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SLOVENSKÉ
DOTYKY 1ÚVODNÍK

Uprostred tohtoročného apríla si Slovensko pripo-
menulo šesťdesiat rokov od popravy prezidenta slo-
venského vojnového štátu Jozefa Tisa. Pri tejto prí-
ležitosti umiestnilo občianske združenie Spoločnosť 
Andreja Hlinku na Martinskom cintoríne nový pomník, 
na ktorom je napísané: „Obetoval svoj život za vieru 
a národ.“ Na Slovensku sa viac ako inokedy horúčko-
vito začalo diskutovať o tejto rozporuplnej osobnosti 
našich dejín. Nejde pritom len o kontroverzné pohľady 
verejnosti, ale do diskusie sa aktívne zapojili aj mnohí 
politici. Bol Tiso vojnový zločinec, ktorý spôsobil smrť 
mnohých tisícov ľudí alebo to bol veľký syn sloven-
ského národa? Približne tak znie pretriasaná otázka. 

Po ostatných voľbách trvá konštituovanie všet-
kých orgánov veľmi dlho – mesiace nebol zvole-
ný ani predseda Poslaneckej snemovne, pol roka 
nebolo vlády s dôverou a až v apríli (desať mesia-
cov od volieb) sa konečne po prvý raz zišla Rada 
vlády pre národnostné menšiny v novom zložení. 
Predsedníčkou je ministerka Džamila Stehlíková, 
zastúpené sú v nej ministerstvá na úrovni námest-
níkov, ďalšie úrady i zástupcovia minorít. Slováci 
v nej majú podľa štatútu troch zástupcov. Dvaja 
z nich sú staronoví – PhDr. et PhMr. Štefan Me-
dzihorský a autor týchto riadkov, od roku 2005 pod-
predseda rady. Jeden člen je nový, PhDr. Radovan 
Čaplovič.

Asi najväčším úspechom rady v uplynulom obdo-
bí bola ratifi kácia Európskej charty regionálnych či 
menšinových jazykov, ochraňujúca najmä poľštinu 
na území Těšínskeho Sliezska a slovenčinu v celej 
Českej republike, avšak v menšej miere aj ďalšie 
jazyky. Ešte v predchádzajúcom období sa zasa 
podarilo prijať menšinový zákon – základnú normu 
v tejto oblasti. Mám pocit, že v najbližších rokoch 
čaká radu najmä úloha, po šiestich rokoch navýšiť 
objem prostriedkov v dotačných programoch. Bez 
ohľadu na infl áciu, uskutočnené i plánované zvý-
šenie dolnej sadzby DPH, rozšírenie záberu dotač-
ných programov, emancipáciu nových menšín 
a vznik nových kvalitných projektov, sa čím ďalej 
tým krvavejšie rozdeľujú stále rovnaké prostried-
ky. Témou môže byť aj vznik dohôd o vzájomnej 
podpore národnostných menšín, aké má napríklad 
Slovensko s Maďarskom i Ukrajinou a vyjadruje 
záujem mať aj s Českom a neskôr Poľskom.

Mnohé veci treba riešiť urýchlene, času sme 
stratili už dosť. Rada však najprv musí konštituovať 
vlastné štruktúry, menovať podpredsedov (jedného 
za štátnu správu, druhého za národnostné menši-
ny), nominovať členov svojich výborov a komisií. 
Tieto rozhodnutia zatiaľ odložila na máj. Potom vari 
prídu na rad aj otázky, ktoré som zmieňoval.

Vladimír Skalský

TAKMER ROK PO VOĽBÁCH 
NA ŠTARTE

POLITIK, ktorý stále

          rozdeľuje národ

Myslím si, že každému súdnemu človeku sa zdá odpo-
veď jasná a jednoduchá. Veď Tiso, ktorý vyhlásil pod 
ochrannou rukou Hitlera v roku 1939 samostatnosť 
Slovenska, bol zodpovedný za deportáciu sedemdesi-
attisíc Židov do koncentračných táborov! Pritom sa dá 
len veľmi ťažko pripustiť, že o ich vyhladzovaní nič 
nevedel, veď ako najvyšší predstaviteľ štátu podpiso-
val zákony, ktoré schválil snem a kde sa presne hovo-
rilo, ako treba riešiť židovskú otázku. Bol to on, kto 
predniesol i svoj „slávny“ protižidovský prejav. S jeho 
súhlasom i súhlasom Šaňa Macha boli na výslovnú 
žiadosť Hitlera vypravené už v marci 1942 prvé vla-
ky do Osvienčimu. O tom, že sa spreneveril svojmu 
kňazskému povolaniu i svojej akademickej funkcii 
(bol profesor cirkevného a morálneho práva) natoľko, 
že ho kritizoval dokonca i Vatikán, už ani nehovoriac. 
Napokon to bol tiež on, kto vyznamenával nemecké 

jednotky v Banskej Bystrici. V povojnovom procese, 
ktorý bol nepochybne celkom ojedinelý, musel vtedaj-
ší žalobca generál Anton Rašla iba skonštatovať, že 
Tiso nič nepriznal a nič neľutoval, nikdy nepovedal, že 
musel konať tak ako konal pod tlakom fašistov a nie 
z vlastnej vôle, preto pre neho nenašiel žiadnu poľah-
čujúcu okolnosť a musel mu navrhnúť trest smrti. Tu 
by mohol byť príbeh najrozporuplnejšieho slovenské-
ho politika na konci. Nie je však.

V ostatnom čase sa na Slovensku zdvihli hlasy, 
ktoré sú veľmi znepokojujúce. Arcibiskup Ján Sokol 
napríklad označil roky vojnového Slovenského štátu 
za obdobie blahobytu a mnohé nacionalistické orga-

nizácie vyzdvihujú zasa Tisove zásluhy 
na vytvorení prvého samostatného štátu.  
I niektorí slovenskí historici si pochvaľujú, 
aká bola relatívne slušná životná úro-
veň Slovákov počas Slovenského štátu. 
Priznajme si však, že Slovensko malo 
v tom čase v prvom rade veľmi dobrú 
štartovaciu pozíciu a priznajme aj to, že 
najmä zásluhou prudkého ekonomické-
ho rozvoja Československej republiky 
v rokoch 1919 – 1938. Okrem toho klé-
rofašistická vláda po nástupe svojej moci 
znárodnila prakticky celý majetok Židov 
a Čechov. Odhady hovoria, že bol vtedy 
zabavený majetok vo výške dvoch celo-
ročných rozpočtov Slovenského štátu! 

Niektorí obhajcovia Tisa argumentujú aj 
tým, že samozrejme nielen že o deportá-
ciách Židov nevedel, ale naopak mnohých 
z nich pred deportáciami do vyhladzova-
cích táborov zachránil. Je pravda, že 
niektorí Židia v týchto pohnutých rokoch 
nemuseli Slovensko opustiť, ale boli to 
zásadne len tí, ktorých Slovenský štát na 
svoje fungovanie potreboval – významní 

lekári, vedci, technici. Dajú sa týmto doslova vypo-
čítavým krokom vyvážiť tisíce zavraždených? Asi 
ťažko... Tak prečo je stále na Slovensku také vysoké 
percento ľudí, ktorí sú až do krvi schopní obhajovať 
fašistickú minulosť svojej krajiny? Mám pocit, že tu ide 
o akýsi vnútorný boj s naším stáročným komplexom. 
Veď stále veľmi často na Slovensku začujete slová 
typu: všetci boli vždy proti nám, všetci nám spôso-
bovali a mnohí ešte stále spôsobujú problémy, utlá-
čali nás či už Maďari, Česi, Židia, Cigáni (karikatu-
rista Marián Vanek to veľmi výstižne vyjadril úslovím 
„Slovák a krivda“). Verím však, že tým, že Slovensko 
získalo samostatnosť, postupne tieto tendencie opad-
nú a  budeme si nielen za všetko pozitívne, ale i to 
negatívne konečne môcť len sami. S históriou to bude 
však horšie. Prehodnotiť niektoré názory bude nepo-
chybne chcieť dlhší čas a možno i výmenu generácií, 
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ktoré už nebudú na udalostiach emocionálne zain-
teresované, budú ich brať pragmaticky, na základe 
dostupných faktov. Čo dodať na záver v čase tohto 
smutného jubilea? Myslím si, že najvýstižnejšie to 
vyjadril jeden z diskutujúcich na blogu, ktorý uverej-
nil denník Pravda na svojich internetových stránkach 
a zameral ho na názory na proces s Jozefom Tisom 
a jeho popravu: „Žil, bol, ale určite nie je výkvetom 
národa!“
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Parlament                
o Kosove   

Národná rada Slovenskej republiky prijala 
veľkou väčšinou (123 hlasov v 150-člennom 
parlamente za, 19 sa zdržalo) deklaráciu, 
odmietajúcu Ahtisaariho plán samostatnos-
ti pre Kosovo. Vyjadrila presvedčenie, že 
„úplná a ničím neobmedzená nezávislosť 
provincie Kosovo nie je v záujme stability 
regiónu“ a že „riešenie budúceho štatútu 
Kosova musí vychádzať z legitímnych požia-
daviek Srbska ako aj z rešpektovania Charty 
Organizácie Spojených národov a ostatných 
medzinárodných právnych noriem“. Sloven-
skú diplomaciu však deklarácia k ničomu 
nezaväzuje. 

Pál Csáky        
predsedom SMK

Napriek očakávaniam väčšiny analytikov, 
najdlhšie slúžiaci predseda strany na Sloven-
sku Béla Bugár neobhájil svoju pozíciu. Do 
čela Strany maďarskej koalície zvolili delegá-
ti kongresu doterajšieho podpredsedu SMK 
a bývalého vicepremiéra Pála Csákyho. Vo 
funkcii tak po deviatich rokoch nahradil Bugá-

ra. Vydaných bolo 325 hlasovacích lístkov, 
platných bolo 324. Pála Csákyho podporilo 
169 hlasujúcich, Bugár získal podporu 155 
delegátov kongresu.

Objavili sa výhrady, že hrozí radikalizácia 
strany a posilnenie pozície Miklósa Duraya, 
ktorý Pála Csákyho podporoval. Hlavnou 
zásadou novozvoleného predsedu bude 
kontinuita. „Žiadnu radikalizáciu neplánu-
jeme, s Bélom Bugárom budem úzko spo-
lupracovať,“ povedal však Csáky. Uviedol 
tiež, že Miklósa Duraya navrhol na piaty 
najvýznamnejší post v strane, a to na funk-
ciu  podpredsedu pre stratégiu. Dovtedy bol 
Duray výkonným podpredsedom a teda stra-
níckou dvojkou. Novozvolený predseda SMK 
ponúkol Bélovi Bugárovi funkciu čestného 
predsedu strany, Bugár to však odmietol. 
Ostáva radovým poslancom Národnej rady 
SR. Po tomto funkčnom období natrvalo 
odchádza z politiky, zostane však radovým 
členom SMK. Podpredsedami strany sa stali 
József Berényi, Iván Farkas, Gyula Bárdos 
a Miklós Duray.

Niekoľko dní po kongrese napadol Mik-
lós Duray Bélu Bugára, že ho riadil agent 
ŠtB, predsedníctvo SMK sa postavilo za 
Bugára.

Pravdepodobne to nie je apríl, ale v apríli sme sa dozvedeli, že druhým 
najdôveryhodnejším slovenským politikom je Ján Slota. Pravda je, že jemu asi 
možno veriť, že čo na srdci, to na jazyku. Nepretvaroval sa nikdy. No a teraz sa 
prestali pretvarovať aj Slováci, ktorí predtým chceli nahovoriť EÚ či NATO, do 
ktorých sa tlačili, ba aj sami sebe, že sú iní. Nuž iní možno sme, ale inak. 

Kedysi o ňom v televízii povedali, že pre niekoho je to ten najslovenskejší 
politik, pre iného ľudový rozprávač. Myslím si, že sa to navzájom nevylučuje. 
Dlhé roky sa udržiaval v povedomí aj ako neohrozený favorit každotýždenných 
ankiet o najhorší výrok – či už v dennej tlači, alebo tej najslávnejšej v TV Markí-
za. Mimochodom, tá anketa sa volá „Radšej hamovať, ako banovať“. Všetkým, 
čo chcú dokázať, že Česi nerozumejú po slovensky, odporúčam práve túto vetu 
namiesto večného vypytovania sa na ťavy žerúce čučoriedky. Pre čitateľov, ktorí 
na názve tiež stroskotali, pripájame preklad zo slovenčiny do slovenčiny: Radšej 
brzdiť, než ľutovať.

Ján Slota veru nikdy žiadna brzda nebol, na motorke i na motorovom roga-
le ide vždy na plný plyn. A tak aj v politike. Navyše všetci vieme, na čo jazdí: 
„Samozrejme, že si vypijem, nie som ani abstinent, ani impotent, som normálny 
Slovák.“ 

„My budeme bojovať za svoje územie, za metre štvorcové, za každý meter 
štvorcový a nedáme ani centimeter štvorcový tým hajzlom maďarským... nasad-
neme do tankov a vyberieme sa na Budapešť!“ znie jeho asi najslávnejší výrok. 
V duchu visegrádskej spolupráce sú aj ďalšie citáty tohto pôvodne demoličné-
ho technika, napríklad: „Už v roku 1248 jeden franský biskup sa po návšteve 
Karpatskej kotliny čudoval, ako mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým 
škaredým ľuďom. Myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy 
s krivými nohami a ešte hnusnejšími koňmi...“ V prípade nešťastníčky Hedvigy 
Malinovej mal tiež jasno: „Od začiatku som vedel, že je to kamufl áž, lebo inak 
by sme o tom vedeli. Bol to hon na čarodejnice. Extrémisti sú všade inde, len na 
Slovensku nie.“ No asi by o tom naozaj vedeli.

Avšak napodiv nemá rád ani Slovákov. „Slováci sú geneticky hlúpy národ,“ 
povedal nám tento geniálny biológ a po voľbách v roku 2002 ešte dodal: „Slo-

venský národ je dosť sprostý národ, i keď som jeho súčasťou. Ale, keď niekto 
chce ísť niekde a silou mocou chce ísť tam, no tak, keď je tak sprostý, že tam 
chce ísť do tej hnojačky, tak nech tam ide.“ A milované Slovensko? „Toto nie 
je štát, ale organizovaný bordel. Takto to napíšte a dajte to aj do úvodzoviek.“ 
Ako dlhoročný primátor Žiliny miluje aj jej obyvateľov, s láskou o nich povedal: 
„Nech si ľahnú do kanalizácie a nech sú spláchnutí do toho najhlbšieho hovna.“ 
Neobmedzuje sa však iba na niekdalšiu uhorskú okolicu, kam kameňom doho-
díš. Podľa hesla „Mier a zdar ďalekému aj blízkemu!“ sa dokáže pekne vyjadriť 
o kadekom. O Holanďanoch napríklad poznamenal: „Ja si myslím, že aj Pán 
Boh zariadil, že už majú hladinu mora nad pevnou zemou, po čase sa ľadovce 
roztopia a takúto zvrhlú zem zmietnu z povrchu zemského.“

Má tolerantný postoj k homosexuálom: „Nech sa majú radi títo zhovadilí ľudia 
niekde doma. Nech sú zavretí a nech sa milujú podľa svojich predstáv. Nenor-
málni chorí ľudia nám tu budú chodiť po uliciach a ešte budú vystavovať svoje 
nechutné zvrhlé orientácie na verejnosti.“ Takisto aj k Rómom: „Žiaden rómsky 
národ neexistuje, to je hovadina, sú to cigáni, ktorí lúpia, vraždia...“ S tými však 
podpísal dohodu o spolupráci! „Jediný Slota má srdce, ktorý možno nahráva 
Rómom,“ nechal sa počuť so zvláštnou gramatikou a veselým prízvukom róm-
sky líder Fízik.

O najbližšej spolupracovníčke Anne Belousovovej povedal napríklad aj toto: 
„Určité dievky neukojené majú určité snahy sa realizovať, pretože sa nevedeli 
ani poriadne vydať, ani porodiť nejakého poriadneho slovenského chlapca... tak 
vidia svoju realizáciu v politike, i keď k tomu, aby rozumeli politike, majú veľmi 
ďaleko. Ona by mohla tak nanajvýš riadiť verejné WC a rozdávať papier.“ A ona 
o ňom? „Mne boli v živote oporou najmä dvaja ľudia. Jeden tu už nie je a ten 
druhý je mi oporou stále. Je to Ján Slota.“ Tak tomuto hovorím šikovný politik. 
Ale naozaj, tentoraz bez irónie. 

A má aj nasledovníkov. Minister hospodárstva Jahnátek vytiahol do boja proti 
korupcii tým, že aj štátne podniky by sa mali naučiť zúčtovať úplatky pri predaji 
zbraní. A všetko je v poriadku. Len môj rozum je pribrzdený a zostáva stáť.

P. A. F. Ztohohotový

Veteška bude    
kandidovať 

Viliam Veteška, podpredseda ĽS-HZDS 
i parlamentu, bude na júnovom sneme kan-
didovať na predsedu Ľudovej strany - Hnutia 
za demokratické Slovensko. „Prijmem návrhy 
okresných snemov,“ povedal Veteška. Dôvo-
dom sú klesajúce preferencie hnutia, keď 
stratilo milión voličov. „Aj v HZDS musí začať 
platiť právo a spravodlivosť,“ dodal k rozhod-
nutiu vypočuť želanie okresov. Vetešku nomi-
novali najprv dva okresné snemy - v Pezinku 
a Novom Meste nad Váhom. Krátko nato sa 
pridali snemy v Piešťanoch, Žiline, Považskej 
Bystrici a Púchove. Mečiar mal protikandidá-
ta len raz, Milana Kňažka v roku 1993. 

Diskusie okolo 
reforiem

Po nástupe novej vlády sa veľké zmeny 
reforiem zatiaľ nekonali, hoci rôzne menšie 
zmeny typu zrušenia poplatkov u lekára prišli. 
Teraz sa pripravuje nový zákonník práce, kto-
rý má posilniť práva zamestnancov a odbo-
rov. To sa nepáči zamestnávateľom, opozícii, 
ale výhrady majú aj SNS a ĽS-HZDS. 

Súčasne Ministerstvo fi nancií pripravuje 
návrh na zníženie dane z príjmov zamest-
nancov aj podnikateľov zo súčasných 19 
percent na 16 percent. Daň z pridanej hod-
noty (DPH), ktorá v súčasnosti dosahuje 
pre väčšinu tovarov 19 percent a pre lieky 
a zdravotnícke pomôcky desať percent, by 
sa meniť nemala. Prípadné zníženie dane 
z príjmu by údajne nemalo mať negatívny 
vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, pretože 
by súčasne mali zaniknúť rôzne výnimky. 
„Chceme to fi nancovať zrušením výnimiek, 
ktoré dnes majú rôzne privilegované sku-
piny,“ povedal Richard Sulík z komisie na 
prípravu zákona o dani z príjmov, ktorý je 
zároveň poradcom ministra fi nancií Jána 
Počiatka. Podľa Markízy by sa mali zrušiť 
napríklad daňové výhody pre poslancov, 
sudcov a prokurátorov. Návrh nepočíta 
ani s možnosťou odviesť dve percentá 
dane z príjmov pre neziskové organizácie. 
„Plánujeme zrušiť vyše 40 výnimiek, to sú 
takmer všetky,“ uviedol Sulík. Defi nitívne 
o materiáli rozhodne vláda. Jeho osud je 
neistý.

Daňovú reformu, ktorá okrem iného od 
roku 2004 zjednotila sadzby DPH a dane 
z príjmu, presadila bývalá vláda 

... a rozum zostáva stáť
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Praha
bola pre mňa
posvätná

Stano Dančiak sa narodil  26. októbra 1942 v Brati-
slave. Hoci stredoškolské vzdelanie absolvoval na 
Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný laborant, 
túto profesiu nikdy nevykonával. V roku 1961 nastúpil 
na Vysokú školu múzických umení. Po skončení vysokej 
školy bol angažovaný v Slovenskom národnom divadle, 
kde pôsobil jednu sezónu. Po jej skončení nastúpil na 
dva roky na základnú vojenskú službu, počas ktorej sa 
aktívne zapájal do činnosti Vojenského umeleckého 
súboru. V roku 1968 sa vracia opäť do SND, v ktorom 
aj s priateľmi dáva výpoveď a zakladajú Divadlo na 
Korze. V ňom pôsobí od roku 1969 až do jeho zatvo-
renia v roku 1971. V tom istom roku bol pridelený na 
Novú scénu, kde pôsobil dvadsať rokov. V súčasnosti 
je členom Činohry Slovenského národného diva-
dla. Stano Dančiak aj napriek vážnym problémom 
so zrakom zo svojich divadelných aktivít nezľavuje.

Ako pracujete dnes na svojich úlohách? 
Kvôli problémom so zrakom mám teraz úplne iný 

systém učenia. Mám to všetko nahraté, pretože vizu-
álnym spôsobom sa učiť nemôžem. Je to o to namá-
havejšie. To počuté mi trvá dlhšie, pretože nikto to 
nevie nahrať neutrálne, aby to bol len text. Každý 
do toho dáva trošku hereckého talentu. To ma ruší. 
Potreboval by som, keby to niekto vedel prečítať ako 
noviny. Ďalšou mojou aktivitou je teraz „Hamlet“, kto-

rého premiéra bola v apríli v novom divadle. Tam hrám 
symptomatickú rolu hrobára. Viete, sám sa nepocho-
vám, hrobár môže byť aj slepý, vykopať trošku kratší 
ten hrob. Čiže Hamlet tam bude v hrobe asi sedieť... 

 Mnoho vecí sa dnes točí v kultúre okolo peňazí. 
Ako vnímate snahy zaviesť do divadla prvky trho-
vých mechanizmov? 

Nikdy v živote, v žiadnej krajine ani v Anglicku, kde 
je naozaj divadlo posvätný chrám, ani v Paríži, kde 
sú stovky divadiel, sa žiadne divadlo samo neuži-
ví. Všetko dotuje štát. Možno na Broadwai sú výni-
močné divadlá, ktoré pol roka denno-denne hrajú 
to isté predstavenie, tí možno môžu byť v pluse. 
Divadlo sa ale nedá samofi nancovať nikde na svete. 

Ako by ste to riešili vy, povedzme ako minister 
kultúry? 

Strašne dávno ich bolo treba urobiť a nie čakať od 
roku 1989. Chybou bolo zrušiť fi lmovú tvorbu, zrušiť fi l-
movú tvorbu v televízii, zrušiť verejnoprávnu televíziu, 
kde sa vyrábali inscenácie, odrovnať režisérov a hercov. 
Teraz keby to znovu založili, nemá tam kto hrať, lebo to 
nebudú vedieť. Viete, to je iné herectvo ako v divadle, vo 
fi lme, v rozhlase. Nebudú mať ani pomocný súbor, kto-
rý vytvára feeling. Aj verejnoprávna televízia prešla na 
výzvy ako robia súkromné televízie, začali im závidieť, 
že oni môžu robiť reklamu, tak ju tam začali dávať aj oni. 

 Ako sú na tom dnes slovenskí herci? 
Viete, ja som natočil osemdesiat alebo deväťdesiat 

fi lmov. Ak robíte len dabing, nenaučíte sa nič iné len 
kričať, neviete intonovať, logicky prečítať jednu vetu. Za 
Malackami týchto nových hercov nikto nepozná. Niektorí 
sú talentovaní, len treba s nimi pracovať. Nemôžete 
sa na zlých textoch a zlej réžii uplatňovať. Musíte sa 
vzdelávať, musí vás niekto ťahať, naučiť čítať text, 
odkrývať, aby to malo zmysel. A vy z toho musíte mať 
osobnú radosť. Ja som v šesťdesiatych rokoch chodil 
za divadlom do Prahy a pre mňa bola Praha posvätná. 
Mali sme tam s Činoherným klubom družbu a hrávali 
spolu. Dnes, keď som v Národnom divadle a máme 
družbu s českým Národným divadlom, vidím, ako 
české divadlo pohltila komercia. Tých talentovaných 
mladých hercov. Radšej chodia hrať reklamu, pretože 
za to majú peniaze a inscenácie odohrajú ľavou zad-
nou. A to už je na predstaveniach vidieť. Že sú neprí-
tomní, stali sa z nich len glosátori nejakých textov, už 
sa navzájom nepočúvajú. A stará generácia zabudla 
odovzdať remeslo. Preto Česi volajú na zaujímavé 
divadelné projekty slovenských hercov. Oni to raz 
pochopia, ale bude im chýbať jedna herecká generácia. 

