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Slovenský literárny klub v ČR
vypisuje pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka

a s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR3.
Súťaž 

je verejná 
a anonymná, 

určená mladým 
autorom 

žijúcim v ČR (na 
občianstve či druhu pobytu 

nezáleží) v oblasti prozaickej 
tvorby v slovenčine alebo 
so slovenskou tematikou. 

Žáner je ľubovoľný - poviedka, 
esej, fejtón a podobne.

Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách:
A. žiaci základných škôl

B. študenti stredných škôl 
C. študenti vysokých škôl vrátane doktorandov 

a ostatní mladí autori do 26 rokov

V kategórii A je predpísaný rozsah do 4 normostránok, 
v kategórii B do 8 normostránok, 

v kategórii C do 12 normostránok 
(1 normostránka má 30 riadkov, 60 znakov v každom riadku).

Každý súťažiaci smie poslať jednu, dosiaľ nepublikovanú prácu, 
a to v troch identických exemplároch. Na príspevku musí byť 

označená kategória, nie však meno autora. Súťažiaci k zásielke
 pripojí zalepenú obálku, v ktorej vyplní údaje o autorovi (názov príspevku, 

meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo).

Práce zašlite na adresu:
Slovenský literárny klub v ČR,

Salmovská 11,
120 00 Praha 2,

a označte Literárna súťaž Jána Kollára.

Uzávierka je 28. októbra 2007, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

Výsledky budú do konca roku vyhlásené na slávnostnom večere 
v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, 

za účasti popredných osobností kultúrneho života.

V každej kategórii bude udelená prvá, druhá a tretia cena. Všetci ocenení autori 
budú na vyhlásenie pozvaní s uhradením cestovných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára 

a ďalšie hodnotné vecné ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce 
budú publikované v literárnom štvrťročníku, česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení 

a honorované v kategórii A sumami 1500, 1000 a 500 Kč, v kategórii B 2000, 
1500 a 1000 Kč a v kategórii C 3000, 2000 a 1000 Kč. Porota, 

zložená z popredných spisovateľov a odborníkov, 
môže udelit aj zvláštnu prémiu.

Bližšie informácie na http://sutaz.czsk.net

Partneri:
Literárne informačné centrum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, 

Slovensko-český klub Praha, Spoločnosť Jána Kollára Praha, Hotel Paulíny Praha, Art Benický Praha

        ročník
literárnej súťaže

    Jána 
Kollára
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Broadcast time Region Freq. Band
(UTC) (kHz) (m)

Slovak
0130-0200 North America 5930 49

South America 9440 31

0730-0800 Australia 9440 31

Australia 15460 19

1530-1600 Western Europe 5920 49

Western Europe 7345 41

1900-1930 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

English
0100-0130 North America 5930 49

South America 9440 31

0700-0730 Australia 9440 31

Australia 15460 19

1630-1700 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

1830-1900 Western Europe 5920 49

Western Europe 7345 41

French
0200-0230 North America 5930 49

South America 9440 31

1700-1730 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

1930-2000 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

German
0800-0830 Western Europe 6055 49

Western Europe 7345 41

1330-1400 Western Europe 6055 49

Western Europe 7345 41

1600-1630 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

1800-1830 Western Europe 5920 49

Western Europe 6055 49

Russian
1300-1330 Eastern Europe, Asia 7345 41

Eastern Europe, Asia 9440 31

1500-1530 Eastern Europe, Asia 7345 41

Eastern Europe, Asia 9535 25

1730-1800 Eastern Europe, Asia 5920 49

Eastern Europe, Asia 7345 41

Spanish
0230-0300 South America 11900 25

South America 9440 31

1430-1500 Western Europe 9440 31

Western Europe 11600 25

2000-2030 Western Europe 6055 49

South America 11650 25

Radio Slovakia 
I n t e r n a t i o n a l

from 25th March to 28th October 2007



SLOVENSKÉ
DOTYKY 1ÚVODNÍK

Je stále čas dovoleniek a veľa z nás putuje za oddy-
chom alebo na návštevu príbuzných a známych na rodné 
Slovensko. Možnosti rekreácie sú tam neustále pestrej-
šie a aj služby sa (síce pomaly, ale vari iste) zlepšujú. 
Nie každý z nás má možnosť sledovať slovenskú tlač či 
televízne informačné programy, a preto chcem upozorniť 
na záležitosť, ktorú by všetci, ktorí  chcú v najbližších 
mesiacoch vycestovať za relaxáciou na Slovensko, mali 
vedieť. Nový zákon, ktorý schválil slovenský parlament 
a podpísal už aj prezident, zakazuje od septembra voľne 
sa pohybovať v slovenských lesoch na bicykloch a koňoch 
mimo označených chodníkov či ciest. Takto označené by 
mali byť všetky asfaltové či inak spevnené cesty, teda 
turisti nebudú môcť chodiť po iných lesných chodníkoch. 
Každému, kto by zákon porušil, hrozí pokuta až päťtisíc 
korún. Opozícia tento zákon ostro kritizovala s tým, že 
poslanci podľahli lobizmu poľovníkov a lesníkov, ktorým 
turisti v lesoch prekážali. Sankcie majú zasiahnuť i zber 
„nadmerného množstva“ lesných semien, teda napríklad 
šišiek. Uvidíme do budúcnosti, či tento dlho diskutovaný 
zákon (v okolitých krajinách väčšinou platia podobné 
zákazy už dávno) naozaj výrazne pomôže životnému 
prostrediu alebo bude len obmedzovať rozvíjajúci sa turis-
tický ruch a možnosti športového vyžitia, ako tvrdia jeho 
odporcovia...

Naďa Vokušová 

DO LESA LEN 
PO VLASTNÝCH

Cestovná mapa

     pre slovenský svet

Rôzne plány medzinárodného spoločenstva, s hlavičkou 
OSN alebo bez nej, bývajú v ostatnom čase s obľubou nazý-
vané cestovnými mapami. Pre Blízky východ, pre Kosovo... 

No a dá sa povedať, že teraz sa rodí akási cestovná mapa 
pre slovenské zahraničie, či slovenský svet, alebo ako chce-
te hovoriť zhruba dvom miliónom Slovákov, žijúcich v zahra-
ničí. Táto cestovná mapa má formu koncepčného materiálu 
s názvom „Štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich 
v zahraničí (strednodobý časový horizont do roku 2015)“. 
Pripravuje ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spo-
lupráci aj so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Po 
predložení vicepremiérom Dušanom Čaplovičom by ho mala 
schváliť vláda, pričom už v tejto chvíli sa materiál konzultu-
je s parlamentom, reprezentovaným príslušnou komisiou 
zahraničného výboru.

Je to veľmi významná vec. Alebo by mohla byť, ak prí-
ležitosť nepremárnime, a naopak plne využijeme. Ide 
o zámer prijať po prvý raz v dejinách Slovenskej republiky 
strednodobú koncepciu vo vzťahu k slovenskému zahrani-
čiu. Tento zámer vychádza aj z opakovaných dlhoročných 
požiadaviek svetového združenia a vôbec slovenského 
sveta. Je to historická príležitosť, aby štát pôsobil koncepč-
nejšie a s dlhodobejšími víziami, aby sa pomenovali priority 
a pilotné projekty.

Dobrým východiskovým materiálom boli Tézy Štátnej 
politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí tak, ako 
boli predložené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci 
v zahraničí. Už doňho boli zapracované pripomienky jed-
notlivých krajanských spolkov. Materiál bol prerokovaný na 
konferencii a za hlavný súhrn podnetov na úpravu materiálu 
možno celkom prirodzene považovať závery a odporúčania 
konferencie. Autor tohto článku mal tú česť podieľať sa na 
formulovaní ich konečného znenia ako predseda pracovné-
ho predsedníctva konferencie. Svetové združenie Slovákov 

v zahraničí rozpracovalo následne podrobné stanovisko, 
podnety ktorého sa postupne zapracúvajú.

Dôležité je, aby koncepcia jasne deklarovala, že slovensko-
slovenské vzťahy sú dvojstranné a dvojsmerné, obojstranne 
výhodné, že nejde iba o starostlivosť Slovenskej republiky 
o slovenský svet, ale aj o prínos Slovákov žijúcich v zahraničí 
pre záujmy Slovenska. Veď slovenské komunity v zahraničí 
pracujú rôznymi spôsobmi v záujme Slovenska: aktívne pro-
pagujú Slovensko, prezentujú kultúru Slovenska a vytvárajú 
veľkú časť spoločnej integrálnej kultúry, propagujú turizmus; 
nadväzujú mnohoraké vzťahy, vrátane obchodných, organi-
zujú rôzne fi nančné zbierky a podobne.

Koncepcia má akcentovať potrebu prioritne podporovať 
oblasť školstva, práce s deťmi a mládežou, ako aj tradičné 
kultúrne podujatia a publikačné projekty nadčasového význa-
mu. Svetové združenie odporúča zapracovať zámer nove-
lizáciou volebného zákona čo najefektívnejšie zjednodušiť 
mechanizmus hlasovania slovenských občanov zo zahra-
ničia a vytvoriť predpoklady na možnosť voliť elektronickou 
formou. Popri zachovaní krajanského vysielania Slovenské-
ho rozhlasu má koncepcia priniesť konkrétny mechanizmus, 
ako zabezpečiť blokové vysielanie vybraných pôvodných 
programov Slovenskej televízie do všetkých krajín, v kto-
rých žijú významné slovenské komunity. Medzi zámermi by 
nemalo chýbať vybudovanie Pamätníka a Múzea sloven-
ského vysťahovalectva. Túto úlohu by mal podľa svetového 
združenia na seba jednoznačne prevziať štát, teda malo 
by ísť o formulovanie štátnej úlohy. Združenie navrhlo tiež 
zapracovať zámer zriadiť na niektorej zo slovenských uni-
verzít katedru dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí. 
To je iba niekoľko z mnohých tém, ktorých sa koncepcia 
dotýka. 

Veľkou výzvou je spracovať konkrétne projekty výskumu 
a prezentácie dejín, života, jazyka, kultúry a migrácie Slová-
kov žijúcich v zahraničí v spolupráci s príslušnými vedeckými 

a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku. SZSZ má rozpracova-
né viaceré projekty. Napríklad plánuje výskum slovenského 
jazyka, ako ho používajú Slováci v zahraničí v rôznych kraji-
nách. Výstupom výskumu by malo byť encyklopedické dielo, 
vydané Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra. Výskum je 
neodkladný vzhľadom na postupné vytrácanie sa jazyka vo 
viacerých komunitách. Rovnako důležitý je výskum literárnej 
tvorby Slovákov v zahraničí a vydávanie žánrových antológií 
v spolupráci s Literárnym informačným centrom, či vytvore-
nie etnografi ckých máp území tradične obývaných Slovákmi 
v zahraničí, a to prioritne v elektronickej podobe, s doplňu-
júcimi textovými a obrazovými informáciami, dostupnými pri 
interaktívnej práci s mapami. Vzhľadom na obrovské počty 
Slovákov, čo odchádzajú do zahraničia za prácou a štú-
diom, je prioritný aj výskum súčasnej migrácie v spolupráci 
so Štatistickým úradom SR, vrátane rôznych sociologických 
markantov. Mimoriadne zaujímavou výkladnou skriňou nové-
ho prístupu by mohlo byť zriadenie siete galérií slovenského 
výtvarného umenia v zahraničí so stálymi zbierkami i perio-
dickými výstavami. 

VLADIMÍR SKALSKÝ
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Niektoré veci sa už realizujú. Vláda by v auguste mala 
schváliť navýšenie objemu grantového programu na krytie 
aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí na celkovú sumu 40 
miliónov korún, už mnohokrát prisľúbenú na najrôznejších 
úrovniach. Kabinet by mal schváliť aj podporu zriadenia blo-
kového vysielania Slovenskej televízie vo výške 20 milónov 
korún. Koncepcia by však mala načrtnúť aj víziu ďalšieho 
vývoja grantového systému – jeho priorít, spôsobu výberu 
projektov aj navyšovania jeho objemu. Treba zohľadniť, že 
v porovnaní s okolitými krajinami ako Poľsko či Maďarsko je 
slovenská podpora krajanov stále veľmi malá. 

Pre Slovákov v Českej republike môže byť zaujímavý ešte 
jeden zámer. A to iniciovať dohodu medzi našimi krajinami 
o vzájomnej podpore národnostných menšín a s tým súvi-
siace zriadenie zmiešanej komisie, ktorá by sa sa venovala 
problematike Slovákov v Česku a Čechov na Slovensku. Už 
existuje podobná Zmiešaná komisia Slovenskej republiky 
a Maďarskej republiky pre otázky kultúry a tlače a tiež Me-
dzivládna slovensko-ukrajinská komisia pre otázky národ-
nostných menšín, školských, kultúrnych a vedeckých stykov. 
Slovensko-poľská medzivládna komisia má iné zadanie, 
takže do budúcnosti je iste výzvou pokryť aj túto oblasť. Za 
týchto okolností je vznik podobnej česko-slovenskej komisie 
viac než prirodzený. Veď česko-slovenské vzťahy sú naozaj 
nadštandardné a vzájomné menšiny sú jedným z dôležitých 
mostov medzi našimi krajinami a kultúrami.

(Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí)



SLOVENSKÉ
DOTYKY2 MESIAC NA SLOVENSKU  polovica júna - polovica júla

Poplatky pre    
externistov majú 
zelenú

Vysoké školy budú môcť spoplatniť časť 
externého štúdia. Rozhodli o tom koalič-
ní poslanci, ktorí v parlamente presadili 
novelu vysokoškolského zákona. Časť 
externistov by sa naopak mala podľa pre-
dlohy plateniu vyhnúť. Proti spoplatneniu 
externej formy štúdia, v ktorej sa vzde-
láva asi tretina vysokoškolákov, sa už 
skôr okrem opozície postavila aj vládna 
ĽS-HZDS, ktorá po zapracovaní niekto-
rých zmien však novelu nakoniec podpo-
rila. Návrh ministerstva školstva na čele 
s nominantom SNS Jánom Mikolajom 
pôvodne počítal so spoplatnením všet-
kých odborov vysokoškolského exter-
ného štúdia. Podľa schválenej novely 
však bude vláda určovať, ktoré externé 
študijné smery budú preplácané. Ostatné 
odbory či študijné miesta, na ktoré škola 
nebude mať peniaze od štátu, bude môcť 
spoplatňovať. Študenti, ktorí sa nedo-
stanú na bezplatnú formu štúdia, si však 
budú môcť zobrať na školné pôžičku zo 
Študentského pôžičkového fondu.

Spoplatnenie externého vysokoškol-
ského štúdia podľa ministerstva obmedzí 
doterajšiu prax, keď vysoké školy vybe-
rali od diaľkových študentov poplatky 
prostredníctvom na to zriadených fi riem 
či neziskových spoločností, čo bolo podľa 
niektorých právnikov nelegálne. Podľa 
opozície však súčasný zákon problém 
nevyrieši, novela bude okrem toho podľa 
nej diskriminačná voči tým externým štu-
dentom, ktorý sa nedostanú na bezplatnú 
formu štúdia.

Gombitovej   
Vyznanie hitom    
20. storočia

Skladba Vyznanie speváčky Mariky 
Gombitovej sa stala najväčším sloven-
ským hitom minulého storočia. Autorom 
textu je Kamil Peteraj a hudbu zložil 
muzikant Janko Lehotský. Rozhod-
li o tom televízni diváci počas fi nále 
hudobno-zábavnej šou Slovenskej tele-
vízie Hit storočia. Na druhom mieste 
skončila pieseň V dolinách, ktorú naspie-
val v 70. rokoch Karol Duchoň. Treťou 
najpopulárnejšou bola skladba Voda, 
čo ma drží nad vodou od Joža Ráža zo 
skupiny Elán. 

Južanská rada 
chce autonómiu

Novovzniknuté občianske združenie 
Južanská rada za sebaurčenie chce 
v budúcnosti zbierať podpisy na vypísa-
nie referenda o vytvorení územnej 
autonómie v južných častiach Sloven-
ska, kde žije aj asi polmiliónová maďar-
ská menšina. Oznámil to šéf združenia 
a komárňanský podnikateľ János Bósza. 
Organizácia sa v najbližších mesiacoch 
plánuje ofi ciálne zaregistrovať na minis-
terstve vnútra a začať verejne diskuto-
vať s ľuďmi o autonómii. „Prvoradé pre 
nás bude ísť medzi ľudí a vysvetľovať 
im pojem autonómia. Čaká nás dlhá 
a ťažká cesta, ale nerobíme nič proti-
zákonné,“ poznamenal Bósza. Refe-
rendum o územnej autonómii by mohlo 
byť aktuálne neskôr, možno o rok alebo 
dva, dodal. Pre vyhlásenie referenda by 

Aj Európska komisia pochopila priority a vyhlásila vlaňajšok Európskym rokom mobility. 
A tak neprekvapí, že sa v samom srdci Európy, v krajine medzi zatopenými lužnými lesmi pri 
Gabčíkove a polomami v Tatrách, točí všetko okolo áut, električiek, bicyklov a iných mobil-
ných približovadiel.

Minule som písal o zlodejovi, čo v Blave ukradol jednu z asi troch električiek, ktoré metro-
polu brázdia. Zastavili ho ľahko – vypli mu prúd. Preto sú motorové vozítka oveľa spoľahli-
vejšie a atraktívnejšie. To pochopili aj dvaja šestnásťroční hôrni chlapci zo stredu toho nášho 
stredu Európy – teda zo stredného Slovenska. Z parkoviska MHD Zvolen v Banskej Bystrici 
ukradli v noci autobus (parkovisko MHD Banská Bystrica vo Zvolene je asi lepšie strážené). 
Rodičom povedali, že idú na ryby. A vlastne možno aj išli – lebo naštartovali autobus a cez 
Horský prechod Šturec vyrazli cez Martin a Žilinu smerom na Liptovský Mikuláš, až dorazili 
do aquaparku Tatralandia. Medzi tobogánmi však asi žiadneho kapra nenašli a tak sa vrátili 
a opäť zaparkovali na tom zvolenskom výsostnom území uprostred konkurenčného krajské-
ho mesta. Tie kilometre na tachometri si však skutočný šofér všimol a chlapcom hrozí trest 
od tri a pol do šesť rokov.

Ministri a iní potentovaní potentáti sa naopak ničoho báť nemusia. Je to len toť nedáv-
no, čo ministerka práce a sociálnych vecí odletela na návštevu do Lisabonu a s vycibrenou 
sociálnou citlivosťou ešte pred sebou poslala na tritisíckilometrový výlet aj svoju limuzínu so 
šoférom. Aby tam nemusela jazdit na nejakej rachotine z ambasády. A nič. Rovnako ako keď 
minister spravodlivosti spravodlivo pridelil svoje služobné auto synovi – vraj aby ho vozil, 
keď je minister trošku priopitý, ako sa na Slovensku patrí. A vozil ho zjavne ráno do svojej 

školy, poobede zo školy, večer na rande so spolužiačkou, okúzlenou fi nančnými možnosťami 
daňových poplatníkov... No a najnovšie nás vyškolil minister školstva. Kúpil si silné terénne 
auto, aby sa dostal do ťažko prístupných škôl. Novinári sa trochu pýtali, načo potreboval 
takéto auto za bratu 1,3 milióna. „Bolo povedané, že sa môže kúpiť nové auto, tak sa kúpilo 
nové auto,“ povedal logicky minister. „Ale prečo terénne za 1,3 milióna?“ otravovali ďalej 
novinári – hmota to, z ktorej bič neupletieš. „A ostatní ministri majú za koľko?“ začal vrchný 
učiteľ so skúšaním. Novinári na to, že všetci do milióna. „No a aký je v tom rozdiel?“ prišiel 
minister s fi lozofi ckou otázkou. A novinári to nechali tak. Ja by som povedal – rozdiel je 
tak jedna Fabia. Ale spackané to nie je iba v kabinete, napríklad taký Packa... Možno sa 
pamätáte na českého policajného prezidenta Husáka – prekročil rýchlosť, ale pod tlakom 
médií sa aspoň sám potrestal a dobrovoľne dodovzdal na čas vodičák, aj pokutu zaplatil. 
No a slovenský policajný prezident Packa sa sám chváli, že jazdí priam nadzvukovou rých-
losťou. Vyvolalo to búrku a žurnalisti otravní zasa naňho, či už spomalil. „Nie, stále jazdím, 
ako uznám za vhodné,“ povedal a ktovie, či nedal novinárom rovno pokutu. Veď ak sa ho 
pýtali, museli ho dobehnúť. A to pomalšie než dvojstovkou nejde.

No a najnovšie zakázali cyklistom jazdiť po lesných cestičkách, aby radšej jazdili motor-
kami po diaľnici. Veď darcov orgánov stále nie je dosť, stačí sa opýtať v transplantačnom 
centre. 

Sú však aj dobré správy z oblasti dopravy. V Maďarsku začali paliť pálenku z tekutiny do 
ostrekovača. 

P. A. F. Ztohohotový

združenie potrebovalo zozbierať 350 000 
podpisov občanov Slovenska. Na valnom 
zhromaždení združenia sa podľa Bószu 
zišli asi dve desiatky členov. Autonóm-
ne územie, o vytvorenie ktorého sa 
organizácia snaží, by malo mať vlastný 
parlament; so zvyškom Slovenska by ho 
spájala spoločná zahraničná a obranná 
politika.

Kontroverzný zámer organizácie 
zrejme nemá väčšie šance na úspech, 
vznik územnej autonómie nepresadzu-
je okrem slovenských politických strán 
ani opozičná Strana maďarskej koalície 
(SMK). „Nechceme konkurovať SMK. 
Chceme rozbehnúť diskusiu o sebaurče-
ní na občianskej báze,“ reagoval Bósza. 
Autonómia by sa mala podľa internetovej 
stránky združenia rozprestierať približne 
na územní, ktoré zabralo Maďarsko pred 
druhou svetovou vojnou po viedenskej 
arbitráži. Zahŕňa tak napríklad Senec či 
Nové Zámky na západe krajiny, ale aj 
východoslovenskú metropolu Košice. 
Čiastočnú autonómiu napríklad v oblasti 
kultúry či školstva v minulosti presadzo-
vala SMK. Otvorenejšie o širšej autonó-
mii viackrát hovoril poslanec SMK Miklós 
Duray, ktorého sprevádza povesť kon-
troverzného politika. 

Smer by 
prevalcoval voľby

Aj na začiatku júla by najviac voličov 
odovzdalo svoj hlas strane Smer-sociál-
na demokracia (SD) premiéra Roberta 
Fica. Vyplýva to z prieskumu verejnej 
mienky Ústavu pre výskum verejnej 
mienky (ÚVVM) pri Štatistickom úrade 

SR, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1. až 9. 
júla. Smer podľa tohto prieskumu podpo-
rilo 43 percent oslovených, čo je v porov-
naní s júnom nárast o 2,3 percenta. SNS 
Jána Slotu by začiatkom júla volilo 12,4 
percenta oslovených. Treťou najsilnejšou 
stranou je SDKÚ-DS Mikuláša Dzurindu 
so ziskom 11,3 percenta. V porovnaní 
s júnovým prieskumom sú preferen-
cie tejto strany nižšie o 2,8 percenta. 
ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara podporilo 
v prieskume ÚVVM 11 percent oslove-
ných. KDH Pavla Hrušovského by na 
začiatku júla volilo 9,6 percenta voličov, 
pričom v porovnaní s júnom je to o 2,1 
percento vyššia podpora. Do parlamentu 
by sa dostala aj SMK Pála Csákyho s 8,7 
percentnou podporu. 

Na Slovensku 
stotisíc straníkov

Na Slovensku žije 100-tisíc registrova-
ných členov politických strán. Najväčšej 
členskej základni z parlamentných strán 
sa teší ĽS-HZDS (37 400), naopak najme-
nej členov z parlamentných strán má 
SNS (1900). Najsilnejšia vládna strana 
Smer-SD má podľa hovorkyne Kataríny 
Kližanovej-Rýsovej okolo 15 500 registro-
vaných členov. Z opozičných politických 
zoskupení ich má najviac KDH (17 184). 
SMK má, ako uviedol generálny sekretár 
strany Károly Peczár, 11 959 členov a tla-
čové oddelenie SDKÚ-DS oznámilo 8527 
zaregistrovaných členov. Zaujímavý údaj 
poskytol predseda mimoparlamentnej 
KSS Jozef Hrdlička. Ako povedal, strana 
eviduje 8654 členov, čím prevyšuje aj 
niektoré parlamentné subjekty.

... a rozum zostáva stáť
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Všetci vedia,že som

Milanova
mama

  Priznám sa, prekvapilo ma, že ste mali problém 
nájsť si čas na tento rozhovor. Oveľa mladšie dámy 
ako vy sa už viac zdržiavajú doma. Vy máte každý deň 
nejaký program.

Trikrát do týždňa chodievam s kamarátkami do kaviarne. 
Včera ma jedna priateľka pozvala na obed, občas musím 
zájsť aj k lekárovi alebo nakúpiť. No a v nedeľu varím, lebo 
Milan s rodinou chodí ku mne na obed.

Vaše kamarátky sú vaše rovesníčky?
Nie. Sú o desať, pätnásť rokov mladšie ako ja. Dve 

poznám vyše päťdesiat rokov a skoro denne sme spolu. 
Ale všetky sme už bez manželov. Ja už dvadsaťdeväť 
rokov. Môj manžel zomrel na infarkt. 

