysie-

lačku, z ktorej hlasy vychádzali. Zať vzal 
prístroj do roztrasenej ruky. „Ha-haló?“ 
Vysielačka na chvíľu prekvapene zmĺkla. 
„Haló?!“ ozvalo sa z nej nedôverčivo. „Ako 
to, že ste v našej vysielačke?“ neodpustil si 
zať (ktorý je nielen športovec, ale aj učiteľ) 
karhavý tón. „My?“ začudoval sa mužský 
hlas. „To vy ste v našej vysielačke. My 

sme ju dostali na Vianoce a teraz sme ju 
chceli vyskúšať...“  Všetci zúčastnení zmĺk-
li a zamysleli sa. „Tak to vypnite a skúste 
znovu zapnúť,“ navrhol zať. Vo vysielačke 
cvaklo a už sa nič neozvalo. Dcéra a zať si 
vydýchli a šli spať.
Ďalší večer sedeli v obývačke pred tele-

vízorom, keď sa zo spálne, kde tak pred 
hodinkou uložili dievčatko, ozval plač. Zdví-
hali sa, že sa pozrú, čo sa malému človeku 
nepáči, keď sa z ich vysielačky ozval veselý 
hlas: „Plače vám dieťa!“ „Počujeme!“ odsekli 

nevraživo. „A čo mu je? Ozaj, je to dievčatko 
alebo chlapček? My čakáme na jar... naše 
je vraj chlapček...“ Dcéra mlčky prevrátila 
oči – ešte sú aj veľmi hovorní a priateľskí! 
„Ako to, že ste tu zas?“ „Neviem... tak sme 
to zapli.“ „Tak to skúste preladiť na inú 
frekvenciu, do kelu!“ „To sa dá? Lebo my 
máme len taký jednoduchší prístroj...“ „Tak 

to preladíme my!“ Zať sa chvíľu 
hral s frekvenciami. „Haló?!“ 
Nič. Zdalo sa, že problém bol 
zažehnaný. Keď si dcéra líhala 
o pár hodín do postele, vedľa nej 
z nočného stolíku to veselo zaš-
tebotalo: „Ak už idete spať, tak 
dobrú noc!“ Dcéra sa rozplakala 
a (po tom, čo vypla vysielač-
ku) nekompromisne vyhlásila, 
že nechce bývať  s tými ľuď-
mi, že ich absolútne nepozná 
a vôbec... keď si svojho muža 
brala, nepredpokladala, že sa 

bude musieť o svoje pocity a vlastne o všet-
ko (!) deliť ešte s ďalšou rodinou a že keby 
ju na to upozornil, tak si to naozaj rozmys-
lí... Na druhý deň išli vysielačku vymeniť za 
drahšiu, s veľkou škálou frekvencií. Naladili 
tú najvzialenejšiu od predchádzajúcej. Mla-
dí ľudia sa im už nikdy neozvali. Asi sa im 
narodil chlapček. Možno je menej pohyblivý 
a lenivší, lebo tak to už s chlapčekmi býva. 
Dcéra však cynicky dúfa, že sa to nikdy 
nedozvie...

Naďa Vokušová

FEJTÓN

Neraz sme sa pri svojej práci  zamýšľali 
nad bohatosťou a pestrosťou našej 
krásnej slovenčiny. Dôkazom, že náš 
jazyk má naozaj obrovské možnosti, je 
nejedno heslo v synonymickom slovníku. 
Aby sme vás aspoň trochu pobavili 
a možno aj poučili, prinášame ukážku, 
ako možno vyjadriť jeden na Slovensku 
pomerne frekventovaný výraz...

Opitý 
(zdroj Synonymický slovník slovenčiny)

1. ktorý je pod vplyvom alkoholu; svedčiaci o nadmer-
nom požití alkoholu (op. triezvy),

napitý, spitý, opojený:
tackal sa domov opitý, spitý na mol; hovoril opitým, 

SÚČASNÝ JAZYK

napitým hlasom,
opojený alkoholom, omámený alkoholom:
vracal sa domov opojený, omámený alkoholom,

expr.: naliaty, nacicaný, nacecaný, natankovaný, 
nachmelený, ochmelený, potrundžený, potrun-
čený, otrundžený, nacenganý,

hovor. expr.: otrúlený, otrtúlený:
naliati, nachmelení, ochmelení svadobčania; z krč-
my sa ozýval spev nacenganých, otrundžených, 
otrúlených ľudí; ochmelený, otrundžený, otrtúlený 
rozum,

pripitý, podnapitý (trocha opitý),
chytený (od alkoholu),

hovor. podpitý,

hovor. expr.: podgurážený, frcnutý, podfrcnutý, 

strihnutý (trocha opitý):
do práce prišiel v podnapitom, podguráženom stave; 
už bol chytený, podpitý, frcnutý, strihnutý, lebo sa 
stále smial,

hovor. expr.: sťatý, zdratý, nadratý, scápaný, 
scapkaný, zrúbaný, zmontovaný (veľmi opitý):
bol taký sťatý, zdratý, nadratý, že nevedel o svete; 
ležal pod bránou scápaný, scapkaný, zrúbaný ako 
snop,

expr.: zrichtovaný, dorichtovaný, doriadený, 
doťatý, dorúbaný, docenganý, dotrundžený 
(vplyvom alkoholu nachádzajúci sa v zlom stave):
denne chodil zrichtovaný, doriadený, doťatý pod 
obraz boží; docenganý, dotrundžený hosť,

pejor.: ožratý, ochľastaný, nachľastaný, naslopa-
ný, oslopaný:
rev ožratých, ochľastaných chlapov; každý deň bol 
naslopaný, oslopaný  ako čík,

pren. naťahaný,

nár. expr. otrieblený

2. pozri očarený

VYSIELAČKAVYSIELAČKA

Pestrá
slovenčina
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Mário je vlastne vzdelaním hudobník – vyštudoval totiž hru 
na klasickú gitaru na bratislavskom konzervatóriu. S vlastný-
mi krehkými pesničkami, ku ktorým si píše aj texty, vystupoval 
už na viacerých našich akciách. V Nitre začal svoju umeleckú 
dráhu ako moderátor a redaktor známeho N-Rádia, v ktorom 
pripravil aj niekoľko literárno-hudobných programov. Neskôr 
sa stal dramaturgom divadelného štúdia v Starom Divadle 
Nitra. S partiou ďalších mladých ľudí založili tradíciu slávneho 
slovenského hudobného klubu Stará pekáreň, ktorého sa stal 
Mário spolumajiteľom. V klube boli nielen koncerty sloven-
ských a českých spevákov a to i veľmi zvučných mien, ale 
stal sa svojho času aj istou politickou platformou zameranou 
proti „mečiarizmu“. Možno aj práve preto sa časom vzťahy 
medzi vlastníkmi akosi zašmodrchali... Mário odišiel do Pra-
hy, kde sa znovu rozhodol začať od piky. A od nuly tiež...

Nehovorím, že je už dnes za vodou, ale rozhodne sa po 
rokoch pazúrikmi zachytil v tunajšom kultúrnom dianí, najmä 
v tom slovenskom. Tak skúsim vymenovať aspoň to, čo 
robí v súčasnosti.  Napríklad v Detskom divadelnom štúdiu 
pri Švandovom divadle skúša „Malého princa“, inscenáciu 
s pesničkami,  ku ktorej zložil, tak hudbu, ako aj texty. Detskí 
herci tu budú nielen spievať, ale aj sami hrať na nástrojoch, 
takže je to práca pomerne náročná. Premiéra by mala byť 
niekedy po prázdninách. V auguste sa s kamarátom, hercom 
Petrom Serge Butkom (o ňom sme už v našom časopise 
písali veľakrát) chystá odcestovať do Portugalska, kde 
budú organizovať workshop s tamojšími cigánskymi deťmi. 
Peter s nimi bude robiť divadlo a Mário muziku. Deti potom 
budú môcť hrať turistom na plážach a v rekreačných stre-

diskách. Takí domáci animátori... Hneď po návrate sa spolu 
s Idou Kelarovou chystajú do Svojanova,  kde sa pre zmenu 
organizuje už tradičný workshop s českými rómskymi deťmi.  
Pred niekoľkými týždňami sa tiež konala premiéra  hry „Žaby, 
pusinky a iné veci“ v pražskom A studiu Rubín, ktorú režíru-
je  Peter Butko a Mário tam hrá anjela. Po slovensky... No 
a v Rubíne robí i pravidelné „Barovanie“ – večery so šansó-
novými pesničkami. 

