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PAMÄŤ
v sviatkoch
VLADIMÍR SKALSKÝ

ILUSTRÁCIA: LADISLAV HOJNÝ

Na začiatku mája sme v Česku i na Slovensku oslavovali sériu sviatkov. Voľné dni boli rovnaké – Sviatok práce
1. mája a Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája. V Česku bol významným dňom ešte 5. máj (Májové povstanie
českého ľudu), na Slovensku pamätným 4. máj (Výročie
úmrtia M. R. Štefánika).
Čo to všetko pre nás vlastne znamenalo? Dva voľné utorky? A ako pridanú hodnotu ešte výrok Jána Slotu, že M. R.
Štefánika dal zostreliť Edvard Beneš? Iba tak na okraj, som
skutočne zvedavý, keby sa tu opäť zjavil Štefánik, komu by
asi tak šiel vraziť, či Benešovi alebo Slotovi...
V každom prípade, časy, keď celé mestá žili oslavami
vzniku republiky či prvomájovými demonštráciami a manifestáciami, sú už asi preč. Aj 9. máj (až po revolúcii došlo
k posunu na 8. máj, teda deň kapitulácie Nemecka, predtým
sa oslavoval úplný koniec bojov práve na území Čiech) oslavovali pamätníci isteže s iným zápalom, než sa deje dnes.

Ale načo sú nám vlastne sviatky, ktoré nikto neoslavuje?
Polovica ľudí poriadne ani nevie, prečo je voľno. Ani verejnoprávne médiá sa nešli pretrhnúť, aby sa venovali téme osláv,
v prípade 1. mája už vôbec nie. Istá nechuť k divadelnému
a neúprimnému trepotaniu zástavkami za minulého režimu je
samozrejme pochopiteľná, ale žiadny zo zmienených sviatkov nie je komunistický.
Navyše naše národy s rovnakým „entuziazmom“ oslavujú
aj všetky ostatné sviatky, vari s výnimkou tých, ktoré sa
spájajú s komercionalizovanými tradíciami. Naschvál nepíšem o kresťanskej tradícii, lebo z kresťanských sviatkov sa
výrazne oslavujú najmä tie, ktoré sú spojené s obchodníckym
besnením.
Ide predovšetkým o sviatky veľkonočné (na Slovensku je
okrem pondelka voľný aj predchádzajúci Veľký piatok) a vianočné (Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný). Na Slovensku je
na rozdiel od Česka ešte niekoľko dní pracovného pokoja, súvisiacich s náboženským sviatkami – z nich Sviatok všetkých
svätých 1. novembra nachádza odozvu v celej spoločnosti.

Ďalšie dva cirkevné sviatky majú odozvu viac či menej iba
medzi aktívnymi veriacimi, prevažne dokonca iba istej konfesie. Ide o Zjavenie Pána (Traja králi) 6. januára a Sedembolestnú Pannu Máriu 15. septembra. Je istým problémom,
ak sa sviatky viažu na jednu vieru, hoci by aj bola väčšinová.
Nie je to celkom v súlade so sekulárnym (svetským) charakterom štátu, naznačuje to akoby existenciu privilegovaného
(nedajbože štátneho) náboženstva a má to potenciál rozdeľovať spoločnosť. To je však všeobecne politologická úvaha.
V slovenských pomeroch patria cirkevné sviatky určite k tým
oslavovanejším.
Na to, že Česko a Slovensko boli ešte celkom nedávno
spoločným Česko-Slovenskom, sústava sviatkov sa dosť
rozišla. A nejde iba o tie už zmieňované cirkevné. Česko
má sedem štátnych sviatkov, Slovensko päť. Zhodné sú
prakticky tri. Jedným je 1. január, oslavovaný ako Deň
vzniku Slovenskej republiky, respektíve Deň obnovy samostatného českého štátu. Oslavujú sa spoločne s Novým
rokom. Druhým 5. júl, Deň svätého Cyrila a Metoda, pripomínajúci príchod slovanských vierozvestcov v roku 863.
Tretím, 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomínajúci študentskú demonštráciu v roku
1939 i 1989. Slováci majú medzi štátnymi sviatkami ešte
29. august ako Výročie Slovenského národného povstania
a 1. september ako Deň ústavy Slovenskej republiky (prijatá 1. 9. 1992). Česko zaradilo do tejto najvyššej kategórie
sviatkov zasa 6. júl (Deň upálenie Majstra Jána Husa),
28. september (Deň českej štátnosti, výročie zavraždenia
panovníka a budúceho patróna českej krajiny sv. Václava),
28. október (Deň vzniku samostatného československého
štátu) a tiež už zmieňovaný 8. máj. Ten je na Slovensku
v kategórii dní pracovného pokoja. V oboch krajinách tam
patria aj cirkevné sviatky (na Slovensku ich je, ako už bolo
uvedené, podstatne viac) a 1. máj ako Sviatok práce. Celkovo má Česko 12 voľných dní, Slovensko 15.
Ešte viac sa líši kalendárium takzvaných významných dní
v Česku a pamätných na Slovensku. Z tých českých možno
menovať Deň obetí holocaustu a predchádzania zločinom
proti ľudskosti (27. január), Medzinárodný deň žien (8. marec),
Deň pristúpenia ČR k Severoatlantickej zmluve (12. marec),
Májové povstanie českého ľudu (5. máj), Deň pamiatky obetí
komunistického režimu (27. jún) či Deň vojnových veteránov
(11. november). Slovenskými sú Deň zápasu za ľudské práva (25. marec), Deň nespravodlivo stíhaných (13. apríl), Deň
úmrtia M. R. Štefánika (4. máj), Výročie Memoranda národa
slovenského (7. jún), Deň zahraničných Slovákov (5. júl),
Výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR (17. júl), Deň Matice slovenskej (4. august), Deň obetí holokaustu a rasového
násilia (9. september), Deň vzniku Slovenskej národnej rady
(19. september), Deň obetí Dukly (6. október), Deň černovskej tragédie (27. október), Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu (28. október), Deň narodenia Ľudovíta
Štúra (29. október), Výročie Deklarácie slovenského národa
(30. október), Deň reformácie (31. október) a Deň vyhlásenia
Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu (30. december).

Pamätných dní je nepreberné množstvo, k mnohým z nich
by väčšina občanov nevedela priradiť obsah. Od 27. do
31. októbra je dokonca pamätný každý deň, päť za sebou!
Aspoň medzi tieto pamätné dni sa aj na základe iniciatívy
Slovensko-českého klubu dostal 28. október, ktorý je v Česku hodnotený ako najvýznamnejší zo štátnych sviatkov.
Pritom bez vzniku Československa by dnes zrejme nebolo
žiadneho slovenského národa.
Mal taký zápas cenu? Určite áno. Akokoľvek sa obsah
sviatkov v komercionalizovanom a globalizovanom priestore pomaly vyprázdňuje, stále je ich symbolická hodnota
značná. A najmä ide o najstručnejší zápis štátnej či národnej pamäte.

VZDELANEJŠIE
SLOVENSKO?
Na Slovensku sa v súčasnosti pomerne veľa diskutuje o pripravovanej novele vysokoškolského zákona.
Nejde však pri týchto rozhovoroch len o to, čo bude
na vysokoškolskom štúdiu spoplatené a čo nie. Začalo sa totiž čím ďalej tým viac nahlas hovoriť aj o kvalite slovenských vysokých škôl. V podobných úvahách
sa dozviete najmä to, že máme na Slovensku školy
výlučne priemernej úrovne. Nevychádzajú z nich
vyložene hlúpi absolventi, ale tiež nie žiadni nositelia Nobelovej ceny. A to s najväčšou pravdepodobnosťou úplne nenapraví ani novela vysokoškolského
zákona... Kvalitu škôl odráža napríklad šanghajský
rebríček päťsto najlepších svetových univerzít, do
ktorého sa slovenské školy vôbec nedostali. Práve
tam sa totiž okrem iného posudzuje aj počet nositeľov Nobelovej ceny, ktorí na danej škole pôsobia.
Slovensko nemá, ako vieme, žiadneho. V iných
porovnaniach sa Slovensko aj nachádza, i keď nie na
úplne popredných miestach. V rebríčku webometrics
je Univerzita Komenského na 554. mieste na svete
a v prvej tisícke je ešte Technická univerzita v Košiciach. Slovensko má zamestnaných približne osemdesiatštyri percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí
v aktívnom veku. Vysokoškolákov je dvanásť percent
zo všetkých Slovákov. Podobný podieľ obyvateľov
s vysokoškolským titulom má aj Česko. Slovensko
však dáva v porovnaní s okolitými štátmi na školstvo
podstatne menej prostriedkov, a preto nemajú školy
peniaze na odborníkov a nové vybavenie. Zdá sa, že
ani v tomto prípade nebude novela všespásna. Výhodou však je, že v jej návrhu sa nachádza zníženie
pracovného času pre vysokoškolského pedagóga,
čím mu zostane viac priestoru na potrebný výskum.
Návrh obsahuje aj delenie škôl na tri skupiny podľa
ich úrovne a tie najlepšie budú od štátu dostávať viac
peňazí. Takže drobný krok k zvýšeniu kvality slovenského školstva sa predsa len asi podarí urobiť. Treba však, aby tých drobných krôčikov bolo pomerne
veľké množstvo. Zlepšovať vzdelanie sa totiž dá len
za významnej podpory štátu. A to nielen morálnej...
Naďa Vokušová
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Fico u Putina
Na energetike ako oblasti budúcej veľmi úzkej ekonomickej spolupráce medzi Ruskom
a Slovenskom sa zhodli ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico,
ktorý na začiatku mája absolvoval oficiálnu
návštevu Ruskej federácie. Slovenskú vládnu
delegáciu tvorili aj ministri zahraničných vecí,
obrany, hospodárstva a dopravy Ján Kubiš,
František Kašický, Ľubomír Jahnátek a Ľubomír Vážny.
Na úvod stretnutia v rezidencii ruskej hlavy
štátu v Novom Ogareve pri Moskve premiér
Fico vyjadril presvedčenie, že Slovensko
bude mať možnosť podpísať dobrú zmluvu
s Ruskom o budúcich dodávkach plynu.
Doterajšia zmluva o dodávkach plynu pre
Slovenský plynárenský priemysel sa totiž
skončí v budúcom roku. Slovenský premiér
sa tiež zmienil o probléme 49 % akcií slovenského Transpetrolu, ktoré kontrolovala dnes
už skrachovaná ruská spoločnosť Jukos.
„Veľmi by som privítal, keby sme dokázali
v nejakom rozumnom čase spolu vyriešiť problém Transpetrolu,“ povedal. „Prisľúbili nám,
že z ruskej strany nebudú kladené žiadne
prekážky, je záujem, aby tento problém bol
vyriešený čo najskôr.“ Rusko chce zase podľa
Putina na Slovensko nielen dodávať jadrové
palivo, ale podieľať sa aj na modernizácii jadrových reaktorov. Premiér potvrdil dostavbu
jadrovej elektrárne Mochovce a záujem, aby
sa na nej podieľala spoločnosť Atomstrojeksport, ktorá bola pri výstavbe 1. a 2. bloku.
„Ide o nevyhnutnosť a kontinuitu v technológiách a ďalších súvislostiach,“ povedal. Ruská
strana prejavila záujem o výstavbu atómového reaktora v Jaslovských Bohuniciach. „To
musí rozhodnúť medzinárodná súťaž,“ dodal
Fico. Prezident Putin navrhol aj spoluprácu so
Slovenskom v zbrojárskej oblasti pri spoločnej
výrobe a postupe v krajinách tretieho sveta.

Memorandum o slovensko-ruskom projekte vybudovania širokorozchodnej železnice z Košíc do Bratislavy podpísali minister
dopravy, pôšt a telekomunikácii Ľubomír
Vážny a šéf ruských železníc Vladimír Jakunin. Širokorozchodná železnica by mala
z Bratislavy ďalej pokračovať do Viedne.
Podľa premiéra Fica by v prípade úspechu
projektu mohlo Slovensko využiť ako logistické centrá na prekládku tovarov hlavné mestá
Slovenska a Rakúska. Osobitne významný
by pritom bol bratislavský prístav.
Robert Fico pred cestou do Moskvy avizoval, že Putina ubezpečí, že by nikdy nesúhlasil s budovaním amerických protiraketových
systémov na Slovensku. Rusko proti radaru
v Česku a základni v Poľsku ostro protestovalo a pohrozilo odstúpením od Zmluvy
o konvenčných ozbrojených silách v Európe
a namierením rakiet s jadrovými hlavicami.

Fico sa s Kaczyńskim
nezhodol
Predsedovia vlád Slovenska a Poľska
v Bratislave potvrdili nadštandardné vzťahy,
v podstatných veciach sa však nezhodli.
Jaroslaw Kaczyński presviedčal, že zapojenie Poľska do amerického protiraketového
štítu bude osožné pre celú Európu a v žiadnom prípade neohrozí Rusko. Fico naopak
informoval poľského premiéra o návšteve
v Moskve, kde sa s prezidentom Vladimirom
Putinom zhodol, že základne vyvolávajú zbytočné napätie. Fico a Kaczyński sa nezhodli
ani v názore na európsku ústavu. Slovensko
bude podporovať návrhy nemeckého predsedníctva, ktoré sú pre Poľsko neprijateľné.
Fico je proti otváraniu európskej zmluvy a bol
by rád, keby sa čo najskôr prijala tá, ako sa
snaží Nemecko. Na spoločnej tlačovej besede zdôraznil, že európska ústava nie je síce
to najdôležitejšie pre občanov Slovenska

až päťročné väzenie. Spory o incident zostrili
vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.
Opozičná SMK, ktorá sa študentky zastala už
skôr, postup polície spochybnila.
Malinová minulý rok tvrdila, že ju prepadli
a zbili dvaja nakrátko ostrihaní muži cestou
do školy, keď ju počuli hovoriť po maďarsky.
Smer zostáva
Napísali jej údajne aj urážlivý nápis na blúzku.
v eurokaranténe
Polícia a prokuratúra však prišli s celým radom
Európska socialistická strana (PES) odložila dôkazov, že si študentka útok vymyslela.
verdikt o prípadnom návrate Smeru premiéra Roberta Fica do ich štruktúr z júna až Majský dostal 12 rokov
na október. Vedenie eurosocialistov sa na
odklade jednomyseľne zhodlo na zasadaní
Kontroverzného podnikateľa Jozefa Majsv Bruseli. Hlavným dôvodom bola podľa PES kého Špeciálny súd odsúdil za tunelovanie
potreba získať čas na zhodnotenie situácie skrachovaných nebankových spoločností
v krajine. Smeru bolo pozastavené členstvo BMG Invest a Horizont Slovakia na 12 rokov
vlani v októbri pre účasť nacionalistu Jána väzenia v tretej nápravnovýchovnej skupine.
Slotu vo vládnej koalícii. Podľa PES, kto- Súd ho tak potrestal o šesť mesiacov vyšrá združuje tridsiatku hlavných ľavicových ším trestom, ako navrhol prokurátor. Spolu
strán na kontinente, spolupráca Fica so SNS s ďalšími dvoma podnikateľmi musí Majský
„odporuje základným sociálnodemokratickým zaplatiť skrachovanému Horizontu celkovo
princípom“.
336 miliónov korún. Okrem Majského súd
Podľa rakúskych socialistov, ktorí sú spolu uznal za vinných aj Dávida Brtvu, ktorý by si
s českou ČSSD Smeru najbližšie, odklad mal podľa zatiaľ neprávoplatného rozsudku
návratu plného členstva pre Fica nevypovedá odsedieť 11 rokov. Patrik Pachinger dostal
o nedôvere voči slovenským partnerom. Rov- trest desať rokov väzenia.
nako tak neznamená, že by Smeru svitalo na
Majský je multimilionár, ktorý v minulosti
obnovenie členstva.
vlastnil viacero spoločností aj niekoľko médií.
Omnoho tvrdší názor má napríklad maďar- Býval často označovaný za najbohatšieho
ská členka PES Alexandra Dobolyiová. Strana Slováka, ktorý sa netajil kontaktmi na vrcholeurópskych socialistov podľa nej v októbri ných politikov. Podľa obžaloby založil v roku
vylúči Smer-SD zo svojich radov, pokiaľ strana 2002 zločineckú skupinu s cieľom ukradnúť
Roberta Fica naďalej zostane vo vládnej koalí- zo skrachovaných nebankových spoločností
cii so Slovenskou národnou stranou.
stovky miliónov korún. Pred súdom Majský vinu odmietal. Nebankové spoločnosti
pred krachom ponúkali sporiteľom nereálne
Polícia obvinila
vysoké zúročenie vkladov. Výnosy však firMalinovú
my podľa súdu vyplácali z vkladov ďalších
Polícia obvinila študentku maďarskej sporiteľov bez toho, aby vytvárali skutočný
národnosti Hedvigu Malinovú z toho, že si zisk. To malo byť v roku 2002 príčinou krachu
vymyslela vlaňajšie napadnutie v Nitre. Za spoločností, pri ktorom desaťtisíce občanov
údajnú krivú výpoveď a krivú prísahu jej hrozí prišli spolu o miliardové úspory.
a Poľska, je to ale trauma Európskej únie
a treba ju odstrániť čo najrýchlejšie. Poľsko
pohrozilo, že bude vetovať návrh novej ústavy Európskej únie, ak Varšava nevyhrá zápas
o hlasovacie práva v únii.

... a rozum zostáva stáť
Tak sa nám schyľuje k rozhodnutiu, kam sa hnutie pohne. Isteže k demokratickému
Slovensku - to je jasné, rovnako ako zbytočné, keďže demokratické (no v rámci možností)
Slovensko už akosi je. Ide však o to, či bude vládnuť Najvlado z Elektry, alebo sa novým
Vladom hnutia stane Vilko. Nie ten od včielky Majky, kamošky božského Káju, ale taký
jeden z Púchova. Alebo z druhej strany, či pôjde medzi „veteš“ Mečiar alebo Veteška. Nuž,
skrížia meče, ale kto môže mať lepší?
Ujo Mečiar by funkciu odovzdali aj dobrovoľne, len keby bolo komu: „Napríklad som
verejne vyhlásil v roku 1998, že by som rád skončil. A keď potom prišlo obdobie represií,
vtiahlo ma to naspäť – či som chcel , alebo nechcel. Pokiaľ ide o ten vzťah teraz, rád by
som stranu, ako som ju celý čas budoval, vybudoval pre niekoho iného. Keď príde čas,
odovzdám stranu modernú, zrelú, demokratickú a riadne vybudovanú.“ Len akosi ten čas
ešte neprišiel, darmo si Vilko myslí iné: „Prajem mu, aby žil 200 rokov a aby si nerobil
starosti s politickou stranou. My by sme najradšej boli jeho detičkami a držali mu palce,
boli s ním a kamarátili sa.“ Nuž, iste by mu Vilko rád držal palce aj celé ruky... čo najďalej
od strany. Ale kamarátiť sa takto isto nebudú.
A čo na to najmocnejší muž Slovenska, ktorého kedysi Najvlado nazýval Robertkom?

Ten bol povedal, že „víťaz slovenskej politiky bude ten, kto pošle Vladimíra Mečiara preč
z politiky“ a ešte že „formulka HZDS mínus Mečiar je pre mňa svätá“. Nuž poslal ho do
koalície, nie preč z politiky. O mínusoch ani slova. Teraz našťastie nehovorí nič, iste by
vznikla panika. Dobre to vystihla premiérova mediálna poradkyňa, teta Mižičková: „On je
dosť vtipný človek a veľký recesista, hoci to navonok tak vôbec nemusí vyzerať. Forma
jeho komunikácie sa niekomu nemusí pozdávať. Jeho štýl je ako keď robíte pukance. Dáte
to na panvicu a začne to strieľať. Na to si treba zvyknúť. Nie všetko, čo vybuchne, je výzva
v smere konať. Ak on niečo povie a druhá strana je v pohode, zoberie to ako informáciu,
ak nie je v pohode, vznikne panika.“
Nomen omen, hovorili starí latiníci. Vládnuť bude Vlado, na meče vyhrá Mečiar a medzi
„veteš“ pôjde Veteška, stíhaný po tri generácie hroznou pomstou pána predsedu. Toť môj
odhad - bez ohľadu na pukance. Keď som v tejto rubrike dokázal už pred Nevestou pre
milionára predpovedať, že sa dievčence budú snažiť zbytočne, lebo každého boháča na
Slovensku aj tak zbalí Marianna Ďurianová-Boučková-Blonďavá, nedokázal by som trafiť
takúto tutovku?
P. A. F. Ztohohotový

Počas otvorenia novej budovy SND v Bratislave mala od dojatia stiahnuté hrdlo.
Svetoznámu sopranistku, ktorá slávnostný koncert otvárala, Gabrielu Beňačkovú, učil spievať jej
otec, doktor Janko Blaho, ona zasa pomáhala zdokonaľovať hlas spevákovi Michalovi Lehotskému,
ktorý koncert zavŕšil. Naplnil sa tak časový oblúk, ktorý začal prvý slovenský profesionálny
spevák dr. Janko Blaho. A svetovú slávu žne aj jeho dcéra. V USA ju ocenili ako Ženu roku 2006, na
Slovensku titulom Žena 21. storočia. Mezzosopranistka, učiteľka operného spevu,
ktorá má študentov po celom svete. A žena, ktorá napriek dôchodkovému veku vyzerá na štyridsať.
Profesorka Eva Blahová. Jej staršia sestra hovorí, že preto tak dobre vyzerá, že je stále
veľmi aktívna, miluje svoju prácu a všetko jej podriaďuje.
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PROFESORKA OPERNÉHO SPEVU EVA BLAHOVÁ

Súkromný
Mont Everest
Nemyslíte si, že by v súvislosti s novou budovou SND mal mať aj váš otec nejaký pomník?
Otec bol naozaj prvý slovenský operný profesionálny
spevák a učiteľ spevu. Preto som po koncerte trochu
lobovala. Navrhovala som, aby sa námestie pred novou
budovou volalo Námestie dr. Janka Blaha. V pražskom
Národnom divadle má každý významný umelec svoju
sochu. My sme dali otcovi urobiť reliéf na hrob. Ale to je
všetko. V opere by mali mať všetkých bývalých sólistov
na mramorových tabuliach. Aby na nich ľudia nezabudli.
Kto už dnes z mladých vie, že tu spievali famózni interpreti ako Gita Gabajová, Zita Frešová či Gustáv Papp?
Často na otca spomínate?
Takmer stále. Veľakrát by som potrebovala jeho radu.
S radosťou som si ho vypočula v novej relácii STV - Hit
storočia v piesni Gejzu Dusíka Rodný môj kraj. Aj tu
ukázal svoj lahodný hlas a skvelú interpretáciu. Potešilo
ma, že do semifinále postúpili dve piesne, ktoré uvádzali
dvaja najlepší slovenskí tenori - Blaho a Dvorský.
Prekvapilo vás ocenenie Žena roka 2006, ktoré
ste dostali z USA?
Dopredu sa ma opýtali, či by som s tým súhlasila,
takže to nebolo celkom prekvapenie. Cenu udeľuje The
American Biographical Institute v Novej Caroline. Za
morom som urobila množstvo „masterclassov“ a koncertov. Pomohla som založiť súťaž v českej a slovenskej
hudbe na univerzite v Green Bay v štáte Wisconcin. Do
USA ma často pozývajú na semináre, ktoré sa týkajú
kultúry. Ide o obrovské spoločenské stretnutia s ľuďmi
z rôznych oblastí. Tento rok sa takéto stretnutie koná vo
Washingtone. Uvažovala som, že tam pôjdem, ale v rovnakom čase mám masterklass vo Fínsku.
Váš starý otec dr. Pavol Blaho bol významný
slovenský politik. Vedia aj o ňom v USA?
Starý otec, ktorý bol poslancom v Uhorskom parlamente a v politike pôsobil aj počas prvej Československej republiky, mal už v roku 1912 v USA 74 prednášok
o Slovákoch. Jeho životopis od Štefana Janšáka je dnes
v 36 amerických knižniciach. Moje pôsobenie na americkej pôde je v porovnaní s tým jeho zanedbateľné.
Váš otec sa preslávil už doma. A čo zahraničie?

