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SLOVENSKÉ
DOTYKY 1ÚVODNÍK

Trpezlivosť ruže prináša – hovorí slovenské príslovie. 
A ešte, že s dobrým slovom najďalej zájdeš. Znie to 
– priznajme si – dosť nemoderne, ba možno až naivne. 
A predsa, určite je lešie ľudí presviedčať a motivovať, pri-
jímať kompromisy, než vstupovať do sporov, v ktorých sa 
každá strana stiahne do svojho zákopu. Koniec-koncov, 
aj asertivita znamená presadzovať svoje názory a záujmy, 
avšak slušne, vľúdne, tým dobrým slovom z príslovia.

Jedným z hlavných predsavzatí nového vedenia Sve-
tového združenia Slovákov v zahraničí bolo, že sa bude 
vyhýbať konfl iktom s rôznymi inštitúciami, že nebude 
komunikovať formou protestov a ostentatívnych vyhlásení. 
Pritom, že samozrejme bude dostatočne nahlas a dôraz-
ne vysvetľovať, aké sú dva milióny Slovákov v zahranićí 
dôležité, aký prospech prinášajú Slovensku, a čo za to 
naozaj oprávnene požadujú. Nové vedenie SZSZ teda 
nechcelo byť urážlivé a hádavé, ale asertívne.

Boli pochybovači, boli a sú aj takí, ktorí sa nás za každú 
cenu snažia do tvrdých konfl iktov zatiahnuť. Lenže výsled-
ky sú tu. Výsledky pokojnejšieho a vecnejšieho tónu, kto-
rý si môže dovoliť najmä ten, kto si je vedomý sily, ktorú 
reprezentuje. 

Podpísali sme zmysluplné dohody so všetkými rele-
vantnými inštitúciami na Slovensku. V auguste schválila 
vláda po mnohých peripetiách  navýšenie fi nančných 
prostriedkov na podporu aktivít Slovákov v zahraničí na 
sľúbených 40 mil. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku 
viac než dvojnásobok. V tejto sume sú okrem grantových 
prostriedkov aj priame podpory Slovákom v Maďarsku, 
súvisiace s vykonávaním medzivládnej dohody (spolu 4 
mil. Sk). Rovnako dala vláda zelenú príprave koncepcie 
štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahrani-
čí do roku 2015, čo je ohromná šanca, prvý strednodobý 
výhľad v histórii.
Ďalšia kľúčová požiadavka SZSZ, nekódované blokové 

vysielanie Slovenskej televízie do zahraničia, by sa mala 
realizovať prostredníctvom ministerstva kultúry, ktoré 
napokon vari defi nitívne sanovalo aj krajanské vysielanie 
Slovenského rozhlasu. Iste to ešte nebude ľahké presa-
diť, rovnako ako navýšenie rozpočtu Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahranićí na rok 2008 v súvislosti s rozšírením 
jeho kompetencií.

Prvé ruže by nás však mali povzbudiť, aby sme boli 
ďalej trpezliví. A neúnavní. Popri ružiach by sme si vari 
mali spomenúť na rieky a korytá, kvapky a obrovské kra-
sové mestá.

Vladimír Skalský
(Autor je predseda 

Svetového združenia Slovákov v zahraničí)

RUŽE, 
TRPEZLIVOSŤ A KRASY

Tie dvere

   nie sú zabuchnuté

Pri svojej práci prichádzam pochopiteľne k naj-
rôznejším informáciám, článkom a údajom – niektoré 
ma potešia, iné presne naopak. K tej druhej kategórii 
patria aj riadky od istej krajanky – Slovenky žijúcej 
vo Viedni -  ktoré som nedávno čítala na internete. 
A musím povedať, že ma veľmi zarmútili a zaškreli. 
Najmä preto, že už dlhé roky pracujem v oblasti slo-
vensko-českých a česko-slovenských vzťahov a mám 
čím ďalej optimistickejší pocit, že sú v ostatnom čase 
naozaj na veľmi dobrej úrovni. A že sa oba národy 
akosi láskavo nostalgicky pozerajú aj na roky spoloč-
ného štátu; ak spomínajú, tak naozaj v tom dobrom. 

O to viac ma prekvapil článok spomínanej krajanky, 
ktorá cestovala autom zo Slovenska do Prahy a na 
českom území sa jej stala malá dopravná nehoda 

– nestihla včas zabrzdiť a „ťukla“ do odbočujúceho 
auta. Spolu so šoférom poškodeného vozidla čakali 
potom na diaľnici niekoľko hodín na políciu. Rakúska 
Slovenka bola príjemne prekvapená, že pán sa 
správal veľmi slušne, nenadával, nevyčítal, bol 
príjemný dokonca aj po dlhom čakaní. Snažila sa 
preto udržiavať priateľský rozhovor, ale ten časom 
začal viaznuť – veď, čo si už môžu hovoriť dvaja 
neznámi ľudia, ktorých spája len istá nepríjemnosť? 
A tak napokon zablúdila k téme, či ešte vôbec Česi 
rozumejú Slovákom. Taká obľúbená téma – i pre 
nás, veď o strate dvojjazyčnosti hovoríme a píšeme 
podchvíľou. Rozoberala som ju už s naozaj veľkým 

počtom Čechov, a preto ma úprimne zarazila reakcia, 
ktorú autorka opisovala. Pán jej totiž vysvetlil, že on 
pochopiteľne po slovensky rozumie, lebo im ju predsa 
ešte v škole nanucovali, veď predsa každý pondelok 
vysielali v televízii po slovensky, čo všetci nenávideli. 
A ešte horšie bolo, keď ich občas v škole nútili čítať 
slovenské texty. Jeho osemnásťročná dcéra už vraj 
rozumie omnoho menej a keď bola malá, musel jej 
slovenské televízne rozprávky prekladať. A aj keď 
slovenská šoférka odporovala, že všetci Slováci 
ovládali vždy češtinu veľmi dobre, vďaka knihám, 
televízii a napokon i vysokoškolským skriptám, ktoré 
sa veľakrát z češtiny vôbec neprekladali, ten pán ešte 
pridal argument, že nevraživosť Slovákov k Čechom 
bola viditeľná údajne na každom kroku. Vraj keď bol 

na Slovensku, tak tam buď všetci 
hovorili po maďarsky a keď 
niekde aj nie, tak po zistení, že 
je Čech, sa s ním nerozprávali 
vôbec. A jeho kamaráta nechceli 
v obchode obslúžiť, kým si tovar 
nevypýtal po slovensky. A zas iný 
kamarát mal na návšteve dvoch 
Slovákov, ktorí medzi sebou 
hovorili len po maďarsky a s ním 
iba občas prehodili slovenské 
slovo a akoby vraj takáto 
situácia jeho veľmi urážala... 
Nečudo, že rakúska Slovenska 
na záver svojej neveselej úvahy 
dodáva: „Občas sa mi zdá, že 
už nevládzem. Keď nás nemajú 
radi vo Viedni, je to nepríjemné, 
ale v Prahe mám pocit, akoby 
ma vymkli pred dverami 
vlastného bytu.“

Zámýšľam sa nad týmto 
nepríjemným zážitkom napriek 
tomu, že viem (nielen že verím, 
naozaj to viem), že to je hlas 
ojedinelý a chcela by som to do 
neďalekej Viedne odkázať. Ale-

bo vlastne práve preto. Môžeme sa stretnúť s taký-
mito zriedkavými názormi a mali by sme byť pripra-
vení na ne reagovať. Veď každý máme nejakú tú zlú 
skúsenosť so správaním sa ľudí na oboch stranách 
rieky Moravy. Ale, znovu podčiarkujem – so správa-
ním sa jednotlivých ľudí! Tí majú predsa všade na 
svete rôzne povahové vlastnosti a trpia tiež rôzny-
mi animozitami. Ale podľa toho vari nemožno a ani 
neslobodno posudzovať celý národ. Verím, že naša 
Slovenka z Viedne bude mať na najbližšej ceste do 
Česka pre zmenu úplne opačný zážitok. Veď kto iný, 
ak nie my, Slováci v Českej republike, najlepšie vie-
me, že tie dvere sú rozhodne priateľsky otvorené...

NAĎA VOKUŠOVÁ
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Zmeny v penzijnom 
systéme

Vláda Roberta Fica 22. augusta schválila 
návrh na zásadné zmeny v penzijnom sys-
téme, ktoré majú riešiť značný defi cit Sociál-
nej poisťovne. Má sa tak získať 6,5 miliardy 
Sk. Peniaze navyše vyberie vláda zvýšením 
odvodov bohatších, ako aj odchodom časti 
ľudí sporiacich si na dôchodok v súkromných 
spoločnostiach (druhom pilieri) späť do štát-
nej Sociálnej poisťovne. Zmeny ešte musia 
odhlasovať poslanci a potvrdiť prezident.

 Vláda plánuje vylúčiť zo sporenia v dru-
hom pilieri od budúceho roka ľudí, za kto-
rých odvody platí štát. Sporiť v súkromných 
fi rmách by si tak nemohli matky, invalidi ani 
ľudia, ktorí sa starajú o dieťa alebo osobu 
s ťažkým zdravotným postihnutím. Vláda 
navyše chce od januára budúceho roka otvo-
riť druhý pilier penzijného systému. Do konca 
júna 2008 budú z neho môcť vystúpiť ľudia, 
ktorí podľa Fica „vstúpili pre klamlivú reklamu 
a osoby, pre ktoré je nevýhodný“. Zároveň 
doň budú môcť ľudia vstúpiť. Kabinet tiež 
predĺžil dobu, počas ktorej si ľudia musia 
sporiť na dôchodky, z desiatich na 15 rokov. 
Znamená to, že starší ľudia, ktorí do druhého 
piliera vstúpili a na budúci rok, sa rozhodnú 
z neho nevystúpiť, budú musieť na penziu zo 
súkromného účtu po odchode do dôchodku 
zrejme zopár rokov čakať. 

Od budúceho roka by sa mala zvýšiť aj 
hranica, od ktorej sa už odvody nezvyšujú. 
V súčasnosti je na úrovni trojnásobku prie-

mernej mzdy, od januára 2008 stúpne na 
štvornásobok. Podľa Počiatka zmena za-
siahne asi 1,2 percenta ľudí, čo je necelých 
28-tisíc pracujúcich. Podľa odhadov Repub-
likovej únie zamestnávateľov vyššie odvody 
pocíti vyše 110-tisíc ľudí. Kabinet Roberta 
Fica tiež odhlasoval tzv. generálny par-
don. Ak ľudia alebo fi rmy do konca januára 
2008 zaplatia dlžné poistné a príspevky na 
dôchodkové sporenie, štát im odpustí penále 
za obdobie pred 1. januárom 2007. Kabinet 
očakáva, že takto získa 900 miliónov korún.

Medzi vládou a dôchodckvými  správcov-
skými spoločnosťami (DSS) zúri už niekoľko 
mesiacov mediálna vojna. Opozícia i DSS 
považujú zmeny za nespravodlivé a protiú-
stavné.