Tak, ale predsa len... Televízia je médium, ktoré vie umelca 
presláviť najviac, či sa nám to páči alebo nie. A tak sa stal 
Mário v súčasnosti známy najmä zo spomínaného televíz-
neho týždenníku „Q“ ako jeden z jeho štyroch moderátorov.  
Prečo práve „Q“?  Ide o skratku anglického slova „queer“, čo 
v preklade znamená čosi ako pochybný, podivínsky, výstred-
ný. Bežne sa však toto slovo používa aj namiesto pojmu 
homosexuálny. Ide teda o program, ktorý je určený gayom 
a lesbičkám. Ale nielen im. Vlastne všetkým nám, ktorí s nimi 
žijeme v jednej spoločnosti. Verejnoprávna Česká televízia 
tak spláca časť svojho sľubu, ktorý dala na nedávnej konfe-
rencii ohľadne priestoru, poskytovaného menšinám...

Takže v „qéčku“ Mário moderuje po slovensky. Aj keď sa mu 
občas do reči zamotajú nejaké tie čechizmy. „Áno, je pravda, 
že tá moja slovenčina nie je najčistejšia, ale je to dané najmä 
rýchlosťou, s akou program pripravujeme. Dostanem scenár 
v češtine a za pol hodinu ideme nakrúcať. Tak si ho v rýchlosti 
prekladám a niekedy mi tam nejaké to slovo ujde. Snažím sa 
už dávať si na to väčší pozor...“ Pozrela som sa na e-maily 
na stránkach Českej televízie, kde sa diváci vyjadrujú práve 
k tomuto programu. A našla som tam jeden zaujímavý: „No, 

já osobně proti Slovákům nic nemám, ale je to jiná země a já 
jim moc nerozumím. A myslím, že podobný problém má hod-
ně mladších lidí. To už tam radši dejte Angličana, tomu budu 
rozumět víc anebo k tomu Slovákovi dejte titulky – prosím. 
Jinak je to super pořad.“ Nuž, čo k tomu dodať? Možno len po 
stýkrát začudovanie, ako si mnohí Česi neuvedomujú rozdiel 
medzi národnosťou a štátnou príslušnosťou... Napokon i tvor-
covia programu mladej diváčke vysvetlili, že ide o menšinový 

S Máriom sa poznáme roky. 
Taký fajn chalan. Usmievavý, 
ochotný. Trochu nedochvíľny,
ale čo už s umelcami!
Niekoľko rokov nám pomáhal
v Café Teatri Černá labuť ako 
producent, osvetľovač, zvukár, 
rekvizitár, uvádzač a vôbec všetko, 
čo bolo treba. A vždy mal dobrú 
náladu. Alebo sa tak aspoň tváril.
Ba aj po krušných nociach,
keď bežného človeka takmer 
zákonite bolí hlava. Okrem toho 
sme obaja z Nitry. Aká už môže byť 
o niekom lepšia referencia?! 
A aby som nezabudla – v súčasnosti 
uvádza Mário kultúrno-spoločenský 
magazín „Q“ v Českej televízii.

O bláznoch 

a rojkoch
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program a keďže Slováci sú v tejto krajine najpočetnejšia 
národnostná menšina, prečo by nemohol byť moderátorom 
práve Slovák! Inak však boli odozvy v drvivej väčšine pozitív-
ne. Tvorcovia magazínu sa však nevyhýbajú ani konfrontač-
ným stretnutiam. V jednom dieli nakrúcali napríklad aj pred 
kostolom v Českom Těšíne. Pred časom totiž v tomto meste 
v rámci fi lmového festivalu premietali aj gay fi lmy a niektorí 
tamojší občania spísali proti nim petíciu v tom duchu, že je to 
kazenie mládeže a podobne. Festival museli zrušiť. „Išli sme 
sa tam spýtať ľudí, čo si o danej téme naozaj myslia,“ vysvet-
ľuje Mário. „A ukázalo sa, že ich vlastne ani nie je veľa, ktorí 
majú niečo zásadné proti homosexuálom či lesbičkám.“ 

Zaujímalo ma, samozrejme, či niekto v takomto programe 
odmietol účinkovať. „Dokonca veľmi veľa ľudí,“ potvrdzuje 
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Mário moju domnienku. „Takí, čo sú už trochu známi, sa 
nechcú svojou orientáciou prezentovať, herci takmer vôbec, 
odmietlo i zopár ľudí z biznisu - báli sa, že im to uškodí v pod-
nikaní...“ Pre ilustráciu treba vari ešte dodať, že  sledovanosť 
magazínu „Q“ sa pohybuje medzi 2–3 percentami, teda sa na 
tento nočný program pozerá okolo 80 – 100 tisíc ľudí.

Nikto však nevie, ako dlho sa bude magazín vyrábať. Pre 
Českú televíziu ho totiž robí „na kľúč“ fi rma, ktorá samozrej-
me dostala asi  polovičný rozpočet, než keby ho televízia 
vyrábala sama. Je teda málo peňazí, každý zo štábu musí 
robiť od vidím do nevidím, ľudia sú unavení a po určitom čase 
už nemajú chuť na takúto úmornú prácu. Mário tu  pôsobí aj 
ako asistent produkcie, pretože z moderovania, ako hovorí 
s úsmevom,  by veru nevyžil. A vraj až pri tejto asistencii zistil, 

aká je tá televízna práca „titerná“. Ide napríklad o trojminútový 
príspevok a nakrúca sa deň, predtým deň organizuje všetko, 
čo k tomu treba, deň sa to strihá a potom sa  celý magazín 
kompletuje. A ešte nie je dokončený jeden diel a musí sa už 
pracovať na ďalšom. Nuž tak... 

A čo sa Mário chystá robiť v budúcnosti? No, to by ste ne-
uhádli. Majú s Petrom Butkom plán - výhľadovo by si  chceli 
otvoriť umeleckú školu a to konkrétne pre malých černoškov 
v jednej africkej krajine (nebudem ju zatiaľ menovať, aby som 
im to nezakríkla). Mala by to byť skôr taká workshopová ume-
lecká škola – divadlo, hudba a podobne – a snažia sa na 
tento svoj plán získať podporu Európskej únie. No, veď som 
hovorila – sú to neuveriteľní blázni a rojkovia! Či som to ešte 
nespomínala?
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spolky,  ktorých  program bol blízky myšlien-
kam medzinárodného humanitného hnutia 
Červeného kríža.

Mnohých záujemcov o túto tematiku, ale aj 
náhodného čitateľa, ktorý listuje v knižočke,      
môže prekvapiť nejedna zaujímavosť. Za 
všetky tu spomenieme aspoň tú, ktorú sme 
objavili v stati „Alice G. Masaryková a Loui-
se Weissová – ženy vo vysokej politike 
Československa a Francúzska“. Z mladej 
Francúzky, ktorá sa zamilovala do Milana R. 
Štefánika, vyrástla významná politická osob-
nosť, ktorá si vytvorila úprimný vzťah i k Alici 
Masarykovej a spolu  s inými zahraničnými 
priateľmi, ktorí tvorili spoľahlivé zázemie 
nášho nového štátu, ani rodiacemu sa 

ČSČK neodoprela svoju podporu. 
Napriek komplexnému 

pohľadu na činnosť 
ČSČK a po vzni-

ku Slovenskej 
republiky SČK 

a mnohým 
p o d r o b -
nostiam, 
k t o r é 
zvyšu jú 
hodnotu 
d i e l a , 
z o s t a l o 
v š e l i č o 

p o z a -
b u d n u t é 

či nedo-
p o v e d a n é . 

Dočítame sa 
napríklad o tom, 

že kurzy správnej 
výživy, v ktorých Červený 

kríž vzdelával sestry svojich 
sociálno-zdravotných staníc, sa konali 
aj na Slovensku. Avšak žiadna zmienka 
o jeho priekopníckych kurzoch výživy a vare-
nia pre ženy slovenských dedín od západu 
k východu, čo z činností ČK v medzivojno-
vom období nemalo ujsť pozornosti histori-
kov, lebo ide o významný úsek dejín osveto-
vej práce, zdravotnej a nutričnej výchovy. 

Juraj Szántó

Publikácii s príspevkami českých a slo-
venských historikov, ale i ďalších, ktorí 
mali čo  povedať na tomto odbornom fóre, 
prikladáme väčší význam než zborníkom 
prednášok, aké sa po niektorých akciách 
rozosielajú ich účastníkom. Riaditeľke mú-
zea  PhDr. Zore Mintálovej sa podarilo dob-
rou prípravou konferencie a týmto edičným 
činom obohatiť túto zanedbanú tematickú 
oblasť o súbor prác, ktoré vyplňujú mnoho 
medzier v poznaní dejín dobrovoľných ošet-
rovateľských a charitatívnych aktivít, a to 
nielen od vzniku československého štátu.

Múzeum SČK v Martine ako jediné 
s odborným prístupom skúma a spracúva 
vznik a vývoj Červeného kríža na Slovensku 
a zoznamuje s programom a mno-
hostrannou činnosťou jeho 
národnej spoločnosti 
aj verejnosť. Avšak 
plejáda báda-
teľov z reno-
movaných 
odborných 
pracovísk 
– z Masa-
rykovho 
ú s t a v u 
- Archivu  
AV ČR, 
z Histo-
r i c k é h o 
ú s t a v u 
S A V ,  
z lekárskej 
a fi lozofi ckej 
fakulty Univerzity 
Komenského a iných 
– presvedčivo dokazuje, 
že na úsilí hostiteľskej inštitú-
cie  sa chce podieľať využitím vlastných 
možností.  