Študoval spev v Miláne a v roku 1926 nastúpil do
SND. Stále opatrujem otcove ponuky do USA, ktoré
dostal v tridsiatych rokoch. Boli to však pre neho zložité
roky - rodinne i politicky, preto sa rozhodol zostať na
Slovensku. Keby bol odišiel, iste by urobil svetovú
kariéru. Veľa spieval vo Viedni a v Prahe so svetovými
opernými špičkami, ako bol Šaľjapin, Jarmila Novotná,
Mária Németh či Giuseppe Taddei. Po druhej svetovej
vojne sa zmenili pomery, jeho brat utiekol a dvere otcovej kariéry sa zavreli. Podobnú situáciu som zažila aj ja
v roku 1968.

Tak by som to nepovedala. Magdalena je najväčší
talent, ktorý som učila. Dovtedy som však tiež mala
veľké úspechy so svojimi žiakmi na medzinárodných
súťažiach. Vždy som ich pripravovala a posielala na
súťaže, pretože vyhrať súťaž je veľmi ťažké. Ani Magdalena tú svoju prvú v Karlových Varoch nevyhrala. Potom
sme sa rozhodli, že ideme do Salzburgu, zvíťazila, a to
veľmi pomohlo. Moji žiaci na medzinárodných speváckych súťažiach vyhrali vyše päťdesiat laureátskych
titulov. Učila som Gustáva Beláčka, Mariu Hahn, Alinu
Gurinu, Martinu Zadru, Ladu Biriukovú, Tomoka Masudu
Kde ste vtedy boli?
Mala som prvé angažmán v Drážďanskej opere. Po a mnohých ďalších.
vpáde sovietskych vojsk sme všetci umelci z východného bloku na protest odišli. Začala som študovať vo
Prečo sa o Slovákoch hovorí, že máme kvalitnú
Viedni piesne - oratóriá, niečo celkom iné, a môj svet sa opernú školu?
zmenil. Ale tak som paralelne naštartovala svoju pedaLebo v Bratislave máme veľkú tradíciu. Dlho tu fungogogickú kariéru.
vala silná štvorica excelentných operných pedagógov:
pani Korinská, pani Hrušovská, Imrich Godin a dr. Janko
Tým, že vás zavolali do mekky talianskeho Blaho. Túto spevácku školu začal Josef Egem - prvý
operného spevu, Milána, ste zrejme dosiahli vrchol český pedagóg, ktorý sem prišiel a vychoval plejádu
operných spevákov.
v tejto oblasti.
Naozaj je to môj súkromný Mont Everest. Ako prvá učiteľka spevu zo Slovenska som tu viedla medzinárodný
Aké boli vaše pedagogické začiatky?
kurz pre spevákov z ôsmich krajín sveta. Podporil ma
Mojím prvým žiakom bol tenor Jozef Graf, ktorý spieaj slovenský honorárny konzulát a spolupracovala som val na Novej scéne. Keď som prvýkrát učila na Euros dirigentom Danielom Ferrarim.
pean Mozart Fundation Academy, dostala som ako
žiaka svojho prvého kontratenora. (Muž, ktorý spieva
Boli ste sa pozrieť v Miláne na miesta, kde žil ženským hlasom.) Celú noc som nespala a mala som
pocit, akoby ma hodili do hlbokej vody.
pred osemdesiatimi rokmi otec?
Napísal knižku „Ze skalického rínku“ a ja som si
z nej pamätala stať, v ktorej bola uvedená adresa
Prečo máme na Slovensku v súčasnosti viac
a dokonca meno jeho domácej. Volala sa pani Secchi. kvalitných operných speváčok ako spevákov?
So študentkami sme sa boli pozrieť v kostole Santa
Práve som sa vrátila zo Žiliny, kde som členkou
Maria del Grazie na Poslednú večeru Leonarda da prípravného výboru Stredoeurópskeho medzinárodVinci namaľovanú na stene. Dom, kde býval otec, bol ného festivalu interpretačného umenia a pritom som
o ulicu ďalej. Pustili ma dnu a dokonca som všetkých sa venovala mladým na tamojšom konzervatóriu, kde
pozvala do miestnej kaviarničky, kam otecko iste som viedla trojhodinový kurz. Chcela som ich vidieť aj
chodieval. Trošku som si poplakala, lebo sa mi zdalo počuť. A bola som rada, že sa tam objavili aj chlapci.
neuveriteľné, že tam, kde on kedysi študoval, teraz V tomto smere (ale to je celosvetový trend) sa vraciaja učím.
me kamsi do 18. storočia, že sme závislí od mecenášov a podporovateľov umenia. Mladí ľudia, a najmä
Ste známa aj ako učiteľka vynikajúcej českej muži, sa boja, či nájdu uplatnenie v tomto odbore
mezzosopranistky Magdaleny Koženej. Naštartova- a budú úspešní.
la sa tým vaša medzinárodná prestíž?
Barbora Laucká
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STÁLA KONFERENCIA SR

Slovensko -

SNÍMKA: ARCHÍV

dialóg
VLADIMÍR SKALSKÝ

Skôr než po ostatné roky, už na sklonku apríla, konkrétne 27.-28. sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.
V Kongresovom centre City Hotela Bratislava sa zišlo 85 delegátov slovenských spolkov a organizácií z 23 krajín sveta spolu s predstaviteľmi Slovenskej
republiky a desiatkami odborníkov z najrôznejších pracovísk na Slovensku. Konferenciu organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci
so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a ďalšími inštitúciami.
Konferenciu otvoril predseda vlády Robert Fico, ktorý
nad ňou prevzal aj záštitu. Zúčastnili sa na nej aj podpredseda vlády pre vzdelanostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič,
minister zahraničných vecí Ján Kubiš, predstavitelia parlamentu, vlády, cirkví a ďalších ustanovizní. Za Národnú
radu SR prehovorili obaja podpredsedovia zahraničného
výboru Zdenka Kramplová a Jozef M. Rydlo. Spoločenským vrcholom bolo prijatie účastníkov prezidentom
republiky Ivanom Gašparovičom, ktorého v mene slovenského sveta pozdravili predsedníčka Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová a autor tohto článku
ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Milým dokreslením významu, ktorý konferencii slo-

venská politická reprezentácia konečne začala prikladať,
bola návšteva člena Európskej komisie Jána Figeľa, ktorý si počas krátkeho pobytu v Bratislave medzi dvoma
cestami našiel čas zastaviť sa a prehovoriť o jedenástej
večer!
Účastníci s uspokojením konštatovali, že problematika
vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí sa krok po kroku stáva jednou z priorít štátnej politiky
Slovenskej republiky. Samozrejme vyjadrili aj očakávanie, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenských
vzťahoch bude aj naďalej pokračovať. K pokrokom
v ostatných rokoch patrí najmä prijatie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a z neho vyplývajúce zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalej tiež

zriadenie príslušnej komisie v Národnej rade Slovenskej
republiky, ktorá je užitočnou platformou pre komunikáciu
s politickým spektrom. Dôležitá bola úprava volebného
zákona, ktorá umožnila občanom SR voliť zo zahraničia
korešpondenčnou formou, hoci treba zdôrazniť, že sa
to samozrejme týka iba tých Slovákov v zahraničí, ktorí
sú slovenskými občanmi. V uplynulých rokoch došlo aj
k určitému navýšeniu objemu grantového systému na
podporu aktivít Slovákov v zahraničí. To je súčasne aj
jeden z problémov, ktoré na konferencii veľmi rezonovali,
keďže dosiaľ nebolo naplnené uznesenie vlády, v ktorom kabinet deklaroval zámer navýšiť tento objem v roku
2007 na 40 miliónov Kč. Aj potom bude podpora, ktorú
Slovensko krajanom venuje, celkom neporovnateľná

UZNESENIE
Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
Slovenské komunity v zahraničí pracujú rôznymi spôsobmi v záujme Slovenska: aktívne
propagujú Slovensko a pracujú na jeho všeobecnom zviditeľnení; prezentujú kultúru Slovenska a vytvárajú veľkú časť spoločnej integrálnej kultúry; bránia slovenské záujmy vo
vlastnej tlači a v médiách krajín, v ktorých žijú; propagujú turizmus; nadväzujú mnohoraké
vzťahy, vrátane obchodných; organizujú rôzne finančné zbierky pre kultúrne, náboženské
a charitatívne inštitúcie na Slovensku; podporujú finančne a organizačne rôzne delegácie
a študentov, ako aj politické a športové návštevy zo Slovenska; spolupracujú s konzulárnymi a diplomatickými zastupiteľstvami SR atď., atď.
Týmito aktivitami Slováci v zahraničí vytvárajú hodnoty reprezentujúce stámilióny korún
a sú atraktívnymi vyslancami Slovenskej republiky a jej záujmov.
Sme preto presvedčení, že podpora aktivít dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí
na zachovanie ich kultúrnej a národnej identity je dobrou investíciou zo strany Slovenskej
republiky, rovnako ako to, aby vláda Slovenskej republiky naďalej obhajovala a podporovala
práva a záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí, aby prispôsobovala svoju politiku v danej
oblasti vo vzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.
Na základe vyššie uvedeného odporúčame ako priority:
1. Pripraviť a prijať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
do roku 2015 tak, aby znamenala významný posun v napĺňaní potrieb a požiadaviek slovenského sveta, a to v spolupráci s jeho predstaviteľmi;
2. Prioritne podporovať oblasť školstva, práce s deťmi a mládežou a rôzne formy vyučovania slovenského jazyka a v slovenskom jazyku, vrátane motivačného štipendijného systému

v domovských krajinách; aj v krajinách, kde neexistuje slovenské školstvo, zvýšenú pozornosť venovať aktivitám, ktoré smerujú do prostredia detí a mládeže, aby sa u najmladšej
generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie a tak sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí;
3. Navýšiť formou rozpočtového opatrenia vlády objem finančných prostriedkov v grantovom systéme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007 na úroveň 40 mil. Sk,
schválenú už v minulosti uznesením vlády; v ďalších rokoch vyčleňovať v štátnom rozpočte do grantového systému pre Slovákov žijúcich v zahraničí finančné prostriedky aj so
zreteľom na objem grantového systému domácich národnostných menšín pri rešpektovaní
príbuzností i rozdielností týchto dvoch problematík;
4. Novelizáciou volebného zákona čo najefektívnejšie zjednodušiť mechanizmus hlasovania slovenských občanov zo zahraničia a vytvoriť predpoklady na možnosť voliť elektronickou formou;
5. Efektívne napĺňať dvojstranné dohody s Maďarskom a Ukrajinou v oblasti vzájomnej
podpory národnostných menšín; navrhujeme uzavretie medzivládnych zmlúv s Českou
republikou, Poľskom a prípadne ďalšími krajinami;
6. Uzatvárať bilaterálne zmluvy v oblasti kultúrnej spolupráce s krajinami, kde žijú slovenské komunity; podporovať všetky formy kultúrnej výmeny medzi SR a krajinami, kde
žijú Slováci;
7. V procese prípravy medzištátnych dokumentov konzultovať oblasti týkajúce sa života
národnostných menšín s ich predstaviteľmi;
8. Zabezpečiť blokové vysielanie vybraných pôvodných programov Slovenskej televízie
do všetkých krajín, v ktorých žijú významné slovenské komunity, zachovať krajanské vysie-
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na vzostupe
tru tém, popri problémoch s grantovým systémom vari celej problematiky priniesť väčšiu systémovosť a dlhonajviac príprave dokumentu zásadného významu. Ide dobejší pohľad.
o Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov
To všetko sa premietlo aj do uznesenia, ktoré pripravilo
žijúcich v zahraničí do roku 2015, ktorá by mala do predsedníctvo konferencie...
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napríklad s okolitými krajinami ako Poľsko či Maďarsko.
Pritom v zahraničí žijú dva milióny Slovákov, teda tretina
národa. A vytvárajú tam pre Slovensko veľké hodnoty.
Na konferencii sa delegáti venovali širokému spek-

lanie Slovenského rozhlasu, a vytvoriť podmienky, aby bol vo verejnoprávnych médiách SR
vytvorený primeraný priestor na prezentáciu života a dejín slovenských menšín a komunít
v zahraničí;
9. Zachovať sieť zastupiteľských a konzulárnych úradov vrátane Slovenských inštitútov
v krajinách, kde žijú významné slovenské komunity; mimoriadnu pozornosť sústrediť na
vytvorenie nových Slovenských inštitútov v krajinách, kde žije zvýšený počet Slovákov; širšie využívať inštitút honorárnych konzulov; zvýšiť dôraz na spoluprácu ZÚ so slovenskými
komunitami a vypracovať na úrovni MZV stratégiu pomoci novým vysťahovaleckým vlnám;
10. Zvážiť možnosť navrhovať a udeľovať štátne vyznamenania aj pre cudzích štátnych
príslušníkov za propagáciu Slovenska a jeho kultúry, ktoré by umožnili oceniť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi Slovákov žijúcich v zahraničí;
11. Podporiť vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva; podporiť zriadenie
a prevádzku Stáleho sekretariátu Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave;
12. V súvislosti so zvýšením množstva úloh a koordináciou činnosti ÚSŽZ vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí primerane zvýšiť počet štátnozamestnaneckých miest a ich
zabezpečenie na ÚSŽZ a tiež materiálno-priestorové dobudovanie ÚSŽZ.
Ďalej odporúčame (výber z ďalších odporúčaní):
• Venovať trvalú pozornosť plneniu Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov
v krajinách, ktoré ju ratifikovali pre slovenčinu;
• Prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR vytvárať priestor na koordinovanú prezentáciu a propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí aj systematickým vysielaním kultúrnych telies na umelecké festivaly a podujatia do krajín, kde žijú Slováci; považujeme za dôležité podporovať a udržať predovšetkým tradičné podujatia a aktivity v oblasti
tradičnej kultúry, profesionálneho i ochotníckeho divadla, hudby, slovesného a výtvarného

umenia a prierezové prehliadky kultúry ako aj podporovať spoločné komplexné programy
slovenského sveta, koordinované Svetovým združením Slovákov v zahraničí;
• Podporovať slovenské printové a elektronické médiá a neperiodickú tlač v zahraničí
ako nositeľov slovenského jazyka a povedomia a podporovať portál Svetového združenia
Slovákov v zahraničí Slovacivosvete.sk ako spoločnú komunikačnú bázu, prostredníctvom
ktorej bude zabezpečená aj informovanosť o systéme fungovania zdravotného poistenia
a starostlivosti, sociálneho poistenia a daní a iných právnych povinností Slovákov pracujúcich v zahraničí s možnosťou konzultácií;
• Podporovať povedomie o Slovákoch žijúcich v zahraničí na všetkých stupňoch škôl
v SR; zriadiť na niektorej zo slovenských univerzít katedru dejín a života Slovákov žijúcich
v zahraničí;
• Podporiť aktivity zamerané na pripomenutie si 40. výročia masovej emigrácie Slovákov
po roku 1968 a usporiadať medzinárodné podujatie, ktoré poukáže aj na prínos Slovákov
pre svoje nové domovské krajiny;
• Podporovať vedecký výskum dejín, života, jazyka, kultúry a migrácie Slovákov žijúcich
v zahraničí v spolupráci s príslušnými inštitúciami na Slovensku, ako je Slovenská akadémia
vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Národné osvetové centrum, Literárne informačné
centrum, Štatistický úrad SR, etnografické a historické pracoviská atď;
• Hľadať spôsoby, ako uľahčiť vízový režim Slovákom, žijúcim v krajinách s vízovou povinnosťou;
• Naďalej uľahčovať Slovákom žijúcim v zahraničí udelenie štátneho občianstva,
vrátane skrátenia požadovanej lehoty nepretržitého pobytu na území SR a zabezpečiť
predĺženie platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zo šiestich
mesiacov na jeden rok alebo promptnejšie vybavovať žiadosti o vydanie osvedčenia
o štátnom občianstve.
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SVĚT KNIHY 2007

Vo výstavných priestoroch Veletržného paláca v Prahe sa od tretieho do šiesteho
mája konal už 13. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Svět knihy 2007
– a napriek „nešťastnej trinástke“ v názve patril k mimoriadne vydarenému festivalu
nových kníh z 35 krajín sveta, vrátane Slovenska. V našom národnom stánku, ktorý
už tradične zabezpečuje Literárne informačné centrum, sme predstavili viac ako
500 nových kníh od vyše 40 slovenských vydavateľov a viaceré zaujímavé tituly si
mohli návštevníci veľtrhu v stánku i kúpiť – aj s tradičnou veľtrhovou zľavou.

Realita
iného jazykového
prostredia
ANTON BALÁŽ
Naše sprievodné programy sme zahájili
v komornom prostredí Literárnej kaviarne
podujatím „Čo nové v literárnej Bratislave“. Je to už tradičné podujatie a každý
rok v ňom predstavujeme autorov a knihy,
ktoré zaujali slovenských čitateľov. V minulom roku to bol Dušan Dušek so svojím
„Náprstkom“ a Michal Hvorecký s čerstvým
českým prekladom svojich poviedok „Silný
pocit čistoty“. Do tohtoročnej literárnej kaviarne sme zaradili Dušana Mitanu s jeho

nil, že v rámci Európy sa „musíme naučiť
počúvať, čítať a učiť sa“ a preto bude rok
2008 v Európe vyhlásený za Rok kultúrneho
dialógu a „písané slovo nám ukazuje ako sa
v Európe chápeme“. V tejto súvislosti stoja
za odcitovanie i slová rakúskej veľvyslankyne v ČR M. Klestil-Löffler, že „knihy vytvárajú
mosty medzi autormi a čitateľmi v inom jazykovom prostredí“.
Toto „iné jazykové prostredie“, hoci ide len
o susednú a historicky jazykovo stále blízku
krajinu, sme museli aj v Literárnom informačnom centre zohľadniť pri koncipovaní
sprievodného programu Světa knihy, ktorý sa
najmä zásluhou dlhoročnej riaditeľky veľtrhu
Dr. Dany Kalinovej, postupne zmenil na skutočný literárny festival, a v tomto roku v ňom
vystúpilo 370 účinkujúcich, z nich takmer
päťdesiat zahraničných autorov. A hoci nám
to znie ešte stále trocha cudzo, organizátori
do nich zahrnuli i našich spisovateľov Dušana Mitanu, Petra Krištúfka a Danu Podrackú,
ktorý boli aktérmi našich sprievodných programov na veľtrhu.

románom „Zjavenie“ (práve vyšlo jeho nové
vydanie) a Petra Krištúfka, ktorý na Slovensku vzbudil pozornosť vydaním pôvabného
mystifikátorského textu (v spoluautorstve
s Dadom Nagyom) „Rota pomalého nasadenia“. Publiku sa však nepredstavil čítaním
z tohto textu, ale úryvkom z pripravovaného
románu „Našepkávač“ – jeho prvého románu a podľa predneseného úryvku a jeho
ohlasu v publiku ním iste zaujme svojich
slovenských čitateľov. Dušan Mitana prečítal zo „Zjavenia“ vloženú poviedku „Ihla“,
tematicky spojenú s osobnosťou Dominika
Tatarku. Mitana po prečítaní textu hovoril
o svojou zoznámení a stretaní s Dominikom
aj o význame tejto spisovateľskej a morálnej
autority na tvorbu jeho generácie. V sprievodnom slove programu literárny kritik A.
Halvoník hovoril nielen o tvorbe prítomných
autorov, ale i širších súvislostiach súčasnej
slovenskej literatúry.
S vedomím už definovaného iného jazykového prostredia sme na veľtrhu v ďalšom sprievodnom programe pod názvom

medzi nich patria
i predstavitelia
Slovensko-českého klubu V. Skalský
a N. Vokušová, ktorá podujatie aj moderovala. Dodám len, že
kniha Egona T. Lánského, jednej z postáv
Pražskej jari a po auguste 1968 známeho
komentátora BBC v Londýne a potom Rádia
Slobodná Európa, prináša viaceré jeho známe rozhlasové texty z tohto obdobia. Ťažiskom objemnej, graficky príťažlivo pripravenej
a početnými unikátnymi fotografiami doplnenej knihy spočíva v textoch, ktoré vznikli po
Lánského návrate z emigrácie a ťažiskom
autorovho „incidentu“ s politikou je jeho snaha o uchovanie spoločného štátu – autentickosť jeho svedectva je zachovaná i v tom, že
texty, ktoré v tom čase vznikli v slovenčine,
vychádzajú v knihe v slovenskej podobe.
Druhým ťažiskom našich sprievodných
programov na Světe knihy 2007 bolo predstavenie básnickej tvorba Miroslava Válka
českému publiku v poetickom pásme „Videl
som tancovať Jitterboogie“. Uviedli sme ho
dvakrát: v Slovenskom inštitúte a potom vo

priek jazykovej blízkosti prekladať, ba je to
nevyhnutná podmienka, aby výborné a originálne slovenské diela mali šancu uplatniť
sa na českom knižnom trhu.
Súčasťou a akýmsi zlatým klincom tohto programu bolo i predstavenie horúcej
česko-slovenskej knižnej novinky Egona
T. Lánského „Incident s politikou“. Kniha
Vydavateľstva Epocha len pár hodín predtým opustila tlačiarenskú rotačku a na prezentáciu ju priniesol riaditeľ vydavateľstva
... Ešte pred jej prezentáciou sme v našom
národnom stánku privítali jej autora v sprievode jeho slovenských i českých priateľov,
medzi ktorých patrí aj uznávaný český historik Dr. Jan Rychlík a legendárna postava
nežnej revolúcie, dnes svätiaci pražský
biskup Václav Malý. Už na stánku sa k nim
pripojil i veľvyslanec SR v Českej republike
Ladislav Ballek – a obaja sa potom stali
krstnými otcami Lánského knihy. Sám autor
knihu na prezentácii predstavil a s dojatím,
pred zaplnenou sálou, poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľali na jej zrode. Nepochybne

Veľkej sále Veletržného paláca. Válkovu
poéziu v inscenovanom tvare publiku priblížili herci Viera Kučerová a Martin Matejka. V Modrej sále Slovenského inštitútu
Válkovu poéziu priblížila autorka pásma,
poetka Dana Podracká a na veľtrhu som
k dialógu o Válkovi prizval českého básnika Petra Skarlanta, známeho aj ako uznávaného prekladateľa francúzskej poézie
do češtiny. V jeho pamäti zostal Válek ako
básnik, ktorý v 60. rokoch, v čase blízkosti
našich literatúr, ovplyvnil aj českú poéziu.
Vnímali ho ako básnika, ktorý v tom čase
našiel básnický jazyk adekvátny zmenám,
ktorými prechádzala spoločnosť i básnický
subjekt. V oboch prezentovaných priestoroch bolo poetické pásmo D. Podrackej
prijaté veľmi pozitívne a zaslúžené uznanie získali i jeho interpreti. S našimi českými partnermi zo Slovensko-českého klubu
sme sa dohodli, že Válka v tomto roku ešte
predstavíme na Dňoch slovenskej kultúry
v Plzni a rovnako i v komornom prostredí
kaviarne Čierna labuť.