Nebol to však váš prvý manžel. Kedy ste sa 
vydávali po prvý raz?

Za Milanovho otca som sa vydala dvadsaťdvaročná. O tri-
násť rokov som sa rozvádzala.

Prečo? Nerozumeli ste si?
Ako by som vám to povedala... Milan to vysvetlil v knihe 

rozhovorov „Lenže ja som iba komik“... Jeho otec si rád 
vypil. Nie často, ale bolo to nepríjemné. On sa potom oženil, 
mal štyridsaťštyri rokov a jeho žena, študentka, dvadsaťšty-
ri. Aj tá ho nechala. Nevyšlo mu to. Keď ho môj druhý muž 
našiel v meste, došikoval ho k nám, kávu som mu uvarila. 
Aj na pohrebe som mu bola.

Vy ste sa tiež vydali. A to dosť rýchlo po rozvode.
Ešte v tom istom roku, ako som sa rozviedla. Naviedli ma 

na to, nedali mi ani dýchať. Eva Krížiková s mamou. Ony 
ma do toho tlačili, len aby som sa vydala. Lebo Evina mama 
a môj manžel boli brat a sestra. On bol podnikateľ, dobrý 
muž to bol. Ale po znárodnení o všetko prišiel, dali nás do 
malej garsónky. V päťdesiatom roku som sa zaňho vydala, 
o štyri roky sa narodila Veronika. Dnes má päťdesiatdva 
rokov. Milan býval cez deň s nami, ale spávať chodil k Eve 
Krížikovej, lebo v tej garsónke nebolo miesta. Potom sme 
vďaka Mare Bancíkovej, lebo ona bola poslankyňa, dostali 
byt. Odvtedy bývam v Manderláku. 

Keď ste prišli za prvým manželom zo Zvolena 
do Bratislavy, trvali ste na tom, že chcete bývať iba 
v centre. Prečo?

Povedala som mu, že keď nezoženie byt v centre, tak 
idem naspäť do Zvolena. Krátko nato sme dostali byt na 
Dunajskej ulici. Viete, ja som sa rada zabávala. Chodili 
sme do Cerclu, Carltonu, na koncerty, keď vo fi lharmónii 
bol šéfdirigent Václav Talich. A potom ešte do Savoya na 
večeru, posedieť. Ale mojou vášňou boli dostihy. Nechýbala 
som na žiadnych, ktoré sa v Československu konali. 

Nemal váš starší syn Milan problémy s otčimom?
Nikdy. Rozumeli si veľmi dobre. Ale mali sme iné pro-

blémy. Majetok môjho muža znárodnili, nič sme nemali. 

Potom neskôr, keď Milan dva roky nemohol hrať, lebo im 
to s Julom zakázali, prišiel, vraj, mama, mohla by si mi dať 
desať korún do kina? A to mal tridsať rokov. Jaj, čo sme 
my prežili, veľmi ťažké obdobia. No a teraz... Keby nebolo 
Milana, kto by o mne vedel, kto by si ma všimol? Teraz je 
Milan viac populárny ako voľakedy. Chodím nakupovať dole 
do Manderlu k mäsiarovi, tu ma všetci poznajú, vedia, že 
som Milanova mama. 

  Aký ste mali vzťah s Julom Satinským? Vraj ste 
ho považovali za svojho druhého syna. 

Jáj, Julo bol úžasný. Viete, Milan je veľmi uzavretý, medzi 
ľuďmi ani veľmi nerozpráva, vždy to tak bolo. Vravela som 
mu, ty si veľmi skromný, vážny, potom sa ľudia nazdajú, že 
si namyslený. Ale kdeže Julko, ten mi všetko povedal. Keď 
boli na zájazde, písal mi listy, podpísal sa: Tvoj druhý syn 
Julo, a Milan sa iba podpísal. Od jeho šestnástich rokov 
som sa oňho starala, vtedy mu zomrela mama. Milan ho 
došikoval k nám a odvtedy bol náš. 

  Prvé manželstvo Júliusa Satinského sa skončilo 
tragicky, ovdovel, váš syn sa rozviedol. Matky nemajú 
rady, keď vidia, ako sa rozpadáva vzťah ich dieťaťa.

Ja neviem. Ja som mala Zorku rada. Chodil s ňou, on 
študoval dramaturgiu, ona herectvo. Keď končili, dostávali 
umiestenky a ju posielali do divadla v Spišskej Novej Vsi. 
Nechcela tam ísť. V Bratislave by vraj mohla ostať len vtedy, 
keby bola vydatá. A Zorka sa toho chytila. Doobeda mali 
promóciu a popoludní svadbu, v ten istý deň. Chvíľu bývali 
u mňa, chvíľu u Milanovho otca. Zo začiatku to bolo dobré, 
potom už, neviem... Aj som ho od rozvodu odhovárala, ale 
čo som mohla robiť? Najhoršie bolo, že ho v tom podporo-
val aj režisér Janko Roháč, vraj, rozveď sa. Ale so Zorkou 
som si rozumela aj potom, čo sa rozišli. Keď som ju stretla 
v meste, cez ulicu volala: Mamička. A keď sa rozviedli, šli 
s Milanom spolu na obed. Aj texty piesní jej písal. 

  Pre mnohých bolo prekvapením, keď sa z Milana 
Lasicu a Magdy Vášaryovej stal pár. Aj pre vás?

On aj Julo brali tú Magdu dlho ako decko. Veď od Milana 
je o osem rokov mladšia. Viem, že raz, keď boli na zájazde, 
Magda bola taká smutná, lebo sa práve rozišla s Dušanom 
Jamrichom. Milan mi vravel, že si s Julom sadli k nej do 
kupé, aby ju rozveselili. A tak sa to začalo. Ja som sa vždy 
bála, bože, ja sa vnúčeniec nedožijem. Milan bol rozvede-
ný, deti nemal, roky žil len v takom voľnom vzťahu. A zrazu 
Magda. 

  A zrazu dve deti... 
Veru. Veľmi som sa z nich tešila. Magda je veľmi fajn. Ako 

tá sa starala o tie deti, po každej stránke. Milan je neprak-
tický, Magda všetko vybaví. Moje vnučky sú zlaté, dobré 
dievčatá. Hanka študuje na Sorbone, každý týždeň mi volá 
z Paríža: Babi, keby si vedela, ako ťa ja ľúbim. Žofka, tá je 
po mame, tiež vie všetko vybaviť, ešte aj pre Hanku, keď 
niečo potrebuje.. 

  Vy však máte ešte aj dvoch vnukov.
Veronikin starší syn Martin končí vysokú školu elektro-

technickú, mladší Peter nadstavbovú elektrotechnickú. 
S Milanovými dcérami sa stretávajú, najmä Žofka s Marti-
nom. 

  Lasicovci vraj každú nedeľu chodia k vám na 
obed. Čo im vyvárate?

Majú radi domáce jedlá. Teraz som napríklad dala do 
pekáča kyslú kapustu, na to som poukladala mäso, zaliala 
smotanou a dala piecť. Bolo to výborné. Ale robím aj rezne, 
krkovičku, kuracie stehná. A k tomu dobrý šalát. 

Jarmila Andrejčáková

Pani Edita Weselá (91) sa vôbec nehnevá, keď ju ľudia 
volajú Lasicová. „Vždy ma tak oslovujú, 
darmo poviem, že som Weselá. 
Myslia si, že žartujem.“ 
Každý iste pochopil, 
že ide o matku 
slovenského humoristu 
Milana Lasicu.
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Slabšiu alebo iba priemernú návštevnosť 
hlásili oproti iným rokom po začiatku prázdnin 
slovenské horské hotely. Väčšina týchto zariadení 
dopláca na nedostatok letných atrakcií a svojim 
hosťom ponúka iba klasickú turistiku. Hotely sú 
momentálne obsadené približne na tretinu svojej 
kapacity a ani v nasledujúcich týždňoch väčší príliv 
turistov neočakávajú. Výnimkou sú zariadenia 
vo Vysokých Tatrách a čiastočne v Malej Fatre, 
vyplýva z ankety ČTK.

„Je to horšie ako vlani, momentálne máme 
obsadených približne tridsať percent postelí 
a ani v nasledujúcich týždňoch neprekročí počet 
ubytovaných polovicu kapacity hotela,“ povedala 
Martina Helienková z horského hotela Poľana nad 
Detvou, do ktorého prichádzajú okrem domácich 
hostí najmä Maďari a Česi.

Spoza rieky Moravy prišla v tomto roku aj 
väčšina hostí ubytovaných v hoteli Totem na 
Čertovici. Podľa majiteľa Miloša Sakalíka má 

zariadenie, postavené v blízkosti horského 
priechodu, obsadenú necelú polovicu lôžok. 
Oba hotely sa špecializujú na lyžiarsku sezónu 
a v lete hosťom ponúkajú najmä turistické výlety. 
Z Čertovice sú v okruhu tridsať kilometrov 
v dosahu nízkotatranské jaskyne a termálne 
kúpaliská.

Podľa Kataríny Markuliakovej z hotela Trangoška 
v Nízkych Tatrách bude aj túto letnú sezónu 
zariadenie s kapacitou päťdesiatdeväť miest 
vyťažené približne na štvrtinu. Turisti využívajú 
polohu hotela na úpätí Chopka na hrebeňové túry. 

„V lete je to návštevnosť oveľa 
slabšia ako v zime,“ dodala 
K. Markuliaková.

Iná je situácia vo Vysokých 
Tatrách, kde sú hotely tradične 
zaplnené aj v letnej turistickej 
sezóne. Napríklad v hoteli 
Hrebienok je momentálne viac 
ako deväťdesiat percent postelí 
obsadených. „Voľné miesta máme 
najmä vtedy, keď niekto stornuje 

pobyt,“ tvrdí recepčná hotela Andrea Mikulská.
Veľká časť návštevníkov v horských hoteloch 

prichádza zo zahraničia. Okrem českých 
a poľských turistov prichádzajú podľa Blanky 
Chmelařovej z hotela Martinské Hole čoraz 
častejšie aj Nemci. Výnimkou je napríklad hotel 
vo východoslovenskom stredisku Plejsy, kde 
podľa riaditeľky Zuzany Varechovej majú najmä 
domácu klientelu.

(čt)

Bratislavskí archeológovia objavili pri rekonštrukcii bývalé-
ho kostola Klarisky zvyšky opevnenia z prvého storočia pred 
naším letopočtom. Vtedy sa na dnešnom území Starého 
mesta nachádzalo centrum keltského kmeňa Bójov. Nálezy 
v záhrade za kostolom predstavili  pracovníci Mestského 
ústavu ochrany pamiatok.

Opevnenie oddeľovalo asi 60 hektárové centrum osídlenia. 
„Toto opevnenie obraňovalo akropolu, ktorá sa nachádzala 
v priestoroch dnešného bratislavského kopca. Smerom 
k Hlavnému námestiu sa nachádzalo predmestie,“ vysvetlil 
archeológ Branislav Lesák.

Prvýkrát tak získali archeológovia doklady o tom, že toto 
opevnenie naozaj existovalo. „Je to objav, na ktorý sa čakalo 
od 30. rokov 20. storočia,“ povedala zástupkyňa riaditeľa 
bratislavského ústavu ochrany pamiatok Zuzana Zvarová. 
Podobný význam majú totiž iba nálezy z Liptovskej Mary 
a ďalšie v Rakúsku a Nemecku.

Počas archeologického prieskumu v dnešnej koncertnej sieni Klarisky, ktorú rekonštruujú, 
však nenarazili len na zvyšok dvetisícročnej stavby, ale aj na doklady o remeselnej výrobe. 
„Zo stredoveku je tá škála širšia, je tam sklo, keramika, mince. Zo starších období je to 
keramika veľkomoravská, či neskorolaténska,“ opísal archeológ. Objavili aj gotický kľúč, či 
vzácny kameninový pohár z 15. storočia.

Predmety, ktoré obyvatelia dnešnej Bratislavy používali pred storočiami, zatiaľ verejnosť 
neuvidí. Neskôr však chcú archeológovia pripraviť výstavu, či knihu. Kaplnku Klarisiek, ktorá 
po odsvätení slúži hlavne na koncerty, skúmajú archeológovia od roku 2005. Jej vnútro už je 
zrekonštruované a po skončení archeologických prác tu plánujú urobiť prístavbu so šatňami 
pre účinkujúcich, ale aj sociálne zariadenia. Doteraz mesto do prác a výskumu investovalo 
29, 7 milióna korún.                         (tk)

Bratislava
má dvetisícročnú históriu

Poloprázdne

hotely
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V stredu 27. júna sa konal večer pri príležitosti 
piateho výročia vzniku Slovenského literárneho 
klubu v ČR. Doba to nie je dlhá, ale výsledky 
dávajú na oslavy dosť dôvodov. Či už ním má byť 
česko-slovenský literárny štvrťročník Zrkadlenie-
Zrcadlení, ktorý vychádza od roku 2004, celý rad 
kníh, podujatí, prezentácií na knižných veľtrhoch, 
medzinárodných projektov, krstov a výstav, alebo 
tretí ročník nesmierne úspešnej 
Literárnej súťaže Jána Kollára. O tom všetkom 
sme už v Slovenských dotykoch písali.

Pražské
oslavy
slovenského

slova

Takže oslavovať bolo čo. Chuť tiež bola. Skvelí hostia sa postarali o nemenej skvostný zážitok z programu aj z rozhovorov, 
tiahnucich sa do noci. Do tej, ktorá vystavovala hviezdy za sklenenými stenami Café galerie Černá labuť.

Medzi hosťami nechýbal veľvyslanec SR v ČR, prozaik a čestný predseda Slovenského literárneho klubu v ČR Ladislav 
Ballek, bývalý podpredseda českej vlády Egon T. Lánský, vedúci sekretariátu podpredsedu vlády SRw Ľubomír Šišák, 
početní zástupcovia oboch PEN klubov i Literárneho informačného centra v Bratislave. Prezident českého PEN klubu Jiří 
Dědeček v sebe nezaprel pesničkára a gratuloval po svojom, na šiestich strunách. Folkloristi Marienka a Jarko Miňovci

PUBLIKUM, AKÉ SA LEN TAK NEVIDÍMODERÁTORI – PODPREDSEDA KLUBU VLADIMÍR SKALSKÝ A JEHO TAJOMNÍK DUŠAN MALOTA

OĽGA FELDEKOVÁ PREVZALA OD ĽUBOMÍRA ŠIŠÁKA DAR 
PODPREDSEDU VLÁDY DUŠANA ČAPLOVIČA

...A POTOM POBAVILA PUBLIKUM RODINNÝMI HISTORKAMI

DOKONCA SA AJ TANCOVALO – JARKO MIŇO A OĽGA FELDEKOVÁ, 
V POPREDÍ DANA PODRACKÁ A VIERA KUČEROVÁ

MYSLÍ SI EŠTE NIEKTO, ŽE GASTRONÓMIA NIE JE 
POROVNATEĽNÁ S LITERATÚROU?

MINIZASADANIE ČESKÉHO PEN KLUBU

MAJITEĽKA REŠTAURÁCIE PANONIA VALÉRIA GAŽIOVÁ V ROZHOVORE 
S NAĎOU VOKUŠOVOU A OĽGOU FELDEKOVOU

PETR ŽANTOVSKÝ NAPOKON VLADIMÍROVI SKALSKÉMU 
PÄSŤOU NEDAL

SNÍMKY: FR. PETRÁK



SLOVENSKÉ
DOTYKY6 5 ROKOV SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO KLUBU V ČR

presiahli hranice tradičného folklóru a s gitarou a akordeónom zabrúsili až kamsi k šansónu, hoci fujara 
chýbať nesmela. No a hlavné slovo malo slovo. Z kníh vydaných literárnym klubom i zo Zrkaldenia. Texty 
neprednášali herci, ale spisovatelia, vrátane predsedníčky klubu Oľgy Feldekovej, bývalého prezidenta slo-
venského PEN klubu Gustáva Murína či môjho spolumoderátora Dušana Malotu.

No a potom, už pri raute Slovenskej reštaurácie Panonia z Hradca Králové a Café Černá labuť, plynuli 
rozhovory. Výsledkom sú ďalšie plány – krátkodobý na 5, strednodobý na 50 a dlhodobý na 500 rokov...

Vladimír Skalský

Podujatiae sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Hlavného mesta Prahy a Mestskej 
časti Praha 1, v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Brati-
slave, českým a slovenským PEN klubom.

LADISLAV BALLEK A BÁSNIK IRENEY BALÁŽ NA TERASE

2906 MARIENKA A JARKO MIŇOVCI

EGON LÁNSKÝ VYDAL CELKOM NEDÁVNO KNIHU MARIENKA A JARKO MIŇOVCI

ČESKÍ BÁSNICI JAROSLAV HOLOUBEK A MIROSLAV HUPTYCH MALI RADOSŤ Z FOTODOKUMENTÁCIE
 – ŽEBY NEJAKÝCH SLOVENIEK?



SLOVENSKÉ
DOTYKY 7MATIČNÝ SVETOVÝ FESTIVAL SLOVENSKEJ MLÁDEŽE

samosprávneho kraja a Mesta Vysoké Tatry a množstva 
ďalších hostí. Partnerom festivalu bolo aj Svetové združenie 
Slovákov v zahraničí, ktoré ako predseda reprezentoval 
autor textu. Mimochodom, recepcia v Grandhoteli Praha 
pri príležitosti otvorenia festivalu bola venovaná súčasne 
šesťdesiatemu výročiu Mesta Vysoké Tatry. Na záver Matič-
ného svetového festivalu slovenskej mládeže 2007 pozdravil 
účastníkov v Kežmarku aj prezident SR Ivan Gašparovič.

Vladimír Skalský

Na svetových festivaloch sa zúčastnili tisícky mladých 
Slovákov a ich priateľov z mnohých krajín. V tomto roku sa 
zúčastnili mladí ľudia z Českej republiky, Kanady, Maďarska, 
Poľska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, USA a z Veľkej Britá-
nie. Dostali možnosť predstaviť sa svojou kultúrou, umením, 
športom a záujmovými aktivitami. Do diania sa zapojili aj 
hostia, predstavitelia slovenských spolkov a inštitúcií zo 
všetkých krajín, ktoré vyslali svoju mládež, ale napríklad 
aj z Austrálie či Švédska. To všetko spolu s mladými 
účastníkmi zo Slovenska a predstaviteľmi najrôznejších inšti-
túcií predstavovalo podľa organizátorov šesto až deväťsto 
účastníkov denne. 

Program bol mimoriadne pestrý. Dôležité miesto mala 
hudba – na jednej strane folklór zo Slovenska, ktorému 
kraľovali excelentné Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu, 
i z celého sveta, vrátane pražskej Limbory, na strane 
druhej každovečerné koncerty spolu takmer dvadsiatky 
popredných slovenských kapiel vrátane skupín No Name, 
Gladiator či Desmod, alebo Allana Mikušeka so skupinou 
Bukasový masív. Medzi interpretmi známymi z televíznych 
hitparád sa na koncertnom pódiu v Eurocampe - FICC 
Tatranská Lomnica, ktoré predstavovalo centrum festivalu, 
vôbec nestratil ani džezmen Jerzy Michal Bozyka, ktorý je 
predsedom krakovského odboru Spolku Slovákov v Poľsku. 

Nemenej zaujímavé boli výstavy ikon, spišského kroja, 
Tatier, Tatranského regiónu, besedy o spolupráci Slovenska 
a slovenského sveta alebo s ombudsmanom Pavlom 
Kandráčom. Uprostred prírody samozrejme nemohol chýbať 
turisticko-poznávací program vrátane výstupov na tatranské 
vrchy, návštevy Levoče alebo splavovania Dunajca na 
pltiach. Do programu sa zmestil aj medzinárodný futbalový 
turnaj, bežecká štafeta Devín - Vysoké Tatry a späť, v rámci 
festivalu sa uskutočnil aj program na veľtrhu ľudových reme-
siel EĽRO v Kežmarku. 

Festival otvoril 1. júla 2007 
na slávnostnom programe, 
zakončenom ekumenickou 
cyrilo-metodskou bohoslužbou, 
predseda Matice slovenskej 
Jozef Markuš za účasti 
podpredsedu vlády SR Dušana 
Čaploviča, predsedníčky 
Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí Vilmy Prívarovej, 
predstaviteľov spoluuspo-
riadateľov z Prešovského 

Tatry
plné Slovákov
zo sveta

Prvých šesť júlových dní patrilo vo Vysokých 
Tatrách a okolí desiatemu Svetovému festivalu 
slovenskej mládeže. Festival organizoval od roku 
1980 Svetový kongres Slovákov v trojročných 
cykloch, až do roku 1989 sa však vždy konal za 
hranicami našej republiky za nevôle štátnych 
orgánov v starej vlasti. Od roku 1992 sa podujatie 
uskutočňuje ako Matičný svetový festival 
slovenskej mládeže na Slovensku. Po prvý raz 
sa dejiskom stala atraktívna lokalita slovenských 
veľhôr. Matičný svetový festival slovenskej 
mládeže sa konal v Meste Vysoké Tatry, 
v Poprade, Kežmarku a v Červenom Kláštore 
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča a predsedu vlády Slovenskej 
republiky Roberta Fica.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE – V STREDE SPRAVA J. MARKUŠ, D. ČAPLOVIČ, V. PRÍVAROVÁ A V. SKALSKÝ
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Kde ste žili a čo ste robili v roku 
1968?

Žil som v okrese Prievidza na Slo-
vensku, pracoval som ako zubný lekár 
a ošetroval som baníkov v ich závodnej 
ordinácii.

Ako ste prijali výmenu Antonína 
Novotného za Alexandra Dubčeka 
vo funkcii generálneho tajomníka 
ÚV KSČ? 

Od roku 1948 do roku 1968 som zažil 
už viac zmien, ktoré sa odohrali vo vnútri 
KSČ a keďže som nikdy nebol členom 
strany, nijako zvlášť som ich neprežíval. 
O tejto výmene som sa dozvedel z tla-
če a z ostatných médií. Bral som to ako 
víťazstvo jednej vnútrostraníckej skupiny 
nad druhou. 

Čo ste vtedy vedeli o Dubčekovi a  
čo ste očakávali od jeho nástupu?

Pred jeho zvolením som o ňom nevedel 
nič, potom som sa dočítal, že stranícku 
prípravu absolvoval v Sovietskom zväze, 
kde žil jeho otec. Napriek tomu, že jeho 
vystúpenia zneli sympaticky, nič som si 
od jeho nástupu nesľuboval, ani neskor-
šie, veď komunisti aj ďalej zostávali v čele 
všetkého diania a najmä v mestách, akým 
bola Prievidza nedošlo k žiadnym prevrat-
ným zmenám.

Ako ste nazerali na reformné 
úsilie nového vedenia a v akej 
miere ovplyvnili prvé reformy váš 
osobný život? 

Reformné úsilie, prezentované v televí-
zii, rozhlase a v tlači, sa mi zdalo prospeš-
né, ale môj osobný život to neovplyvnilo, 
pracoval som ako predtým, starosti zosta-
li starosťami a všetko som musel riešiť 
sám bez ohľadu na to, čo sa robí v strane 
a vláde. Žiadnym zázrakom som neveril, 
lebo sovietska armáda tu prakticky bola 
aj pred vstupom vojsk, a poučili ma aj 
maďarské udalosti  z roku 1956, že Mosk-
va žiadne podstatné zmeny nepripustí.      

Ako ste sa dozvedeli, že je 
Československo obsadené 
vojskami Varšavského paktu?

Na to sa už presne nepamätám, myslím 
si, že z rozhlasu a z úst blízkych priateľov 
a známych.  

Čo ste si mysleli o vstupe cudzích 
armád do Československa a ako 
ste naň reagovali?

To isté, čo som si myslel dňa 19. 3. 
1944, keď Maďarsko, vrátane južné-
ho Slovenska, ktoré vtedy bolo jeho 
súčasťou, bez akéhokoľvek varovania 
obsadila hitlerovská armáda. Už ako 
chlapec som pochopil, že to je oku-
pácia a v roku 1968 som mal rovnaký 
pocit. Moja dcéra bola vtedy v detskom 
rekreačnom tábore neďaleko mesta, 
ale na celkom izolovanom mieste. Mal 
som strach o jej bezpečnosť a aj ostat-
ných detí, tak som vyhľadal predsedu 
Okresného národného výboru, aby 
zrušil tábor. Vysmial sa mojim obavám 
a odmietol to s tým, že treba dôverovať 
sovietským súdruhom, ktorí k nám prišli 
práve, aby chránili našu bezpečnosť. 
Tak som poznal, že sú aj ľudia, ktorí so 
vstupom cudzích vojsk - na rozdiel od 
väčšiny - súhlasia. 

Aký bol váš vzťah k Rusom či 
sovietskemu ľudu, respektíve 
k národom štátov Varšavskej 
zmluvy -  zmenil sa po zážitku zo 
dňa 21. augusta 1968?

Moju matku a mňa oslobodila Červe-
ná armáda a bez jej víťazného postupu 
by sme vojnu neprežili. To určovalo náš 
vzťah k Rusom. Aj po vojne som poznal 
veľa slušných ruských ľudí. I medzi 
Maďarmi som vždy mal dosť dobrých 
priateľov a kamarátov. Naše vzťahy sa 
vstupom cudzích vojsk do Českosloven-
ska nenarušili, nikdy som nestotožňoval 
štátnu moc v nejakom štáte s jeho rado-
vými občanmi, vedel som, že aj oni za 
hranicami si myslia svoje. 