  Takže mladá herecká generácia je na tom lepšie 
na Slovensku ako v Čechách? 

Viete, oni si nezničili fi lm. Vyrábajú tridsať a viac fi lmov 
ročne. Sponzorsky. U nás ani toto sponzorstvo nie je 
doriešené. Sponzor z toho nemá nižšie dane, dáva to 
ako tringelt, že vás má rád ako herca. Prídete za ním, či 
by vám nedal fi nancie na jeden projekt. Dá vám, ale len 
2,50 a tak musíte ešte troch-štyroch osloviť. Tí vám dajú 
tiež po dve päťdesiat a keď to nakoniec zložíte, zistíte, 
že to nejde. U nich to funguje, dajú do toho 20 miliónov 
a ešte majú aj rezervu na ďalší fi lm. Je to nepomerne 
inak. Ale ja som si na to zvykol, pretože nadstavba 
(vzdelanie, kultúra) pri zmene režimu vždy dostávala „po 
papuli“. A nikoho netrápi, že spoločnosti chýba vedomie. 

 Narodili ste sa v Bratislave, žijete v Bratislave, 
považujete ju za svoj domov? 

Áno, považujem Bratislavu za svoj domov. Vďaka pro-
fesii mojej ženy (letušky) som prelietal celý svet, niekde 
som bol aj trikrát aj štyrikrát. Ešte som nebol na Novom 
Zélande a na severnom póle. Ale tam sa veľmi nepo-
náhľam. Mám teda veľa precestované, videl som rôzne 
nádherné kúty sveta a tam som si mohol overiť, či mám 
rád Slovensko, svoju krajinu. Nech som však kdekoľvek, 
po mesiaci sa musím vrátiť domov. 

V akom vzťahu ste so svojimi priaznivcami? 
Aj keď ich nevidím a nemôžem sa im poďakovať osob-

ne, teším sa, že mi svoju priazeň aj počas predstavenia 
dávajú najavo. Zvlášť vtedy, keď hrám niečo náročné na 
zrak a vidia, že som z predstavenia nezľavil. Pretože diva-
dlo je od slova dívať sa a keby divák nechodil, stráca svoj 
účel. Priazeň je príjemná, a preto sa budem snažiť dovte-
dy, kým budem vládať. Divadlo ma veľmi napĺňa. Mám rád 
aj úspech aj potlesk. A každé predstavenie je iné. Pre-
tože divadlo je divadlo okamihov. Tam sa musíte stretnúť 
s divákom, ktorý vám rozumie. Aj toto hľadanie diváka je 
pre mňa zvláštnymi ocenením. Každé predstavenie má 
svoju dávku autentičnosti a to rád hrávam. Mám rád diva-
dlo pravdy, kde môže dávať najavo svoje pocity. A keď sa 
mi ľudia prihovárajú po predstavení, vtedy si poviete, že 
ste tomu zbytočne nevenovali čas, že má to zmysel. 

Michal Feik
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Bratislavské Štúdio L+S uviedlo uprostred apríla nové predstavenie Tankreda Dorsta 
„Ja, Feuerbach“. Hra, v ktorej sa predstavil Stano Dančiak v hlavnej úlohe, vznikla pod taktovkou 
režiséra Jakuba Nvotu. Úloha tu núti Stana Dančiaka rekapitulovať celý svoj herecký život, 
všetky svoje postavy, zážitky a skúsenosti z javiska. Napriek tomu, že je to veľmi populárny 
a vynikajúci herec, nikdy mu žiaden režisér nevenoval úlohu, ktorá by bola tak trocha o ňom, 
pre neho, ktorej by sa mohol zhostiť s humorom a gestami jemu vlastnými. Na takmer prázdnom 
javisku, s minimom rekvizít vidí divák herecký koncert, ktorým Dančiak rozohrá priestor okolo seba, 
svoje telo, svoj hlas, svoje fl uidum i svoje herecké umenie. 
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přístup vlády a parlamentu například 
k Senátu a k ústavě, kterou sami 
formulovali, navrhli a velkou většinou před 
necelými dvěma roky schválili, svědčí 
o tom, jak málo si naši volení zástupci 
váží i vlastních názorů, o cizích nemluvě. 
Pozoruhodné je, že jsou podstatně 
více ochotni vyškrtnout z ústavy senát, 
nežli opravit zákon, kterým si jen tak 
mimochodem odhlasovali například imunitu 
jako výsadu, mít před zákonem jiná práva 
nežli ostatní občané.

Než se pokusím vyvodit z naší 
politické situace závěr, dovolte uvést 
pár konkrétních událostí a porovnat 
se standardní rutinou států skutečně 
demokratických. Opírám se přitom o fakt, 
že jsem v nedávné minulosti prožil téměř 
čtvrt století v několika vyspělých západních 
demokraciích.

V Německu, Francii, Británii a třeba 
ve Skandinávii se formy demokracie od 
sebe navzájem liší, společný mají však 
už zmíněný princip oddělení moci. A také 
hledání konsenzu kompromisem. Vyskytují 
se tu sice situace, kdy poslanci zvoleni 
za určitou stranu výjimečně hlasují proti 
vlastní stranické linii, rozhodně však 
nejsou pravidlem, či masovým jevem 
jako u nás. Ještě nepředstavitelnější je, 
že by došlo k přímému mocenskému 
protikladu mezi vládou a jejími poslanci.
Vláda totiž jednoduše nepředkládá své 
návrhy parlamentu, pokud je nemá pevně 
zakotveny mezi svými poslanci a nemá 
tedy zajištěno, že pro ně budou také 
hlasovat. Stačí ji totiž odpor opozice a 
hrozba vyslovení nedůvěry, aby si na 
podobná dobrodružství dávala pozor. 
V naši domácí situaci nic takového nehrozí. 
Připomenu jen, že například pro paní 
Thatcherovou, jejíž vládu jsem v Británii 
osobně zažil, by bylo nepředstavitelné 
nedonutit své poslance hlasovat pro její 
návrhy. Pokud připouštěla výjimky, pak 
s vědomím, že jde o situace, kdy to její 
vládní návrhy neohrozí. Náš pan premiér, 
který je jejím velkým obdivovatelem, by 
si možná měl vzít příklad právě z této 
její vlastnosti. Paní Thatcherová však 
pokládala respekt pro principy demokracie 
za naprostou samozřejmost a ani by ji 
nenapadlo je obcházet, i když její vláda 
měla takovou většinu, že by si to byla 
mohla bez obav dovolit. I v tom by ji mohl 

Nejsem expert v oboru ústavního práva 
a nechci se tedy vyjadřovat k tomuto 
konkrétnímu příkladu, v zásadě však 
oddělení moci zákonodárné (parlamentní 
pravomoci) od výkonné (kompetence 
vlády a státní správy) silně podporuji. 
Jde totiž o jednu ze základních podmínek 
fungování jakéhokoli typu parlamentní, 
tedy zastupitelské, demokracie – o princip 
oddělení moci zákonodárné, výkonné a 
soudní a jejich nezávislost. V nich ústava 
je zákonem nejvyšším, nadřazeným všem 
ostatním.

Jako připomínka a varování před 
následky nedodržování demokratických 
principů přichází chabý protest právníka 
Kalvody právě včas. I když se obávám, 
že bez povšimnutí zapadne v kolotoči 
politických absurdit, kterých jsme 
dennodenně svědky. Posledním vrcholem 
byly nedávné události v Poslanecké 
sněmovně ČR, kde návrh zákona o 
všeobecných volbách, schválený vládou 
a předkládaný ministrem vnitra, který je 
členem největší vládní strany, byl odmítnut 
dvěma třetinami poslanců sněmovny, v níž 
má vláda pohodlnou většinu. Přičemž 
proti hlasovali, mimo jiné, právě všichni
poslanci strany ministra vnitra! Dovolte 
použít silný výraz: To není demokracie, to 
je Kocourkov.

Obávám se však, že nejde o Kocourkov 
výjimečný a že naše politická situace 
oslabuje občanské vědomí demokracie 
a jejího smyslu. A to právě v době, kdy 
klademe k demokracii základy. Není 
pochyb o tom, že za daných okolností 
bude jejich stavebním materiálem písek 
a pevnost stavby našeho demokratického 
domu bude tomu odpovídat. V sázce je 
mnohem více než jeden zákon. I když 

napodobit předseda vlády, který si u nás 
plete osobní nechuť k institucím, jež sám 
nechal schválit, s právem zabránit jejich 
vzniku. To totiž není demokracie, to je 
kombinace autokracie a anarchie.

V našem malém, českém případě se 
například běžně nedohodnou ani jednotlivé 
strany vládní koalice mezi sebou, nebo 
se nedomluví na tom, o čem se vlastně 
dohodly. Je zcela běžné, že jednotliví 
členové vlády po jejím zasedání informují 
zcela rozdílně o jeho průběhu. To je samo 
o sobě absurdní. Ještě horší ale je, když 
toho slabá opozice nedovede využít a 
nejhorší, když to projde bez povšimnutí 
v tisku a médiích, které jsou v demokracii 
svobodné a nezávislé právě proto, aby 
mohly včas varovat a alarmovat.

K příkladům na hlavu postavené 
demokracie posledních dnů patří i zdánlivě 
nevinné jevy, jako jsou cesty poslanců 
po světě za účelem ‚jednání‘. Tak jsme 
se mohli například dočíst, že skupina 
poslanců jednala se zástupci fi rmy J. P. 
Morgan a vyčítala jí, že špatně plní úlohu 
konzultanta našeho Telekomu, nebo že 
skupina poslanců bude v USA jednat o 
otázkách bezpečnosti. Nejde-li o zkreslení 
nevědomými novináři, pak jde o vážnou 
věc. Poslanci se totiž mohou informovat, 
ale nemají co jednat – to je věcí vlády a 
státní správy. Protože ale v našich malých 
českých podmínkách kdekdo „jedná“, aniž 
o tom často ví ten, kdo jednat má, jsou 
výsledky našich jednání jaké jsou. Viz 
smlouva Škoda-VW, „úspěšná“ jednání 
v Moskvě o splácení ruského dluhu, která 
se musela pracně doplňovat jednáními 
v Praze, jednání o různých privatizačních 
aférách atp.

Nerad to říkám, ale obávám se, že 
všechny tyto úkazy jsou pouze důsledkem 
našeho nerespektování principu 
demokracie od samého počátku. Kdo se 
dnes ještě rozpomene na to, že sněmovna, 
kterou máme, je sněmovnou zvolenou 
v jiném státě a pro jiný účel? Často potom 
slyšíme od našich vedoucích politiků 
uklidňující slova o tom, že to, či ono nám 
‚v zahraničí neuškodí‘, že instituce jako 
OECD, Rada Evropy, Evropská unie, či 
NATO ‚chápou‘ to, či ono, nebo nám jsou 
obecně nakloněny ‚...přesto, že…‘. Tito 
politikové ve své nezkušenosti nechápou, 
že ‚Západ‘ nám nebude nic vyčítat, ani nás 
peskovat. Jenom zaregistruje co děláme 
a zařídí se podle toho. To je mnohem 
horší, protože to na nás, nezkušené, klade 
nároky, abychom principy demokracie sami 
pochopili a pak se jimy také řídili. Teprve 
pak si budeme moci říkat demokratický 
stát.

(Autor je nezávislý publicista) 
Práce, 29. 6. 1994

Ústava

EGON LÁNSKÝ  

Podle Jana Kalvody, místopředsedy vlády ČR pro legislativu, má vláda výhrady k návrhu jednacího 
řádu Parlamentu ČR. Konkrétně k paragrafu, který parlamentu umožňuje kontrolu jednotlivých členů 
vlády a státních úřadů a tím se de facto podílet na výkonné moci.
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Farby
LÁSKY
„Dôvodom, prečo tu všetci sme, je láska a to 
bude tiež jediné, čo si z tohto sveta odnesieme. 
Akú podobu bude mať tá naša, záleží len 
na nás...“ povedala nám počas rozhovoru 
Jana Haluková, tanečnica fl amenco, o ktorej 
sme podrobnejšie písali v predminulom čísle 
Slovenských dotykov. Táto jej veta sa stala 
i mottom tanečného príbehu „Colores de amor“, 
ktorý mohli milovníci ohnivého španielskeho 
tanca vidieť uprostred apríla v pražskom Divadle 
ABC.  Janka, teda „La Chiri“, ako ju Španieli 
nazvali, bola i autorkou námetu a spoluautorkou 
choreografi e – pripravila ju spolu s Juanom 
Polvillom, známym a uznávaným španielskym 
tanečníkom fl amenca, ktorý bol i hlavnou 
hviezdou večera. Spolu s „La Chiri“ predviedli 
pomocou temperamentného tanca, plného 
vášne, šťastia a hrdosti, všetky podoby lásky. 
Od zamilovanosti, cez túžbu po slobode, samotu 
i smútok, až po vždy očarujúce naplnenie lásky. 
Pre stredoeurópana to bol naozaj nevšedný 
zážitok, z ktorého sa chvíľami až krútila hlava. 
Španielske rytmy v divákoch nepochybne 
zanechali výraznú stopu a treba len veriť, že 
Janka čoskoro zasa pripraví nejaké podobné 
príjemné a pôsobivé fl amencové vystúpenie. 
Atmosféru predstavenia sa vám pokúsime 
priblížiť aspoň fotografi ou...

(nv)

...avšak z rovnakej osvedčenej látky – tak by sa dal charakterizovať zážitok z najnovších kusov legendárneho Radošin-
ského naivného divadla. Na festival Slovenské divadlo v Prahe do Divadla bez zábradlí priviezli Radošinci hru Desatoro, 
ktorá bola prvou, pozostávajúcou z inscenovaných poviedok. V dlhočiznom repertoári RND ju už medzičasom stihla 
nasledovať inscenácia ďalších pod názvom Sedem hlavných hriechov. 

Kto má rád poetiku Radošincov, nemusí sa obávať. Autorom poviedok je Stanislav Štepka, jazyk i humor sú podob-
né, nechýbajú ani pesničky. Kto mal pocit, že sa toto divadlo už trochu opakovalo, môže sa potešiť, že prišiel nový 

impulz. „Už vari desať rokov s nesmiernou pasiou počúvam, ale i zapisujem si autentické príbehy, ktoré ma nedávno 
inšpirovali, aby som napísal svoju prvú knižku poviedok. V procese písania sa však stalo, že desať poviedok z chys-
taného cyklu sa zrazu začalo až priveľmi podobať desiatim Božím prikázaniam,“ hovorí neobmedzený kráľ RND 

Stano Štepka. Témy sa ujal režisér Ondrej Spišák. Vzniklo akési humorné nementorské rozjímanie na tému desato-
ra. Rozhodne sa mýlili dedinskí farári, ktorí začali na toto predstavenie organizovať zájazdy veriacich. Hra ukazu-
je, ako témy desatora žijeme, ale často úplne inak, než by nám ono prikazovalo, niekedy aj inak, než by sme chceli.
 Silnou stránkou predstavenia sú tradične dobré herecké výkony celého širokého súboru divadla. Stano Štepka má silné-
ho protihráča v Csongorovi Kassaiovi, popri osvedčených tvárach divadla zaujala aj mladá hrajúca dramaturgička Kristína 
Farkašová.             (low)

KULTÚRNE UDALOSTI

Radošinci
v novom kabáte

Rusínsky Titanik

z Prešova
Najodvážnejším počinom dramaturgie festivalu Slovenské divadlo v Prahe bolo tento rok bez diskusie angažovanie 

rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova. Trúfam si povedať, že tento risk vyšiel. Istý novinár s ukrajinskými 
koreňmi si ma pred predstavením doberal, že titulkovacie zariadenie nebude. So znalosťou slovenčiny a jej východo-
slovenských dialektov na jednej strane a ruštiny na strane druhej som však jazyk zvládol. A oplatilo sa, napokon veď 

predstaveniu predchádzala vynikajúca povesť. Iste aj vďaka tomu sa konalo príjemné prekvapenie - divadlo sa takmer 
zaplnilo. Publikum bolo pestrejšie než na iných kusoch v rámci festivalu. Boli tam Slováci, Rusíni, Ukrajinci aj pár zveda-
vých Čechov.

Text v súčasnosti najhranejšieho bulharského dramatika inscenoval Jozef Ciller, dosiaľ známy iba ako scénograf. Na 
režijný debut si vybral neľahkú látku, ktorá jemne parafrázuje bezvýchodiskovú situáciu osadenstva potápajúcej sa lode. 
Štyria ľudia čakajú na vlak na zrušenej stanici. Nechcú odcestovať, iba čosi ukradnúť. Vlaky prichádzajú a odchádzajú, 
ale žiadny nezastaví. Raz však vypadne bedňa s iluzionistom Harrym a päť alkoholikov nahliada do hĺbok reality i svojho 
vnútra. A možno ich ani nie je päť, možno je niekto len niečou predstavou...

Divadlo Alexandra Duchnoviča je jediným divadlom na svete, ktoré hrá v rusínčine. Dostalo sa mu v ostatnom čase 
nejedného ocenenia na Slovensku i v zahraničí.            (vs)
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Aj dvanásty ročník preto začal veľ-
mi slávnostne a ako vždy za veľkého 
záujmu divákov. Ako podčiarkol starosta 
mesta RNDr. Josef  Ošťádal, jar si bez 
slovenskej udalosti už ani nevedia pred-
staviť. A množstvo predstavení, hudob-
ných vystúpení a výstav sa už vari ani 
nedá zrátať. Tento ročník otvorila svojím 
koncertom v súčasnosti v Česku veľmi 
populárna slovenská herečka a muziká-
lová speváčka Daniela Šinkorová, ktorá 
navodila muzikálovými melódiami príjem-
nú atmosféru celého večera. Po skončení 
jej predstavenia si diváci mohli pozrieť 
i veľmi sympatickú výstavu slovenských 

naivných maliarov zo srbskej Kovačice. 
Svojrázne obrázky týchto „nedeľných 
maliarov“, ako ich tiež nazývajú (cez 
týždeň musia Kovačičania pracovať 
na poliach a k maľovaniu sa dostávajú 
len v nedeľu) vari ani netreba predsta-
vovať. Majú svojbytnú techniku i veľmi 
svojbytnú farebnosť. Napokon, veľakrát 
sme o nich na stránkach nášho časo-
pisu písali – kovačickí maliari sú totiž 
už päťdesiat rokov svetovým výtvar-
ným fenoménom. Zdá sa teda, že štart 
prehliadky slovenskej kultúry nabral ten 
správny smer. A pestrosť programu pre-
durčila aj jeho kvalitu. Diváci sa už počas 

otvorenia tešili na česko-slovenskú kve-
tinovú show, na slovenskú omšu, literár-
nu besedu s mladými slovenskými autor-
kami, zábavný program míma Vlada 
Kulíška, fi lmové predstavenie „Zostane 
to medzi nami“, bluesový koncert Silvie 
Josifoskej a bandu, či Politické haraše-
nie, ktoré pripravila Zuzana Bubílková 
spolu s Martinom Maxom. Keď budete 
čítať tieto riadky, bude dvanásty ročník 
v Moravskej Třebovej už minulosťou 
a pomaly, ale iste, sa začne chystať ten 
trinásty. Už teraz mu prajeme úspech 
a milé prijatie publika.

Naďa Vokušová

Pôvabné východočeské mestečko Moravská Třebová opäť privítalo na konci apríla 
slovenskú kultúru,  ktorá už neodmysliteľne patrí k tomuto regiónu. Práve tu sa 
totiž zrodil festival Dni slovenskej kultúry po českých mestách, Moravská Třebová 
vlastní teda prestížne prvenstvo. Slovensko-český klub organizuje podobné 
prehliadky už v jedenástich českých mestách, ale na hranicu východných Čiech 
a Moravy chodíme obzvlášť radi. Je tam totiž nielen príjemne, ale obyvatelia zo 
širokého okolia majú k slovenskej kultúre obzvlášť ten najhlbší vzťah.

VERNISÁŽ VÝSTAVY KOVAČICKÝCH MALIAROV

Slovenská

kultúra
v Moravskej Třebovej

VYSTÚPENIE TEMPERAMENTNEJ DANIELY ŠINKOROVEJ

FESTIVAL OTVORIL STAROSTA  JOSEF OŠŤÁDAL SPOLU S RIADITEĽKOU KULTÚRNYCH SLUŽIEB 
MESTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ LIBUŠOU GRUNTOVOU (VPRAVO)
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NA SVĚTE KNIHY 2007                    
AJ LÁNSKÉHO PAMÄTI

Slovenský knižný stánok aj na tohtoročnom pražskom knižnom veľtrhu Svět knihy 2007 už tradične zabez-
pečuje Literárne informačné centrum. Predstaví v ňom viac ako 400 kníh z najnovšej produkcie slovenských 
vydavateľov a viaceré čitateľsky zaujímavé tituly si budú môcť návštevníci veľtrhu priamo v slovenskom stánku 
– s tradičnou veľtrhovou zľavou – i kúpiť.

Literárne informačné centrum zároveň na veľtrhu každoročne organizuje i viaceré sprievodné podujatia, kto-
rých cieľom je predstaviť českému publiku viacerých slovenských autorov a ich nové diela a vôbec informovať 
o súčasnom literárnom dianí na Slovensku. 

V deň otvorenia veľtrhu – vo štvrtok 3. 5. 2007 v Literárnej kaviarni v programe Čo nové v literárnej Bratislave 
predstavíme o 15.00 hod. dvoch zaujímavých súčasných slovenských prozaikov: „klasika“ Dušana Mitanu, 
jedného z najlepších slovenských poviedkárov a Petra Krištúfka, prozaika a fi lmového režiséra, predstaviteľa 
mladšej generácie autorov. Úvodné slovo k ich tvorbe, rozšírené o pohľad na situáciu v súčasnej sloven-
skej literatúre prednesie literárny kritik Alexander Halvoník. A rovnako v deň otvorenia veľtrhu, ale o 17. hod. 
uvedieme v Slovenskom inštitúte poetické pásmo z tvorby Miroslava Válka Videl som tancovať jitterboogie. 
V pásme účinkujú Viera Kučerová a Martin Matejka a úvodné slovo prednesie autorka pásma, známa poetka 
Dana Podracká.

V piatok 4. 5. v sále Rosteme s knihou v programe V Labyrinte osudov predstavíme o 14.00 hod. preklady 
kníh slovenských autorov, ktoré vyšli v uplynulom roku v českých prekladoch. Známi českí vydavatelia a pre-
kladatelia predstavia preklady troch zaujímavých literárnych diel: od Václava Pankovčína novelu Tři ženy pod 
ořechem, od Uršule Kovalyk výber z jej poviedok pod názvom Obyčejný mrtvý otec a od Daniely Kapitáňovej 
detektívne ladenú novelu Ať to zůstane v rodině. Do „labyrintu osudov“ veľmi vhodne zapadne i predstavenie 
novej knihy Egona Lánského Incident s politikou. Predstavuje ju Slovensko-český klub a ide o česko-sloven-
ské texty, teda rôzne úvahy, eseje, glosy a rozhovory publikované v oboch týchto, autorovi rovnako blízkych 
jazykoch. Na prezentácii sa zúčastní aj Egon Lánský. Slovensko-český klub bude prezentovať aj svoju vyda-
vateľskú produkciu, a to konkrétne knihou spomienok Ľubomíra Feldeka „V (otcovej) Prahe“, pripomenutím 
života významnej slovenskej novinárky, ktorá žila a pôsobila v Prahe, Oľgy Szántovej z pera jej manžela 
Juraja „Nežila som nadarmo“, a jubilejným desiatym číslom literárneho štvrťročníka „Zrkadlenie-Zrcadlení“, 
ktorý vydáva spolu so Slovenským literárnym klubom v ČR.

V sobotu 5. 5. vo Veľkej sále znova uvedieme poetické pásmo Videl som tancovať jitterboogie, aby aj veľtr-
hové publikum malo možnosť započúvať sa do skvelej a stále nestarnúcej Válkovej poézie. O zložitosti jeho 
ľudských osudov, ale i význame jeho básnického diela pre modernú slovenskú a čiastočne i českú poéziu, 
budú v rámci tohto programu viesť dialóg slovenský spisovateľ Anton Baláž a český básnik Petr Skarlant.