Štrnásťročný 
vrah?

Iba od minulého roku je na Slovensku hra-
nica trestnej zodpovednosti 14 rokov. Teraz 
bude „v akcii“ v ostro sledovanom prípade. 
Štrnásťročný chlapec, ktorého polícia obvini-
la z vraždy 87-ročnej dôchodkyne v Horných 
Vesteniciach pri Prievidzi, už skončil vo vyšet-
rovacej väzbe. Podľa súdu by sa totiž chla-
pec v obave pred trestným stíhaním mohol 
pokúsiť o útek. Za vraždu důchodkyne mu 
hrozí 15 rokov väzenia. Polícia upozornila, 
že chlapec spáchal vraždu surovým a trýzni-
vým spôsobom. Podľa niektorých informácií 
páchateľ starenku podrezal, prepichol jej oko 
a bodol ju 21-krát.

Tak sa nám Rudolf Schuster vrátil zo Severného pólu. Cimrmanovci 
z pohoria Altaj. Znovu sa tak ukazuje, že podobnosti medzi oboma výraznými 
osobnosťami našich dvoch národov sú neprehliadnuteľné. Jára (da) Cimrman 
bol podľa ofi ciálneho životopisu osobitý dramatik, fi lozof, gynekológ-samouk, 
lyžiar, dôverný priateľ a učiteľ Alberta Einsteina, vynálezca a daltonista, dôver-
ný nepriateľ T. A. Edisona. Rudolf (di) Schuster je osobitý autor detektívok, 
fi lmár-samouk, cestovateľ a horolezec (a pochopiteľne tiež aj lyžiar), dôverný 
priateľ a učiteľ indiánskych náčelníkov, znalec anakond a protokolu, dôverný 
nepriateľ slovenských lekárov a Jána Budaya. A navyše prezident, primátor, 
predseda strán, parlamentov i krajských výborov. A fakír, ktorý dokázal pred-
stierať smrť.

Rudolf Schuster po výpravách na Aljašku či do amazonských pralesov poko-
ril teda toto leto aj Severný pól. „Bol som tam na prelome júna a júla. Vrátil 
som sa celý, živý a zdravý. Výprava trvala asi dva týždne,“ povedal 73-ročný. 
Exprezident, ktorý svoje cesty rád dokumentuje, sa opäť vrátil s množstvom 
fotografi í a fi lmového materiálu. Nevylúčil, že jeho snímky budú môcť záu-
jemcovia vidieť aj na výstave, v televíznych dokumentoch, hraných fi lmoch 
a počuť o nich v rozhlasových hrách. „Nechajte sa prekvapiť,“ povedal. Bez 
zbytočného ironizovania či nacionalizmu upozornime, ako dopadlo Dobytie 
Severného pólu podľa známej Cimrmanovej hry. Bratia Česi sa snažili, ale jed-
noducho, my Slováci sme vďaka geniálnemu rodákovi z Košíc znovu lepší.

Tento cestovateľ bol ako prezident zajatý Indiánmi, čo mohlo vzhľadom na 
jeho priateľské vzťahy s väčšinou svetových politikov viesť aj k jadrovému 
úderu na Amazonke. Schuster sa však dohodol s náčelníkom a podľa jeho 
slov sa mu „za výkupné vo forme niekoľkých automobilov značky Mercedes“ 
podarilo zachrániť seba aj ostatných. Spolu s únoscami sa potom na pamiatku 

vedno odfotili, hlava štátu nezabudla zapózovať v náčelníckej čelenke. Expre-
zidentovi sa podarilo v Brazílii splniť si aj ďalšie sny, keď nafotil päťmetrovú 
anakondu aj exotického mravenčiara. Počas vlaňajšej prezentácie fotografi í 
z Aljašky exprezident vyrozprával veľvyslancovi USA Rodolphovi M. Valleemu, 
ako vyviazol z pazúrov medvedice, ktorá sa túžila páriť. Pred rozzúrenou šel-
mou sa mu podarilo utiecť a ešte ju stihol aj odfotografovať. 

Vari aj z úcty k slovenskému velikánovi pripravovali sa účastníci expedície 
Altaj-Cimrman práve na Slovensku. Vyšplhali sa na Lomnický štít. Pripomeň-
me, že Rudolf Schuster plánoval výpravu rovno na Gerlach, s troma ďalšími 
prezientami a v priamom prenose. Ale nehrďme sa už toľko slávnym Slová-
kom a doprajme kúsok slávy aj bratom Čechom. Priznajme, že Cimrman má 
k Lomnickému štítu svoj vzťah. Z dobových dokumentov sa podarilo zistiť, 
že Jára sa zastavil vo Vysokých Tatrách a vystúpil na Lomnický štít. Tu ako 
prvý navrhol vybudovanie závesnej lanovky, vrátane reštaurácie s vysokohor-
skou prirážkou. Lanovka mala rozprúdiť cestovný ruch vo Vysokých Tatrách. 
Uhorská vláda však tomuto projektu nebola naklonená a navrhla Cimrmanovi 
uskutočniť projekt v pohorí Mátra, s čím však on nesúhlasil.

Cimrmanovci umiestnili na Lomnickom Štíte aj pamätnú tabuľu, ktorú však 
obratom niekto ukradol. Nie je to však vraj z hamižnosti zlodejov kovov, ani 
z neprajnosti voči tiež vcelku významnému velikánovi. Podľa znalcov Tatier 
zmizla tabuľa preto, že miestni sa báli českého textu. Štatistika úmrtí v najmen-
ších veĺhorách totiž jasne dokumentuje, že stačí slovo po česky a už sa utrhne 
lavína. Nech si len pekne po Cimrmanovi nazývajú vrchy v Altaji. Veď mi tiež 
budeme presadzovať, aby sa Severný pól volal Schusterov a Amazonský pra-
les Rudolfove lesy. To je dôstojná úloha pre slovenskú diplomaciu...

P. A. F. Ztohohotový

Kauza Tomanová

Najväčšia letná kauza sa týkala ministerky 
práce a sociálnych vecí a dotácie, pridelenej 
spolku Privilégium, ktorý prevádzkuje domovy 
dôchodcov, a v ktorom Tomanová predtým pra-
covala. Problémy sa objavovali postupne, popri 
možnom konfl ikte záujmov išlo najmä o to, že 
Privilégium malo odvodové aj daňové nedo-
platky. Tým pádom dotáciu získal neoprávne-
ne. Až po mnohotýždňovom tlaku ministerstvo 
priznalo, že dotácia bola nezákonná. Kto má 
nevysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, 
nemôže žiadať o dotácie. Ministerstvo žiada 
vyplatené peniaze naspäť. Navyše, celý prípad 
zrejme skončí na stole vyšetrovateľa. 

Ministerkin rezort pritom stále nevysvetlil, 
prečo a kedy odstúpil od exekúcie Privilégia, 
v ktorom bola Tomanová pred nástupom do 
vlády zamestnaná. Sociálna poisťovňa pod 
vedením Ivana Bernátka mala vymáhanie 
miliónového dlhu zastaviť v júli tohto roka. 
Bernátka dosadila do funkcie riaditeľa Toma-
nová. Podľa týždenníka Plus7dní je šéf verej-
noprávnej inštitúcie, ktorá ročne hospodári so 
140-miliardovým balíkom, blízkym priateľom 
ministerkinej dcéry Petronely.

Žiadateľov a zakladateľov neziskovej 
organizácie Privilégium Štěpánku Mádlovú 
a Miroslava Mečířa vylúčili zo Smeru. Voči 
Tomanovej premiér nevyvodí nijaké dôsled-
ky a ponechá na ňu, či prijme prísnejšie 
opatrenia na prideľovanie dotácií. Prípad 
neziskovej organizácie Privilégium považuje 
premiér za uzavretý.

Zmeny na cestách

Maximálna povolená rýchlosť v obciach by 
sa mala znížiť na 50 kilometrov za hodinu, 
vodiči budú musieť celý rok svietiť a pokuty 
za najväčšie dopravné priestupky sa majú 
sprísniť. Takéto zmeny zrejme čakajú na 
vodičov podľa návrhu zákona o cestnej pre-
mávke, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra. 
Ministerstvo si od zmien sľubuje zvýšenie 
bezpečnosti na cestách a plynulosti dopravy. 
Slovenské cesty boli nedávno vyhodnote-
né ako ôsme najnebezpečnejšie v EÚ (ČR 
obsadila šiestu priečku). Minister Róbert 
Kaliňák pripustil, že autori zákona uvažovali 
aj o českom bodovom systéme, zdal sa im 
však príliš prísny.  K uvoľneniu premávky na 
diaľniciach by mali podľa ministerstva pri-
spieť zákazy jazdy kamiónov najmä v piatok 
poobede a v niektorých časoch cez víkendy. 
Zároveň by po diaľnici a rýchlostnej ceste 
nemalo ísť vozidlo, ktoré ide pomalšie ako 
80 kilometrov za hodinu. Zimné pneumati-
ky by vodiči podľa návrhu museli používať 
vtedy, keď sú cesty pokryté snehom. Žiadne 
konkrétne povinné obdobie však vymedze-
né nebolo. Cyklistov čaká povinnosť nosiť 
prilbu na cestách mimo obce, v zníženej 
viditeľnosti by chodci aj cyklisti mali mať 
odev s bezpečnostnými prvkami. Zakázaná 
by mala byť inštalácia takzvaných „antirada-
rov“, ktoré vodičovi odhalia policajné radaro-
vé kontroly. V prípade, že poslanci budú so 
zmenami súhlasiť, mohli by platiť od začiatku 
budúceho roka.

... a rozum zostáva stáť
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Pivo v Libanone
varí Slovenka

  V Coca-Cole ste to za štyri 
roky dotiahli na šéfku predaja na 
západnom Slovensku. Prečo ste 
náhle v roku 1996 preskočili do 
Heinekenu Slovensko?

Práve preto, že začínal. Inštinkt mi 
napovedal, že budem môcť pracovať, 
ako ja chcem, ak mi dajú priestor.

  Splnilo sa vaše očakávanie?
Dali mi naozaj veľkú slobodu. V tomto 

bol najväčší rozdiel medzi americkou 
fi rmou a holandským rodinným 
podnikom.

  Čím si vás podmanil Heineken?
Holanďania idú na vec inak ako 

Američania. Získavajú si vás tak, že 
sa stávate členom rodiny, ktorej na vás 
záleží, a preto od vás očakávajú, že 
budete voči fi rme lojálna. Zato vám dajú 
možnosť zistiť veľa vecí, nadobudnúť 
skúsenosti. Ale je, samozrejme, rozdiel, 
na akej pozícii a kde pracujete.

Heineken Slovensko vybudoval 
generálny riaditeľ Jean Paul van 
Hollebeke. Boli ste jeho pravou 
rukou. Čím vám imponoval?