S akými  pocitmi ste prijali správu, 
že Československá armáda 
zostala v kasárňach?

Aj to som už zažil v roku 1938, keď bola 
vyhlásená mobilizácia na obranu Čes-
koslovenska a nakoniec vojsko nesmelo 
bojovať… Druhá vec je, že vtedy, i o trid-
sať rokov neskôr by bol márny ozbrojený 

Pohľad
na Československú jarna Československú jar

Prinášame vám zaujímavý rozhovor, ktorý pred niekoľkými týždňami uskutočnila slovenská študentka Iris 
Kupecky, ktorá žije spolu s rodičmi vo Švajčiarsku. Na strednej škole, na ktorej študuje, im tento rok určili 
spracovať na maturitné skúšky niektorú z európskych historických tém. Iris si zvolila rok 1968 v Československu. 
Ako respondenta, ktorému kládla otázky, si vybrala nášho spolupracovníka MUDr. Juraja Szántóa, ktorý nás 
nedávno opustil. Keďže sme sa s ním dohodli na uverejnení tohto rozhovoru, ktorý dnes tvorí časť jednej 
maturitnej práce vo Švajčiarsku, svoj sľub plníme... Napriek tomu, že Jurko Szántó už medzi nami nie je, jeho 
odpovede sú aktuálne, už aj preto, že si v tomto mesiaci pripomíname vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie 
Československa.         (nv)

Nedávna Hodnotiaca správa Európ-
skej komisie, ktorej časť zverejnilo 
uprostred júla slovenské ministerstvo 
vnútra, chváli ostrahu Slovenska na 
ukrajinskej hranici. Slovensko podľa 
komisárov dosiahlo „pozoruhodný 
pokrok“ a „nad očakávania“ sa zlep-
šilo. V niektorých prvkoch vybavenia 
sa hovorí dokonca o „majstrovskom 
diele“.

Najväčší úspech má detekčný sys-
tém na hranici – Epofat, ktorý vyvi-
nula slovenská fi rma s ministerstvom 
vnútra. Tento systém predvádzali aj 
zástupcom z Bruselu, lebo komisia 
uvažuje o centrálnej ochrane hraníc. 
„V iných systémoch zviera vyvolá 

falošný poplach, pri tomto modeli to je 
len človek a v tom je unikátny,“ povedal 
minister vnútra Robert Kaliňák.
Časť východnej hranice prechádza 

aj Karpatskými bukovými pralesmi, 
ktoré zaradilo UNESCO do svetové-
ho dedičstva. „Popasujeme sa s tým 
ťažko. Existuje priorita nad zákonom 
o ochrane prírody, tým je ochrana hra-
nice,“ povedal Kaliňák.

Minister vnútra aj premiér Robert 
Fico hovoria, že výhrady k sloven-
skej pripravenosti nebude mať ani 
Rakúsko, ktoré malo rozporné vyhlá-
senia. Slovensko ešte čaká hodnote-
nie prípravy letísk.

(mož)

Hranice Hranice 
pre Schengenpre Schengen

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV 
ŽIJÚCICH V ČR

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

piatok
19.45 - 20.00
19.30 - 20.00
zostrih utorkového
Rádiožurnálužurnálu

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

odpor proti presile a pravdepodobne by 
bol býval utopený v krvi.

Aký názor máte na 
Československú jar dnes?

Osobne nemám dobrú mienku ani 
o čelných predstaviteľoch Českosloven-
skej jari v KSČ, ale ani v iných stranách, 
ktoré sa naraz objavili ako huby po daždi. 
Obdivujem však tisíce  radových obča-
nov, aj členov strany, ktorí sa angažovali 
za takzvanú ľudskú tvár socializmu a za 
demokraciu. Je ich osobnou tragédiou, že 
následkom toho stratili ideály, existeniu 
a stali sa druhoradými občanmi, ktorí sa 
dvadsať rokov nemohli uplatniť vo svojej 
profesii, dokonca ani ich deti sa nedostali 
na školy podľa svojho talentu a schopnos-
tí. To obdobie aj medzi spolupracovníkmi, 
príbuznými a známymi narobilo veľa zlej 
krvi. Z tohto hľadiska podľa mňa Česko-
slovenská jar priniesla českému a sloven-
skému národu viac škody ako úžitku. 

Iris Kupecky
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Karol Tóth sa zaslúžil o vzostup pôvodnej slovenskej 
tanečnej tvorby. V rokoch 1951 až 1956 bol členom 
Baletu Slovenského národného divadla, do roku 1955 aj 
členom Vojenského umeleckého súboru. Stoličku šéfa 
Baletu SND obsadil v rokoch 1967 až 1972 a potom 
v rokoch 1980 až 1989. Ako pedagóg a choreograf 
pôsobil aj v Záhrebe, Ľubľane a na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave. Jeho choreografi ckú 
tvorbu charakterizuje široké žánrové rozpätie a divadel-
ný tvar inscenácie. Podpísal sa pod pôvodné slovenské 
balety ako „Slávnosti slnovratu“ (1965), „Ikaros“ (1965), 
„Kontemplácie“ (1978), „Čarodejná noc“ (1980), „Poé-
me macabre“ (1978, 1980), „Zaklínadlá“ (1980), „Matka 
a vojak“ (1985). Realizoval tanečné časti opier „Manon“, 
„Predaná nevesta“, „Juro Jánošík“, „Svätopluk“, „Car-
men“ a ďalšie a tiež televízny balet „Peer Gynt“ (1985). 

Bola to fantastická 
spolupráca 

Sólista Baletu SND Jozef Dolinský starší s Karolom 
Tóthom spolupracoval pri viacerých predstaveniach. 
„Tancoval som v jeho baletoch Rómeo a Júlia, Svätenie 
jari, Labutie jazero. Bol to veľmi vzdelaný človek. Čas-
to pracoval v zahraničí, najmä vo francúzskom Lyone, 
neskôr v holandskom Haagu. Dokonca založil baletnú 
školu na Islande,“ spomína Jozef Dolinský. „Spoluprá-
ca s ním bola fantastická. Bol aj mojím pedagógom 
na VŠMU. Prednášal choreografi u. Vyžaroval z neho 
rešpekt. Bol síce kamarátsky, ale hneď ako vstúpil do 
sály, zavládlo ticho.“ 

Vedúca Katedry tanečnej tvorby Dagmar Hubová 
bola tiež jeho žiačkou. O Karolovi Tóthovi zhodne ako 
Dolinský povedala, že ako pedagóga ho charakterizoval 
rešpekt, prísnosť a neuveriteľná rozhľadenosť. „Jeho 
mimoriadne vzdelanie nás automaticky viedlo k discip-
líne. Nikdy sme si nedovolili prísť na Karolove hodiny 
nepripravení alebo niečo nevedieť,“ hovorí D. Hubová. 

Učiteľ choreografi e

Karol Tóth vychoval plejádu skvelých choreografov, 
jeho žiakmi boli Sabovčík, Dolinský či riaditeľka bansko-
bystrického Štúdia tanca Zuzana Hájková. „Bol náročný, 
od študentov veľmi veľa vyžadoval, ale ich aj veľmi veľa 
naučil. Ako kolega mi v mnohom pomohol. Sám bol istý 

Hranice 
pre Schengen

čas vedúcim katedry. Ešte nedávno som 
ho nahovárala, aby k nám opäť prišiel 
učiť,“ priznáva Dagmar Hubová. 

V Bratislave okrem choreografi e učil 
aj hereckú tvorbu. V zahraničí pripra-
voval workshopy a vyučoval aj tanečnú 
techniku. Jozef Dolinský mladší vďačí 
Karolovi Tóthovi za svoj tanečný debut 
v balete „Paquitta“. „Práca s ním bola pre 
mňa stretnutím s profesionálom. Neskôr 
som navštívil seminár pod jeho vedením 
v rakúskom Wolfseggu. Svoje profesionál-
ne nároky formuloval inak. Uňho bola vždy 
komplexná práca techniky, hereckej práce 
a myslenia. Takého profesionála sme tu 
nemali a dlho mať nebudeme,“ presviedča 
Jozef Dolinský mladší. 

Nástup Karola Tótha do jeho prvého 
úseku umeleckého šéfovania Baletu SND 
(1960 - 1972) potvrdzuje v prvom rade 
samostatné pôsobenie baletného telesa 
medzi súbormi Slovenského národného 
divadla. Ako choreograf sa predstavil ešte 
ako poslucháč GITIS-u baletom „Fadet-
ta“ na hudbu Léa Delibesa v roku 1958. 
Počas jeho vedenia sa na formovaní 
repertoáru podieľali aj Marilena Tóthová 
a Jozef Zajko. 

Ikaros aj              
Don Quijote 

Medzi významnejšie inscenácie Karola 
Tótha patria česko-slovenské premiéry 
pôvodných diel „Ikaros“ Tibora Andrašo-
vana, „Deviata vlna“ Karola Odstrčila, ako 
i baletov „Púť v búrke“ (pôvodný názov 
Cesta hromu) Abdulfaza K. Karajeva, 
„Skýtska suita“ Sergeja S. Prokofi eva 
a „Don Quijote“ Ludwiga A. Minkusa. 
Ďalej to boli balety uvedené v slovenských premiérach 

- pôvodný slovenský balet „Rozkaz“ (originálny názov 
Hirošima) na hudbu skladateľa Viliama Bukového, „Slu-
ha dvoch pánov“ Jarmila Burghausera, „Snehulienka 
a sedem trpaslíkov“ Zbyňka Vostřáka. A popri nich zo 
svetového repertoáru „Svätenie jari“ Igora F. Stravin-

ského, „Čarodejná láska“ Manuela de Falla, „Američan 
v Paríži“ Georgea Gershwina, „Peter a vlk“ Sergeja S. 
Prokofi eva a ďalšie. 

Jeho prvou manželkou bola Marilena Halászová, dru-
hýkrát sa oženil so Žofi ou Červeňákovou. 

 Zuzana Komárová

Karol Tóth sa narodil v Bratislave. Pôsobil ako tanečník, choreograf, 
pedagóg, umelecký šéf a riaditeľ baletu. Študoval pod vedením 
L. Lavrovského na Ruskej akadémii divadelného umenia (GITIS). 
V druhej polovici 20. storočia patril medzi našich najvýznamnejších 
choreografov. Zomrel na začiatku júla tohto roku v Bratislave 
vo veku nedožitých 75 rokov.

Zasvätil 

život

tancu

V ROKU 1968 ROBIL KAROL TÓTH CHOREOGRAFIU K „RÓMEOVI A JÚLII“
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V tretej ofi ciálnej súťažnej sekcii známe-
ho karlovarského festivalu Na východ od 
Západu, v ktorej sa predstavujú najlepšie 
fi lmy zo strednej a východnej Európy, 
však bol do vybranej pätnástky zaradený 
aj zaujímavý slovenský fi lm „Rozhovor 
s nepriateľom“, ktorý mal síce na festivale 
v Karlových Varoch premiéru, ale už pred-
tým bol úspešne predstavený na Berlinále 
a dva razy aj na festivale v Cannes.  
Celovečerný hraný debut režiséra Patri-

ka Lančariča, známeho predovšetkým 
z  divadelnej práce, vznikol na motívy 
poviedky slovenského spisovateľa Leopolda Laholy. 
Dej fi lmu sa odohráva v období druhej svetovej 
vojny, ale vďaka niekoľkým záberom zo súčasných 
vojnových konfl iktov posúva svoj časopriestor k vše-
obecnejšej výpovedi. Ako nízkorozpočtový projekt, 
ktorý vznikol z nadšenia niekoľkých priateľov, tvorí 
zaujímavý protipól náročným veľkoprodukciám. 
Hlavné úlohy stvárnili Monika Hilmerová, Juraj Kem-
ka, Marián Miezga, Alexander Bárta, Boris Farkaš 
a Marko Igonda, ktorý spoločne s Petrom Pavlacom 
a Patrikom Lančaričom je aj spoluautorom scenára 
fi lmu.
Mimo súťaž bol v Karlových Varoch uvedený aj 

nový, deväťdesiatminútový dokument Martina Šulí-

ka pod názvom „Martin Slivka – muž, který sázel 
stromy“. Farbistý portrét jednej z najvýznamnejších 
postáv slovenskej kinematografi e Martina Slivku 
je zostavený zo spomienok príbuzných, priateľov 
a spolupracovníkov a je bohato doplnený zábermi 
z rodinného archívu a ukážkami zo Slivkových 
fi lmov. 
 Oba slovenské fi lmy zaznamenali v Karlových 

Varoch veľký divácky úspech. Festival, okrem 
účinkujúcich vo fi lme „Rozhovor s nepriateľom“, 
svojou prítomnosťou ozdobili aj ďalší slovenskí 
herci, medzi ktorými nechýbali ani Danica Jurčová 
a Anna Šišková. 

Eva Kubáňová

OHLIADNUTIE ZA FESTIVALOM

MARTIN SLIVKA - MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY

Podobne ako predchádzajúce ročníky, aj 42. ročník Medzinárodného fi lmového festivalu 
v Karlových Varoch, ktorý sa konal od 29. júna do 7. júla, bol mimoriadne úspešný. 
Divákom predstavili celkovo 220 fi lmov, z toho deväť z nich malo svetové a tridsaťosem 
medzinárodné premiéry. Slovenská kinematografi a nemala v hlavnej súťaži festivalu žiadne 
zastúpenie a na rozdiel od vlaňajška tak tomu bolo aj v súťaži dokumentárnych fi lmov. 
V porote tejto sekcie však bol aj známy slovenský režisér Marko Škop, ktorý vlani za svoj 
dokument „Iné svety“ získal Cenu divákov ako aj zvláštne uznanie poroty.

V Karlových 

Varoch 

úspešné aj

slovenské fi lmy

ZA ANIČKOU

PÁLKOVOU

Až teraz sme sa dozvedeli, že dňa 18. apríla 2007 zomre-
la v Prahe pani Anička Pálková. Bola manželkou hudobné-
ho skladateľa Dušana Pálku, autora prvého slovenského 
tanga „Nepovedz dievčatko nikomu“ a desiatok tanečných 
skladieb rôzneho žánru, z ktorých mnohé sa stali hitmi 
a veľa z nich zľudovelo. Pani Anička pochádzala z pražskej 
patricijskej rodiny Tilleových. Jej otec bol vrchný riaditeľ Živ-
nobanky a strýc Václav Tille bol významný český literárny 
historik a divadelný kritik. Manželstvo s Dušanom Pálkom 
z nej urobilo Slovenku voľbou.

Celoživotne sa zaujímala o všetko slovenské. Raz mi roz-
právala, ako si rada spomína na prvú povojnovú dovolenku 
v Železnom, kde vlastne poznala všetkých členov Pálkov-
skej rodiny. Veru aj kvôli nim nemali Pálkovci jednoduchý 
život. 

Najstarší brat Ing. Ján Pálka, liptovskomikulášsky podni-
kateľ, si vzal za manželku Irenu Hodžovú, dcéru význam-
ného slovenského politika a československého štátnika, 
ktorého po  februári 1948 v súvislosti s prípravou  procesu 
proti Fedorovi Thurzovi na niekoľko mesiacov zatvorili. 
Nebolo divu, že hneď pri prvej príležitosti začiatkom roku 
1949 emigrovali do USA.

Druhý brat, Michal Pálka, ktorý bol na krátky čas povere-
níkom výživy za Demokratickú stranu, si vzal za manželku 
grófku Albertinu Wielkopolskú, s ktorou tiež po februári 
1948 emigroval, pre zmenu do Veľkej Británie.

Aničkin manžel Dušan, najmladší z bratov Pálkovcov, bol 
prepustený z významnej  hospodárskej funkcie, poslaný do 
výroby, ale využijúc svoje hudobné nadanie žil na voľnej 
nohe ako úspešný skladateľ.

Pani Anička pracovala celé roky ako sekretárka 
v nemocnici na Karlovom námestí, neskôr ako dôchod-
kyňa na rôznych miestach, kde využila svoje jazykové 
znalosti. Čo bolo na nej pozoruhodné, bol jej kypiaci opti-
mizmus a neustály záujem o všetko nové. So zanietením 
prežívala novú ponovembrovú dobu. Nepoznal som takú 
optimisticky naladenú ženu, akou bola ona. Ešte aj vo vyso-
kom veku stále sledovala noviny, časopisy,  televíziu a doká-
zala všetko kriticky glosovať. Obdivoval som  jej postrehy, 
lebo sme si často telefonovali. Stala sa predplatiteľkou 
a podporovateľkou česko-slovenského časopisu Mosty, 
kde tisíc korún zaplatila nielen za seba, ale aj za nebohého 
manžela. Spomínam si, ako som ju pravidelne  stretával  
neďaleko Domu slovenskej kultúry, keď chodila nakupovať 
do diétnej predajne na rohu Vladislavovej a Palackého uli-
ce. Vždy plná nákazlivého úsmevu sa ťahala s preplnenými 
cégrami, ale vždy bola ochotná sa na chvíľu zastaviť, poz-
hovárať a povzbudiť. Nie raz som si hovoril, že ten Dušan 
Pálka mal šťastie, že poznal takúto ženu, ktorá sa dokázala 
o všetko postarať, aby on mohol bezstarostne komponovať 
alebo s priateľmi konferovať v Esplanade, či v neskorších 
rokoch so mnou v Dome slovenskej kultúry. Pani Anička sa 
s manželom zúčastňovala na programoch v Dome a potom 
v  Klube slovenskej kultúry. Na spomienkovom podvečere 
v roku 1997, venovanom tvorbe jej manžela, na ktorom 
vystúpili speváčky Melánia Olláryová a Bea Littmanová, 
si ju prítomní návštevníci spolu s umelkyňami uctili potles-
kom. Patrila k ženám, na ktoré sa nezabúda.

Vojtech Čelko

ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM
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  S kým by ste si radi zahrali?
Takých ľudí je veľmi veľa. S Jiřinou Bohdalovou alebo 

s Ivou Janžurovou, ale určite aj s Milkou Vášáryovou. 
  A zo zahraničia?

Moje srdcovky sú Al Pacino a Robert De Niro. A z tej mlad-
šej kategórie Johnny Depp, ale nezaoberám sa tým, lebo aj 
tak sa to nikdy nestane. 

  Okrem diplomu Talent roka 2006 ste dostali aj 
250-tisíc. Na čo iste ich použili?

To nepoviem (smiech). Ja vo všeobecnosti vôbec nie 
som ani príliš sporivý, ani príliš rozmarný typ. Som celkom 
decentný nakupovač. Nie som taká, že za každú cenu musím 
mať  tisícpäťsto vecí, ktoré ani nepotrebujem, ale viem si aj 
dopriať. Peniaze najviac investujem do bytu. 

  Ak máte zlú náladu, prejavujete sa tiež tempera-
mentne?

Iba tí, čo ma dobre poznajú, dokážu spozorovať, že mám 
zlú náladu. Som vlastne melancholický typ. 

  Nechytajú sa teraz za bruchá od smiechu práve 
vaši blízki?

Isteže! (Smiech.) No oni aj tak dobre vedia, kde je sever. 
Celý môj humor je, mimochodom, založený na tom, že si 
robím vtipy sama zo seba. 

  Takže aj u vás ako u mnohých ďalších platí, že 
komik je v skutočnosti smutný človek?

Nie som smutná, to nie. A ani sa mi nepáči, keď sa to takto 
zovšeobecňuje. Poznám veľa humoristov, čo smutní vôbec 
nie sú. No keď sa, napríklad, pozriem na pána Milana Lasicu, 
mám pocit, že je tiež melancholický a hanblivý človek, ale 
či je práve smutný - to neviem. Dokážem si živo predstaviť, 
keď niekto celý život robí iba humor, tak postupne, ako mu 
pribúdajú roky, má odrazu toho vtipkovania po krk a začne 
sa zaoberať vážnejšími vecami. A niekedy ho pretlak zábavy 
a extrovertného rozdávania úsmevov dobehne ako Miloša 
Kopeckého. Neusmievate sa totiž len pred kamerou, aj okolie 
si stále žiada svoje. Raz mi Milan Lasica spomenul, aké mu 
je nemilé, keď od neho každý očakáva, aby bol vždy zábavný. 
A môj kolega Roman Pomajbo cíti ako svoju povinnosť rozdá-
vať dobrú náladu! Veľa som o tom uvažovala, prečo to tak je, 
ale asi sa to dozviem až neskôr. 

  Ak sa kohokoľvek pýtame na slovenský humor, 
každý sa hneď odvolá na dvojicu Lasica a Satinský 
a vzápätí „odchádza“ do Česka za Voskovcom a Weri-
chom. Vy máte aj iné vzory?

Ide o bardov intelektuálneho humoru a pre ľudí predstavujú 
„dobrú značku“, preto ich všetci spomínajú. Veľmi som mala 
rada Českú sódu, ale neviem, či to bol môj vzor. Na Sloven-
sku máme jemnejší humor, bojíme sa ísť nadoraz. 

  Sme, nebodaj, menej zlomyseľní ako české 
nátury?

Slováci sú skôr bojazliví. Bolo to vidno aj na tom, ako dlho 
si slovenský divák nevedel poradiť, čo si má vlastne myslieť 
o S. O. S. Keď Milan Lasica vyhlásil, že sa mu páčime, mnohí 
boli šokovaní, prečo práve my a ako to, ale napokon si pove-
dali, že sa budú držať jeho mienky. Sú nerozhodní, keď majú 
prijať nové, neobvyklé veci. To je naša povahová črta – keď 
príde niečo nové, sme v rozpakoch. A veľmi radi kritizujeme 
všetko, čo je iné. 

  Zistili ste to, keď ste sa po dlhšom čase vrátili 
z Talianska?

Nechcem zovšeobecňovať, ale keď som sa vrátila domov, 
naplno som si uvedomila, ako u nás funguje systém ofrfl ať 
všetko, čo je iné a nové, ale nespraviť nič pre to, aby som 

ja vytvoril niečo lepšie. Tento model funguje vo všetkých sfé-
rach, akoby sme mali akýsi komplex menejcennosti. Keď sa 
Talianovi niečo nepáči, tak do toho nerýpe a orientuje sa na 
to, čo sa mu páči. Naši ľudia to vnímajú presne naopak. 

  Ako vnímajú Taliani reality šou?
Tieto formáty sa v Taliansku vysielajú podstatne dlhšie ako 

u nás. Teraz tam prichádza nová generácia mladých ľudí, pre 
ktorých je už takýto typ zábavy starinou a radšej sa vracajú 
k tomu, čo fungovalo predtým – k divadlu či fi lmu. V posled-
ných rokoch v Taliansku vzniká veľmi silné náročné kino. 
Verím, že to časom príde aj k nám, lebo prehnané masíro-
vanie má niekedy za následok dobrú vec - ľudia si odrazu 
uvedomia, čo už naozaj nechcú.

  Napriek tomu ste sa zúčastnili na projekte reality 
šou televízie JOJ Celebrity camp. Bolo to ťažké rozhod-
nutie - prijať ponuku moderátorky?

Išla som do toho, lebo ma tam zavolali ľudia, s ktorými som 
už spolupracovala, a tí ma presvedčili, že to bude zábavno-
poznávacia súťaž podobná Pevnosti Boyard. Bola, ale až 
na mieste som pochopila, že keď máte 26 ľudí pokope, tak 
medzi nimi zákonite vzniknú situácie, s ktorými ste nepočítali, 

ale pre televíziu sú príťažlivé. No neľutujem. Bol to zaujímavý 
experiment. Mojou šálkou kávy je však herectvo a tomu sa 
chcem venovať aj naďalej.

  Čím si vysvetľujete, že komičiek je tak málo, a ak 
sú, ako napríklad vy, tak v obklopení mužov?

Raz mi jedna novinárka povedala, že je to preto, lebo 
ženy sa veľmi nerady znevažujú. Ja naopak - veľmi rada. 
A v divadlách je komičiek veľa - Zuzana Mauréry, Oľga 
Belešová, Helena Krajčiová, a to nehovorím o Milke Vášáry-
ovej, Kamile Magálovej či Zdenke Studenkovej. 

  Mám na mysli komičku vášho razenia, čo tvorí 
vlastné texty.

Vyštudovala som bábkoherectvo, kde platí pravidlo - čo 
si človek neurobí a nevymyslí sám, to nemá. Som zvyknutá 
vymýšľať si za pochodu. Navyše, mám dobrý tréning z nášho 
autorského divadla GUnaGU, kde veľmi často zasahujeme 
do režijnej koncepcie. Zistila som, že mi robí obrovský pro-
blém dodržiavať daný text, lebo nie všetky slovné spojenia mi 
„idú“ do úst, a keď necítim potrebné stotožnenie, ihneď sa to 
snažím nejako inak zabaliť. Presnosť ma zväzuje. 