SNÍMKY: ARCHÍV

Tohtoročnými čestnými hosťami festivalu
boli po nemecky hovoriace krajiny Švajčiarsko, Rakúsko a Nemecko. O dôležitosti
sveta knihy v českom kultúrnom živote najpresvedčivejšie svedčí fakt, že na jeho otvorení sa okrem českého ministra kultúry Václava Jehličku zúčastnila i ministerka školstva
Dana Kuchtová a minister zahraničných vecí
Karel Schwarzenberg. Na otvorenie prišiel aj
komisár EU pre mnohojazyčnosť Leopard
Orban, ktorý vo svojom vystúpení zdôraz-

„Labyrint osudov“
predstavili preklady troch slovenských kníh do
češtiny. Bola to
novela V. Pankovčína „Tri
ženy pod orechom“, výber
z poviedok U. Kovalyk „Obyčajný mŕtvy
otec“ a detektívne ladená novela D. Kapitáňovej „Ať to zůstane v rodine“. Pozvanie
na prezentáciu prekladov do sály Rosteme s knihou prijal prekladateľ Pankovčína
a Kovalyk Tomáš Weiss, ich vydavateľ
kníh Michal Plzák z vydavateľstva Kalich
a Tomáš Reichel z brnenského vydavateľstva Host, ktoré v preklade Miroslava
a Šárky Zelinských vydali Kapitáňovej knihu (rovnako v Hostovi vyšiel i preklad jej
úspešného diela „Kniha o cintoríne“). Prekladateľ T. Weiss hovoril o svojej zaujímavej
ceste k „objaveniu“ Pankovčína a Kovalyk
a ich prekladaní do češtiny a vydavateľ M.
Plzák o dobrom čitateľskom ohlase oboch
diel v Čechách. Obaja zároveň potvrdili, že
slovenčinu český čitateľ naozaj začína stále
viac vnímať ako jazyk, z ktorého treba, na-
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V Bratislave
aj s Pittsburskou
dohodou
VLADIMÍR SKALSKÝ
Ťažko si možno predstaviť slávnejšie výročie než storočnicu. Práve takéto jubileum oslavuje
Slovenská liga v Amerike. Založená bola 30. mája 1907, oslavy na Slovensku však vyvrcholili
15. mája v Bratislave, oslavy v USA budú zavŕšené o mesiac neskôr v New Yorku. Oslavy
v Bratislave boli veľkolepé – predstavitelia ligy priviezli do starej vlasti ukázať originál
Pittsburskej dohody, ktorá stála v základoch vzniku ČSR, parlament schválil uznesenie NR
SR k storočnici založenia Slovenskej ligy v Amerike, Slovenská pošta vydala príležitostnú
známku, na budove Matice slovenskej v Liga pasáži bola odhalená busta zakladateľa SLvA
Štefana Furdeka, vo vládnom hoteli Bôrik sa konal slávnostný večer za účasti popredných
predstaviteľov štátu. o deň skôr sa konala aj vedecká konferencia...

Sto rokov je časový úsek, ktorý sa už vymyká
individuálnej ľudskej pamäti i predstavivosti. S viacerými medzníkmi v činnosti tohto najväčšieho
slovenského spolku v zahraničí sa stratávajú deti
aj v učebniciach dejepisu – majú totiž zásadný
význam v dejinách slovenského národa ako celku,
česko-slovenskej a slovenskej štátnosti. Zakladajúce zhromaždenie sa konalo v Clevelande 30. mája
1907 a zúčastnilo sa na ňom desaťtisíc Slovákov,
ktorí sa schádzali nielen bežnou dopravou, ale aj
najatými autobusmi, ba dokonca osobitným vlakom.
V roku 1914 vypracovala Slovenská liga v Amerike
Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských – skutočný politický program, ktorý vyjadroval základné požiadavky slovenského národa a na
ktorý v tej chvíli nemali Slováci doma - sužovaní
maďarizáciou, chudobou a blízkosťou vojnového
konfliktu - potenciál. V roku 1915 prichádza podpis
legendárnej Clevelanskej dohody medzi predstaviteľmi amerických Slovákov a Čechov, ktorá celkom
jednoznačne deklarovala zámer vytvoriť spoločný
česko-slovenský štát, a to na federatívnom základe. O dva roky nasledovala Pittsburská dohoda, ktorú signoval aj T. G. Masaryk. Ide
o dokumenty s kľúčovou
dôležitosťou pre záchranu
Slovákov spod odnárodňovacieho tlaku Uhorska a pre
vznik spoločného štátu Čechov
a Slovákov. V ďalších rokoch
Slovenská liga v Amerike vybo-

jovala množstvo zápasov za slobodné a demokratické Slovensko, ale aj za zachovanie slovenského
povedomia v USA.
Na území dnešných USA sa Slováci sporadicky
objavovali už od 17. storočia. Po prepuknutí hospodárskej krízy a hladomoru v roku 1873 sa začal
masový odchod Slovákov do Ameriky. Vysťahovalectvo zachvátilo najprv východné Slovensko
(Zemplín, Abov, Šariš a Spiš), no od konca osemdesiatych rokov 19. storočia húfne odchádzali do
Ameriky aj obyvatelia ostatných kútov Slovenska.
Do roku 1910 sa zo Slovenska do USA vysťahovalo okolo trištvrte milióna Slovákov, teda takmer
celá jedna tretina. Vysťahovalecký prúd smeroval
najmä do priemyselných oblastí štátov Pensylvánia, Ohio, New Jersey a New York, kde sa usadili
tri štvrtiny Slovákov. V tamojších demokratických
pomeroch sa veľmi rýchlo občiansky i národnostne
emancipovali a ich pôvodné poisťovnícke, bratské
(fraternalistické) organizácie sa začali veľmi rýchlo zaujímať aj o postavenie Slovákov v ich rodnej
vlasti. Počet titulov slovenských novín a časopisov
v Amerike niekoľkonásobne prevyšoval tlač na Slovensku. Amerikánsko-slovenské noviny (vychádzali od roku 1885), Jednota či Slovák v Amerike mali
až 40-tisíc predplatiteľov, kým Národné noviny
vychádzajúce v Martine sotva šesťsto. S cieľom
pomôcť utláčaným krajanom sa v roku 1907 spojili
všetky fraternalistické a kultúrne organizácie Slovákov v USA do strešnej organizácie pod názvom
Slovenská liga v Amerike (Slovak League of America). Ešte dnes liga združuje celý rad organizácií
a spolkov
a má asi 300-tisíc členov.
K menám zakladateľských
osobností ako Štefan Furdek,
Peter V. Rovnianek, Albert
Mamatey, Ignác Gessay,
Gustáv Maršal-Petrovský či
Anton Bielek pribúdali rok
po roku ďalšie. Delegáciu
do Bratislavy priviedol
predseda ligy Daniel F.
Tanzone a jej generálna tajomníčka Nina Holá.
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STO ROKOV SLOVENSKEJ LIGY V AMERIKE

Nechýbal samozrejme Ján Holý, vydavateľ novín
Slovák v Amerike a doživotný čestný generálny
tajomník ligy, ktorý ju zastupuje v orgánoch Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
Slovenská liga v Amerike stále prináša hodnoty
Slovákom doma i vo svete. Symbolicky sa jej členovia vyzbierali na bustu Štefana Furdeka rovnako
ako kedysi na celú budovu, kam bola skulptúra
umiestnená, nazývanú práve preto Liga pasáž.
Predstavitelia Slovenskej republiky tiež ligu nielen
ocenili, ale hneď aj vyzvali, aby lobbovala za slovenské záujmy. „Slovenská liga v Amerike má dobrú
reputáciu, ktorej sú si vedomí aj americkí politici,“
uviedol minister zahraničných vecí Ján Kubiš. Jedno z jej budúcich hlavných poslaní môže byť podľa
Kubiša v tom, že sa bude snažiť prikláňať politiku
v USA v prospech Slovenska a jeho záujmov.
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PESTRÁ PONUKA

Dvojka
o Slovensku
Ak by sme chceli analyzovať prácu českých masmédií, ktorú vynakladajú pri plnení svojej eticky
významnej úlohy – podpory menšín, v hodnotení by bezpochyby najlepšie obstál verejnoprávny
rozhlas. Ten totiž týždeň čo týždeň vysiela pre ne na viacerých okruhoch informačné i iné zaujímavé
programy. A pre Slovákov je to okrem pätnásťminútovky i pravidelná utorková večerná publicistická
hodinovka na Rádiožurnále. Tejto, v ČR najpočetnejšej minorite (ale i českým poslucháčom), v piatok
27. apríla venoval ČRo takmer celodenné vysielanie na stanici Praha (na „dvojke“).

V tento deň sme si vypočuli spolu dvanásť
samostatných žánrovo publicistických príspevkov
s rozličnou minutážou. Bolo to vysielanie
o Slovensku a Slovákoch a začínalo sa, keď
odznievala záverečná zvučka Dobrého rána. Na
tradičnú otázku „Jak to vidí“, odpovedal primátor
Smokovca Ján Mokoš, ktorý sa venoval najmä
problému obnovy Vysokých Tatier po kalamite
spred troch rokov. U poslucháčov iste vyvolala
kladnú odozvu najmä jeho neformálne, s citom
vyjadrená vďačnosť českým záchranným
organizáciám a českým občanom za účinnú
podporu slovenskej turistiky.
Po krátkych správach (samozrejme, ich čas
sa zakaždým dodržal) – po 9. hodine prišli na
rad spomienky kráľovnej šansónu – Slovenky
Hany Hegerovej (vlastným menom Carmen
Farkašovej). Speváčka, pôvodne divadelná
a filmová herečka, zaujala skromnosťou vo
výpovedi o svojej práci a úcte k divákovi. Krátky
monológ umelkyne, doplnený známym šansónom,
bol kvalitným zostrihom z obsiahlejšieho materiálu
archívu hudobnej redakcie. Bodku za ním urobila
poslucháčska anketa, v ktorej telefonujúci
mali uhádnuť miesto narodenia H. Hegerovej.
Ďalším príspevkom bola reportáž z prehliadky
impozantného Spišského hradu, založeného ešte
v 12. storočí, v ktorom remeselníci práve robili
dokončovacie práce na predsezónnej rekonštrukcii.
Potom – ešte dopoludnia – slovo prevzala
redaktorka Lucie Výborná so svojou „Hovorňou“.
Poslucháčov sa hneď na úvod opýtala, či rozumejú
po slovensky. Súdiac podľa hlasového zafarbenia
telefonujúci boli napospol starší ľudia a ich
odpovede zneli, pochopiteľne, kladne. Za zmienku
iste stojí želanie väčšiny z nich, aby sa zbytočne
nevynakladali financie za dabovanie a preklady
zo slovenčiny do češtiny. Niektorí poslucháči
sa kriticky vyjadrili o „módnej vlne“, ktorá už
zasiahla i Český rozhlas – o zrýchľovaní tempa
reči, udomáceného dokonca už i v spravodajstve.
U mladej redaktorky Lucie Výbornej (ktorá je
známa dobrými nápadmi) akosi „nesedí“, ak
poslucháča, ktorý by evidentne mohol byť jej
starým otcom či babičkou, oslovuje krstným
menom. Robieva to v anketách pravidelne a neznie
to príliš sympaticky.

Ďalší príspevok sa venoval ľudovej hudbe,
konkrétne hre na fujare. Išlo o rozhovor so
slovenským hudobníkom a spevákom, ktorý si
hudobný nástroj – fujaru aj sám zvykne vyrobiť
z javoru, agátu či z jasenového dreva. Fujarista
s úctou a láskou hovoril o svojej práci, o tom,
ako jeho hru a spev prijímajú diváci aj v zahraničí
a o tom, že už si vychoval aj nasledovníkov
– svojich dvoch vnukov. Len škoda, že pri
odhlasovaní tohto príspevku neodznelo meno
fujaristu, ale len meno redaktorky.
Hodinu pred poludním v relácii „Host do domu“
sa L. Výborná zhovárala s prvým tajomníkom
veľvyslanca SR Ivanom Tichým. Dialóg sa niesol
v znamení porozumenia medzi Čechmi a Slovákmi.
Pod odpoludňajšie reportáže z rôznych miest
na Slovensku sa podpísala dvojica rozhlasových
redaktorov – Slovenka Ivana Ratkovská a Čech
Jan Burda. Spoločne pripravili poslucháčom „výlet
lanovkou“ na Lomnický štít v sprievode astronóma,
už tri desiatky rokov pracujúceho v Akadémii
vied. Vypočuli sme si aj rozhovory s ekologickými
aktivistami, brániacimi v ťažbe dreva vo Vysokých
Tatrách, ale aj s lesníkmi – ich odporcami. Na čej
strane je pravda, bolo v tých dňoch ešte veľkou
neznámou. Česko-slovenská redaktorská dvojica
navštívila aj chránené územie Slovenského raja
a reportážnymi zábermi rozhlasovým poslucháčom
priam „farebne“ priblížila krásy tamojšej
„nedotknutej“ prírody, i tej živej (nachádza sa tu
rys, vlk, medveď, jeleň a iné zvieratá, obyvatelia sa
vzdali luxusu a prijali prírodné podmienky).
Okrem Hrabušíc sme
s redaktormi navštívili aj
nešťastné Letanovce, osadu,
kde žijú – jemne povedané
– v nehygienických podmienkach
Rómovia. Vo vyjadrení starostu
obce zazneli v závere reportáže
isté náznaky na možnosti
nápravy v tejto spoločensky
neúnosnej situácii. Isté
oživenie odpoludňajšieho
programu o Slovensku priniesla
poslucháčska súťaž, ktorej úlohou
bolo preložiť päť humoristicky
ladených slovenských výrazov

do češtiny a výherca mal od ČRo dostať cennú
historickú knihu.
Nosnou reláciou v tomto celodennom vysielaní
o Slovensku bola podvečerná „Káva o štvrtej“
(ktorá sa končila záverečnou zvučkou až tesne
pred 18. hodinou). Rozprávanie prizvaných
hostí sa nieslo v znamení spoločných koreňov
českého a slovenského národa. Redaktorka
Romana Ružičková po celý čas viedla vstupmi
ďalších hostí prerušovaný rozhovor
s pracovníkom ČAV Vojtechom Čelkom
o histórii oboch národov a o konkrétnych
formách vzájomnosti. Najväčší priestor
v debate sa ušiel kultúrnej sfére, v ktorej je
spolupráca už pár rokov evidentná. K tejto
téme sa vyjadrila dramaturgička hier pre
mládež ČRo, ale aj slovenský rozhlasový
režisér Jaro Rihák, ktorý práve pripavuje
do vysielania v ČRo česko-slovenský
projekt „Pána prstenů“ ako rozhlasovú hru.
Zo sympaticky znejúcich výpovedí týchto
štyroch odborníkov v oblasti kultúry (ale
i z poslucháčskych ankiet) jasne vyplynulo,
že je najvyšší čas prekonať akúsi „českú
lenivosť“ a začať v ČR vydávať slovenské
knihy (ako to robia na Slovensku s českou
literatúrou a tlačou), zásobovať stánky
slovenskými novinami a časopismi a prestať
s prekladaním a dabovaním slovenských
textov do češtiny, aby si i mládež zvykala
rozumieť jazyku národa so spoločnými
koreňmi.
Na okraj tohto vysielania ešte azda
vecná pripomienka: Akosi v ňom chýbal
mládežnícky aspekt, totiž názory mládeže
– českej i slovenskej (v ČR študuje
vraj takmer 16tisíc mladých Slovákov).
A zástupca veľvyslanectva mohol azda
pripomenúť i organizácie a kultúrne
inštitúcie, ktoré v Českej republike pracujú
pre Slovákov.
Jolana Kolníková

S JANOU ŠTROBLOVOU

9

Čítať sa
navzájom
viac a lepšie
SNÍMKA: YRCHÍV

Za vynikajúce preklady slovenskej poézie do
češtiny a s prihliadnutím k jej vlastnému dielu
bola na sklonku minulého roka českej poetke
Jane Štroblovej udelená Cena P. O. Hviezdoslava.
Jana Štroblová je človek s nepredstieraným
živým záujmom o slovenskú literatúru.
Prirodzene, v prvom rade o poéziu, veď sama je
v rodnom jazyku autorka bytostnej lyriky. Vydala
niekoľko básnických zbierok a zo svetovej
poézie sa jej pozornosť zamerala najmä na ruskú
poetku Marinu Cvetajevovú. Práve zásluhou Jany
Štroblovej vyžarujú verše ruskej poetky svoju
jedinečnosť aj v podobe českého verša. Podobne
citlivo a adekvátne prekladá aj slovenských
básnikov – Rúfusa, Richtera, Feldeka, Leikerta.
Feldekom prerozprávané slovenské ľudové
rozprávky pretransponovala do češtiny, čo iste
nebolo malé sústo.

SLOVENSKÉ
DOTYKY

JARMILA WANKEOVÁ
Aký je váš vzťah k slovenským rozprávkam,
ako vnímate rozdiely medzi českými a slovenskými
rozprávkami?
Slovenské sa mi zdajú byť o čosi drsnejšie, ale zároveň
i viacej básnivé. Motivicky i dejovo sa s našimi často
prekrývajú, i vďaka Božene Němcovej, ktorá svojimi
prekladmi ako keby zahrnula slovenské rozprávky do
nášho národného kultúrneho bohatstva. Vo „Veľkej
knihe slovenských rozprávok“ som však prekladala
predovšetkým Feldeka. Jeho spôsob spracovania
klasických látok je jedinečný, plný vlastnej fantázie,
vlastných lyrických presahov, texty sú mnohokrát
rytmizované a veľmi často prekladané veršami. Kedysi,
ešte za hlbokej totality, som prekladala jeho pôvodné,
teda výlučne Feldekove „Rozprávky na niti“ (nesmela
som vtedy pod svojím menom, takže ako Ivo Vaculín)
a všeličo z autorových tvorivých postupov sa mi teraz
pripomenulo; Feldek skrátka vzal ľudové rozprávky ako
podnety a spracoval ich s rovnako silnou invenciou ako
svoje.
Ako sa zrodil váš vzťah k slovenskej literatúre?
Už na Filozofickej fakulte UK, kde som študovala
aj českú literatúru; literatúra slovenská tvorila vtedy
neoddeliteľnú súčasť tejto výučby. Zároveň sem si
„obľubovala“ i celé Slovensko, lebo cez prázdniny sme
tam pravidelne vyrážali autostopom a potom dobývali
rôzne slovenské pohoria. S mojím budúcim manželom
sme sa stretli až na Chabenci, hoci sme predtým chodili
už dva roky na tú istú fakultu. Slovenčina ma zasiahla
svojou ľubozvučnosťou; pomenovanie „materina dúška“
som dala do jednej zo svojich raných básničiek, lebo mi
dokonca znelo ešte omamnejšie ako mateřídouška.
Ku ktorému zo slovenských autorov, ktorých ste
prekladali, máte najbližší vzťah?
Ťažko povedať. Vždy mám najvrelší vzťah k tomu, čo
práve prekladám. Teraz sa práve vraciam k Rúfusovi,
z ktorého diela chcem pripraviť rozsiahlejší výber.
Prekladať jeho „Ódu na radosť“ pre mňa v druhej polovici
80. rokov bola naozaj veľká radosť, i keď je to skôr óda
na smútok ako na radosť. Tohto básnika som si napokon
objavila už koncom 50. rokov v pražskom časopise
Květen. Hneď mi bol veľmi blízky – pre svoju úctu k slovu,

pre vzťah k prírode, pre lásku k tichu, pre spriaznenosť
s Jeseninom. Mlčanlivá a tichá vie byť ostatne i poézia
Jozefa Leikerta. Výber, ktorý som z nej urobila, sa
príznačne volal „Zámlky“. Keď dokončím Rúfusa, chcem
preložiť ešte Leikertovu „Pominuteľnosť“.
Nie je dnes veľa českých spisovateľov, ktorí by
systematicky sledovali slovenskú pôvodnú literatúru.
Vy ste jednou z nich. Čím slovenská literatúra
obohacuje českú kultúru a prečo sa oplatí čítať
slovenských autorov?
Každý krok, prestupujúci vlastný prah, je obohatením.
Rozhodne by neuškodilo čítať sa navzájom viac a lepšie.
Myslím si, že mladá slovenská literatúra nespretrhala
tak radikálne a ostentatívne väzby so životnými
a umeleckými skúsenosťami svojich generačných
predchodcov, ako to vo svojej väčšine urobila naša.
To dáva slovenským autorom (hovorím predovšetkým
o básnikoch, tých poznám dôvernejšie) väčší rozsah
a hĺbku zážitkov, než je u nás bežné. Napríklad
u Richtera je nesmierne sugestívne stvárnené tragické
prežívanie židovstva, ktoré dosahuje od čias holokaustu
až po dnešok. Domnievam sa, že v súčasnej českej
poézii nič podobné nemožno nájsť. U nás sa ale
výber z takých veršov stretne s ignoranciou. Nedávno
vyšiel Žáčkov preklad Petra Gregora, obdareného
mimoriadne osobitým humorom, ale dočkal sa u nás
tiež iba nezáujmu. Akoby sme o vzájomnú konfrontáciu
literárnych postojov vôbec nestáli.
Vyskytujú sa aj názory, že sa zo slovenčiny
prekladať nemá...
Podľa mňa má. Naše jazyky sa napriek svojej
príbuznosti predsa len jeden druhému postupne vzďaľujú,

mladé generácie už nemajú tie styčné body, ktoré sme
mávali my, spoločné kultúrne akcie, spoločne sledované
televízne relácie, divadelné inscenácie. I hovorené
slovo sa zabúda, tým skôr potom odumiera cit pre slovo
písané. Už to skrátka nie je v pravom slova zmysle
naša materčina. I mne, hoci sa v slovenčine cítim hodne
doma, uniká pri prvom čítaní veršov chuť a vôňa jazyka,
zmocňujem sa ich, až keď medzi slová preniknem,
niekedy až pri samotnom prekladateľskom úsilí. Viedli
sme o tom koncom minulého roka posledný rozhovor so
Soňou Čechovou, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami;
nebola práve zástankyňou vzájomného prekladania, ale
s toleranciou sebe vlastnou načúvala mojím argumentom
a zdalo sa mi, že ich aj prijala.
Vaša básnická tvorba je nemenej obsiahla ako
vaše preklady. Nedávno z nej na Slovensku vyšiel
výber v preklade Milana Richtera pod názvom „Hoď
vetru košeľu“. Mohli by ste slovenským čitateľom
priblížiť, na čom stavia vaša poézia, či veríte
napríklad v inšpiráciu a v akom slede vychádzali vaše
zbierky?
Inšpirácia je pre mňa stav, keď doliehajúce obrazy,
zážitky a pocity sa nakopia natoľko, že si vynútia, aby
boli prenesené do slov. Potom ma začne tešiť práca
s jazykom, pri ktorej niekedy slová začínajú žiť vlastným
životom, samy vytvárajú presahy, vyvíjajú významotvorné
úsilie. Písanie je samozrejme aj hra, ale väčšinou braná
vážne.
Od roku 1958 dodnes som vydala 12 zbierok, takto
nasledujúcich za sebou: Protěž, Kdyby nebylo na sůl,
Hostinec u dvou srdcí, Torza, Úplněk, Krajina na muří
noze, Čarodění, Fatamorgány, Světlohry, Hlasy, Skrze
tmu něčí oko, Třetí břeh.