Osobitným prínosom je už v úvode, ale aj 
v ďalšom texte editorky a hlavnej autorky, 
poukázanie na donedávna pozabudnutú 
skutočnosť, že dejiny ČK u nás siahajú 
hlbšie do minulosti – v niektorých mestách 
horného Uhorska do roku 1879, keď začali 
rozvíjať svoju činnosť pomocné ženské 

ROZHOVOR 

S NEPRIATEĽOM

Štvrtým rozmerom bytia je dialóg, roz-
hovor. Aj s nepriateľom. Aspoň to sa snaží 

tvrdiť nový slovenský celovečerný fi lm 
„Rozhovor s nepriateľom“ režiséra Patrika 
Lančariča.

Film s Markom Igondom, Alexandrom 
Bártom, Borisom Farkašom či Monikou 
Hilmerovou je hľadaním a nachádzaním, je 
nazeraním do okamihu hraničnej skúsenos-
ti, tvárou v tvár tomu najbezprostrednejšie-

O dejinách 
Červeného kríža 

medzinárodne
Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine má za sebou vyše päťročnú činnosť, o ktorej sme už neraz 
referovali aj v Slovenských dotykoch. V týchto dňoch sme dostali do rúk knižočku s názvom: Červený kríž, Alice 
G. Masaryková a Slovensko, dokumentujúcu  zatiaľ najdôležitejšiu akciu tejto inštitúcie, medzinárodnú vedeckú 
konferenciu, uskutočnenú pred koncom minulého roku ku  40. výročiu smrti prvej predsedníčky  Čs. Červeného 
kríža a ku 125. výročiu vzniku prvých spolkov ČK na území Slovenska.  

ZVLÁŠTNA CENA     

NA JEDNOM SVĚTE
Mladá slovenská režisérka Daniela Rusnoková získala na prestížnom festivale dokumen-

tárnych fi lmov Jeden svět zvláštne uznanie. Uspela s fi lmom o „Soni a jej rodine“.
V Rudňanoch na východe Slovenska majú pre režisérku Danu Rusnokovú špeciálne 

oslovenie. Volajú ju Danielko. Niekoľko rokov sa tam pravidelne vracala a navštevovala 
miestnych Rómov. A keď už prenikla do ich domácností a spoznala ich príbehy, pomaly 
začala nakrúcať.

Najprv mala hotový fi lm o mužoch hudobníkoch, potom sa obrátila na ženy: „Tam som 
zistila, koľko tie ženy vydržia a že na nich to všetko stojí,“ hovorí Daniela. Minulý rok mal jej 
fi lm „O Soni a jej rodine“ premiéru, vzápätí sa premietal na študentskom festivale v Bologni. 
Daniela hovorí, že český festival Jeden svět je pre jej dokument prvou vážnou udalosťou. 
Zvláštne uznanie preberala v Lucerne, v prítomnosti Václava Havla. Cena však pre ňu nie 
je úspešným zakončením projektu. Do Rudnian sa opäť vracia, v hlave má časozberný pro-
jekt o malej Danielke, najmladšej Soninej dcérke. „Možno to bude trvať desať, možno pät-
násť rokov. Chcem byť pri tom, ako Danielka rastie, vidieť, čo bude prežívať ako tínedžerka. 
Neviem presne, čo z toho nakoniec bude, viem len, že to bude nízkorozpočtový projekt. 
Pred pár dňami som tam prišla nakrúcať, ako sa Sonina rodina sťahuje do novej bytovky. 
Nič z toho však nebolo, boli problémy s kolaudáciou,“ vravela Dana na ceste do Prahy. V 
taške mala zabalené šaty, ktoré si dala ušiť v Mongolsku. Tam nakrúca fi lm o mongolských 
pastieroch a ich biznise so slovenským syrom. Keď sa z Prahy vrátila, zašla ešte do Veselí 
na Morave a pripojila sa k semináru o mongolskom a japonskom fi lme. 

(kk)

mu, smrti. Nebojuje sa v ňom však guľkami, 
šermuje sa slovom.

Okrem iného je dôkazom, že na Sloven-
sku sa celovečerný fi lm nakrútiť dá. „Chceli 
sme nakrútiť fi lm vo všetkej pokore a skrom-
nosti,“ vysvetľuje Patrik Lančarič. „Film bez 
ambícií. Jednoducho prestať stále iba nadá-
vať, že to u nás nejde.“ Napriek tomu však 
tento fi lm ambície má. Mal by sa predstaviť 
nielen na festivale v Cannes, ale i v Tokiu, 
Singapure či Karlových Varoch. Pritom 
fi lm vznikol prakticky bez podpory rôznych 
štátnych kultúrnych fondov.

„Pre nás to je celé šok a obrovské prekva-
penie,“ komentuje záujem o fi lm Lanča-
rič. A ako naň našli peniaze? „Stále tu je 
množstvo dobrých sŕdc.“ Herci či hudobný 
skladateľ napríklad pracovali bez nároku na 
honorár. Je to teda skôr otázkou osobného 

zanietenia. „Ide o to 
urobiť čosi, čo vám 
stojí za ten čas, kto-
rý tomu obetujete. 
Vy napokon môžete 
urobiť len to, čo cíti-
te, a potom musíte 
dúfať, že to osloví 
čo najviac ľudí,“ 
zdôrazňuje režisér.

Film sa pritom 
vedome hlási k tradícii silnej vlny slovenskej 
kinematografi e v 60. rokoch, lebo podľa 
tvorcov medzi ňou a dneškom nie je nič, 
iba diera. A tiež chce ukázať, ako môže byť 
slovenčina vznešeným jazykom. Je preto 
venovaný Leopoldovi Laholovi, podľa ktoré-
ho predlohy celý vznikol.

(tp)
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POMÔCKY:
ALEKAN, ARDEN, 
PEKAN, AAT, CR,
ÈAL, LEER, ABT

MEÈÍ
MALÉ

MNOŽSTVO,
MÁLO

HUSTÁ
NEBIELENÁ
BAVLNENÁ
TKANINA

1. ÈAS�
TAJNIÈKY

FRANCÚZSKY
KAMERAMAN
(HENRI, 1909)

KLESALA
NA ZEM

MÚZEUM
TELESNEJ
KULTÚRY

(SKR.)

DREVENÁ ZÁTKA
DO SUDA

EPOCHA
ŽENSKÉ MENO

(24.5.)

OKOLO (POET.)

STAJÒA (NÁR.)

POSED

NEJAKÝ,
PO ANGLICKY

PODVOD (EXPR.) OBEDOVA�
POTVRDIL

(ZASTAR.)
VO¼AKAM

HRÁÈKA ŠACHU

KOCKA,
PO LATINSKY

VODCA, ŠÉF
VYKONÁVATE¼
TRESTU SMRTI

VYÈERPAL

ŠPZ OKRESU
NITRA

PRIBLIŽNE
(TELEG.)

SARMAT

TLAÈÍ, TRÁPI

AUTOMOBILKA
V NEMECKU

KRÁ¼ ZVIERAT

KVITNÚCA
DREVINA

ENVIRONMENTAL
RESPONSE

TEAM

ŠTVORÈEK (TYP.)

STARÝ TURECKÝ
PENIAZ

KIKUJU
(KÓD JAZYKA)

MATKA
ROMULA
A REMA

MIESTO
URÈENIA
NA LISTE

SKALNÁ KUNA

RÁDIUM (ZN.)

OKRESNÉ
MÚZEUM

MPZ UKRAJINY

RUÈNE TKANÝ
GOBELÍN, ARAS

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

ÈAS� BUDOVY
MEDZI PODLAHOU

A POVALOU

NÚTI�

NERAST
ZO SKUPINY
TURMALÍNU

PANOVAÈNÁ
ŽENA (PEJOR.)