Tina Čorná
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Najradšej
si robím

vtipy

zo seba

Petra Polnišová sa narodila v roku 1976.
Vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave. 
Pôsobila v Anglicku a Miláne.
Po návrate na Slovensko sa stala členkou divadla GUnaGU.
Do povedomia verejnosti vstúpila 
vďaka relácii S.O.S., ktorú spoločne
s Danom Danglom, Petrom Sklárom
a Romanom Pomajbom
pripravuje v Slovenskej televízii.
Hrá aj v Divadle Aréna
v inscenácii „Plyš“
a v Divadle L+S v projekte 
„Lipa spieva Lasicu“. 
V máji 2006 sa vydala
za architekta Jaroslava Takáča.
V tom istom mesiaci
získala cenu 
Talent roka 2006. 
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Plačem iba v špajzi
 „Stretávam sa len s vtipnými ľuďmi, je to asi moja krvná skupi-

na. Myslím si, že keď je človek uvoľnený, nerozmýšľa o tom, čo 
si o ňom pomyslia, keď niečo povie alebo urobí, tak pozerá na 
svet cez prizmu humoru a som presvedčená, že takéto gény má 
každý človek,“ reaguje Oľga Feldeková na otázku, či sú Slováci 
vtipní ľudia. V relácii 7EDEM s.r.o. si z nej kolegovia strieľajú, 
ich podpichovania či ironické poznámky často prekračujú hrani-
ce, ktoré zvyčajne znesú len ženy. Oľga Feldeková však tvrdí, 
že jej to neprekáža. „Viem, že mi to nehovoria v zlom, majú ma 
radi a nemajú dôvod byť voči mne zákerní. Jednoducho som 
pre nich terč, všeličo im príde na um, keď sa na mňa pozrú, 
ale keď im to urobí dobre, nech sa páči. Riadim sa poľským 
heslom: je jedno, či ťa niekto spomenie v zlom, alebo v dobrom, 
hlavná vec, že ťa spomenie. V 7EDEM s.r.o. však sedím, nepo-
trebujem, aby ma spomínali, ale že ma berú a vedia, že mne 
to môžu povedať, lebo som ich kamarátka, to je veľmi fajn a ja 
to znesiem.“ Okrem moderátorky Eleny Vacvalovej je v relácii 
jedinou glosujúcou ženou, Adéla Banášová aj Zuzana Fialová 
po čase odišli. „Neviem, či je na Slovensku málo vtipných žien, 
v relácii sme vlastne dve, pretože aj Eňa Vacvalová glosuje a je 
vtipná a pohotová.“ Muži majú v živote väčší nadhľad, možno 
preto, že ich nezaťažujú maličkosti, ako napríklad domácnosť. 
„U väčšiny mužov, ktorí so mnou sedia v relácii, okrem toho, 
že sú bystrí a inteligentní, je to aj tréning, humor mnohí z nich 
robia roky rokúce. Keď sa niekto venuje zábavným reláciám 
viac ako dvadsať rokov, vie, čo na divákov zaberá. Môj muž 
nie je v 7EDEM s.r.o., ale má zmysel pre humor, a tak bystro 
mu to myslí, že aj jemu ďakujem, že mám doma tréning. U nás 
trénujem dennodenne štyridsaťštyri rokov, uraziť sa nemôžem, 
lebo by sme sa stále hádali, tak sa mu snažím pingpongovú 
loptičku vtipov, irónie či výrokov vrátiť. S piatimi deťmi a s dvomi 
babičkami, ktoré u nás bývali a nepraktickým mužom – umel-
com jednoducho musíte mať zmysel pre humor a rodinné situá-
cie aj takto brať.“ Oľga Feldeková hovorí, že humor jej pomohol 
prežiť aj pubertu piatich detí. „Vydávala som sa veľmi mladá 
a keď dorastali, nemala som ani ja ďaleko od puberty, pamätala 
som si svoju a chápala som ich, veď aj mne ako matke piatich 
detí sa občas podaril pubertálny kúsok. Nezasahovala som, nič 
zložité som s deťmi neriešila. Taká veľká rodina sa dá zvládnuť 
len s dobrou náladou. Keby sa človek len ľutoval a stále by 
rozmýšľal, ako mu je ťažko, ako mu ktosi stúpil na otlak, tak by 
sa to nedalo prežiť. Ale keď si povie, že život je taký, aký je a že 
nejaké šliapance na otlak si netreba všímať, tak to ide. Sú situá-
cie, keď vám ochorie dieťa a ochorie vám vážne, to nie je nič 
na smiech a potom sa jeden kútik v dome vždy nájde, možno 
špajza, a tam si sama, aby vás nikto nevidel, poplačete.“

Vtipná na 430 slov
Ešte nedávno písala Oľga Feldeková týždeň čo týždeň 

fejtón, ktorý musel mať presne 430 slov a musel byť vtip-
ný a vypointovaný. „Ja mám také šťastie v živote, že sa mi 
vždy niečo stane. Obyčajne som centrom posmechu, ktorý 
sa udeje, a keďže som sa už zbavila pocitu trápnosti, ktorý 
som kedysi v sebe nosila, teraz to tak neprežívam a snažím 
sa o tom písať alebo rozprávať. Niekedy sa mi stali aj dva 
trapasy naraz a ja som potom selektovala, čo bolo trápnej-
šie a čo sa dalo použiť vo fejtónoch a čitateľa to pobavilo.“ 
Spisovateľka a glosátorka hovorí aj o svojich literárnych 
snoch. Tvrdí, že každý spisovateľ píše sám o sebe, aj 
autor sci-fi  si nájde vo svojom diele miestečko, kde samého 
seba ako literárnu postavu umiestni. „Prežité mám už dosť, 
poznámok mám veľa, ale Pánbožko si asi myslí, že ešte nie 
je ten pravý čas a vymýšľa si stále pre mňa ďalšie a ďalšie 
činnosti a roboty. Dejú sa mi mrzutosti. Keď už som si pove-
dala, že si budem na laptope, ktorý som dostala ako darček 
od môjho muža, a to bolo pred tromi rokmi, v tichosti písať 
svoje prozaické veci, potom si to zamknem a nikto mi to 
nebude čítať, tak som sa doteraz k nemu nedostala. Píše na 
ňom neustále môj muž, dovolil mi napísať na ňom tých 430 
slov, ale naozaj viem iba písať, takže prekopírovať na dis-
ketu to už musel on a o ďalších funkciách počítača nemám 
ani poňatia. Ale hovorím si, že to tak má byť, mám dve malé 
dvojročné vnučky, keď strážim jednu, potom mám výčitky, že 
nie som s tou druhou a hneď sa ako opatrovateľka ponúkam 
druhej dcére. Takže len nasávam a nasávam a nepíšem 
a nepíšem. Som rada, že mi vyšla aspoň kniha fejtónov 
„Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla na 
sen“ a čitatelia mali o ňu veľký záujem.“ Na otázku, či sa 
nebojí pani Oľga chorôb a staroby, prípadne či zabudne, 
čo chcela napísať, má teóriu, že aj to by bolo rozhodnutie 
niekoho zhora a ona ho prijme. „Ale Boh je spravodlivý, vidí, 
čo všetko robím pre svoju rodinu a že sa na písanie pripra-
vujem, vidí, ako si to ukladám v pamäti a robím si zápisky, 
a iste mi dopraje, keď vnučky pôjdu do škôlky, aby som si 
zarobila na nový laptop a budem mať svoju pracovňu, kde 
ma nikto nebude rušiť a konečne začnem písať. Čiže, je 
to dané niekde medzi nebom a zemou.“ Spisovateľka už 
dávno akceptovala, že keď doma pracuje muž, tak sa chodí 
po špičkách, ale žena – spisovateľka je viac rozptyľovaná. 
„Keď má muž veľkú prácu a povie doma, že pracuje, tak na 
to zoberiem hneď ohľad a keby písal v posteli, tak mu raňaj-
ky a obed prinesiem aj tam. Žena musí navariť a postarať sa 
o rodinu, tak som popritom naozaj stihla len tých 430 slov, to 
bola pre mňa len menšia pauza medzi dvoma praženicami. 

V humore
mám

 dlhoročný
 tréning

Oľga Feldeková dlhé roky žila 
v tieni svojho manžela, spisovateľa 
a prekladateľa Ľubomíra Feldeka. 
Hoci tiež písala a pracovala ako dramaturgička, 
pre verejnosť bola neviditeľná. Mama piatich detí 
rozbehla svoju televíznu kariéru až ako stará mama 
a diváci ju týždeň čo týždeň môžu sledovať ako vtipnú 
glosátorku v relácii  7EDEM s.r.o. v slovenskej televízii Markíza.

VALÉRIA KOSZORUOVÁ 
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vek má aj svoje výhody, isté veci si už môže dovoliť. „Keď má 
niekto o päť rokov menej ako ja, hneď mu tykám a tvárim sa, 
že som teta. Doteraz mi to prechádza a čakám, kedy mi niek-
to povie: kedy sme si my dvaja potykali!“ Priatelia a manželia 
Oľginých dcér neberú svokru ako mediálnu hviezdu. „Dcéra 
Anička sa nedávno vydala za Mexičana. Bol u nás, ukazovala 
som mu časopis, kde som bola na titulke. Iba sa usmieval, 
nerozumel tomu. Najviac mi mediálnu „slávu“ dopraje môj 
muž, hovorí, že on už slávny bol, tak nech som teraz slávna 
ja. Ale ja sa tak necítim, ja som mama od sporáka, robila som 
síce v novinách a aj dramaturgičku na bratislavskej Kolibe, ale 
bola som neviditeľná. Všelikto sa mi prihovára a to ma mýli, 
vždy rozmýšľam, odkiaľ toho človeka poznám. Raz sa mi pred 
bratislavským Tescom prihovoril celkom príjemný pán, ja som 
si myslela, že by som ho mala poznať, vrhla som sa na neho, 
familiárne som sa mu prihovorila, vybozkávala som ho a on mi 
povedal: Pani Feldeková, ale ja vás poznám iba z televízie!“ 

Teraz pripravujem druhú knihu fejtónov, ale už nemám nad 
sebou bič každotýždenného uverejňovania a aj moje okolie 
vie, že v pondelok nenesiem do redakcie fejtón. Trošku to 
zneužíva a ja neviem povedať nie, a tak kniha zatiaľ stojí.“ 
Fejtónista a glosátor často spomína svoju rodinu a okolie 
vo svojich dielach. Česká spisovateľka Halina Pawlowská 
svoje deti za časté spomínanie v médiách vraj fi nančne 
odškodňuje. Ako to rieši pani Oľga, ktorá si tiež svoju rodinu 
berie na mušku? „Toľko peňazí ako Halina som nezarobi-
la a odškodňujem ich za to, že sme si ich vôbec dovolili 
mať. To, čo zarobím, im rozdelím bez ohľadu na to, či ich 
v nejakých poviedkach pranierujem, alebo nie. Ale moja 
najbližšia rodina má zmysel pre humor. Ja, môj muž aj moje 
deti tvrdíme, že humor to nie je len robiť si psinu z druhých, 
ale vedieť sa zasmiať aj sám na sebe. Takže, aj keby som si 
urobila posmech z blízkych, vždy som tam zakomponovaná 
aj ja ako tá najsmiešnejšia.“

Svokra ako TV hviezda
Televízna kariéra Oľgy Feldekovej sa rozbehla v jej v zre-

lom veku, bola už starou mamou. „Malo ma to postihnúť skôr, 
sama nerozumiem, ako sa mi to po šesťdesiatke mohlo stať. 
Dokonca ma oslovil módny ateliér, že budú robiť módnu pre-
hliadku v bratislavskom PKO. Hovorím si, no toto, keď som 
mala dvadsať, pes po mne neštekol a v tomto požehnanom 
veku si mám klásť nohu pred nohu, veď spadnem z toho móla! 
Ale keďže som za každú volovinu, dala som sa nahovoriť 
a dopadlo to celkom dobre. Keby sa dal vek zmazať, bolo by 
to fajn, ale potom si hovorím, načo? Chybou dnešnej spoloč-
nosti je, že mnohí si neuvedomujú, že vek nie je kvalifi kácia, 
čosi vedia mladí, čosi vedia starší. Ale Júliu už hrať nikdy 
nebudem, aj keby som sa hneď dala na herectvo, isté roly 
v živote sa už nedajú zahrať v tomto veku. Aj keby som sedela 
u imidžmejkra od rána do večera.“ Oľga priznáva, že vyšší 

OĽGA FELDEKOVÁ A MY

Olinka je, ako vlastne celá 
rodina Feldekovcov, úzko spätá 

s vydavateľom Slovenských 
dotykov, Slovensko-českým 

klubom. A pochopiteľne tiež s úzko 
spolupracujúcim Slovenským 

literárnym klubom v ČR, ktorému od 
jeho vzniku v roku 2002 predsedá. 
Od roku 2004 je aj predsedníčkou 

redakčného kruhu literárneho 
štvrťročníka, česko-slovenskej 

revue Zrkadlenie-Zrcadlení. 
Účinkovala, podobne ako jej manžel 
Ľubo a dcéra Katka, v dlhom rade 

podujatí oboch klubov. Ďalšia 
dcéra Anička je autorkou mnohých 
fotografi í v Slovenských dotykoch, 

organizovali sme aj jej veľmi úspešnú 
výstavu. Spolupracovali sme však 

aj pri prezentácii kníh vydavateľstva 
Metafora syna Feldekovcov 

Martina, či predstavenia mímky 
Olinky Feldekovej, ďalšej dcéry 

spisovateľskej dvojice. Slovenský 
literárny klub v ČR vydal minulý 

rok knihu hlavy rodiny - Ľubomír 
Feldek V (OTCOVEJ) PRAHE 

s podtitulom Poznámky na pamäti, 
opäť s Aničkinými fotografi ami. Olinka 

zasa napísala aj predhovor ku knihe 
fejtónov šéfredaktorky Slovenských 
dotykov Nade Vokušovej Ako rozbiť 
dúhu, ktorú vydal Slovensko-český 

klub v roku 2004. Olinka Feldeková, 
okrem toho, že nie je vždy úplne 

docenenou prvou dámou slovenskej 
humoristickej prózy, je predovšetkým 

aj fantastickou spoločníčkou 
a svorníkom v klenbe celej výnimočnej 

rodiny, do ktorej sa tak trochu, 
neskromne až drzo počítame...

(vs)
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Všetko však dopadlo inak a po ohlásenej neúčasti zra-
neného Ladislava Nagya ho tréner znovu povolal. Uram 
nastúpil v úvodnom zápase proti Nórsku v prvom útoku 
s Kapušom a Šatanom a zároveň aj otvoril skóre Slo-
venska na šampionáte. V treťom zápase proti Kanade 
ho dokonca vyhlásili za najlepšieho hráča tímu. „Bol som 
rád, že som tam napokon išiel. Keď som strelil prvý gól, 
celá nervozita zo mňa opadla. Potreboval som ho dať, 
lebo strašne veľa ľudí mi reprezentáciu neprialo a mnohí 
hovorili, že na medzinárodnú úroveň nemám,“ zaspomí-
nal na posledný svetový šampionát a nezabudol podotk-
núť, že svoju prípadnú účasť v reprezentácii prehodnotil 
a keby mu prišla ponuka, tak by neváhal. „Všetko závisí 
od výkonu v extralige.“ 

Podľa viacerých hlasov Marek na šampionáte zatienil 
aj naše hviezdy NHL, i keď v zámorí nikdy nehral a ani sa 
na to necíti. „NHL je najlepšia súťaž na svete a ja nemám 
parametre na to, aby som tam bol, aby si ma niekto 
všimol a aby som tam vôbec dostal šancu. Odmalička 
som mal problémy s výškou a všetci mi to dávali najavo, 
v NHL sú vyložene veľkí chlapi. Ako mladý chalan som 
na NHL vždy myslel, ale postupne ma to prechádzalo,“ 
priznáva najlepší hráč extraligy.

Ako malý chcel byť bačom, no osud to zmenil. Našťastie. Hokejista Marek Uram má za sebou úspešnú 
sezónu v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži, a hoci ho majstrovský titul Slovana Bratislava, 
ktorého dres oblieka, hreje pri srdci, záver sezóny si vedel predstaviť aj ináč. „Po titule v extralige 
prišli majstrovstvá sveta v Rusku, a tie mali podľa mňa nešťastný koniec pre celý slovenský tím,“ 
netajil sklamanie. Na druhej strane ho však potešil fakt, že si po dlhšom čase opäť mohol obliecť aj 
reprezentačný dres, keďže tréner Július Šupler ho po troch prípravných zápasoch z nominácie najskôr 
vyradil. Vtedy Marek vyhlásil, že to vzhľadom na predpokladaný príchod zámorských hráčov očakával, 
a oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry. Necítil známy hokejista po takej skvelej sezóne krivdu? 
„Ťažko povedať, či krivdu, ale sklamanie tam bolo. Ale určite som bol rozhodnutý, že keby ma nezobrali 
na tieto majstrovstvá, tak s reprezentáciou skončím, už mám na to aj vek.“ 

Do školy nechodil
K hokeju sa Marek dostal ako šesťročný. „Do prípravky 

u nás v Liptovskom Mikuláši som išiel cez kamaráta, hokej 
ma veľmi bavil.“ Traduje sa vôbec v rodine Uramovcov 
hokejový chlebíček? „Nie, môj otec športoval len na 
krajských úrovniach, nikdy nešiel so športom ďalej, a mama 
sa športu venuje skôr rekreačne. Boli však fantastickí v tom, 
že ma nechali robiť to, čo ma bavilo, a podporovali ma 
v tom. Mama sa stále smeje, že som mal presne stanovený 
svoj cieľ, išiel som za ním a som len rád, že sa to podarilo. 
Ale jeden čas som chcel byť bačom, to mi však nevyšlo,“ 
smeje sa hokejista, pre ktorého boli vždy vzorom Žigo Pálffy 
a Zdeno Cíger. Škola mu vraj nikdy nešla. „Nebol som 
dobrý študent, mal som aj dvojku zo správania. Do školy 
som veľmi nechodil, radšej som vždy išiel na tréning alebo 
niekde inde, takže som mal aj nejaké neospravedlnené 
hodiny, čo bol vtedy dosť veľký problém. Okrem prestávok 
som v škole nemal rád žiadny predmet, ale napríklad na 
základnej mi nerobila problém matematika, v tom som bol 
vcelku dobrý a nemusel som sa učiť. Ale potom neskôr, keď 
som sa učiť musel, mi už ani tá nešla.“ Marek študoval na 
strednej elektrotechnickej škole, no nedokončil ju. A dôvod? 
Nechuť chodiť do školy.

Míňa na dovolenky
Hoci po svetovom šampionáte dostal od klubu o dva a pol 

týždňa dlhšie voľno, na klasickú dovolenku pri mori nešiel. 
„Nebol som nikde, dva týždne je strašne krátky čas, musel 
som aj kadečo vybaviť, boli to také ulietané týždne. Ale teraz 
v júli  máme tri týždne voľno, takže určite niekam pôjdem, 
i keď ešte netuším kam.“ Dovolenku si vraj užije a je to jed-
na z vecí, na ktorú míňa najviac. Páčilo sa mu na Maledi-
vách, jeho obľúbenou destináciou sú aj Kanárske ostrovy. 

„Bol som tam veľakrát a vždy tam bolo úplne super,“ nad-
chýna sa. Okrem oddychu si rád dopraje dobré oblečenie, 
kvalitné jedlo a jeho slabosťou sú autá. „Vo všeobecnosti sa 
mi páčia veľké, a keďže mám psa, tak také aj potrebujem. 
Mojím snom vždy bolo kúpiť si Mercedes, a to som si splnil. 
Tieto autá mám rád.“ Vie sa Marek za volantom odviazať? 
„Ťažko povedať. Záleží na situácii, či sa ponáhľam, alebo 
nie, ale nemyslím si, že by som riskoval.“ 

Keďže k hokeju patrí aj popularita, zaujímalo nás, či 
si to viac uvedomuje v letnom období, keďže má aj viac 
voľna. „Sem-tam sa stane, že sa ľudia otočia, ale nie je 
to nič extra. A dievčatá mi neposielajú žiadne listy ani 
maily, ani esemesky. Do môjho súkromia si veľa ľudí 
nepúšťam,“ hovorí s úsmevom. A naozaj. Súkromiu sa pri 
našich otázkach oblúkom vyhol. Podobne aj plánom do 
budúcnosti. „Toto je otázka, nad ktorou sa človek zamýšľa 
čoraz viacej, ako mu roky pribúdajú, ale verím, že hokej 
budem hrať ešte nejaký ten rok, takže riešenie zatiaľ 
posúvam. Určite nejaké plány sú, ale ešte nič konkrétne.“ 
Vrátil by sa späť na Liptov? „Človek nikdy nevie, čo sa 
môže stať. Mne sa Mikuláš páči, mám tam postavený dom, 
takže, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy.“

Monika Krčmárová

Hviezda
Slovana Bratislava
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● št. 2. 8. o 16. 30
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
JÚLIUS KOLLER – J. K. U. F. O.
Vernisáž výstavy slovenského výtvarníka
Organizuje: Galéria ARTandCONCEPT, BonArt,
Slovenský inštitút a Slovensko-český klub
Výstava potrvá do 31. 8.

● št. 2. 8. o  18.00
Galerie Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1
VLADIMÍR HAVRILLA – TEN MINUTES
Vernisáž výstavy slovenského výtvarníka pod záštitou
ministra zahraničných vecí ČR Karla Schwarzenberga a 
veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka
Výstavu organizuje BonArt a Galerie Artandconcept a OZ 
NIKA v spolupráci so SNG Bratislava, Nadáciou Český fond 
umenia Praha, Slovenským inštitútom Praha 
a Slovensko-českým klubom
Výstava potrvá do 30. 8. 

● st. 22. 8. – ne. 26. 8.
Litoměřice - kino Máj, Letní kino a divadélko Minimax
LITOMĚŘICE PO SIEDMYKRÁT
Filmový festival na tému Stret generácií

Slovenská účasť:
 24. 8. Fero Fenič – dokumentárna tvorba
 24. 8. Dušan Hanák – Obrazy starého sveta
 25. 8. Dušan Trančík – Pavilón šeliem
 26. 8. Martin Šulík – Všetko, čo mám rád
 25. 8. Vystúpenie skupiny Živé kvety

● ut. 28. 8. – ne. 2. 9. 
Ovocný trh, Praha 1
PRAŽSKÝ JARMARK
Medzinárodný folklórny festival
Vystúpenie folklórnej skupiny 
Gernátovci z Turzovky a súboru Kysuca

● št. 30. 8. od 18.00
Loď Európé, prístavisko Na Františku, Praha 2
PLAVBA PO VLTAVE K 63. VÝROČIU SNP A 30. VÝROČIU KSK

● od pi. 3. augusta
Café Teatr Černá labuť, Na Poříčí 25,
JURAJ ŠAJMOVIČ - OLEJE

(Zvýraznené podujatia usporadúva 
alebo spoluusporadúva Slovensko-český klub, 

vydavateľ Slovenských dotykov)

INFO

Často som si kládol otázku, kam mohla viesť cesta 
Klubu slovenskej kultúry, keby Ivana predčasne smrť 
nevytrhla z našich radov.

Iste vyslovím aj za iných vďačnosť, že som mal 
možnosť poznať ho a byť v jeho spoločnosti. Na 
takého človeka sa nezabúda.

Vojtech Čelko

WARHOL V PRAHE

Návštevníci Prahy môžu od druhej polovice júna až 
do 21. októbra vidieť v Múzeu Kampa dve desiatky 
obrazov Andyho Warhola, výrazného amerického 
umelca druhej polovice minulého storočia a hlavného 
predstaviteľa pop-artu pochádzajúceho z východné-
ho Slovenska. Výstava s názvom „Disaster Relics“ je 
zameraná na tému smrti. „Tá ho fascinovala, vyspo-
riadaval sa s ňou celý život,“ povedala Meda Mládko-
vá, zakladateľka a mecenáška múzea. Obrazy súvi-
sia so smrťou známych osobností, napríklad Marilyn 
Monroe alebo prezidenta Kennedyho. Stvárňujú tiež 
anonymné autonehody alebo elektrické kreslo. 