Verím, že nielen čitatelia Slovenských dotykov, ale celá slovenská kultúrna komunita v Prahe si v dňoch 
3. – 6. mája nájdu cestu do Veletržního paláca a neobídu náš národný knižný stánok .

Anton Baláž

FAJČIARI NA 
SLOVENSKU

Od budúceho roku nastanú pre slovenských 
fajčiarov ťažké časy - ak parlament prijme zákon 
o ochrane nefajčiarov v navrhovanej podobe. Podľa 
neho by reštaurácie väčšie ako 50 štvorcových 
metrov mali na výber, či zakážu fajčenie úplne ale-
bo stavebne oddelia časť pre fajčiarov. Oddelený 
priestor pre fajčiarov by však musel byť menší ako 
pre nefajčiarov. V menších prevádzkach by o faj-
čení či nefajčení rozhodol prevádzkovateľ. Podľa 
Roberta Ochabu z Úradu verejného zdravotníc-
tva si zmeny žiadajú ľudia. „Verejná mienka žiada 

sprísnenie, podľa Eurobarometra 75 percent ľudí 
súhlasí s úplným zákazom fajčenia v reštauráciách 
a baroch,“ povedal. Fajčením v baroch a reštaurá-
ciách trpia podľa neho nielen návštevníci nefajčiari, 
ale aj zamestnanci, ktorí na rozdiel od hostí nemôžu 
zo zafajčených priestorov odísť. „Aj preto sme sa 
rozhodli pripraviť prísnejší zákon,“ dodal Ochaba. 
Návrh sa však nepáči prevádzkovateľom reštaurá-
cií a barov. Žiadajú, aby sa možnosť výberu pre-
vádzkovateľom, či sa v podniku bude fajčiť, alebo 
nie, rozšírila na podniky s rozlohou do 200 štvorco-
vých metrov. Úplný zákaz fajčenia alebo stavebne 
oddelený priestor pre fajčiarov by tak platil len na 
zariadenia s rozlohou vyššou ako 200 štvorcových 
metrov. Podľa Ochabu by však ľudia v takom prí-
pade ani nepocítili zmeny, takýchto podnikov nie 
je veľa. „Úplný zákaz považujeme za neprimeraný, 
pretože v súčasnosti dochádza k veľmi silnej regu-
lácii fajčenia na verejnosti,“ reagovala prezidentka 
Zväzu hotelov a reštaurácií Zuzana Šedivá. Navy-
še zväz považuje príkaz na stavebne oddelené 
priestory za „veľmi necitlivý zásah do interiérových 
a dispozičných riešení a vyžaduje značné investič-
né náklady“. Dnešný zákon síce upravuje povinnosť 
oddeliť miestnosti pre nefajčiarov, nie však staveb-
ne. Na Slovensku je pritom podľa prieskumov 62 
percent nefajčiarov. V dôsledku pasívneho fajčenia 
zomrie odhadom 519 ľudí ročne. Aké zmeny sa 
teda chystajú? Cigarety sa nebudú môcť predávať 
v potravinách ani v automatoch,  zákaz fajčenia 
bude v úradoch, obchodných domoch, divadlách, 
kinách, na výstaviskách,  dodržiavanie zákazu 
bude sledovať aj polícia a na škatuľkách cigariet 
budú výstražné texty a fotografi e.

(kl)

AMERICKÁ INVESTÍCIA                 
DO PREŠOVA

Viac ako 2,3 miliardy korún chce v Prešove preinvestovať americká spoločnosť Lear Corporation. Už koncom 
tohto roka by mali začať v novom výrobnom závode s výrobou sedadiel do automobilov. „O výbere lokality roz-
hodla geografi cká atraktívnosť. Rozhodovali sme sa medzi východným Poľskom a východným Slovenskom,“ 
povedal viceprezident spoločnosti Erik Elie. Nový výrobný závod vyrastie v priestoroch bývalého podniku ZVL 
Křižík. Investor si už vyhliadol dvojhektárový priestor aj s výrobnými halami, ktoré prejdú rozsiahlou rekonštruk-

ciou. Celková rozloha závo-
du by mala byť po skončení 
investície takmer dvojná-
sobná. „Už sme začali s ná-
borom zamestnancov cez 
dve externé fi rmy. V Prešo-
ve budeme vyrábať kovové 
rámy sedadiel aj celé sedad-
lá. Zamestnáme 400 až 500 
ľudí od stredoškolákov až 
po vysokoškolských inžinie-
rov,“ dodal Elie. Američanov 
neodradila ani nedostavaná 
severná diaľnica.
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So Žurnálom sa spájali veľké očakávania, 
ktoré podporovala bombastická bilboardová 
aj televízna kampaň. Ohlasy sú zatiaľ skôr 
rozpačité. Odborníci aj čitatelia čakajú, akým 
smerom sa bude časopis vyvíjať. Na hodnotenia 
je zatiaľ priskoro, isté je, že časopis to bude mať 
veľmi ťažké. Zdá sa totiž, že Slovákom seriózne 
periodiká nechýbajú. Minulý rok v lete prestal 
vychádzať týždenník podobného zamerania 
Formát. Neustál to ekonomicky, priemerne 
sa predalo len 5 tisíc kusov. O život bojoval 
tri roky, z toho posledné mesiace ako príloha 
Hospodárskych novín rovnakého vydavateľstva 
Ecopress. Žurnál by chcel mať minimálne 30 tisíc 
predaných výtlačkov, odvážnejšie plány hovoria 
dokonca o 60-tich tisíckach. 

Slovenský Refl ex

Na Slovensku síce vychádzajú dva seriózne 
týždenníky Domino Efekt a Týždeň, ale ich záber 
nie je široký. Čítajú sa prakticky len v Bratislave 
a ani tam nie sú zvlášť vychyteným tovarom. 
Profi lujú sa prísne intelektuálne a názorovo. 
Neprekvapí, že suverénnou jedničkou medzi 
týždenníkmi je Plus 7 dní, ktorý skĺza do 
bulváru. Zložitosť slovenského mediálneho 
prostredia musela vziať na vedomie aj redakcia 
Žurnálu. Podľa šéfredaktorky Nory Sliškovej, 
ktorá predtým pracovala ako zástupkyňa 
šéfredaktora denníka Pravda, sa na Slovensku 
v žiadnom prípade neuživí týždenník typu 
českého Týdnu. Ten je podľa nej príliš exkluzívny 
a striktne spravodajský, teda pre bežného 
slovenského čitateľa nestráviteľný. Priklonila sa 
preto k formátu ďalšieho úspešného českého 
týždenníka Refl ex, ktorý je viac „ľudovejší“, ale 
stále si zachováva svoju „vážnu“ tvár. 

Nie čísla, ale ľudia

Základným princípom Žurnálu je podľa 
Sliškovej nepribližovať udalosti prostredníctvom 
čísel, grafov, zákonov a tabuliek, ale 
prostredníctvom ľudských osudov a príbehov. 
Práve preto sa v prvých číslach časopisu objavili 
veľké fotoseriály, ktoré mapujú obyčajný život 
slovenských rodín. Čitateľom podľa redakcie 
povie oveľa viac fotografi a, na ktorej je úbohý 

POKUS
o nemožné

Až do polovice marca nevychádzal na Slovensku žiadny seriózny týždenník, ktorý by bol schopný osloviť viac ako niekoľko stoviek 
čitateľov. Všetky doterajšie pokusy stroskotali na absolútnom nezáujme Slovákov. Toto prekliatie sa teraz pokúša zlomiť časopis Žurnál. 

Môže uspieť?

 GABRIELA BACHÁROVÁ

obsah chladničky podpriemerne zarábajúcej 
rodiny, ako rozsiahla analýza sociálnej situácie 
na Slovensku. „Ísť na to zdola, od ľudí,“ to je 
recept Žurnálu na úspech.  

Má šancu, ale…

„Žurnál prichádza na trh, v ktorom sa pozitívne 
vyvíjajú reklamné príjmy. Zároveň má takmer 
nulovú konkurenciu, skúsený novinársky tím 
a dobré fi nančné zázemie podnikateľa Jána 
Kováčika (vydáva zároveň mesačník Markíza 
– pozn. red.), ktorý si môže dovoliť istý čas ťahať 
zo začiatku určite stratový titul. To všetko hovorí 
v prospech Žurnálu. V neprospech hovorí, že 
tvorcovia časopisu, ani nikto iný na Slovensku 
nemá skúsenosti s úspešným news magazínom, 
ktorý neskĺza k bulváru, zároveň však nie je nudný 
a osloví dostatočne veľkú skupinu čitateľov, ktorá 
je atraktívna pre dostatočný počet inzerentov,“ 

povedal pre Slovenské dotyky Tomáš Czwitkovics, 
redaktor slovenského ekonomického týždenníka 
Trend, ktorý sa zaoberá mediálnou oblasťou. 

Cit na témy

Žurnál sa delí na tri veľké tematické bloky: 
politika, spoločnosť a pauza. Redakcia 
sa teda snaží o rovnomerné zastúpenie 
podrobnejšieho spravodajstva, spoločenskej 
publicistiky a life stylových článkov. To je trend, 
ktorým sa dnes uberajú asi všetky časopisy 
podobného zamerania. Podstatné je dať im 
výrazný obsah. „Snaha o vlastné témy je 
evidentná, prvé číslo ma ale nepresvedčilo 
o tom, že redakcia má cit priniesť správnu 
tému v správny čas. A to je podľa mňa 
pre úspech spravodajského časopisu 
rozhodujúce,“ hovorí Czwitkovics. Redakcia sa 
napríklad v prvom čísle len okrajovo venovala 
téme výbuchu munície v Novákoch, táto 
tragédia pritom na Slovensku stále rezonovala. 

Píšeme o všetkom

Žurnál sa pokúša obsiahnuť široké spektrum tém. 
Práve to mu ale kritici vyčítajú. Obsah je podľa 
nich roztrieštený, časopis píše o všetkom, čo je 
niekedy na úkor informačnej hodnoty článkov. Týka 
sa to hlavne posledných strán časopisu. Niektorým 
témam sa práve kvôli „pestrej štruktúre“ redaktori 
nemôžu venovať na primeranom priestore. 
Rozpaky u niektorých čitateľov budia aj netypické 
rubriky, napríklad Svet detí, ktorá je určená 
najmenším čitateľom. Otázka je, či má podobná 
rubrika v časopise miesto. Na druhej strane sa 
cení grafi cká úprava. Tá síce už na prvý pohľad 
pripomína český Refl ex, na slovenské pomery je 
ale moderná a dynamická. Zrejmá je snaha o veľké 
fotografi e, to sa v dnešnom svete médií považuje 
skôr za plus. Redakcia sa našla v dvojstránkových 
fotografi ách alebo kresbách. V prvom čísle tvorili 
desatinu všetkých strán.

Žurnál vychádza na 90 stranách a stojí tridsať 
korún, pre predplatiteľov je len o tri koruny lacnejší. 
Pre porovnanie: český časopis Týden sa predplatiť 
naozaj vyplatí, čitateľ ušetrí až tretinu plnej ceny. 
Žurnál má aj vlastnú webovú stránku 
– www.izurnal.sk

Ohlasy z webu
„Na časopise sa mi páčia články, fotky aj karikatúry. Člán-

ky prinášajú nové informácie, sú dobre čitateľné, dokonca 
viaceré spracované originálnym štýlom. Fotky, hlavne 
o rodinách, majú veľkú výpovednú hodnotu aj bez textu. 
Na Žurnále je sympatická snaha o poctivé spracovanie 
tém.“

•
„Žurnál ma veľmi sklamal, očakával som originálne 

témy, ktoré pôjdu do hĺbky a nebudú len kĺzať po povrchu. 
Takých článkov je v časopise málo. Nevidím nič, čo by ma 
prinútilo kupovať si časopis každý týždeň. Nevýrazné, to je 
asi najsilnejší dojem.“

•
„Pre mňa je to, že vychádza Žurnál, príjemným zistením. 

Situácia na trhu s týždenníkmi tohto typu mi trochu pripo-
mína scénu z Preletu nad kukučkiným hniezdom, v ktorej 
sa Jack Nicholson v umyvárni pokúša odtrhnúť a zdvihnúť 
betónový kváder, aby si ním prerazil cestu na slobodu. Keď 
sa mu to nepodarilo, ostatným povedal, že to aspoň skú-
sil. Na konci fi lmu, po Nicholsonovej smrti, kváder odtrhol 
veľký Indián, prehodil ho cez okno a zdrhol. Mne je jedno, 
či Indiánom bude Žurnál alebo iný titul. Je ale už načase, 
aby sa to niekomu podarilo.“

•
„Žurnál som si kúpila zo zvedavosti, ale pripadá mi 

nemastný-neslaný. Témy ma vôbec nezaujali, pripadali mi 
povrchne spracované. Zdá sa mi, že časopis vôbec nevie, 
čo chce. Je to spravodajstvo aj články o životnom štýle, čo 
mi k sebe nejde. Ešte párkrát si Žurnál kúpim, ale myslím 
si, že ma nepresvedčí.“
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Oslava Mariánových okrúhlych narodenín 
– narodil sa 29. januára 1947 – vyzerá 
na nekoordinované sprisahanie: STV 
odvysielala životopisný dokument, Opus 
pred časom uviedol  na trh zdigitalizovanú 
kompletnú diskografi u Vargovho projektu, 
o ktorom Marian Jaslovský v pripravovanej 
knihe (objaví sa už čoskoro) napísal: 
„Collegium musicum je rocková skupina, 
ktorá sa stala ikonou. V čase totality pre 
mnohých bola sviežim vzduchom, takým 
dôležitým v zatuchnutosti za železnou 
oponou. Je nepochybne najdôležitejším 
projektom Mariánu Vargu, jedného 

z najvýznamnejších slovenských hudobníkov 
všetkých čias. Bez Vargu by nebolo 
Collegium musicum a bez Collegia by 
nebol Varga taký, akého ho vnímame dnes. 
Cesta skupiny bola nerovná, obdobia slávy 
striedali škrípavo prašné roky. Jej dnes už 
pravdepodobne defi nitívne uzavretá história 
je veľkým a dôležitým príbehom. Collegium 
musicum patrilo medzi impulzy, ktoré 
mnohých spoluvytvárali v čase, keď to bolo 
najpotrebnejšie.“ 

Tých darčekov je naozaj požehnane. 
Rovnako ako nahrávok, pod ktorými je 
geniálny slovenský klavirista a skladateľ 
podpísaný. Samozrejme, treba spomenúť 
prvý album Prúdov „Zvoňte zvonky“ 
i neskoršiu spoluprácu s Hammelom („Na 
druhom programe sna“, „Zelená pošta“, 
„Labutie piesne“). Collegium Musicum 
je však Varga, Varga, a ešte raz Varga. 
Z populárnej hudby si to strihol priamo do 
klasiky, aby si ju obrátil na vlastný obraz. 
A nie neúspešne. O úspechu svedčí aj 
rýchly sled albumov. Po prvej eponymickej 

platni (1971) nasledovali vypredané 
koncerty, státisíce predaných nosičov 
– na „Konvergencie“ (1971) museli ľudia 
stáť dokonca dvakrát – raz na samotné 
vinyly, druhýkrát na obal – v tlačiarňach 
jednoducho nestíhali. V iných geopolitických 
súvislostiach Československa by Varga spolu 
so spoluhráčmi pokorili Európu. Okrem nich 
podobnú hudbu ponúkali snáď len Emerson, 
Lake and Palmer, a ešte barretovskí Pink 
Floyd zneli z ich albumu „Piper at the Gates 
of Dawn“ mierne príbuzne. „Konvergencie“ 
znamenali v stojatých miestnych vodách 
revolúciu. Collegium síce nehrávalo 

hity – pardon, jeden predsa áno – jeho 
neofi ciálny názov je „Nad listami divákov“. 
Pamätníci budú presne vedieť, o čom píšem, 
mladšie ročníky ho nájdu na  príslušnom CD 
ako „Hommage à J. S. Bach“. 

Medzi „Konvergenciami“ a treťou – živou 
– platňou stihol Varga s Hammelom 
nakrútiť album „Zelená pošta“ (1972) 
a urobiť v kapele ďalšie personálne zmeny. 
„Collegium Musicum Live“ (1973) je už bez 
gitary, skupina hrá v trojici. Marián vymieňal 
muzikantov ako na bežiacom páse, chuť 
objavovať a experimentovať ho hnala stále 
ďalej, nik s ním nevydržal dlhšie ako rok. 
Výnimku tvorí azda iba rytmika – Fedor 
Frešo a Dušan Hájek. Od roku 1975 do roku 
1979 vyšli pod hlavičkou Collegium Musicum 
ešte tri platne, od tých predchádzajúcich 
sa však už líšia nielen zvukovo, ale aj 
koncepciou. „Divergencie“ (1981) sú 
konceptuálnym návratom k začiatkom 
skupiny rozšírené o nové trendy. Na 
nahrávke hosťuje celá plejáda hudobníkov, 
skladby na dvojalbume sú iba štúdiovou 

prezentáciou toho, čo by bolo, keby dva roky 
predtým nedošlo k ofi ciálnemu ukončeniu 
činnosti kapely. Je paradoxom, že napríklad 
Frešo je na „Divergenciách“ uvádzaný 
„a. h.“ – čiže „ako hosť“. Bol to práve on, kto 
sa pokúsil v roku 1997 o comeback značky, 
dokonca z tohto obdobia existuje aj živé CD. 

Veľkolepým reedičným počinom Opusu 
však zoznam darčekov k Mariánovej 
šesťdesiatke nekončí. Vo februári sa 
spolu s Moyzesovým kvartetom vydal na 
slovenské turné, aby odprezentovali aktuálne 
nahrávky zo spoločného čerstvého albumu. 
A  pripravil aj niekoľko koncertov v českých 
mestách – Prahe (tu pripravil slávnostný 
večer k Vargovej šesťdesiatke aj Slovenský 
inštitút), Českej Lípe, Chomutove, Brne. 
Hoci pri Vargových sklonoch k improvizácii 
nebolo vôbec isté, či počas koncertov ostane 
kameň na kameni... V každom prípade však 
môžeme predpokladať, že poslucháči odišli 
spokojní. Boris Filan to v jednej pesničke 
vystihol trefne: Marián je šaman. 

Peter Lehotský

Patrí medzi najstarších domácich aktívnych hudobníkov. Na scéne je už neuveriteľných 
štyridsať rokov! Plus mínus. Začínal so skupinou Prúdy, najväčšiu slávu mu priniesol 
projekt Collegium Musicum. Je autorom prvého slovenského rockového muzikálu 
„Cyrano z predmestia“. Medzi muzikantmi o ňom kolujú rôzne neuveriteľné historky. 
Tú najneuveriteľnejšiu dal v jednej svojej poviedke na papier Boris Filan. 
Určite sa nikdy nestala, a ak aj áno, nik si to už nepamätá.

   hudobný

ŠAMAN
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TOXIKÓZA

Ide o ochorenie vyvolané jedom (toxínom), ktorý 
škodlivo pôsobí na ľudský organizmus. Môže to byť 
jed vonkajší, prijatý napr. potravou, bakteriálny, napr. 
tetanus alebo vnútorný, vznikajúci v tele pri poruche 
niektorých funkcií a orgánov, napr. pri zlyhávaní obli-
čiek či pečene. Chorobný stav, ktorý je spôsobený 
jedom, sa označuje termínom toxikóza.

   (Pramen: Velký lékařský slovník, Maxdorf 2005)

Toxicky môže pôsobiť na organizmus človeka mnoho 
látok, ktoré sa vyskytujú v každej domácnosti, okolo domu, 
na pracovisku, ale aj vo voľnej prírode. Môžu to byť napríklad 
farmaceutické prípravky, chemikálie, jedovaté huby a iné 
rastliny alebo ich plody, pokazené potraviny, najmä konzer-
vy. Častou príčinou otravy detí býva nedostatočný dohľad, 
u starších ľudí nepozornosť a pri slabnúcom zraku zámena. 
Preto je nebezpečné mať jedovato pôsobiace látky v krabici 
od potravín alebo vo fľaši od nápoja. Zvlášť veľký pozor tre-
ba dať na látky používané v priemyselnej a rastlinnej výrobe, 
na prostriedky proti hmyzu a hlodavcom, na vadné vykuro-
vacie telesá a na výfukové plyny v uzavretom priestore.

Požitie alebo vdýchnutie jedu môže spôsobiť akútnu otra-
vu  i smrť. Príznaky sa prejavujú podľa druhu jedu, množstva 
a času. Niektoré látky vyvolávajú príznaky otravy hneď, iné 
až po preniknutí do krvného obehu, do dôležitých centier 
a orgánov. Postihnutý môže mať pocit nevoľnosti, nutka-
nia na zvracanie, prípadne zvracia, má hnačku, dostavujú 
sa poruchy zraku a sluchu. Záchrana života a zmiernenie 
následkov závisí od správneho poskytnutia prvej pomoci. 
Nevhodné úkony môžu stav chorého vážne zhoršiť.

Pri podozrení na akútnu otravu treba predovšetkým zistiť, 
či je pacient pri vedomí. Nie je správne snažiť sa u neho 
vyvolať zvracanie, ani mu podávať potraviny alebo nápo-
je. Vdýchnutie žalúdočného obsahu by mohlo mať osud-
né následky. Ak je otrávený v bezvedomí, je nevyhnutné 
zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest a v stabilizovanej 
polohe na boku ho neodkladne previezť do najbližšieho 
zdravotníckeho zariadenia.

Lekárom pomôžu čo najpresnejšie údaje o požitej látke, 
prípadne jej obal, zvyšok alebo vzorka. Je účelné zazname-
nať aj všetky podstatné informácie o čase, postupe a spôso-
be poskytnutia predlekárskeho ošetrenia. Nakoniec ešte 
upozornenie: ani človek s ľahkou intoxikáciou by nemal byť 
odoslaný alebo prevezený do nemocnice bez doprovodu.

MUDr. Juraj Szántó

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Michal David, autor hudby muzikálov Kleopatra 
a Traja mušketieri, ktoré s veľkým úspechom 
hrali, respektíve v prípade „Mušketierov“ stále 
hrajú aj v Bratislave na Novej scéne, i v prípade 
Angeliky zložil nesmierne melodickú, nádhernú 
hudbu. „Príbeh Angeliky ma oslovil ešte v mojich 
mladistvých rokoch. Bola pre mňa idolom ženskej 
krásy, akási ženská modla. Odvtedy, ako som 
ju po prvý raz videl vo fi lmoch, nosil som v sebe 
nápad, napísať jej príbeh ako muzikál. Je to 
totiž príbeh, ktorý je ako muzikál nádherne 
spracovateľný  – je farebný a s bohatým dejom 
plným nečakaných zvratov. A keď asi pred 
necelými dvoma rokmi prišla za mnou Monika 
Absolonová, aby sme urobili muzikál Angelika, 
ktorého hlavná úloha bola jej vysnívaná, nemala 
ťažkú úlohu presvedčiť ma, aby som sa do toho 
pustil,“ spomína na začiatky vzniku Angeliky 
Michal David. 

Na hudbe svojho najnovšieho muzikálu, 
ku ktorému libreto na námet Libora Vaculíka 
napísal Lou Fanánek Hagen, a ktorý okrem neho 
produkovali Oldřich Lichtenberg a Ján Kováčik, 
pracoval asi rok. „Potom začalo samotné 
nakrúcanie so symfonickým orchestrom, hudba 
Angeliky je totiž z väčšej časti postavená na 
klavíroch a rôznych hudobných nástrojoch. 
Ide o živú hudbu, preto nakrúcanie bolo oveľa 
náročnejšie než v prípade muzikálu Kleopatra. 

Od začiatku práce na Angelike som chcel, aby 
to bol muzikál viac divadelný, nie multimediálny 
ako Kleopatra alebo Traja mušketieri. Preto som 
pociťoval, že by to chcelo divadelného režiséra. 
A keďže som videl muzikály Dracula i Johanka 
z Arku, ktoré režíroval Jozef Bednárik, oslovil 
som ho, či by mal záujem režírovať aj Angeliku. 
Ale keď som mu v tejto záležitosti po prvý raz 
zavolal, bol veľmi rozpačitý a povedal mi: „No..., 
Angelika je taký gýč, ja neviem, Miško, neviem...“ 
Predsa som mu poslal hudbu a hneď na druhý 
deň  zavolal a povedal mi: „Tak teraz už viem 
– urobíme to!“ 

Skúšky muzikálu Angelika sa začali vlani 
v decembri a za tri mesiace už bol celý muzikál 
hotový. Tím režiséra Jozefa Bednárika, ktorého 
okrem Michala Davida a Lou Fanánka Hagena, 
tvorili aj choreograf Libor Vaculík, scénograf 
Šimon Caban, kostýmny výtvarník Roman Šolc, 
odviedol vynikajúcu prácu. „Myslím si, že celý 
autorský tím sa nám veľmi podaril a predstavenia 
budú mať úspech. S Jozefom Bednárikom sa 
nám veľmi dobre pracovalo, mňa osobne to 
ohromne obohatilo,“ poznamenal Michal David.