SLOVENSKÉ
DOTYKY
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SPOMIENKA NA RÓMSKY HOLOKAUST

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
TRIZMUS
Ide o obojstranný toxický kŕč žuvacích svalov sprevádzaný stuhlosťou šijového a brušného svalstva. Ak
sa pridruží aj kŕč mimického svalstva, dostáva tvár
vzhľad krutého úsmevu, tzv. risus sardonicus. Vyskytuje sa klasicky pri tetane alebo rozšírení zápalu krčných mandlí do okolitých tkanív.

V nedeľu 13. mája sa ako každoročne opäť konal
pietny akt rómskym obetiam nacizmu.
„V Letech u Písku (na nouzovém pohřebišti
u pomníku za vepřínem)“ – tak to bolo
uvedené na pozvánke...

(Prameň: Velký lékařský slovník, Maxdorf 2005)

Slovenské

„hanbiť sa“
je presnejšie...

SNÍMKA: ARCHÍV

V Letoch stál od roku 1942 do roku 1944 „cikánský tábor“,
ktorý nahradil niekdajší tábor pracovný. Druhým miestom
rómskej genocídy bol Hodonín u Kunštátu. Netreba žiadne dojímavé frázy, dostatočne otrasne vypovedajú čísla.
V Letoch, ktoré mali pôvodne kapacitu 300 vezňov, bolo
internovaných celkovo 1309 Rómov a Sintov. Z nich 326
internáciu neprežilo, umierali na týfus i na hlad, keďže už
tak skromné prídely jedla rozkrádali český dozorcovia
a rozvážali ich do okolitých reštaurácií. Spomedzi tých, ktorí
v tábore umreli, bolo 240 detí. Mimochodom, z tridsiatky detí,
ktoré sa v tábore narodili, neprežilo ani jediné. Asi štvrtina
väzňov bola prepustená, alebo ušla. Ostatní boli deportovaní do Osvienčimu. Väčšina z takto deportovaných bola
v noci z 2. na 3. augusta 1944 povraždená. Prežila iba malá
časť. Ak to všetko podčiarkneme a sčítame, z Rómov a Sintov internovaných v Letoch prežili druhú svetovú vojnu iba
asi tri stovky.
Protirómske predpisy boli kópiou nemeckých (vládne nariadenia „o preventivním potírání zločinnosti“ a „o potírání cikánského zlořádu“), velenie a všetci dozorcovia táborov však boli
českí. V auguste 1942 sa uskutočnil súpis všetkých „Cikánů,
cikánských míšenců a osob žijících po cikánském způsobu“.
Obsahoval 6500 osôb. Skoro päťtisíc z nich skončilo v koncentračných táboroch, internáciu v nich prežilo 583 osôb.
Na pietnom akte v Letoch položili vence politici, zástupcovia neštátneho sektoru, rómskych organizácií i pozostalí.
Nechýbal minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg,

ministerka vlády Džamila Stehlíková, senátori, poslanci,
zástupcovia prezidentskej kancelárie priviezli aj veniec hlavy
štátu. Autor týchto riadkov položil veniec za Radu vlády pre
národnostné menšiny.
Prejavy, ktoré nasledovali po položení vencov a omši,
slúženej pod holým nebom, ukázali, aký bolestivý a nedoriešený celý problém stále je. Tento tón udal už príhovor Čeňka Růžičku, predsedu Výboru pre odškodnenie rómskeho
holokaustu, ktorému zahynula v tábore veľká časť rodiny.
Kritizoval najmä to, že tragédiu si stále musíme pripomínať
obďaleč voľakedajšieho tábora, zatiaľčo priamo na jeho mieste stojí veľkovýkrmňa ošípaných. Na jej vykúpenie, rekultiváciu pozemku a vybudovania pamätníka však peniaze nie sú.
Nový plán na vybudovanie monumentálnejšieho pamätníka
na mieste toho dnešného, skromného, ktorý nedávno predstavil Mirek Topolánek, nepodporujú všetky rómske aktivity,
aj keď vyšiel od jednej z nich. Nasledovali viacerí rečníci na
čele s oboma prítomnými členmi vlády. Karel Schwarzenberg,
pozemky ktorého sa takmer dotýkajú Letov, povedal, že pre
svoj pocit na tom mieste použije radšej slovenské slovo, ktoré
je výstižnejšie – „hanbím se tady“. Aj o tom je vyrovnávanie
sa s minulosťou, ktoré nemôže byť nikdy dokončené.
Väčšina prítomných sa šla pokloniť obetiam aj na blízky farný cintorín v Miroviciach. Tam je väčšina obetí pochovaných
a vyrástol tam aj skromný pamätník.
Najsmutnejšie na tom celom je, že najväčšia publicita sa
nedostala problému, ale piatim pravicovým radikálom, ktorí
sa (vďaka zásahu polície) neúspešne pokúšali pietnu spomienku počas bohoslužby narúšať..
Vladimír Skalský

List čitateľky L. Z. z Brna však obsahuje otázku týkajúcu
sa iných prípadov čeľustnej kontraktúry. Spozorovala ich
u niektorých príbuzných alebo priateľov po ťažkej extrakcii
zuba. Trizmus má viacero podôb, preto si preberme aspoň
niektoré z nich. S pohyblivosťou párového čeľustného kĺbu,
ktorým hýbu žuvacie svaly, sú spojené základné biologické
funkcie človeka. Pri akejkoľvek poruche, ktorá mu znemožňuje otvárať ústa, trpí pacient neschopnosťou hovoriť a predovšetkým prijímať potravu.
Náhle zistený chorobný stav nesmie postihnutého či
jeho okolie vystrašiť, vyžaduje však neodkladné odborné
vyšetrenie a započatie liečby stomatológom, najmä ak súvisí s predchádzajúcim postihnutím v oblasti čelusti a dutiny
ústnej. Trizmus môže byť čiastočný alebo úplný, stuhnutý
či pružnejší, akútny i vleklý, prechodný a niekedy aj trvalý. V každom prípade si treba uvedomiť, že sťažené resp.
nemožné rozovieranie a pohybovanie čeľusťami nie je
samostatnou chorobou, ale vždy len súčasťou či dôsledkom
iného ochorenia.
Niekedy vedú vleklé zápalové pochody na čeľustnom kĺbe
či v jeho okolí k väzivovému a časom aj kostnému zrastu
kĺbovej hlavičky s okolím. Inokedy má strata pohyblivosti
kĺbu pôvod v zmnožení väziva na úkor funkčného tkaniva.
V týchto ťažších prípadoch ide o tzv. ankylózu, stuhlosť kĺbu
a po jej vyliečení treba pristúpiť k stomatochirurgickému
výkonu. Väčšinou má však trizmus prechodný ráz, čo pravda neznamená, že ho môžeme podceňovať, najmä ak ide
o tzv. neurogénne príčiny. Nedá sa totiž vylúčiť, že prechodný stav zapríčinili napr. epilepsia, hystéria, besnota alebo
i otrava organizmu chemikáliou (strychnin, kokain ai.).
Menej závažné sú trizmy, ktoré majú pôvod v ochorení
alebo poranení kĺbového spojenia. Funkcia kĺbu môže byť
značne obmedzená, pričom býva zdurenie a bolesť. Sem
radíme aj trizmus spôsobený zlomeninou a infekciou kosti
blízko čeľustného kĺbu a tiež procesy, ktoré kosť deformujú
či devastujú (artrózy, nádory, cysty). V bežnej stomatologickej praxi bývajú snáď najčastejšiou príčinou týchto problémov zápalové pochody zasahujúce koncové časti dolnej
čeľustnej kosti.
Typickým a takmer všeobecne známym postihnutím je
sťažené otváranie úst pri ťažkom prerezávaní spodných
zubov múdrosti. Zápalová kontraktúra môže vzniknúť aj pri
iných ochoreniach, ak sa zápal rozšíri niektorým zo žuvacích svalov. Nezriedka je príčinou trizmu zubným lekárom
nevhodne podaná injekčná anestézia. Napriek tomu, že ide
o prechodné problémy trvajúce iba niekoľko dní, maximálne
týždňov, je nevyhnutné liečenie a odborná kontrola až do
zahojenia. Liečba spočíva jednak v odstránení príčin, jednak v napomáhaní obnovenia funkcie svalov a kĺbov opatrným cvičným rozovieraním úst po predchádzajúcom nahriatí postihnutej oblasti soluxovou lampou. Zavčasu započaté,
pomalé, aj niekoľkokrát za deň opakované cvičenie podľa
pokynov ošetrujúceho slúži k predchádzaniu trvalejšej svalovej kontraktúry.
MUDr. Juraj Szántó

SLOVAK BLUES IN PRAGUE

SLOVENSKÉ
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Dni slovenského blues sa prvýkrát v Prahe
konali v decembri 2001 v klube Vagon na
Národnej triede a v dvoch dňoch organizátori
predstavili 4 kapely – špičky slovenského blues:
ZVA 12-28, Ericha „Boboša“ Procházku & Frozen
Dozen, „krstného otca“ slovenského blues
Jana Liteckého Švedu a jeho Víťazný Traktor
a v neposlednej rade i Juraja Turteva a jeho
Bluesweiser. Naposledy potom v apríli 2004,
kde do (dnes už neexistujúceho) klubu UMĚ
pozval dramaturg Tomáš Bobek Bobrovniczký
kapely: Dura & blues club, Canned Heat Revival
band, Mojo & Blues banda, Miki Kadlečík
a Žalman Brothers band.

SNÍMKY: ARCHÍV

B
LUESNENIE
v pivnici
Popravde povedané, utieklo vo Vltave veľa vody
a taktiež jej veľa natieklo tam, kde sa Slovenské blues
po troch rokoch vrátilo. Slovak Blues in Prague si totiž ako
nenaplnená tradícia našlo pre tento rok nové miesto,
a to v znovuotvorenom Blues sklepe v Liliovej ulici, kam
si od 26. do 28. 4. 2007 organizátori pozvali do hlavného
mesta Českej republiky to najlepšie, čo Slovensko na
bluesovej scéne má.
A tak dramaturgia Blues sklepu, občianske združenie
Czechblues v spolupráci so Slovenským inštitútom
a Slovensko-českým klubom v Prahe, odštartovali vo
štvrtok 26. 4. 2007 o deviatej hodine večer trojdňový
minifestival Slovak Blues in Prague a na odštartovanie
si pozvali blues-rockového Reného Lacka a jeho
DownTown. Tak ako kedysi napísal v jednom zo svojich
článkov Dušan Malota, hneď od prvých tónov to v Blues
sklepe vrelo. Ale ako inak. O Reném Lackovi sa už
napísalo veľa, ale fakt, že je to jeden z mála gitaristov,
ktorý ctí odkaz velikánov Jimiho Hendrixa a Stieveho
Ray Vaughana natoľko, že zaň obdržal v Amerike i cenu,
mu už nikto nevezme. Tešiť sa mohli poslucháči i z toho,
že René so svojim Down Townom priniesol i nové
CD, ktoré dokonale predstavil. Tri hodiny produkcie,
vynikajúca muzika, aplaudujúce publikum - to všetko bol
prvý večer.
Na ten piatkový pripravili dramaturgovia festivalu už
takmer lahôdku, ktorú pražské publikum pozná veľmi
dobre a ktorú môžu i návštevníci metropole zahliadnuť
v produkcii na pražskom Karlovom moste. Hráč na
rezofonickej gitare Ľuboš Beňa a jeho český priateľ
a súputník, spevák a hráč na fúkacej harmonike Matej
Ptaszek sa naozaj objavujú v českých vodách často
a nie su neznámi. I keby sa dalo čakať, že je v kluboch

„prebeňované a preptazskované“, bol Blues
sklep príjemne zaplnený a koncert mal
vynikajúcu atmosféru.
Ľuboš s Matejom mali opäť možnosť
predstaviť svoje blues a taktiež (čo už je na
jarné mesiace takmer normálne) i svoje nové
CD s názvom „Soud from the street“. Koniec
koncertu bol dotiahnutý do dokonalosti vďaka
známemu bluesovému štandardu „Hoochie
Coochie Man“. Onu frázu: „I‘m the hoochie
coochie man, everybody knows I‘m him...“
spieval už zaplnený Blues sklep s oboma
protagonistami večera. A pil sa Jack Daniels.
Ako inak, že!?
Po piatkovom vydarenom koncerte nebolo
pochýb, že sa rovnako vydarí i ten sobotný.
A že sa na neho dramaturgovia Slovak Blues
in Prague tešili asi najviac, sa nedá poprieť.
Peter Bonzo Radványi&The Resonators
je totiž projekt oddaného bluesmana,
propagátora, moderátora, organizátora,
speváka, hráča na rezofonickej gitare Petra
Radványiho a dvoch bluesových slovenských hviezd:
gitaristu Ivana Tomoviča (Bluesweiser) a harmonikára
Ericha Boboša Procházku (Frozen Dozen), ktorý sa
v českých vodách objavuje iba príležitostne. Keď
páni pozvanie prijali, vedelo sa, že dôjde na to, na čo
sa v hudbe môže poslucháč tešiť. Dokonalá súhra,
vynikajúce hudobné dialógy troch zúčastnených, nové
CD s názvom „Live Again“ a jeho krst na malom pódiu
Blues sklepa (krstnou mamou sa stal hudobný publicista
Ondřej Bezr a krstným otcom zástupca firmy Amistar
František Javůrek).

Čo ešte dodať? Vďaka Slovenskému inštitútu,
Slovensko-českému klubu a pražskému Blues sklepu
sa pivnica zo 14. storočia v centre Prahy premenila
na tri dni na malý slovenský ostrov. Tri dni plné blues,
osem vynikajúcich muzikantov, tri nové CD, jeden
krst, vynikajúca atmosféra a nádherné bluesnenie.
K dokonalosti chýbala už iba avizovaná „Veľká
bluesová jamovačka“, na ktorú malo doraziť i srdce
slovenského blues Juraj Turtev, ktorého ale pracovné
povinnosti unavili v belgickom Bruseli. Nevadí, snáď
nabudúce. Za rok, za dva.
Martin Kráľovský
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Veľký slovenský spevácky talent Michaela
Paľová sa narodila v Michalovciach a už
od detstva tiahla k hudbe a spevu. Keď
sa začala učiť angličtinu, s obľubou si
prekladala piesňové texty.
Láska k angličtine však napokon zvíťazila
a v poslednom ročníku strednej školy
prestúpila na jazykové gymnázium v Banskej
Bystrici a potom na pedagogickú fakultu
v Bratislave. Už počas štúdia sa živila ako
prekladateľka a tlmočníčka. Okrem toho
začala spolupracovať aj so slovenským
Fun Rádiom, kde neskôr prerazila i so svojimi
prvými pesničkami – „Everyday
is fun day” a „I am late”. Ďalšie svoje
hudobné putovanie Misha spojila s košickou
hip-hopovou formáciou NNP a tiež
s veteránom skupiny Modus
Jankom Lehotským, s ktorým nahrala tri
duety, ktoré vyšli na jeho albume „Poslední
a prví”. Naspievala taktiež vokály pre Janu
Kirschner a Daru Rolins. V máji roku 2002
sa Misha zúčastnila na súťaži Coca Cola
Popstar, na ktorej získala s vlastnou tvorbou
prvé miesto a teda aj možnosť nakrútiť
platňu. Album, ktorý pripravovala v Bostone
s Gregom Delcorom, vyšiel pod názvom
„Colors in my life” už v októbri toho istého
roku. Nahrávka získala vo Fun Rádiu od
poslucháčov najviac bodov za celú históriu
tohto rádia. Najväčší úspech mali single
„Náladu mi dvíhaš” a „Druhá”. Hneď po
tomto úspechu sa Misha vydala po českých
a slovenských kluboch spolu s Darou
Rolins a Robom Pappom. Na udeľovaní
cien Slovenskej hudobnej akadémie Aurel
získala zakrátko na to sedem nominácií
a zvíťazila v kategóriách Objav roku, Ženský
spevácky výkon a Album roku. Zo súťaže
Slávik si odniesla Objav roku a o rok neskôr
sa stala Speváčkou roku. V súťaži Osobnosť
televíznej obrazovky sa stala Speváčkou
roku v rokoch 2002 a 2003. Misha začala
koncertovať a tiež vysielať svoj vlastný
program na rádiu Twist „Mishin večerný
soul”. Rok 2004 priniesol i druhý album
s názvom „Misha”, ktorému predchádzal
singel „Dobrý pocit”. Polovicu hudby a všetky
texty si na ňom Misha napísala sama.
Po dlhšej profesionálnej prestávke, ktorú
trávila v Spojených štátoch amerických,
práve v týchto dňoch Misha pripravuje svoj
tretí album, ktorý by sa mal na pultoch
obchodov objaviť koncom leta. Jeho akýmsi
„predskokanom” je singel „Čiarky”,
ktorý sa už hráva v slovenských rádiách
NAĎA VOKUŠOVÁ
a je pilotnou piesňou nového CD.

Baví
ma
spievať

vlastné m

SO SPEVÁČKOU MISHOU
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Z MISHINHO DIÁRA
na jej webových stránkach

Vieme, že koncertujete nielen na Slovensku, ale
aj v Českej republike, pokiaľ sa nemýlim, vaše prvé
turné bolo s Darou Rolins a Robom Pappom. Ako
často od tých čias prichádzate do Česka?
Hrali sme v Čechách už veľakrát. Od roku 2002 toho
bolo dosť, ale v roku 2006 som si urobila cielenú
prestávku a strávila som ho takmer celý v New Yorku.
Bol pre mňa obrovskou inšpiráciou aj po hudobnej aj
po osobnej stránke. A teraz, keď nahrávam tretí album,
ktorý vyjde v septembri, rozbieham znova koncertovanie
aj na Slovensku aj v Čechách. Radi by sme hrali
v Česku častejšie. Je tam milé publikum a vždy sme
mali dobré reakcie.

Yorku. Je to práca na dlhé mesiace, a to ma momentálne
úplne pohlcuje. V osobnom živote som veľmi spokojná
a šťastná. Urobilo mi veľmi dobre trochu sa zo šoubiznisu
stiahnuť, pohybovať sa v zahraniči a užiť si anonymitu.
Teraz som pripravená znova naplno hudobne fungovať
a už sa veľmi teším na všetky koncerty.
S ktorým českým spevákom by ste si radi
zaspievali?
S Monkey Business. Už dlho veľmi obdivujem túto
kapelu, ako aj Dana Bártu.

Sú nejaké výrazné rozdiely v tom, ako váš
spev prijímajú diváci na Slovensku a ako v Českej
republike?
Je to celkom porovnateľné. Nám je v podstate jedno,
pre aký národ hráme. Ak nás prijme s potešením, to
nám stačí. Z Čiech mám veľmi pekné skúsenosti. Na
Slovensku tiež. Obyvatelia oboch krajín sú však o niečo
zdržanlivejší ako napríklad v USA. Priala by som si, aby
sa u nás vedeli ľudia tiež tak uvoľniť a tešiť z hudby.

V ostatnom čase sa roztrhlo vrece (tu v Čechách
možno ešte viac ako na Slovensku) s muzikálmi.
Prijali by ste ponuku na nejakú úlohu v tomto
populárnom žánri?
Kedysi ma už oslovili, ale zatiaľ sa v tom neviem
nájsť. Mňa baví spievať vlastné myšlienky a názory.
Baví ma interpretovať mnou zloženú hudbu a texty.
Muzikál je vopred napísaný a pre mňa je improvizácia
to najvzrušujúcejšie. Tú si v muzikále neužijem. Preto
sa zatiaľ neangažujem. Ak ma v budúcnosti niečo
muzikálové ohromí, rada sa do toho pustím.