„Warhol sa zaoberal ľudskou schopnosťou nájsť 
v osobnej tragédii sliedičské potešenie,“ uviedla his-
torička umenia Aneta Georgievska-Shine. „V kata-
strofách vyjadril spôsob, akým spoločnosť, túžiaca 
po takomto pohľade, okráda človeka o súkromie, 
dokonca aj v najintímnejších chvíľach,“ dodala. „Tak 
ako on myslel, tak my dnes žijeme, preto som chcela 
Warholove diela vystaviť v Prahe,“ povedala Meda 
Mládková.     (hš)

NÁVŠTEVA 
PROFESORA 
PÁLKU

Redakciu Slovenských dotykov 
navštívil na začiatku júla John Pálka 
z USA. Emeritný profesor biológie na 
univerzite v Seattli je jediným vnukom 
významného slovenského politika 
a československého štátnika Milana 

SPOMIENKA NA IVANA 
ADAMČÍKA

Prvého augusta uplynie desať rokov od odchodu 
Ivana Adamčíka. Dlhoročný predseda Klubu slo-
venskej kultúry patril medzi osobnosti slovenskej 
Prahy. Aj keď niektoré slová možno znejú ako fráza, 
v Ivanovom prípade to nie je pravda.V myšlienkach 
je stále s nami. V pražských slovenských kruhoch 
sa pohyboval už od čias vzniku tunajšieho miest-
neho odboru Matice slovenskej. Po vytvorení Klubu 
slovenskej kultúry si vzal na starosť organizovanie 
športovo-vlastivedných zájazdov na Slovensko.
Veru nejeden z pražských mládežníkov mu vďačí za 
poznanie Slovenska a trvalý vzťah k športu. Ivan sa 
svojím životom pre mnohých z nich stal ozajstným 
vzorom. Športovec, vedec a vysokoškolský učiteľ. 
Nezištne využíval svoje kontakty získané v študent-
ských rokoch na organizovanie vodných športov 
na východnom Slovensku, vysokohorskej turistiky 
v slovenských horách v letných mesiacoch, zimných 
športov v Tatrách a zase cez prázdniny pre školá-
kov organizovaním plaveckých kurzov v Santovke, 
neďaleko Levíc. V tých rokoch sa v Prahe pre mládež 
nad pätnásť rokov, pokiaľ nešlo o organizovaný šport 
v kluboch, nekonali skoro žiadne športové akcie. Túto 
medzeru Ivan dokázal zaplniť a kurzy windsurfi ngu na 
Šírave či Ružinskej nádrži získali veľkú obľubu. Nikdy 
nezabudol popri tom venovať pozornosť priblíženiu 
Slovenska nielen po športovej, ale aj vlastivednej 
stránke. Od polovice osemdesiatych rokov sa stal 
podpredsedom Rady Klubu slovenskej kultúry. Osob-
ne som sa s ním zoznámil až v roku 1985, keď som 
začal pracovať v Klube slovenskej kultúry, aj keď som 
o ňom počul už dávno predtým. Ivan bol neobyčaj-
ne charizmatický človek. Pokojný, vždy s úsmevom, 
trpezlivý, tolerantný a čo mi na ňom najviac impo-
novalo, bola jeho schopnosť načúvať iným. Iste to 
nemal v živote jednoduché. Už len pre svoj pôvod - 
bol synom evanjelického farára z Prenčova. Po štúdiu 
na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave sa od roku 1961 zamestnal 
v Prahe, kde pôsobil vo výskume. Neskôr začal pred-
nášať na Českom vysokom učení technickom.V roku 
1990 sa stal vedúcim katedry mikroelektroniky. Ako 
učiteľ bol medzi študentmi a kolegami veľmi obľúbený 
i pre svoju žičlivosť. Vedeckú a pedagogickú činnosť 
dokázal zladiť so spolkovou činnosťou. Ťažko niesol 
rozdelenie Česko-Slovenska, ale snažil sa v rámci 
svojich možností urobiť čo najviac pre dobré vzťahy 
medzi obidvomi krajinami. V roku 1992 sa stal pred-
sedom Rady Klubu slovenskej kultúry. Po vytvorení 
Slovenskej evanjelickej cirkvi v Českej republike sa 
stal jej poddozorcom. V dosť neprehľadnej situácii po 
rozdelení Československa sa tešil neformálnej auto-
rite medzi pražskými Slovákmi a ich spolkami a niet 
divu, že jeho návrh na vytvorenie neformálneho Fóra 
slovenských aktivít bol akceptovaný.

Jeho zmysel pre povinnosť a zodpovednosť za 
raz prevzaté záväzky, najmä v osobnom živote, mu 
nedovolili hľadať jednoduché riešenia. Nie raz som si 
hovoril, či nie na jeho škodu, ale vyplývalo to z jeho 
povahy a rodinnej výchovy. Vždy obdivujem to, čo 
nedokážem a aj tomto smere mi Ivan bol vzorom. 

Hodžu (1878-1944). Profesor John Pálka navštevuje 
od roku 2002, keď boli prevezené pozostatky Milana 
Hodžu z Chicaga na Národný cintorín do Martina, 
každý rok starú vlasť. Tento rok navštívil Slovensko 
dokonca dvakrát. Zúčastnil sa na treťom ročníku 
Hodžových dní v Martine a na spomienkových 
oslavách stého výročia kovačického procesu 
v Kovačici vo Vojvodine, kde významnú úlohu zohral 
aj jeho starý otec. Veď jeho prvý volebný mandát 
pochádzal z Dolnej zeme, keď bol zvolený za poslanca 
uhorského snemu za dolnozemských Slovákov 
v Kulpíne. V Prahe počas svojho pobytu študoval 
v Archíve Národného múzea fond svojho starého 
otca. Profesor Pálka pripravuje knihu o svojich 
rodičoch Ing. Jánovi a JUDr. Irene Pálkovcov. Knižka 
vyjde v angličtine zároveň so slovenským prekladom. 
Pri svojej návšteve v redakcii prisľúbil jednu z už 
napísaných kapitol uverejniť aj v česko-slovenskej 
revue Zrkadlenie–Zrcadlení. Počas návštevy Prahy 
sa okrem iných stretol s predsedníčkou Slovensko-
-českého klubu Naďou Vokušovou i s riaditeľom 
Slovenského inštitútu v Prahe Igorom Otčenášom, 
navštívil slovenský evanjelický kostol sv. Michala, 
prijal ho riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR Oldřich Tůma, s členmi výboru Štefánikovej 
spoločnosti položil kvetiny pri Štefánikovej soche na 
Petříne a pri pamätnej tabuli na niekdajšej Hodžovej 
vile v Prahe 5 (dnes Zapova ulica 7). Profesor Pálka 
sa oboznámil s činnosťou slovenských spolkov 
v Prahe a s predstaviteľmi dvoch z nich hovoril o ich 
aktivitách. 

Vojtech Čelko

JOHN PALKA (VPRAVO) S PODPREDSEDOM VLÁDY SR DUŠANOM ČAPLOVIČOM
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Hrozila Slovensku      
okupácia Maďarmi?
Čo hovoria dostupné dokumenty:

- Adolf Hitler vydal 21. 10. 1938 direktívu nemeckej armá-
de, aby stala v pohotovosti „likvidácii“ zbytku českého štátu, 
ktorá sa prevedie tak, že Česko a Morava budú okupova-
né rýchlym zásahom a Slovensko bude od českých zemí 
odpútané.

- Počas prijatia B. Tuku vyhlásil Hitler 12. 2. 1939: „V oka-
mihu vyhlásenia slovenskej samostatnosti budeme garan-
tovať hranice Slovenska.“ Tuka si poznamenal, že u Hitlera 
vznikla myšlienka dať Slovensku menšiu rolu pri likvidácii 
ČSR. Presne tak, išlo o rozbitie ČSR za pomoci Slovenska. 
(K. Sidor: Takto vznikol Slovenský štát, str. 128).

Významné stanovisko o postoji Nemecka voči Maďarsku 
v stávajúcej kríze sa môžeme dozvedieť zo záznamov Joze-
fa Goebbelsa:

- 18. 9. 1938  Maďari sú veľmi chabí. Budú sa diviť až 
pôjde k deleniu koristi.

- 19. 9. 1938  Vodca Göringovým prostredníctvom odpo-
vedá Horthymu, že Maďari aby nenechávali všetko na nás. 
Inak by nemali nárok na žatvu.

- 20. 9. Vodca si na dnes objednáva predsedu maďarskej 
vlády Imredyho. Na Maďarov má obzvlášť zlosť.

- 22. 9. Maďarsko sa správa úplne zbabelo, takže pri de-
lení príde skrátka.

- Slovensku chce vodca dať neskoršie rozsiahlu autonó-
miu.

- 27. 9. 1938 Vodca posiela dotaz, či je Maďarsko náš 
priateľ alebo nepriateľ. (Jozef Goebbels „DENNÍKY 1938“ 
str. 226-241)

To dostatočne svedčí o tom, že Hitler neuvažoval o oku-
pácii Slovenska Maďarskom a bol ochotný od začiatku dať 
Slovensku autonómiu. Za rozbíjačskú činnosť ČSR bolo 
Maďarsko odmenené na viedenskej arbitráži v jeseni roku 
1938 a to pridelením južného Slovenska a Nemecko sa 
usadilo na západnom Slovensku a obsadilo tiež zbrojárske 
podniky v Dubnici a v Považskej Bystrici.

Hitler mal vypracovaný plán na rozbitie ČSR a podľa neho 

dôsledne postupoval. Ak by bola zachovaná celá ČSR, 
mal obavy, že by okupácia Čiech a Moravy mohla vyvolať 
vojnový konfl ikt, čomu sa chcel vyhnúť. Pre hladký priebeh 
okupácie potreboval odtrhnutie Slovenska. Preto postupoval 
tak ako postupoval.

Dvanásteho marca 1939 navštívili Nemci Sidora a požia-
dali ho, aby vyhlásil Slovenský štát, čo on odmietol. Sidor 

ako polonofi l bol dokonca za trojfederáciu Česko–Slo-
vensko-Poľsko. Nemci sa neuspokojili a v snahe vytvo-
riť Slovenský štát, pozvali Tisu 13. 3. 1939 do Berlína. 
Dá sa predpokladať, ak by bol Tiso postupoval tak, ako 
Sidor, boli by iste pozvali ďalšieho z radikálov napríklad 
Š. Macha, B. Tuku, F. Ďurčanského a iných.

Tisu prijali v Berlíne so všetkými poctami ako suverénnu 
hlavu štátu. Ako prvý s ním rokoval minister zahraničných 
vecí von Ribbentrop. Prerokúvali okrem iného prípravu 
Ochrannej zmluvy medzi Slovenskom a Nemeckom, kto-
rá mala od začiatku postaviť nový štát do priamej podria-
denosti Nemecka. O tom ale Tiso vo svojom vystúpení 
v Sneme neinformoval. Hneď v úvode rozhovoru s Tisom 
sa Hitler vyvŕšil na Čechov a na Beneša, že oni sú zod-
povední za vzniknutú krízu v oblasti. Ďalšie slová Hitlera 
vyvolávajú dnes už len úsmev na tvári: „No, v Európe 
viac ohnísk vojny nepotrebujeme a nedovolíme. Takéto 
ohnisko vojny sa nechá rozhádzať, rozmetáme ho, aby 
ani stopy po ňom nezostalo.“  A ďalej: „Európa je dnes 
ohrozená a ja nedovolím ohrozovať mier Európy!“ Tiso 
pokračoval: „Potom prečítal mi pán ríšsky kancelár sprá-
vu maďarskú, že Maďari sa usilujú obsadiť po tieto dni 
slovenské územie.“ Podľa diplomatickej šifry z Berlína 
bolo tomu inak: „Počas rozhovoru zazvonil telefón a Hitler 
dal pokyn prítomnému von Ribbentropovi, aby dvihol tele-
fón a po skončení sa ihneď opýtal, kto volal. Ten oznámil, 
že dostal správu, že Maďari sa pripravujú obsadiť Slo-
vensko.“ Dopredu pripravená a dobre zrežírovaná fi nta 

Jozefa Jozefa 

TisaTisa

Karol Fremal, autor článku „Úvahy nad jednou dokumentárnou fotografi ou“ zverejnenom v Bystrickom 
Permone  sa sťažuje na nesprávne hodnotenie činnosti a významu prezidenta Jozefa Tisa, ktorému sa 
vyčíta cesta do Berlína 13. 3. 1939. Podľa neho mohlo vtedy dôjsť k rozdeleniu Slovenska na tri časti, 
k okupácii Slovenska Maďarmi alebo Nemcami. Ani jedno z týchto troch nebezpečenstiev nedokladá 
argumentmi. Z toho, ako aj z článkov iných autorov vyplýva, že Tiso robil všetko nedobrovoľne a pod 
nátlakom...

O vineO vine
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zabrala a Hitler to hneď využil a ujal sa slova: „A proti 
tomu treba sa osvedčiť, ale bleskovo, rýchlo, treba sa 
osvedčiť. Niet času na vyčkávanie, nie dni, ale hodiny 
rozhodujú a preto `blitzschnell!`“ Vtedy iste ešte málokto 
vedel, že Nemci chcú 15. 3. okupovať Čechy a Moravu 
a dielo rozbitia ČSR bude dokonané.

Ak autor článku tvrdí a s ním rad ďalších, že Tiso bol 
donútený vyhlásiť Slovenský štát alebo dokonca, že bol 
naňho vyvíjaný hrubý nátlak, tak to nie je pravdivé. Vyvra-
cia to sám F. Vnuk vo svojom komentári slovami: „Hitler 
prejavil voči Slovensku sympatie a porozumenie. Dal si 
zavolať J. Tisa, ale nerobil naňho nijaký nátlak, nezastra-
šoval ho nijakým grobianstvom.“ Neskoršie Tiso vyhlásil: 
„K nášmu Slovenskému štátu dopomohol nám vodca 
a kancelár Veľkonemeckej ríše Adolf Hitler.“

Štrnásteho marca 1939 o 12.00 hod. a 7 min. 30 sek. 
chválili členovia Snemu povstaním vyhlásenie samostat-
ného Slovenského štátu. Jeho prvým veľkým hriechom 
bolo vyhlásenie vojny bratskému slovanskému národu 

Poľsku a neskoršie aj USA. Keď nacistické Nemecko 
napadlo Sovietsky zväz, Slovenský štát a Tiso sa popo-
náhľali vyhlásiť mu vojnu. Hitler si pochvaľoval, ako sa 
jeho spojenci sami hrnú do boja a nebolo treba ich získa-
vať ani zasahovať. Tiso ihneď poslal Hitlerovi telegram: 
„V okamihu, v ktorom sa pripája Slovensko so zbraňou 
v ruke k osudovému boju európskej civilizácie, dovoľujem 
si Vašu Excelenciu znovu ubezpečiť o vernosti a spoje-
nectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o neo-
trasiteľnej dôvere vo víťazstvo. Nech Boh žehná nášmu 
rozhodnutiu.“

Počas vojny vykonal Tiso, ako spomína gen. F. Čatloš, 
niekoľko návštev na východnom fronte, za účelom 
povzbudenia vojakov slovenskej armády. Dôstojník štá-
bu zaisťovacej divízie získal tajnú informáciu, že Nemci 
chceli Tisa zlikvidovať pri jeho návšteve Pečerskej Lavry 
v Kyjeve, taktiež aby povzbudili Slovákov do boja proti 
sovietom a pomstili svojho prezidenta. K tomu ale nedo-
šlo. Vojaci a dôstojníci však videli, aké ukrutné zverstvá 
páchajú Nemci na civilnom obyvateľstve, tak mnohí obrá-
tili svoju zbraň proti bývalým spojencom – Nemcom.

Arizácia a deportácie

V júni roku 1940 bol prijatý prvý arizačný zákon a naria-
denie o súpise židovského  majetku, ktorý predstavoval 
38% národného bohatstva. Predmetom arizácie bolo asi 
100 tis. ha pôdy, stovky židovských domov, dielní, obcho-
dov... Zlikvidovaných bolo asi 10 tis. podnikov. Kto mohol 

arizovať? Hlavným kľúčom bol árijský pôvod, občania 
slovenskej a nemeckej národnosti. Majetky za odmenu, či 
úplatky získavali horliví stúpenci režimu. Dnes sa ozývajú 
hlasy, aby boli zverejnené mená arizátorov.

Dvadsiateho septembra 1941 bol prijatý židovský kódex, 
vytvorený po vzore norimberského zákona. Bol to jeden 
z najkrutejších protižidovských zákonov a najväčším zlo-
činom proti ľudskosti. Štátny sekretár Maglione v mene 
pápeža Pia XII. už v novembri 1941 vyhlásil, že sloven-
ské rasové zákony sú v protiklade ku katolíckym princí-
pom. „Pápež nariaďuje nunciovi v Bratislave, aby osobne 
zakročil u prezidenta.“ Podľa údajov bolo odoslaných do 
koncentračných táborov asi 80 tis. Židov a nevrátilo sa 
z nich 57 tis. Tiso popieral a tvrdil, že nevedel, kam Židov 
vyvážajú. Na Národnom súde mu predložili informáciu 
väzňa, ktorý popísal všetky krutosti a zločiny Nemcov 
v koncentračných táboroch. Tiso informáciu prečítal, para-
foval ju a odložil do trezoru. A čo povedal Tiso v prejave 
v Holíči? „Žid je tvoj nepriateľ a je to kresťanské dielo 

zbaviť sa nepriateľa. Nepriateľa zabiť nie je (vraj) hriech.“ 
Tiso obdivoval Hitlera, ale ten ho považoval za smiešnu 
fi gúru. Vo svojom denníku si Hitler poznamenal: „Je zau-
jímavé, ako nám ten katolícky farárik posiela Židov.“ Zo 
strany Nemcov nebol robený nátlak, aby vyvážali Židov. 
Potvrdzuje to aj Šaňo Mach, keď na súde povedal: „Myš-
lienka vyvážať Židov vyšla od nás, nie od Hitlera.“ (Pád 
klérofašizmzu na Slovensku, Juraj Šujan, str. 16)

Slovenské národné 
povstanie

Najťažším činom Tisa bol jeho zločin proti SNP – také 
bolo jeho obvinenie na Národnom súde po vojne. Niektorí 
boli ochotní odpustiť Tisovi jeho domáce zrady, ak by sa 
bol pridal k povstalcov. Veď väčšina národa a armády sa 
od neho odvrátila a zostal ako generál bez vojska. Tiso 
bol presvedčený o víťazstve Nemcov do konca vojny. 
Nespamätal sa a nehľadel zachrániť národ, aj keď už 
všetci od Nemcov odskočili. Taliani, Bulhari. Aj Rumuni 
na čele s kráľom Michalom – ten nakoniec dostal ešte aj 
vysoké sovietske vyznamenanie. Zdrhol aj Horthy.

Keď ale Nemci dobyli Banskú Bystricu, tak v sprievode 
SS-manov odišiel Tiso 30. 10. 1944 na oslavu víťazstva 
nad povstalcami a predniesol tam aj prejav. Na Národnom 
súde potom priznal, že túto reč predniesol „od pľúc i od 
srdca“. Karol Fremal však tvrdí, že prezident  Tiso „odmie-
tol“ cestovať do Banskej Bystrice. Toto tvrdenie vyvrátil 
gen. Höffl e vo svojej povojnovej výpovedi pred Národným 

súdom a výslovne zdôraznil, že za žiadnych okolností ne-
žiadal slovenského prezidenta o účasť v Banskej Bystrici. 
Podľa vlastných slov ju iba navrhol, pričom Tiso okrem 
súhlasu mienil zobrať aj slovenskú vládu. Na Národnom 
súde tiež Tiso pripustil, že o uvoľnení zadržaných povs-
talcov rokoval s generálom Höffl e na obede po slávnosti 
u biskupa Škrabíka s dobrým výsledkom. Núka sa otázka. 
Prečo Tiso ako vrchný veliteľ brannej moci neintervenoval 
a nesnažil sa rokovať s Nemcami o uvoľnení asi 15 tis. 
slovenských vojakov, príslušníkov dvoch východoslo-
venských divízií, ktorých Nemci po odzbrojení naložili 
do vagónov a odoslali do zajateckých táborov v Nemec-
ku? Títo vojaci sa bez odporu vzdali Nemcom, nepoužili 
zbraň, takže Nemci nemali žiaden dôvod eskortovať ich 
do Nemecka, odkiaľ sa mnohí po vojne nevrátili. Nestalo 
sa tak... Zbor slovenských biskupov na svojom zasadnutí 
v novembri 1944 vyzval Tisa, aby sa vzdal funkcie prezi-
denta Slovenského štátu. Jeho odpoveď biskupov neus-
pokojila. (Juraj Šujan, str. 29) 

Útek za hranice
3. apríla 1945 opustil Tiso Bratislavu pod ochranou gen. 

Höffl eho a ukryl sa v rakúskom Krmsmunsterne. Napriek 
tomu, že pri nástupe do funkcie prezidenta nemal súhlas 
pápeža, teraz poslal pápežovi Piovi XII. list a prosil o pomoc, 
ale pápež reagoval mlčaním. O pomoc požiadal tiež americ-
kú vládu. Tiso musel byť veľmi naivný politik. Svoju naivitu 
potvrdzuje, keď po smrti Hitlera posiela jeho nástupcovi 
Dönitzovi blahoprajný telegram, v ktorom ho ubezpečuje 
o vernosti Slovenského štátu a želá mu víťazstvo nemeckých 
zbraní. Ďalej dúfal, že západné mocnosti uznajú Slovenský 
štát a spolu s Ďurčanským si naivne predstavoval, že ako 
zástupcovia Slovenského štátu budú pripustení k rokovaniu 
o uzatvorení mierových zmlúv, kde by mohli obhájiť samo-
statnosť Slovenského štátu. Naozaj štátnická úvaha!

Na záver si treba postaviť otázku, kto je zodpovedný 
za vyčínanie POHG, za vypálené dediny aj s ľuďmi, za 
zavraždených vlastnecov – povstalcov, ktorých počet 
dosiahol 5304, ktorí našli smrť v 211 masových hroboch. 
Nemci, ako je známe, vo svojej zvrátenej rasovej politike, 
chceli vyhubiť nielen Židov, Cigánov, ale aj všetky slovanské 
národy, ktoré mali byť germanizované, likvidované, alebo 
vyvezené na otrocké práce na Sibír. Dobové dokumenty 
svedčia, že nacisti nerátali po „víťaznej vojne“ s existenciou 
Slovenského štátu a postupovali by proti nemu ako 
k ostatným slovanským národom. (Juraj Šujan, str. 26)

Ako vidieť, je dostatok dôkazov o vine Tisu a všetkých 
kolaborantov, udavačov a pomáhačov, ktorí stáli po boku 
nacistických Nemcov a ich zločinov...
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Keď sme sa presťahovali do Prahy, bývali sme na Proseku a ja som ešte nebol ani 
predškolák. Mal som vtedy zvláštny rebríček hodnôt a celkom jednoduchý pohľad na svet, 
ktorým nechcem nikoho zaťažovať. Naviac by som to už asi ani nedal dokopy. Napríklad 
som raz celkom úprimne pobozkal garážové vráta na paneláku, v ktorom sme bývali. 

Prosek som mal rád. Dokiaľ po mne nehodil kus múra.
Bývali sme asi na štvrtom poschodí a oproti nám susedia s čiernym psom a dcérou, 

ktorá si nechala urobiť plastiku tváre, a preto si nemohla poriadne sadnúť. Neviem presne, 
ako to s tým súvisí, ale tuším to a som rád, že mi to vtedy neprišlo na um, pretože by som 

sa určite spýtal, ako to teda je. No a to by ma rodičia možno vydedili. Do toho istého domu 
sa prisťahovala rodina diplomata z Egypta, mali syna a ten mal čierne vlasy a hodil mi na 
hlavu tehlu.

Dovtedy som ho mal celkom rád. 
Pred panelákom bolo detské ihrisko, kde som sa naučil bicyklovať bez pomocných 

koliesok, aby som prekvapil otca, keď sa vráti z práce. Tiež som tam hádzal kamene do 
rozbitých okien opustených pivníc, kde zasa niekto iný našiel zbierku porno časopisov. 
To nás všetkých naučilo množstvo sprostých slov. Keď sme si zanadávali, aj keď sme 
nevedeli, o čom hovoríme, išli sme sa hrať ku šmykľavke. S bratom, ktorý vtedy mal 
tak jedenásť či dvanásť rokov (v každom prípade bol o šesť rokov starší), sme pod tou 
šmykľavkou jazdili na kolieskových korčuliach. Okolo povrazového rebríka, rýchlo okolo 
pieskoviska – pozor na kamienky – doľava k lavičkám a pod šmykľavku. Skrčiť hlavu, 
prejsť a pozrieť sa za seba. Na šmykľavke bola tehla. Za chvíľku som prešiel aj ja a tehla 
tam nebola. Brat zvalil toho egypského chlapca na zem a kopal ho do brucha. Na nohách 

mal stále korčule. Potom ma na rukách doniesol domov a do nemocnice ma už vzala 
mamička autom. Ja som si medzitým chytal prstíkami hlavu.

Aj napriek tomu som sa neskôr na to ihrisko veľakrát vrátil.
Za panelákom bola cesta z kopca, ktorá viedla do podchodu a ten zase viedol popod 

diaľnicu. V podchode boli hovienka, často tadiaľ prechádzali ľudia na koňoch. Nedalo 
sa tam veľmi jazdiť na korčuliach, takže ma to miesto nezaujímalo. Z podchodu sa išlo 
doľava do kopca a potom až ku škôlke. Škôlka mala záhradu a dvor. Na dvore bol múr 
a miesto, kam sa nesmelo. Ale v záhrade bol domček a pieskovisko a v pieskovisku sme 
hĺbili jamy. Napriek tomu, že sa to nesmelo, dohrabali sme sa až k dlaždičkám. Asi sme 
použili nejaké veľmi dôvtipné maskovanie, pretože sa na to nikdy neprišlo. Piesok som 
mal všade a s pieskom som žil, pretože som sa hanbil vyzliecť si nohavice, aby som si ho 
vytriasol zo zadku. Keď som nemohol hrabať a kopať, bol som nespokojný a nechal som 
sa ľahko vytočiť. Navyše deti zo škôlky boli protivné a ja som nevedel po česky tak dobre, 
aby som im povedal, čo si o nich myslím. Neskôr som sa s tým vyrovnal tak, že som sa 
jednoducho naštval a začal som okolo seba kričať po anglicky,  čo si o nich o všetkých 
myslím a čo si dovoľujú, smiať sa mi tým cudzím jazykom. Často mi radšej niekto strčil do 
ruky lopatku. Bolo obdobie, keď som nemohol ísť do piesku, a to nestálo za nič. Mal som 
na hlave stehy a vlasy celé fi alové.

Škôlku som mal rád, keď som mohol ísť na piesoček.
Kúsok od bytu bola autobusová zastávka a vedľa nej nemocnica. Tam pani doktorka 

zašívala ľuďom hlavy... aspoň takúto úlohu som jej prisúdil ja. Hlavu mi zašila báječne 
a som jej za to vďačný. Áno, áno. Ale prečo mi o týždeň neskôr vybrala len jeden z dvoch 
stehov, to mi asi nevysvetlí. Teraz je zo mňa hypochonder, ktorý sa stále bojí, že si ten 
steh raz rozškriabe. V ďalšom odstavci je pointa. Prečítajte si ju aj dvakrát, ale ani raz ju 
neberte veľmi vážne.
Človek, ktorý si siahne na hlavu a nahmatá niečo mokré a pulzujúce, mal by umrieť.