Pracovne aj ľudsky je to manažér 
s veľkým duchom. Postavil fi rmu na 
slovenských manažéroch, a hoci mnohé 
úspechy boli čisto jeho zásluhou, vždy 
ich pripísal miestnym ľuďom. Nechával 
obrovský priestor na sebarealizáciu. 
Vedel úžasne motivovať, ale bol aj 
nesmierne náročný.

 Odchádzate za generálnu 
riaditeľku pivovaru do Libanonu. 
Je to naozaj odmena pre dievča zo 
strednej Európy?

Už sa ma aj známi pýtali: Je to viac 
odmena alebo trest? V Heinekene je 
zhruba 180 generálnych riaditeľov, 
ale  z východnej Európy bol 
doteraz len jeden a ja som druhá! 
Z dvesto generálov sú len dve ženy 
– Holanďanky a ja som tretia v celom 
Heinekene! Aj keby ma poslali 
kamkoľvek, šla by som, pretože je to 
obrovské ocenenie.

Musí človek vyrásť v prostredí 
sladovne, aby urobil kariéru 
v pivovare?

Nie. Alebo vari je v tom naozaj 
naplnenie osudu vnučky riaditeľa 
bývalého košického pivovaru? Ktovie. 
Moju kariéru však odštartoval príchod 
Coca-Coly do Česko-Slovenska. 
Prihlásila som sa na inzerát hľadajúci 
obchodného zástupcu. Zlákalo ma 
služobné auto, to, že budem cestovať. 
Považovala som Coca-Colu za fi rmu 
ako každú inú, ale ona bola úplne iná.

  V čom sa odlišovala?
Začínali sme úplne od základu. 

Nechali nás čistiť kancelárie. Mysleli 
sme si, že nás prepustia a potom prijmú 
ľudí, ktorí naozaj rozumejú predaju 
koly. Ale vtom prišli autá, prvé školenie 
a získali sme prvých zákazníkov.

Obchodný zástupca, to 
mladému človeku znie hrdo. Čo ste 
vlastne robili?

Predávala som kokakolu, 
navštevovala reštaurácie, obchody. 
V tom čase to nebol práve najlacnejší 
nápoj, ale mne sa ho podarilo predať 
v Dobšinej a ďalších malých dedinkách 
v Gemeri. Žili tam úžasní ľudia. Roky mi 
písali pohľadnice k sviatkom.

  Mali ste pocit dôležitosti?
Mala a obrovský. Veď som 

pracovala pre zahraničnú fi rmu! 
Nabrala som na váhe u rodičov, 
sestry, u priateľov. Dali mi auto! Bola 
som jediné dievča v tíme a mohla som 
si vybrať číslo poznávacej značky. 
Moja voľba bola jasná: 20 01 – prvá, 
jediná a najlepšia. Usmievam sa tomu, 
ale bolo to krásne obdobie.

Pivo už nie je iba nápojom mužov. Zachutilo aj ženám, a nielen ako nápoj. Stalo sa pre ne dobyvateľskou výzvou. 
Len tri ženy riadia vo svetovej pivovarníckej spoločnosti Heineken pivovary. Dve sú Holanďanky, treťou je 
Slovenska Zuzana Železníková. Predstaviteľka mladej a dravej generácie, ktorá si môže hovoriť prelomová.

  Ako vyzeral konkurz?
V Heinekene funguje kariérny 

plán, vyšší a stredný manažment má 
stanovanú víziu budovania svojej 
kariéry. Jeden z bodov je o tom, 
či chcete pracovať v zahraničí. Ja 
som mala tento cieľ už dávno. Tím 
na Slovensku funguje spoľahlivo, 
spoločnosti sa darí, prišiel vhodný 
čas, mohli so mnou rátať.

  Aký bol pohovor s prezidentom 
fi rmy Jeanom Francoisom van 
Boxmeerom v Amsterdame?

Prezident, tento strašne 
zaneprázdnený muž, mal na mňa 
hodinu. Vôbec nepozeral na hodinky. 
Opýtal sa ma, ako sa mám, čo 
nového na Slovensku, čo si myslím 
o politike a na moje pohnútky 
pracovať v Libanone. Nezaujímali ho 
čísla o predaji, detaily z výroby, ale 
to, či som schopná ľudí viesť.

  Aký veľký pivovar budete riadiť?
Je to pivovar s kapacitou okolo 300-

tisíc hektolitrov, nič veľké, ale s veľmi 
dobrými výnosmi. S touto výrobou 
dosahuje zhruba 50 percent zisku, 
ktorý robí Heineken na Slovensku. 
Vyrába sa tam miestne pivo plus 
Heineken a pracuje tam 225 ľudí.

  Ako si poradíte v krajine, 
kde žijú vedľa seba moslimovia 
a kresťania, miešajú sa rôzne kultúry, 
jazyky?

Trochu ma povzbudzuje to, že 
Libanon je v rámci arabských krajín 
veľmi progresívna krajina a zriedkavo 
tu napríklad uvidíte na ulici zahalené 
ženy. Keď idem po ulici s mojím 
priateľom, zdá sa mi, že sú občas až 
málo zahalené.

  Kto pije pivo v Libanone?
Kresťania, ktorí tvoria 40 percent 

obyvateľstva.

  A čo moslimovia?
Viera im to zakazuje, ale Heineken 

v Bejrúte má sladový nealkoholický 
nápoj, nie je to nealkoholické pivo, 
ale nealkonápoj na báze sladu.

  Potrebuje silná žena muža?
Ja som veľmi emotívna, miestami 

až výbušná. Môj partner ma 
vyrovnáva, akceptuje to, čo robím. 
Má z toho radosť, je na mňa pyšný, 
teší ma, že mi pomohol a on mi 
naozaj pomáha. Je krásne mať 
oporu, každý ju potrebuje.

Jozef Sedlák   
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českom a moravskom, nechýbali však ani súbory zo 
Slovenska či krajania z Maďarska, Poľska a Srbska. 
No a na druhú stranu, na festivale sa dalo zapozerať 
a započúvať aj do iného folklóru, či už českého 
a moravského, alebo aj folklóru národnostných 
menšín, žijúcich v Česku, tentoraz zastúpených 
poľským, rómskym, ruským súborom. 

Hneď v piatkovom otváracom programe 
„Z maľovanej truhlice“ sa predstavil neskorší 

laureát prehliadky súbor 
Technik z Bratislavy, ktorý 
tento rok pozbieral aj na 
Slovensku viacero ocenení, 
a spolu s ním detský folkórny 
súbor Rozmarija z Prešova. 
Nasledoval neformálny večer 
„Pri hudákoch“, už tradične 
trvajúci až do skorého rána.

V sobotu festivalový 
maratón pokračoval 

programom „Zahrajme sa“, v ktorom sa predstavili 
detské folklórne súbory. Z celého radu ďalších 
programov stojí za zmienku napríklad pásmo 
súborov národnostných menšín „Žijeme v jednej 
zemi“. Naozaj pozoruhodný bol program „Od 
Tatier k Šumave“. Nielen preto, že v ňom spoločne 
účinkovali vynikajúce folklórne súbory z oboch 
našich republík, ale aj pre umné prepojenie 
všetkých vstupov do uceleného príbehu 
o čarodejnici, ktorá si vyberá ženícha. O čarovnú 
atmosféru sa počas celého festivalu staral jeho 
riaditeľ, vedúci folklórneho súboru Púčik Vlastimil 
Fabišik, je teda symbolické, že čarodejnicu si 
„strihla“ jeho dcéra Lucie. Počas programu „Hostia 
naši milí“ patrilo zasa pódium krajanským súborom. 
Ako každoročne patrili medzi najpopulárnejšie 
body programu dve simultánne sa odohrávajúce 
súťaže: „Majstrovstvá valašského kráľovstva 
v stĺkaní masla“ a zápolenie nositeľov mena Jánošík 
„Od buka do buka“. Vyvrcholením dňa bol nočný 
program (s hviezdičkou), který vyšiel z dielne 
Davida Pavlíčka a Martina Rezka „Folklórniček pre 
dospelých alebo Fľaštička moja milovaná“. Pred 
rokom bol podobný program venovaný sexuálnej 
tematike vo folklóre. Veľkým tajomstvom je, čo 
si organizátori vymyslia pre desiaty ročník. Iste 
o tom okrem riaditeľa festivalu už teraz premýšľa 
aj predseda organizačného výboru a tiež Obce 
Slovákov v ČR Peter Lipták.

Pre tých, ktorí sa neprišli iba pozrieť, ale chceli sa 

Festival predstavuje – ako napovedá názov 
– predovšetkým slovenský folklór. A prirodzené 
je aj to, odkiaľ pochádza najviac súborov, keďže 
sa celé podujatie koná v Českej republike (hoci 
isteže v autonómnom Valašskom kráľovstve – ako 
musíme dodať, aby sa nenahneval kráľ Boleslav 
„prvý a nafurt“). Popri súboroch z Prahy, Brna, 
Ostravy, Plzne či odinakiaľ z Česka, ktoré sa venujú 
slovenskému folklóru buď výhradne, alebo popri 

Skadiaľ

som,

stadiaľ

som,
slovenského 

rodu som...

VLADIMÍR SKALSKÝ

Predstavte si to takto: Drevené mestečko ako maľované, naozaj očarujúce, Valašské múzeum 
v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Slnko – nie úmorná horúčava, ale také čerstvé, rozžiarené 
počasie, jednoducho protekcia hore. Podľa organizátorov až sedemsto účinkujúcich z 22 folklórnych 
súborov, ponajviac z Českej republiky, ale nielen, hrajúcich prevažne slovenský folklór, nie však 
iba ten. Stánky s tradičnými remeslami i trdelníkmi a inými gastronomickými špecialitami, zábavné 
sprievodné programy, tisíce účastníkov. Muziky, čo dohrali na pódiu, sa spontánne presúvali do 
krčmy, a tam pokračovali pre radosť „až do rána bieleho“. Vidíte to pred sebou? Tak takto nejako 
vyzeral 3.-5. augusta 9. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát.

O PÁR KÍL VYMÚTENÉHO MASLA SA PO SÚŤAŽI STRHLA BITKA

CHCETE PRÍLEŽITOSTNÚ PEČIATKU?
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aj čosi naučiť, pripravili organizátori dva minikurzy. 
Prvý sa volal „Fujarôčka moja“, malá škola hry na 
pastierske hudobné nástroje, teda fujaru či píšťaly, 
pod vedením ich skúseného výrobcu a muzikanta 
Drahoša Daloša z Lehoty pri Nitre. Druhý, pod 
názvom „Živá klenotnica“, priniesol tancachtivým 
odvážlivcom možnosť naučiť sa základy 
sedmohradských tancov pod pedagogickým vedením 
Attilu Juhásza zo Sarvaša v Maďarsku.