Aké sú vaše profesionálne i osobné plány do
najbližšej budúcnosti?
Práve nahrávam nový album a tentokrát som ho
producentsky rozhodila medzi viacerých hudobníkov, tak
je to časovo aj organizačne oveľa náročnejšie. Vzniká
sčasti na Slovensku, v Čechách, Budapešti a v New

Robíte ešte stále pravidelne program aj
v rozhlase?
Ten som musela po roku činnosti pozastaviť, lebo to
bolo pre mňa časovo stále komplikovanejšie. Vysielalo
sa naživo a pri mojej koncertnej činnosti to vtedy bolo
ťažké. Možno sa k tomu raz vrátim. Bavilo ma to.

myšlienky

Som systematický človek. Všetko chcem mať pod kontrolou. Milujem tie drevené skrinky s malinkými šuflíkmi
z toho veľkého obchodu s nábytkom. Natriem si ich na
červeno a mám v nich všetko úplne krááááásne roztriedené. Minule som sa zamyslela nad tým, ako môze byť vo
mne kombinácia takého systematična a sklonu umelecky tvoriť (tým teraz neposudzujem úroveň tvorby…), ale
sklon a túžba je naozaj silná. Väčšinou sú umelci dosť
neporiadni chaos ľudia. A tolerujú im to všetci, lebo je to
tak… je to normálne. A ja mám doma v tých drevených
krabičkách potriedené káble, nabíjačky, jačky, minijačky…
memoristicky a rôzne iné pamäťové karty a usb káble
a usb kľúče a baterky a…. Dokonca fixky. Zbožňujem fixky
a farbičky… ale nesmejte sa. Prišla som na to, že aj Rišo
Müller má rád fixky a farbičky… a aký je to umelec! Takže
klííídek, tak to má byť.
Ale niekedy musím robiť extrémne veci. Nemyslím
extrémne v tom, aké musia byť výnimočné alebo velikánske. Ale také, ako napríklad teraz. Sedím v posteli s laptopom na kolenách, zobudilo ma ranné slnko, je sobota
a mohla by som sa kľudne preleňošiť alebo prespať až
do tuhého popoludnia. Ale ja som dostala náladu napísat
diary a štípu ma aj trochu oči, lebo po slabých 4 hodinkách spánku ma vždy štípu. Vyzerám ako Číňan, miesto
očí pomlčky… ale teraz si vychutnávam, že sem môžem
písať. Len tak. Áááááh, hádam sa s tým počítačom, aby
mi nepísal sám od seba veľké písmená, keď som sa už
sto rokov dozadu rozhodla, že budem kvôli šetreniu času
a energie písať všetko malým písmom a bez diakritiky
(diakritiku pridala naša redakcia – pozn. aut.). And now
my comp is giving me a hard time… :-)
Hm, ale stačilo rozoberania mojich „filozofií”. Ako sa
všetci máte? Ja si môžem odpovedať tak, že mi je úúúúúplne nádherne. A už celkom dlhý čas (ááááh, musím
poklopať na drevo…) viem, že sa na mňa zlostili, že
nepíšem do diary, že nestíham odpovedať na maily….
Ale život nie je len o počítači. Vonku je kráááásny svet.
Všade. Aj u nás doma… aj za hranicami. A ja som tento
rok mishiak cestovateľ. A strašne sa mi to páči. Dáva mi to
veľmi veľa. Aj do hudby aj do života. Nikam som nezdrhla… ale nemôžem a hlavne NECHCEM byť stále v médiách. Nie je to zdravé ani dobré. Človek má pocit, že je
ako pod lupou. Všetci všetko vedia. Nesmú všetko vedieť.
Potom to už nie je zaujímavé. Takto ma to baví viac.
A mám ooooobrovskú radosť z toho, že môzem stále robiť
hudbu. Môj tretí album sa rodí pomaly, ale isto. Nemienim
sa nahánať. Kvôli čomu? Tu (na Slovensku) sa z predaja
albumov naozaj zbohatnúť (ani zarobiť) nedá… takže na
nejaký trh to stííííhať nemá význam. Teda s výnimkou tých
úúúúplne komerčných albumov, čo majú v pláne óóóóbrovské promo… ale to nechcem, aby bol môj prípad. A tak
si ho vychutnávam a chcem vychytať všetky spolupráce
s úžasnými hudobníkmi a dj-mi čo mám v pláne. A pritom
cestujem. Aj teraz píšem z opačnej pologule… ale vraj je
u nás doma taká istá kosa ako tu… :-)
Takže závidieť mi nie je čo. Teda je. Je mi dobre
a usmievam sa na svet. Inšpirujem sa všetkým naokolo.
Ľudmi, ich príbehmi, ich výrazom v tvári… alebo obrázkami. Posledné dva dni som strávila na jednej z najväčších
svetových výstav fotografií. Bolo tam toľko profesionálov,
ktorí robili prednášky a prezentácie o svojej práci … takí,
čo fotia pre National Geographic, čo vydávajú nádherné
foto knihy, čo fotia umelecké fotky známych ľudí… čokoľvek. Mohla som sa s nimi porozprávať… lebo na to tam
sú… čokoľvek sa ich opýtať… a keď ich človek vidí, ako
oduševnene rozprávajú o tom ako fotili tulene a ľadovce
na Antarktíde, vidíte im na očiach, ako žiaria. Ako ich to
neuveriteľne baví. A to je také nadherné, také inšpiratívne, že odchádzate doslova naliati energiou a s hlavou
plnou nápadov. Nechcem zo seba robiť fotografa. Chcem
robiť hudbu. Len ma to fotenie tak veľmi baví, ten proces samotný, že to proste musíííím. Musím mať pri sebe
takmer stále veľkú zrkadlovku … aj keď napríklad po Manhattane sa dajú nachodiť kilometre a keď je taká dobrá
zima, ani to nie je taká sranda. Ale musím. A mám z toho
úsmev na tvári...

13

14

SLOVENSKÉ
DOTYKY

S ADRIANOU KRNÁČOVOU

Korupcia
je daň
za totalitu

Ako ste sa dostali do Prahy?
Z Bratislavy som do Prahy prišla pred dvanástimi rokmi.
S priateľom sme tu založili súkromnú galériu. V rámci podnikania človek narazí na rozličné nekalosti, ktoré boli vtedy, v 90.
rokoch, veľmi časté. V určitom okamihu som si uvedomila, že
by som mala robiť niečo užitočné. A že ultimatívne zarábanie
peňazí nie je až také zábavné. Z tohto podnikateľského projektu som preto vystúpila a začala pracovať pre médiá. Teraz
už niekoľko rokov vediem Transparency International.

Je nejaký rozdiel medzi slovenskou a českou
korupciou?
Základ je spoločný. Je to daň, ktorú platíme za štyridsať
rokov totality, ktorá sa podpísala na devastácii morálnych
hodnôt. S tým je veľmi zložité niečo urobiť.

SNÍMKA: ARCHÍV

Adriana Krnáčová je výkonnou riaditeľkou českej pobočky organizácie Transparency International,
ktorá poukazuje na korupciu a navrhuje riešenia, ako ju obmedziť. V Česku žije už dvanásť rokov. Na
otázku, ako často chodí domov, odpovedala, že domov nechodí, lebo domov už má tu. Má problémy
preorientovať sa na slovenčinu, dokonca aj tento rozhovor poskytla v češtine. ,,Ale som schopná
hovoriť dokonca aj po slovensky,“ hovorí s ospravedlňujúcim úsmevom. Rozdiely medzi korupciou
na Slovensku a v Česku nevidí. ,,Základ je rovnaký,“ tvrdí.

Mnohí ľudia ale tvrdia, že na Slovensku je oveľa
korupčnejšie prostredie, hlavne v zdravotníctve.
To neviem povedať, pretože na Slovensku som v nemocniMajú oboje. Ide hlavne o severské krajiny ako Dánsko
ciach nebola. Nemyslím si ale, že je to horšie, ako tu. Úroveň alebo Švédsko. Opakom sú južne položené štáty. My sme
starostlivosti je kvalitná, problém je vo financovaní zdravot- niekde uprostred. Dá sa povedať, že miera korupcie je nízka
Prečo ste odišli?
v krajinách, ktoré sú založené na zvykovom práve, teda silPretože na Slovensku bola veľmi nepríjemná politická si- níckeho systému. To je to, čo robí korupciu korupciou.
nom vžití hodnôt a zvyklostí. Keď porovnám napríklad Česko
tuácia.
Máte pocit, že vláda Mikuláša Dzurindu s tým niečo a Veľkú Britániu, v Británii neriešia nedostatok politickej kultúry novým zákonom. Je tam konsenzus, že niektoré veci sa
robila?
Mnoho Slovákov, ktorí krajinu opustili po nástupe
Snaha bola. Už tým, že sa pustila do zásadných reforiem, jednoducho nerobia, pretože inak by ľudia stratili svoju tvár
Vladimíra Mečiara, sa považuje za emigrantov.
Nepovažovala som to za emigráciu, pretože Česko a Slo- ktoré do určitej miery zjednodušili a zredukovali byrokraciu. a to je pre nich nepredstaviteľné.
vensko som vnímala ako jednu krajinu. Proste som len zme- To je dôležitý krok v boji proti korupcii. Ďalej Dzurindova
nila lokalitu. Ťažko som niesla, že sa dvaja ľudia dohovorili na vláda zaviedla systém elektronickej agendy, spriehľadnila
Z pohľadu ženy, kam by tie peniaze mali smerovať?
oblasti verejnej správy. Napríklad to, že Najvyšší kontrolný
Na vzdelávanie, vedu, to je kľúč budúcich úspechov a konrozdelení a ostatní sa museli podriadiť.
úrad môže kontrolovať hospodárenie samospráv je veľmi kurencieschopnosti. Budúcnosť určite nie je v stíhačkách
pozitívne. Existuje aj špeciálny súd, ktorý má už dlhodobo ani v budovaní veľkých montážnych hál na okrajoch miest.
Ako vás Česko prijalo?
Základ je v kvalitnom vzdelaní.
V 90. rokoch okolitý svet nás asi hlavne ľutoval. Vy ste z tej veľmi dobré výsledky.
krajiny, kde máte toho Mečiara, hovorili Česi. Po nástupe
Mikuláša Dzurindu sa ten vzťah veľmi zmenil. Dnes dokonca
Je podľa vás vôbec možné korupciu odstrániť
Čo môže vaša organizácia urobiť proti korupcii?
cítim možno až závisť, že sa Slovákom podarili niektoré refor- alebo aspoň minimalizovať?
Z princípu nemôžeme robiť nič konkrétneho v zmysle zavemy. Ako ich bude udržiavať nová vláda, je ale sporné.
Je, ale ide o dlhodobý proces a je nutné mať víziu, cieľ. denia opatrení, nie sme tí, čo rozhodujú. Upozorňujeme ale
Politici bohužiaľ žijú len v štvorročných cykloch. Aj tí, ktorí na korupciou najviac zasiahnuté oblasti a snažíme sa presavyhlasujú, že chcú proti korupcii niečo robiť, si uvedomujú, diť nejaké opatrenia napríklad v legislatívnej oblasti. Myslím
V Česku zásadne hovoríte po česky. Ako ste sa
že je to veľmi bolestivý proces a na jeho konci nemusí prísť si, že sa nám darí niektoré veci prezentovať. Ale každá systéjazyk učili?
Čítala som si knižky, pravidlá českého pravopisu a podob- ocenenie ich snahy. A súčasní politici sú viac ambiciózni než mová zmena si žiada čas.
Gabriela Bachárová
ne. Veľmi mi pomohli aj kolegovia. Mala som kolegyňu, ktorá užitoční.
je korektorka a editorka. Opravovala ma vždy, keď som urobila nejaké chyby. Tie v podstate robím dodnes. Čo sa týka
Prečo je vôbec korupcia v spoločnosti?
Adriana Krnáčová vyštudovala vedu o výtvarnom umení
prízvuku, hovorím niekoľkými jazykmi, takže mám asi dobJe to hlavne preto, že niektoré hodnoty nie sú v spoločnosti na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislarý hudobný sluch. Ale myslím si, že slovenský akcent stále dostatočne implementované a neexistujú lídri, ktorí by ju vied- ve. Ďalej študovala na pražskom Inštitúte pre systémové
mám. Ľudia, ktorí sa lepšie započúvajú, zistia, že nie som li tým správnym smerom.
vzdelávanie a Wiliam Davidson Institut, kde sa venovala
rodená Češka.
strategickému a finančnému manažmentu. Po ukončení
štúdia organizovala výstavy na Slovensku aj v zahraničí.
Nie je to ale skôr v nedostatku peňazí ako
Tlmočila a prekladala. V roku 1991 spoluzakladala nadáv nedostatku hodnôt?
Už ste sa od Slovenska úplne odstrihli, alebo stále
Napríklad Česko je veľmi bohatá krajina, má veľmi slušný ciu Open Society Fund a Soros Center for Contemporary
pociťujete slovenské korene?
Slovenské korene v podstate ani nemám. Mamička je hospodársky rast, samotných peňazí v systéme je dosť. Pro- Arts. Do roku 1995 riadila pražské Centrum súčasného
napoly Maďarka, otec napoly Nemec. Vyrastala som v Bra- blém je, že prostriedky sú zle a neefektívne prerozdeľované. umenia a súčasne bola redaktorkou časopisu Profil.
V rokoch 1995-2000 pracovala v komerčnom sektore. Od
tislave, čo bolo multikultúrne centrum. Práve preto sa s iným
roku 2002 je výkonnou riaditeľkou Transparency Internaprostredím zžívam lepšie, ako niekto s rýdzo slovenskými
Čím sa hlavne vyznačujú krajiny, ktoré majú
tional – Česká republika.
koreňmi.
korupcie málo? Hodnotami alebo peniazmi?

INFORMÁCIE
OPERÁCIA ANTHROPOID V BRATISLAVE
Pri príležitosti 65. výročia atentátu na nacistického ríšskeho protektora pre Čechy a Moravu Reinharda Heydricha pripravilo Slovenské národné múzeum výstavu „Atentát. Operácia
Anthropoid 1941-1942“. Pre verejnosť je sprístupnená od 11. mája a potvá až do 2. septembra.
Pôsobivá expozícia zaujme už vo vstupnom priestore, kde stojí pôvodný čierny Mercedes
320 C, v ktorom bol prominentný nacista zastrelený. Nemožno si nevšimnúť rozstrieľané
sedadlo – práve infekcia z neho zrejme Heydriha zabila. Vystavených je 224 exponátov prevažne vojenského výstroja
a osobných vecí aktérov
atentátu, ako aj dobové
fotografie a dokumentácia.
Nechýba ani oblečenie
parašutistov, v ktorom boli
zabití. Priestrely pôsobia
veľmi emotívne. Hlavnými
aktérmi atentátu z 27. mája
1942 boli rotmajstri Slovák
Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Išlo o prvý úspešný útok na vysokého ríšskeho predstaviteľa počas vojny. Po smrti Heydricha bolo vyhlásené v Protektoráte Čechy a Morava stanné
právo. Ako odpoveď Berlína bolo popravených 1181 mužov a 231 žien vrátane obetí z obcí
Lidice a Ležáky. Výstavu pripravil Vojenský historický ústav v Prahe v roku 2002. Do roku
2004 si expozíciu v Armádnom múzeu v Prahe pozrelo viac ako 100 tisíc návštevníkov.
V rovnakej budove SNM si môžu návštevníci prezrieť aj ďalšiu výstavu so vzťahom k českému prostrediu „Jaroslav Ježek. Život je jen náhoda“. Popri historických expozíciách stojí za
zmienku aj prezentácia životného diela Ignáca Bizmayera „Čarovný svet z hliny“ s mnohými
exponátmi z českých zbierok.
(vs)

MIKULČICE ČESKÉ A SLOVENSKÉ
Jedným z objektov Juhomoravského kraja, ktorý by sa chcel objaviť na listine svetových
pamiatok UNESCO, je aj Slovanské hradisko v Mikulčiciach na Hodonínsku. Návrh podávajú
spoločne Česká a Slovenská republika, pretože v priebehu rokov vznikol projekt Mikulčicko-

INFO
● ut. 5. 6. o 17.00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Orlická 2, Praha 3
VÝSTAVA SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA
DANIELA BRUNOVSKÉHO
(podrobnejšie na strane 24)
● ut. 5. 6. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
IVAN ČANIGA – PARALELNÝ SVET
Prvá autorská výstava slovenského výtvarného fotografa v Prahe
Kurátor: PhDr. Marian Pauer
● st. 6. 6. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ZWIEBELOVO KVARTETO
Koncert slovenského hudobného telesa pri príležitosti 30. výročia
Klubu slovenskej kultúry v Prahe
● št. 7. 6. – ut. 19. 6.
Vyšehrad – Amfiteáter, Praha
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADLA A HUDBY VYŠEHRANÍ 2007
O i. účinkujú: A. Mikušek, Radošinské naivné divadlo,
P. Hammel a Prúdy, ZVA 12 28, P. Lipa&Visegrad Blues Band,
Divozel, Deti Kesai
● po. 11. 6. o 20.30
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Hrá: Zuzana Kronerová
● po. 11. 6. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
IVAN KÖHLER – JUDE OSUDY
Výstava pri príležitosti pietnej spomienky na prvý transport žien zo
Slovenska do Osvienčimi
Kurátor: Anna Ondrušeková
● ut. 12. 6. – št. 14. 6.
Telč
ARTS&FILM
Medzinárodný festival filmov o umení
● st. 13. 6. o 19.30
Konvikt sv. Andělů, nám J. Kypty 74, Telč
SLOVENSKÝ VEČER DRUŽOBNÉHO MESTA ŠAĽA
● so. 16. 6. o 21.30
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kopčianskeho archeoparku, ktorý sa nachádza na území oboch krajín. Na slovenskej strane
vyniká medzi ďalšími pamiatkami veľkomoravská kaplnka sv. Margity Antiochskej v Kopčanoch. „Pripravuje sa aj hraničný prechod cez rieku Moravu. Povedie po plánovanom moste,“
povedal hajtman Juhomoravského kraja Stanislav Juránek. Vďaka tomu sa splní aj jedna
z podmienok pre zápis do listiny UNESCO, podľa ktorej musia byť oba areály prepojené.
Zatiaľ sa ešte nevie, ako bude most, určený len pre chodcov a cyklistov, vyzerať a koľko bude
stáť. Keďže väčšia časť archeoparku leží na českej strane, predpokladá hajtman, že náklady
zaplatí hlavne Česká republika. Mikulčický areál má už cestu na zoznam UNESCO otvorenú,
nie však úplne istú. „Musí sa okrem iného doložiť, že navrhovaná pamiatka je svetovo alebo
aspoň kontinentálne výnimočná a dokázať to pomocou medzinárodnej porovnávacej štúdie.
Pamiatka tiež musí byť chránená tuzemskými právnymi predpismi a musia existovať vypracované plány, ako sa bude štát o ňu starať,“ povedala tlačová hovorkyňa ministerstva kultúry
Marcela Žižková.
(pr)

NAD STAROU REKLAMOU
Tak znel názov článku, ktorý sme uverejnili v decembri 2005. Pripomína nám ho pani
E. G. z Austrálie listom s miernou výčitkou voči autorovi, ktorý sa sice zmienil o tom, že
kúpele v Oravskej Polhore
postavené pri liečivom žriedle
boli zničené pri pogrome okolo
roku 1918, ale tejto udalosti sa
ďalej nevenoval.
„Dnes sa vďaka internetu
dozvedáme o tom, že sa tento odľahlý výbežok Oravy stal
vyhľadávaným
turistickým
centrom, ale kto hľadá, ten
veru nájde kadečo aj o jeho
neslávnej minulosti,“ píše naša krajanka. „Tak som objavila smutné svedectvo zrejme z roku
1940, fotografiu spätne dokumentujúcu takmer už zabudnutú protižidovskú akciu. Domnievam sa, že by nemala ujsť pozornosti regionálnych historikov…“
Čitateľský ohlas síce oneskorený, ale stále aktuálny.
(r)

Národní muzeum – České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
MÚZEJNÁ NOC – PIANO REVUE
Divadelné pásmo mladých slovenských hercov
ako pocta Jiřímu Voskovcovi a Janovi Werichovi
Autori a réžia: K. Žižka a J. Nvota
● po. 18. 6. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov spojený
s prednáškou, ukážkami z diel a besedou
● po 18. 6. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
Jozef Hollý: KUBO
Televízna adaptácia úspešnej veselohry slovenského dramatika
v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom
Hrajú: Jozef Kroner, E. Vášáryová, J. Pántik, E. Romančík,...
Réžia: Martin Ťapák
● ut. 19. 6. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovne-dramatický program
pre najmenších žiakov o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine
● ut. 19. 6. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
HRDINOVIA OD ZBOROVA
Program k 90. výročiu prvej bojovej akcie čs. légií v Rusku
Pripravila a uvádza: Dr. Zlata Fořtová, CSc., členka Čs. obce
legionárskej a emeritná profesorka
FF UK Praha a ČVUT Praha
● št. 21.6. – so. 23. 6.
Praha – pražské ostrovy, kluby, nábrežia
UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2007
4. ročník hudobného multižánrového festivalu
● št. 21. 6. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ANNA KATARINA SCHATZL
FENG YUN SONG&TRIO PUO

Koncertné vystúpenia v rámci celosvetového hudobného podujatia
– súčasť projektu United Islands of Prague
● so. 23. 6. o 13.00
Strelecký ostrov, Praha
ZUZANA HOMOLOVÁ
Koncert slovenskej folkovej speváčky
● pá. 22. 6. o 17.00
Galerie pod Radnicí, Ústí nad Orlicí
ARCHITEKT ALFRÉD PIFEL
Výstava k 100. výročiu narodenia
● pi. 22. 6. o 18.00
Blues sklep, Liliová 10, Praha 1
JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE
Koncert špičkového bratislavského pesničkárskeho tria
spojený s krstom knihy „Folk na Slovensku“
● po. 25. 6. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XVI. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ LITERÁRNA KLASIKA
NA FILMOVOM PLÁTNE
Ľudo Ondrejov: VTÁK NOCIAR
Príbeh starnúceho spisovateľa, ktorý prežíva obdobie tvorivej krízy.
Hrajú: V. Müller, V. Polónyi, F. Papp, M. Vránová,...
Réžia: Anton Majerčík
● st. 27. 6. o 18.00
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
5. VÝROČIE SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO KLUBU V ČR
Slávnostný večer s množstvom hudobných a literárnych
bonbónikov z Česka i zo Slovenska
Na pozvánky
● št. 28. 6. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
PACORA
Pražská premiéra slovensko-moldavského world jazzového tria
(Zvýraznené podujatia usporadúva alebo spoluusporadúva
Slovensko-český klub, vydavateľ Slovenských dotykov)