Tak isto skvelú prácu odviedli účinkujúci. 
V hlavnej úlohe Angeliky svoj životný výkon 
predviedla Monika Absolonová, ktorú 
pozoruhodne alternujú Leona Machálková 
a Dasha. Výborný spevácky a herecký výkon 

MUZIKÁL  O ANGELIKE  

V RÉŽII
Jozefa BednárikaJozefa Bednárika

Nevídaný záujem vyvolal najnovší  pôvodný český muzikál Angelika, na ktorý už takmer dva mesiace 
pred jeho marcovou premiérou v pražskom Divadle Broadway predali až 70 000 lístkov! Niet divu. 
Romantický príbeh krásnej Angeliky a Joffreye de Peyrac z dôb vlády Ludvíka XIV., ktorý diváci 
poznajú z populárneho, viacdielneho fi lmového spracovania, priťahuje pozornosť. Podobne ako aj 
mená vynikajúceho hudobného skladateľa a producenta Michala Davida a tiež vynikajúceho režiséra 
Jozefa Bednárika, ktorých práca je vždy zárukou tej najvyššej kvality. A obaja to potvrdili aj v prípade 
muzikálu Angelika. Nádherná, romantická hudba Michala Davida, skvelé spevácke a herecké výkony, 
pompézna scéna, nápaditá choreografi a a to všetko pod režisérskou taktovkou Jozefa Bednárika 
– bol to nezabudnuteľný zážitok. 
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podali aj predstavitelia hlavnej mužskej úlohy, 
Joffreye de Peyraca, ktorého stelesnili Josef 
Vojtek, Marian Vojtko a Zbyněk Fric. To isté platí 
aj o presvedčivých výkonoch Lindy Finkovej, 
Radky Fišarovej a Petry Janů ako Contoire, 
Zuzany Norisovej, Zdenky Trvalcovej a Šárky 
Vaňkovej v úlohe Montespane ako aj Juraja 
Bernátha, Aliho Amiriho a Pavla Vítka v zápornej 
postave Bachtiary bej.

Taktiež, ako to bolo v prípade muzikálov 
Kleopatra a Traja mušketieri, aj Angeliku uvidia 
diváci v Bratislave, na Novej scéne – a to zhruba 
za dva roky.   

Eva Kubáňová 
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„Tohtoročný Febiofest považujeme za pokračovanie diváckeho úspechu z vlaňajška, čísla 
sú si veľmi podobné. Spolu s divákmi Febiofestu zo Slovenska, ktorý sa skončil 25. apríla 
v Košiciach, aj tento ročník celkovo dosiahol návštevnosť 120 000 ľudí. Znamená to, že 
Febiofest 2007 dramaturgicky, organizačne i počtom divákov plne nadviazal na svoj vlaňajší 
ročník,“ povedal spokojne Fero Fenič, riaditeľ festivalu a dodal:  „Návštevníci prakticky igno-
rovali mierne zvýšenie vstupného. Je to pre nás dôkaz ich vernosti a kvality renomé nášho 
festivalu.“ 

 „Najväčší záujem bol o Novinky svetovej tvorby – tak je to každý rok a záujem by sa dal 
očakávať aj keby sme neuvádzali známe viacoscarové hity ako Faunov labyrint. Potešilo nás 
však, že si diváci našli cestu i na ďalšie sekcie, napríklad na často vypredané Latinskoame-
rické kino,“ poznamenal Přemysl Martinek, programový riaditeľ festivalu. 

Febiofest 2007 svojou prítomnosťou ozdobili Otar Iosellani, Daniel Olbrychski, Eldar Rjaza-
nov, Bruno Dumont, Béla Tarr a Marián Labuda, ktorý 25. marca v sekcii Kino osobnosti, za 
veľkého záujmu divákov, uviedol svoje štyri, veľmi úspešné fi lmy: Než skončí tato noc, Král 
Ubu, Záhrada a Vesničko má středisková.  

Eva Kubáňová 

OPÄŤOPÄŤ
mimoriadny mimoriadny 

úspechúspech

Podobne ako tomu bolo vlani, aj tohtoročný, už 14. ročník 
Medzinárodnej prehliadky fi lmu, televízie a videa Febiofest 2007 
zaznamenal mimoriadny úspech. Hlavná, pražská časť, ktorá prebiehala 
od 22. do 30. marca, ponúkla záujemcom 449 fi lmových projekcií, 
272 fi lmov zo 62 krajín, koncerty domácich kapiel i zahraničných hviezd, 
výstavy a ďalšie zážitky. Ešte v priebehu pražskej časti, ktorú videlo až 71 109 
ľudí, začala kladnianska časť festivalu. Potom sa Febiofest presúval do ďalších 
desiatich českých miest, napríklad do Brna, Olomouca a Ostravy. 
Na Slovensku Febiofest 2007 prebiehal od 26. marca do 25. apríla 
a to v ôsmich mestách, okrem iného v Bratislave a v Košiciach. 
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DETI
Ako som sa vôbec na oslavu narodenín dostal? Spája ma 

s nimi priateľstvo – hlavne s Idou. Sme si blízki už šestnásť 
rokov. Ivu poznám menej, ale dobre poznám jej deti. A aké to 
bolo, keď Ida s Ivou boli deti? Ich otec Koloman Bitto bol vše-
stranný muzikant, pochádzal z južného Slovenska, hral na 
kontrabase, trumpete, gitare a cimbale. Hral hlavne ľudovú 
hudbu, ale tiež niekoľko rokov pôsobil ako kontrabasista 
v opernom súbore Divadla Zdeňka Nejedlého.  Obidve dcéry 
viedol k hudbe. Ida musela sedieť pri klavíri a cvičiť a cvičiť. 
Jedného dňa otec doniesol domov violončelo a povedal Ide: 
„Od zajtra sa učíš hrať na tomto.“ Mama, Ludmila Bittová, 
pochádza zo Slovácka, je povolaním učiteľka, ale celý život 
spievala v zbore, v divadle i v iných speváckych telesách.  
Jednoducho o hudobné nadanie nebola núdza ani v génoch, 
ani v prostredí, kde vyrastali. Otec často striedal miesta, pre-
to sa  sťahovali na Slovensko a späť - hlavne však pobývali 
na Morave, kde Ida a Iva dodnes žijú. Každá v inej dedine. 
Po dlhšom pobyte v Opave sa rodina usídlila v Brne, kde 
sestry vyštudovali konzervatórium. Iva hereckú a Ida študo-
vala hru na violončelo. Už v priebehu štúdia sa však obidve 
ocitli v súbore avantgardného divadla „Husa na provázku“. 
Tu začala ich herecká kariéra. Iva fenomenálne hrala Eržiku 
v „Balade pre banditu“ a Ida Alexandru v „Markéte Lazarovej“. 
Výborne spievali, boli slobodomyselné, nezávislé a krásne. 
V tom čase sa im hovorilo „sestry Bigbítové“.  Avšak život 
ich rozdelil. 

IDA
Ida na jednom zo zájazdov divadla na Západ emigrovala. 

Vydala sa a žila vo Walese. Bez hudby však žiť nemohla. Keď 
jej otec zomrel, nedostala sa ani na pohreb. Vtedy sa začala 
vracať  ku klavíru. Spomínala na staré rómske piesne, ktoré 
si pamätala z návštev slovenskej rodiny. Svojím hlbokým, 
dramatickým altom sa vracala späť, ako keby sa chcela vykri-
čať zo svojich pocitov, ako keby chcela, aby ju bolo počuť až 
doma. Ale kde to je? Začala cestovať, so svojím koncertným 
programom precestovala celú Škandináviu, západnú Európu 
– bola na cestách i niekoľko rokov. Jej talent si na Západe 
všimlo nemálo ľudí, dostávala ponuky na nakrúcanie rocko-
vej hudby a iných žánrov. Keby vtedy ponuky prijala, bola by 
dnes so svojím hlasom a temperamentným prejavom veľkou 
rockovou hviezdou. Nechcelo sa jej však do showbussinesu. 
Kdesi v srdci si niesla spomienky na detstvo a krásnu róm-
sku hudbu. Rozhodla sa jej zostať verná a vyplatilo sa jej 
to. Zapísala sa tak do povedomia ľudí ako speváčka svojho 
vlastného druhu rómskeho soulu.

IVA

Celá rodina Bittovcov vždy žila hudbou. Iva v detstve 
chodila na balet, spievala, hrala na husliach a účinkovala 
v detských úlohách v divadle. Keď sa presťahovali do Brna, 
husle odložila a venovala sa herectvu. Dostala príležitosť hrať 
v celovečerných fi lmoch, v televízii a tiež v rozhlase. Na kon-

zervatóriu sa venovala i spevu a to bolo tiež jediné obdobie, 
keď pracovala s hlasom. Získala tam základné informácie 
o technike hlasu a spievaní. Po čase práce v divadle sa však 
opäť prihlásila chuť vyjadrovať sa hudbou. V čase, keď ich 
otec ochorel, poznala profesora hry na husliach Rudolfa 
Šťastného a keď otec po troch rokoch zomrel,  pán profesor 
jej ho v mnohom nahradil. Na hodiny hry na husliach chodí 
Iva dodnes a venuje sa klasickej hre na nástroj, ktorý je taký 
bohatý, že Iva má podľa svojich slov „pracovnú náplň až do 
konca svojho života“. S husľami spieva a vytvára tak vlastnú 

Pred rokom Ida Kelarová slávila päťdesiatku a usporiadala pre rodinu a priateľov oslavu. Hrala rómska kapela, 
pilo sa, jedlo a spievalo. Okolo polnoci, keď nálada bola na vrchole a Ida nám spievala s kapelou, pridala sa k nej 
i jej sestra Iva Bittová. Celý večer som sa tešil, že k tomu dôjde. Mám veľmi rád kombináciu ich hlasov. Ako tam 
stáli, kapela spustila na jazzovú nôtu a oni začali improvizovať – spievali jazzovo. Na druhý deň sme sa išli s Ivou 
a s deťmi lyžovať na blízky svah. Keď sme sedeli s Ivou v krčmičke nad tlačenkou, hovorím jej: „Včera to bolo 
úžasné ako ste spievali jazz.“ Iva sa usmiala a poďakovala za kompliment. „Mali by ste urobiť koncert v Lucerne,“ 
pokračujem. „Vy dve a jazz.“ Chvíľu som o tom ešte hovoril. Iva sa stále usmievala a počúvala ma. Potom zrazu 
povedala, že ak presvedčím Idu, tak do toho pôjde. Nechcelo sa mi tomu veriť. Na druhý deň Ida umývala v kuchyni 
riad, stojím vedľa nej a hovorím jej to isté, čo Ive. Ida sa na mňa pozrela, či mi nešibe a povedala: „Iva do toho 
nepôjde“. Povedal som jej, že Iva už súhlasila. Ďalšie dve hodiny sme s Idou sedeli v záhrade, telefonovali s Ivou 
a dolaďovali detaily. Výnimočný  koncert  dvoch výrazných hudobných osobností, ktorých chýr dávno presiahol 
hranice Česka aj Európy, sa začal drať na svet.
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PETER SERGE BUTKO

hudbu, s ktorou koncertuje po celom svete.  Iva suverénne 
pláva medzi žánrami, tu sa venuje ľudovej hudbe, tu alter-
natívnej, vydala CD s DJ-om, v New Yorku spievala v opere. 
A jej posledný, vynikajúci album „Mater“ je súčasná vážna 
hudba.

KONCERT

S Idou som sa spriatelil hneď po návrate z emigrácie. 
Postupne, ako som ju poznával, som si uvedomoval, aká 

je vzácna. Aké sú vzácne obe. Tvrdo a neochvejne si stoja 
za svojou prácou, ktorú neprispôsobujú nikomu a ničomu. 
Nepodstupujú kompromisy a dokazujú tým tomuto svetu, 
že sa i v dnešnej dobe dá v umení uživiť a nepúšťať sa 
do náročnejších „komerčných“ projektov. A neznamená 
to, že by komerčné neboli. Ich CD sa dobre predávajú, 
tým, že sú verné svojmu štýlu majú neochvejné zázemie 
fanúšikov, ktorí čakajú na ich novinky a vypredávajú ich 
koncerty. Každá z nich má svojich vlastných fanúšikov – 
často sa stane, že ten, kto má rád Ivu, nemusí mať rád Idu 
a naopak. Keď sme sedeli s Ivou v tej krčmičke nad tlačen-
kou a hovoril som jej o ich spoločnom jazzovom koncerte, 
páčila sa nám myšlienka, že obidve v ten večer opustia 
svoj štýl a pojmú to čisto jazzovo. Jazz je hudba, ktorá 
je krásna a mňa osobne bavila predstava, že na jeden 
večer sa fanúšikovia oboch umelkýň spoja. Obidve pár-
krát vzájomne hosťovali na svojich koncertoch, ale nikdy 
nemali projekt, na ktorom by spolu od začiatku do konca 
pracovali, ktorý by spoločne ovplyvňovali a podieľali sa na 
jeho vývoji. V okamihu, keď sme sa dohodli, že to urobí-
me, som vedel, že to bude udalosť. Hneď som pochopil, 
že ten koncert musí mať noblesu a spomenul som si na 
úžasné koncerty v pražskej Lucerne. Na časy, keď bolo 
udalosťou, že tam vystúpia hviezdy ako Bécaud, Fitzge-
raldová, Armstrong. Že sa ľudia pekne obliekli, vnímali to 
slávnostne a užívali si tú chvíľu. Tie koncerty ma inšpi-
rovali svojím štýlom. I pražský koncert dvoch sestier je 
udalosťou, a to už aj preto, že sa nebude opakovať. Nájsť 
v preplnených pracovných diároch týchto dám dostatok 
voľných termínov je vec takmer nemožná. Ale nielen pre-
to. Povedalo sa raz a hotovo – ostatne ani jedna sa za 
jazzovú speváčku nepovažuje a nehodlá sa ňou stať. To 
všetko malo vplyv na to, ako bude koncert vyzerať. Inšpi-
ráciou boli jazzové koncerty v Amerike v 60. rokoch 20. 
storočia. Na našom koncerte nebudeme používať moder-
né laserové svetlá, svetelná réžia koncertu bude až diva-
delná, hlavnou kulisou je pre nás krása Lucerny, elegantní 
účinkujúci, prirodzená noblesa, dva fenomenálne hlasy 

a špičkoví jazzmani z Čiech a Slovenska. Trochu z vône 
starých časov, dalo by sa povedať. Pôvodne mal byť kon-
cert v máji, ale presunul sa až na začiatok nového roku.

MUZIKA

Kapelu zostavil fenomenálny jazzový klavírista zo Sloven-
ska Ondrej Krajňák. Na kontrabase bude hrať Jozef Fečo, na 
bicích Marián Ševčík, na husliach Ivan Herák a na saxofóne 
Radovan Tariška – to sú všetko Slováci a absolútna špička vo 
svojom odbore. Z českých umelcov to bude Miloš Dvořáček 
na perkusiách, vokálne trio Dezidera Duždu, slákový kvartet 
a v Paríži žijúci skvelý jazzový gitarista David Dorůžka. Je to 
obsadenie, ktoré sa v takejto formácii stretne len výnimočne.  

A ZASE DETI

S Idou už osem rokov pracujeme na najrozličnejších projek-
toch v prospech občianskeho združenia MIRET (Medzinárod-
ná iniciatíva pre rozvoj etnickej tvorby) a Iva, keď môže, tejto 
práci pomáha. Nie inak to bude i v prípade koncertu JAZZ. 
Zisk z koncertu poputuje na účet MIRETu. Podporí tým tohto-
ročnú letnú dielňu pre talentovanú rómsku mládež. V priebe-
hu roka vyhľadávame talentovaných rómskych teenagerov, 
ktorí v lete zadarmo dva týždne strávia na hrade Svojanov. 
Vzdelávajú sa v tanci, speve, hre na hudobné nástroje a nie-
len to. Problémom súčasných Rómov je demotivácia, ktorú 
cítia v rodinách i v spoločnosti. Nerobíme nič, lebo to aj tak 
nemá význam. Naším cieľom v tejto dielni je príprava otvára-
cieho koncertu rómskeho festivalu Gypsy Celebration, ktorý 
každý rok organizujeme na hrade Svojanov posledný víkend 
v júli. Vlaňajším výsledkom práce v dielni bola fantastická troj-
hodinová show, na ktorej práve mladé rómske talenty uhra-
nuli publikum natoľko, že sme uviedli reprízu ešte i v Brne 
a v Prahe. Deti pocítili, že pracovať na sebe má zmysel nie 
preto, že im to niekto povedal, ale preto, že dostali možnosť si 
to uvedomiť. Koncert JAZZ je venovaný týmto deťom. Takže 
dovidenia v Lucerne.
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  Daria, ako sa zmenil váš život, keď ste sa 
pred viac ako desiatimi rokmi odsťahovali do 
Londýna?

Od detstva bolo mojím veľkým snom stať sa 
členkou tohoto svetoznámeho baletného súboru. 
A potom aj primabalerínou... Londýn ma vždy 
veľmi lákal – je to centrum svetovej kultúry. 
Zoznámila som sa tu s báječnými ľuďmi, v divadle 
i v súkromí. A vlastne tu som skutočne doma. Môj 
manžel je Angličan, pracuje ako producent v tom 
istom divadle, kde tancujem aj ja.

 Ako dokážete skĺbiť povolanie 
primabaleríny s rodinným životom? 

Manžel je pre mňa obrovskou oporou. Pomáha 
mi vo všetkom, aj s výchovou Sabinky. Pred štyrmi 
rokmi sa k nám, do Londýna, presťahovala aj 
moja mama a jej pomoc je tiež neoceniteľná. 

  Vaše tanečné umenie obdivovalo a stále 
obdivuje aj veľa známych osobností. Bola 
medzi nimi aj lady Diana...

Zoznámili sme sa na jeseň roku 1996, keď som 
sa stala členkou Anglického národného baletu. 
Princezná Diana bola vtedy členkou nášho 
súboru, takže pravidelne navštevovala naše 
skúšky. Je známe, že milovala tanec. Raz ma 
videla na skúške a odvtedy sa chodila pozerať 
na moje nácviky. Aj na moje predstavenia. I keď 
sme neboli úplne blízke kamarátky, často sme 
sa po skúškach  rozprávali o rôznych veciach, 
o každodennom živote. Bola neuveriteľne 
milá a prirodzená. Ako jedna z nás.  Dalo sa 
s ňou rozprávať o všetkom, nielen o tanci. Bola 
jedinečná. Nesmierne to cením, že som ju mohla 
poznať.

  Aj naďalej sa však tešíte veľkej priazni 
ďalšieho člena kráľovskej rodiny...

Už tri roky je patrónom nášho súboru 
princ Andrew. Ešte v zime som od neho 
dostala pozvanie na popoludňajší čaj do 
Buckinghamského paláca. Previedol ma palácom 
a ukázal mi, ako to tam vyzerá. Dobre sme sa 
porozprávali. 

KLENOT

Londýna
Daria Klimentová je stálicou svetových baletných scén. Už v priebehu svojich štúdií na Tanečnom 
konzervatóriu v Prahe dokazovala, že je mimoriadnou osobnosťou s neuveriteľne priaznivými 
dispozíciami pre balet. Vďaka tomu, ako aj vďaka svojej obrovskej pracovitosti, čoskoro dosiahla 
prvé veľké úspechy na prestížnych zahraničných baletných súťažiach – na Medzinárodnej baletnej 
súťaži Lausanne - Tokio získala Cenu parížskej tanečnej nadácie a na Medzinárodnej baletnej 
súťaži v Pretórii vyhrala zlatú medailu. Po skončení štúdií sa v roku 1989 stala sólistkou baletného 
súboru pražského Národného divadla. V roku 1992 prijala angažmán v Kapskom meste a odvtedy 
jej kariéra neustále stúpa. Až v roku 1996 dostala vysnívanú ponuku od Anglického národného 
baletu v Londýne a stala sa ozajstnou hviezdou. Daria Klimentová. Sympatická, moderná žena 
s usmievavými, gaštanovo hnedými očami je mamou šesťročnej dcérky Sabinky.  

  V Prahe vystupujete príležitostne, 
väčšinou raz až dva razy do roka. V apríli 
tohto roku však vaše tanečné umenie mohli 
záujemcovia obdivovať až štyrikrát – z toho 
trikrát v dvojúlohe Odetty/Odilie v novej 
inscenácii „Labutieho jazera“ v Štátnej opere 
po boku vášho stáleho tanečného partnera 
z Londýna Dmitrije Guzdeva a tradične ste 
zažiarili aj na hviezdne obsadenej Balet Gale 
v Národnom divadle...

Vždy mám z toho obrovskú radosť, keď môžem 
vystupovať v mojom rodnom meste. Aj tento raz 
som si to náramne užila a som veľmi šťastná, že 
sa moje vystúpenia divákom tak páčili. 

 Už štyri roky usporadúvate v Prahe, 
v auguste, dvojtýždenné Medzinárodné 
majstrovské kurzy pre študentov a študentky 

tanečných konzervatórií z celého sveta. 
Okrem vás v nich vyučujú aj ďalší svetoznámi 
tanečníci, ako napríklad váš kolega z Londýna 
Christopher Hampson a Otto Bubeníček, prvý 
sólista hamburského baletu. Čí to bol nápad 
usporiadať tieto kurzy?

S týmto nápadom prišiel môj manžel. 
A s radosťou som sa pustila do jeho realizácie. Od 
svojich dvadsiatich rokoch tancujem v zahraničí 
a raz som chcela vrátiť svojej vlasti to, čo som sa 
tu naučila. Nesmierne ma to teší, že moje semináre 
sú také obľúbené.

  Čo všetko máte na starosti ako riaditeľka 
spomínaných kurzov? 

Akonáhle v auguste skončí jeden ročník, už 
začnem pracovať na ďalšom. Je to náročná práca 
na celý rok – zháňam čo najlepších pedagógov, 
sama robím dizajn pre reklamné letáky, fotím aj pre 
naše webové stránky a podobne.  Sama by som to 
všetko nezvládla, tak som rada, že mám aj ďalších 
skvelých spolupracovníkov. 

  Líšia sa v niečom českí a slovenskí 
študenti od študentov zo zahraničia?

Pred tromi štyrmi rokmi ešte nemali taký záujem 
a motiváciu k baletu, ako zahraniční študenti. 
Nevedeli, že sa musí tvrdo pracovať, keď chcú 
uspieť. Ale povedala by som, že za posledné dva 
roky sa to vyrovnalo. Študenti zo zahraničia sa 
však stále vedia lepšie presadiť.  

  Poznáte sa s niektorým z tanečníkov 
alebo choreografov zo Slovenska?

Áno, s choreografom Robertom Baloghom. 
Nakrúcala som s ním pred rokmi v Prahe balet 
„Dáma s kaméliami“. Tancovala som aj s Mariom 
Radačovským, šéfom bratislavského baletu.  
A nedávno, v apríli tohto roku, keď som tri razy 
tancovala dvojúlohu Odetty/Odilie na premiérach 
„Labutieho jazera“ v Štátnej opere v Prahe, som 
spolupracovala s Pavlom Ďumbalom, umeleckým 
šéfom tejto opery, ktorý pochádza z Košíc, a ktorý 
sa na tomto predstavení podieľal aj ako choreograf.

  Čo vám dáva práca tanečnej 
pedagogičky?

Učenie ma nesmierne baví. Keď vyučujem 
v baletnom sále, nič iné nevnímam, len študentov. 
Som veľmi šťastná, že ako primabalerína môžem 
odovzdávať svoje skúsenosti mladým. Ohromne 
ma to uspokojuje a myslím si, že je to aj pre nich 
neoceniteľné.

  A čo je pre vás najväčším uznaním pri 
tejto práci?