V nedeľu patrilo pódium komorného amfi teátra 
programu cimbálových muzík a ľudových hudieb 
i tohtoročným jubilantom. A po troch dňoch 
prišlo vyvrcholenie v podobe monumentálneho 
galaprogramu „Z rodného kraja“. Vari najsilnejším 
momentom bolo, keď všetci účinkujúci galaprogramu, 
stovky ľudí v krojoch, obsadili celé pódium, priestory 
pod ním, okolo neho a spustili známu pieseň „Po 
nábreží koník beží“. Pozoroval som uprostred 
pódia členky ruského súboru Sudaruška v celej 
paráde ruských krojov ako s trochu ruským a trochu 
českým prízvukom spievajú „Skadiaľ som, stadiaľ 
som, slovenského rodu som, duša moja...“ A v tej 
chvíli to bol výraz istej spolupatričnosti, dôkaz sily 
slovenského tradičného umenia. Preto to nepôsobilo 
ani trochu nepatrične, naopak, bolo to až dojímavé.

• • •

Organizátormi festivalu sú Obec Slovákov 
v Českej republike, Folklórne združenie Púčik z Brna 
a Folklórne združenie Českej republiky. Punc kvality 

na Jánošíkov dukát iste vyrazli aj záštity. Cveng 
dukátom, rozhadzovaným medzi publikum doslova aj 
v prenesenom zmysle, dodali tentoraz ministri kultúry 
ČR a SR Václav Jehlička a Marek Maďarič spolu 
s hajtmanom Zlínskeho kraja Liborom Lukášom. 

Už dnes sa môžeme tešiť na jubilejný desiaty 
ročník festivalu, ktorý sa uskutoční 1.-3. augusta 

budúceho roku. Pravdaže, je istým problémom, 
že organizátori nemôžu v zmysle najlepších 
jánošíkovských tradícií zbíjať, ale iste nejaké tie 
groše na ešte impozantnejšie vyznenie jubilejného 
ročníka od príslušných inštitúcií získajú aj bez 
valašky a pištolí. Kto tam bol, groš by hodil, len kto 
tam nebol, môže hádzať hrach.

STOHLASÝ CHÓR NA ZÁVER FESTIVALU
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  Podľa popisu to vyzerá tak, že vaša postava trpí 
sklerózou - je to pre ňu oslobodzujúce?

Na začiatku fi lmu sa ocitnem v banke a trvám na tom, aby 
mi dali rakvičky so šľahačkou. Pretože kedysi bývala na tom 
mieste cukráreň. Vyzerá to ako skleróza, ale nemohla by 
to byť aj potmehúdskosť? Alebo vzdor? Ani ja sa nechcem 
zmieriť s tým, že tam, kde bolo kedysi obľúbené kino, je dnes 
Česká poisťovňa a že krásne balkóniky pre divákov nahra-
dili akési kukane. Preto si vravím – hoci som sa o tom ešte 
s režisérom nerozprávala, že by bolo možno zaujímavejšie, 
keby moja postava hrala tak trochu teátr.

  Pomáha taká komediálna poloha zvládnuť postavy, 
ktoré sú vo svojej podstate veľmi intímne?

S intimitou som nikdy problém nemala. Či hráte matku ale-
bo posadnutú ženu, vždy musíte zájsť do svojich intímnych 
izbičiek a naklepkávať to, čo si ani nechcete priznať. Iná ces-
ta v podstate nie je. Keď sa poriadne zamyslíte, zistíte, že 
iný materiál ako seba nemáte. Napokon, môže to byť hravá 
skúsenosť. Nikto nemusí spoznať, ako hlboko ste pri tom do 
seba nazreli.

  Pri výbere scenárov bývate náročná. Je toto výni-
močná úloha?

Je malá, ale zodpovednosť za ňu veľká. A to sa mi páči. 

Nedávno som mala zvláštny zážitok. Sledovala som herečku 
a zvedavo čakala, ako svoju rolu naplní. Vedela som, že tá 
postava si nesie svoje tajomstvo, a že to sa v jednej chvíli 
bude musieť rozuzliť. A hoci som tomu fi lmu priala, nemohla 
som prehliadnuť, že herečka to miesto podcenila. Bolo ťažké, 
ja by som sa naň chystala dva mesiace. Bohužiaľ, fi lmový 
herec občas prepadne klamu, že sa stačí naučiť text a nejako 
to už v ten deň zahrá. Lenže nájsť ten bod duše, z ktorého 
má všetko vytrysknúť, to je pri fi lme možno ešte ťažšie ako 
v divadle.

  Ako sa dá na také miesto pripraviť?
Niekedy to zvládnete mimovoľne, a niekedy vám ani cit 

nestačí. Pri fi lmovaní je málo pokoja na sústredenie, a ja pri 
všetkých fi lmoch viem, či som niečo prešvihla. Keď sa mi to 
stane v divadle, utešujem sa aspoň tým, že hádam to nevidel 
nijaký kritik a na druhý deň sa pokúsim aspoň trochu zlepšiť. 
Filmy opraviť nemôžem a preto sa aj na tie pokazené nerada 
pozerám.

  Je na tú úlohu herec sám? 
Vo fi lme „Ja milujem, ty miluješ“ stojím pred zrkadlom a roz-

plačem sa. Pri nakrúcaní stál za mnou Dušan Hanák a vravel 
mi vnútorný dialóg mojej postavy. Bol v ňom sled výčitiek 
a tragédií, všetko, čo som pretrpela. Tým ma vlastne na plač 

pripravil. Vedel, že to do mňa musí nejako natlačiť, hoci to nie 
je jeho starosť. Hľadaním bolesti si musí prejsť herec sám.

  Takže, ak sa vám hľadanie nedarí, zvyknete sa 
s tým zveriť režisérovi?

V „Petrolejových lampách“ je taká kľúčová scéna na konci 
fi lmu. Cestujem vlakom, myslím na to, že moje manželstvo sa 
rozpadlo, že manžel je defi nitívne odpísaný, chorý. A zrazu 
zbadám dievčatko, aké by som aj ja chcela mať... Pamätám 
sa, že som v ten deň prišla na nakrúcanie nevyspatá. Vravela 
som si, bože, taká dôležitá scéna a ja všetko skazím! Režisé-
rovi Herzovi som to však nepovedala, mlčala som a trápila 
sa s tým sama.

  Režisér to nezbadá?
Možno aj áno, ale keď mu inú verziu neponúknete, tiež je 

bezmocný. Nemôže na vás donekonečna čakať a nakrúcať 
scénu znovu a znovu. Veď mu utekajú drahé metre fi lmu!

  Ťažko sa znáša tá zodpovednosť?
Samozrejme, vždy sa bojím. Ale už inak ako kedysi. Kedysi 

som si hovorila: keď nebudem dobrá v tomto fi lme, nabudúce 
ma nezavolajú. Dnes som už trochu ľahostajná. Vravím si, 
ktovie, či ma ešte nejaký fi lm čaká. Preto ma musí viesť pra-
mienok túžby, odhodlanie a chuť zmocniť sa novej postavy.

  Je dnes ťažké hľadať taký plamienok, keď ste zažili 
nedostihnuteľné šesťdesiate roky?

Ak niekto napíše dobrý scenár, tak nie. Samozrejme, sú 
herci, čo robia všetko. Herectvo je ich zamestnanie, berú 
to tak, že jeden deň majú ryžu, na druhý deň zemiaky. Že 
jeden deň je to lepšie, druhý horšie. Ja už som trochu vnú-
torne nezávislejšia a pokojnejšia. Už som pár pekných fi lmov 
nakrútila, viac už nemusím.

  V poslednom čase sa ukazuje, že českí režiséri 
majú svoje herecké tímy, súhlasíte?

Určite. Každou úlohou si určujem trasu. Niekomu poviem 
nie a potom zistím, že si vytvára svoju hereckú stajňu. 
No, to som prepásla hneď desať fi lmov naraz! Takto som 
možno prišla o Hřebejka. Ale na druhej strane, čo by som 
v tých všetkých jeho fi lmoch robila? Keby som nakrúcala 
s ním, prišla by som o Alice Nellis, a jej fi lmy sú predsa 
veľmi pekné.

  Alice Nellis do fi lmu „Výlet“ obsadila vás i obe vaše 
dcéry. Keď sa na ich tváre pozeráte, cítite nostalgiu?

Moje dcéry prešli zvláštnym vývojom. Sabinka mi istý čas 
pripomínala mňa z čias, keď som hrala v „Sňatkoch z rozu-
mu“. Theodora sa podobala na otca a teraz bývam zaskoče-
ná, ako veľmi je mi podobná. Niekedy sa až zľaknem, naozaj 
mám pocit, že mám pred sebou samu seba. Je to krásne 
pozorovať. Ale viete, že keď sa Theodorka narodila, bola 
veľmi škaredá? Keď ju v nemocnici zbadala Jiřina Jirásková, 
zvolala: „Čo s tým budeme robiť?“

  Dnes máte roboty dosť, s rodinou ste si vymysle-
li i zájazdové divadlo. Ešte stále je v menších mestách 
pražské divadlo udalosťou?

No, je. Ale keďže je zájazdov dnes už naozaj dosť, je to 
pre nás veľká zodpovednosť. Keby ste sklamali, už vás 
obec znovu nevezme. A potom sú miesta, kde majú svojich 
ochotníkov. Tam je to prísne tiež, ale o to viac ma to baví. 
V Prahe je to trochu iné. Tam sa teraz chodí do Stavovského 
divadla - pozerať na Richarda Krajča v Richardovi III. 
Publikum je plné mladých dievčat. Vyvádzajú, pískajú, sú 
z neho hotové. Už som však pri klaňačkách postrehla, že 
aj mne občas zapískajú. Preto už každý deň čakám, tak čo, 
ohlási sa z galérie nejaký krik? A som nadšená, keď sa ozve. 
Poviem si: dobre!

Kristína Kúdelová

V slovenskom 
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Vedela, že raz bude musieť dospieť k postavám mám. 
Jednu takú jej nedávno ponúkol režisér Vlado Fischer vo fi lme 
„Polčas rozpadu“ – nadšene ju prijala a v lete nakrúcala na Slovensku. 
Herečka s krásnym úsmevom je mimoriadne príjemná spoločníčka, 
a nám sľubuje, že bude u nás nakrúcať viac.



SLOVENSKÉ
DOTYKY 7INFORMÁCIE

rekonštrukcia vlastnej vily slovenské-
ho architekta Dušana Sama Jurkoviča 
v Brně-Žabovřeskoch (ul. Jana Nečase 
2). Túto vilu získala od súkromného 
majiteľa pred rokom, na konci augus-
ta 2006, do majetku Moravská galéria 
v Brne ako jednu z nejvýznamnejších 
brnianskych architektonických pamia-
tok prelomu 19. a 20. storočia. Získanie 
Jurkovičovej vily bolo podľa riaditeľa 
Moravskej galérie v Brne Marka Pokor-
ného najvýznamnejším rozšírením tejto 
inštitúcie od začiatku deväťdesiatych 
rokov, keď galéria začala využívať časť 
Miestodržiteľského paláca. 