  Jakub Hudák

FEJTÓN

Krváca a mokvá to,Krváca a mokvá to,
ale princezna to nie jeale princezna to nie je

S odstupom času si sotva môžeme dobre predstaviť, koľko 
úsilia, obetavosti a umeleckej oddanosti bolo treba, aby 
v ľúbeznom provinčnom meste mohla vyrásť do medzinárod-
nej úrovne kolosálna festivalová udalosť takej povesti, akú 
má dnes Smetanova Litomyšl. Koľko nadšených a vytrvalých 
síl musela takáto udalosť nazhromaždiť, aby vyburcovala 
záujem vybudovať ambicióznu kultúrnu akciu, ktorá dnes 
prevyšuje všetky dostupné predstavy! Bude nepochybne 

povzbudivou vzpruhou, keď tieto skutočnosti zaznamenáme 
v budúcom 50. ročníku jedinečného kultúrneho podujatia, 
ktoré stále úspešne žije a kypí novými iniciatívami a plánmi.

Radi sme si to pri tohtoročnom festivalovom ruchu v minu-
lých dňoch v Litomyšli uvedomovali hlavne preto, že táto 
umelecká udalosť dokázala odhaliť svoju tvár a sústrediť vo 
svojich programoch najlepšie sily z našich významných kul-
túrnych centier v českých krajinách i na Slovensku.

Verní svojim tradičným zásadám zhromaždili usporiadatelia 
v Litomyšli špičkových sólistov a súbory zo Slovenskej repub-
liky. Pripomeňme si niekoľko zásadných okamihov, ktoré budú 
nepochybne vodítkom do ďalších rokov úspešnej spolupráce.

Jedným z takýchto rozhodujúcich bodov bola v Litomyšli 
pôvodná premiéra novej slovenskej duchovnej opery 
„Kristov dotyk“, dielo skladateľa Víťazoslava Kubičku, autora 
duchovnej opery „Martin Luther“. Autor opäť spracoval 
biblickú tematiku, ktorá sleduje hudobnou a scénickou 
formou podobenstvo o smrti a utrpení Ježiša Krista v rovine 

súčasných problémov, ktoré dnes prežíva ľudstvo. Libreto 
je dielom samotného autora v spolupráci so spisovateľkou 
Evou Bachletovou. Naštudoval ju bratislavský súbor Anima 
cantanda pod vedením dirigenta Adriána Kokoša, scénicky 
ju pripravil sám autor Kubička v spolupráci s odbornými 
teologickými kruhmi na čele s bratislavským evanjelickým 
farárom Borisom Mišinom. Hlavnú úlohu Krista vytvoril Peter 
Cingel, Máriu hrala Eva Honzáková. Hlavným motívom tejto 

Hudobné perly

vnímavému publiku

štvrtej Kubičkovej opernej práce sú traja mladí ľudia, ktorí 
sa rozhodnú zohrať Pašijové hry a postupne vťahujú do 
deja dalších spoluúčastníkov. Tieto osoby začínajú prežívať 
osudy duchovných postáv z biblických dejov ako obyčajní 
ľudia dneška, ktorí sa stretli s učením Krista. Reagujú na ne 
aktuálnym spôsobom podľa dnešných zvyklostí. Dostávajú 
sa tak do konfrontácie s dnešným myslením a cítením.

Slovenská premiéra opery „Kristov dotyk“ sa konala 27. 
mája toho roku v Novom evanjelickom kostole v Bratislave 
v spolupráci s tamojším Cirkevným zborom s veľkým záuj-
mom obecenstva. Umelecký a realizačný tím „Kristovho 
dotyku“ bol po Litomyšli pozvaný na ďalšie reprízy do Třinca, 
Necpál a Kežmarku. Dielo bolo tiež preložené do angličtiny.
Ďalšou významnou udalosťou Smetanovej Litomyšle bola 

premiéra Smetanovej opery „Hubička“, ktorú pre pražskú sep-
tembrovú premiéru naštudovali v koprodukcii slovenskí pred-
stavitelia – režisér Marián Chudovský, výtvarník Jozef Ciller 
a kostymér Peter Čanecký. Hlavné postavy stvárnili Maria 

Haan a Petra Nótová. Touto operou kedysi zahajoval súbor 
Slovenského národného divadla v Bratislave prvé vystúpenie 
na Smetanovej Litomyšli v roku 1920 pod taktovkou Zdeňka 
Cahalabalu. Priam historickou reminiscenciou sa tento raz 
na zámockom nádvorí v Litomyšli stalo uvedenie monumen-
tálneho Dvořákovho oratória „Svätá Ludmila“ s vynikajúcou 
slovenskou sopranistkou Adrianou Kohútkovou.
Ľudová tvorba slovenského Východu zaznela v Litomyšli 

na dvoch koncertoch Putujúcich trubadúrov, hudcov s ori-
ginálnymi interpretmi pôvodnej tvorby z Moravy a Sloven-
ska. Záverečný večer festivalu – koncert operných hviezd 
– zakončil tenorista svetových operných scén, slovenský 
umelec Michal Lehotský, ktorý vystúpil za indisponovaného 
nemeckého majstra Torstena Kerla s ruskou primadonou 
Elenou Batoukovou. 

Jiří Vitula

MICHAL LEHOTSKÝ

OPERA „KRISTOV DOTYK“
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Laďka vyštudovala Strednú školu úžitkového výtvarníc-
tva v Košiciach, odbor keramika-porcelán. Po absolvovaní 
maľby na umeleckej fakulte Technickej univerzity v Koši-
ciach sa rozhodla pre stáž v Prahe, ktorá ju natoľko okúzli-
la, že sa sem nakoniec presťahovala.

Jej tvorba vychádza zo samého vnútra, podľa kritikov je 
Laďka neskutočne nadaná. Jej diela nevyjadrujú len srdce-
ryvné sociálne témy, ktorým mladá maliarka venuje svoju 

pozornosť. Predovšetkým z komiksov, ale aj z niektorých 
obrazov cítime autorkin cynický a ironický pohľad na svet.

Stretli sme sa už veľmi dávno v experimentálnom pries-
tore NOD na schodoch. Vonku bolo ešte chladno a sych-
ravo, ale Laďka bola ochotná  rozprávať sa. Bohužiaľ sa 
mi náš rozhovor z diktafónu omylom vymazal. Tak som ho 
musel urobiť ešte raz.

Coming in/out?

Pochádzam zo sídliska z východného Slovenska. Odma-
lička som obklopená bielymi a dlho som nevedela, že som 
Rómka. Raz na základnej škole o mne spolužiaci hovorili, 
že som nejaká čudná, tmavá, potom pokrikovali „fuj cigán, 
cigán“, čo je, podľa mňa, na východnom Slovensku „normál-
ny“, bežný rasizmus. Prišla som domov a spýtala sa mamy, 
čo je na mne divné, a ona odpovedala: „Tvoj otec je Róm.“ 
Nikdy predtým som to nevedela. Mamička nemá rómsky 
pôvod. V podstate som vyrastala v bielom prostredí. Otec sa 
veľmi so svojou rodinou nestýkal, až nedávno sa začali opäť 
navštevovať. Neviem po rómsky, a zvlášne je, že ani moji prí-
buzní z otcovej strany. Takže neviem, ako sa mám cítiť.

Neviem, kto som

Necítim sa ani ako biela, ani ako Rómka. Sama ne-
viem, kto som. Ešte som si nenašla tú správnu cestu. 
Cítim sa cudzo v obidvoch komunitách. Tá biela je mi 
trochu bližšia tým, že som v nej vyrastala, ale stále som 
v nej odsudzovaná kvôli tmavému zovňajšku. Je to kom-
plikované. Bola som z toho dosť nešťastná, v puberte 

som preto odišla do punkovej komunity, kde neriešili môj 
pôvod. Sú to úplne pohodoví ľudia.

Napriek tomu, že Ladislava neudržiava kontakt s róm-
skou časťou rodiny, prebudilo sa v nej rómstvo, ktoré inter-
pretuje svojimi maľbami. „Na mojich obrazoch je to veľmi 
poznať a cítiť, hovoria ľudia,“ zverila sa mi.

Laďku najčastejšie inšpiruje každodenný život. „Niekedy 
abstrahujem a zachádzam do surrealistických podôb.“ 
Predovšetkým pracuje so sociálnou tematikou. Má rada 
graffi ti, komiks, subkultúru, popkultúru a street art.

Odkaz pre mladých, ktorí sa 
hanbia byť Rómami

V prvom rade by mali byť na seba pyšní a nehanbiť sa za 
to. Pretože Rómovia sú citliví, emotívni a väčšinou talen-
tovaní. Nechcem generalizovať, ale Rómovia sú talentova-
nejší a za svoj temperament by sa nemali hanbiť, aj keď 
viem z vlastnej skúsenosti, že je to veľmi ťažké.

Keď sa ma niekto spýta, či som Rómka, ľuďom v pohode 
poviem, že áno, ale niekedy klamem a poviem, že som 
pôvodom Rumunka, alebo si vymýšľam úplné blbosti.

Jej rodina

Otec, Ladislav Gaži je chemický inžinier a pracuje 
v brazílsko-talianskej spoločnosti. Matka, Mária Gažiová 
je psychologička. Ladislava má ešte staršiu sestru Luciu, 
ktorá po gymnáziu študovala fi lmovú réžiu a jazzový spev. 
Hosťuje v niekoľkých divadlách. Objavila sa v seriáli slo-
venskej televízie Rodinné tajomstvá a vo fi lmoch Kruté 
radosti alebo Jazzus.

Profesor Jiří David hovorí 
o svojej poslucháčke Laďke

„Laďka Gažiová prišla k nám do ateliéru na Vysokú školu 
umeleckopriemyselnú z Akadémie výtvarných umení. Bola 
prijatá do tretieho ročníka. Zdala sa nám veľmi nadaná 
a stále to tak pokračuje. Jej práce prechádzajú určitým 
vývojom, ktorý je čím ďalej tým viac viditeľnejší. Jej práca 
sa dá špecifi kovať tak, že vychádza z určitého komikso-
vého bukletového spôsobu, objavujú sa v nej porodujúce 
a ironizujúce formálne prvky, ktoré Laďka spracúva do 
celospoločensky dôležitých burcujúcich a tragických tém. 
Je v tom určitá bolesť, zároveň nostalgia a znepokojenie 

so stavom spoločnosti. Rešpektujem jej práce zaoberajúce 
sa stavom spoločnosti, ako bola napríklad tragická udalosť 
v Beslane. V poslednom čase prechádza do intímnych 
zpovedí, s ktorými sme sa ako diváci schopní identifi ko-
vať. I napriek tomu, že ešte neskončila štúdium, Laďka 
absolvovala dôležité výstavy v Česku, na Slovensku 
i v zahraničí. Zúčastnila sa aj na prestížnej celoeurópskej 
súťaži pre súčasné mladé vizuálne umenie – Sovereign 
Art Prize v Londýne, kde sa prebojovala do prvej desiatky. 
V súčasnosti vystavuje na Prague Biennale, na medziná-
rodnej výstave, ktorá sa v Prahe objavuje raz za dva roky. 
Usporiadateľom je taliansky odborný umelecký magazín 
Flash art. Ladislava vystavuje za Českú sekciu tri svoje 
maľby a myslím si, že je to pre ňu dôležitá výstava, kto-
rá jej pomôže uvedomiť si, čím je. Na jednom z obrazov 
na pražskom bienále je znázornená rómska cimbalovka 
v takom prázdnom prostredí a na muzikantov padá dážď 
z krvi. Vystihuje to emócie smútku a zároveň surovosti 
a celkovú melanchóliu.“

S tvorbou Ladislavy Gažiové sa môžete zoznámiť do 
16. septembra v Karlínskych halách.

  Martin Grinvalský

Maliarka
z východoslovenského
paneláka
Ladislava sa narodila pred dvadsiatimi piatimi rokmi v Spišskej Novej Vsi na východnom 
Slovensku. Žije v Prahe a piaty rok tu študuje Vysokú školu umeleckopriemyselnú v konceptuálnom 
a intermediálnom ateliéri Jiřího Davida. Venuje sa maľbe sprejovou technikou a okrem toho hrá 
na bicích v skupine Selfbrush. Na jar tohto roku ju v súťaži Sovereign Art Prize 2007 vybrali medzi 
desiatich najlepších mladých umelcov v Európe.
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Rád by som bol trochu osobný, lebo z pätnástich roční-
kov som navštívil trinásť a takmer o každom som referoval 
v Slovenských dotykoch. Na jednej strane mám radosť, 
že festival dosiahol „puberty“, čo považujem za úspech, 
lebo mnohé projekty na Slovensku sú podenkové. Často 
končia kvôli nedostatku peňazí, nevraživosti na úspech 
iného alebo nezáujmu tých, pre ktorých boli pripravené. 
Na druhej strane som v rozpakoch. Trenčianskoteplický 
festival sa zmenil. Pôvodný zámer, ktorý sa od začiatku 
ako červená niť vinul všetkými ročníkmi, bol „predstaviť 
najnovšie i národné art fi lmy, podnietiť záujem o tento 
druh fi lmového umenia, zvýšiť jeho publicitu a záujem 
producentov, distribútorov, televíznych spoločností a kul-
túrnych inštitúcii o fi lm. Podporovať a iniciovať nové diela  
u poslucháčov vysokých a televíznych škôl“. Toto deklaro-
vali jeho organizátori ešte pred dvoma rokmi.

Dnes je zámer festivalu „prezentovať a oceniť nové 
trendy svetovej kinematografi e“. 

Petr Svoboda, nový umelecký riaditeľ, to jasne povedal: 
„Festival sa od tohto ročníka zameria najmä na medziná-
rodnú súťaž celovečerných fi lmov a tiež Panorámu výcho-
du.“ Iste je vec organizátorov, kam nasmerujú svoje sna-
hy, ale na festivale mi chýbali tie desiatky mladých ľudí, 
študentov – adeptov fi lmových škôl, ktorí využívali festival 
na oboznámenie sa s novinkami iných kolegov a predsta-

venie svojich vlastných  fi lmov. Bývali to mladí ľudia nielen 
z Európy, ale i iných svetadielov, ktorí prinášali svoje fi lmy 
do sekcie „Na ceste - On the road“. Tento rok bolo síce 
v tejto sekcii uvedených dvadsaťsedem krátkych i stredo-
metrážnych snímok z pätnástich krajín, dokonca medzi 
nimi i dve slovenské „Ďalšie slovo“ a „O Soni a jej rodine“, 
ale napriek tomu sa mi zdalo, že to bolo akosi na okraji 
záujmu. Ocenenie v tejto sekcii získal fínsky animovaný  
fi lm „Neodolateľný úsmev“ režisérky Ami Lindholmerovej.

Pozmenilo sa i vedenie festivalu. Prezidentom festivalu 
je naďalej Milan Lasica. Umeleckým riaditeľom sa stal 
Petr Svoboda, syn nedávno zosnulého českého sklada-
teľa Karla Svobodu a programovou riaditeľkou Ľudmila 
Cviková. Zakladateľ festivalu Peter Hledík sa stal riadi-
teľom sekcie Hercova misia. Svoj pohľad na kinemato-
grafi u, daný celoživotnými skúsenosťami v tejto branži, 
vyjadril slovami: „Film, ktorý nás zasiahne, osloví, dojme 
či rozosmeje, je súčasťou nášho vedomia. Napríklad aj 
preto, že občas vyjadruje ideály toho, čo si človek želá, 

Zachovať

jedinečnosť

festivalu

Najprv len pár stručných informácií: pätnásty Medzinárodný fi lmový festival ART fi lm sa konal 
v Trenčíne a v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 22. –30. júna 2007. Návštevníkom ponúkol 
162 krátkych i celovečerných, hraných, dokumentárnych aj animovaných fi lmov. V piatich 
festivalových kinách sa uskutočnilo vyše 170 fi lmových predstavení. Súčasťou festivalu boli tri 
odborné tvorivé dielne pre záujemcov z radov mladých fi lmových tvorcov. Konalo sa osem živých 
koncertov, z ktorých najväčším bolo vystúpenie skupiny Wedding and Funeral Band srbského 
skladateľa Gorana Bregoviča. Sprievodný program spestrili dve výstavy, viaceré inštalácie, 
multimediálne projekty a vystúpenia popredných slovenských i zahraničných DJ’s. Festivalové 
podujatia navštívilo 25 400 divákov. Toľko hovorí tlačová správa.

ale čo sa mu ešte nepodarilo uskutočniť, alebo... čo sa 
mu už nikdy nepodarí uskutočniť....“

Aj keď sa vždy snažím brániť automatickému porovná-
vaniu medzi Českou republikou a Slovenskom, lebo aj 
v tejto oblasti je iná tradícia a iný spoločenský kontext, 
nedá mi pri tejto príležitosti, aby som nepovedal pár slov. 
Pre národnú kinematografi u je najdôležitejší záujem 
a podpora politickej reprezentácie, ktorý sa napríklad 
v českej situácii prejavuje aj účasťou politikov celého 
politického spektra na karlovarskom fi lmovom  festivale. 
Tam je potom možnosť mnohé veci aj osobne dohovoriť. 
Minulý rok bola výsledkom toho štátna podpora vo výške 
sto miliónov korún a teraz tlač písala o sto päťdesiatich 
miliónoch, ktoré sa pridelia v grantovej podobe na výrobu 
nových českých fi lmov. Toto bohužiaľ nevidím na Sloven-
sku. Bolo by zbytočné, aby do Trenčianskych Teplíc na 
festival chodili slovenskí politici kvôli zviditeľňovaniu, pokiaľ 
nemajú záujem o fi lm. Je pravda, že trenčianskoteplický 
festival sa koná pod záštitou slovenského ministra kultúry 

VOJTECH ČELKO

NA FESTIVALE SA ZÚČASTNIL 
AJ REŽISÉR OLEG TABAKOV
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a získal aj fi nančnú podporu jeho ministerstva, ale tu ide 
o podporu kinematografi e a v tom je kvalitatívne iný prís-
tup ako v Česku. Niet divu, že sa potom v Česku môžu 
nakrúcať celovečerné fi lmy, ktoré, ako napríklad „Vratné 
lahve“, len pár mesiacov od uvedenia do projekcie mali 
viac ako miliónovú návštevnosť. Prosím, netvrdím, že len 
návštevnosť je ukazovateľom kvality, ale to nie je jediný 
fi lm. Mohol by som menovať i desiatku ďalších, ktoré som 
videl v priebehu posledného roku. Potom je aj iný postoj 
verejnosti ísť sa pozrieť na nový český fi lm a nie je to len 
vecou zábavy tínedžerov. Vidím v tom aj zdravý patrio-
tizmus, ktorý v postoji k slovenského fi lmu ako takému 
u slovenskej verejnosti nevidím. A už latinské príslovie 
hovorilo „ exempla trahunt“!

Od roku 2001 udeľujú na ART fi lme v spolupráci so 
Slovenským literárnym fondom ocenenie „Zlatá kame-
ra“. Získavajú ho zahraniční i domáci fi lmoví profesionáli 
najrôznejších fi lmárskych povolaní za výrazný prínos do 
oblasti kinematografi e. Teraz sa tejto pocty dostalo ruské-
mu hercovi, producentovi a pedagógovi Olegovi Tabakovi, 
režisérovi, scenáristovi, hercovi a producentovi  Romano-
vi Polanskému a českému režisérovi, scenáristovi a her-
covi Jiřímu Menzlovi.

Po premietnutí fi lmu „Oblomov“ z roku 1979, v ktorom 
hral Oleg Tabakov titulnú úlohu, bola s hercom v kinosále 

Prameň beseda, ktorá pokračovala i po slávnostnom ude-
lení cien v priestoroch Kúpeľnej dvorany. Po obligátnych 
rečiach, ktoré sa pri tlačovke vedú o rodine, plánoch 
a predstavách, sa obrátila debata aj na politické témy 
a najmä na Tabakovov postoj k roku 1968, lebo niekto-
rým z prítomných bolo známe, že Oleg Tabakov v tom 
roku vystupoval v Činohernom klube v Prahe ako alter-
nant Pavla Landovského v úlohe Chlestakova v tamojšej 
inscenácii „Revízor“. Tabakov hovoril, že v Rusku treba 
dlho žiť a zároveň poznať históriu. Keď došlo k soviet-
skej intervencii, viacerí jeho priatelia z Činoherného 
klubu sa na neho obrátili so žiadosťou, aby sa vyslovil 
a zaujal k tomu postoj. Oleg Tabakov nám povedal, že 
nielen on, ale aj Bulat Okudžava a ďalších asi dvadsať 
či tridsať umelcov sa odvážilo poslať Brežnevovi  protest. 
Na otázku, či mu ten protest nevyniesol sankcie povedal: 
„Viete, moc v mojej krajine zjavne dobre poznala histó-
riu. Historickú paralelu so situáciou v Československu 
možno nájsť v Rusku druhej polovice 19. storočia.“ Na 
vysvetlenie pokračoval, že v čase vlády cára Alexandra  
II. Osloboditeľa (zrušil nevoľníctvo), jeho  hlavný reformá-
tor, gruzínsky generál gróf Michail Loris-Melikov (1825-
1888) ľudí, ktorí protestovali proti jeho rozhodnutiam, 
odmeňoval rádmi. „Na môj protest,“ pokračoval Tabakov, 
„reagovali tak, že práve v tom roku mi udelili prvý rád. 

Takže bez komentára.“ Mám o tom trochu pochybnosti, 
lebo viem, ako v Rusku a v bývalom Sovietskom zvä-
ze vážne berú štátne vyznamenania. O tom, že by táto 
skupina sovietskych umelcov, ktorú spomínal Tabakov, 
protestovala proti okupácii Československa, neviem 
nič. Známa je skupina piatich statočných demonštrantov 
z Červeného námestia v Moskve, o ktorej sme vedeli už 
v augustových dňoch 1968. Tí boli zatknutí a odsúdení do 
vyhnanstva. V auguste 1990 sa im dostalo poďakovania 
a prejavu úcty v podobe československých vyznamena-
ní. Či je tvrdenie Olega Tabakova pravdivé, sa dozvieme, 
až budú sprístupnené ruské archívy k roku 1968, lebo 
doteraz akákoľvek snaha českých či slovenských histori-
kov dostať sa k nim je veľmi obmedzovaná, a viac menej 
sú neprístupné.

Cenu „Hercova misia“, určenú hercom, ktorí svojimi 
výkonmi vo fi lmoch ovplyvnili celé generácie divákov, 
spojenú s pripevnením tabuľky na Moste slávy, získa-
li srbská herečka Mirjana Karanovičová, francúzska 
herečka Isabelle Huppertová a slovenský herec Marián 
Labuda. Mimochodom, nový majiteľ hotelu Most slávy 
a priľahlých budov upravil zábradlie  na moste pre tabuľky 
tak, že aspoň na dvadsať rokov je dostatok priestoru na 
umiestňovanie mien tých, ktorí získajú cenu „Hercova 
misia“. I ďalšie stavby, ktoré sa v tejto ulici teraz  reali-

zujú, prispejú k tomu, že sa stane najelegantnejšiu ulicou 
v Trenčianskych Tepliciach.

Mirjana Karanovičová bola aj členkou poroty. Pri prí-
ležitosti ocenenia sa premietal fi lm Emira Kusturicu „Otec 
na služobnej ceste“, v ktorom vytvorila hlavnú úlohu. 
Nedávno sa dostal do slovenských kín aj jej fi lm „Grbavica“, 
v ktorom stvárnila slobodnú matku Esmu, vyrovnávajúcu 
sa s trpkými spomienkami na vojnovú minulosť, s nárokmi 
jej dospievajúcej dcéry a nedostatkom peňazí. Zaujíma-
vý bol jej názor, ktorý povedala na tlačovej besede, že 
„nostalgia za Juhosláviou raz celý tento región opätovne 
spojí“. Možno nie politicky, ale duchovne, „istým spôso-
bom sme totiž všetci prepojení. Máme príbuzný spôsob 
života, kultúrne dedičstvo, literatúru, fi lm a hudbu“.
Ďalšia nositeľka „Hercovej misie“ Isabelle Huppertová 

sa predstavila kontroverznou drámou „Pianistka“ podľa 
románu rakúskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru 
Elfriede Jelinek. Na tlačovej besede na otázku, či posta-
va starnúcej a slobodnej učiteľky hudby terorizovanej 
vlastnou matkou, ktorú hrala iná  skvelá nositeľka ceny 
„Hercova misia“ Annie Girardotová, nebola náročnejšia 
než iné postavy, povedala, že si to nemyslí. „Pianistka 
bola náročná skôr vďaka spolupráci s režisérom Micha-
elom Hanekem, ktorému záležalo na precíznosti, detaile 
a podobne.“ Ale ako herečka to nepovažovala za záťaž.