15

SLOVENSKÉ
DOTYKY

16

S PESNIČKÁROM

Miloš Janoušek je lekár, spisovateľ, dramatik, pesničkár, básnik, publicista. O rozsahu jeho aktivít
a záľub nájdete viac dôkazov na jeho webovej stránke http://www.janousek.szm.sk. My sme
v rozhovore s ním boli zvedaví predovšetkým na Janouška pesničkára a autora čerstvo vydanej
knihy „Folk na Slovensku“, keďže v piatok 22. júna ju príde pokrstiť aj do Prahy, presnejšie do Blues
sklepa v Liliovej ulici. Krstiť knihu o folku niečím iným než piesňami by bolo smiešne. A tak sa spolu
s autorom vydajú na krst aj jeho kamaráti, spoluhráči z legendárneho Jednofázového kvasenia
(http://www.jfq.host.sk) Dušan „Bacil“ Valúch a Kajo Svozil. Ich koncert, zorganizovaný Slovensko-českým klubom v spolupráci so Slovenským inštitútom, radi odporúčame všetkým našim čitateľom.

svoje skúsenosti s rôznymi príkazmi i zákazmi. A pritom sme
neboli ten typ pesničkárov, ktorí zakladali svoj repertoár na
politických narážkach a inotajoch. Ako sa však ukázalo, ani
to nebol dôvod, aby sa iní ľudia v našich textoch nevŕtali
a nenachádzali v nich významy, o ktorých sme ani netušili.
Pesničkárenie sme nikdy nebrali ako prostriedok politického boja. Keďže pred revolúciou sme nemali pocit boja
proti nepriateľovi, ani po revolúcii nám nechýbal. Skôr nám
chýbali diváci, ktorí začali vysedávať pre televízormi, a nás

Boj ani nepriateľ
nám nikdy nechýbal

SNÍMKY: ARCHÍV

DUŠAN MALOTA

Boli to zlaté časy, začiatkom deväťdesiatych rokov.
Fukuyama vyhlásil dejiny za ukončené, zo strednej
Európy sa stiahli – dúfajme, že nie dočasne okupačné
vojská, Slovensko si v novej republike konečne mohlo
vydýchnuť celkom po svojom, folkári porátali straty
a zistili, že tou najväčšou bola strata nepriateľa. Dalo

Jednofázovému kvaseniu veľa práce nájsť si v tých zlatých časoch nepriateľa nového?
Predovšetkým musím povedať, že my sme problém s hľadaním nepriateľa nemali. Niežeby nebol – v osemdesiatych
rokoch sme, jednak ešte ako folkové združenie Slnovrat, ale
aj ako slnovratovská frakcia Jednofázové kvasenie, mali

iritovali novinárske otázky typu „o čom budete teraz spievať,
keď už sa všetko môže povedať naplno“.
Našťastie však božie mlyny melú síce pomaly, zato iste
– hodnotné filmy nahradili telenovely, rockovú hudbu vytesnil najstrednejší stredný prúd, rozhlasovými dramaturgami
familiárne nazývaný „vata“ a ľudia začali znovu chodiť na
koncerty.
Ako veľa vecí predtým i potom, aj folk sa dostal na
Slovensko cez Čechy. Nemálo bolo slovenských Mertov,
Hutkov, Nerezov...
S tou cestou folku na Slovensko skratkou cez Čechy to
bolo trochu zložitejšie. Prví slovenskí folkeri viac než k českým pesničkárom chodili po inšpiráciu skôr k americkým
a anglickým folkerom. Koniec koncov, Paľo Hammel sa
dodnes hlási k donovanovským koreňom, Jakub Bindzár
– ten siahal zas po Dylanovi. Pri týchto, ale aj ďalších však
platilo, že napriek „inšpirovanosti“ nešlo o plagiátorstvo. Je
pravda, že Bindzár prekladal Dylana, ale prekladal ho pezinským dialektom. O Hammelovi takisto písali ako o slovenskom rozprávkarovi, s Donovanom ho však spájalo skôr puto
duchovné a tematické. Takže prví slovenskí folkeri si poctivo
obšliapávali svoju folkovú hrudu a pesničkárske chodníčky
sami. Nadviazanie na českú folkovú scénu prišlo až neskôr,
v sedemdesiatych rokoch, keď na Slovensku začal pravidelnejšie hrávať český Šafrán.
Zaspomínaj na svoje pražské študentské časy, na
svoje folkové začiatky a pesničkárske stretnutia s českými kolegami.
Ešte na strednej škole som počúval a driloval gitary podľa
vzoru a platní Johna Renbourna, Berta Janscha, Paula
Simona a Peta Seegera. Takže môj repertoár sa skladal
z efektných gitarových inštrumentálok a simonovsko-garfunkelovských coververzií, ale v podstate som veľmi nevedel,
čo si s tým ďalej počať. Pokúšal som sa písať aj pesničky,
ale bolo to také post-prúdovské hranie sa s ľúbozvučnými
slovíčkami; texty, o ktorých som vedel, že skončia v koši ešte
skôr, než ich dokončím.
Potom však prišli štúdiá v Prahe, zažil som prvé koncerty
Jaroslava Hutku, Vladimíra Mertu, Vlastu Třešňáka a Petra
Lutku a pochopil som, že to je ono... Dodnes sa pamätám,
ako som išiel po Václaváku a zrazu mi sami od seba začali
naskakovať slová a skladať sa do prvého skutočného folkového textu. Bol na melódiu piesne Toma Paxtona Little
Boxes a túto pesničku, so slovenským názvom Ťapy ťap,
máme v repertoári dodnes.
Keď som sa vrátil po šiestich rokoch do Bratislavy, s ďal-

MILOŠOM JANOUŠKOM
šími pesničkármi sme založili Slnovrat, v Divadle u Rolanda
sme vytvorili prvú slovenskú stálu folkovú scénu a folkový
vlak na Slovensku sa rozbehol.
Ozaj, kedy si hral v Prahe a v Čechách naposledy?
Vie sa o vás ešte v Čechách? A vie sa vôbec o slovenskom folku?
Naposledy som hral v Prahe možno začiatkom deväťdesiatych rokov a potom ešte na Zahradě. V osemdesiatych
rokoch boli koncerty slovenských pesničkárov v Čechách
oveľa častejšie... Hovorí sa, že hudobné kontakty medzi
Čechami a Slovenskom sú, lenže tá hranica je priepustná
iba jedným smerom. Slovenskí organizátori pozývajú českých folkerov, českí slovenských takmer vôbec. Pravdou je,
že to bude čím ďalej ťažšie už aj kvôli jazykovej bariére. Folk
je založený na slove a už v minulosti sme mali skúsenosti,
že českí diváci naše texty veľmi „nestíhali“. To bolo ešte za
čias spoločnej republiky. Pre najmladšiu českú generáciu je
slovenčina asi podobne zrozumiteľná ako poľština, takže
tam asi ťažko prerazíme s jazykovým filigránstvom a myšlienkovým posolstvom.
Prv než sa dostaneme k literatúre a tvojmu miestu
v nej, povedz mi niečo o literárnej hodnote pesničkárskych textov.
Folk a texty sú naozaj nedeliteľné. Stretol som sa dokonca
s názorom, že folk nie je ani tak hudobný ako skôr literárny,
alebo minimálne literárno-hudobný žáner. Už roky tu rezonuje otázka, či folkový text obstojí aj na papieri ako báseň.
Odpovedám – ako ktorý... Je samozrejme jednoduchšie
zmieriť sa s faktom, že rovnako ako pesničkár je komplexná
osobnosť textára, skladateľa a speváka, tak aj folková pieseň je zošitá do jedného kusa a škoda obe polovice – text
a hudbu od seba odtŕhať.
Teraz sa pochváľ, čo všetko si napísal, prípadne
prečo a ako ťa za to ocenili.
Moje písanie je pomerne pestrá zmes všetkého možného.
Kniha „Nevoskové panoptikum“ bola moja prvotina a získala
Cenu za debut roka Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. O dva roky neskôr som zabrúsil do úplne
inej sféry a napísal som teatrologickú publikáciu „Divadlo
u Rolanda“ alebo „Roland Retro“, venovanú histórii dnes už
legendárneho, zaniknutého podzemného divadielka. Za tú
som dostal ocenenie Literárneho fondu. Potom nasledovali
dve knižky poézie – „Životopis z nevydanej knihy“ a „Vianoce
v Beatleheme“, ktoré v podstate ukončili
beletristickú časť môjho života. Začalo
ma zaujímať divadlo, pre ktoré som najprv písal hudbu, neskôr aj hry. V rokoch
1997 až 2002 som napísal 8 hier pre
profesionálne divadlá, z ktorých neskôr
niektoré vyšli v knižke „Štyri rozprávky Miloša Janouška v Divadle a.ha.“,
nejaké rozhlasové scenáre a množstvo
článkov do novín a časopisov. Autorsky
som spolupracoval aj na multimediálnom projekte „Na známosť sa dáva...“,
venovanom histórii Bratislavy a zatiaľ
posledná moja kniha je opäť faktografická – „Folk na Slovensku“.
O tejto, zatiaľ poslednej, povedz
trochu viac. Existuje jej česká obdoba, niečo ako Folk v Čechách? Mne
sa zdá, že nie alebo aspoň nie až
v takom rozsahu a takmer encyklopedickom uchopení.

Či existuje jej český ekvivalent, to neviem. Ako encyklopédia asi nie. Viem, že v Čechách pred pár rokmi vyšla kniha
J. Vondráka „Legendy folk & country“, ktorá je postavená na
rovnomennom televíznom cykle ČT a má zameranie skôr
popularizačné než faktografické. A potom, čo mňa osobne
mimoriadne zaujalo, je fakt, že existujú učebnicové skriptá, venované folkovej hudbe, napríklad J. Prokeš napísal
k výučbe na Masarykovej univerzite učebnicový text, venovaný predovšetkým folkovým textom.
Na Slovensku takisto doteraz neexistovalo nič podobné,
folk sa veľmi nehrá ani v rozhlase a v televízii už vôbec nie.
Folkovej hudbe sa nevenujú dokonca ani hudobné časopisy,
žiadne totiž neexistujú. Ešteže existuje internet a nadšenci,
ktorí vyrábajú a prevádzkujú folkové stránky...
A keďže mi bolo jasné, že pre jedného človeka by bolo
napísanie knihy riadne sústo, prizval som ďalších priateľov
a kolegov-redaktorku niekdajšieho televízneho cyklu Pesničkári slovenskí Hanu Daubnerovú, pesničkárov Petra Lachkého, Rada Tiňa a Dušana Franců a kňaza Juraja Drobného,
človeka nadmieru povolaného písať o gospelovej hudbe.
Ku knihe je pripojený aj bonus v podobe CD...
Kniha sa venuje nielen súčasnosti, ale aj minulosti slovenského folku. Pretože mnohí zaujímaví a aj dôležití predstavitelia slovenskej folkovej histórie nemajú žiadne CD, rozhodli
sme sa zaloviť v archívoch Slovenskej televízie
a využiť zvukové podklady k dnes už bohužiaľ
zabudnutému seriálu Pesničkári slovenskí.
Záver venujme Jednofázovému kvaseniu, tvojim spoluhráčom a kamarátom, lebo
s inými než kamarátmi sa asi nedá vydržať
takmer tri desaťročia.
Pôsobenie v skupine Jednofázové kvasenie
je ako staré manželstvo. S Dušanom Valúchom
a Karolom Svozilom hráme spolu už viac ako 25
rokov. „Jednofázovka“ je firma, ktorej dokážeme
podriadiť svoj čas a ktorej sa musia prispôsobovať aj naše rodiny. Raz do mesiaca je koncert,
raz do týždňa nácvik.
A ako sa to počúva, keď ti príde domov
dospelý syn, ktorý kedysi ako trojročný
„účinkoval“ v nahrávke jednej vašej pesničky, a povie ti, že spolužiaci boli na vašom
koncerte a nadchol ich.

SLOVENSKÉ
DOTYKY

Počúva sa to dobre (smiech). Jedným z najpríjemnejších
zistení bol pre nás fakt, že na naše koncerty chodí aj obecenstvo vo veku našich detí, čo je neklamný znak, že zrejme
dokážeme zaujať aj výrazne mladšiu generáciu. Keď o nás
títo mladí niekde píšu alebo keď nás uvádzajú na koncerte,
tak jedným dychom hovoria o „legende slovenského folku“.
Pravdou je aj to, že môj syn začal po prvýkrát akceptovať
svojho otca ako hudobníka až práve na základe nadšených
vyjadrení svojich rovesníkov.
Píšete ešte nové pesničky, či iba brúsite staré
skvelé hity?
Samozrejme, že prebrusujeme staré hity, ale píšeme
aj nové pesničky. Tie staré si naši diváci žiadajú. Väčšina
našich piesní našťastie nezostarla, dajú sa hrať aj dnes
a kapelovým hudobným aranžmánom sa stávajú oveľa
zaujímavejšími, než predtým, keď sme ich hrali ako sólisti.
A nové pesničky? Stále vznikajú, aj keď to už nie je ten „tvorivý pretlak“ a tá frekvencia tvorby, ako povedzme v osemdesiatych rokoch. Skladať štyri pesničky za mesiac – na to
dnes už nie je ani čas, ani energia. Máme svoje zamestnania, ktoré nás živia a ktoré si vyžadujú oveľa viac síl a času,
než kedysi. Pesničky, koncerty a koniec koncov aj skladanie
piesní je už len taký príjemný luxus, ktorý si môžeme a chceme dovoliť.
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STRETNUTIE MLADÝCH

V rámci Dní slovenskej kultúry v Moravskej
Třebovej sa v ich závere uskutočnilo ešte jedno pozoruhodné podujatie, ktoré určite stojí
za pozornosť a zaznamenanie: v reprezentačných priestoroch Kultúrnych služieb mesta
Moravská Třebová sa 22. apríla predpoludním
stretli študenti miestneho gymnázia na besede s dvoma mladými slovenskými autorkami
– Denisou Fulmekovou a Veronikou Dianiškovou. Podujatie v spolupráci so Slovensko-českým klubom pripravilo Literárne informačné
centrum Bratislava.
Na besedu prišla viac ako stovka gymnazistov spolu so
svojimi profesorkami českej literatúry a vytvorili vnímavé
a zvedavé publikum. Denisa Fulmeková je žánrovo rôznorodá autorka a gymnazistom sa predstavila ukážkami
zo svojej komorne ladenej zbierky poézie „Som takmer
preč“ a humornou, jemne sebaironickou poviedkou
z knihy poviedok „Tak čo teda?“. Hovorila i o svojom
nedávno vydanom románe „Dve čiarky nádeje“, ktorým
sa zaradila do čitateľsky veľmi úspešnej línie autoriek
ženských románov. Veronika Dianišková je čerstvá debutantka, len 21-ročná poslucháčka Divadelnej fakulty
VŠMU. Čítala zo svojej básnickej zbierky „Labyrint
okolo rúk“, ktorú známa poetka Míla Haugová označila za objav pre súčasnú slovenskú poéziu. Veronikine
básne zaujali aj jej mladších českých rovesníkov svojou
generačnou blízkosťou a bezprostrednosťou básnickej
výpovede.

V Moravskej Třebovej

znelo (aj)
slovenské slovo
Po besede obe autorky venovali svoje knižky do gymnaziálnej knižnice. Z rozhovorov s prítomnými profesorkami češtiny sme sa dozvedeli, že česká spoločnosť

autorov, ktoré sa v predchádzajúcom období bežne dostávali na český knižný trh. Veľmi preto ocenili možnosť
takéhoto živého kontaktu so slovenským slovom. Lite-
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ZĽAVA POETKA VERONIKA DIANIŠKOVÁ, PROZAIK ANTON BALÁŽ V ÚLOHE MODERÁTORA A PROZAIČKA DENISA FULMEKOVÁ

pociťuje potrebu kontaktu so slovenskou literatúrou,
ba im doslova „chýba slovenské slovo“, na ktoré bola
staršia generácia zvyknutá najmä z už legendárnych
televíznych pondelkov z bratislavského štúdia, ale aj
z početných slovenských prekladov mnohých svetových

rárne informačné centrum preto bude hľadať formu trvalejšej spolupráce s českým literárnym publikom – zatiaľ
aspoň v podobe takýchto akcií v rámci Dní slovenskej
kultúry.
Anton Baláž

FEJTÓN
Moje povestné chaotické cestovanie a najmä cesty vlakom som už opísala v niekoľkých
fejtónoch. Spomenula som si nedávno ešte na jednu. Prichádzala som vtedy zo zahraničia, mala plno kufrov, tašiek, a aby som to nemala až také jednoduché, aj jedno obrovské
drevené auto, ktoré som z výletu viezla svojmu dieťaťu. Podarilo sa mi prestúpiť bez
akejkoľvek ujmy na zdraví na vlak, ktorý mal namierené do Leopoldova, kde som mala
opäť prestupovať na Nitru. Išla som za rodičmi. Všetko by asi prebehlo hladko, nebyť
toho, že vlaky v tom čase bývali nesmierne natrieskané. Možno sú i dnes, neviem, akosi
menej nimi chodím... Keď som nastúpila na východných hraniciach nášho štátu, ešte to
ako-tak išlo. Nie že by som sedela, to chráň boh, stála som na svojich a aj dýchať sa ešte
pomerne dalo. Zaujala som strategickú polohu pri okne asi uprostred vagóna. Neskôr sa

Moje cesty vlakom
ukázalo, že práve to mi bolo osudné. Ľudí pribúdalo, boli sme natlačení ako haringy, ktosi
už zo zúfalstva sedel aj na mojom drevenom aute, bolo leto, horúco, nedýchateľno. A čím
ďalej viac nepohyblivo. Vedela som, kedy by sme tak, plus-mínus, mali byť v Leopoldove
a ako sa ten čas blížil, znervóznela som. Na stanici tohto mesta som nikdy nebola, nijaké
hlásenie neexistovalo, sprievodca sa k nám už dlhé hodiny nedokázal prebiť... Čo robiť,
než sa vypytovať okolostojacich. Na jednej zo zastávok sa mi dostalo odpovede, že to
ešte nie je Leopoldov. Akýsi pán však nesúhlasil a s presvedčením vedca bádajúceho
danú problematiku už roky, povedal: „Ale ba, to je Leopoldov, veď to tu poznám... né?
Veď taďálto už roky chodím...“ Prepadla som panike. Vlak sa mal každú chvíľu pohnúť
a ja som stála zovrená medzi ľuďmi ako v kliešťoch aj so svojou početnou batožinou.
Poznáte to – ani tam, ani nazad. Darmo som prosila ľudí, aby trochu uhli, jednoducho
nebolo kam. Chvíľu ma pozoroval neďaleko stojaci mladý muž a napokon sa nado mnou
zľutoval a rozhodol sa konať. Schmatol jeden kufor i drevené auto a začal mi nimi raziť
cestu k východu – aj za cenu modrín na nohách cestujúcich. Červení a zadychčaní sme
dorazili ku dverám, keď sa vlak už začal pomaličky hýbať. Rýchlo som vyskočila so svo-

jimi taškami a mladík, pretože by mi veci už nedokázal podať, vzápätí za mnou. Padol mi
kameň zo srdca. Zjavne sa však prevalil na mladého muža vedľa mňa. „Mám tam všetku
batožinu i s dokladmi,“ povedal ponuro, dívajúc sa za odchádzajúcim vlakom. Obdaroval
ma veľmi nevraživým pohľadom, v ktorom bolo zjavne napísané, že pomáhal niekomu
naposledy v živote a odbehol do staničnej miestnosti telefonovať. Viac som ho nevidela.
Bolo mi ho ľúto, ale... Zrak mi v tú chvíľu padol na tabuľu nad hlavou, ktorá jasavou modrou farbou hlásala: PIEŠŤANY. Niečo som vykríkla, už neviem čo a radšej na to chcem
zabudnúť. Bol večer, ja bez peňazí a smerom na Nitru najbližšie hodiny už nešiel žiadny
vlak. No, aby som vás dlho nenapínala, napokon som ešte v ten deň úprimne potešila
rodičov – vzala som si totiž z Piešťan taxík, ktorý museli zaplatiť...
A ešte jedna vlaková príhoda. To som už mala na svete obe deti a keďže sme v tom
čase nemali auto, cestovávali sme na Slovensko vlakom. Syn Martin bol ešte malý,
a tak sme chodievali vyzbrojení aj nočníkom. V ten deň, na ktorý spomínam, mal nejaké
žalúdočné problémy, ktoré bývajú u detí celkom bežné. Obligátna situácia – vlak ako
vždy na prasknutie napchaný. Našťastie sme sedeli. Ďalší štyria ľudia, ktorí si mysleli,
že majú šťasie, lebo tiež sedeli v našom kupé, veľmi rýchlo pochopili svoj tragický omyl.
Syn musel chodiť veľmi často na nočníček a to, čo produkoval, ako by som to povedala,
no, bolo to len pre veľmi silné a trénované žalúdky. Akoby už sám spomínaný fakt nebol
stačil, nemohli sme túto nádobu vlastne ani vyniesť, keďže cez uličku sa nedalo prejsť.
Vyriešili sme to pomerne jednoducho. Manžel strčil nočník prvému človeku pri dverách
s tým, nech ho pošle ďalej a posledný vyleje do záchoda. Nuž, pohľad na tváre ľudí, ku
ktorým nočník aj so svojim nevábnym obsahom doputoval, stál za to. To sa vari ani nedá
popísať. Zhodou okolností stál celkom pri záchodových dverách černoch. Keď mu ktosi
strčil nočník pod nos, veľmi sa zľakol a hľadel na tú vec pomerne nechápavo a podozrievavo. Cestujúci mu rukami-nohami vysvetlili, čo sa od neho očakáva. Vyzeral zdesene,
ale úlohu splnil. Zjavne mu odľahlo, keď posielal nočník nazad. To však nevedel, že
sa celá procedúra zopakuje ešte šesťkrát! Myslím si, že vo svojej krajine potom dlho
a ublížene rozprával o zakuklenom a veľmi rafinovanom československom apartheide...
Naďa Vokušová

S PSYCHOLÓGOM ŠTEFANOM MEDZIHORSKÝM

SLOVENSKÉ
DOTYKY

Psychológ Štefan Medzihorský sa
už roky zapája do aktívneho života
Slovákov žijúcich a pracujúcich
v Českej republike, konkrétne
v Prahe. Nielenže ho stretnete na
množstve akcií, ktoré tu slovenská
komunita pripravuje, ale i sám
mnohé organizuje. Okrem toho je
veľmi prínosným členom výberovej
dotačnej komisie na podporu
rozširovania a prijímania informácií
v jazykoch národnostných menšín
na Ministerstve kultúry ČR. A keď
sa s ním zblížite a stretnete trochu
neoficiálnejšie, ukáže sa, že Štefan
je veselý a zábavný spoločník,
ktorý dokáže spievať množstvo
krásnych slovenských pesničiek
hlasom zvučným ako zvon...
NAĎA VOKUŠOVÁ,
VLADIMÍR SKALSKÝ
PhDr. PhMr. Štefan Medzihorský je rodený Bratislavčan. Po strednej škole sa rozhodol pre štúdium
psychológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Chcel totiž študovať diaľkovo a v Bratislave sa
obdobné štúdium práve v tom roku neotváralo. V Prahe
začal hneď i pracovať a vystriedal viacero miest i postov.
Robil v pražskom podniku Léčiva, neskôr v Ústave rozvoja vysokých škôl, kde bol vedúci výskumný pracovník a lektor, potom bol jeho zamestnávateľom Inštitút
moderného riadenia a tiež Ústav zvyšovania kvalifikácie
manažérov. Popri všetkej svojej bohatej pracovnej činnosti učil aj na Farmaceutickej škole v Hradci Králové,
bol manažérom mnohých vzdelávacích projektov, prezidentom Asociácie trénerov sociálno-psychologického
výcviku, členom Rady expertov Českej manažérskej
asociácie a tiež autorom prvej knihy o asertivite, ktorá
u nás vyšla.