Je krásne, keď u študentov, za tých štrnásť dní, 
čo semináre trvajú, vidím pokrok. Som šťastná 
aj vtedy, keď vidím, že ich tanec baví a chcú sa 
naučiť nové veci. Po mojich seminároch dostávam 
od študentov z celého sveta nádherné listy. A to 
mi dokazuje, že to veľké úsilie, ktoré sme s mojím 
tímom vynaložili a ešte vynaložíme, stojí za to.

Eva Kubáňová
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KEĎ VEK NEROZHODUJE
Iba závidieť vitalitu možno osemdesiatpäťročnému Jozefovi Babušekovi, legende sloven-

ského kresleného humoru, ktorého prezentačnú výstavu otvorili 12. apríla v Slovenskom 
inštitúte v Prahe. Výstavu už pred Prahou mali možnosť uvidieť v Budapešti a vo Viedni, kde 
sa vraj (podľa slov Kornela Földváriho, ktorý výstavu v Prahe otváral) Jozef Babušek priho-
váral prítomným v ich rodných jazykoch. A uchvátil vraj obecenstvo natoľko, že vo Viedni sa 
mu jedna pani hodila okolo krku so slovami: „Sie sind zum Verlieben!“ Isté je, že ako rodený 
Prešpurák hravo zvláda jazyky bývalej monarchie. Už dávno predtým, než odštartoval svoj 
slávny kreslený seriál „Jožinko, dieťa svojich rodičov“, uverejňoval kresby v týždenníku Nový 
svet. Podľa slov skôr narodených hltali po roku 1947  najmä jeho karikatúry v satirickom časo-

pise Šidlo. Babušek oslobodil kresbu od sprievodného textu a vystačil 
si pri stvárňovaní situácií čo ako dramatických iba s linkami a tvarmi. 
Pod krycím menom Jozef Schek spolupracoval od roku 1959 s Rohá-
čom ako autor populárneho seriálu Jožinko, dieťa svojich rodičov aj 
ako autor ilustrácií a hlavičiek. Aj napriek vysokému veku dodnes 
maľuje, tvorí grafi ku a vyrezáva z dreva. No nielen výtvarné umenie je 
jeho doménou. Láska z mladosti – hra na klavíri – ho tiež sprevádza 
dodnes. V bulletine k pražskej výstave sme objavili ukážku z umel-
covho rukopisu (Fragment listu z Kanady z 18.8.2005), kde bol na 
návšteve u dcéry, z ktorého odcitujeme na tomto mieste krátku pasáž: 
„Doma som naučený, že sa do nás, seniorov, kope, hádžu nás do sta-
rého železa. A tu hľa – úcta k seniorom! V autobusoch majú vyhradené 
miesta, znížené cestovné, v obchodoch rabat, fantázia. Rád chodím 
s Laurou nakupovať, strašný pohľad na tie nepreberné kopy tovaru. 
V Costes majú medzi regálmi s chlebom aj klavíre (voľne prístupné). 
Občas si tam zahrám na drahých krídlach (Bösendorfer). Prišlo malé 
dievčatko a rečie: „To je Beethoven, aj ja to hrám.“ A už sme si hrali, čo 
sme vedeli, ona klasiku (hudobná škola) do r. 1860 a ja modernistov. 
Prišla jej mamina s nákupom a „See, Chelsea si už našla partnera? 
Počula som tu hrať Debussyho, zvláštne v tejto dobe rocku a popu“. 
A ja „madame, rock pominie a Debussy ostane“. Dostal som adresu 
a pozvanie na návštevu. To sa mi v Piešťanoch nestane.“

Nuž, aj takýto je Jozef Babušek. Záujemcovia o jeho kresby majú 
v Slovenskom inštitúte stále možnosť sa s ním cez ne zoznámiť.  

 (jw)

● ut. 1. 5. o 19.00
Pidivadlo, Letohradská 44, Praha 7
Divadlo LUDUS Bratislava: DIKTOR JOHANES FAUST
Predstavenie v rámci prehliadky bábkového festivalu 
„Kolik tváří má loutka“ s medzinárodnou účasťou

● st. 2. 5. o 17.00  
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
VÝTVARNÉ DIMENZIE DROTÁRSTVA
Jedinečná výstava netradičného spracovania tradičného materiálu. 
Zo zbierkových fondov Považského múzea v Žiline

● št.  3. 5. – so. 5. 5. SVĚT KNIHY PRAHA, Výstavisko
 št. 3. 5. o 15. 00 Čo nové v literárnej Bratislave
 pi. 4. 5. o 14. 00 Labyrint osudov a knižná produkcia  
 Slovensko-českého klubu
 so. 5. 5. Videl som tancovať jitterboogie
 (podrobnejšie na strane 7)

● št. 3. 5. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SVET KNIHY PRAHA – VIDEL SOM TANCOVAŤ JITTERBOOGIE
Pásmo k nedožitým 80. narodeninám básnika Miroslava Válka 
v rámci významného výstavného knižného podujatia
Autorka: D. Podracká
Hrajú: V. Kučerová, M. Matejka

● pi. 4. 5. 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

● st. 9. 5. o 10.00
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Cyklický literárny program pre stredoškolskú mládež spojený 
s prednáškou, ukážkami z diel a besedou

● st. 9. 5. o 19.00
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
LIPA SPIEVA LASICU
Spevák a skladateľ Peter Lipa predstaví piesne z nového CD, 
na ktorom texty napísal Milan Lasica 
Hosť večera: Milan Lasica

● št. 10. 5. o 17.00 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
JURAJ SLÁVIK – NERESNICKÝ
Výstava, seminár a prezentácia knihy o živote a diele 
Juraja Slávika-Neresnického, významného slovenského politika 
a diplomata obdobia Československej republiky

● po. 14. 5. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XV. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ LITERÁRNA KLASIKA 
NA FILMOVOM PLÁTNE
Anton Baláž: TÁBOR PADLÝCH ŽIEN
Príbeh odohrávajúci sa v tábore určenom na prevýchovu
 bratislavských prostitútok

● po. 21. 5. o 17.00
Výstavná sieň Mánes,  Masarykovo nábř. 250, Praha 1
4 x RUDAVSKÍ
Výstavu v rámci veľtrhu súčasného umenia  Art Prague 2007 
pripravila D+Gallery spolu so
Slovensko-českým klubom

● po. 21. 5. o 20.30
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Zuzana Kronerová

● po 21. 5. o 17.00
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
Peter Kováčik: NEVERA PO SLOVENSKY I.

Komédia o parte záletných drevorubačov realisticky zachytáva 
obraz súdobého života na dedine a s humorom kritizuje pretvárku, 
pokrytectvo či mužskú pýchu
Projekcia k 80. narodeninám herca Otta Lackoviča

● ut. 22. 5. o 20.30
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Zuzana Kronerová

● ut. 22. 5. 
Galerie Vltavín, Masarykovo nábr. 36, Praha 1
JOZEF GERTLI zvaný DANGLÁR
Výstava obrazov unikátneho slovenského výtvarníka, 
grafi ka a kresliara 
 
● st. 23. 5. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
UMENIE AKO POLITIKUM PRED A PO ROKU 1989
Verejná diskusia o vplyve politiky na vývoj výtvarného umenia 
v kľúčovom politickom období
Hostia: Milan Knížák a Ján Budaj
Moderuje: Boris Kršňák

● ut. 29. 5. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
BRATISLAVA 1939-1945
Prednáška významného slovenského historika 
dr. Dušana Kováča a prezentácia jeho najnovšej knihy

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

INFO

NEZABUDNIME
Na začiatku apríla pripravila Mestská časť Praha 7 ojedinelý projekt na podporu integrá-

cie rómskej menšiny. Celá akcia sa začala v Galérii na úrade výstavou fotografi í rómskeho 
holocaustu. „Projekt pripomína utrpenie konkrétnej časti rómskej populácie, vrátane upie-
rania základných práv tejto menšiny. Zároveň je akýmsi apelom na väčšinovú spoločnosť, 
ktorá by mala prehodnotiť stále pretrvávajúce negatívne náhľady na rómsku komunitu. 
Rómovia si zaslúžia poznať vlastnú históriu v neskreslenej interpretácii, pretože ju sami 
málo zaznamenávajú,“ povedal o výstave fotografi í starosta Mestskej časti Praha 7 Marek 
Ječmének. Výstava Ma bisteren!, čo v preklade znamená Nezabudnite, bola otvorená pri 
príležitosti  Medzinárodného dňa Rómov za účasti zástupcov občianskeho združenia In 
Minorita z Bratislavy – Nového Mesta, Slovenského inštitútu v Prahe, Slovensko-české-
ho klubu, Slovenského národného múzea a Slovenskej akadémie vied. Uprostred apríla 
v Slovenskom inštitúte v nadväznosti na túto výstavu premietali fi lmy o živote a problé-
moch Rómov a na máj pripravili dve prednášky s rómskou tematikou. „Väčšina Rómov 
žijúcich nielen na území Mestskej časti Prahy 7, ale v celej Českej republike, má korene 
práve na Slovensku,“ vysvetlil Marek Ječmének širokú účasť slovenských zástupcov na 
celom projekte. 

(nv) 

ČEŠTINA A SLOVENČINA 2007

Štvrtok 19. apríla patril v Slovenskom inštitúte výnimočnej príležitosti – semináru s fak-
tografi ckým názvom „Čeština a slovenčina: vzájomné vzťahy, rok 2007“. Zorganizovalo ho 
Jazykovedné združenie Českej republiky spolu s Kabinetom slovakistiky Ústavu slavistic-
kých a východoeurópskych štúdií FF UK a Slovenským inštitútom v Prahe.

Príspevky zmapovali históriu česko-slovenského bilingvizmu (Viera Budovičová, Jiří 
Zeman), problematiku vzájomného prekladu (vedúca kabinetu slovakistiky Mira Nábělková), 
porovnanie jazykových javov na základe národných korpusov (Květoslava Musilová), zhrnuli 
aj súčasnú situáciu bilingvizmu a českej jazykovej politiky (Marián Sloboda), ale tiež celkovú 
jazykovú legislatívnu v oboch krajinách (šéf Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slavomír 
Ondrejovič). Zaujímavosťou bolo porovnanie štylistických javov v českom a slovenskom bul-
váre (Blesk a Nový čas), ktorému sa venovala Daniela Slančová z Prešovskej univerzity.

Jedným z cieľov seminára bolo aj nahradiť mýty o česko-slovenskom bilingvizme vedecky 
podloženou refl exiou, čo je dôležité pre rozhodovanie o ďalších krokoch.  

(vs)
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Priateľ, Maďar žijúci v Prahe, ma presvedčoval: „Akis-
te sa mýliš, veď človek, ktorého si poznal ako historika 
a riaditeľa  múzea, nemôže byť politickým vodcom..!“ 
V telefónnych zoznamoch maďarských miest by som 
našiel desiatky jeho menovcov, ale bol som si istý: no-
vým ministerským predsedom je práve on a nikto iný, čo 
mi o niekoľko hodín potvrdil jeho hlas, ulovený z éteru 
a zakrátko aj fotografi e uverejnené v novinách.

Antall vkročil do môjho života a zapísal sa mi hlboko do 
mysle v osemdesiatych rokoch, keď som ako redaktor 
vtedy ešte „federálnych“ Zdravotníckych novín navštívil 
budapeštianske Semmelveisovo múzeum dejín lekár-
stva. Jeho meno bolo dosť známe aj  v kruhoch sloven-

ských a českých odborníkov, ktorí sa venovali dejinám 
lekárstva. Na prelome 50. a 60. rokov bol vedený nielen 
ako vedúci redaktor v tiráži objemných zväzkov lekár-
sko-historického časopisu  Orvostörténeti Közlemé-
nyek, ale často tiež ako autor objavných statí.  Niektoré 
jeho články ma mimoriadne zaujali nielen obsahom, ale 
najmä nadnárodným poňatím a netradičným prístupom 
maďarského bádateľa k dejinám liečiteľstva a lekárstva 
slovanských národov, ktorý veľmi zaujal aj nášho vyni-
kajúceho, žiaľ už zosnulého lekárskeho historika Jána 
Junasa z Martina.

 Zaklopal som uňho bez ohlásenia. Preňho nezná-
meho lekára a novinára z Československa, kde to ešte 
nepoľavovalo, prijal s plnou dôverou a s bezprostred-
nou srdečnosťou. Vypytoval sa ma na pomery u nás 
a na zdravotnícke múzejníctvo. Bolo mu známe, že 
pri lekárskych fakultách máme ústavy dejín lekárstva, 

postojom a angažovanosti v roku 1968 musela opustiť 
svoje pracovisko a nemohla vykonávať svoje povolanie, 
padli zábrany medzi nami a prezradil mi o sebe všetko, 
čo ma zaujímalo. Patril k tým, ktorí na jeseň roku 1956 
neotáľali a postavili sa proti totalitnému režimu a aj pro-
ti sovietskym tankom, ktoré pomohli revolúciu utopiť 
v krvi. Bol teda bez pardonu zaradený k tým, ktorým 
maďarskí moskoviti v rokoch 1957 až 1963 znemožnili 
akúkoľvek verejnú, publikačnú a pochopiteľne aj peda-
gogickú činnosť. 

József Antall si musel zarábať príležitostnou prácou, 
neraz pod menom svojich priateľov.  Zodpovednejšie 
a náročnejšie bolo napríklad poverenie vytvoriť heslá 
do Maďarského biografi ckého slovníka, z ktorého práve 
jemu pridelili osemdesiat osobností medicíny, ktorých 
život a dielo ho našťastie plne zaujalo. Vtedy sa dôverne 
zoznámil s prínosom a osudom lekárov, ktorí niečo zna-
menali nielen na univerzite, ale aj vo verejno-politickom 
dianí. Spomínam si, že sme v tejto súvislosti hovorili 
o podtatranskom rodákovi Ľudovítovi Markuszovszkom, 
ktorého časopis Orvosi Hetilap je maďarskou obdobou 
Purkyňom založeného Časopisu lékařů českých; oba 
vychádzajú aj v súčasnosti. 

Antalla sa očividne príjemne dotklo, že som v roz-
hovore pripomenul jeden z jeho vlastných historických 
článkov, v ktorom popisoval situáciu vytvorenú v Peš-
ti  roku 1860. Išlo v ňom o to, že niektorí univerzitní 
činitelia presadzovali požiadavku, aby katedry viedli iba 
profesori, ktorí vedia prednášať po maďarsky. Bol to 
útok aj na  svetoznámeho lekára českého pôvodu prof. 
MUDr. Jana Czermáka, ktorý skonštruoval faryngeálne 
zrkadlo, ale maďarčinu si neosvojil. Historik Antall  jed-
noznačne odsúdil nacionalistické tendencie a vysoko 
hodnotil lekárov, ktorí sa im dokázali postaviť na odpor.

Ako som ho tak počúval, zrazu som si spomenul na 
epizódu z detstva. Aj moja rodná obec, dnešné Palári-
kovo na slovenskom juhu, bola viedenskou arbitrážou 
prisúdená horthyovskému Maďarsku. Raz sa rodičia 
predo mnou  radili o tom, ako sa vo veci chorého ute-
čenca z Poľska čo najrýchlejšie spojiť s vtedajším poli-
tikom Józsefom Antallom, ktorého môj otec, dedinský 
lekár, dobre poznal z dôb svojej mladosti ako humánne 
zmýšľajúceho, statočného muža. Povedal som  o tejto 
spomienke môjmu hostiteľovi spytujúc sa: „Bol to azda 
niekto z vášho príbuzenstva?“ Usmial sa: „Áno, hovoríte 
o mojom otcovi...“

Obaja sme zaspomínali, povedali jeden druhému 
o svojich rodičoch, z ktorých každý iným spôsobom, 
na úrovni svojho pôsobenia a možností, pomáhal 
utečencom a neskoršie aj iným perzekuovaným či 
vojnou postihnutým ľuďom. Moja matka bola za svoju 
ilegálnu činnosť uväznená. Otec na to doplatil tým, že 
ho v trestnej rote vyviezli na východný front a zahynul 
kdesi v Rusku. Do zoznamu padlých na pomníku sa 
meno obetavého lekára, ktorý tam pracoval vyše pol-
druha desaťročia, nedostalo. Istou satisfakciou pre mňa 
je, že zásluhy Józsefa Antalla staršieho, na ktorého sa 
otec obrátil v záujme záchrany ohrozeného človeka, 
v Budapešti pripomína pamätná tabuľa s maďarským 
a poľským textom.

Posedenie v riaditeľni Semmelveisovho múzea mi 
často pripomína bohato ilustrovaná kniha, venovaná 
umeleckým pamiatkam európskeho lekárstva a lekár-
nictva, ktorú  mi venoval József Antall mladší. Od tých 
čias som sa s ním už nestretol, ale jeho prostredníc-
tvom som poznal rad ďalších priateľov, ktorí sa aktívne 
zaujímali o kontakty na slovenských a českých kolegov 
a o možnosti spolupráce s nimi.

Po jednom prejave nového premiéra Józsefa Antalla sa 
ma v niekdajšom Klube novinárov v Parížskej ulici spý-
tal redaktor na dôchodku, ktorý kedysi žil na Slovensku 
a mal skúsenosti s výstrelkami maďarskej iredenty: „Ako 
to myslel Antall, že sa cíti ministerským predsedom  všet-
kých, i tých zahraničných Maďarov – nebude Maďarsko 
nakoniec požadovať navrátenie všetkých území, ktoré 
im boli odňaté po rozpade Rakúsko-uhorskej monar-
chie?“ Odpovedal som mu podľa svojho presvedčenia, 
že som v ňom poznal nie zaťatého nacionalistu, naopak 
rozhľadeného Európana. Ten výrok mohol vychádzať 
najskôr len z obavy, že by sa maďarskej menšine mohlo 
v niektorých krajinách upierať právo alebo znemožňovať 
vzdelávanie v rodnom jazyku.

Keď niekoľko rokov po nástupe na post predsedu 
vlády zomrel, hútal som, či sa v tom múzeu cieľa-
vedome pripravoval na svoju  politickú dráhu a či 
hľadal a nachádzal v dejinách poučenie pre seba 
a pre svoj národ. Aspoň čiastočnú odpoveď som 
našiel v rozhovore, ktorý som si na jar 1990 vystrihol 
z denníka Magyar Nemzet: „Ako historika ma vždy 
zaujímalo, ako sa v devätnástom storočí uskutočňo-
vali premeny. Napríklad ako sa v roku 1848 vytvá-
rali z predchádzajúcich miestodržiteľských rád nové 
ministerstvá, ako v roku 1867 vláda organizovala 
štátnu správu, ako preberala ľudí z doby absolutizmu 
a ako doplnila tento okruh o ľudí nových. Zaujímala 
ma premena štátneho aparátu: ako možno starých, 
ak chcete kompromitovaných pracovníkov prevziať, 
odborne využiť...“

ale nechápal, prečo ešte nebolo zriadené i múzeum. 
Spytoval sa na to práve toho „najkompetentnejšieho“: 
vytiahol som z aktovky dekrét, ktorým som bol na pra-
hu šesťdesiatych rokov poverený jeho založením. (Ten 
doklad mám dodnes ako pamiatku na chaos, ktorý spre-
vádzal územnú reorganizáciu; fantasta, ktorý ho pod-
pisoval si naivne predstavoval, že dislokačná komisia 
Bratislavy na tento účel pridelí zdravotníctvu Mirbachov 
palác.) Aj Antall bol realista a tak sme sa nad tým už iba 
smutne pousmiali.

Chcel som sa dozvedieť ako sa on –  pôvodne stredo-
školský profesor –  dostal na post riaditeľa múzea. Po 
dlhšom diškurze, keď už vedel, že moja žena Oľga kvôli 

JURAJ SZÁNTÓ      

Prvým ministerským predsedom po páde totalitného režimu v Maďarsku sa stal József 
Antall a zostal ním do svojej smrti v decembri 1993. Do kresla premiéra ho vynieslo
volebné víťazstvo Maďarského demokratického fóra a zo srdca som mu to prial,
lebo som ho poznal ako nebojácneho bojovníka za právo a slobodu.

Dejiny
a ľudia v nich

VYSIELAČKA
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VYSIELAČKA

Od roku 1993 chodieva pomerne pravidelne koncertovať 
do zahraničia skupina Polemic. Česko, Poľsko, Nemecko, 
Rakúsko či Taliansko má odvtedy slušne precestované. 
Repertoár Polemicu je čisto slovenský, ale spevák Bejzo 
považuje za veľkú výhodu žánrovú čistotu. Chlapci hrajú 
reggae a ska, takže usporiadateľ presne vie, čo kupuje. „Je 
to skôr misionárska práca, nejde o zárobok. Sme však radi, 
ak sa naša krajina a naša hudba niekde prezentujú. Sme 
známi hlavne v Maďarsku, hoci rečová bariéra je veľká. Ľu-
dia si s nami na koncertoch spievajú texty, jednoducho ich 
foneticky preberajú, hoci nevedia, o čom sú. Jedna maďar-
ská skupina dokonca naspievala pesničku Komplikovaná 
v slovenčine a zaradila ju na svoj album,“ hovorí Bejzo. 
Polemic vystupoval aj v Londýne, aktuálne má ponuku na 
účinkovanie na veľkom maďarskom festivale Sziget.

Skupina Gladiator sa dostala do sveta ešte v časoch 
svojho hard and heavy obdobia. „Mali sme vtedy turné 
v Nemecku, Francúzsku a v Portugalsku, vystupovali sme 
aj v írskom Dubline,“ spomína basgitarista Maroš Hladký. 
„Teraz nás volajú Slováci, ktorí v európskych krajinách 
pracujú. Fungujú tam slovenské komunity, nejaký šikovný 
človek si založí agentúru a  organizuje česko-slovenské 
večery. Raz za mesiac zavolajú českú alebo slovenskú 
skupinu, spravia diskotéku. Najbližšie ideme do Mnícho-
va. Vždy sa o nás super postarajú, býva nabité a strašne 
dobrá atmosféra. V zahraničí hráme iba hitovky, aby sa 
ľudia bavili.“

V Amerike minulý rok hrala skupina Tublatanka, v marci 
tohto roku odohral tri koncerty vo Veľkej Británii Richard 
Müller. Aj mladá rocková generácia šíri dobré meno sloven-
skej hudby v zahraničí. Len pred pár dňami sa z Londýna 
vrátili skupiny Para a Hex a 21. apríla tam vystupuje sku-
pina No Name. Ešte predtým, 17. apríla, ju čaká koncert 
v talianskom Gargazone. Skupina Desmod len za uplynulý 
polrok hrala v Mníchove, Londýne, v poľskom Wroclave 
aj v talianskom Merane. Horkýže Slíže stihli vo februári 
Dublin aj Londýn, sériu piatich koncertov v Amerike museli 
pre chorobu zrušiť. Hľadajú však náhradný termín. Britá-
niu si už vyskúšala aj skupina IMT Smile. Miro Tásler sa 
navyše púšťa do ďalšieho odvážneho hudobno-televízne-
ho projektu. Vyvezie chronicky známeho slovenského in-
terpreta do ľubovoľnej európskej metropoly, nechá ho hrať 
na pešej zóne a bude fi lmovať reakcie domácich. Kulyho 
napríklad čaká Varšava, Pavla Hammela Praha.