Tretí ocenený Marián Labuda sa predstavil s fi lmom 
„Vesnička má středisková“. Pri spoločnej tlačovke s Jiřím 
Menzlom, ktorý bol režisérom tohto fi lmu, si dávali navzá-
jom typické komplimenty a „špílce“, ktorými sú obidvaja 
známi. K otázke slovenského fi lmu sa Labuda vyslovil tak-
to: „Ľudia sa síce bijú do pŕs, že sú Slováci, ale bez okolkov 
si radi pozrú český fi lm. Potom im ten slovenský nechýba.“ 
Na otázku, v čom je teda problém, či v postoji bežných ľudí 
ku kultúre alebo v postoji štátnych inštitúcií, povedal: „Poli-
tici reagujú na tlak občanov – voličov. Lenže na Slovensku 
necítiť tlak verejnosti, že chce slovenské fi lmy. Slovenským 
divákom stačia nadabované fi lmy zo zahraničia, alebo sa 
uspokoja s fi lmami pre pamätníkov a budú žiť vo falošnej 
predstave, že slovenský fi lm ešte žije.“ 

Pozoruhodné boli dve sekcie – „French touch“, ktorý 
desiatkou fi lmov predstavil dejiny francúzskej kinematogra-
fi e od tridsiatych rokov do súčasnosti. Ďalšia sekcia bola 
„Nový ruský fi lm“, o ktorom vieme ozaj trestuhodne málo.

Festivalovej porote predsedal iránsky režisér Džafar 
Panahi. V rámci festivalu boli uvedené jeho štyri fi l-
my. Sám som videl milý príbeh „Biely balónik“ o dvoch 
súrodencoch a ich príhodách na rozhraní starého a nové-
ho roku. Členom poroty bol aj český skladateľ a dirigent 
Varhan Orchestrovič Bauer, ktorý je autorom hudby k For-
manovmu fi lmu „Goyove prízraky“.

 V rámci festivalu odhalil český herec Pavel Landovský  
Chaplinovu sochu umiestnenú  na Moste slávy. Na záver 
festivalu boli udelené ceny. Hlavnú cenu „Modrý anjel“, 
ktorá je spojená s čiastkou sedem a pol tisíc euro, získali 
brazílsko-rusko-americký fi lm režiséra Kirila Kichanov-
ského „Sny rýb“, druhú cenu za najlepšiu réžiu s tým istým 
fi nančným ohodnotením  získal srbsko-nemecko-maďar-
ský fi lm „Pasca“ režiséra  Srdana Goluboviča. Zvláštnu 
cenu poroty získal fi lm „Čas zimy“ iránskeho režiséra 
Rafi ho Pittsa.

Tento rok v prvýkrát uvedenej sekcii „Východná 
panoráma“ Cenu za najlepšiu réžiu získal fi lm režiséra 
Faruka Lončaroveviča z Bosny a Hercegoviny „Mama 
a ocko“.

 Ako zvyčajne na festival prišli aj rôzne osobnosti 
z oblasti kultúry – prekladateľ Peter Kerlik, český politológ 
Zdeněk Zbořil, ale v porovnaní s inými rokmi ich bolo 
žalostne málo. Zdá sa mi, že pätnásty ročník je dobrou 
príležitosťou na zastavenie sa a porozmýšľanie, akým 
smerom pokračovať do budúcnosti, aby sa  nielen udrža-
la doterajšia dobrá povesť trenčianskoteplického ART fi lm 
festivalu, ale určila sa aj perspektíva do ďalších rokov. 
Bolo by škoda, keby festival stratil svoju jedinečnosť 
a obsahovo sa stal iba jedným z mnohých európskych či 
svetových festivalov.
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DOTYKY22 VAŠA KRÍŽOVKA

POMÔCKY:
OREA,
ŽARARAK, OŠA, 
FATT, SSKA�, 
IVAR, AIMAK

LITER, PO ÈESKY OŠUCHNE MENŠÍ KAHAN NO
ŠÚ¼ANÍM

ZHOTOVILO
AMERICKÝ

JEDOVATÝ HAD

LOG, PO ÈESKY PRETO, TEDA

INFORMATION
TECHNOLOGY
ASSOCIATES

RUSKÁ RIEKA

JARMOK

OBLIALA,
ZAVLAŽILA

OSLAVA

GONIOMETRICKÁ
FUNKCIA (SKR.)

VYPRALI
1. ÈAS�

TAJNIÈKY

MONGOLSKÁ
JEDNOTKA
ÚZEMNEJ
SPRÁVY

SKUTOÈNOS�
(TELEV.)

PRÍTOK DUNAJA,
RIEKA

V RAKÚSKU

5. ÈAS�
TAJNIÈKY

LÍTIUM (ZN.)

POÈARILO

ŠPANIELSKA
EXKRÁ¼OVNÁ

MALÁ OS

ARGENTÍNA
(KÓD ŠTÁTU)

PUSTOŠILO,
DRANCOVALO

VNÚTRI (LEK.)

A INÉ (SKR.)

POPEVOK

STANOVIŠTE
(ZASTAR.)

PROZAICKÉ
LITERÁRNE DIELO

MENO
NEWTONA

KIEŽBY

DUŠEVNÝ OTRAS

ADRIANA
(DOM.)

ZMENKOVÝ
RUÈITE¼

HNEDOZELENÁ
FARBA SO ŽLTÝM

ODTIEÒOM

POŽIERAL

ASTÁT (ZN.)

STROSKOTANÁ
LOÏ

4. ÈAS�
TAJNIÈKY

POPLACH

LEKÁREÒ (SKR.)

CIEVA (ANAT.)

ZLOŽNOKVETÁ
RASTLINA

VÏAÈNOS�

NAVRETÁ
OPUCHLINA

IROCS KINGDOM
(SKR.)

SÍDLO
V ŠPANIELSKU

HNEDOŽLTÁ
FARBA

VEC MAJÚCA
TVAR HRANOLA

NAMASTI�,
PO ANGLICKY

PORADIE, SLED

NATRI DOOKOLA

2. ÈAS�
TAJNIÈKY

FRANCÚZSKO -
OLYMPÍJSKÁ

SKR.

MÁRIA (DOM.)

POD¼A
(ZASTAR.)

AKTY,
PO ÈESKY

PRASKAL

DOMÁCE
ZVIERA

HL. MESTO
JAPONSKA

KNOWLEDGE
REPRESENTATION

(SKR.)

ROLLS ROYCE

OSUDOVÉ
ZNAMENIE

OTEC (HYPOK.)

DELETE (SKR.)

OKREM (NÁR.)

LADNÝ, VKUSNÝ
(HOVOR.)

PÁN,
PO ANGLICKY

TORTA,
PO ÈESKY

NIEKAM

SYPKÁ
USADENÁ
HORNINA

KOMPRIMAÈNÝ
PROGRAM

JUŽNÁ RASTLINA
S OBLÝMI
LISTAMI

TELÚR (ZN.)

PRIKRÝVKA

HOD

MÁRIA (DOM.)

TYP VOZIDLA
NA PREVOZ

NÁKLADU

ŠPZ OKRESU
RAKOVNÍK

(ÈR)

ÈAS,
PO ANGLICKY

UCHYTILI (EXPR.)

VRECE

UDIERA�, TÅC�

DIEL PO¼A
(ZASTAR.)

PÍSMENO
GRÉCKEJ
ABECEDY

MESTSKÝ SAD

MÄSOVÝ VÝVAR
ZO ZAKÁ¼AÈKY

JAR, PO ÈESKY

NÁPOJ
S OBSAHOM

CHINÍNU

RUSKO -
OLYMPÍJSKÁ

SKR.

ZABEZPEÈOVAL

CITOSLOVCE
POHÁÒANIA

ZOSKUPENIA
SLABÍK

V, PO ANGLICKY

SYÈA�

PÁS
VYÈNIEVAJÚCI

ZO STAVBY

ŽENSKÝ HLAS

JE, PO ANGLICKY

TUK

POK¼AKNUTIE

ZLATO (ZN.)

DOZERA�
NA PAŠI

LATINSKÁ
SPOJKA

POTUCHA (HOV.)

ÈRTA

TYP VOZIDLA
MERCEDES

RADIO SPUTNIK
(SKR.)

KRYHA,
PO ÈESKY

PLS�, PO ÈESKY

MATKA
ZAKLADATE¼OV

RÍMA

REKREAÈNÉ
ZARIADENIE

POKOLENIE

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

URÁN,
PO ÈESKY

SYMETRÁLA

MUŽSKÉ MENO
STARORÍMSKA

MINCA
VÔ¼A VYHOVIE�

VÁBI SEKA�, RÚBA� SAD (ZDROB.)

Tentoraz je v tajničke citát anglického prírodovedca a fi lozofa Franci-
sa Bacona. Riešenie pošlite do konca augusta 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 júnovom čísle ukrývala dokončenie anglického príslovia: „Bez 
priateľov nie je... šťastie, ale bez nešťastia nespoznáme priateľov.” 
Knihy vyhrávajú Hanka Cornová z Říčan-Pacova, Katarína Gasnárko-
vá z Brna a Petra Bornhorstová z Prahy 4. 

Srdečne blahoželáme!
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NOVÍ KŇAZI PRE SLOVENSKÝCH 

VERIACICH V PRAHE A V DUBLINE

Slováci v Prahe budú mať nového kňaza, pochádzajúceho z Košickej arcidiecézy. Infor-
moval o tom arcibiskup Ján Sokol na plenárnom zasadnutí KBS v Nitre, počas ktorého 
slovenskí biskupovia vydali tiež vyhlásenie o demografi ckej situácii na Slovensku.

Pastoráciu slovenských veriacich má v českej metropole od 1. 9. 2007 na starosti Ladi-
slav Radvanský, kňaz z Košickej arcidiecézy. V Prahe budú slúžiť sväté omše v slovens-
kom jazyku v kostole sv. Voršily na Národnej triede v nedeľu o 11. hodine.

Svojho kňaza dostanú Slováci tiež v Dubline v Írsku, kam ich v posledných rokoch stále 
viac odchádza za prácou. Podľa informácií hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Joze-
fa Kováčika bol na toto miesto vyslaný Gašpar Habara zo Spoločnosti Božieho slova, ktorý 
predtým pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave.

O kňazoch pre komunity slovenských krajanov v Prahe a Dubline informoval na 57. 
plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska v Nitre arcibiskup Ján Sokol ako 
predseda KBS pre Slovákov v zahraničí. Slovenskí biskupovia na zasadnutí hodnotili pre-
dovšetkým svoju nedávnu návštevu Ad limina apostolorum v Ríme. Označili ju za veľmi 
úspešnú po duchovnej i organizačnej stránke. Biskupovia sa tiež oboznámili s ďalšími eta-
pami príprav Pastoračného a evanjelizačného plánu katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 
2007–2013. Účastníkov zasadnutia prišli osobne pozdraviť kardinál Jozef Tomko a biskup 
Jozef Viktor Adamec z USA.
Členovia KBS počas svojho plenárneho zasadnutia v priestoroch Kňazského seminá-

ra v Nitre vydali tiež vyhlásenie k demografi ckej situácii na Slovensku. Naväzujú v ňom 
na svoje prvé vyhlásenie k tejto téme z roku 1996 a znovu upozorňujú na pretrvávajúci 
nepriaznivý demografi cký vývoj v krajine.

Biskupovia sú znepokojení predovšetkým nízkou pôrodnosťou na Slovensku, ktorá, ako 
konštatujú, „je hlboko pod úrovňou potrebnou na zachovanie aspoň vyrovnanej bilancie 
obyvateľstva medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi generáciami“. Pripomínajú, že prie-
merný počet narodených detí pripadajúcich na jednu ženu (tzv. index plodnosti) je na Slo-
vensku nižší než pred desiatimi rokmi (z vtedajších 1,43 kleslol na dnešných 1,2).

Vyhlásenie biskupov sa dotýka aj otázky klesajúceho počtu sobášov na Slovensku, 
v dôsledku čoho sa stále viac detí narodí mimo manželstva. Podľa posledných údajov 
je to už viac ako 25 percent. „Niektorí z toho usudzujú, že manželstvo je nepotrebné, že 
budúcnosť patrí slobodným rodičom. Zdôrazňujeme, že takýto prístup je vážnou krivdou 
voči deťom, ktoré majú prirodzené právo na obidvoch rodičov,“ uvádzajú biskupovia Slo-
venska.

Súčasný demografi cký vývoj je podľa nich mimoriadne dôležitým spoločenským problé-
mom, na riešení ktorého sa musí podieľať celá spoločnosť. Preto biskupovia Slovenska 
vo svojom vyhlásení vyzývajú všetkých štátnych predstaviteľov, príslušné ministerstvá, 
poslancov Národnej rady SR, odbornú a laickú verejnosť, ako aj všetkých, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom môžu podporiť zdravú, stabilnú rodinu, „aby neľutovali námahu a prostried-
ky vynaložené na tento cieľ“. 

    Miriam Cekotová
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓNOBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

.........................................................................................................................
meno a priezvisko

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

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

od mesiaca:   do mesiaca:

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

PREDPLATNÉPREDPLATNÉ
Ponúkame vám možnosť za mimoriadne výhodných 

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

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

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

Napríklad za september až december 2007
zaplatíte 4 x 10 = 40  Kč (Sk).

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

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

Predplatné v ČR:
Písomné objednávky:

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

Telefonické objednávky:
272 016 638

Predplatné v SR:
Písomné objednávky: 

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

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

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

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

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

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

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

Vladimír Hanzel, Emil Charous, Ján Rakytka, Vladimír Skalský,
Juraj Šajmovič, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová
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SLOVENSKÉ
DOTYKY24 VLADIMÍR HAVRILLA

SÚZVUK
     protikladov
Vladimír Havrilla sa narodil v roku 1943 v Bratislave. Absolvoval 

v roku 1968 Vysokú školu výtvarných umení. Patrí k výrazným 

osobnostiam bratislavského undergroundu 70. a 80. rokov. Po 

revolúcii tri roky vyučoval na akadémii sochárstvo. Bol zaradený 

do profi lových výstav Slovenskej národnej galérie ako 20. storočie, 

Šesťdesiate, Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 a Umenie akcie 

1965-1989. V roku 2006 mu SNG usporiadala retrospektívnu výstavu. 

Tento mesiac spoluorganizuje jeho výstavu v pražskom Mánese aj 

Slovensko-český klub.

Havrilla tematizuje často súzvuk protikladov. Voľne môžeme použiť aj porovnanie 
s čínskym učením o jin a jang. Ide o dve navzájom opačné a doplňujúce sa sily. Tento 
duchovný princíp bol Havrillovi vždy bytostne blízky. Nájdeme ho vyjadrený v jeho so-
chách, vo fi lmoch, kresbách, maľbách i v poviedkach. 

Dôležitým, ak nie základným motívom, je muž a žena. „Deň D“ sa volá kompozí-
cia, ktorú Havrilla namaľoval v prvej verzii už koncom 60-tych rokov a ktorú môžeme 
považovať za kľúčové dielo: mimozemšťan stojí a súčasne sa vznáša oproti pasív-
ne sediacemu rozkročenému dievčaťu. Je to obraz zvestovania, plodenia a počatia, 
obraz o kontemplácií, obraz krásy a obraz túžby jednej bytosti po druhej.

Muž je vždy zobrazený ako bytosť nesúrodá so ženou, ale kvôli ich vzájomnej túžbe 
patria spolu a navzájom sa dopĺňajú: či už mimozemšťan, hranatý muž, alebo z troch 
priamok vytvorený kútový muž. Žena je autorova ideálna, idealizovaná bytosť: mladé 
dievča často s vrkočom, oblé tvary, narysovaná precíznou linkou inžiniera. Je plná 
erotického vyžarovania – aká vzácnosť v slovenskom umení! 

Podobný antagonizmus a súzvuk nájdeme aj v pygmalionskom motíve sochárky a jej 
sochy. Práca na diele je aktom tvorenia aj túžbou po splynutí s vytvorenou bytosťou. 
Niečo podobné nájdeme aj v obrazoch, na ktorých sa žena alebo milostný pár nevedia 
odpútať od kontemplácie výtvarného diela - krásnej modernej sochy. 

Za vyvrcholenie tohoto intenzívneho vzťahu medzi človekom a sochou alebo obra-
zom, môžeme považovať diela, ktoré nadobúdajú fyziognomické rysy. Aj názvy jasne  
vypovedajú o obsahu: „Obraz, ktorý sa na vás díva a pomaly mizne“ alebo „Tak dlho 
som sa pozerala na ten kaktus, až dostal oči“. Dielo tu nadobúda úlohu aktívneho 
subjektu. Autor vytvoril aj návrh fontány z dvoch ľudských fi gúr. Z očí jednej striekajú 
dva prúdy vody - sĺz do očí druhej. 

Za kľúčové postavy Havrillovej tvorby, celého jeho myslenia a cítenia môžeme od čias 
jeho sochárskeho štúdia považovať Constantina Brancusiho a Nauma Gaba. Ich tvorba 

ho naučila pracovať aj s kombináciou hmôt, ktoré v diele vystupujú ich nezameniteľným 
charakterom, farbou a váhou,  svetlom, teplom, životom: kameň a sklo, keramika a drevo, 
voda a neón, rastlina a svetlo a kov.

Zlúčiť tieto sily v jeden prirodzený celok, táto túžba po súzvuku, po splynutí nezluči-
teľného a pritom po zachovaní jedinečnosti každej z týchto síl, sú základným aspektom 
Havrillovho diela. 

Na ďalšej úrovni nájdeme  toto úsilie po zlúčení nezlučiteľného v odvolávaní sa na 
svojich „predchodcov“, „priateľov“ alebo „spolupracovníkov“, ako ich Havrilla nazýva, 
s pomocou ktorých ide svojou vlastnou cestou. Sú to väčšinou sochári a maliari 20. sto-
ročia. Okrem Brancusiho a Gaba sú to sochári oblých foriem alebo priehľadov Hans Arp 
a Henry Moore, samozrejme majster nad majstrami Pablo Picasso, antagonistický pár 
striktnej formy a gestickej extázy Piet Mondrian a Jackson Pollock, pop artista Roy Lich-
tenstein so svojimi komiksmi a klasicista Georges Seurat, ktorý dematerializoval viditeľný 
svet, tým, že ho rozložil do farebných škvŕn. Na tvorbu týchto velikánov Havrilla naväzuje 
a pokračuje v neutíchajúcom dialógu s nimi. Oni sa v jeho diele stretávajú a stávajú sa 
sami protagonistami súzvuku nezlučiteľného. Za zmienku stojí v tomto kontexte aj obraz 
päťcípej hviezdy z roku 1972. Komunistický symbol namaľoval spôsobom  gestickej maľby 
v obraze americkej zástavy od Jaspera Johnsa, teda prostriedkami moderného umenia, 
ktoré diktát socialistického realizmu nemohol akceptovať. Cieľom bolo nájsť nemožnú 
syntézu medzi ofi ciálnou požiadavkou a vlastným pohľadom na svet. 

Zmienili sme sa o týchto pre Havrillu dôležitých tvorcov, tak nesmieme zabudnúť ešte 
na ďalšiu, rovnako dôležitú oblasť, totiž na antickú sochu, ktorá Havrillovi ponúkla platný 
obraz ľudskej fi gúry. V nej, ako aj v tvorbe spomínaných umelcov, objavil charakteristickú 
krásu v duchaplnej forme.

Havrilla sa po štúdiu takmer nevenoval monumentálnej sochárskej tvorbe. V roku 1974 
totiž vystúpil so Zväzu výtvarných umelcov. Bohaté podnety jeho kreativity sa uplatnili 
v experimentálnom fi lme, či už hranom alebo animovanom. Tvoril ich,  ako skoro celé 
svoje dielo, vo vlastnom byte. Fascinácia pre fi lm vychádzala z prazážitku veľkého, fareb-
ného a priesvitného obrazu v tme. Obraz sa tu stal svetlom a nechal materiálny svet za 
sebou. Táto túžba po dematerializácii našla v určitom zmysle ďalšie pokračovanie, keď 
sa od roku 1997 ako kresliar, maliar aj sochár začal venovať práci s počítačom. Pritom 
ho fascinuje, že celý ten bohatý svet, ktorý si vytvára, existuje vo virtuálnom priestore, 
a jedným tlačidlom to všetko zasa zmizne.

V práci s počítačom sa pre Havrillu stala dôležitou otázkou, akým spôsobom je dielo 
urobené, akými maliarskymi a technickými prostriedkami uplatňuje v zhmotnenom diele 
výpoveď. Sú to otázky rukopisu maliara alebo kresliara, spôsobu nánosu farieb a použité-
ho podkladu. Niekedy sa farebná alebo čiernobiela grafi ka vtipne hrá na akvarel alebo 
kresbu, pričom sa jej ruka umelca ani nedotkla. Je to hra na trompe l´oeil, na zdanie 
a skutočnosť. Inokedy používa Havrilla vytlačený obraz na plátne ako výtvarné východis-
ko pre maliarske rozpracovanie. Tak alebo tak, objavujú sa tu otázky čo ruka tvorí a čo 
počítač a tlačiareň.

V posledných rokoch sa Vladimír Havrilla zaoberá motívmi, ktoré sa uňho objavujú už 
od konca 60-tych rokov. Rozvíja staré motívy v nových súvislostiach a aktualizuje a obo-
hacuje ich obsah podľa nových potrieb.

Dušan Brozman
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ANDREJ REINER
UŽ OKÚZĽUJE INDE

Ešte začiatkom tohto roku sme sa zhovárali na pôde Slovenského 

inštitútu v Prahe, kde zožal zaslúžené ovácie vo forme smiechu za 

svoje texty. Čítal ich spolu s kolegami zo slovenského PEN klubu, 

všetci prišli na pozvanie svojich českých priateľov. Dohovárali sme 

ďalšiu spoluprácu a Andrej Reiner sršal nápadmi. Tento šarmantný 

muž mnohých talentov - lekár, spisovateľ, humorista, televízny a roz-

hlasový moderátor, podpredseda Slovenského centra PEN i prezident 

Asociácie dodávateľov liečiv – ich však už nezrealizuje. V stredu 30. 

mája na pracovnej ceste v USA tragicky zahynul vo veku nedožitých 

56 rokov. Na Floride, kde bol na medzinárodnom kongrese derma-

tológov, sa mu stalo osudným večerné kúpanie v zradnom oceáne 

a jeho vlastný zdravotný stav. 

Ako spisovateľ vydal približne desiatku beletristických kníh 

a napísal rozhlasové hry a televízne inscenácie. Bol podpredsedom 

Slovenského centra PEN a dlhoročným moderátorom rozhlaso-

vých a televíznych relácií, predovšetkým o zdraví. Je autorom viace-

rých rozhlasových hier, televíznych inscenácií a publicistických roz-

hlasových programov. Spolupracoval aj s rozhlasovými stanicami 

Deutschlandfunk, Deutsche Welle a BBC. Od februára 2006 pripra-

voval na obrazovke televízie TA3 reláciu o zdraví a zdravom život-

nom štýle. Bol samozrejme aj lekárom, v súčasnosti pracoval vo far-

maceutickej spoločnosti a bol prezidentom Asociácie dodávateľov 

liečiv. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bra-

tislave a špecializoval sa na farmakológiu. V 80. rokoch študoval fi l-

movú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku. 

„Ten večne sa náhliaci a dosť uštvaný veľký chlapec teda už odpočí-

va navždy. Ďaleko v Amerike, o ktorej vedel rozprávať tie najveselšie 

príbehy,“ napísala o ňom predsedníčka SC PEN, spisovateľka a pre-

kladateľka Mária Bátorová. „Jeho knihy plynú v rytme prirodzenej 

reči. Niet na nich nič umelé. Sú to často príbehy odpozorované zo 

života, niekedy hnané na hranu komickosti, autorsky priebežne vtip-

ne komentované s vynikajúcimi pointami. V týchto príbehoch nám 

ostane bystrý postreh a originalita nášho kolegu a kamaráta navždy. 

Hnaný obchodmi, prácou a okolím nemal čas na oddych. (...) Bol to 

človek, ktorý vedel odľahčiť každú situáciu okrem svojej vlastnej.“ 

Andrej Reiner bol veľmi úspešným človekom súčasnej doby, súčas-

ne však aj znepokojeným intelektuálom, ktorý kritizoval jej negatí-

va. Láskavým a okúzľujúcim spôsobom, aký zodpovedal jeho povahe 

i druhu humoru...

Vladimír Skalský

J Ú L
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VENUJTE SA DEŤOM!

Tati, pozeráš sa na televíziu, rozprávaš sa so mnou, alebo spíš? – 
začul som dcérine slová z diaľky. Naozaj sa so mnou zhovára? Alebo 
sa mi to sníva?

Pravda, všetko sa začalo už ráno, keď sa mi dostala do rúk práca ame-
rického autora o čase, ktorý venujú v modernej vyspelej spoločnosti 
rodičia deťom. V USA je to v priemere sedem minút denne. Prirodzene, 
obidvaja rodičia dokopy. Pousmial som sa nad americkou povrchnosťou 
a začal som rátať čas, ktorý som v poslednom čase strávil so svojím 
dieťaťom. Minulý týždeň sa neráta, pretože som bol pracovne odcesto-
vaný, predtým bol víkend, to sme spolu vlastne neboli, lebo predpolud-
ním som bol na tenisovom turnaji, a keď som sa vrátil, bola pre zmenu 
ona na aerobiku a večer išla na diskotéku a v nedeľu dospávala a popo-
ludní mala rande a večer som šiel na recepciu.... S manželkou nebola 
vôbec, pretože tá mala „zastupiteľstvo“ (vôbec neviem, čo to je), potom 
službu (neviem, kde a akú) a medzitým bola nezvestná (neviem, kedy 
a s kým, viem iba to, že sa medzičasom našla). 

Doparoma, kde berú americkí rodičia na svoje deti sedem minút den-
ne?!

Samozrejme, rozhodol som sa vstúpiť do seba, ba čo viac vylep-
šiť americkú bilanciu aspoň na osem, možno aj viac minút. Pravda, 
musím to urobiť nenápadne, aby si dcéra nevšimla náhlu vtieravosť. 