Myslením
som učiteľ
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S PSYCHOLÓGOM ŠTEFANOM MEDZIHORSKÝM

Podnikateľský inštitút
Pyramída

v priemysle, obchode, službách, miestnej a štátnej správe. Záujemcom o štúdium psychológie, ktorí smerujú do
oblasti manažmentu, personalistiky a marketingu a s tým
spojené verejné prezentácie, nebolo dosiaľ žiadne špecializované štúdium k dispozícii. Celé štúdium je koncipované
aplikačne – teda študenti budú získavať poznatky, ktoré
im umožnia výkon profesie psychológa v súlade s požiadavkami praxe. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj výchova
študentov k etickému prístupu vo všetkých otázkach, ktoré
budú vo svojej profesii riešiť. „Naša škola bude celkom
špecifická,“ vysvetľuje nám ďalej Štefan. „Aplikovaná psychológia bude rozdelená na tri odbory – prvý bude zameraný na psychológiu manažmentu a personalistiku, druhý
na marketing, obchod a služby, tretí na verejnú ústnu i písomnú komunikáciu. Všetky sú koncipované tak, aby sa

SNÍMKY: ARCHÍV

V týchto mesiacoch je to práve pätnásť rokov, čo začal
Štefan spolu s kolegami s podnikateľskou činnosťou
v oblasti psychologických školení. Najprv založili vzdelávaciu firmu s názvom Prvá Behaviorálna škola so špecializáciou na školenia, kurzy, tréningy, na ktorých sa mohli
poslucháči naučiť vedomo meniť svoje správanie. V tom
čase sa práve prejavil veľký boom, čo sa týka asertivity
a komunikačných techník. Zrodil sa všeobecný záujem
o tréning a učenie sa, ako sa správať, ako komunikovať
s ľuďmi a podobne... „Za tých pätnásť rokov sme sa hádam osvedčili,“ hovorí s úsmevom Štefan Medzihorský.
Podobné kurzy sa medzitým snažil robiť podľa potreby

bo takzvaný sun&relaxmobil, čo je typ solária, kde máte
počas opaľovania možnosť voľného pohybu. Medzi špeciality relaxačného centra patrí veľká relaxačná pyramída, ktorú možno využiť na odpočinok a regeneráciu, ale
aj na netradičnú výučbu. Ponuka ďalej obsahuje antistresové programy a poradenské centrum v oblasti výživy,
životného štýlu, pracovných, osobných a partnerských
vzťahov.
Štefanovi Medzihorskému pomohli pri rozvoji takéhoto
školiaceho strediska najmä skúsenosti zo študijných pobytov vo Veľkej Británii. V súčasnosti v Pyramíde pôsobí
štrnásť lektorov, ktorí s ním spolupracujú už veľa rokov,
asi šesť lektorov na špecifické záležitosti, ktoré sa bežne neučia a sedem vlastných zamestnancov. Štefan je
riaditeľom podnikateľského inštitútu. V zásade dnes

S DCÉROU

aj na Slovensku. Neskôr sa jeho firma presťahovala do
terajšieho sídla v Jinoniciach v piatom pražskom obvode. Pripravovali už viac typov aktivít, školení, tréningov
a zmenili preto aj názov na Podnikateľský inštitút Pyramída. Základnou myšlienkou totiž bolo vytvoriť sytém, akúsi
celú pyramídu, smerujúcu k osobnému rastu záujemcov.
Vtedy ešte podnikatelia priveľmi neovládali psychológiu
takéhoto rastu - tento typ vzdelávania nebol u nás priveľmi rozbehnutý. „Teraz máme v našom inštitúte naozaj
toľko aktivít, že ich len ťažko vymenúvať,“ vysvetľuje. „Od
školenia, cez tréningy obchodníkov a predajcov, asistentiek, recepčných a telefonistiek, až po špeciálne kurzy
pre personalistov a ďalších. Špecializujeme sa na výcvik
v oblastiach manažmentu, personálneho riadenia, predaja, intenzívneho jazykového vzdelávania a outdoorových
tréningov. Robíme tiež personálne výbery manažérov
a ďalších odborných pracovníkov formou assessment
centra a poskytujeme konzultácie a odborné psychologické poradenstvo.“
Podnikateľský inštitút Pyramída pred piatimi rokmi
otvoril aj svoje Relaxačné centrum, kde sa dá vybrať
z bohatej ponuky relaxačných programov. Vo fitness časti
môžete nájsť posilovňu, saunu s bazénom, masáže ale-

v Pyramíde poskytujú vzdelávanie najmä pre firmy. Pre
verejnosť už len občas a len niektoré osobitné veci. Štefan Medzihorský vedie aj televízny cyklus „Psychológia
všedného dňa“ na TOP TV.

Vysoká škola aplikovanej
psychológie
Ako pomerne čerstvú novinku môžeme prezradiť, že
Štefan Medzihorský a jeho kolegovia zakladajú v Prahe
Vysokú školu aplikovanej psychológie. „Je to vec, o ktorej
si myslím, že ju naozaj treba urobiť,“ podotýka. „Nedávno
sme podali žiadosť o akreditáciu na ministerstvo školstva.
Je v tom už nesmierne veľa práce, hľadáme kvalitných profesorov, zodpovedajúce miestnosti. Ale stojí to za to, lebo
si myslím, že škola by mala uspokojiť to obrovské vákuum,
ktoré v tejto krajine je. Veď len uvážte, že každoročne sa
na Katedru psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej hlási okolo tisícosemsto ľudí a berú tak šesťdesiatku
študentov. A podobné je to aj v iných mestách Česka.“
Cieľom tejto súkromnej vysokej školy je poskytovať
študentom vysokoškolskú kvalifikáciu pre povolanie psychológa, so zameraním na aplikáciu a praktické využitie

tým mohli absolventi uživiť, aby v tom buď boli schopní
podnikať alebo si založili poradenskú firmu či sa v nejakej
zamestnali, rovnako ako aj v neštátnych organizáciách.
Do budúcnosti zvažujeme aj diaľkové štúdium. Teraz sme
žiadali o možnosť trojročného bakalárskeho štúdia, potom
sa budeme usilovať o magisterské. Sme si vedomí, že
v budúcnosti bude asi najväčší záujem práve o diaľkové
štúdium. Kapacita našej školy je momentálne pre stovku
ľudí. Školné je podobné ako na všetkých súkromných školách – konkrétne okolo štyridsaťosemtisíc korún za rok. Čo
sa týka prijímacích pohovorov, v prvom rade máme pripravený test všeobecných znalostí a dispozícií – ide nám
o to, aby ľudia na to takzvane mali. Bezpodmienečný je
aj prehľad prečítanej literatúry, ktorý musia záujemcovia
odovzdať - bude v ňom aj časť psychologickej literatúry.
A patrí k tomu pochopiteľne i motivačný pohovor. Bližšie
podrobnosti sa možno dozvedieť v Podnikateľskom inštitúte Pyramída, kde bude aj oficiálna adresa školy.
Štefan Medzihorský bude, po dohovore so svojimi kolegami, robiť rektora Vysokej školy aplikovanej psychológie.
„Som vlastne dušou a myslením učiteľ – vždy som učil. Je
to môj najprirodzenejší spôsob života....“ dodáva k tomu
lakonicky.

ZA MARIÁNOM ZEDNIKOVIČOM

Marián Zednikovič sa narodil 15. augusta
1951 v Bratislave. V roku 1974 vyštudoval
herectvo na Vysokej škole múzických umení.
Po ukončení štúdia začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež, kde si zahral Nevedka,
Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom
Revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy
na Novú scénu. Zednikovič bol jedným zo
zakladajúcich členov Divadla Astorka Kor‚
zo 90. V dráme Obchod na korze si zahral
postavu Antona Brtka, za ktorú získal v roku
2000 Výročnú cenu Literárneho fondu. Zednikovič bol tiež spoluorganizátorom Letných
shakespearovských slávností.
Je známy z rozhlasu, televízie, dabingu
a z filmov. Nezabudnuteľné sú najmä jeho
postavy Lorda Nortona v rozhlasovom sitcome Lord Norton a jeho sluha James, kde
hral spolu so Stanom Dančiakom. Hral aj vo
filmoch: Demokrati (1980), Zbohom, sladké
driemoty (1983), Kára plná bolesti (1985),
Pětka s hvězdičkou (1985), Utekajme, už
ide! (1986), Volná noha (1989), Dávajte si
pozor (1990), Rošáda (1991) a Tajomstvo
alchymistu Storitza (1991). Jeho poslednou
filmovou úlohou bol vodič vo filme Orbis Pictus (1997).
Všetku bolesť posledných týždňov chcel
zvládnuť predovšetkým so svojimi blízkymi.
Obľúbený herec Marián Zednikovič poskytoval posledné mesiace informácie len
sporadicky. Mlčal, bojoval a naďalej hrával
v milovanom divadle.
Slovenskému týždenníku Život však
v polovici marca predsa len poskytol otvorenú spoveď. O ťažkej chorobe, liečbe aj
ďalších snoch. Nikto vtedy netušil, že pôjde
o posledný rozhovor. Ponúkame vám jeho
skrátenú verziu.

21

HEREC,
ktorý rozosmieval

SNÍMKY: ARCHÍV

Herec Marián Zednikovič vo veku nedožitých 56 rokov podľahol 5. mája dlhej
a ťažkej chorobe. Herec sa už od minulého roka liečil na rakovinu lymfatických
uzlín. Vo februári tohto roku Zednikovič
skolaboval priamo počas divadelného
predstavenia hry Macocha.

SLOVENSKÉ
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Vyzerá to tak, že si užívate život
plnými dúškami a využívate všetky možnosti, ktoré vám ponúka...
Celý svoj život žijem naplno. Milujem
život, veľmi mám rád deti, zrejme aj preto som bol kedysi zvolený za kráľa detí.
Keby pri mne doma behala malá suknička,
zbláznil by som sa od šťastia. Nedá mi, aby
som nechytil dieťa za ručičku či nepoštípal
do ritky. Možno keby som žil v Amerike, už
sedím. Na ulici deti oslovujem, kývam im.
Našťastie sa nikdy nerozplačú. Dokonca
som si niekedy požičiaval deti kolegov.
Obľúbená bola napríklad Kristínka Farkašová.
Vychutnávať si manželstvo
v dvadsiatich troch, keď má človek malé
dieťa, a po päťdesiatke, keď sú už deti
dospelé, je zrejme veľký rozdiel...
Pre mňa je v prvom rade dôležité, aby
malo manželstvo v sebe humor. Chcem žiť
vo veselosti. Je to manželstvo, v ktorom je
pokoj a pohoda. Teším sa, že sa môžem
o niekoho starať, pripraviť mu zázemie,
zbytočne sa nestresovať. Mám v živote
motiváciu. Rád jej kupujem kvety, šaty, chodíme spolu do kina, na výstavy. Užívame
si jeden druhého. Snažíme sa, aby naše
spolužitie bolo pestré. Robíme si predĺžené
víkendy v zahraničí. Cez Vianoce sme boli
na lyžovačke v Taliansku, najbližšie by som
chcel ísť opäť do Londýna.
Vyzerá to tak, že manželka pri vás
stojí v dobrom i v zlom. Je vám najväčšou oporou i v momentálnom období,
keď musíte zápasiť s chorobou...

Je rozhodne mojou najväčšou oporou.
Neviem si predstaviť iného človeka po
svojom boku. Ona komunikuje s lekármi,
má to všetko v rukách. Prvé príznaky sa
objavili pred dvoma rokmi, keď sme boli
na dovolenke na Malorke. Sedel som na
terase, mimovoľne som sa chytil tváre, krku
a v oblasti mandlí som zacítil niečo tvrdšie.

Myslel som, že mi napuchla mandľa, nevenoval som tomu pozornosť. Opuch zmizol
a ja som to vyhodil z hlavy. O mesiac sa
objavil na druhej strane. Začalo mi to už
celé napúchať. Už som vedel, o čo ide.
Nepotreboval som na to lekára. Nastal
strach a návštevu ambulancie som oddialil...
(ži)

SLOVENSKÉ
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tentoraz je v tajničke dokončenie anglického príslovia: „Bez priateľov nie
je...”. Riešenie pošlite do konca júna 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 aprílovom čísle ukrývala výrok španielskeho spisovateľa Miguela de
Cervantesa: „Čestní muži sa ženia rýchlo, múdri nikdy.” Knihy vyhrávajú Zuzana
Čungová z Prahy, Ing. Milada Jirásková z Přelíca a Štefan Madaj z Ostravy.
Srdečne blahoželáme!
POMÔCKY:
KAVA, IBIS,
RAKA, LEPS,
TRIA, ÍME, DULA,
SIRK

BZUKOT

ZNAÈKA
NÁKLADNÉHO
AUTA

3. ÈAS
TAJNIÈKY

SAMOÈINNÝ
POÈÍTAÈ (SKR.)

1. ÈAS
TAJNIÈKY

ODHADOM

PREDLOŽKA

OBRAZY ZEM.
POVRCHU

OTEC
(ZAST. HOVOR.)

PRIEHRADA

PRESTAL BI

KUSY ¼ADU

SPOJKA

LOCAL AREA
NETWORK (SKR.)

ROÈNÉ OBDOBIE

OBLEÈENIE

TURECKÉ SÍDLO

NIEÈO
ZAKÁZANÉ

PORTLANDSKÝ
SLINOK

KOVBOJSKÉ
LANO

ŠVIHNUTIE

LABA, TLAPA
(HOVOR.)

AUTOMOBILOVÁ
DOPRAVA (SKR.)

PODLHOVASTÝ
STÔL NA
PREDÁVANIE

ZJES (ZJEMN.)
CITOSLOVCE
T¼APNUTIA DLANÍ

EXPERIMENTY
TLAKOM DROBIL

DELFÍNOVEC
¼ADOVCOVÝ
NÁNOS
DOM KULTÚRY
(SKR.)

ŽENSKÝ HLAS
LÚPEŽNÍK,
ZBOJNÍK
PÔVODCA DEJA

BRUM
MUŽSKÉ MENO
(10.11.)

ZVERNÍK

ONAM,
PO ÈESKY
(ZASTAR.)

UBEZPEÈIL

ODRODA
PAPRIKY

ZOSPODU

ŠPZ
OLOMOUCA
(ÈR)

VOHNALA

PREDÅŽENÉ
NOZDRY

H¼A,
PO MAÏARSKY

ZENTRALES
RECHEN
ZENTRUM (SKR.)

ÍS,
PO ANGLICKY

RODOVÉ ZNAKY

MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA

SLAVOMÍR
(DOM.)

SKR.
SÚHVEZDIA
STOLOVÝ VRCH

MIHNUTIE

PSOVITÁ ŠELMA

2. ÈAS
TAJNIÈKY
LÍBYA
(KÓD ŠTÁTU)
SMÚTOK
(POET.)

HLINA

OCHRANNÁ
VRSTVA
PREDMETOV

MESTO
V RUSKU

ZBAV VLHKOSTI
PRACOVNÝ
OBLEK

DYNAMO
(ZDROB.)

SKR. SÚHVEZDIA
ZAJAC

OVINIE DRIEK

BUDHISTICKÝ
MNÍCH

ŠPZ OKRESU
STARÁ
¼UBOVÒA

ZAOBULA

KOMPAKTNÁ
PLATÒA

TLÈIE

DUO

RAJ

OVOCNÝ KER

POZOR, NO

OSLOBODENIE
OD POVINNOSTI

ASOCIÁCIA
KOMUNÁLNYCH
EKONÓMOV

ŠOŠOVICA
(BOT.)

OBEC V OKR.
REVÚCA

KLAD, VÝHODA

KTO
SPONZORUJE

SKR.
SÚHVEZDIA
TROJUHOLNÍK

MENO PSA
VERGÍLIOVO
BÁSNICKÉ DIELO

MAGNETKA
CITOSLOVCE

ŽENSKÉ MENO
(6.4.)

SKLADAJ DO
ZÁHYBOV

VYKONÁVATE¼
TRESTU SMRTI

PREDLOŽKA

OŠMEKÁR,
PODVODNÍK
(PEJOR.)

SAMEC
(ODBOR.)

DRAK

OBEC V OKR.
ŽILINA

PREŽÚVAVÉ
ZVIERA

EŠTE, PO
NEMECKY

SEARCH
ENGINE
OPTIMIZATION

AVÍ KRÍŽENEC

JUDSKÝ KRÁ¼

PLEMENO,
ODRODA

NAPLNENÁ

LÁSKA, TÚŽBA

ZASTAVIL
ÈINNOS

ŠKRIEPKA
(ZASTAR.)

ROŽNÝ STATOK

DUŠEVNÝ OTRAS

PULZOVALA, BILA

ZVUK NÁRAZU
NA VODU

ŠPZ OKRESU
LITOMÌØICE
(ÈR)

POKRY ROSOU

MESIAC (POET.)

BRODIVÝ VTÁK

POLYNÉZSKY
OPOJNÝ NÁPOJ

RYBACÍ TUK

AUTOMOBIL

PREDPLAŤTE SI...

PODOTYKY
SLOVENSKO JE SLOVENSKO
Vždy sa teším do knižnice a viem, že zasa nájdem niečo, čo mi urobí radosť. Minule som
tam natrafil na kôpku časopisov s názvom „Slovenské dotyky“. Zbežne som ich prelistoval
a usúdil som, že si ich požičiam všetky... Doma som si „Slovenské dotyky“ prezrel a hneď
na druhý deň ráno som do poštovej schránky vhodil objednávku na ročné predplatné.
Viem, že na internete je možnosť prečítať si nielen nové číslo, ale aj staré, a to niekoľko
rokov dozadu. Čo je to ale pre nás, knihomoľov, ktorí sme aj dnes schopní v Havířove
sadnúť do auta a zájsť sa „porochniť“ do žilinského Artfóra?! Naložiť si do tašky nejaké
slovenské knihy (naposledy ma vari najviac potešilo „Básnické dielo“ Miroslava Válka),
zajesť si dobrých halušiek, kúpiť poriadnu slaninu, pár Šarišov a vydať sa na cestu späť.
Českí colníci ma púšťajú mávnutím ruky, mám českú poznávaciu značku, ale v aute si po
chlapsky vylievajú srdce bratia Muchovci, svetlý a tmavý Šariš o seba štrngajú, až musím
zastaviť a rozsadiť ich. Potrebujem ich predsa živých!
Ja som však chcel písať o niečom inom. Zo starých čísel „Slovenských dotykov“ ma zaujalo veľmi veľa článkov, reportáží, rozhovorov... Dnes som čítal rozhovor Dušana Tokárčika
s banskobystrickým hercom Adrianom Jastrabanom, ktorý je ešte z augusta 2006. Dovolím
si odcitovať poslednú otázku a potom aj odpoveď. Otázka znela: „Ako by ste definovali
svoj súčasný vzťah k Slovensku a Slovákom? Stalo sa pre vás Slovensko dovolenkovou
destináciou alebo oázou pokoja? A vôbec, vraciate sa na Slovensko radi?“ (Treba podotknúť, že pán Jastraban žije za riekou Moravou už trinásť rokov.) Odcitujem jeho odpoveď
a to je práve to, čo väčšina ľudí nechápe. Mňa sa tiež na Slovensku každý pýta: „Tak čo,
na dovolenke?“ Ako, boha jeho, na dovolenke?! Veď tu som doma! No, ale už dám slovo
pánovi Jastrabanovi, ktorý to vystihol úplne presne: „V žiadnom prípade to pre mňa nie
je dovolenková destinácia. Tam som sa narodil a tam mám mamu. To sú pre mňa dve
základné informácie. Prežil som tam úplne najdôležitejší kus života do svojich dvadsiatich
rokov. A príroda je tam jednoducho taká, ktorá je moja. Medzi tými kopcami som sa narodil.
Slovensko je Slovensko...“ A to je ono. Ja žijem v Havířove už šestnásty rok. Nie som herec, celebrita, politik, ale keď v Svrčinovci prekročím hranicu, vždy si pod nos utrúsim: „Tak
a som doma.“ A čím ďalej pokračujem na východ, tým častejšie rozťahujem za volantom
ruky a ukazujem manželke a synovi: „Toto sú moje hory!“ Slovensko mám jednoducho
v krvi a pán Jastraban má pravdu. Slovensko je Slovensko!
Ján Žaludko, Havířov
VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV
ŽIJÚCICH V ČR

SLOVENSKÉ
DOTYKY

PREDPLATNÉ
Ponúkame vám možnosť za mimoriadne výhodných
podmienok si náš časopis predplatiť.
Jedno číslo vás bude stáť len 10 Kč
(na Slovensku 10 Sk), pričom cena vo voľnom predaji
je 18 Kč (Sk)! Dostanete ho teda za 55 percent ceny
a nemusíte ho zháňať po stánkoch!!!
Sami si môžete zvoliť aj obdobie!
Napríklad za júl až december 2007
zaplatíte 6 x 10 = 60 Kč (Sk).
Zašlite objednávkový kupón s vyznačeným predplatným
obdobím (prípadne si časopis objednajte telefonicky), my vám
začneme zasielať magazín Slovenské dotyky a zároveň vám
pošleme i vyplnenú zloženku, ktorou uskutočníte úhradu.
Predplatné v ČR:

Predplatné v SR:

Písomné objednávky:

Písomné objednávky:

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

Magnet-Press Slovakia,
P. O. Box 169, Teslova 12,
830 00 Bratislava
Telefonické objednávky:
244 454 559, 244 454 628

Firmy (z ČR i SR) môžu uhradiť predplatné aj na základe faktúry.
Platí normálny postup, treba len na objednávkový kupón dopísať
heslo „faktúra“ a priložiť lístok s vaším IČO, DIČ
a bankovým spojením.
Objednávky do zahraničia (mimo ČR a SR) na rok 2006 prijíma
redakcia. Poplatok 15 USD (Európa a zámorie pozemnou cestou),
respektíve 20 USD (zámorie letecky) uhraďte na náš účet číslo
192786560227/0100 v Komerčnej banke, pobočke Praha-Mesto.