Slovenské skupiny do zahraničia „vyváža“ spoločnosť 
Juraja Cochera. „Zahraničné kluby a organizátorov bom-
bardujeme mailami a promo materiálmi, je potrebné vy-
budovať si vlastnú sieť partnerov. Väčšinou je to tak, že 
my vezmeme niekoho na vystúpenie na Slovensko a oni 
potom angažujú nášho interpreta u nich,“ hovorí Cocher. 
Kľúčovo sa stará o skupinu Polemic a prešovských Chi-
ki Liki Tu A. Nových interpretov priberá a ponúka len po 
dôkladnom zvážení. „Nemôžem si dovoliť poslať von nie-
čo, čomu by som sám neveril.“ Chiki Liki Tu A sa dostali 
napríklad aj do Macedónska, Juraj má kontakty prakticky 
v celej Európe. „Už aj na Ukrajine,“ teší sa. „Jedine Por-
tugalsko som si ešte nepodchytil. A ešte Luxembursko, 
Andoru a Vatikán.“

Štefan Krasňanský a jeho agentúra majú svoj hlavný 
stan v Londýne. „Formálne sme eseročka, ktorá sa zaobe-
rá dovozom východoeurópskej hudby do Veľkej Británie. 
Neformálne sme združenie mladých ľudí z východnej 
Európy, ktorí majú snahu oboznámiť Angličanov s naším 
hudobným dianím,“ hovorí Štefan. „Náš záber je pestrý, 

od klasickej hudby a džez cez klubové koncerty až po 
progresívne elektronické projekty. V lete budeme dokonca 
robiť prvý veľký open air festival východoeurópskej hud-
by v Londýne, očakávame účasť asi 20-tisíc ľudí.“ Štefan 
zorganizoval aj nedávnu šnúru Richarda Müllera v Británii, 
v Londýne vystupoval v klube KOKO v Camden Town, kde 
spievala dokonca aj Madonna. „Veľmi populárny je tu Ja-
rek Nohavica. V najbližšom období sa chystáme priviezť 
do Británie aj MIG 21, Wanastovi Vjecy, Dana Bártu a zor-
ganizovať koncert Jany Kirschner.“

Eva Bacigalová

Čoraz viac 
v zahraničí

Slovenskí umelci sa čoraz viac objavujú na zahraničných pódiách. Kus sveta videl napríklad 
muzikant Peter Lipa, pre džezové publikum spieval dokonca aj v Mexiku. Maďarsko, Poľsko, Rakúsko 
či Česko sú jeho bežnými destináciami, pred dvoma rokmi hral aj v Spojených štátoch, chystá sa 
do Moskvy. „Nefunguje to tak, že usporiadatelia sa ozývajú, čakanie by nestačilo, sám musím byť 
aktívny,“ hovorí. „Kontaktujem kluby, rozdávam albumy. V zahraničí spievam prevažne po anglicky, 
ale zaradím aj pár slovenských skladieb. Chcem aj takto prezentovať domácu tvorbu, v hľadisku sa 
vždy nájdu dvaja, traja Slováci.“ Peter Lipa komunikuje nielen v angličtine, ale vo všetkých jazykoch 
Visegrádskej štvorky. Jeho teória, prečo sú slovenskí interpreti v zahraničí žiadaní, však nevyznieva 
optimisticky. „Sme dobrí a sme lacní. Ak zvýšime ceny, usporiadatelia si okamžite nájdu domáci 
ekvivalent. Teória o tom, aká je pre nich atraktívna slovanská melodika, je hlúposť. Ide o vzťah 
kvality a ekonomiky.“
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Odovzdávanie cien Slovenskej akadémie populárnej 
hudby Aurel 2006, ktoré sa konalo uprostred apríla  na 
martinskom hokejovom štadióne nakoniec nemalo žiadne-
ho favorita. Po dvoch soškách si odniesli speváčka Tina, 
nitrianska kapela Desmod a bratislavskí Lavagance. 

Najväčším prekvapením slovenských „Grammy“ bola 
Tina. Stala sa najlepšou speváčkou a jej druhý album „Chil-
lin?“ sa stal najlepším tohtoročným albumom. Okrem toho 
slovenskí akademici ocenili aj spolupracovníkov, ktorí sa 
podieľali na jej albume – Mariána Kachúta za najlepší zvuk, 
Petra Grausa a Tomáša Zubáka ako producentov. „Je to 
neuveriteľný pocit. Už sa teším, ako si užijem tučných,“ 
povedala  Tina, ktorá stále držala v rukách obe sošky 
tučniakov. „Verila som, že získam aspoň jedného, ale to, že 
nakoniec som dostala aj za album, to som vôbec nečakala. 

Veď r‘n‘b nie je vôbec tým štýlom, ktorý na Slovensku letí. 
Svoje víťazstvo beriem ako začiatok, uvidím, či dokážem 
upútať aj v ďalších rokoch,“ dodala mladá speváčka. 

Z galavečera, ktorý je každoročnou oslavou slovenského 
hudobného šoubiznisu, odišli o dve sošky ťažší aj Desmod. 
Stali sa skupinou roka a ich frontman Kuly sa stal spevákom 
roka. Nitrianska kapela je v týchto mesiacoch na vrchole 
popularity – najprv zabodovala na Slávikoch, teraz aj na 
Aureloch. Kuly, ktorý s kapelou počas ceremoniálu zapíjal 
víťazstvo v bare na štadióne, si viac cení slávikovské ceny: 
„Pretože to je o ľuďoch. Tí si kupujú albumy a chodia na kon-
certy. Keď aj akademici zanevrú na kapelu, ale rozhodujúcim 
hlasom, či kapela prežije, alebo neprežije, sú ľudia. Slávik 
bol niečo fenomenálne, pretože tam sa človek dostal pred 
No Name a Elán. Tam to bol úplný šok, to sme nečakali.“ 

V pomerne slabo zaplnenej hale sa najväčších ovácií 
dočkal spevák Miroslav Žbirka, ktorý získal Aurela za celo-
životné dielo. Možno trochu predčasne, veď jeho hudobná 
dráha ešte nie je vôbec na konci. Cena za inštrumentalistu 
roka putovala do rúk ďalšej legende Mariánovi Vargovi. Ten 
síce slušne poďakoval, ale mal aj výhrady: „Neviem, pre-
čo to dali práve mne. Mohli by si konečne vybrať niekoho 
mladšieho.“ 

O najväčší rozruch sa postaral raper Rytmus, ktorý 
si prišiel prevziať tučniaka za najlepší výkon v hip-hope. 
Diplom so soškou zdvihol za veľkého aplauzu nad hlavu, 
a potom ich celou silou praštil o zem. Hala v tom momente 
skoro nedýchala. Kontroverzný raper dal týmto gestom jas-
ne najavo, čo si o Aureloch myslí. Aj elektronicko-rockoví 
Lavagance nakoniec získali dvoch Aurelov. Najprv v pon-

delok dostali na odovzdávaní menšinových žánrov cenu 
v kategórii alternatíva, a potom v stredu sa stali aj objavom 
roka. Na to im stačil fakt, že v minulom roku vydali šesťpes-
ničkový EP album „Back To Attraction“. 

Akadémia sa opäť dopustila blamáže, keď v priamom 
prenose odignorovala vyhlásenie víťazov v menšinových 
žánroch. Diváci sa opäť nedozvedeli, kto získal sošky 
v kategóriách country, gospel, džez, blues, folk, world 
music, alternatíva, punk alebo hard a heavy. 

O cenách Aurel, ktoré sú slovenskou obdobou americ-
kých Grammy, rozhoduje 109-členná akadémia, zložená 
zo zástupcov hudobného priemyslu, novinárov, kritikov 
a predajcov. O víťazoch Slávikov zas hlasujú ľudia pomo-
cou anketových lístkov a sms. 

Peter Bálik

Príbehy spod Marhátu
Keď zmizne kúzelníkKeď zmizne kúzelník

Fantázii dnešného človeka, a najmä mladého, dá zabrať, ak si má predstaviť, ako sa 
žilo na dedine po prvej svetovej vojne. Nebolo hromadnej dopravy, ani elektriny, telefónu, 
rádia ani kina, namiesto kníh mali sem-tam v niektorej domácnosti ešte tak starý kalendár 
alebo potrhanú učebnicu. Život tu plynul jednotvárne a spestrovali ho iba stáročné zvyky 
a obyčaje. Nuž nečudo, že ak do takejto dediny zavítal kolotočiar, potulný fakír alebo krotiteľ 
divej zveri, bola to udalosť, ktorá poriadne rozvírila tunajšiu pokojnú hladinu.

Na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia sa zničohonič v obci Blatnica objavil kú-
zelník. Zrejme nebol až taký slávny a bohatý, aby mal vlastné reklamné plagáty, autá či 
maringotky. Prišiel len sám, na motorke, iba s kufrom, v ktorom mal frak a nejaké drobné 
pomôcky. Asistentov si zjednal až na mieste. Za korunu mu obecný bubeník vybubnoval, 
že obec postretlo mimoriadne šťastie, keďže sem zavítal slávny kúzelník, mág a iluzionista 
Romini. Ctené obecenstvo prostredníctvom bubeníka srdečne pozýva na večerné pred-
stavenie do miestneho hostinca. Krčmárova manželka ochotne prijala funkciu kasírky, pri 
dverách vyberala vstupné a divákom dávala lístky rozličných farieb. Keď bola miestnosť 
naplnená, odchýlila vozovú plachtu, vstúpila do kúzelníkovho kráľovstva a po odrátaní režij-
ných výdavkov mu tržbu vysypala do papierového vrecka. Kúzelník si peniažky starostlivo 
prerátal a panej galantne pobozkal ruku. Potom prikázal stiahnuť knôty na petrolejkách 
a bubeníkovi dal pokyn, aby ohlásil začiatok predstavenia. Uhrančivým pohľadom sa 
potom zadíval na prítomných a tlmeným hlasom sa im prihovoril: 

„Srdečne vás všetkých vítam na mojom umeleckom vystúpení a hneď ako prvé vám pred-
vediem číslo, ktoré ma naučil indický fakír Ma-rang z Bombaja a s ktorým na celom svete 
vystupujú okrem mňa len traja kúzelníci. Číslo má názov Zmiznutie človeka a vyžaduje si 
moje i vaše plné sústredenie, a preto vás veľmi prosím o absolútny pokoj a také ticho, aby 
sme muchu počuli lietať. Zdôrazňujem, že je to pre mňa veľmi nebezpečné. Tak... dobre 
sa dívajte... Vidíte ma?“

„Vidíme!“ zborovo odpovedalo napäté obecenstvo.
Potom bubeník na pokyn mága tichúčko zabubnoval a Romini, polovicou postavy skrytý 

za závesom, sa prítomných opäť tajomne opýtal:
„Tak ako, vážené obecenstvo? Vidíte ma i teraz?“
„Vidíme,“ znova ho uistili všetci prítomní.
Medzitým sa kúzelník celým telom vsunul za záves, za ktorým bolo okno do dvora. 

V napätom tichu bolo počuť šťuknutie zámky na kufri, potom hlboké dýchanie a po ňom 
tichú, ledva počuteľnú otázku:

„Vidíte ma?“
„Nevidíme!“ Táto zborová odpoveď sa zakladala na pravde.
„A už ma neuvidíte!“ celkom pošepky oznámil obecenstvu kúzelník.
Bubeník, vopred ním inštruovaný, dlho a výdatne bubnoval, až tak, že to pripomínalo 

guľometnú paľbu. Potom roztiahol záves a vyzval ďalších mágových pomocníkov, aby vy-
tiahli knôty na lampách.

Na to všetci prítomní zborovo zhíkli. Priestor za závesom bol totiž prázdny. Cez otvorený 
oblok ťahal dovnútra chladný večerný vzduch. Kúzelník naozaj zmizol. Navždy.

Jolana Kolníková

Slovenské ceny

AUREL

FEJTÓN

S
N

ÍM
K

Y
: A

R
C

H
ÍV



SLOVENSKÉ
DOTYKY 19PRETEKÁR JARO KATRIŇÁK

O tohtoročnej rely 
 Ako ste spokojný s vašim výsledkom na rely 

Paríž – Dakar? 
Z deviateho miesta sa veľmi teším, tento rok som 

predovšetkým chcel dôjsť do cieľa a umiestniť sa 
do 20. miesta. Keď som však videl, že sa predieram 
dopredu, hovoril som si – dobre, keď to ide, skúsme 
sa posunúť o miestečko dopredu, skúsme zabojovať. 
Posledné tri dni som už išiel na istotu. Vedel som, že 
mám veľký náskok pred jazdcom za mnou, a dopredu 
som sa nepotreboval hnať. Trikrát som preteky nedo-
končil, keby sa to nepodarilo na štvrtý raz, už by som 
rozmýšľal, či ísť znova. 

 Tento rok ste neštartovali ako jediný Slovák, 
jazdil aj Ivan Jakeš. Povedal, že ho rely chytila za 
srdce a chce štartovať opäť. Vy ste už tiež oznámili, 
že sa na štart postavíte aj o rok. Prečo je Dakar taký 
lákavý? 

Je to veľké dobrodružstvo a ja mám rád dobrodružstvo, 
adrenalín a bavia ma motorky. A zdolať tieto prete-
ky je snom skoro každého motorkára, sú to najdlhšie 
a najťažšie preteky. 

 Sedmička je vraj šťastná, no vy ste prvé tri roč-
níky skončili práve v siedmej etape. S akými myšlien-
kami ste sa budili do nej tento rok? 

Boli chvíľočky, keď som si uvedomoval, že idem siedmu 
etapu, ale automaticky som to rušil a myslel na trať, na 
to, že mám pred sebou veľa nebezpečných kilometrov. 
Na dve-tri hodinky som zabudol, ale potom mi to zase 
ťuklo a ja som si chvíľku dával pozor a snažil sa nebrať 
etapu tak vážne. 

 Bola to vaša najťažšia etapa? 

Nie, najťažšie boli maratónske etapy, keď sme išli 600 
– 700 kilometrov úplne sami, bez servisu. Štartoval som 
o siedmej ráno, o piatej večer som prišiel do cieľa, vyfa-
soval deku, ľahol si na zem a ráno som mal pred sebou 
ďalších 700 kilometrov. 

 Ťažko ste vraj prežívali skôr štvrtú etapu, keď 
ste našli juhoafrického jazdca Elmera Symonsa. Pri-
pomenulo vám to údajne váš pád spred roka. 

Juhoafričan ma predbehol v dosť veľkej rýchlosti, videl 
som ho asi 20 kilometrov, nabehol na „zub“ (nerovnosť) 
na trati, jeho motorka bola rozbitá skoro ako moja pred 
rokom, navigačné prístroje rozhádzané po púšti a on sa 
vôbec nehýbal. Zo svojej motorky som zavolal pomoc, 
v strese som postláčal všetky gombíky, našťastie aj 
najdôležitejší modrý, ktorým som sa spojil s organizáto-
rom. Počas jazdy mi ten obraz stále nevychádzal z hlavy. 
Večer zasadla jury a riešila, či ma vyradí zo súťaže, pre-
tože som stlačil aj červený gombík, to znamená automa-
tické odstúpenie zo súťaže. 

 Jeden trest ste predsa dostali hneď v prvej eta-
pe – 10 minút za prekročenie rýchlosti, spadli ste na 
42. miesto. Na začiatok slabé povzbudenie. 

Pomyslel som si, že keď to bude takto pokračovať, na 
konci bude trest sto hodín. Prekročil som rýchlosť o jeden 
kilometer, namiesto 50 som išiel 51, kamaráti jazdci mi 
hovorili – neboj sa, trest nedostaneš, to sa ani nedá brať 
ako prekročenie rýchlosti. Organizátor mi ho surovo dal. 

 Správajú sa organizátori inak k jazdcom z menej 
známych krajín a inak k jazdcom z usporiadateľských 
štátov? 
Ťažko povedať, ale určite k nim majú bližšie, preteky 

usporadúvajú Francúzi, poznajú sa s jazdcami z domá-
cich pretekov, sú kamaráti. 

 A čo vzťahy medzi jazdcami? 
V minulosti bola súdržnosť väčšia, teraz je svet iný, 

ide o čo najlepšie umiestnenie, jazdci si už nepomáha-
jú ako kedysi. Večer, keď zomrel Juhoafričan Symons, 
sa hovorilo o tom, či sa jedna etapa vynechá, a na moje 
prekvapenie to uzavreli so slovami – je to Dakar, s tým sa 
počíta. V minulosti, keď zomrel známy jazdec, sa etapa 
na jeho počesť vynechala. 

 Prvý raz ste došli do cieľa. Hovorí sa, že posled-
ná etapa okolo Červeného jazera je najkrajšia. Ako 
sa vám páčila? 

Jazero nebolo také pekné, ako som si ho predstavoval, 
obyčajná mláka. A Dakar je mesto plné starých dymiacich 
áut. Ale atmosféra, príjazd do cieľa, odkladanie motorky 
na uzavreté parkovisko, keď si človek uvedomí tie tisíce 
kilometrov, čo má za sebou, to je krásne. 

 Skončili ste na fantastickom 9. mieste. Mohol by 
Slovák Dakar vyhrať? 

Vyhrať určite nie, to sa nedá, na rely je podstatná navi-
gácia, musíte mať s ňou skúsenosti, veľa rokov práce 
a dobrého trénera, a takých na Slovensku nemáme. 

O iných štartoch 

 Predošlé rely nedopadli tak dobre, raz ste s poka-
zenou motorkou čakali tri dni a dve noci sám v púšti na 
pomoc. Čo vtedy chodí po rozume? 

Keď človek nevie, kedy príde pomoc, je to ťažké, ale dalo sa 
to vydržať. Náročné to bolo na psychiku, zvádza to vydať sa 
do púšte. Hovoril som si – nechoď, musíš zostať pri motorke. 
Nemal som jedlo ani vodu, myslel som na to, ako ďaleko sú už 
ostatní. Za tie tri dni sa vzdialili dvetisíc kilometrov. Rozmýšľal 
som, že v Európe je to vzdialenosť z Martina do Barcelony. 

Jaro Katriňák prišiel tohto 
roku ako prvý Slovák do cieľa 

púštnej rely Paríž – Dakar. 
Pochádza zo Žabokrekov 

pri Martine, kde aj dodnes 
žije. Tvrdí o sebe, že má 

pretekársky pud, ktorý ho 
ženie stále dopredu. Má ho 

vraj po otcovi, ktorý bol tiež 
pretekár. Je  majster sveta 

v endure, dvojnásobný majster 
Česko-Slovenska v endure, 

deväťkrát majster Slovenska 
v endure a country  crossse 

a šesťkrát majster Slovenska 
v motokrose.

Skúsil 

som

ANDREA HAJDÚCHOVÁ

zabojovať
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 A čo modrý gombík? 
Gombík som stlačil, ale nikto 

nechodil, tak som si myslel, že 
nefunguje. Potom som sa dozvedel, 
že o mne vedeli, ale nestíhali. 

 Ďalší ročník ste spadli a váž-
ne sa zranili. V jednom rozhovore 
ste spomínali, že jazdci na motor-
ke musia vedieť aj padať, kým 
robia saltá vo vzduchu, mali by 
sa snažiť schúliť do klbka. Viete 
to? Pomohlo vám to pri páde na 
Dakare? 

Keď je čas, dá sa to trošičku 
ovplyvniť, väčšinou to majú jazdci 
vrodené, tí čo nie, sa dosť dolámu. 
Ja som spadol vo veľkej rýchlosti, 
a dosť vážne. Povedal som si však, 
že nemôžem zostať na mieste, vedel 
som, že ak so zranením zostanem na mieste zase dva-tri dni, 
nemusí sa to dobre skončiť, etapu som dojazdil, no neodpo-
rúčali mi jazdiť ďalej. 

 Minulé preteky sa jazdili v auguste, v 40-stupňo-
vých horúčavách. Aká je rely v januári? 

Tento termín je veľmi dobrý, je trošku chladnejšie ako v lete, 
lepšie sa jazdí ako pri teplote 40 stupňov, ale v noci je okolo 
nuly a človek riadne premrzne. 

 Ako vyzerá deň pretekára rely? 
Ráno som vstával okolo piatej, rýchlo urobil základnú 

hygienu, naraňajkoval sa a zhruba o šiestej som vyštartoval. 
Do cieľa som prišiel asi okolo štvrtej, rýchlo som sa najedol, 
umyl, povedal bratovi, čo treba na motorke urobiť, znova som 
sa najedol, pripravil si výstroj na druhý deň. Ľahnúť som si 
išiel okolo desiatej večer. 

 A deň vášho brata, ktorý vám robil technika? 
Brat vstával ráno so mnou, odprevadil ma na trať a potom 

sa s ostatnými mechanikmi presunul v aute do cieľa etapy. 
Keď som prišiel, sadol si na motorku a robil ju do tretej-štvrtej 
ráno. Počas toho som mu priniesol niečo na jedenie alebo si 
sám skočil do bufetu. 

 V šiestej etape ste však mali technické problémy. 
Čo sa stalo? 

Áno, problémy s lavicou, to je zadná časť motorky, na ktorej 
je primontované sedlo a zadný blatník, motorka bola dobre 
pripravená, no v tejto časti sa odtrhli šrauby, zostal len jeden. 
Pôsobilo to veľmi zle na psychiku, pretože som práve štar-
toval do špeciálu, ktorý meral asi 400 km. Veril som, že to 
vydrží, keby som skončil s odtrhnutou zadnou časťou motor-
ky, bol by to pre mňa koniec Dakaru. Išiel som teda opatrnej-
šie, ale mal som šťastie, že to bola jedna z prvých etáp, čo sa 
išla viac po piesku. 

 Ako to bolo s jedlom a hygienou? Po prvom ročníku 
ste povedali, že jazdci dostanú vedro s hnedou vodou 
a odrezanú plastovú fľašu ako sprchu. 

Prvá časť Dakaru sa zlepšila, sprchy mali klasický tvar, teda 
rúrku, odkiaľ striekala voda, ale pri prejazde Mali, Mauretá-
niou a Senegalom zostala klasika – vedro vody a naberačka 
z fľašky. S pitnou vodou to bolo lepšie, v minulosti sme mávali 
stravné lístky a na tie nám vydávali vodu, teraz sme si mohli 
zobrať, koľko sme chceli. Na Dakare bola vždy dobrá strava, 
ale tento rok bola letecká, všetko umelé, ovocie ani zeleninu 
som nevidel skoro vôbec. 

 Na čo sa doma najviac tešíte? Na jedlo? Spánok? 
Na domov a spánok, na trochu oddychu. 

O súkromí 
 Počas rely sa vám narodila dcérka. Kde vás tá sprá-

va zastihla? 
Na najťažšej etape, boli sme sami motorkári v púšti, takže 

oslava bola strohá, len sme si s chalanmi podali ruky, možno 
vypili džús. Keď som sa v ďalších dňoch s niekým známym 
stretol, dali sme si trošku slivovičky na zdravíčko. 

 Volá sa Veronika, to ste s manželkou stihli dohod-
núť alebo mohla o mene rozhodnúť sama? 

Meno sme dohodli, je po mojej tete, ktorá bola vo Fran-
cúzsku mníškou. Ešte za totality nás sem-tam na Slovensku 
navštívila, keď som bol na pretekoch na šesťdňovej vo Fran-
cúzsku, prišla za mnou. Vtedy som si povedal, že ak by som 
raz mal dcéru, bude po nej, pretože sa starala o ľudí. 

 Manželka vás vraj spoznala, keď mala šestnásť. 
Ako ste sa stretli? 

Na pretekoch, vtedy som ako 17 či 18-ročný odišiel do 
Považskej Bystrice (manželka Edita je z blízkeho Sverepca 
– pozn. red.) do Strediska vrcholových športov, tam som ju 
spoznal a pokračovalo to. 

 Vždy ste si z Dakaru niečo priniesli, raz piesok 
z púšte, inokedy dýku od Tuarégov. Čo ste si priniesli 
tentoraz? 

Tento rok mám medaily, takže som našťastie nemusel 
zháňať nič, čo by mi pripomenulo tohtoročný Dakar. 

 Dá sa vôbec na Dakare nakupovať? Ako ste zohnali 
tú dýku? 

Predal mi ju v Mauretánii domorodec, ktorý prišiel priamo 
k nášmu autu. Na nakupovanie nie je čas. 

 A čo darček pre manželku a pre dcéru? 
Som veľmi slabý nákupca, známi to o mne vedia. Možno 

to na prvý pohľad vyzerá, že nemám 
záujem, ale nie, len som už raz taký. 

 Vynahradíte jej aspoň čas 
strávený na Dakare? Mala nejaké 
želanie? 

Nemala, ale budem sa snažiť jej 
to vynahradiť. Motorizmus je však 
náročný na čas, nemôžem ako fut-
balista či hokejista hodiť po tréningu 
veci do kúta a niekto ich vyperie, 
musím si ich vyprať sám, postarať sa 
o motorku. Keď idem trénovať ráno 
o desiatej a skončím o dvanástej-
jednej, do šiestej mám čo robiť, aby 
som ju dal do poriadku. Na druhý 
deň idem zlepšovať fyzičku, behať 
či do posilňovne a na tretí zase na 
motorku. 

O športe 

 Motorkársky šport nie je na výslní ako hokej či 
futbal. Na prelome rokov 2004/2005 ste takmer skončili 
kariéru, najmä kvôli fi nančným problémom, nemali ste 
ani motorku. Zlepšuje sa situácia v tomto športe? 