JEDOVATÝ HAD

TALYŠTINA
(KÓD JAZYKA)

ŠPORTOVÝ KLUB
V ŠTOKHOLME

BABYLONSKÁ
BOHYÒA

PLODNOSTI

LEN,
PO NEMECKY

OVÁLNA PLYTŠIA
NÁDOBA

2. ÈAS�
TAJNIÈKY

KONTINENT ROÈNÉ OBDOBIE

NECH,
PO ÈESKY

UÈENIE
PROROKA

MOHAMEDA

UBEHOL

SANÍM
NAÈERPAJ

ANGLICKÝ
ŠLACHTIC

OBYVATE¼ VILY

ZNEÈISTIL

STAROGRÉCKI
PRÍVRŽENCI

FILOZ. SMERU

SAMOTNÁ

KANÁL

VYSLOVOVA�
VEŠTBU

MEDZINÁR.
SIGNÁL

OHROZENIA

POLISH
NATIONAL
ALLIANCE

POŽIERANIE
RASTLÍN
HMYZOM

NOVÝ ZÉLAND

HOMÉROV
EPOS O TRÓJI,

ILIADA

SPOLOÈNÍK

PRSNÍK

JES�,
PO ANGLICKY

PRÁZDNY,
PO NEMECKY

PRÁCENESCHOPNÝ

KONÈATINY

PRESTANE ZNIE�

ŠARKAN

KVASENÉ �AVIE
MLIEKO

FUNKCIA

ODCHYLKA

SKUPINA ¼UDÍ S
EGOIST. CIE¼MI

INSTANT
MESSENGER

ASTÁT (ZN.)

ÈESKÁ POL.
STRANA

NOHOU BUCHLA

MÁRIA (DOM.)

NIE STARO

MESTOV
V BELGICKU

CITOSLOVCE
ZVUKU

PRI FOTENÍ

4. ÈAS�
TAJNIÈKY

MÁMENIE,
KLAM

VIRTUAL LIBRARY

ŠPZ OKRESU
CHRUDIM (ÈR)

LÁMANÍM
ODDEL

ŠTEPENEC
VÝCHOD,

PO ANGLICKY

PESO
DOMINIKÁNSKE

(KÓD MENY)

OKRESNÝ VÝBOR
(SKR.)

SYMETRÁLY

PSOVITÁ ŠELMA

ADRIANA
(DOM.)

VYSOKO
(ZASTARÁV.)

PACIFIC
MARITIME

ASSOCIATION

DOKONÈILA
PRANIE

VÄÈŠÍ KUS
PLÁTNA

ZN. LIETADIEL
ANTONOV

UROB SLADKÝM
MYTOLOGICKÁ

POSTAVA

NA PIATOM
MIESTE

INAM
ORANGE PUBLIC
TRANSPORTATION

VAŠA KRÍŽOVKA

Tentoraz je v tajničke výrok španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa. 
Riešenie pošlite do konca apríla na adresu: SLOVENSKÉ DOTYKY, Salmov-
ská 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 vo februárovom čísle ukrývala arabské príslovie: „Lepšie je múdre 
pokarhanie ako pochvala.”. Knihy vyhrávajú Jaroslava Brožová z Českých 
Budějovíc, Radek Březina z Huštěnovíc a spoločne dve kolegyne z Českej 
televízie Beáta Jurigová a Petrunka Bornhorstová. Srdečne blahoželáme!

´
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JEŠTĚ JEDNOU SLOVENŠTINAJEŠTĚ JEDNOU SLOVENŠTINA
Chlapci pusťte nás opravovat lodě. My bychom rádi, ale nejde to, jsme s vámi stále 

ve válečném stavu. Takovýto rozhovor probíhal mezi slovenskými mechaniky a českými 
vojáky na konci druhé světové války v ponorkových bunkrech v.... Říkáte, že je to evidentní 
nesmysl, protože Slovensko nikdy žádné ponorkové bunkry nemělo, protože nemělo ani 
ponorky? A de facto nikdy nebylo se zbytkem původního Československa ve válečném sta-
vu. Ano, je to samozřejmě čirá fi kce, zbytek nočního snu, představa slovenské ponorkové 
fl otily je stejně absurdní, jako to, že by slovenské fi lmy musely býti v ČR promítány s titulky. 
Nejde sice o fi lm, ale.... Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem, že sním! V České republice 
se překládá – teleshoping! Nejdříve mluví starší dáma, potom blahobytně vyhlížející muž 
mluví slovensky a pod tím běží titulky. 

Opravdu, dnes nic není nemožné! Lze pochopit, že malé děti by teoreticky slovenštině 
již rozumět nemusely, na druhou stranu teleshoping není určen malým dětem, protože 
v oné reklamě se propaguje cvičící stroj, prášky na hubnutí anebo jiný „bazmek“ určený 
starší generaci, která slovensky samozřejmě rozumí. Slovenština je češtině blízká, jsou to 
dva nejbližší evropské jazyky, kdysi jsem četl, že se liší jen o 9 procent. Ano, slyšel jsem 
i o jakési natvrdlé slečně, která hovoříce se Slovákem celá bezradná přešla raději na ang-
ličtinu, což je ovšem již vrchol absolutního ignorantství. Je pravda, že v českých televizích 
se pořady ve slovenštině nevyskytují, v rádiích se však stále hrají slovenské písničky, na 
ČRo 1 mají Slováci vlastní rozhlasový pořad a zavítáte-li do libovolné odborné diskuse na 
internet, či se začtete do odborných časopisů zjistíte, že zde se nic nezměnilo, rázem máte 
pocit, že se Československo nikdy nerozpadlo. Také je více než podivné vnímat Slováky 
jako cizince, mezi které jsou médii řazeni. Jako člověk, který se narodil v Českosloven-
sku, takovéto dělení odmítám a titulky pod slovenskými pořady, nebo ona tupá slečna 
komunikující se Slovákem anglicky,  připadá mi stejně bizardní jako kapitulace slovenského 
ponorkového loďstva (které nikdy neexistovalo)... 

Alfred Rudys 
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.........................................................................................................................
meno a priezvisko

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

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

od mesiaca:                       do mesiaca:

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

PREDPLATNÉPREDPLATNÉ
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 máj až december 2007
zaplatíte 8 x 10 = 80  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:
Písomné objednávky:

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

Telefonické objednávky:
272 016 638

Predplatné v SR:
Písomné objednávky: 

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

830 00 Bratislava
Telefonické objednávky: 
244 454 559, 244 454 628

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

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

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

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

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

Vladimír Hanzel, Emil Charous, Ján Rakytka, Vladimír Skalský,
Juraj Šajmovič, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV 
ŽIJÚCICH V ČR

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

piatok
19.45 - 20.00
19.30 - 20.00
zostrih utorkového
Rádiožurnálužurnálu

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



SLOVENSKÉ
DOTYKY24 JURAJ ŠAJMOVIČ AKO MALIAR

Od fotoemulzie
cez celuloid k oleju
O Jurajovi Šajmovičovi sme už písali mnohokrát, 
napokon je to aktívny člen Slovensko-českého 
klubu i redakčnej rady časopisu Slovenské dotyky. 
A predovšetkým je to vynikajúci slovenský kameraman 
a fotograf, pôsobiaci v Prahe. Najnovšie sa v plnej 
miere ukázalo to, čo sme vytušili už pri návšteve v jeho 
dome – totiž, že Juraj Šajmovič je všestranný výtvarný 
umelec. Dávali to tušiť obrazy, visiace na stenách. 
Vtedy ich bolo zopár. V ostatných rokoch však došlo 
k erupcii nahromadenej invencie a výsledkom je veľké 
množstvo naozaj zaujímavých olejov, s ktorými sa mohli 
zoznámiť návštevníci februárovej výstavy v pražskej 
galérii U Zlatého kohouta . 

Doteraz sme boli zvyknutí na výstavy 
fotografi í, napokon aj Slovensko-český 
klub ich usporiadal v Slovenskom 
inštitúte, Dejvickom divadle, 
KD Metropol v Českých Budějoviciach 
i na zámku v Moravskej Třebovej. 
Jeho fotografi e ilustrovali aj zbierku 
básní autora tohto článku „K tichu”. 
Rovnako sme boli zvyknutí na 
vynikajúce fi lmové diela, za Goleta 
v údolí získal Juraj Šajmovič prestížnu 
cenu Český lev. Obe tieto aktivity 
zhrnula nedávno i monografi a Duch 
času, ktorú zostavil Jan Lukeš a vydal 
Národný fi lmový ústav. „Fotografi a stojí 
svojím zmyslom pre náladu a význam 
okamihu v jedinečnom kontrapunkte 
k jeho dynamickému rukopisu 
kameramana, je jeho skrytou tvárou 
umelca i človeka. Je zastavením, 
zachytávajúcim elementárne znaky 
ľudskej existencie, vedúcim diváka 
od marginálneho k podstatnému, od 
časového k nadčasovému,” napísal 
už zmieňovaný Jan Lukeš, človek 
širokého záberu, jeden zo sprievodcov literárnou revue 333. 
Vtedy ešte nebolo také zrejmé ako dnes, že Juraj Šajmovič je aj skutočný, 
autentický,  svojbytný maliar.

Šajmovičove obrazy sa na nič nehrajú, ani nie sú tvorbou pre tvorbu, 
hromadením pre počet. Každý z nich vznikol evidentne preto, aby vyjadril 
životný pocit a vyjavil myšlienku maliara, pravdu umelca a človeka. 
Aj preto sa v nich objavuje Šajmovičova tvár, jeho blízki, motívy slovenské 
i židovské, jednoducho odrážajú skutočný vnútorný svet Juraja Šajmoviča, 
nie nejakú naučenú manieru. To je na nich sympatické, pozoruhodné, 
niekedy dojímavé, už aj vzhľadom na spletitú životnú skúsenosť, ktorou 
sa autor prežil k svojej hlbokej ľudskosti a – i pri jeho zjavnej chlapskosti 
– k zjemnenej citlivosti umelca.