- Ták- začal som žoviálne po príchode domov, - aký si mala dníček?
Dieťa vzhliadlo otrávene od knihy.
- Úžasný - rieklo prízvukom, ktorý naznačoval, že horší deň nemali 

ani na Titanicu. - Tati, mohol by si zatvoriť, ťahá!?
Pozrel som sa na hodinky. Už som sa jej venoval pätnásť sekúnd. 

Dosť ma to vyčerpalo. No nič, zotavím sa z toho.
Relaxoval som pri novinách, keď sa objavila.
- Tati, nevieš, kde je mama? Mám hrozne veľa učenia, a nemám čas 

si pripraviť zeleninový šalát. Nemohol by si povedať mame, keď prí-
de, aby mi urobila šalát?

Pripravil som dcére šalát. Venoval som tomu osem minút a dvad-
saťtri sekúnd. Pravda, neviem, či sa to ráta, keďže dieťa pritom nebo-
lo. Asi nie.

- Tu máš šalátik, - vošiel som nesmelo do dcérinej izby so šalátom.
- Tati, ja v tom mám rada jogurt. Tati, prečo robíš veci, v ktorých sa 

nevyznáš?
- Som univerzálny ignorant, - bránil som sa, - ale niečo robiť 

musím.
- No tak dobre, - zahľadela sa kriticky. - Ale musíš to robiť tu?
Zarátal som si osemnásť dlhých sekúnd. Dokopy tridsaťtri.
Šalát zjedla. Potom telefonovala asi hodinu, prirodzene, nie so 

mnou. Potom si pripravila sladkosť a chrúmala ju pri televízii. Smel 
som sa pozerať, ale nesmel som rozprávať. Potom sa ma spýtala, 
či jej „prispejem“ na šaty na stužkovú a či jej zaplatím aj ďalšie 
výdavky súvisiace s touto akciou. Keď vyriekla požadovanú sumu, 
zistil som, že mi nezostane na jej svadbu. Zarátal som si však ďalších 
šesťdesiattri sekúnd. Potom zmizla na rande. Je však možné, že išla 
na doučovanie, vodičský kurz alebo na angličtinu. Dnešné deti sú 
nevyspytateľné. Vrátila sa pred polnocou, pripravila si jedlo a priniesla 
si ho k televízii. 

- Tati, pozeráš sa na televíziu, rozprávaš sa so mnou, alebo spíš?
Zmobilizoval som posledné sily. 
-Ssamozrejme, zzhováram sa ss ttebou. Uuusilovne kkkonverzujem, 

- prepletal som jazykom. - Zzaujíma ma, čo robíš, chcem ťa poznať, 
čo najlepšie, chccem ti odovzdať žživotné sskúsenosti, nnapokon je 
to moja ppovinnosť, ešte ssa ti mmusím dnes vvenovať aspoň jednu 
minútu a štyridsaťosem sekúnd.

- No, dnes to nestihneš, - pozrela sa na hodinky. - Lebo je už zajtra.
Andrej Reiner



II SLOVNÍK POETIKY

OD ABSOLÚTNEJ
BÁSNE PO ŽALM

EPIGRAM
(gr. epigramma = nápis) – lyrický žáner didaktickej, satirickej 

a refl exívnej poézie; krátka, vtipná, obyčajne satirická báseň, kto-
rá stručne a duchaplne vyjadruje adresnú myšlienku o veci, osobe, 
o nejakej životnej pravde.

Skladá sa z dvoch kontrastných častí: expozície, ktorá podá-
va správu o predmete epigramu a vzbudzuje očakávanie 
(suspensio), a pointy, ktorá podáva vtipné riešenie (solutio). 
Pôvodne sa v antike epigramom nazývali veršované nápi-
sy na chrámoch, pomníkoch, podstavcoch sôch, na daroch 
a nádobách. Od epigrafu sa líšili formou elegického disticha. 
V Grécku písali epigramy Sapfó, Anakreón, Simónidés z ostro-
va Keós, Asklepiades, v rímskej poézii Q. Ennius, Martialis, 
s ktorým sa spája súčasné chápanie epigramu.

V slovenskej literatúre pestovali epigramy J. I. Bajza, J. 
Kollár, S. Godra, J. Botto, S. B. Hroboň („iskrice“), J. Záborský 
(„žihadlice“), S. H. Vajanský, J. Jesenský, T. Janovic, J. Majerník, 
P. Petiška a i.

J. I. Bajza v nadväznosti na antické tradície (prameňom mu 
boli epigramy Johna Owena) vytvoril v novom jazyku novú 
poetickú formu „málorádkovými veselovtipnými myšlénka-
mi“ svojské a novátorské dvojzväzkové dielo Slovenské dvoj-
násobné epigramatá (1794). I keď Bernolák zaujal odmietavé 
stanovisko k Bajzovým epigramom, predsa jeho satirické ver-
še v súzvučnosti s týmto druhom európskej poézie 18. storočia 
boli nepochybne niečím novým.

Kdo nízký jest stvoren, nízký s česťú zustává.
Úpadku sá neleká:
a keho na vysokú stolicu postává,
zvalení s hrúzú čeká.

J. I. Bajza: Nízkosť

J. Kollár elegickým distichom zložil Nápisy (1821), ktoré 
možno považovať za satirické uvažovanie o veciach národ-
ných, všeľudských a obecných.

Že vzdělanosti nemá náš lid, cizozemci mluvíte,
Jakž? vy musíte lidu zpívati, nám pěje lid.

J. Kollár: Národní písně

J. Jesenský predstavuje vrchol dovtedajšej satirickej poézie, 
ktorá je nielen humorná, ironická, ale až sarkastická, ba „zlost-
ná“.

Hrmieval zbojník ku batohu:

„Sem peniaze a dušu Bohu!“
Dnes hrmí na nás slávny snem:
„I peniaze i dušu sem!“

J. Jesenský: Rozdiel

Údernou spoločenskou zbraňou je aj satira epigramatických 
útvarov súčasnej poézie.

Charakter vraj mnohým chýba?
To už dávno neplatí.
Skafandre sa prevracajú
ťažšie ako kabáty!

T. Janovic: Charakter

Ach, mať viac jazykových vlôh –
mal by som prednosť pred inými.
Veď predsa v cudzích jazykoch
múdrejšie zvučia somariny.

P. Petiška: Jazyky

METAFORA
(gr. metaphorá = prenesenie) – jeden zo základných básnických 

trópov. Vznikne použitím slova v jeho prenesenom význame na prin-
cípe podobnosti alebo konfrontácie predmetov a ich vlastností.

K transfi gurácii dochádza napr. pri porovnaní vzhľadu, far-
by, tvaru, rozmeru, množstva, stavu, pohybu, funkcie a i. 
Metafora, hoci súvisí s prirovnaním – čistý ako krištáľ (krištáľová 
voda), ticho ako v hrobe (hrobové ticho), chladné ako mramor (mra-
mor čela) a pod., neprirovnáva niečo k niečomu, ale na zákla-
de podobnosti nahrádza slovo či slovný zvrat (predstavu) slo-
vom či slovným zvratom (predstavou) z inej zmyslovej oblasti 
s mnohovýznamovým spektrom.

Poetické slovníky rozlišujú: 1. lexikalizovanú metaforu, napr. 
hlava (ľudská, konská, hadia, štátu, valcov, rozum, pamäť, 
vedúci), kohútik (vodovodný, plynu, zbrane) atď. a 2. básnic-
kú metaforu, v ktorej je obsiahnuté hodnotenie a má estetickú 
hodnotu.

Tak tíško dvíha mesiac biele čelo...
I. Krasko: Pieseň

Z vetristých polí ešte škrípe mráz.
Ľad našich slov. A každý sám si lúšti
to tajomné, to strašne cudzie v nás.

V. Mihálik: Appassionata (III)

VLADIMÍR SKALSKÝ

Literárne informačné centrum v Bratisla-

ve pokračuje vo svojich vydavateľských poči-

noch zásadného významu. Po dielach ako 

Dejiny slovenskej literatúry III. (Viliam Marčok 

a kol.), Slovník literárnej teórie (Peter Valček) 

alebo Slovensko (kolektív autorov) a kapitola-

mi Dejiny, Divadlo, Hudba, Jazyk, Literatúra, 

Ľudová kultúra, Výtvarné umenie, Slováci 

v zahraničí vyšiel v roku 2007 Slovník poetiky.

Jeho autorom je známy slovenský verzológ 

profesor František Štraus. Čo je verzológia, to 

sa čitateľ samozrejme dočíta v slovníku tiež, 

ale pre vysvetlenie tým, ktorí to potrebujú, as-

poň v stručnosti: Verzológia (lat. + gr.) je odve-

tvie poetiky zaoberajúce sa výskumom verša, 

najmä jeho rytmickou a strofi ckou organizá-

ciou.

Slovník je iste vítanou príručkou pre študen-

tov i pre milovníkov poézie. Jeho názov môže 

pôsobiť na jednu stranu skromne, na stranu 

druhú svojou jednoduchosťou veľmi sebavedo-

mo. Oprávnene. Príručka abecedne roztrieďuje 

básnické prostriedky a formy - od „absolútnej 

básne“ až po „žalm“. Krátky teoretický úvod 

slúži ako základná odborná informácia s histo-

rickým výkladom básnickej fi gúry. Množstvo 

ukážok predovšetkým zo slovenskej poézie, no 

i z českej básnickej tvorby, ktorá vždy slúžila 

ako inšpiračný zdroj slovenským básnikom, 

ale aj z prekladov svetovej poézie, robia zo 

Štrausovej príručky zaujímavé čítanie posky-

tujúce aj dejiny poetických fi gúr. Samozrejme, 

najviac sú zastúpení starší autori, ktorí použí-

vali mnohé dnes už zastarané formy, nechý-

bajú však ani ukážky z najmodernejšej poézie 

– a tak vedľa Jána Kollára, Štúrovcov či P. O. 

Hviezdoslava nájde čitateľ aj Miroslava Válka, 

Milana Rúfusa, Štefana Moravčíka či Tomáša 

Janovica.

Predkladáme niekoľko ukážok zo slovníka...



IIISLOVNÍK POETIKY
Metafora zvyčajne vzniká dvoma 

spôsobmi: 1. personifi káciou, čiže oživo-
vaním, zosobňovaním (Slnce v zlatej 
kolíske nad horou umiera, J. Botto: Smrť 
Jánošíkova; Hľa tu v poli plno kvetov,/ 
každý vysmiate má líce, I. Krasko: Srdce 
moje), 2. nahradzovaním abstrakt-
ných predstáv (pojmov) konkrétnymi 
(svornosť prebrodí záveje, A. Sládkovič: 
Svornosť; na duše mojej strome, P. O. 
Hviezdoslav: Letorosty II, 1; Čnie clivo 
smútok lesov v tvrdosť večera, I. Krasko: 
Pieseň).

Podobne možno vytvoriť aj zvukovú 
metaforu, pri ktorej sa význam slov pre-
náša na základe zvukovej podobnosti 
(za takú metaforu môžeme považovať aj 
hláskovú inštrumentáciu a inštrumentá-
ciu veršovú):

Tón lutny.
Zvon súmraku. Ston samoty:
Som smutný.
Som smutný, tato, ako ty.

V. Turčány: Súmrak

Zvuková metafora do vzťahu podob-
nosti často uvádza slová s komickým 
zmyslom:

Jedna je len trúba, gramofón a platňa: 
národa už nieto, je len Strana štátna.
Jedna večná pieseň, jedna melódia:
Slovenska niet viacej, je len Ľudákia!...

J. Jesenský: Týždeň ľudáckej tlače

Jednoduchá metafora pozostáva 
z jedného obrazného výrazu, napr. 
„... ohník rozpomienky... blysne“  (P. O. 
Hviezdoslav). Pri rozvinutej metafore 
základný metaforický obraz dotvárajú 
ďalšie metafory.

Jak rudý, obloboký koráb slnko plálo
v krvavých vodách, v ktoré potápať sa zdalo, 
tam na západe, práve nad poľanou.
Bárs nehybné, preds´ každou sveta stranou
krv striekalo z vĺn vzdmutých zmeravene.
Krv strieklo na stádo, čo pastier domov ženie, 
a pod horami roľa pooraná
sa zdala: matky zeme otvorená rana...
Keď potom zazvonili slabé „Anjel Pána“,
už v údoline dvaja zamyslene stáli,
a vedľa Božie ruky tíško krvácali...

I. Krasko: Balada

Už od počiatkov vitalizmu v slovenskej 
poézii sa udomácňuje metafora, ktorá 
vyjadruje dynamickosť, dejovosť:

Ver báseň, báseň... Vždy som o tom sníval,
nájsť niečo nádherného, kráľovského, 
i vznešeného, večne posvätného,
čo vzbúrilo by spiacich citov príval
a vynieslo ho na povrch z útrob hrudi;
by duša soptila jak Fudžijama,
by kypela z nej stále láva samá...

J. Smrek: Básnik a žena

METONYMIA
(gr. metónymia = premenovanie, záme-

na mena menom) – jeden z hlavných básnic-

kých trópov, pri ktorom dochádza k nahradeniu 

jedného pomenovania javu iným pomenova-

ním javu na základe vonkajších miestnych 

a priestorových vzťahov alebo úzkej vnútornej 

vecnej, časovej či príčinnej súvislosti.

Podľa uvedených kritérií viaceré poeti-

ky delia metonymiu na sedem rozmani-

tých druhov.

1. zámena časti za celok – synekdocha 

(múdra hlava);

2. príčiny za následok, činiteľa za dej – 

metalepsia (ovenčený vavrínom, hudba 

nedošla);

3. veci (nádoby) za obsah (jedlo: zjesť tri 

taniere; nápoj: dopiť fľašku);

4. autora, výrobcu, za výtvor, dielo, výro-

bok (čítať Hollého, lýra Jesenského);

5. miesta, priestoru za držiteľa (mesto spí, 

už Slovensko vstáva);

6. profesie, činnosti za nástroj (živí sa 

perom, zdvihol meč);

7. veci, produktu za materiál (ťal oceľou, 

dali ho do železa) a i.

A tí krutým železom čo nad nami vládli,

kdeže sú? – My stojíme, ale oni padli.

S. Chalupka: Mor ho!

Noc je. Spí čierne mesto sťa ten tyran starý –

J. Botto: Smrť Jánošíkova

Môj otec stále bojoval so svetom.

M. Kováč: Moje mesto

Mama upratuje

a celý veľký svet okolo nej

dáva sa do poriadku.

Š. Strážay: Svetlička

TAUTOGRAM
(gr. tautos = tiež; grámma =  písmo), 

tiež tautiacizmus – maximálne vystupňo-
vaná aliterácia, pri ktorej sa všetky verše ale-
bo slová vo veršoch začínajú rovnakým pís-
menom (literou).

Tautogram podobne ako aliterácia, kto-
rou sa vyznačovala najmä romantická 
poézia, vyskytuje sa i v modernej poézii.

sám sebe so sebou stal som sa sám sebou
R. Fabry: Ja som to

Š. Moravčík má dokonca niekoľko bás-
ní s tautogramom:

Buď blahoslavená, Bratislava,
bohatá baňa bájoslovia,
babylon bratstva, blížencov,
Bratislava barokových budov,
biskupských beriel, bradatých barónov,
Bratislava blahodarných bernolákovcov,
Bratislava bez bosoriek, baziliškov,
bez belzebubov,
bez balvanov bôľu, bez buriny, bodľačia,
bez bolehlavu bludov,
bez bezohľadných buldozérov!

Buď blažená, Bratislava,
báječná borovica bičovaná búrkami,
Bratislava brečtanových balkónov,
básnikov, bohémov...

Buď blažená, Bratislava budúcnosti,
bez bičov božích,
bez bezcitných barbarov,
bez búrajúcich baranov!
Buď bezpečným bývaním, 
buď brmbolcom bezstarostných bábätok –
babička bábo bláznivo bozká...
Buď blahoslavená, Bratislava!
Buď božská!

Š. Moravčík: Buď blahoslavená, Bratislava!

Poetický slovník, ktorý predkladáme čiteteľovi, predovšetkým milovníkovi poé-
zie, nechce byť nejakou teoretickou príručkou, terminologickým literárnovedným 
slovníkom, ale predovšetkým zaujímavým čítaním, povedali by sme fundovaným 
vnímaním, chápaním skĺbeným s vnútorným prežívaním poézie. Nepredkladáme 
si cieľ odborne školiť „konzumenta“ umeleckej literatúry, ktorý sa programovo 
a systematicky pripravuje na svoje budúce povolanie, napr. učiteľa, profesora, lite-
rárneho vedca a pod. Chceme, aby percipient, ktorý má rád poéziu, hlbšie preni-
kol do jej najtajnejších, neraz skrytých zákutí, a tým umocnil, zintenzívnil a utvrdil 
svoj umelecký zážitok. Práve takýto zámer, a to nielen poznanie poézie v jej his-
torickom vývine, si priamo vynucuje, aby sme kontinuálne sprístupnili či priamo 
spopularizovali tie najhodnotnejšíe básnické výtvory zo slovenskej, ba aj z inoná-
rodnej literatúry. Poézia v našom výbere má byť čosi viac ako len čítanie, poznáva-
nie, vzdelávanie sa, či tiež, možno predovšetkým, umelecké zažívanie.

Poetický slovník abecedne roztrieďuje básnické prostriedky a formy, ktoré uvádza 
krátka teoretická expozícia ako odborná informácia, by istý nástroj poznávania 
najrozmanitejších, neraz zložitých, ale nikdy nie konečných, ustrnutých, lež 
mnohotvárnych poetologických postupov, veršových tvarov, metrických a voľných 
rytmov. Každý básnický príklad predstavuje iba jednu z možností, pretože 
každý poetologický jav zastupuje zlom a premenu. Preto i náš poetický slovník 
charakterizuje variabilnosť básnického materiálu, zvolených ukážok a šablón.

František Štraus



IV PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Rudolf Sloboda patrí k najvýznamnejším slovenským 

spisovateľom generácie šesťdesiatych rokov. Vydal dva-

dsaťšesť kníh, napísal dve divadelné hry a štyri scenáre 

k fi lmom, básnickú zbierku, prózy pre deti. Vlado Skalský 

o ňom pred štyrmi rokmi napísal, „že v jeho prípade nie je 

vylúčené, že sa ešte nájdu ďalšie diela“.

Narodil sa 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi, kde 6. 

októbra 1995 zomrel. Vo svojej prozaickej tvorbe zobrazo-

val výlučne vlastné zážitky a kontext vlastného vedomia, 

ktoré oživoval fi lozofi ckými a spoločenskými refl exia-

mi. Pochádzal z rodiny chorvátskeho starousadlíka. Po 

maturite na jedenásťročenke v Bratislave začal na tamoj-

šej fi lozofi ckej fakulte študovať fi lozofi u a psychológiu. 

Po roku štúdium zanechal a odišiel pracovať do ostrav-

ských baní. Po základnej vojenskej službe sa vrátil do 

Ostravy, kde až do roku 1964 pracoval vo Vítkovických 

železiarňach. V rokoch 1965-1969 bol redaktorom vo 

vydavateľstve Smena, neskôr pracoval ako dramaturg 

Slovenskej fi lmovej tvorby v Bratislave. Krátky čas pôso-

bil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, počas rokov 

1986-1990 pracoval v Ústave umeleckej kritiky a divadel-

nej dokumentácie. Potom až do smrti bol umelcom v slo-

bodnom povolaní a venoval sa výlučne literárnej tvorbe. 

Celý život prežil s psychicky chorou manželkou trpiacou 

na schizofréniu v skromných materiálnych pomeroch 

v rodisku, kde ukončil život samovraždou. Už jeho prvý 

román „Narcis“, ktorý je citovou kronikou dobrovoľného 

outsidera a autentická správa o stave spoločnosti, sa stal 

podľa názoru kritikov kultovým pre prozaikov nastu-

pujúcich koncom šesťdesiatych rokov a tiež pre autorov 

debutujúcich na rozhraní osemdesiatych a deväťdesia-

tych rokov. O mnohých jeho knihách by sa dalo povedať, 

že sú to pamäti. Úvahy a eseje o živote, umení a literatúre 

zhrnul do knihy „Pokus o autoportrét“. V románe „Krv“ 

na pozadí spomienok z predchádzajúcich rokov živo-

ta zobrazil udalosti, ktoré viedli k spoločenskému zvra-

tu v novembri 1989. Román „Rozum“ je autobiografi cký 

príbeh neúspešného scenáristu, ktorý sa vážne zapodieva 

písaním banálneho fi lmového scenára, a ktorý má zdra-

votné problémy. Román predstavuje jedno z najusvedču-

júcejších diel o čase normalizácie. Rozsahom sú románo-

vé knihy „Krv“ a „Jeseň“ vlastne autorovými denníkmi. 

Kniha „Pamäti“ z roku 1996 je vnútorný denník so sna-

mi, ilustrovaný autorom. Posmrtne vyšla aj kniha frag-

mentárnych zápiskov „Láska“, ktorá pod pôvodným 

a výstižnejším názvom „Pamäti“ nesmela začiatkom 

sedemdesiatych rokov vyjsť.

V roku 2001 vyšla kniha „Z denníkov Rudolfa Slobodu“. 

V tomto prípade odkazujem na „Literárne dotyky“ 

z augusta 2003, v ktorých redaktorka Jarmila Wankeová 

v rozhovore s jednou zo zostavovateliek knihy Zorou 

Pruškovou rozoberá genézu vydania. Editorka poukazuje 

na redukciu textov zo strany dedičov a potom zo strany 

vydavateľa. Najvýstižnejšia je odpoveď editorky na otáz-

ku pani Wankeovej: „Čo by na to bol povedal sám Rudo 

Sloboda?“ Jej odpoveď znie: „Obávam sa, že sám spiso-

vateľ by bol z tých okolností, ktoré sprevádzali prípravu 

knihy, dosť rozladený. Dediči majú na zásahy prirodzene 

právo, keďže sú majiteľmi autorských práv. Ale obávam 

sa, že sa niekde trošku stala chyba pri dohode s vydava-

teľom skôr, ako sa celý projekt rozbehol.“

Vojtech Čelko

 RUDOLF SLOBODA
 PAMÄTI

(ÚRYVOK)

Svah, ku ktorému som mal namierené, 

bol pekne bagrom urovnaný, rástla na 

ňom tráva, a  takisto ďalší svah za ním, 

tesne pod železnicou, bol pekne udržia-

vaný. Kedysi tu sypali popol z rušňov, 

svahy boli zarastené krovím a burinou, 

je to miesto, kde zabili roku 1959 jed-

ného muža, ale strašné bolo predtým 

aj potom. Oproti vidím na stene nápis 

Ulica Milana Pišúta, tam kedysi ordino-

val MUDr. Beluch, a po ceste sa príde 

na miesto, kde kedysi bol Polanského 

majer.

Inak celé sídlisko má mená spiso-

vateľov, ktorých som osobne poznal, 

dokonca Horov býval v tom istom 

dome ako ja, na Hlbokej, a vídali sme sa 

často, pokým si nevypil, bol spokojný 

v spoločnosti mládeže; Bukovčan zase 

bol môj kolega vo fi lme, ale nikdy sme 

sa príliš nezblížili, lebo mal stále kam-

si pilno, stále pracoval, aj keď odpočí-

val, musel sa hýbať, a mal veľa starostí 

s komunistami, ktorí často hľadali v jeho 

diele niečo protištátne, a Bukovčan sa 

musel zaprisahávať, že to myslel dob-

re. Poničana som tiež poznal, ale už 

pomerne stvrdnutého, vždy akéhosi 

rozhnevaného; vie sa o ňom, že naro-

bil mnohým autorom veľa zla, ale aj to, 

že  podpísal petíciu či akúsi listinu proti 

SNP, aby mohol zostať v Bratislave. (A. 

Bednár ju  nepodpísal, a preto musel ísť 

do Bardejova, kde učil maliarku Vieru 

Bombovú.) Petíciu, mimochodom, pod-

písal aj Ján Kostra, ktorý má v Novej 

Vsi námestie, zatiaľ neupravené.

Skrátka, radšej by som bol, keby sa 

tie ulice pomenovali po nejakých kve-

tinách, lebo takto mi stále pripomí-

najú ľudí, ktorí boli symbolom určitej 

etapy, na ktorú by som najradšej zabu-

dol. (Je paradoxné, že v tej istej štvrti je 

Poničan, ktorý rozhodoval o osudoch 

mnohých autorov, aj Smrek, ktorý svoj-

ho času ledva mohol publikovať, mnohé 

básne sa mohli zverejniť až po roku 1989. 

Kolektivista Poničan a individualista 

Smrek, kolektivista a aparátnik zväzu, 

a individualista a básnik, ozajstný a več-

ný básnik. Kedysi bola na Poničanovej 

ulici už len mláka a močiar – potom 

smetisko – hej, ak chceli činitelia zná-

zorniť, že to je pre neho, Poničana, to 

najlepšie, tak v poriadku.)

Idem teda po hlavnej našej ulici 

domov – po Istrijskej – kedysi Zdolínce, 

čo znamená miesto dolu, teda oveľa 

krajší názov ako latinské, historizujúce, 

nič nemajúce s našou dedinou pomeno-

vanie. Nikdy si na ten názov nezvyk-

nem, je to priam obludné, podobne ako 

je obludný názov jednej ulice v Devíne 

– Kremeľská.

A už som doma a ani neviem, pre-

čo som ten svah pod železnicou chcel 

vidieť.
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