Jurkovičova vila (dokončená v roku 
1906) je od roku 1965 zapísaná v zozna-

me kultúrnych pamiatok. Táto stavba je 
jedinečnou ukážkou umeleckého diela 
spájajúceho prvky architektúry, užitého 
umenia, maliarstva, sochárstva a ľudo-
vej tvorby.

Celý proces rekonštrukcie bude 
podrobne zdokumentovaný a výstu-
pom se stane manuál pre rekonštrukciu 
pamiatok určený odbornej verejnos-
ti. Informácie o aktuálnom priebehu 
rekonštrukcie sa v rámci on-line pro-
jektu budú objavovať aj na webových 
stránkach. V zrekonštruovanej vile bude 
umiestnená stála výstava, týkajúca sa 
Dušana Sama Jurkoviča. V budove 
bude aj virtuálna expozícia, zaraďujúca 
dielo slovenského architekta do medzi-
národných súvislostí. Chýbať nebudú 
ani zmienky o ďalších osobnostiach 
secesného Brna vrátane umelcov, ktorí 
vychádzali z podobných princípov ako 
Jurkovič.

Ten je najvýznamnejšou osobnosťou 
toho prúdu českej a slovenskej archi-
tektúry, ktorý dokázal prepojiť moderné 
tendencie, najmä secesiu, s prvkami ľu-
dového umenia. Hoci väčšiu časť aktív-
neho života strávil  Dušan Samo Jurko-
vič (1868-1947) na rodnom Slovensku, 
patrí spolu s Janom Kotěrom medzi naj-
významnejších architektov v českých 
krajinách na prelome 19. a 20. storočia. 
Okrem mnohých brnianskych stavieb 
patria medzi jeho najvýznamnejšie die-
la na českom území Pustevne na Rad-
hošti, kúpeľné domy v Luhačoviciach 
alebo prestavba zámku v Novom Měste 
nad Metují. Asi najznámejšie z diel na 

MARÍNA                    
SA VRÁTILA             
DO ŠTIAVNICE

Príbeh o Maríne Pišlovej a Andre-
jovi Sládkovičovi v pôvodnom dome 
Pišlovcov opäť ožil uprostred augus-
ta počas piateho ročníka európske-
ho festivalu poézie, divadla a hudby 
Capalest v Banskej Štiavnici. Zuzana 
Kronerová v úlohe Maríny spomínala 
na lásku k Andrejovi, čítala jeho staré 
listy. „Dnešní muži už takto pekne lásku 
žene nevyznávajú. O to je ten príbeh 
pôsobivejší,“ povedal režisér predsta-
venia Peter Gábor.

V dome sa nachádzajú aj pôvodné 
kachle a dobový strop, ktoré režisér 
zakomponoval do príbehu. Marína 
z okna všetkým povedala, že by upadla 
do zabudnutia, keby ju do dejín nedo-
stali verše Andreja Sládkoviča. Zamilo-
vala sa doňho, keď ako mladý študent 
chodil do ich domu doučovať jej mlad-
ších súrodencov. Aj Andrej vďaka nej 
ako múze zostal nezabudnuteľným.

Netradičná Marína mala na scéne 
dvoch Sládkovičov, slovenského herca 
Jána Kožucha a Francúza Jeana-Luca 
Debattica. „Dielo Marína je veľmi emo-
cionálne. Keby Marínu písal Francúz, 
bolo by racionálnejšie a chladnejšie. 
Taký je aj rozdiel medzi slovenským 
a francúzskym romantizmom,“ povedal 
francúzsky herec a šansoniér. „V dome 
som cítil Maríninho ducha. Najmä na 
záver, keď Marína v pôvodnej peci pálila 
Andrejove listy. Očarila ma súhra dvoch 
jazykov, veľmi obdivujem melódiu slo-
venčiny,“ podotkol Debattice.

Nie každý môže hrať Sládkoviča. 
„Debattice je človek s charizmou, nedá 
sa prehliadnuť ani na ulici. Výber Slád-
koviča bol naozaj dobrý,“ povedala 
diváčka zo Štiavnice.

(si)

VTEDY          
V BRATISLAVE

Pozoruhodná príležitosť vypočuť si 
po rokoch v Prahe speváčku Zuzku 
Lonskú za sprievodu Braňa Hronca, 
ale aj zoznámiť sa s knihou jej mamy 
Žo Langerovej – to všetko bude podve-
čer, ktorý sa uskutoční 1. októbra o 16. 
hodine v magických priestoroch Židov-
skej radnice.

Zuzana Lonská Langerová pricestuje 
zo svojej terajšej vlasti, zo Švédska, 
aby predstavila knihu svojej mamy Žo 
Langerovej s názvom „Vtedy v Bratislave“ 
s podtitulom „Môj život s Oskarom 
L.“. Jej život s Oskarom Langerom, 

komunistom, ktorý bol v politických 
procesoch v päťdesiatych rokoch 
odsúdený na dvadsaťročné väzenie, 
bol naozaj dramatický.  Autorka opisuje 

ťažký život prenasledovanej matky 
dvoch detí a atmosféru päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokov v Bratislave. 
Po okupácii Československa, po 
manželovej smrti rodina emigrovala. 
Kniha vyšla v angličtine, francúzštine, 
švédčine a slovenčine. „Kto sa chce 
niečo dozvedieť o našej vlastnej 
minulosti, mal by si prečítať túto knihu. 
Napísala ju Žofi a Langerová, manželka 
Oskara Langera, ktorý celé päťdesiate 
roky sedel v komunistickom väzení, 
napriek tomu, že sám bol pravoverným 
komunistom. Alebo práve preto. Asi 
dnes málokto vie, kto boli manželia 
Langerovci. Možno trochu osvieži 
vašu pamäť skutočnosť, že to boli 
rodičia kedysi populárnej speváčky 
Zuzky Lonskej,“ napísal o knihe Milan 
Lasica. „Langerovej kniha nie je však 
len svedectvom doby. Je to aj dobrá 
literatúra a má všetko, čo má takáto 
literatúra obsahovať – fakty, osobný 
pohľad, emócie, detaily, v ktorých sa 
zrkadlí celok a v neposlednom rade 
humor, trpký, ale o to pôsobivejší.“ 

Akciu organizuje Židovská obec 
v Prahe a Federácia židovských obcí 
v ČR, moderuje ju známy novinár Petr 
Brod, na klavír zahrá Daniel Klanger 
a za sprievodu Braňa Hronca zaspie-
va Zuzka Lonská. Vždy jej boli naj-
bližšie skladby Georgea Gershwina 
a slovenské tanečné piesne – je teda 
jasné, na čo sa tešiť...

1. októbra, 16.00, Židovská radni-
ca, Meiselova 18, Praha 1.

(vs)

REKONŠTRUKCIA 
JURKOVIČOVEJ 
VILY

Vďaka prostriedkom z takzva-
ných Nórskych fondov (Finančných 
mechanizmov EHP/Nórska) sa na 
jeseň začne rozsiahla a nákladná 

Slovensku je Mohyla M. R. Štefánika 
na Bradle.

(vs)

ROŠTEJN JAZZ

Hrad Roštejn neďaleko Sečskej 
priehrady v malebnej chránenej krajin-
nej oblasti Železné hory sa stal v sobo-
tu 25. augusta dejiskom veľmi stredoe-
urópskeho a najmä česko-slovenského 
festivalu Roštejn jazz 2007. Ide o druhý 
ročník obnovenej tradície. Organizácie 
sa tentoraz ujali Havlíčkobrodská o.p.s 
spolu s občianskym združením Czech-
blues a Slovensko-českým klubom.

Názov festivalu nie je celkom presný, 
pretože hudba sa neobmedzila iba na 
jazz. V každom prípade išlo o menu veľ-
mi vyberané, plné skutočných lahôdok. 

Zo Slovenska prišli tentoraz asi dve 
najväčšie hviezdy festivalu. Čerstvý 
šesťdesiatnik, stále však mladist-
vý výtržník, hoci súčasne skutočný 
hudobný profesor Marián Varga samo-
zrejme očaril. Peter Lipa so svojím 
bandom pochopiteľne okrem svo-
jich už klasických jazzovo-blueso-
vých piesní, nezabudol pridať ani 

niekoľko kúskov z najnovšieho vyni-
kajúceho albumu „Lipa spieva Lasicu”.
 Okrem Jany Koubkovej s Triom Vojtě-
cha Eckerta či skupín Traffi c Jam Blues 
Band, Tua Borta a Eggnoise skvelú 
hudobnú hostinu tu okorenili, tam osolili 
a inde dosladili A.S.P.M. a Jan Spále-
ný či česko-slovensko-maďarský band 
mladej  speváčky Petry Börnerovej 
a gitaristu Benkő Zsolta. 

Technické pauzy vyplnili deťom aj 
všetkým nám infantilným dospelým 
divadelné predstavenia  Divadla Mimo-
taurus „Hrooozné příběhy” a Divadla 
TEJP „Pohádky přenáramně k smí-
chu”.

„Nepršať a načúvať!” znel festivalo-
vý slogan. To druhé bolo pri tej skvelej 
ponuke jednoduchšie.

(vs)

ZUZKA LONSKÁ
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Stalo sa povzbudivou tradíciou, že mladá generácia európskych operných adeptov stá-
le častejšie vyhľadáva slovenské operné školstvo a renomovaných pedagógov, ktorí sa 
vyšvihli na svetové operné scény. Dnes v tom pomáhajú novým kandidátom. Je to záslužná 
práca pre rozvoj klasických operných scén, ktoré smerujú do budúcnosti. Ide hlavne o širokú 
oblasť stredoeurópskych operných divadiel, kam v súčasnosti smerujú najúspešnejší absol-
venti majstrovských operných kurzov. Aktuálny repertoár operných divadiel v Čechách, na 
Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Škandinávii, Pobaltí, juhoslovanských scén, Japonska 
a niektorých ďalších oblastí Ďalekého východu počíta s týmito absolventmi. Tieto myšlienky 
sme si mohli premietnuť pri vystúpení operných sólistiek, ktoré sa predstavili na koncerte 
v Galérii Miro ako operné hviezdy budúcnosti. Prešli inštruktážnym umeleckým kurzom na 
zámku Štiřín pod patronátom Josefa Suka. Tento majstrovský kurz umelecky viedla prof. 
Eva Blahová z Akadémie umenia v Banskej Bystrici, známa operná a koncertná speváčka. 
V náročnom programe operných árií a duetov predviedli svoje umelecké prednosti sólistky 
z Fínska, Francúzska, Írska, Japonska, Nemecka, Rakúska, Česka a Slovenska. Utvrdili 
nás v presvedčení, že ich talent čoskoro zažiari na operných scénach. Záštitu nad koncer-
tom prevzali veľvyslanci Ladislav Ballek a Vladimír Galuška.                   (jv)

Vo vrcholiacom slnečnom období a na zači-
atku nostalgickej jesene prichádzajú chvíle, 
ktoré nás môžu pre celú budúcu sezónu 
zásadne napĺňať uspokojením, spontánnym 
šťastím alebo slávnostným očakávaním. 
Myslím tým na kultúrne udalosti, ktoré sa 

sťahujú z amfi teátrov, voľnej prírody a pod-
manivých historických záhrad do stálych 
kamenných divadiel a koncertných sál.