Juraj Šajmovič sa narodil v roku 1932 v Piešťanoch v rodine židovského 
právnika. Po vzniku Slovenského štátu sa rodina uchýlila v roku 1942 
do Maďarska, posledné mesiace vojny prežila v podzemnom úkryte na 
predmestí Piešťan. Malý Juraj pol roka ceruzkou obkresľoval poštové 
známky. Takéto momenty niekedy určia celý ďalší osud. Po základnej 

škole nasmeroval učiteľ kreslenia jeho kroky na umeleckú priemyslovku do 
Bratislavy. Namiesto grafi ky mu napokon na škole prischla fotografi a. 
Odtiaľ išli tí najlepší na FAMU do Prahy, kde práve promovala prvá 
garnitúra profesionálnych fi lmárov. Hlásil sa na réžiu, osud chcel zasa inak. 
Na mohutných pleciach plaveckého dorasteneckého rekordéra sa usadila 
kamera. Štúdium na FAMU samozrejme znamenalo aj sťahovanie do 
Prahy, ktorú už Juraj Šajmovič neopustil. 

Filmografi a Juraja Šajmoviča obsahuje stovku položiek, medzi nimi 
také diela ako Smrť sa volá Engelchen, Tri gaštanové kone, Metrum, 
Archa bláznov, Adam Šangala, Kinoautomat Kóbe, Bláznivá cesta, Pasca, 
Sokratova jeseň, Golet v údolí, Legenda Emöke, Návrat strateného raja, 
Správa o putovaní študentov Petra a Jakuba, Dedičstvo slečny Innocencie, 
ako aj seriály Sanitka, Poviedky malostranské či Dobrodružstvá 
kriminalistiky. Výstav fotografi í bolo tiež veľa, a to aj na Slovensku, 
v Bratislave i autorových rodných Piešťanoch. Verme, že ani výstava 
obrazov to nebola posledná.  Dnes je jasné, že by to bola veľká škola...

Vladimír Skalský



PRÍLOHA MESAČNÍKA SLOVENSKÉ DOTYKY I

MILAN VÁROŠ
Slovenský publicista a autor literatúry faktu Milan Vároš sa pred 

pár dňami, v predposledný marcový deň,  dožil sedemdesiatich rokov. 

Kto ho pozná, určite skonštatuje, že sa tomu vari ani nedá veriť, pre-

tože Milan Vároš je stále nesmierne činorodý, aktívny a plný životnej 

i tvorivej energie. A to nielen ako autor, ale nemenej i ako človek... 

Narodil sa v Bytči, kde absolvoval jedenásťročnú stred-

nú školu a rok pracoval v rodnom meste ako redaktor okres-

ných novín. Potom študoval žurnalistiku na Filozofi ckej fakul-

te Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1960 – 1969 

bol redaktorom denníka Smena. Pre svoje postoje k politickým 

udalostiam rokov 1968 – 1969 bol politicky diskriminovaný 

a nemohol publikovať. Od roku 1969 pracoval ako redaktor 

vo vydavateľstve Smena, kde redigoval edíciu „Dobrodružné 

romány“. Od roku 1990 bol šéfredaktorom týždenníka Život 

a od roku 1995 šéfredaktorom mesačníka Rodina. V súčasnosti 

žije a tvorí v Bratislave. 

Debutoval literárnou reportážou „Hitler žije, chyťte ho!“, 

v ktorej sa mu cez príbehy pohlavárov nemeckého fašiz-

mu podarilo vytvoriť symbolické memento pred recidíva-

mi fašistických prejavov. V nasledujúcej rozsiahlej knihe lite-

ratúry faktu „Osudy zlatých pokladov“, na základe poznania 

archívnych materiálov a dostupnej literatúry, spracoval his-

tóriu štátnych pokladov, ktoré sa stávali predmetom záujmu 

agresívnych síl v prelomových historických obdobiach vojno-

vých rokov. Brilantne a vzrušujúco napísaná kniha sa stala na 

konci 60. rokov 20. storočia skutočným bestsellerom. Autor sa 

k tejto téme znovu vrátil o niekoľko rokov vo voľnom pokračo-

vaní, ktoré vyšlo pod názvom „Poklady smrti“ a neskôr v kni-

he „Vraky lákajú“. Keďže ju dokončil až v roku 1984 – v ča-

se nemilosti normalizačného režimu – kniha mohla vyjsť len 

v zahraničí, v Záhrebe. Na slovenský knižný trh sa dostala až 

v roku 2002. Toto obdobie však Vároš využil, aby knihu prepra-

coval, doplnil o nové poznatky a zmenil aj jej názov na „Vraky 

plné pokladov“. Čitateľom v nej ponúkol tragédie desiatok lodí 

s drahocenným nákladom, z ktorých sa mnohé zaradili do sve-

tovej histórie a ich stroskotanie zmenilo beh dejín. Takým bolo 

potopenie neporaziteľnej španielskej Armády roku 1588, ktorú 

potopila anglická fl otila pod vedením slávneho piráta Francisa 

Draka, či stroskotanie luxusného parníka Lusitania, ktorý sa 

stal obeťou útoku nemeckej ponorky a jeho tragédia urýchlila 

vstup USA do prvej svetovej vojny. Množstvo nazhromažde-

ného materiálu o stroskotaných lodiach autor podáva v širších 

spoločensko-historických súvislostiach, nezabúdajúc ani na 

početné námorné bitky. Z novodobejších dejín najviac zaujali 

vraky z napoleonských vojen a prvá a posledná plavba „nepo-

topiteľného“ Titanicu. Príbehy potopených lodí s drahocenným 

nákladom od antických čias až po druhú svetovú vojnu navy-

še doplnil aj množstvom obrazového materiálu, a tak ponúkol 

čitateľom zaujímavú históriu slovom i obrazom. Reálie na kni-

hu získal autor v mnohých archívoch, múzeách a galériách 

prakticky na celom svete aj počas svojej cesty, v rámci ktorej 

mapoval osudy diplomatov, generálov a ďalších významných 

Slovákov. Tie potom zahrnul do publikácie „Putovanie za kra-

janmi“, za ktorú získal Zlatú medailu OSN, Cenu a prvé čest-

né uznanie Pamätnej nadácie Dr. Jána Papánka v New Yorku. 

V ďalšej literárnej reportáži „Posledný let generála Štefánika“ 

sa zaoberá záhadnými okolnosťami leteckého nešťastia, pri 

ktorom zahynul M. R. Štefánik. Celú udalosť vníma v širších 

spoločensko-politických súvislostiach a na základe vlastného 

výskumu prináša mnohé, dosiaľ neznáme skutočnosti. Na stra-

nách rozsiahleho diela „Stratené slovenské poklady“ (s boha-

tou obrazovou prílohou aj s doteraz u nás nepublikovanými 

dokumentárnymi ilustráciami) sa mu podarilo vďaka mnoho-

ročnej objavnej, priam detektívnej práci predstaviť strhujúce 

príbehy o nevšednom bohatstve našich predkov. Azda každý 

zo spomenutých artefaktov má pohnuté dejiny, prešiel kľukatú 

cestu stáročiami, nejeden z nich možno dnes nájsť napríklad 

v Kresťanskom múzeu v Ostrihome, v Maďarskej národnej 

galérii a v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, v Mú-

zeu Viktórie a Alberta v Londýne, v Katedrále sv. Víta v Pra-

he a i. V nateraz poslednej knihe literatúry faktu „Záhady 

Nesmrteľnej milenky. Beethoven, ženy, Slovensko“ predstavil 

životopisný príbeh svetoznámeho hudobného skladateľa L. 

van Beethovena, jeho lásky s viacerými ženami, interpretované 

pomocou géniovho chýrneho listu Nesmrteľnej milenke, ktorý 

našli po jeho smrti v tajnej zásuvke písacieho stola. Kniha obsa-

huje početné, u nás neznáme dokumentárne ilustrácie. 

(LIC)

SEDEMDESIATNIK

A P R Í L
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II SPISOVATEĽKA 

Je pravda, že sa človek stane spisovateľom, 
keď podľahne nutkavej potrebe vyjadriť sa? 

- Môj svokor, básnik Jozef Mihalkovič, hovorí, 

že zo života sa treba vyrozprávať, všetko všet-

kým treba povedať, lebo nič iné na svete človek 

nemá, iba vzťahy. Keď niekto zaujímavo roz-

práva, vždy mám chuť povedať - napíš to. No 

ľudia to nerobia... A ak niekto predsa len píše, 

vždy je to istý druh úľavy, ale nie všetko je lite-

ratúra. 