Mrzí ma, keď viem, koľko roboty ma stojí zohnať sponzorov, 
a hoci reprezentujem Slovensko, štátna podpora je slabučká. 
Jazdcov z Poľska, Švédska, z Lotyšska podporuje štát alebo 
armáda. Aj na Dakare išli Švéd a Švédka za armádny tím. 
U nás kedysi fungovala Dukla. Keď som začínal, mama aj 
otec boli robotníci, nemali na to, aby mi kúpili motorku, ale 
existoval Zväzarm, tam boli ľudia, ktorí povedali – tento sa 
nám pozdáva, poďme ho vyskúšať. Dali mi motorku a mohol 
som sa rozvíjať. So športom celkovo ideme do záhuby, je 
málo takých, v ktorých dokážeme vo svete urobiť výsledok, 
vrátane hokeja či futbalu... 

 Sústredíte sa v príprave len na Dakar alebo budete 
opäť jazdiť aj „malé“ preteky ako majstrovstvá Sloven-
ska? 

Určite budem jazdiť aj majstrovstvá Slovenska, bude to 
súčasť prípravy na Dakar. 

 Aj keď vás v roku 2004 na poste majstra vystriedal 
mladší, 24-ročný Štefan Svitko? 

To je normálne, že jazdci sú starší aj mladší. Aj keď bude 
desať jazdcov lepších ako ja, budem jazdiť, pretože ma to 
baví. 

Koľko to stojí? 

Štartu na pretekoch Paríž – Dakar predchádza príprava, 
Jaro Katriňák sa tentoraz po prvý raz zúčastnil na tréningu 
navigácie v púšti, pre jazdcov z čela tabuľky je to bežné. 
Andrej Žipaj, šéf Environ Servis Moto Teamu, hovorí, že 
v porovnaní s „továrenskými jazdcami“, ktorých štedro spon-
zorujú výrobcovia motoriek, Jaro urobil skvelý výsledok s ama-
térskymi podmienkami. „Jarov brat Rasťo sa na Dakare staral 
sám o dve motorky, továrenské tímy majú na štyroch jazdcov 
50 technikov. Jazdec príde do cieľa, ide sa umyť, na masáž 
k masérovi, ktorého majú so sebou, a potom zalomí. Jaro aj 
Ivan pomáhajú dať svoju motorku dokopy, prezuť pneumatiky. 
Ak nemajú potrebné veci, snažia sa ich požičať. Od tímov, kto-
ré si techniku priviezli na kamióne,“ vyratúva. Na porovnanie, 
príprava a štart Environ Teamu na Dakare stála 14 miliónov 
korún, veľké továrenské tímy majú rozpočet 50 miliónov.
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Už druhý rok nahradil Mánes predtým tradičnú, no potom rekonštruovanú Malostranskú 
besedu. Akcia bola súčasne už 352. Salónom kresleného humoru (opäť treba upozorniť, že 
nejde o preklep!) a organizovali ju obe únie karikaturistov, česká i slovenská, spolu so Sloven-
sko-českým klubom a slovenským veľvyslanectvom za podpory českého ministerstva kultúry 
a sponzorov. Hlavnými organizátormi sú však dvaja kamaráti z mokrej štvrte, ale súčasne 
s ostrými ceruzkami - Josef Kobra Kučera s neodmysliteľným motýlikom a Kazo Kanala 
s rovnako neodmysliteľným pohľadom, upreným na najbližšiu krásnu ženu. Slovenská ka-
rikatúra je špičková vo svetovom meradle, je totiž skôr premýšľavá, než prvoplánovo vtipná. 
Tomu zodpovedá aj zoznam výstav, ktorý pripomína register zemepisného atlasu. Sme radi, 
že české mestá sa v ňom vyskytujú najčastejšie, Praha skoro dvadsaťkrát.

Vladimír Skalský

VTIPY
znovu

s lastovičkami

Medzi zasvätenými, ktorých stále 
pribúda, je už známe pravidlo, že na jar 
prilietajú do Prahy lastovičky a slovenskí 
karikaturisti. Minulí rok akosi zmeškali 
termín, asi boli organizátori zamilovaní 
– a tak sa tradičný Salón slovenských 
karikaturistov konal až v máji, lásky 
čase. Lenže predsa len, mesiacom 
vtákov a vtákovín je apríl, a tak netreba ešte viac mýliť už aj tak globálnym 
otepľovaním pomýlenú prírodu: salón sa tentoraz konal v apríli. Iba jedným 
dňom nakukol do mája. Ako poznám karikaturistov (hoci česť ich práci, všetka 
česť...), skôr ich podujatie chcelo zahrnúť to máchovské „Byl pozdní večer, 
1. máj...“, než tie revolučné tradície. 

fero jablonovský

kazo kanala

oľga pazerini
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POMÔCKY:
DAVIS, DAVAO,
SOL, TOLA, VAE,
LINAN, ABAB, 
VN, ARNO

BOZK (HOV.) OTEC (HOV.) NIE, PO RUSKY HLINA
2. ÈAS�

TAJNIÈKY
DIETLOVÁ

SESTRIÈKA
IBA

POTUPIL,
POKORIL

SÚHRNNE

OSTROV -
CHORVÁTSKO

ZLOSTIL

SVÄTÝ,
PO ŠPANIELSKY

BIOGRAF

ŠÍRITE¼ IDEY
(KNIŽ.)

Š¼ACHTIÈNÁ
1. ÈAS�

TAJNIÈKY
ŠPZ OKRESU

BREZNO

PO¼NÝ
HOSTINEC
V TURECKU

NAZAD

POJEM DUŠE
U STARÝCH
EGYP�ANOV

ŠPZ OKRESU
BLANSKO (ÈR)

STROSKOTANÁ
LOÏ

TALIANSKA
RIEKA

SÍDLO
V INDONÉZII

NITRID VANÁDU

AUTOMOBILOVÁ
DOPRAVA (SKR.)

OBAJA

OBÈAN

TENŠÍ POVRAZ

POTRAVINÁRSKY
KONCERN

ANGLICKÝ
DIRIGENT

SMEROVÉ ŽRDE
NA VOZE

ÈESKÝ SPEVÁK
(MICHAL)

HORNINA S
GU¼ÔÈKOVITOU
ŠTRUKTÚROU

BIBLICKÁ
POSTAVA

VE¼KÉ HODINY

POCHÁBE¼,
JAŠO (EXPR.)

MESTO
NA FILIPÍNACH

HODNOS�

CUDZIA
PREDPONA

EIDAMSKÝ SYR
(HOVOR.)

TRKOTANIE
(EXPR.)

ROVNOŠATA
SLUHOV

ZLIEPAL

NEPRIRODZENE BIL (EXPR.)

POZERAL (EXPR.)

MALÝ ZÁVIT
(TECH.)

DRUH ZBRANE
(MÍNY)

POPEVOK

TIEŽ (LAT.)

HOVOR ZNOVA

NEMRAVNÝ
ŽIVOT

OBRAZY ZEM.
POVRCHU

NOVINKA

ZBAVÍM
OSTROSTI

POSTUPNE
POOPADÁVAL

MENO BONDA

NEUTRÁLNE
ÚZEMIA

(KÓD ŠTÁTU)

NO OPERATION
(SKR.)

ÈÍNSKE MESTO

RIADI� (NÁR.)

TRMA-VRMA,
ZMÄTOK (HOV.)

NEMOCNIÈNÉ
ODDELENIE

JEMNÁ HMLA

ŠPORTOVÉ
NÁÈINIE

MYKA� (EXPR.)

STARORÍMSKY
BOH SLNKA

ŠKRIATOK
V GERMÁNSKEJ

MYTOLÓGII

PRÁZDNA
STRANA V KNIHE

OSOBNÉ
ZÁMENO

INTEGRATED
SYSTEMS

ENGINEERING

PERA (POET.)

HOREL

KORIS� ŽENSKÝ HLAS

ZAHYNIE

ZBAVOVALA
CHLPOV

SMEROM
DOPREDU

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

NEDOVOLENÝ
ZÁKROK

V ŠPORTE

SUDÁN
(KÓD ŠTÁTU)

MPZ
ALBÁNSKA

BEDA,
PO LATINSKY

RIEKA
V ŠPANIELSKU

PRSNÍK

PICHALA
ROHAMI

VIRTUAL PRIVATE
TIME (SKR.)

NÁPLÒ

POVEL NA
ZASTAVENIE

NASÁVA�

LADISLAV
(DOM.)

ZLODEJ (HOV.)

OBLAK

ARALSKÉ
JAZERO (HOVOR.)

INDICKÁ
VÁHOVÁ

JEDNOTKA

POSIELA�
(POET.)

DRVIL NA PRACH

VYPUKLINA
NA CHRBTE

ŠTÝL
POPULÁRNEJ

HUDBY

PRACÍ PRÁŠOK

TALYŠTINA
(KÓD JAZYKA)

OPEVNENÉ
SÍDLO

HLAS SOVY

NAOSTRO

MOL
SLOVENSKA

ZOHRAL, ZAHRAL
OHMATAL

(EXPR.)

OBEC V OKR.
ŽILINA

POMNÍK

VAŠA KRÍŽOVKA

Tentoraz je v tajničke dokončenie výroku slovenského básnika, mysliteľa a leká-
ra Pavla Straussa: „Smrť je tak jednoduchá...”. Riešenie pošlite do konca mája na 
adresu: SLOVENSKÉ DOTYKY, Salmovská 11, 120 00 Praha 2, alebo e-mailom 
na adresu dotyky@czsk.net. Traja vylosovaní riešitelia dostanú od redakcie jednu 
z nových kníh z produkcie Slovensko-českého klubu.

Tajnička v marcovom čísle ukrývala arabské príslovie: „Múdrejšie je páčiť sa 
človeku ako páčiť sa ľuďom.”. Knihy vyhrávajú Karel Ladýř z Prahy 4, Katarína 
Gasnárková z Brna a Peter Melovič z Říčan. 

Srdečne blahoželáme!



SLOVENSKÉ
DOTYKY

Príležitosť nazrieť
do vnútra osobnosti

Ešte raz nám bolo dopriate pobudnúť s osobnosťou Sone Čechovej a nazrieť do 
bohatstva jej myšlienok a životnej múdrosti. Stalo sa tak v repríze televíznej relácie na 
ČT 1 14. apríla Ještě jsem tady z roku 2003 (z cyklu rozhovorov Terezy Brdečkovej s ľuďmi 
od pera). Soňa Čechová potvrdila, čo bola povedala sama v úvode relácie. Že človek sa 
nevyhraňuje v prvom rade cez svoju národnosť, ale podľa toho, s kým má príbuznú krvnú 
skupinu, s kým si má čo povedať a kto je preň inšpiratívny. Že teda ani nebolo užitočné uro-
biť rez medzi slovenskými a českými intelektuálmi, naopak, mali sa navzájom vyhľadávať 
podľa typov, ktoré sú si osobnostne blízke.  

Rozhovor sa niesol akoby nenútene, v ľahkom, živom tóne, pritom pojednával o závaž-
ných otázkach nášho bytia aj ho presahujúcich. Napríklad, či staroba má aj výhody, a ak, 
ktoré. V tomto (súdim) do značnej miery spontánnom a vopred nepripravenom rozhovo-
re Soňa Čechová povedala: „...v starobe môže človek najviac zo svojho života byť sám 
sebou. Odpadá štylizácia, ktorou sa mladý človek zaštiťuje. V starobe počúva najviac hlas 
svojho vnútra a prejavuje sa tak, ako mu je vlastné.“ Na otázku, či je Soňa Čechová ve-
riaca, odpovedala, že bohužiaľ nie, ale závidí ľuďom, ktorým sa dostala viera do vienka.  
Majú totiž duchovnú oporu, ktorú človek neveriaci dosť ťažko hľadá. Telesnú schránku ešte 
dokáže uniesť, ale pre tú duchovnú nutne potrebuje oporu. Soňa Čechová našla túto oporu 
v partnerovi, a to aj potom, keď jej prvý manžel zomrel a ona si našla druhého v osobe 
Theodora Münza. Ideálne je, ako povedala, ak si partneri porozumejú vo sfére duševnej 
a k nej pristúpi aj telesná súhra. 

Bolo jej treba ešte niesť bremeno straty syna. Podľa jej vlastných slov sa s ňou nikdy 
nevyrovnala, ani sa to nedá. Naložila si na bedrá úlohu pokračovať v tom, čo jej syn Vla-
do Čech začal, a to bolo premostenie duchovných svetov Čechov a Slovákov. V podobe 
stretávania sa intelektuálov z oboch krajín v Luhačoviciach, v podobe akcií duchovného 
parlamentu, v podobe dvojtýždenníka Mosty. Verva, s akou sa pustila do pokračovania vo 
vydávaní periodika a do všetkého s tým súvisiaceho, by skoro vnucovalo myšlienku, že 
verila na pokyny zo záhrobia. Alebo aspoň na povinnosť pokračovať v započatom diele, 
ak jeho pôvodca odišiel na onen svet. A nám, ktorí si spoločný duchovný priestor Čechov 
a Slovákov tiež nechceme nechať vziať, zanechala materiálu a impulzov na desaťročia.  

Jarmila Wankeová
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓNOBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

.........................................................................................................................
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 jún až december 2007
zaplatíte 7 x 10 = 70  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
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Vrátiť sa domov
so sochou za ruku...
Banskobystrická Štátna galéria predstavila vlani rozsiahlu 
umeleckú bilanciu jedného z najvýraznejších výtvarných 
umelcov nášho moderného umenia. Výstava Vladimíra 
Kompánka, iniciátora a významného predstaviteľa 
Skupiny Mikuláša Galandu, prezentuje prierezový výber 
z jeho tvorby za posledných šesťdesiat rokov.

Pred 38 rokmi som na okraj Kompánkovej výstavy v Mestskej galérii v Bratislave 
poznamenal: „...Prekvapivo skromná. Tichá. Drevo tu vystriedalo sádru i kameň, 
kresby nahrádzajú reliéfy, dodávajú vystavovaným prácam lyričnosť. Ticho sa vrátiť 
domov so sochou za ruku. Ráno zakúriť v kachliach a začať...“ Lebo Kompánek vie 
svoje pocity, predstavy, názory a myšlienky interpretovať nielen v sochárskom mate-
riáli, ale aj slovom. (Smer magazín, 14.2.1969)

Cesta k umeniu

V roku 1954 ukončil Vladimír Kompánek (1927) štúdium sochárstva na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku. Napriek nepriaznivej 
atmosfére päťdesiatych rokov jednoznačne sa pridáva k tendenciám vyslobodzujúcim 
náš výtvarný výraz z pomýleného popisného prejavu. Patril do najradikálnejšieho jad-
ra mladej generácie. Zo školy sa ponáhľal domov, do rodného Rajca. Rád spomínal: 
„...V šťastných chvíľach som zasa tam (hoci sedím v Devíne alebo pod viechou), 
medzi našimi, v tej dlhej zablatenej doline, pri vystávaní žien, ktoré sú také podobné 
drobným chalupám, alebo tie chalupy drobným ženičkám, že ani neviem, či to rozprá-
vajú ústa alebo sa otvárajú okná...“

Expozíciou, krok za krokom

V koncepcii výstavy, ktorá je dielom kurátora Juraja Mojžiša, sú zastúpené aj rané 
maliarske práce a sochárska tvorba z päťdesiatych rokov 20. storočia, ďalej sochy 
zo začiatku šesťdesiatych rokov a kresby, ktoré umelec nazýva „znakové“ a tiež nimi 
inšpirované hravé reliéfy. Domov ako téma nás tu neprekvapuje, skôr „cézannovsky“ 
poňatá forma stvárnenia.

A idem ďalej – kríže, štíty, veže, postavy... do bronzu odliata „Heľpianka“ z roku 
1958. Najcharakteristickejšie znaky autorovej tvorby nesú vrcholné umelecké práce 
zo 60. rokov: súbor penátov, zvoničiek, madon, cyklus „znakových“ obrazov zo 70. 
rokov, prevažne ladených v modrých a zelených tónoch.

Tu niekde tkvie i princíp jeho videnia, cesta jeho umenia. Chce zachytiť ten rozdiel 
medzi živým a dreveným...

Baladická samota

Detstvo, návraty domov, spomienky, zážitky a skúsenosti z rodnej dediny – to je 
inšpirácia, to sú impulzy k tvorbe umelca. K tvorbe Vladimíra Kompánka. O tejto téme 
by málokto vedel viac povedať. Len sám Kompánek vie s takou nevšednou básnickou 
invenciou podať to, čo si sám navymýšľal. A umelecký výraz sem-tam zaváňa akousi 
nešikovnosťou a akousi nepostihnuteľnosťou. 

„...Skáčem do detstva, do rozpitých machúľ zabudnutia. Čo bolo, čo sa mi snívalo 
a čo ťať do dreva na správnom mieste, tak ako sa robia kliny do hrád a sedia ako 
naskladaná hora, chutia ako istota...,“ pripomína Vladimír Kompánek.

S citom hľadá

akurátnu mieru pre rozmach sekerou. Podivuhodné harmonické spojenie obsahu 
hlboko zakoreneného v domácej tradícii s modernými výrazovými prostriedkami, 
dosiahnuté pevnou tvorivou disciplínou, pomáhajú Kompánkovi udržať si v bohatej 

štruktúre a šírke názorovo priam krištáľovo čistý, vlastný výrazový sloh... Z novembra, 
jesene, samoty do veselia.

Na jednu z ústredných Kompánkových tém upozorňujú sochy a obrazy roztancova-
nej fašiangovej karnevalizácie i obrazy „dávnych zím“, ako i sochy zvoničiek a poľných 
či lesných znakov zo zváraného železa a obrazy, ktorých témou sú rôzne mytologické 
výjavy (Léda s labuťou), motívy kentaursko-turoňovského milovania a na strane dru-
hej obrazy tradičného motívu „Maliar a modelka“. Sú datované v rokoch 2004 a 2005, 
čo môže predznamenať akési umelcovo dozrievanie v témach – od baladickej samoty, 
cez vianočné symboly, kostolíky, po bujaré fašiangové znaky... A akýmsi doplňujúcim 
artefaktom tu vnímam i Kompánkove drevené hračky – zvieratká, koníky, fašiangové 
postavičky z rokov 70. a 80. minulého storočia.

Ojedinelá osobnosť

Vladimír Kompánek svojím autentickým dielom prepája ideu národného a archety-
pálneho s moderným sochárskym, maliarskym a kresbovým výrazom. Patrí ku kľúčo-
vým postavám domácej moderny od druhej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia.

Ťahá ma to k návratu. K jeho postavám, ktorými sú zakliate susedky, zakliati chla-
pi v krčme, zakliati a pritom oslobodení od starostí, od vrások, od reality, niekedy 
povýšení podľa zásluhy a zakliati do symbolu národa, nestrácajúc však vôňu dreva 
a živice.

Kurátor výberu zo súborného diela Vladimíra Kompánka, Juraj Mojžiš, na vernisáži 
banskobystrickej expozície povedal: „Kompánek je osobnosťu, ktorá originálne pre-
pája európsku modernu s mytológiou praformálne spracovaných tém domova, krajiny, 
matky. Svoj obdiv k slovenskej krajine, jej zvykosloviu, špecifi ckým tvarom a formám 
pretavil do konštruktívneho syntetického tvaru, ktorý vyústil do archetypu. Tvorba 
umelca je považovaná za výrazne ucelenú  a slovenská umenoveda ju pokladá za 
vysoko kvalitnú v kontexte domáceho i európskeho moderného umenia...“

Pavol M. Kubiš



PRÍLOHA MESAČNÍKA SLOVENSKÉ DOTYKY I

NEPROCITNU TADY, 
AŽ NA JINÝM SVĚTĚ
VLADIMÍR SKALSKÝ

Na náhrobku chcel mať napísané „Na život i smrt se vyser, tady leží 
Zbyněk Fišer“, neskôr prišiel s alternatívnym epitafom „Teď už ležím 
v hrobě, teď už je pozdě“. Oboje by mohlo byť titulkom tohto člán-
ku, zvolil som však verš z jednej z jeho najslávnejších básní. Egon 
Bondy, pôvodným menom Zbyněk Fišer, umrel na veľkonočný pon-
delok spôsobom takým zvláštnym, podozrivým, divadelným a kon-
troverzným, akým bol celý jeho život. Vzbĺklo na ňom pyžamo, pod-
pálené cigaretou. Zomrel takpovediac literárne, tak, ako napokon 
každý z členov skupiny takzvaného totálneho realizmu. Výtvarník 
Vladimír Boudník sa obesil. Spisovateľ Bohumil Hrabal záhadne 
spadol z balkóna, keď kŕmil holuby – spôsobom, ktorý vo svojom 
diele predpovedal,  dokonca aj z rovnakého poschodia.  

A teraz Egon Bondy. Tento nekorunovaný kráľ českého undergroun-
du, bez ktorého by pražský disent vyzeral úplne inak, pražská fi gúr-
ka, o ktorej sa už za života rozprávali i písali legendy, textár Plastic 
People of the Universe, ale aj spolupracovník ŠtB, tento provokatér, 
básnik vulgarity, ale aj fi lozof s encyklopedickými vedomosťami, za 
ktorým stojí nepredstaviteľne rozsiahle dielo. Marxista a taoista. Táto 
ťažko uchopiteľná osobnosť bude určite vyvolávať kontroverzné hod-
notenia ešte dlho. Na druhú stranu si môžeme byť istí, že Egona 
Bondyho z českých a slovenských dejín už nič nevymaže. Umrel 
vo veku 77 rokov v Bratislave, kam sa presťahoval v roku 1993 na 
protest proti rozdeleniu Česko-Slovenska a kde ako kultová osob-
nosť fakulty prednášal dejiny fi lozofi e fascinovaným študentom. 
Slovenské občianstvo si v čase 
rozdelenia zvolili tri význam-
né české osobnosti, ešte Petr Uhl 
a Karel Kryl. Pre prvého z nich to 
bola súčasť jeho právneho sporu 
o možnosť dvojakého občianstva, 
pre druhého, ktorý navyše čosko-
ro nato zomrel, prejav vzdoru. 
Iba Egon Bondy sa naozaj zba-
lil a odsťahoval do Bratislavy, na 
čo mal pravda aj osobné dôvody. 
Mal som to šťastie navštíviť ho 
spolu s kolegyňou v jeho brati-
slavskom byte na Laurinskej ulici 
a bol to zážitok mierne surrealis-
tický – Egon Bondy totiž neuzná-
val žiadne konvencie, návšte-
vy prijímal v teplákoch, baretke 
a detských papučkách, čaj serví-
roval do zle umytých hrnčekov 

a pomedzi detinské ponosy na zdravie a nedostatok fi nancií prekla-
dal citáty z klasickej fi lozofi e i najnovších básní. V každom prípade, 
keď sme mu porozprávali o Slovensko-českom klube, trval na tom, 
že chce vstúpiť. Ale že nebude platiť členské, lebo nemá ani na knihy 
z antikvariátu. A tak sa stal neplatiacim členom. 

Egon Bondy mal Slovensko a Bratislavu rád. Dokonca až tak, že 
svoje posledné knihy písal výhradne po slovensky, hoci s pomo-
cou priateľov, najmä jedného z najlepších mladých prozaikov 
Michala Hvoreckého. Podľa neho bol nadšeným, no i kritickým 
Bratislavčanom. Umrel v nemocnici v bratislavskom Ružinove, sprá-
vy o jeho smrti sa však objavili skôr na titulných stranách českých 
denníkov i vo svetových agentúrach, než v slovenskom mediálnom 
priestore. Mnoho ľudí mu malo a má za zlé mnoho výrokov. Sám by 
som sa s niektorými tiež vedel iba ťažko vyrovnať – kľúč však vidím 
v tom, že Bondy bol predovšetkým intelektuálny provokatér, ktorý sa 
často nebral príliš vážne. Netáral, možno chcel jednoducho šokujú-
cim tvrdením vychýliť na druhú stranu to, čo bolo podľa neho nachý-
lené nesprávne. V duchu jeho európskeho marxistického taoizmu.