Hudobný ruch budú reprezentovať pre-
dovšetkým dva medzinárodné hudobné 
festivaly – 16. festival duchovného umenia 
(Svätováclavské slávnosti) a 17. Pražská 
jeseň. Obidve udalosti prezentujú pred 
medzinárodnou verejnosťou na najvyššom 
interpretačnom stupni vybranú tvorbu od jej 
začiatkov po dnešok. Festivaly sa zakaždým 
tešia veľkému záujmu domáceho i zahranič-
ného publika, verejných a odborných miest.

Na Svätováclavských dňoch, ktoré sa budú 
konať od 13. do 28. septembra, prvýkrát 
zaznie cyklus neznámych skladieb starých 
autorov zo želivského kláštora v podaní 
súboru Harmonia delectabilis, vedeného slo-
venským opátom-premonštrátom, na zámku 
Český Šternberk. Koncert pravoslávneho 
ruského mužského zboru Blagovest zoznámi 
poslucháčov s najstaršou ruskou vokálnou 
tvorbou v pražskom katedrálnom chráme sv. 
Cyrila a Metoda.  Anglickí umelci pripravujú 
pre Arcibiskupský palác cyklus barokových 
skladieb pre soprán a súbor Tourbilion. 
Český fi lharmonický zbor a Komorná har-
mónia z Pardubíc predvedú so zahraničnými 
sólistami Te Deum W. A. Mozarta a Beetho-
venovu Omšu C-dur.

Medzinárodný hudobný festival Pražská 
jeseň tento rok vstupuje do svojho sedem-
násteho ročníka ako mladší ambiciózny 
partner Pražskej jari. Svojou trojtýždňovou 
koncertnou prehliadkou chce podať dôkaz 
o svojej umeleckej a organizačnej zrelosti, 
ktorá ho oprávňuje k tomu, aby rozví-
jal internacionálnu povesť českej hudby 
a všestranné snahy o kultúrnu spoluprácu 
národov. Prednosťou festivalu je, že nevy-
tvára umelé mostíky medzi starou a novou 

hudbou a obohacuje programy tvorivými 
dielami našej doby.

Tohtoročná Pražská jeseň sa môže pochvá-
liť impozantným počtom účinkujúcich súbo-
rov i sólistov. Jednou z jeho predností je, že 
svoju širokú koncepciu založil na spolupráci 

s domácimi a zahraničnými 
rozhlasovými telesami. Naša 
hudba sa tak dostáva medzi 
široké vrstvy poslucháčov 
prostredníctvom telies, ktoré 
pôsobia na svetových vlnách.

Na zahajovacom koncerte 
sa 12. septembra predstaví 
Symfonický orchester Rakús-
keho rozhlasu a televízie so 
šéfdirigentom Bertrandom 
de Billy, ktorý pripravil jeden 

večer výlučne z českých autorov Jose-
fa Suka, Vítězslava Nováka a Oldřicha 
Flosmana. Ako sólistka vystúpi s orchestrom 
česká violistka Jitka Hosprová. Novým hos-
ťom Pražskej jesene bude napríklad Dráž-
ďanská Staatskapelle s novým talianskym 

Operné hviezdyOperné hviezdy

zajtrajškazajtrajška

Európska komisia (EK) schválila uprostred augusta slovenský 
Národný strategický referenčný rámec (NSRR), podľa ktorého bude 
Slovenská republika čerpať eurofondy v rokoch 2007 až 2013. 

Slovenská republika dosiahla dohodu s eurokomisárkou pre 
regionálnu politiku Danutou Hübnerovou a eurokomisárom pre 
zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimírom Špidlom, týkajúcu 
sa národného plánu a priorít kohéznej politiky na roky 2007 - 2013. 
Slovenskí predstavitelia vo svojom Národnom strategickom refe-
renčnom rámci popísali, ako chcú investovať 11,36 miliardy EUR, 
v prepočte 384,1 miliardy SKK, počas 7 rokov v súlade s Lisabon-
skou stratégiou. 

Danuta Hübnerová uviedla: „Som veľmi rada, že sa Slovenská 
republika pripojila k členským štátom, ktorých 
referenčné rámce sa už schválili. Vítam prija-
tie záväzku zo strany slovenských predstavi-
teľov rozvíjať znalostnú ekonomiku a zlepšo-
vať situáciu marginalizovaných skupín.“

Vladimír Špidla dodal: „Slovenská stratégia 
prezentuje výraznú snahu o zvýšenie inves-
tícií do ľudských zdrojov, čo by, ako dúfam, 
malo viesť k vytvoreniu väčšieho počtu 
a lepších pracovných miest. Toto je podsta-
tou európskej reformnej agendy. Slovensko 
si vybralo priority, ktoré zvýšia zamestnanosť a umožnia pracovnej 
sile, aby sa prispôsobila premenlivým podmienkam.

Zámerom kohéznej politiky je znížiť rozdiely medzi rýchlo sa roz-
víjajúcimi regiónmi (ako je napríklad Bratislava) a zaostávajúcimi 
regiónmi (západné, stredné a východné Slovensko). Slovenská 
vláda si na obdobie 2007 - 2013 stanovila nasledujúce priority:

- Infraštruktúra a regionálna dostupnosť: výstavba a modernizácia 

verejnej infraštruktúry, ktorá umožní prístupnosť infraštruktúry jed-
notlivých regiónov a zvýši efektivitu verejných služieb. Ťažiskom je 
transportná, environmentálna, vzdelávacia a sociálna infraštruktúra 
a obnova miest.

- Znalostná ekonomika: podpora rozvoja znalostnej ekonomiky 
prostredníctvom investícií do elektronických služieb a obsahu, 
výskumu a vývoja a podpora konkurencieschopnosti spoločností 
a služieb prostredníctvom inovácií.

- Ľudské zdroje a vzdelávanie: podpora rozvoja ľudských zdrojov, 
ktorá povedie k rastu zamestnanosti, zlepšeniu kvality pracovnej 
sily a ľudského kapitálu vzhľadom na potreby znalostnej ekonomiky 
a zvyšovanie sociálnej integrácie znevýhodnených skupín.

NSRR tiež defi nuje horizontálne priority, 
ktoré komplementárnym spôsobom pod-
porujú dosiahnutie cieľov rámca v štyroch 
oblastiach: menšinová rómska komunita, 
rovnosť šancí, udržateľný rozvoj a informač-
ná spoločnosť. Slovensko zaslalo svoj NSRR 
Európskej komisii v decembri 2006.

Pri zostavovaní svojich NSRR musia člen-
ské krajiny postupovať v súlade s pravidlami 
únie, ktoré kladú osobitný dôraz na inovácie, 
výskum a technologický rozvoj, informačnú 

spoločnosť, ochranu životného prostredia, obnoviteľné zdroje ener-
gií a vytváranie nových a lepších pracovných miest. NSRR musí byť 
tiež úzko prepojený s národnými reformnými programami členských 
krajín, stanovujúcimi opatrenia, ktoré sa prijmú pre naplnenie cieľov 
Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Doteraz EK schvá-
lila NSRR 22 krajín.

(ta)

SlovenskoSlovensko
a eurofondya eurofondy

Sľubný hudobný Sľubný hudobný 

festivalový festivalový 

polčaspolčas

dirigentom Fabiom Luisim, Rozhlasový 
orchester z Kolína nad Rýnom s povestným 
dirigentom Semjonom Byčkovom, symfo-
nické telesá z Rotterdamu a zo stredného 
Francúzska. V programe Štátneho symfo-
nického orchestra z Ruska uvedie dirigent 
Valerij Polianski okrem ruských sólistov 

Slovenský fi lharmonický zbor z Bratislavy 
v tvorbe z ruských klasických opier. Sólo 
slovenskej speváčky Márie Haan zažiari 
na tomto umeleckou stretnutí vo vystúpení 
Českej fi lharmónie, ktoré vyvrcholí 1. októb-
ra v pražskom Rudolfíne.

Jiří Vitula
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Osvienčim z roku 1959 (ešte pred slávnym 
Trenom obetiam Hirošimy od Pendereckého), 
hrozná spomienka na obete, ale aj vrúcne objatie 
súcitu. Veselé, až bujaré, nezabudnuteľné Hry 
pre 13 spevákov a bicie. Polymetrická hudba, 
nádherný lyrický kus, aj keď k nemu bolo treba 
svetelnú signalizáciu a dvoch dirigentov ako na 
komplikovaných križovatkách. Vynikajúce a dodnes 
svieže a prekvapujúce 2. klavírne kvinteto...

Všetky tieto skladby Ilju Zeljenku boli vysoko 
hodnotené v zahraničí aj na Smolenických 
seminároch (1968 – 70), prvom naozaj 
medzinárodnom fóre slovenskej hudby, ktorému 
komunistická vláda pristrihla krídla po troch rokoch. 
Už vtedy sa s Romanom Bergerom a Petrom 
Kolmanom pokúšali o festival súčasnej hudby, 
ako ho mali Poliaci. Ale až vo víre revolučného 
Novembra sa zrodil pod jeho rozvážnym i rozšafným 
vedením Melos-Étos, dodnes medzinárodne 
uznávaná prehliadka súčasnej hudby zo Slovenska.

Vždy prvý na rane
Od mladosti bol predurčený stať sa skladateľom. 

Na prijímačkách na vysokú školu sa nestíhali diviť, 
čo za čudá to vyhúknutý mladík s basovým hlasom 
a vždy trocha komickým nadhľadom priniesol. Ale 
v prapodivných začiatočníckych tančekoch už zrela 
originálna struna hravého hudobného naturelu a tak 
ho prijali.

Ako prirodzený vodca vtedajších mladých znášal 
najväčšie kopance a so šarmom 
len sebe vlastným plátal diery 
v neľahkej komunikácii s mocou. 
Bol vždy na rane medzi prvými.

V roku 1972 kruté čistky mladú 
hudbu na vrchole jej vzostupu 
zmietli zo scény, kruto rozprášili 
a vylúčili z kultúry. Škody tohto 
nezmyslu sú nevyčísliteľné. Pre 
skladateľa v slobodnom povolaní, 
ktorým sa Ilja vždy cítil a vždy 
ním aj zostal, znamenal zákaz 
akéhokoľvek predvádzania hudby 
a exkomunikácia z inštitúcií, ktoré 
rozhodovali o tvorivých odmenách, 
úplný existenčný kolaps.