Automaticky vás zaraďujú do zásuvky žen-
skej literatúry. Čo si o tom myslíte? 

- Som žena, darmo sa budem ohradzovať, ale 

takéto kategorizovanie je hlúposť. Človek má 

schopnosť predstavivosti a letu, adaptácie, vní-

mavosti. Žena sa dokáže poučiť aj zo správania 

mužov, a platí to aj naopak. 

Nie je to skôr otázka vkusu? 

- Na Slovensku je najmenej päť literárnych 

vkusov. Ak knihu napíše žena, väčšinou je v nej 

more sĺz, nejakú Annu či Máriu opustil manžel 

a rozhodla sa vziať, obťažkaná deťmi, život 

do svojich rúk. Medzitým jej zomiera sestra, 

neposlúchajú ju deti a ten pravý neprichádza, 

alebo už doma niekoho má. Tak nejako to však 

v živote chodí. Iná žena radí, ako si strihať paz-

úry, ako cvičiť, aby ste na zadku nemali strie 

a čo si capnúť na tvár, aby ste nevyzerali ako 

ježibaba, alebo aby ste vyzerali ako ježibaba, ak 

treba. No a ďalšie, čo majú tiež pravdu, vykri-

kujú, že my ženy, vieme byť aj silné, muži z nás 

robia hlupane, nedajú nám šancu, možno nás 

zneužívajú alebo bijú a vôbec, zaobišli by sme 

sa aj bez nich. Čo sa literatúry týka, je len dobrá 

a zlá - je veľa dobrých spisovateľov a spisova-

teliek, a ešte viac zlých. Je veľa mužov - aj spi-

sovateľov, čo si jednoducho nekúpia knihu, ak 

ju napísala žena, ale feminizmus určite nerobí 

„ženskú literatúru“ lepšou. 

V čom vás nepresvedčil? 

- Feministické autorky niekedy okolo seba 

robia neprimeraný štabarc. Na témy, ktoré 

nastoľujú, treba ukazovať prstom a hovoriť 

o nich, ale kvalita literatúry nie je určená výbe-

rom tém. Ak sa niekto berie smrteľne vážne, 

nepôsobí dôveryhodne. Nepáči sa mi, že kum-

št, teda samotné písanie, je v tomto ponímaní 

na druhej koľaji. Ak mám povedať pravdu, aj ja 

si radšej čítam „mužskú literatúru“. 

Ste čerstvou autorkou detskej knihy. 
Nezišlo vám na um, aké máte šťastie, že ste 
ju napísali až teraz, lebo celých 17 rokov po 
revolúcii tu detskú literatúru takmer nikto 
nebral vážne? 

- Detskú literatúru musíme brať smrteľ-

ne vážne v každom čase! Nedávno som číta-

la rozhovor s výtvarníkom a spisovateľom 

Karlom Sýsom, ktorého preklady detských 

kníh vychádzajú v Európe, Amerike, aj v Čí-

ne, kde hovorí, že spisovateľ aj vydavateľ si 

musia detského čitateľa stále predstavovať. 

Ak chcú osloviť a byť úspešní, nemôžu naňho 

kašľať. Autor by mal mať pred očami aj milión 

čitateľov, čo si jeho knihu prečítajú, alebo si to 

s nimi chce „vybaviť“. Páči sa mi, ako sa všade 

na svete dbá o to, aby si detská literatúra našla 

čitateľov, aby bola dobre ilustrovaná a ako sa 

tomu venujú v školách. Na našich školách je 

to inak. 

Večný spor, kto je na vine - škola či rodina 
- pokračuje? 

- Niekedy ani 

samotní učitelia nečí-

tajú. Mala som šťastie 

na učiteľov, ktorí nám 

literatúru ponúkali, 

trebárs aj cez povinné 

čítanie - len z Adama 

Šangalu som dostala 

tri päťky! Dnes nikto 

v škole deťom nepo-

vie - prečítajte si to, 

a hotovo! Možno im 

nejaká učiteľka poroz-

práva o dobrej knihe, 

ktorú pozná, ale to je 

asi všetko. Dnes s deťmi málokto ide do kniž-

nice, zapíše ich tam všetkých, ako to urobila 

naša učiteľka. A potom sme s ňou chodili kaž-

dý týždeň požičané knihy vymieňať a zhová-

rali sme sa o nich. To veľmi chýba, lebo teraz 

majú knihy omnoho tvrdších súperov - počíta-

če a televíziu. 

Čo číta váš jedenásťročný syn? 

- Aj Vincko by mohol čítať viac. No 

napríklad aj také školské čítanky ponúkajú 

samé nudné a nezáživné texty. Iste, že v nich 

majú odznieť národné témy, ale toľko je tam 

domovín, že sa vám chce z takejto domoviny 

ujsť. Nič zaujímavé a veselé v detskej čítan-

ke nenájdete - striedajú sa v nej mená štyroch 

autorov, hlaholia zvony, plače vlasť, Dunaj 

s Hronom aj Váhom dunia, a pod Tatrami 

nadskakujú veselí mládenci, tešia sa, ako je 

u nás doma krásne. Keď si pozerám takúto 

čítanku, mám pocit, akoby ma pohrýzol pes. 

Neskôr je dieťa postavené pred naozaj vážnu 

báseň, nebodaj ešte plnú všelijakých slovných 

hračiek, odkazov a zvratov, a nevie, ako s ňou 

naložiť, lebo na čítanie normálneho textu 

nemá aparát.

Čo navrhujete? 

- Možno by sa v učebniciach mohol objaviť 

aj Roald Dahl, v ktorého novelách a povied-

kach sú všetky deti trochu nezbedné a zlé, 

ako deti bývajú. Taký žiak sa odrazu začu-

duje - pozrime sa, aj iní chlapci neposlúchajú 

ako ja, veď tá knižka je aj o mne! Pokojne by 

som tam struhla vedľa iných textov aj úryvok 

z Harryho Pottera, aby deti zistili, že čítanie je 

radosť, zábava, vtip, akcia, láska, niečo, čo deti 

samy potrebujú a vyhľadávajú. Že to sú stodo-

ly svetov, ktoré stačí objaviť. S Vincom máme 

dohodu, že musí rovnaký čas čítať, ako sa hrá 

na počítači. Takže pred Roaldom Dahlom čítal 

napríklad knihu Derzu Uzala od Vladimíra 

Arsenieva. 

Ako reagoval na vašu knihu pre deti „To 
mlieko má horúčku“? Uvedomil si, ako ste 
v nej aj z dospelých spravili nezbedné a zlé 
deti? 

- Dospelí predsa neposlúchajú rovnako ako 

deti! Nikoho neposlúchajú. Keď som bola ešte 

gymnazistka, pokúsila som sa napísať roz-

právku na prijímačky na dramaturgiu a sce-

náristiku. Váhala som, či ju mám poslať, a uká-

zala som ju tatkovi. Vrátil mi ju celú červenú 

- zoškrtal, čo sa dalo a dodal, že hrozne men-

torujem. Ja som s deťmi kamarátka - teta Veve 

stále rada rozpráva, aj ona by chcela pove-

dať, že máme byť dobrí a nemáme sa špárať 

v nose, ale všetci, aj ona, sme sa špárali v nose, 

všetci sme „parťáci“, a ideme ďalej! (Smiech.) 

Bola otcova reakcia na vašu rozprávku 
dôvodom, prečo ste svoju prvotinu napísali 
až v 28 rokoch? 

VŠETKO A VŠADE POVIEM A NAPÍŠEM
Veronika Šikulová, prvá dcéra jedného z posledných klasikov slovenskej literatúry - Vincenta Šikulu, je po otcovi spisovateľ-
ka. Žije a tvorí v Modre. Malebnosť vinohradníckeho kraja na úpätí Karpát sa do jej próz dostala v podobe silného poetické-
ho náboja, ale povahu ľudí, čo tu žijú, vie hravo - občas až na hranici cynizmu - zachytiť aj pomocou tvrdého modranského 
dialektu a jedinečného videnia sveta. Vydala tri prozaické knihy pre dospelých a na sklonku minulého roku veselú knihu pre 
deti „To mlieko má horúčku“. Rodina jej hrdinov je na pozadí dnešných neurotických vzťahov normálna, asi preto sa v nej 
deti pokojne jašia, smejú a zavše mudrujú ako hlúpi dospelí. 



IIIVERONIKA ŠIKULOVÁ
- Dlho som sa pred ním hanbila, lebo som vedela, aký vie byť prísny. 

Vždy, keď v nejakej knihe našiel „len“ gramatickú chybu, tak sa nah-

neval, že ju prestal čítať. A ja som sa bála, že vo svojich písačkách určite 

budem mať gramatické chyby... Mali sme pred ním obrovský rešpekt, 

až do krajnosti. 

Ako ste to znášali? 