Egon Bondy, vlastným menom Zbyněk Fišer, sa narodil 20. januá-
ra 1930 v Prahe. Ako osemnásťročný nadšený komunista volal 
v Prahe na Staromestskom námestí na slávu Klementa Gottwalda 
a „Víťazného februára“, aby už cestou domov pocítil, že „niečo nie je 
v poriadku“. To už mal za sebou prerušenie štúdia na gymnáziu a pr-
vé avantúry bohémskeho života, ktoré vrcholili jeho búrlivým vzťa-
hom s poetkou Janou Krejcarovou, dcérou Mileny Jesenskej. S ňou na 
protest proti antisemitizmu pripravil surrealistický zborník Židovská 
jména, odvtedy sa rozhodol prijať meno Egon Bondy. Tretím do par-
tie bol Ivo Vodseďálek, s ktorým založil samizdatovú edíciu Půlnoc. 
Bol aj súčasťou skupiny totálneho realizmu – spolu s duom Bohumil 
Hrabal a Vladimír Boudník. Tento okruh je považovaný za prvú vlnu 
českého undergroundu. Prudký zvrat v jeho živote nastáva v polo-
vici päťdesiatych rokov, keď Bondy prerušil všetky kontakty, doro-
bil si maturitu a inšpirovaný budhizmom a taoizmom začal študo-
vať fi lozofi u a psychológiu na Karlovej univerzite. Pod občianskym 
menom neskôr publikoval odborné práce vo fi lozofi ckých časopisoch 
i prvú knihu Otázky bytí a existence. Neskôr prišlo aj rozhodujúce 
dielo Útěcha z ontologie, ktorou sa zaradil medzi najvýznamnejších 
českých fi lozofov spolu s Ladislavom Klímom či Janom Patočkom. 
Slovenský ľavicový intelektuál Eduard Chmelár ho napríklad pri-
pomína aj ako autora fascinujúceho životopisu Buddhu a svojrázne-
ho historika myslenia. „Kým Filozofi cký ústav ČSAV nebol napriek 
svojmu bohatému zabezpečeniu schopný celé roky dať dokopy uce-
lené dejiny fi lozofi e, Egon Bondy sám, na pokraji ilegality, spracoval 
sedem zväzkov európskeho, indického, čínskeho, židovského a islam-
ského myslenia, čo v našich kultúrnych dejinách nemá obdobu.“

Jeho diela až do roku 1990 vychádzali v samizdate alebo v exile, niek-
toré jeho básne zhudobnila undergroundová česká rocková skupina The 
Plastic People of the Universe. Od polovice 90. rokov žil v Bratislave, 
kde učil na Filozofi ckej fakulte UK a iných vysokých školách. Zaoberal 
sa ontológiou, medzi jeho najvýznamnejšie diela patria: Útěcha z onto-
logie, Otázky bytí a existence, Buddha, Poznámky k dějinám fi loso-
fi e, Filosofi cké eseje. Z množstva beletrie a poézie, ktorá do istej miery 
trpela nadprodukciou, nemožno nezmieniť aspoň prózy Nepovídka, 
Bezejmenná, Týden v tichém městě, Afghánistán, Nový věk, Leden na 
vsi či básnické cykly Pražský život, Naivita alebo Kádrový dotazník.

Presvedčený marxista para-
lelne deklarujúci svoju nenávisť 
k boľševickej ideológii sa nezmie-
ril ani so spoločenskými pomer-
mi po roku 1989. „Výkon a spo-
třeba - to jediné se cení / Ve světě 
v němž sněj o uplatnění / a kdo 
nevěří na to omámení / moc brzo 
zjistí že už člověkem není / je jen 
nástrojem k upotřebení,“ napísal 
začiatkom 90. rokov v proteste pro-
ti nástupu konzumnej spoločnosti.

Egona Bondyho nie je ľahké 
pochopiť ani prijať, vždy však 
bolo osviežujúce a inšpiratív-
ne si jeho názory prečítať. Hoci 
aj iba preto, aby človeka vybur-
coval k premýšľaniu a polemike. 
Aj preto bude v našom svete chý-
bať. Kurva fi x.

M Á J
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II ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ

Dovolím si byť osobný. Obe malé 

„jubileá“ sa mi zdajú neuveriteľné. 

Zdá sa mi ako včera, keď som 

počas povodní v Prahe v roku 

2002 išiel na náhradnú poštu 

vyzdvihnúť list z Ministerstva 

vnútra. Obsahoval registráciu 

Slovenského literárneho klubu 

v ČR. Prvé Zrkadlenie, to je už 

úplne čerstvá spomienka – úplne 

živo si pamätám, ako ťažko 

sme vyberali z troch grafi ckých 

návrhov obálky. Vďaka nášmu 

grafi kovi, Jožkovi Illiašovi, ktorý 

je „zodpovedný“ aj za grafi ckú 

stránku Slovenských dotykov, 

bol jeden lepší ako druhý. Bola to 

jeseň 2004. Po jednom čísle tohto 

prvého, skusmého ročníka vyšli 

kompletné edície v rokoch 2005 

a 2006 a prvé číslo s vročením 2007 

je tak desiatym celkovo.

Desať čísel, jeden a pol tisíc strán, 

skvelý a prestížny redakčný kruh, 

naozaj impozantný zoznam autorov, 

ktorý si môžete prezrieť v rámčeku. 

Časopis vydáva Slovenský 

literárny klub v ČR v spolupráci 

so Slovensko-českým klubom 

(vydavateľom SD) a PEN klubmi 

v oboch krajinách. Mimochodom, 

väzba s PEN klubmi je úzka, 

veď Slovenský literárny klub 

v ČR je jediným kolektívnym 

členom slovenskej odnože 

tejto prestížnej spisovateľskej 

organizácie. Štvrťročník 

Zrkadlenie-Zrcadlení získal od 

začiatku podporu Ministerstva 

kultúry ČR, niekoľkokrát aj 

Literárneho informačného centra 

v Bratislave, nadviazal spoluprácu 

s kabinetom slovakistiky na 

Filozofi ckej fakulte UK v Prahe, 

ako aj s ďalšími akademickými 

pracoviskami. V tomto roku sa 

uskutoční napríklad aj vzájomné 

predstavenie česko-slovenskej 

revue Zrkadlenie-Zrcadlení 

v Rumunsku a slovensko-ru-

munského literárneho časopisu 

NA DESIATICH
REFLEXNÝCH PLOCHÁCH
Zdá sa to skoro neuveriteľné, ale vyšlo už desiate vydanie česko-slovenskej revue, literárneho štvrťročníka 
Zrkadlenie-Zrcadlení. To je rozhodne príležitosť na malú rekapituláciu. O to skôr, že aj Slovenský literárny klub 
v ČR, hlavný vydavateľ Zrkadlenia, oslávi tento rok výročie, päť rokov existencie. Táto slovenská spisovateľská 
organizácia si ho pripomenie aj slávnostným programom v júni.

VLADIMÍR SKALSKÝ



III MALÉ JUBILEUM
Paralelné zrkadlá v Prahe. Okolo 

časopisu vyrástli ďalšie aktivity, 

z nich asi najviac vyčnieva 

Literárna súťaž Jána Kollára – 

v Zrkadlení vyšli už dva ročníky 

víťazných prác. Vydavatelia sa 

dočkali mnohých pozitívnych 

i nadšených reakcií, že presne čosi 

také ako Zrkadlenie-Zrcadlení 

česko-slovenskému kultúrnemu, 

a osobitne literárnemu kontextu 

chýbalo. Neskromne si dovolím 

zacitovať názor, publikovaný 

spoločne riaditeľom Literárneho 

informačného centra a súčasne 

jedným z najvýznamnejších 

literárnych teoretikov Alexandrom 

Halvoníkom a jeho zástupcom, 

popredným prozaikom Antonom 

Balážom. Zrkadlenie-Zrcadlení je 

podľa nich „paradoxne obsahovo 

najpestrejší a výtvarne najpútavejší 

slovenský literárny časopis vôbec“. 

Paradoxne preto, že nevychádza 

na Slovensku a navyše nie je čisto 

slovenským, ale slovensko-českým 

či česko-slovenským periodikom.

Výtvarná stránka je určite jedným 

z tromfov periodika. Každé 

číslo je v tomto smere tematické. 

Prvým ilustrátorom bol so svojimi 

kolážami český básnik Miroslav 

Huptych, medzi ďalšími boli 

postupne hneď štyria pražskí 

slovenskí fotografi  Pavel Hudec 

Ahasver, Ján Pavlík, Robert Vano 

a Juraj Šajmovič, ale tiež Slovenská 

únia karikaturistov alebo účastníci 

sympózia Veda a umenie, legenda 

slovenskej grafi ky Albín Brunovský 

či naposledy český výtvarník 

Ladislav Hojný. Najnovšie číslo je 

AUTORI PRVÝCH DESIATICH ČÍSEL

Bengt Ahlfors • Egon Alter • Ivan Miroslav 
Ambruš • Dagmar Mária Anoca • Viliam Apfel • 
Koloman Kertész Bagala • Anton Baláž • Ireney 
Baláž • Balla • Ladislav Ballek • Jaroslav Balvín 
• Zdenka Becker • Jana Beňová • Zdeněk Beran 
• Barbora Biháryová • Lukáš Bílek • Ivan Binar 
• Juraj Bindzár • Marián Bližniak • Paľo Bohuš • 
Egon Bondy • Stanislava Bumbová • Ján Buzássy 
• Peter Cabadaj • Čestmír Císař • Pavel Cmíral 
• Ladislav Čáni • Karel Čapek • Vojtech Čelko • 
Ján Čomaj • Jan Čulík • Ladislav Čúzy • Hana 
Daubnerová • Jiří Dědeček • Jiřina Divácká • Nina 
Divíšková • Rudolf Dobiáš • Ľubo Dobrovoda • 
Miroslav Dudok • Iva Dvořáková • Ľubomír 
Ďurovič • Stanislava Fedrová • Ľubomír Feldek • 
Oľga Feldeková • Lenka Fialová • Ľubomír Foltán 
• Josef Fousek • Imrich Fuhl • Zdeněk Fuka • 
Denisa Fulmeková • Anna Gajdošová • Michal 
Giboda • Adam Gold • Peter Gregor • Fero 
Guldan • Alexander Halvoník • Milan Hamada 
• Aleš Haman • Jaroslav Hašek • Mila Haugová 
• Daniel Hevier •Adolf Heyduk • Ivan Hoffman 
• Igor Hochel • Miroslav Holub • Josef Hora • 
Karol D. Horváth • Tomáš Horváth • Víťazoslav 
Hronec • Jakub Hudák • Pavel Hudec Ahasver 
• Martin Hudymač • Miroslav Huptych • Ilja 
Hurník • Stanislava Hvězdová • Anton Hykisch • 
Emil Charous • Rudolf Chmel • Jozef Illiaš • Ropa 
Interior • Viliam Jablonický • Pavol Janík • Miloš 
Janoušek • Tomáš Janovic • Miroslav Janovský • 
Jozef Jarab • Jana Juráňová • Milan Jurčo • Ľuboš 
Jurík • Ondřej Jurčík • Peter Juščák • Jan Kačer 
• Daniela Kapitáňová • Jiří Karásek ze Lvovic 
• Vladimír Kavčiak • Julo Kazimír • Zuzana 
Kepplová • Peter Kerlik • Jiřina Kintnerová • 
Viliam Klimáček • Ivan Klíma • Anna Kobylińska 
• Alex Koenigsmark • Martin Kolesár • Monika 
Kompaníková • Hana Kompoltová • Konstantin 
Filosof • Kamil Kopecký • Libuša Kordíková 
• Alexander Kormoš • Dušan Kováč • Uršula 
Kovalyk • Imrich Kružliak • Martin Kubík • 
Martin Kučera • Juraj Kuniak • Jiří Kutina • Petra 
Kuželová • Robert Kvaček • Elena Kytková • 
Kamila Kytková • Ján Labáth • Peter Lachký • 
Ladislav Lajčiak • Egon T. Lánský • Juraj Lauko 
• Silvester Lavrík • Ludmila Lekešová • Ján Letz 
• Štefan Letz • Romana Ličková • Peter Lipták • 
Věra Ludíková • Eva Lukáčová • Evžen Lukeš • 
Lubomír Machala • Dušan Malota • Eva Meisels • 
Jiří Milička • Patrik Mitter • Omar Mounir • Peter 
Mráz • Gustáv Murín • Květoslava Musilová 
• Mira Nábělková • Gaco Novomesský • Erik 
Ondrejička • Slavomír Ondrejovič • Katarína 
Oravcová • Otcova rola • Filip Pacalaj • Soňa 
Pacherová • Gregor Papuček • Radoslav Passia 
• Jana Pátková • Veronika Pavlů • Robert Pejša 
• Radoslava Pekarová • Bohumíra Perlíková • 
Alena Piatrová • Petr Pláteník • Dana Podracká 
• Ivo Pospíšil • Marta Ptáčková • Stano Radič • 
Stanislav Rakús • Ján Rakytka • Vladimír Reis • 
Lenka Rišková • Michaela Rosová • Milan Rúfus 
• Jan Rychlík • Ján Sabol • Štefan Sandtner • 
Kari Serius • Friedrich Schiller • Janko Silan • 
Vladimír Skalský • Marián Sloboda • Jaroslav 
Sojka • Zdenka Sojková • Barbora Stolínová • 
Pavol Strauss • Jiří Suchý • Tereza Svatošová • 
Ľuboš Svetoň • Eliška Sýkorová • Slavomír Szabó 
• Oľga Szántová • Vincent Šabík • Jiřina Šiklová 
• Karel Šiktanc • Ján Šimonovič • Marie Šotolová 
• Ivan Odillo Štampach • Ondrej Štefanko • Jana 
Štroblová • Martina Šulcková • Nataša Tanská 
• Dušan Tóth • Helena Turcerová-Devečková • 
Juraj Tušiak • Ota Ulč • Marek Vadas • Igor Válek 
• Dušan Valúch • Marián Vanek • Milan Vároš • 
Lenka Vavreková • Pavel Verner • Martin Vérteši 
• Lukáš Vlach • Jan Vodňanský • Miloslav Vojtech 
• Naďa Vokušová • František Všetička • Viola 
Vyholená-Šípivá • Helena Vyplelová • Jarmila 
Wankeová • Peter Zajac • Julius Zeyer • P. A. F. 
Ztohohotový • Jiří Žáček • Petr Žantovský

ilustrované štyrmi členmi poprednej 

rodiny výtvarníkov Rudavských.

Ťažko vybrať, čo pripomenúť 

z obsahu tých desiatich vydaní. 

Dovolím si len bleskový 

exkurz, akýsi prelet stíhačkou 

ponad krajinu Zrkadlenia. 

Z najvýznamnejších blokov by som 

určite spomenul aspoň niekoľko 

– „Euroliteratúra?“ o osudoch 

národných literatúr v zjednocujúcej 

sa Európe, „Košický Franz Kafka“ 

o Sándorovi Máraim, „Zrkadlenie 

vedy a umenia“, „10 rokov českej 

univerzitnej slovakistiky“, „Zo 

ženského aspektu“ v spolupráci 

s LIC, „Čeští spisovatelé 

o Slovensku“ pri príležitosti 

vydania knihy Emila Charousa 

„Rozdíly sbližují“, „Slovenský 

jazyk na české škole“, „Folk na 

Slovensku“, „Motyka – moja 

gotika“ o literatúre dolnozemských 

Slovákov, „Visegrad – Terra 

Interculturalis“ či „Ľudovít Štúr 

česko-slovenský“. V najnovšom 

čísle si dovolím v duchu 

supersonického, nadzvukového 

predstavovania upozorniť aspoň na 

dva bloky: „2007 – rok Ladislava 

Hanusa“, pripravený do tretice 

s Literárnym informačným centrom, 

a na spomienky na českého 

spisovateľa, teoretika a slovakistu 

Vladimíra Reisa, ktoré sme mohli 

zostaviť najmä vďaka jeho priateľovi 

a kolegovi Evženovi Lukešovi. Som 

si však istý, že aj v tomto čísle si 

čitatelia nájdu omnoho viac. 

Časopis si možno predplatiť – 

záujemcovia môžu kontaktovať aj 

redakciu Slovenských dotykov.



IV PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Elena Maróthy-Šoltésová bola nielen prozaičkou, redaktorkou, 

kritičkou a publicistkou, ale najmä predstaviteľkou slovenského 

ženského emancipačného hnutia. Patrila do generácie slovenských 

žien, ktoré nemali príležitosť získať vzdelanie po akom túžili, bránil 

im v tom nielen nedostatok primeraného školstva, ale aj predsudky 

v rodine. Narodila sa 6. januára 1855 v Krupine v rodine evanjelic-

kého farára a zomrela 11. februára 1939 v Martine. Navštevovala 

nemeckú školu vo Veľkej na Spiši a štúdium dokončila v rokoch 

1866-67 v nemeckom dievčenskom ústave v Lučenci. Do vydaja 

v januári 1875 bývala aj s rodičmi v Ľuboreči. Vydaj za martinské-

ho obchodníka prijala racionálne ako možnosť venovať sa v národ-

nom prostredí literárnym záľubám. Jej manžel Ľudovít Michal 

Šoltés patril k významným národným pracovníkom, bol spoluza-

kladateľom viacerých spolkov, ktoré dotvárali obraz Martina ako 

celonárodného centra. Za svoju účasť na vítaní Ambra Pietora vra-

cajúceho sa z tlačového súdu v Budapešti bol odsúdený na dva 

mesiace väzenia.V martinskom prostredí sa Elena Šoltésová od 

začiatku zapojila do verejnej činnosti. Popri literárnej tvorbe a kriti-

ke vyvíjala kultúrnu a organizátorskú činnosť v spolku Živena. Od 

roku 1880 bola členkou výboru a v rokoch 1885-1927 čelnou pred-

staviteľkou spolku Živena, kde organizovala emancipačné, kultúr-

ne a sociálne hnutie slovenských žien. Okrem iného organizovala 

fi nančnú zbierku na podporu nemajetných slovenských študentov, 

v roku 1887 spoluorganizovala výstavu Věšínových obrazov a slo-

venských ľudových výšiviek, ako predsedníčka spolku v roku 1894 

nadviazala spojenie s českými ženami a propagovala na Slovensku 

ich časopis Ženský svět. Príspevkom na riešenie existenčných otá-

zok slovenských žien bol v roku 1910 jej podnet na založenie výrob-

ného účastinárskeho spolku Lipa, ktorý mal zabezpečovať prácu 

slovenským ľudovým vyšívačkám a realizovať odpredaj ich ume-

leckých prác. V záujme kultúrneho pozdvihnutia slovenskej ženy 

vyvinula veľké úsilie v oblasti slovenského dievčenského školstva. 

Ani za monarchie nedosiahla úspech, hoci sa niekoľkokrát usilo-

vala o vybudovanie slovenskej dievčenskej domáco-hospodárskej 

školy. Nakoniec vláda zriadila v Martine štátnu gazdinskú ško-

lu s vyučovacím jazykom maďarským. Elena Šoltésová má veľké 

zásluhy na vybudovaní vyššieho dievčenského školstva po roku 

1918. V auguste 1926 jej úsilie vyvrcholilo, keď za účasti preziden-

ta T. G. Masaryka bol v Martine otvorený ústav M. R. Štefánika, 

ktorého cieľom bolo pripravovať dievčatá najmä na prácu v oblasti 

sociálnej starostlivosti. Roku 1885 pôsobila pri vydávaní almana-

chu Živena. Redakčne i autorsky sa zúčastnila na vydávaní troch 

ročníkov Letopisu Živeny, v roku 1910 založila časopis Živena, kto-

rý mal mesačnú periodicitu a v rokoch 1910, 1912-1922 ho zväčša aj 

sama redigovala. Počas prvej svetovej vojny to bol jediný literárny 

časopis na Slovensku.

Elena Maróthy-Šoltésová od osemdesiatych rokov 19. storočia 

napísala poviedky, novely a romány dosť blízke typu Vajanského 

spoločenskej prózy. V literárnej tvorbe sa usilovala o realistické st-

várnenie skutočnosti. Písala umelecko-dokumentárnu a fi ktívnu pró-

zu, poznačenú romanticko-sentimentálnymi prvkami. Svoje pred-

stavy o riešení slovenskej otázky vyjadrila v „ideálnorealistickom“ 

románe „Proti prúdu“, ktorý hneď po vydaní vyvolal polemiku. 

Jej vrcholné dielo sú spomienkovo-refl exívne zápisky „Moje deti“, 

v ktorých uchovala pamiatku na svoje zomrelé deti, malú dcér-

ku Elenku a dospelého syna Ivana. Stretla sa v nich jej udivujúca 

schopnosť rekonštruovať detský svet, psychológiu, vzťahy v rodi-

ne a k dospelému umierajúcemu synovi so vznešenosťou podania 

tragického údelu. Na rozdiel od dobovej literatúry tohto žánru sú 

„Moje deti“ z obsahovej i formálnej stránky odklonom od prevládaj-

úcej sentimentálnej literatúry. Možno i preto boli často prekladané do 

iných jazykov. Popri rodinných, čisto privátnych príbehoch, sa v nich 

objavujú aj udalosti všedného dňa, píše i o svojej vlastnej lektúre vo 

voľných chvíľkach. Spomína na dobové ženské romány a uvádza 

i Národné noviny a Pohľady. Svedectvo o sebe podala aj v memo-

ároch „Sedemdesiat rokov života“, v ktorých zaznamenala spomi-

enky na detské roky a mladosť strávené v Ľuboreči v okruhu rodiny 

a priateľov. Doplnila ich o svoju životnú fi lozofi u: postoje k otázkam 

o poslaní človeka, mravnosti, viery, emancipácie, duševnej a fyzickej 

krásy, ich pomeru a užitočnosti. Priestor venovala aj spoločenským 

otázkam: rozvrstvenosti v martinskej spoločnosti, jej pokrokovým 

a konzervatívnym silám, vojnovým útrapám, predstavám o slobode, 

architektonickým premenám v novom štáte a podobne. 

Vojtech Čelko

ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ
MOJE DETI

(úryvok)
...A myšlienky sa snujú, pýtajú sa i do pera 

– ale na to temer ani pomyslenia. V lete pre 

záhradné, domáce aj obchodné práce, v zime 

i pre práce, i pre detský nepokoj sa mi toho 

nedostane. Tak je to, byť ženou a matkou. So 

dňa na deň, s roka na rok potláčam a od seba 

odprávam svoje osobné žiadosti a náklonnos-

ti, lebo niet možnosti vyhovieť aj im, i neodbit-

ným povinnostiam. Niektoré ženy sú v šťast-

nejších pomeroch, že môžu neujať jednému, 

a vyhovieť  druhému, ale ja k tým nepatrím. 

Kým som bola dievčaťom, nepovolilo sa mi 

času k písaniu, aby som sa neodcudzila domá-

cim povinnostiam, keďže náklonnosť ku kniž-

nému štúdiu u mňa bola oveľa silnejšia ako 

náklonnosť k domácim a ručným prácam; ako 

som vydatá, samé povinnosti mi času nene-

chávajú. Vždy sa cítim v otroctve hmoty, lebo 

pokiaľ sa len pamätám, vždy som bola núte-

ná fyzicky pracovať i dbať na hmotné potre-

by domácnosti, čo som tým väčšmi pociťo-

vala ako hlboko tlačiacu, zavše neznesiteľnú 

ťarchu, že som od prírody nemala smyslu pre 

hmotný blahobyt v holom jeho poňatí, nechá-

pala som, ako môžu byť ľuďom hmotné záuj-

my prednejšie od duchovných, ako môžu pre 

ne páchať neprávosti, o ne hrdlačiť do úmoru 

ducha, za nimi sa hnať ako za cieľom života, 

v ich dosiahnutí vidieť vrchol blaha a spokoj-

nosti.

Ja diabla hmoty vždy nenávidím, preto mi 

ani on nepraje a vždy cítim jeho kruté jarmo 

na šiji. 

O tomto som premýšľala pri svojej pre-

chádzke po izbe. Ale moje deti nerady majú, 

keď premýšľam, ani keby som premyslené 

v ich prítomnosti chcela na papier poznačiť. 

I teraz už, zunujúc šport prebehávania cez 

moju dráhu, počaly sa ohlasovať:

- Mamka, rozprávaj nám rozprávku!

Nehodlajú teda prímerie ďalej pretiah-

nuť, žiadajú, aby som sa im venovala. 

Mám im rozprávať. Za svojho dievčenstva 

doma u rodičov vedela som svojho odo 

Mňa značne mladšieho brata cez celú zimu 

každý večer zabaviť inou a inou povesťou, 

lebo vtedy mi boly „Slovenské povesti“, 

našimi otcami sbierané a vydávané, všet-

ky ešte sviežo v pamäti. Ale dnes sú už, čo 

do podrobností, hodne vyblednuté v mojej 

pamäti, len čarovné ich dojmy sa pamä-

tám. Rozprávať ich však svojim deťom, to 

mi ťažko ide.
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