Niektorí emigrovali, iní v tichosti, 
samote i v bolesti a úzkosti a pod 
neustálym tlakom  ideológií dokázali 
aj tu doma ísť ďalej a zaradiť sa 
napriek všetkému medzi súčasnú 
medzinárodnú skladateľskú elitu. 
Bolo však treba vynaložiť veľmi 
veľa síl, ducha i viery. Veď vtedy 
nikto z nich nevedel, či sa ešte 
bude môcť niekedy hrdiť povolaním 
skladateľ.

Stačí sa započúvať do Zeljenkovej 
Elégie z roku 1972, prekypujúcej 

trýzňou, ale aj nečakaným vykročením novou 
cestou, nástojčivosťou a vyrovnanosťou, akú sme 
predtým nepoznali. A s akou potom prebrázdil, 
ak použijeme legendárny výrok poľského kritika, 
červené more so suchými nohami.

Aj v ohrození neohrozený

Ilja Zeljenka bol aj v ohrození silný, nepolapiteľný, 
suverénny a neohrozený. Jeho povestné hodnotiace 
„bonmoty“, jeho nezabudnuteľné výrečné grimasy 

na adresu nepodarených nomenklatúrnych 
panegyrík a briskný spoločenský šarm dokázal 
každého odzbrojiť.

Ešte i v týchto posledných rokoch, keď sa stiahol 
s milujúcou manželkou Máriou do samoty na chatu 
v Harmónii, kde mal síce pokoj, ale už nežil v centre 
diania, ktorého bol vždy stredobodom, žartoval 
v televíznom portréte, že žije vo „vtáčom“ hudobnom 
prostredí.

V decembri by sa bol dožil 75 rokov, no sršal 
tvorivým duchom, hovoril o nových objavoch a keď 
ste ho stretli, vždy vás potľapkal po pleci a dával aj 
absurditám rozmer normálnosti.

O to je jeho úmrtie drastickejšie a sprevádzané 
nielen fatálnym pocitom odchodu výborného 
nenahraditeľného kamaráta a hudobnej autority, 
ale aj symbolického zániku jedného hudobného 
sveta, v ktorom ešte vládli hodnoty a duch poriadku 
a disciplíny, spojenej s každodennou drinou a ak 
bolo treba, aj odriekaním a obetou.

Zvlášť budú za ním smútiť interpreti, naši 
i zahraniční, ktorých mal mimoriadne rád, 
v posledných rokoch s nimi, napríklad s obľúbeným 
Moyzesovým kvartetom, ako zručný klavirista 
dokonca aj sám účinkoval.

Ako sa mám?              
Komponujem

Zeljenkovou hlavnou črtou bola hra, žartovnosť, 
rytmická vynaliezavosť a energickosť blízka 
Stravinskému. V rokoch neslobody pribudol aj 
smútok alebo skôr elegickosť, lebo Ilja nikdy 
nenariekal – ani v živote a ani v tvorbe. Rovnako 
nemal rád vykalkulovanosť, tú tienistú stránku 
nenásytného avantgardného vynálezcovstva, ktorú 
priniesla západná avantgarda. Neomylne šiel za 
hlasom prirodzenosti a rešpektovaním poslucháča. 
A zrejme práve preto – a nielen ako „spoločenský 
génius“, ktorý mal vždy sólo a nikdy nenudil - sa 
mohol stať jedným z najobľúbenejších autorov 
takzvanej Novej hudby nielen na Slovensku.

Vždy hovorieval, že hudba je dokonalejšia 
ako život. Preňho skutočne tým pravým životom 
bola, aj keď neopísateľné „románové“ zážitky 
s priateľmi výtvarníkmi a hlavne tvorcami novej vlny 
slovenského fi lmu Štefanom Uhrom, Eduardom 
Grečnerom či Martinom Horňákom patria pre 
pamätníkov tých čias k nezabudnuteľným.

Jeho odpoveď na bežnú otázku ako sa máš, 
alebo čo robíš, bola vždy tá istá: komponujem. 
Komponoval ešte aj ťažko chorý, keď mu bolesť 
zmierňovali liekmi. Ešte pol hodiny pred operáciou, 
ktorá odhalila krutú chorobu, mi položartom 
povedal, že je trocha pripitý a tak nemôže dlhšie 
hovoriť. 

A tak zostáva len dúfať, že tak ako on sám 
veril v moc, nesmrteľnosť a veľkosť hudby, 
ktorá pretrvá ponad pominuteľnosťou našich 
„dní každodenných“, nezadlávi jeho celoživotný 
sen neúprosná realita nášho dneška, ktorá so 
smrťou pozemskou zmetie bez milosti do priepasti 
zabudnutia i skladateľskú múzu.

Naďa Hrčková 

S Iljom Zeljenkom, ktorý nás opustil uprostred tohtoročného júla, odchádza vedúca postava 
Generácie 60. rokov, nezabudnuteľných rokov hviezdnej hodiny súčasnej hudby. Skvelej, 
talentovanej plejády tvorcov, ktorá našla odvahu vyraziť závoru komunistického „raja“ a vrhnúť sa s 
plnou vehemenciou do víru Novej hudby a priamo na medzinárodnú scénu. Žala tu jeden úspech za 
druhým, oceňovali ju na významných festivaloch a fórach.

Koniec

hry
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 Zdenko Ďuriška nezačínal na zelenej lúke. Prvý sprievod-
ca po Národnom cintoríne vyšiel už v roku 1969 a podieľali 
sa na ňom skúsení matiční pracovníci Pavol Halaša a Mišo 
A. Kováč. Publikácia vyšla ešte dvakrát, síce ochudobnená 
o Kováčov úvod, lebo v normalizačnom období z politických 
dôvodov bolo neúnosné pripomínať jeho meno, ale doplnená 
o informácie od vtedajšej správkyne Národného cintorína 

Želmíry Bukovskej. Nemôžem si odpustiť poznámku, lebo 
ako návštevník cintorína som bol raz v skupine, ktorú spre-
vádzala svojím odborným výkladom. Málokedy som stretol 
v jednej osobe také  zanietenie človeka a povolania ako v jej 
prípade. Aj keď nie všetkému, čo nám  rozprávala, som veril, 
jej podanie historiek o starých martinských rodinách mi utkve-
li v pamäti na celý život. Hovorila o rodinách, ktoré celý rok 
tak na sebe a svojich deťoch šetrili, aby mohli pri  augusto-
vých  slávnostiach ukázať tradičnú martinskú pohostinnosť. 
Následkom toho nedostatku ich deti zomierali na tuberkulózu. 
Je pravda, že je na Národnom cintoríne pochovaných veľa 
mladých ľudí z významných martinských rodín, ktorí zomreli 
na tuberkulózu, ale vtedy bola táto choroba veľmi rozšírená 
a bez antibiotík takmer nevyliečiteľná. Pani Želmíra Bukov-
ská bola taká zaujatá svojím povolaním, že v snahe rozšíriť 
Národný cintorín o ďalšie slovenské osobnosti oslovovala 
i živých  –  údajne Margita Figuli ťažko niesla, keď s ňou 
dohovárala miesto jej konečného odpočinku na Národnom 
cintoríne v Martine, že nakoniec jej nevyhovela a je pocho-
vaná v Bratislave.

 Keď už som pri týchto funerálnych príbehoch, tomu sa 
vyrovná len otázka, ktorú som počul na vlastné uši pri valnom 
zhromaždení Matice slovenskej v Martine v roku 1968, keď 
sa redaktorka bratislavského rozhlasu pýtala tam prítomnej 
markízy Giuliani Benzoni, či chce byť pochovaná vedľa Štefá-
nika na Bradle. Vtedy som si uvedomil, že máloktorý národ 
nás  Slovákov dobehne v taktnosti...

Ďuriškova publikácia je však iná kniha. Zohľadňuje to, čo 
ozaj nie je jednoduché: popularizačnú príručku pre tisícky 
každoročných návštevníkov Národného cintorína, ktorí sa 
z nej  dozvedia, čo im nemohla dať škola, a súčasne je aj 
vedeckým dielom, ktoré sa  po odbornej  stránke vyrovná 
podobným zahraničným publikáciam.

 Kniha obsahuje príbeh Národného cintorína, jeho históriu 
od založenia, postupné úpravy, prináša predpisy o pochová-
vaní. Práve na histórii cintorína vidieť, ako je spojená história 
mesta Martin s kultúrnou a politickou históriou slovenského 
národa. Od polovice devätnásteho storočia sa stal Martin 
v slovenských pomeroch najvýznamnejším kultúrnym a poli-
tickým centrom  krajiny, ktorá vtedy nemala ani vlastné hrani-
ce. Preto je aj miestom posledného odpočinku významných 
osobností slovenského národa konca devätnásteho a prvej 
polovice dvadsiateho storočia.

 Zdenko Ďuriška popisuje snahy, ako získať pre cintorín  
štatút národnej kultúrnej pamiatky. Podarilo sa to až vďaka 
iniciatíve Matice slovenskej v roku 1967. Vtedy uznesením 
predsedníctva Slovenskej národnej rady bol Národný cintorín 

ENCYKLOPEDICKÁ PRÍRUČKA
Konečne sa objavila na knižnom trhu dlho očakávaná kniha, ktorá zachytáva súčasný stav jednej 
z najznámejších slovenských národných kultúrnych pamiatok – martinského Národného cintorína. Jej autor 
Zdenko Ďuriška je významný bibliograf a genealóg, pracovník Biografi ckého ústavu martinskej Slovenskej 
národnej knižnice. Téma je mu dôverne blízka, lebo v rokoch 1981-1990 ako pracovník Literárneho múzea 
Matice slovenskej bol  jeho kustódom. Kniha sa volá „Národný cintorín v Martine“ s podtitulom „Pomníky 
a osobnosti“. Jej vydavateľom je Matica slovenská v spolupráci s mestom Martin a Slovenskou národnou 
knižnicou. Úvodné slovo napísal martinský primátor Andrej Hrnčiar, do ostatných  komunálnych volieb riaditeľ 
tamojšieho Komorného divadla. Je zaujímavé, že je to už druhý za sebou idúci primátor, ktorý vyšiel z  
prostredia martinského divadla.

Sprievodca 

Národným 

cintorínom 

v Martine

v Martine zapísaný do zoznamu nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok. Informuje aj o súčasnom stave, keď správu objektu 
prevzalo v celom rozsahu mesto Martin.

Autor píše o pomníkoch, ich tvorcoch, predstavuje náhrob-
níky významných osobností, ale prináša aj príbehy ľudí, 
ktorí sú tam pochovaní. Zaujal ma napríklad príbeh Juraja 
Timka (1890-1918), ktorý  počas prvej svetovej vojny slúžil 
v rakúsko-uhorskom námorníctve. Vojenská loď Novara, na 
ktorej slúžil, sa po zásahu potopila, on sa zachránil, vrátil sa 
z vojny domov, ale po týždni zomrel na španielsku chrípku. 
Jeho rodičia mu dali vytesať  na náhrobník jeho loď. Niekde 
ide iba o symbolický náhrobník, ako v prípade  krajanské-
ho pracovníka a odbojára Jána Bulíka, ktorý bol popravený 
v Mauthausene.