- K úcte k tatovi nás vychovala mama. Vyrástli sme vlastne v područí 

veľkého kmeťa. Keď tato písal, chodili sme doma po špičkách. 

Cítili ste jeho lásku a pozornosť? 

- Samozrejme, ale takú tú učebnicovo otcovskú, plnú dobrých rád 

a objatí, ako sa o nej píše, ani nie. Teraz, keď čítam jeho knihy, cítim 

v nich lásku všeobjímajúcu. Tato bol vždy upriamený na seba a na to, 

čo práve robil, čiže aj na iných ľudí. Keď rozprával, bol stále v minulos-

ti a spomínal na tých, čo okolo neho žili voľakedy. Pochádzal z dvaná-

stich detí a vyrástol vo veľmi chudobnej rodine. Často rozprával o kláš-

tore, v ktorom bol ako chlapec, o vojne alebo o tom, čo čítal. Rozprával 

v jednom kuse. Začal hneď zrána, keď sa zobudil, a keď nám večer nie-

čo nestihol povedať, tak nás budil, aby to dopovedal. V predvečer svo-

jej smrti mi dvakrát telefonoval a do noci sme sa zhovárali... 

Ako ste vnímali otcovu skúsenosť s vínom, o ktorej aj sám rád 
hovoril? 

- Skladateľ Ilja Zeljenka mi raz povedal, že keď si vypije v spoloč-

nosti, tak najmä preto, že sa pred ľuďmi ostýcha, a túto potrebu zahnať 

plachosť poznal aj u môjho tata. Ja som mala rada, keď mal tato vypi-

té, lebo inak bol veľmi vážny. Keď nepil, bola som v rozpakoch - bol 

nezhovorčivý a všetkých pozorne počúval. A potom, keď si vypil, 

akože táral dve na tri. Vtedy sa mi zdalo, že iba hovorí a nepočúva, ale 

on nás vždy prekvapil, ako si všetko presne pamätal a ako si vo vhod-

nej chvíli vybavil veci, ktoré zachytil zdanlivo iba na pol ucha. 

Napísali ste tri knihy, o ktorých kritici hovoria, akoby ste písali stá-
le jednu...

- Môže byť! Veď aj môj tatko hovoril, že celý život píše jednu a tú istú 

knihu.

Jedna z nich – „Z obloka“ - bola pokusom o román, ktorého príbeh 
sa vám akoby vymkol z rúk. Trúfnete si ešte na príbeh? 

- Vymyslieť príbeh je ako postaviť most cez rieku - chce to poriad-

ny nádych a rozmach. Pri všetkej skromnosti, áno, trúfam si na taký 

projekt, keď príde jeho chvíľa, a ak príde. „Z obloka“ mal byť román 

o rodine s názvom „Doma“. Myslím, že Tajovský má poviedku s rov-

nomenným názvom. Možno taký naozajstný ženský román, veď som 

aj vyrastala v čisto ženskom prostredí - babička Jolanka, mama, moja 

sestra Agátka. Babrala som sa s tou knihou ako so štrúdľou, rolova-

la som to a rolovala, a to cesto sa mi vždy niekde natrhlo a obsah mi 

vyliezal von. Možno preto, že v nej „hrali“ skutočné a mne blízke 

postavy takým spôsobom, až ma to napokon zastavilo. Keď som už 

povedala A, pýtalo sa aj B, čo sa už nedalo... 

Aj vaši dobrí kamaráti o vás vedia, že nepoviete len to, čo neviete 
a rovnaké je to aj v písaní. Ako reagujú blízki, keď sa spoznajú vo 
vašich knihách? 

- No, strašne! Keď ma raz tato hrešil, jeho druhá žena mu povedala: 

„Vinco, už jej nenadávaj, lebo ona to napíše!“ Naozaj všetko a všade 

porozprávam a napíšem.

V tom prípade prvá kniha „Odtiene“ musela byť pre vášho 
manžela krásnym vyznaním! 

- „Odtiene“ sú o písaní. Ja sama v tejto svojej knihe cítim radosť člo-

veka, ktorý sa čuduje a teší z toho, že vôbec píše. Navyše, vtedy som si 

vôbec nepredstavovala, že ju napokon vydám. 

Prečo sa vaša tretia kniha „Mesačná dúha“ formálne ponáša na 
prvotinu? 

- Lebo som ju napísala ja! „Jsem tu, protože jsem přišel, kam jsem šel 

si nevzpomínám, nejít však sem, byl bych spíše došel - asi - někam ji-

nam.“ (Wernisch) 

Dva roky po otcovej smrti sa vám prihodila krásna udalosť - narodi-
la sa vám dcérka Barborka. Bol to váš plán? 

- To, že máme Barborku, bol zázrak! Svoj život podvedome delím 

na úsek pred tatovou smrťou a po nej, keď tu už tato nie je. V tretej 

knižke píšem, že zo mňa bude celkom pekná vázička - obrátim sa na 

prach a pôjdem spať k tatovi, svojim strýcom, babke a dedovi tam do 

Dubovej. No a teraz máme ročnú Barborku, ktorej som v antikvariáte 

nakúpila tatove knižky a napísala som jej do nich - Barborke, aby neza-

budla, že mala aj deda. 

Čomu dnes pripisujete takúto svoju silnú reakciu na otcovu smrť? 

- Stále som mala pocit, že si ešte všetko stihneme povedať, lebo ma 

nikdy nepustil k slovu. Keď som dospela, občas som ho zahriakla - 

počkaj, potom mi to povieš, ponáhľam sa! Dnes ani neviem, kam vlast-

ne. Keď odišiel, prepadol ma pocit nespravodlivosti, že si už nikdy nič 

nedopovieme. Také tie tajomstvá. 

Milujete jazyk. Aký je to pre vás fenomén? 

- No to keby som vedela, čo mám v tých ústach! Naozaj mám rada 

celú „tlamu“ so všetkým - s jazykom, so zubami aj so slinami, aj s tou 

hnusobou, čo sa z nej občas vyvalí, aj s cifrlinami, ktoré sa s ňou dajú 

robiť. Mám tak rada slová, že sa mi niekedy prestáva zdať dôležité, čo 

vlastne píšem a začnem prispôsobovať text samotným slovám, ktoré 

chcem napísať a na ktoré si spomeniem - na všelijaké staré otrepané frá-

zy, ako „postav vodu na kávu“, alebo na slovo „štabarc“. Keď som raz 

robila rozhovor s Rudom Slobodom, kázal mi, aby som mu povedala 

nejaké slovo, ktoré ešte v živote nepoužil. Povedala som len tak - ubi-

kácia. A on na to: „Ha! To som použil vo svojej knižke o vojenčine!“ Aj 

tato sa tešil, keď našiel slovo, na ktoré pozabudol, no a ja sa z nich teším 

rovnako, keď ich môžem niekam capnúť. Niekedy sa mi aj snívajú také-

to situácie a dialógy a slovné spojenia, to sa mi zdá asi aj najdôležitejšie 

na písaní, koľko tých slov je, ako sa dajú všelijako skombinovať a dať do 

nečakaných súvislostí a spojení. 

Hovorili ste raz, že starý svet odchádza a novému neviete prísť na 
chuť. Naozaj to cítite takto ostro? 

- Starý svet odchádza, lebo môj starý svet je tato, ktorý tu už nie je. 

Jozef Mihalkovič tu je, ale zaslúžil by si oveľa väčšiu pozornosť, aká sa 

mu dostáva. A aj Ilja Zeljenka by si ju zaslúžil omnoho väčšiu. Títo ľu-

dia sú totiž úplní čarodejníci, vytvorili zázračné veci, o ktoré náš svet, 

moja generácia nemá záujem. A keď my, štyridsaťroční mládežníci ich 

neuznávame, tak potom čo takí tridsiatnici a mladší? Odrazu ten svet 

akoby nebol. 

Čím si to vysvetľujete? 

- Zle sa mi o tom hovorí, lebo som Šikulova dcéra, ale pripadá mi to, 

akoby jeden ľudský život bol žitý nadarmo. Veď spisovatelia, čo vstú-

pili do literatúry na prelome 50. a 60. rokov, majú čo povedať aj dneš-

ným ľuďom! Možno som blázon, ale ja si v skutočnosti tento nezáujem 

vôbec neviem vysvetliť. Práve som čítala kratučký tatkov text o tom, 

ako bol na Benešovom a Zeljenkovom koncerte. Prišiel orchester z Br-

na, prišli obaja skladatelia, Lapšanský hral na klavíri, bolo to krás-

ne. No účinkujúcich bolo viac, ako tých, čo si prišli koncert vypočuť. 

Presne to isté cítim aj v literatúre. Všetky tie zázračné slová a obrazy 

akoby padali do prázdna... Na druhej strane som optimistka a verím, 

že to je prechodný stav. 