SLOVENSKÉ DOTYKY

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

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

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

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

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

do mesiaca:

.................................................................
podpis
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY,
Magazín Slovákov v ČR, č. 6/2007
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Vydavatelství MAC, spol. s r. o., U plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11,120 00 Praha 2, tel.: 224 918 483
tel./fax, záznamník: 224 919 525, e-mail: dotyky@czsk.net, http://dotyky.czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová, zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský,
graﬁcká úprava: Jozef Illiaš, jazyková úprava: Eva Svorová
Inzerciu prijíma redakcia
Rozširuje PNS, Mediaprint&Kapa, Transpress a súkromní distributéri
Vychádza s ﬁnančným príspevkom Ministerstva kultúry ČR
Podávanie novinových zásielok povolila Česká pošta, s.p., odštepný závod Praha,
č. j. NOV 6098/96 zo dňa 23. 8. 1996, reg. č. MK ČR 7535,
Vyšlo 1. 6. 2007
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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DANIEL BRUNOVSKÝ

Sen na rozhraní
spánku a bdenia

SNÍMKA: ARCHÍV

Daniel Brunovský študoval na Strednej
škole umeleckého priemyslu v Bratislave
u profesora R. Filu, konkrétne odbor
aranžérstvo – výstavníctvo. Na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave
študoval v rokoch 1979 – 1985 na oddelení
monumentálnej maľby u profesora J. Kresilu,
I. Vychlopena a E. Lehotskej. V roku 1984
absolvoval polročný študijný pobyt na
Academia di Belle Arti v Ríme a počas neho
vystavoval v Ríme i v Miláne. V druhej polovici
80. rokov sa stáva dominantnou osobnosťou nastupujúcej
neoexpresívnej maľby. Vystavoval na Art Basel (1988).
V rokoch 1987 – 1989 sa zúčastnil na kolektívnych
výstavách a projektoch mladých.
Daniel Brunovský je všestranný umelec. Venuje sa maľbe, grafike,
ilustrácii, sochám a navrhovaniu veľmi originálnych šperkov. Už od štúdií
ostáva verný klasickému médiu maľby. Vo svojom svete maľby sa pohybuje
maximálne slobodne naprieč dejinami s voľným používaním citácií,
symbolov a symboliky rôznych historických období a vrstvením rôznych
kultúr. Brunovský nemá rád jednoznačné výklady. V jeho obrazoch ostáva
vždy niečo zámerne nedopovedané, tajomné, až takmer mystické. Častým
námetom je samota alebo ľudská osamelosť, kde „duša je priepasť“.
Témy a motívy jeho diel sú jednoduché: človek v prírode, človek a hviezdy
a mesiac, človek v rajských záhradách s južanskou vegetáciou, človek vo
vyľudnených mestách. Obrazy pôsobia ako sny prichádzajúce na rozhraní
bdenia a spánku. Dojem neskutočnosti podčiarkuje aj naivizujúca štylizácia
figúr a vegetácie. Brunovského
expresívny výtvarný jazyk
má charakter parodického
i ironizujúceho komentára
minulých i súčasných príbehov
s odkazom na známe
ikonografické atribúty.
Brunovského šperky
sú fragmenty ideí jeho
obrazov zhmotnené do
trojrozmerného predmetu,
ktorý bol vyňatý z plátna
a vytvorený majstrovským

umeleckoremeselným spracovaním. Podobne ako na obrazoch, aj v šperku
sa stretneme s figuratívnym motívom. Povrchová úprava Brunovského šperku,
patinovanie, navodzuje atmosféru „časom zájdeného predmetu“, predmetu
nesúceho svoju históriu. Používanie farby, farebných kovov a drahokamov je
druhou polohou v tvorbe šperku u Brunovského. Podobný tvorivý zámer, ale
v inej umeleckej forme, je aj v oblasti jeho nábytkovej tvorby. Tvorí neklasický
nábytok solitérového typu, vytvorený s precíznosťou v detaile, podobne ako
pri tvorbe šperku. Zrkadlá vložené do medených tepaných rámov v zmenšenej
mierke môžu evokovať ozdobnú brošňu. Kovové časti nábytku pôsobia ako
ornamentálny prvok. Plastiky, reliéfy, rámy na obrazy, zrkadlá a netradičný
nábytok vytvára vo svojom ateliéri a dielni spolu so svojou manželkou Vierou
Brunovskou, ktorá je známa šperkárskou tvorbou.
Daniel Brunovský mal
už viac ako šesťdesiat
samostatných výstav
a absolvoval niekoľko
desiatok kolektívnych výstav.
Slovensko-český klub sa
stal spoluorganizátorom
výstavy Daniela Brunovského
v priestoroch pražskej
Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, ktorá sa bude
konať 5. júna.
(nv)
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a prepájaním veršov nanovo tvorí svet. Podobenstvo
o Jitterboogie je jedným z variantov Válkovho
vnútorného príbehu.
V kontexte slovenskej literatúry je Válek dnes
klasikom. Patril medzi prvých slovenských básnikov,
ktorí opustili schematizmus a začali písať moderne.
Nástup novej literárnej generácie sa spájal s časopisom
Mladá tvorba /1956 – 1958/, kde bol šéfredaktorom
Milan Ferko a Miroslav Válek redaktorom. Štvorica
básnikov: Ján Ondruš, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič
a Ľubomír Feldek /jediný Žilinčan/, sa chcela
v časopise prezentovať ako„trnavská skupina“ so
svojím manifestom. Štrnásť strán textu však bolo
pod politickým tlakom vyradených z obťahov
tesne pred vydaním a estetický program sa navždy
stratil. Ľubomír Feldek zrekonštruoval osudy

DANA PODRACKÁ

VÁLKOVO

MILOVANIE V HUSEJ KOŽI
Básnik Miroslav Válek je už 16 rokov mŕtvy. Rok 2007
je rokom, v ktorom si pripomíname 80. výročie jeho
narodenia.
Dvadsaťročný Miroslav Válek predniesol ako
študent 4. ročníka Obchodnej akadémie na spoločnej
schôdzke trnavských škôl dňa 22. marca 1947 vlastnú
novelu pod názvom „Videl som tancovať Jitterboogie“.
Text sa nezachoval a dnes už nikto nevie, čo bolo
jeho obsahom. Môžeme sa len domýšľať, že mladý
Válek precítil rytmus
jazzu v štýle boogie–
woogie, charakterizovaný
opakovaním melodickej
štruktúry basmi,
tancovanie na rock – and
– roll hudbu.
Jitterbug značí
energický, pohybovo
aktívny tanec,
predvádzaný na
rýchlu jazzovú alebo
swingovú hudbu,
populárnu v 40. rokoch
dvadsiateho storočia.
Válek k slovu jitterbug
pripísal ie a napísal ho
s veľkým J. V tej chvíli
sa Jitterboogie stala
tajomnou partnerkou,
predstavujúcou možno
vnútornú ženu, matku,
milenku, manželku,
priateľku, ale aj múzu,
dobu či smrť. Každé
uzavreté básnické dielo
ja kabala, ktorá spájaním

„trnavskej skupiny“ v diele „Homo scribens“. Jednou
z výziev slovenských lyrikov mala byť „obnova
bezprostredného senzuálneho kontaktu človeka
s realitou“.
Osud strateného manifestu vnútorne korešponduje
so stratenou Válkovou novelou „Videl som tancovať
Jitterboogie“. V mystickom oblúku akoby súvisel
s tým, o čo „trnavskej skupine“ naozaj išlo: zastaviť
rozmáhajúcu sa stratu duchovnej skúsenosti, život
z druhej ruky. Vtiahnuť
človeka – čitateľa do
vlastnej skúsenosti,
nebyť ochudobnený
o hĺbkovú dimenziu
vlastného života. Milovať
život a svet v husej koži
úžasu.
Miroslav Válek vydal
osem básnických
zbierok: Dotyky,
Príťažlivosť, Nepokoj,
Milovanie v husej koži,
Slovo, Z vody, Zakázaná
láska a Obrazáreň.
Názvy vypovedajú
o jeho záujme o ľudskú
bytosť, o autentické
vzťahy nielen k mužom,
ženám či deťom,
ale aj k vlastnému
presvedčeniu, v ktorom
nikto nepredstiera a na
nič sa nehrá. Vytvoriť
hlboký osobný vzťah
je dar, ktorý si človek
nemôže darovať sám.
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V júni sa uskutoční slávnostný program k tohtoročnému piatemu výročiu vzniku Slovenského literárneho klubu v ČR. Medzi slovenskými organizáciami je čímsi výnimočným, je to totiž spisovateľská organizácia. Pravda, podobné si založili slovenskí literáti aj inde, napríklad v Maďarsku či Srbsku, v Česku to však bol
krok novým smerom. Klub združuje slovenských spisovateľov a publicistov, žijúcich
v Česku, ale aj českých prekladateľov a literárnych slovakistov. Má takmer päťdesiat
členov. Už pri jeho založení stáli významné osobnosti – predsedníčkou sa na celých
tých päť rokov stala Oľga Feldeková, ktorej medzi zakladajúcimi členmi robil spoločnosť aj jej manžel, Ľubomír Feldek, čestnými prezidentami sa pri založení stali prozaik a v súčasnosti veľvyslanec SR v ČR, J. E. Ladislav Ballek a nedávno zosnulý
doyen slovenskej literatúry v ČR, Vojtech Zamarovský. Význam klubu podčiarkol
i fakt, že bol prijatý za kolektívneho člena Slovenského centra PEN International.

VLADIMÍR SKALSKÝ
Akousi vlajkovou loďou Slovenského literárneho klubu v ČR je literárny štvrťročník, česko-slovenská revue „ZrkadlenieZrcadlení“. Vydáva ho od jesene roku 2004
v spolupráci s PEN-klubmi v oboch krajinách
a so Slovensko-českým klubom s podporou
Ministerstva kultúry ČR a v prípade niektorých vydaní aj Literárneho informačného
centra so sídlom v Bratislave. Aj na stránkach Slovenských dotykov sme už zmienili,
že vyšlo už desať čísel revue, ktorá dosiahla
veľký ohlas.
Slovenský literárny klub v ČR vydáva aj
knižné tituly. Prvým bola kniha poviedok

slovenského prozaika, žijúceho v Prahe, Jána
Rakytku, „Mladosť ako sen“. Slovenský literárny klub v ČR sa podieľal aj na príprave
„Čítanky moderní slovenské literatury pro
střední školy“, ktorú vydal Slovensko-český
klub. Ďalšou veľkou udalosťou bolo vydanie
antológie „Rozdíly sbližují (Čeští spisovatelé o Slovensku)“ z pera popredného českého
slovakistu Emila Charousa. Medzitým vyšli
aj dve knihy českého pedagóga a spisovateľa Miroslava Dědiča so slovenskou tematikou „Kantor z Mářina dvora“ a „Ohlédnutí“,
ale tiež zbierka básní pražského slovenského
autora Jozefa Junasa „Do minulosti padáme

pozpátku“. Ďalším medzníkom bol spoločný
projekt klubu a Spoločnosti M. R. Štefánika
– vydanie zborníka „M. R. Štefánik. 18801919“, zostavovateľom ktorého bol v roku
2005 slovenský historik, pracovník pražského Ústavu súčasných dejín Vojtech Čelko.
V roku 2006 vyšli v Slovenskom-literárnom
klube v ČR dva tituly: „Ľubomír Feldek
v (otcovej) Prahe s podtitulom Poznámky
na pamäti“ a pamätnica nedávno zosnulej pražskej slovenskej rozhlasovej novinárky Oľgy Szántovej „Nežila som nadarmo“.
Ďalšie tituly sa už pripravujú.
Slovenský literárny klub v ČR organizuje
od roku 2005 aj Literárnu súťaž Jána Kollára
o najlepšie dielo v slovenčine alebo so slovenskou tematikou v troch vekových kategóriách
(základné školy, stredné školy, vysoké školy
a mladí ľudia do 26 rokov). Nielen kvantita, ale aj kvalita prác presviedča každoročne porotu, zloženú zo špičkových literátov,
o zmysluplnosti tohto projektu, organizovaného s podporou českého ministerstva školstva a ďalších inštitúcií. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočňuje v Nostickom paláci, sídle
Ministerstva kultúry ČR, a je vždy veľkou
spoločenskou a kultúrnou udalosťou.
Klub tiež organizuje kultúrne podujatia
v rámci cyklu „Praha – dielňa slovenských
spisovateľov“, ktorý obsahuje krsty kníh,
prezentácie na knižných veľtrhoch v Prahe,
Brne, Olomouci či v Martine, besedy, výstavy.
Medzi vydarené projekty patrí práve aj cyklus výstav Slovenská literatúra v obrazoch.
Klub sa podieľa aj na rôznych medziná-

V ČESKEJ REPUBLIKE

rodných projektoch, akými bola prezentácia literatúry krajín V4 „Centraleuropeans in Central Europe“,
vrátane veľmi úspešnej konferencie „Osudy literatúry pri zjednocovaní Európy“ či akým je stále pokračujúci projekt Slovensko-českého klubu „Visegrad –
Terra Interculturalis“. Slovenský literárny klub v ČR sa
podieľal v roku 2006 aj na organizovaní Dní Slovákov
z Českej republiky v Bratislave, zvlášť na podujatí

s názvom Stretnutie pražských a bratislavských slovenských spisovateľov.
Svoju činnosť uskutočňuje klub s podporou
Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Hlavného mesta Prahy,
Ministerstva kultúry SR, Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí a Literárneho informačného centra v Bratislave.

Slovenský literárny klub v ČR si veru odkrojil veľký krajec. Slovenská literatúra v českom prostredí, to je totiž fenomén veľmi významný. Veď to je tradícia, do ktorej patrí Ján Kollár, pochovaný na
Olšanskom cintoríne, rovnako ako spolok Detvan s Kukučínom, Vlčkom, Jégém či Makovickým vo svojich radoch. To je aj Ivan Krasko, ktorý v Klobukoch pri Prahe napísal prvé verše slovenskej moderny, a Rudolf Fabry, čo z Prahy prepašoval na Slovensko surrealizmus. Do tohto zoznamu patrí Ján
Smrek a jeho Elán, Mazáčova slovenská knižnica, Ladislav Novomeský či Dominik Tatarka. V Prahe sa
kedysi zachraňovala existencia slovenskej vzdelanosti ako takej, keď tlak maďarizácie zabránil výchove slovenskej inteligencie v Uhorsku, neskôr v Česku vznikli – ako som už zmienil - prvé diela nových
prúdov: slovenskej moderny i slovenského surrealizmu/nadrealizmu. Celé konferencie sa usporadúvali aj o fenoméne česko-slovenského literárneho kontextu. Taká tradícia je iste zaväzujúca, našťastie sa
zdá, že nie zväzujúca.
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PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Albert Škarvan bol publicista, prekladateľ z ruskej literatúry, propagátor esperanta, paciﬁsta, ale najmä významný tolstojovec. Aj keď tento program nemal na Slovensku
veľa stúpencov, v súvekom slovenskom myslení vyoral
pomerne hlbokú brázdu. Narodil sa 31. januára 1869 v Tvrdošíne a zomrel 29. marca 1926 v Liptovskom Hrádku. Jeho
otec bol českého pôvodu a matka pochádzala z rázovitej
liptovskej obce Hybe. Po gymnaziálnych štúdiách v Levoči, Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku študoval medicínu na
lekárskej fakulte Peštianskej univerzity. V lekárskych štúdiách pokračoval od roku 1887 na pražskej univerzite, kde
sa dostal do kruhu slovenskej študentskej spoločnosti organizovanej okolo spolku Detvan. V roku 1894 dokončuje
medicínu v Innsbrucku, kde študoval aj jeho priateľ Dušan
Makovický. V čase pražských štúdií sa zoznámil s ﬁlozoﬁcko-etickými názormi L. N. Tolstého, čo bolo impulzom k jeho
„premene“- s ňou súvisí aj odmietnutie vojenskej služby
v nemocnici v Košiciach, za čo zaplatil niekoľkomesačným
väzením, odňatím lekárskeho diplomu a dlhoročným pobytom v emigrácii. K tomuto kroku sa viažu „Zápisky vojenského lekára“, ktoré nie sú len dokumentárnym záznamom
udalostí najdramatickejšej etapy Škarvanovho života, ale aj
jeho ﬁlozoﬁckou konfesiou. Vyjadrením pocitov existenciálnej krízy moderného človeka korešpondujú s nastupujúcimi literárnymi tendenciami. Zo Škarvanovej nepolitickej,
kresťansky motivovanej interpretácie svojho činu zaznieva
nástojčivá potreba života v pravde. Na Slovensku jeho čin
dlho nenašiel pozitívny ohlas, keďže neprispieval k národným snaženiam. Svetozár Hurban-Vajanský v Národných novinách glosoval tento krok slovami: „Na celom
Slovensku nenájde sa ani jeden zrelý národný muž, či starší a či mladší, ktorý by schvaľoval bludy tolstojovské a ich
prenesenie do nášho života.“ V rokoch 1896 - 97 žil v Jasnej Poľane, Moskve a Petrohrade. Po vypovedaní z Ruska spolu s „duchoborcami“ žil v Anglicku, neskôr pôsobil
v Locarne. V roku 1910 sa obrátil na panovníka s prosbou

o milosť, o povolenie návratu do vlasti. Po kladnom vybavení sa vracia na Slovensko a pôsobí ako lekár v Dolných
Teranoch, Hontianskych Tesároch a Bátovciach. V rokoch
prvej svetovej vojny bol obvinený z panslavizmu a internovaný v Jágri a Verpeléte. Po prevrate žije začas v Liptovskom Mikuláši, od roku 1919 do smrti v značnej spoločenskej izolácii ako okresný lekár v Liptovskom Hrádku.
Po oboznámení sa s tolstojizmom počas svojho ruského
pobytu zaujal k nemu kritický postoj. Orientoval sa na slovenské národné problémy. V rukopise zanechal vnútornú biograﬁu „Moja premena“. Rozsiahla štúdia „Slováci“
obsahuje Škarvanovu vlastnú koncepciu spoločenského
vývoja na Slovensku. Vo svojich po slovensky, rusky či po
nemecky vedených denníkoch zaznamenal svoje vnútorné
stavy a postoje k spoločenským a iným problémom doby.
Prekladal ruských autorov. Najvýznamnejší jeho preklad
sú necenzurované „Vzkriesenia“ od Tolstého. Venoval sa
aj esperantu a preložil do slovenčiny Zamenhofovu gramatiku „Základy medzinárodnej reči esperanto“. Pomery
v novoutvorenej Československej republike ho sklamali.
Literárnej činnosti sa venuje len sporadicky. Triedi materiál, chystá sa spracovať spomienky na Tolstého a iné témy,
ale zhoršenie zdravotného stavu mu v tom zabraňuje.
Literárny historik Rudolf Chmel zostavil pod názvom
„Život je zápas“ vnútornú biograﬁu Alberta Škarvana,
založenú na úryvkoch z jeho diel, článkov, korešpondencie, ale najmä nepublikovaných denníkov. V úvodnom slove pri zmienke o dvoch najvýznamnejších slovenských tolstojistoch Dušanovi Makovickom a Albertovi Škarvanovi
charakterizoval Škarvana slovami: „Impulzívny, skôr rapsodický, individualistický pokračovateľ, šíriteľ, ale i kritik
týchto myšlienok doma i vo svete. Svojím myslením, pôsobením, vydavateľskou, publicistickou, spisovateľskou, prekladateľskou aktivitou vniesol do slovenskej kultúry nový
tón, problémy dovtedy menej známe či obchádzané.“
Vojtech Čelko

ALBERT ŠKARVAN
ŽIVOT JE ZÁPAS
(úryvok)
Ja som si predstavoval Tolstého ako
ukrutného, mračného, ale v skutočnosti som našiel jasného, milého človeka.
Najpodivuhodnejšie bolo to, že každý mohol s ním ľahko besedovať. Aj ja,
nehľadiac na to, že sme boli ľudia rozličných kultúr, národnosti, spoločenského postavenia a pôvodu. V Jasnej Poľane
som hral pasívnu úlohu, viac som mlčal
a pozoroval, ako hovoril. O tri dni mi
Tolstoj povedal: „Škarvan sa ponáša na
môjho brata, múdro počúva a nič nerobí.“ To je dobrá vlastnosť, veď i Turgenev povedal, že lepšie je nič nerobiť,
ako robiť nič. Ráno sme sa chodili kúpať
s Čertkovom a Levom Nikolajevičom,
ktorý výborne plával a veľmi dobre

sa ponáral pod vodu. Veď on poznal
a miloval všetky druhy športu, najmä
jazdu v sedle. Telocvikom a tenisom sa
zaoberal každý deň.
(Vlastný životopis)
Je to strašná vec, ako sú u nás ľudia
zaslepení, hypnotizovaní rusoﬁlstvom
a panslavizmom! Ľudia čestní a šľachetní, úprimne želajúci blaho svojim blížnym, súc oslepení odumretými ideami
a fantazmagóriami, klaňajú sa a zbožňujú
ruskú vládu, ktorej hlavnou činnosťou je
všetkými prostriedkami zadržať pravdu, aby ona nedošla do národa, a aby to
konzekventne plnila, stotisíc ľudí trýzni
v žalároch a vyhnanstve, odoberá deti
od rodičov, ozbíja ľudí o posledný kúsok

chleba len preto, že nepriznávajú blbé
a divoké pravoslávie. Veľmi by bolo treba rozptýliť na Slovensku poveru panslavizmu a ruskovládoﬁlstva. Nedávno
napísal Tolstoj znamenitý list ruskému
cárovi o tom, čo sa deje po všetkej širokánskej Rusi, čo za... barbarské zákony
hnetú Rusa, aby sa nedal šialiť ľuďmi lživými, ale aby dal preskúmať stav vecí ľuďom statočným, radí mu, aby zrušil divoké tresty, aby vypustil ľudí zo žalárov, že
týmto vykoná veľké dobro, ktoré následkom svojho položenia on jediný vykonať
môže, že takto obsiahne i slávne, dobré
meno panovníka a hlavne obsiahne vnútorný pokoj.
(Škarvanov list
Dušanovi Makovickému, 1898)