Tina Čorná

Veronika Šikulová (1967) vyštudovala žurnalistiku na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Literárnom 
týždenníku, denníkoch Nový Čas a Meridian. Od roku 1993 je v 
slobodnom povolaní. Za knižný debut „Odtiene“ v roku 1997 zís-
kala Cenu Ivana Kraska, ďalej vydala knihy „Z obloka“ (1999), 
„Mesačná dúha“ (2002), „To mlieko má horúčku“ (2006), je autor-
kou jednej z poviedok 2. časti antológie „Sex po slovensky“ a mno-
hých fejtónov v časopise Miau. S manželom, fyzikom Markom 
Mihalkovičom, má syna Vincka (11) a dcéru Barborku (1).



IV

(úryvok)
Sedem rokov zo svojho mladého života som prežil v internátoch. 

To bolo vtedy, keď som študoval na Vinohradníckej škole v Bra-

tislave, Roľníckej škole v Košiciach a Družstevnej škole v Prahe. 

S ostatným svetom som sa stýkal a dorozumieval listami.

A listy som vedel písať majstrovsky.

Pesnička: „Toto je ten šuhajko, čo tie listy písal,“ bola ako ušitá 

na mňa! Listy som písaval rodičom, strýkom, tetkám, priateľom, 

známym, ďalej úradom, redakciám, podporným základinám 

a fondom. Niektoré boli dlhé, mali aj niekoľko kapitol, ba písaval 

som listy aj na pokračovanie.

Jediný človek, čo mi na toľké výlevy aj primerane písomne odpo-

vedal, bola moja nebohá matka. Tá mi posielala listy nie v obál-

kach, ale - v balíkoch! Najprv popísala čisté okraje novín, do kto-

rých zavinula vypraté košele. To boli verše! Potom využila biele 

miesto na korčuškoch od soli a cukru, ktoré naplnila posúchmi. To 

boli rozprávky! A naostatok pokryla vlasovým písmom aj spodok 

papiera na balenie. To boli romány!

Moja nebohá matka bola sirota. V ľudovej škole nemala na grif-

lík, a preto písavala na bridlicovú tabuľku špendlíkom - ostalo jaj 

na pamiatku tenulinké vlasové písmo... A chovala ju dedina, ako 

sa hovorí, z dom do domu... Spievať vedela len pesničky o samých 

sirotách a neprávostiach... Pracovať a rada mať nevedela inak, len 

veľmi... A umierala sedem dlhých a strašných rokov, a to pred 

očami vyspelej lekárskej vedy – päťdesiat rokov po Pasteurovi, 

Kochovi, Semmelweissovi a Mečnikovovi. Táto skvelá veda moh-

la jej pomôcť, ale len – za peniaze... A tých u nás nikdy nebývalo... 

Pohrúžená do modlitieb a zaplavená žiaľom, koľký kŕdel sirôt po 

sebe zanechá, dovolávala sa božieho milosrdenstva, ale to nepo-

kladalo za potrebné ani len oblokom k nám nakuknúť.

Veci sa majú síce tak, že niet a nikdy ani nebolo nebeského 

kráľovstva, ale ja si myslím, že aspoň pre túto matku a pre všet-

ky jej skoro navlas podobné ženy z nedávnej minulosti predsa 

len malo jestvovať nejaké to krásne nebo...

Tým nechcem povedať nič inšie, len to, že keby som nebol mal 

túto matku, ktorú som mal, nikdy by som sa nebol stal spisova-

teľom.

Kedysi, myslím v lete roku 1943, požiadal ma básnik Ján Kostra, 

aby som mu napísal do rozhlasu krátku rozprávku – o matke.

Hneď som sa dal do roboty.

Opísal som skutočnú príhodu, ako starostlivo ma matka vypra-

vila ako študenta po vianočných prázdninách späť do interná-

tu. Všetko, čo mala a mohla, povkladala mi do batoha, iba malý 

bochník chleba zabudla na polici. A potom s tým pecníkom-

postruhníkom bežala za mnou cez veľmi široké a hrudnaté pole 

a na prostriedku toho poľa ma dohonila. Totiž – keď som začul 

jej volanie, splývajúce do naliehavého óóóó! – rozbehol som sa 

proti nej a tak sme sa tam stretli – nezabudnuteľne a nevypove-

dateľne...

Táto rozprávka, keď bola hotová, nepáčila sa mi – málo realis-

ticky som v nej opísal matku. A toho, čo som chcel v nej pove-

dať, mal som plné srdce, až ma pobolievalo od plnosti. Preto som 

rozprávku rozširoval, ustavične som k nej pridával nové strany 

– i pred jej začiatok, i za jej koniec. A tak mi pod perom rástli 

kapitoly a po päťročnej námahe bolo ich až šesťdesiat, takže sa 

už samy pýtali dovedna. Skoro som ani sám dobre nepostihol, 

že som vlastne napísal trojdielny román... Keď si z neho potom 

dve či tri kapitoly prečítal spomenutý už Ján Kostra, prežrel naj-

prv slinu v suchom hrdle a potom mi odporučil, aby som knihu 

pomenoval jedine možným názvom – Červené víno.

PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Hečko bol básnik, prozaik a publicista. Stal sa jedným z typic-

kých predstaviteľov povojnového socialistického realizmu. 

Narodil sa v roku 1905 v Suchej pod Parmou. Zomrel v Mar-

tine v roku 1960. Pochádzal z vinohradnícko-roľníckej rodiny. 

Študoval na vinársko-ovocinárskej škole v Bratislave, na vyššej 

hospodárskej škole v Košiciach, kde aj zmaturoval. Absolvoval 

družstevný kurz pri Ministerstve poľnohospodárstva v Pra-

he. V roku 1929 sa zapísal na Právnickú fakultu UK v Bratisla-

ve, ale štúdium nedokončil. Do roku 1945 pracoval ako reví-

zor vo Zväze hospodárskych družstiev v Bratislave, v rokoch 

1946-53 v Matici slovenskej v Martine, 1954-56 bol predsedom 

Zväzu slovenských spisovateľov, od roku 1957 žil v Martine. 

Spočiatku sa venoval poézii, je autorom troch básnických zbie-

rok. V úspešnom románovom cykle „Červené víno“ s mnohý-

mi autobiografi ckými prvkami na pozadí širších spoločenských, 

hospodárskych, politických a sociálnych reálií zobrazil osudy 

troch generácií rodiny Habdžovcov. Dej sa odohráva v prostre-

dí západoslovenskej vinohradníckej dediny. Červené víno pat-

rí k najpozoruhodnejším dielam modernej slovenskej románovej 

spisby. Intímne osudy postáv, najmä vyhrotené rodinné a ľúbost-

né vzťahy sú prostriedkom na vyslovenie Hečkovej životnej fi lo-

zofi e. Jej základnými hodnotami sú láska k pôde, práca a ľudské 

porozumenie. Ďalšie jeho prozaické práce poznamenal schema-

tizmus a metódy socialistického realizmu. Premietol sa do romá-

nov „Drevená dedina“ s tematikou kolektivizácie na slovenskej 

dedine, ako aj do prvého dielu nedokončenej románovej triló-

gie o vojnovom Slovenskom štáte „Svätá tma“. Napriek tomu 

a vďaka jeho rozprávačskému naturelu sú jeho romány pôsobi-

vým čítaním a preložili ich do viacerých jazykov. Na Slovensku 

inšpirovali fi lmových a rozhlasových tvorcov k dramatickému 

spracovaniu.

Hečko vynikol aj ako novinár, redaktor a publicista so zame-

raním na agrárne, družstevné a osvetové otázky. Je autorom 

memoárovej autobiografi e „Od veršov k románom“. Na poza-

dí svojho životopisu do päťdesiatky sa snaží vysvetliť realizova-

nie svojich literárnych zámerov, ktoré zároveň analyzuje. Bolo 

by zaujímavé vedieť, ako by Hečkova tvorba pokračovala, nebyť 

jeho predčasnej smrti, či by bol schopný zbaviť sa ideologických 

nánosov, lebo o jeho rozprávačskom talente nebolo pochybností. 

Keď som čítal jeho spomienky, nechcelo sa mi veriť, že by mno-

hé veci, o ktorých píše, myslel vážne. Beriem ich ako výpoveď 

o dobe, v ktorej sa v rámci daných mantinelov snažil nájsť svoje 

miesto. Vo funkcii predsedu spisovateľského zväzu neprekročil 

tieň doby. Nebol ochotný pomôcť ľuďom, ktorí sa na neho obrá-

tili v núdzi. Vo výbere z diela Thea H. Florina je uverejnený list, 

v ktorom odmietol básnikovi, prepustenému z väzenia, pomoc. 

V archíve som našiel jeho sťažnosti adresované ÚV KSS, kde sa 

ponosuje na niektorých kritikov, ktorí podľa neho znevažovali 

a nedoceňovali jeho literárne dielo.

Vojtech Čelko

 FRANTIŠEK HEČKO
 OD VERŠOV K ROMÁNOM
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