 Ďuriška venuje pozornosť aj  vysvetleniu symbolov, nápi-
sov a epitafov. Mnohé  pomníky sú navrhnuté poprednými slo-
venskými architektmi, ako boli Dušan Jurkovič a vyzdobené 
významnými sochárskymi dielami napríklad od Fraňa Štefun-
ku, Tibora Bártfaya, Ivana Szalaya, Alexandra Ilečku, Frica 
Motošku, Otta Rothmayera a ďalších.Vytvárajú tak z cintorína 
jedinečnú galériu. Autor popisuje 411 hrobov, ktoré orienta-
čne rozdelil do šiestich blokov, akýchsi šiestich prechádzok 
Národným cintorínom. Najčerstvejšie popísané náhrobníky sú 
z roku 2006, kde je medzi inými pochovaná herečka Jolana 
Mažári-Hollá a evanjelický farár Ján Bohdan Hroboň.

 Mnohí čitatelia Slovenských dotykov si iste spomenú na 
tetu Elu Talpovú, prvú tajomníčkou Matice slovenskej v Prahe 
po roku 1970. Jej urna je tiež uložená na Národnom cintoríne. 

Kvalitne spracované profi ly jednotlivých osobností sú doplne-
né nielen reprodukciou pomníkov a náhrobníkov, ale často aj 
informáciou, kto je autor či fi rma, ktorá  náhrobník či sochu po 
umeleckej stránke realizovala. Profi ly osobností často presa-
hujú údaje dostupných encyklopedických diel a sú doplnené 
dobovými fotografi ami, umeleckými reprodukciami, rôznymi 
druhmi  archiválií, alebo iným zaujímavým ilustračným mate-
riálom. Autor upozorňuje pri jednotlivých  profi loch osobností 
aj na  rok, keď boli ich pozostatky či urny  prevezené do Mar-
tina, pokiaľ tu nezomreli. Je pozoruhodné, koľko významných 
osobností z oblasti politiky a kultúry našlo svoje miesto na 
Národnom cintoríne po politických zmenách roku 1989.

 Zdenkovi Ďuriškovi sa podarilo vytvoriť zaujímavú vlastived-
nú publikáciu, ktorá má celoslovenský význam. Treba oceniť 
aj vydavateľstvo Matica slovenská, lebo kniha je aj po typo-
grafi ckej stránke vydarená. Po viac ako dvadsiatich piatich 
rokoch od ostatného vydania Sprievodcu po Národnom cin-
toríne sa opätovne objavila kniha, ku ktorej sa jej majiteľ bude 
vracať aj po návšteve Národného cintorína v Martine. Profi lmi 
osobností sa stáva  kvalitnou encyklopedickou príručkou.

VOJTECH ČELKO
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 Spevácky spolok, ktorý svojimi koncertnými 
vystúpeniami úspešne pôsobil do roku 1910, vznikol 
v Pezinku v novembri 1867. Ako sa dozvedáme 
zo štatútu spolku, ktorý opatruje Okresný archív 
v Modre, poslaním spevokolu bolo umelecké 
pestovanie a rozširovanie mužského zborového 
spevu. Vytýčený cieľ mal spevokol zabezpečovať 
sústavným nacvičovaním skladieb a speváckymi 
večermi pre obecenstvo nielen v Pezinku, ale 
aj v iných mestách a obciach. Hlavné koncerty 
spevokolu mali byť počas roka tri: na sviatok 
založenia spolku (november), silvestrovský koncert 
a fašiangová tanečná zábava so spevom. Zájazdy 
do okolia sa mali konať hlavne v lete, a to podľa 
možnosti aj s hudbou. Spevokol vystupoval nielen 
na občianskych slávnostiach, ale aj na slávnostiach 
cirkevných a pri bohoslužbách v katolíckych 
a evanjelických chrámoch. V roku 1910 prišlo k istým 
zmenám v činnosti spolku, čomu nasvedčuje aj jeho 
pomenovanie „občiansky spevokol“. O tom, že nejde 
o nový spevokol, ale pokračovanie spevokolu z roku 
1867, svedčia aj tlačou vydané stanovy s rovnakým 
emblémom na prvej strane.

S Vavrom Oravcom sme sa stretli pred pár rokmi. Tuším osem 
ich bude. Tento maliar, pochádzajúci zo Slovenska, žil vyše 
tridsať rokov vo švajčiarskom Berne. Narodil sa v Tvrdošíne 

na Orave, študoval medicínu v Bratislave a neskôr v Prahe a ako slovenský Žid prežil 
niekoľko koncentračných táborov vrátane Osvienčimu. Po oslobodení pracoval krátko ako 
lekár v Košiciach a v Bratislave a už v roku 1945 začal doplnkové štúdium na Lekárskej 
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde potom vykonával prax ako zubný lekár až do roku 
1968. Maľovať začal v roku 1955 až ako štryridsaťročný a vystavoval na mnohých miestach 
Európy. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde sa živil ako lekár. Bol to človek plachý 

a nepriebojný, nikdy sa kvôli umeniu nerozhodol vzdať zamestnania, ktoré mu prinášalo 
sociálnu istotu. 

Pred spomínanými rokmi sa vrátil do Prahy, kde mal svoju výstavu v Galérii F. Kafku 
na Staromestskom námestí. Vrátil sa sem ešte raz – bolo to na jar tohto roku, keď prišiel 
do svojho milovaného mesta vo veku 92 rokov zomrieť. Vavro Oravec portrétoval veľa 
umelcov a spisovateľov, preslávil sa však množstvom svojich portrétov Franza Kafku. Už 
v roku 1959 o ňom Jaromír Pečírka napísal: „V jeho obrazoch je niečo tajomné, akoby sa 
v nich skrývali zvyšky alebo záblesky nejakých prastarých kultúr, patina čohosi nie nové-
ho, čohosi, nielen maliarom, ale jeho predkami prežitého alebo milovaného...“ Hovorili mu 
„maliar smútku“. Bolo to najmä výberom tém, možno najviac veľkými zasnívanými očami na 
židovských portrétoch. Výstavu, na ktorú nás pozval, mala názov „Žil som v Prahe“ a bolo 
zjavné, že toto mesto bolo aj v ďalekej cudzine pre Vavra Oravca večnou inšpiráciou.

(vosk) 

Slovensko-český klub spolu so slovenským zborom 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR 

pripravil pre milovníkov chrámovej hudby a spevu 
vystúpenie zboru Ad Una Corda z Pezinka. Ich koncert 

si môžete vypočuť v pražskom kostole v Jirchářích 
v sobotu 29. septembra o šiestej hodine podvečer. Ešte 

predtým by sme vám chceli predstaviť históriu tohto 
zaujímavého hudobného telesa.  

Za Vavrom Oravcom

Ad una corda
v Prahe

V roku 1914 františkánsky páter Odorik 
Follrich začal formovať Pezinský chrámový 
zbor. Po prvej svetovej vojne sa pod vedením 
národného umelca Eugena Suchoňa rozšíril na 
zmiešaný zbor. V priebehu paťdesiatych a v prvej 
polovici šesťdesiatych rokov bola aktivita zboru 
tlmená v dôsledku rastúceho komunistického 
protináboženského útlaku.V týchto sťažených 
podmienkach zbor nacvičoval nové skladby 
v súkromných domoch pod vedením Jarolíma 
Šipoša. Zbor nezanikol ani v období normalizácie, 

i keď sa jeho činnosť nemohla plne  rozvíjať.
Od roku 1987 vedie zbor Marián Šipoš, ktorý 

pri dirigentskom pulte nahradil svojho otca. Až po 
páde komunistického režimu v roku 1989 mohol 
pezinský chrámový zbor Ad Una Corda rozvíjať svoju 
činnosť v plnej šírke. V súčasnosti sa zbor venuje 
predovšetkým interpretácii klasickej i modernej 
chrámovej hudby. Za sebou má celý rad aktivít, 
najmä súťaží, festivalov a koncertov. Počas svojich 
koncertných ciest vystupoval v rôznych mestách na 
Slovensku, navštívil Českú republiku, Maďarsko, 
Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, 
Francúsko, Maltu a USA. Okrem koncertnej 
činnosti zbor účinkuje na významných cirkevných 
slávnostiach, pri ktorých uvádza aj vokálno-
inštrumentálne diela. Zbor Ad Una Corda rozvíja 
aktivity v spolupráci s medzinárodnou organizáciou 
Pax Christi International a taktiež každý druhý rok 
organizuje medzinárodný festival chrámových zborov 
AD UNA CORDA v Pezinku. Za svoju aktívnu činnosť 
bol zbor v roku 2000 ocenený Mestom Pezinok 
Medailou za zásluhy o rozvoj mesta.

(r)

Maliar
smútku
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  Vieme, že vaši rodičia pochádzajú zo stredného 
Slovenska. Čo ich priviedlo do Česka?

Moji rodičia sa narodili a žili v okolí Zvolena. Do Čiech odišli 
za prácou niekedy začiatkom šesťdesiatych rokov.

  Aké bolo vaše detstvo? Aké boli pre vás kontakty 
s rómskym okolím a s nerómskym svetom? Ako to bolo 
napríklad s chlapcami?

Pochádzam z ôsmich detí. Aj napriek tomu, že si uvedo-
mujem všetky materiálne a iné slabiny nášho života, jedno-
značne cítim, že som prežila šťastné a plné detstvo. Stýkali 
sme sa s blízkymi príbuznými a kamarátmi mojich rodičov, 
ktorí sa tiež presídlili do Čiech. Rómovia v okolí boli striedavo 
našimi veľkými priateľmi a o chvíľu zas malými nepriateľmi. 
A pretože nás, Rómov, Nerómovia skôr trpeli, než aby nás 
milovali, tak sme boli zanedlho s Rómami zas tými najväčšími 
spojencami. Českí chlapci ma dlho vnímali len ako exotickú 
opičku, ktorej sa boja; radšej sa jej vyhnú, akoby sa strápňo-
vali a zosmiešňovali pred ostatnými. Ten druhý extrém siahal 
od kopancov po „milé“ slovíčka, nápadný nezáujem až po 
obrovskú a trvalú ignoráciu. 

Asi v roku 1976 sa skončila doba, keď rodičia rómskym 
dievčatám dohovárali dobré partie-ženíchov. K takému „zná-
silneniu” takmer došlo u mojej staršej sestry. Našťastie sa to 
už vtedy dalo zastaviť. Ja som bola z týchto tradícií veľmi 
nešťastná. Revoltovala som i za sestru. Vedela som, že 
mňa by do takéhoto chomúta nedostali. Vždy som si mohla 
vybrať slobodne. Aj tak som podľa rady mojej mamičky „svoj 
k svojmu” nešla ďaleko. Vybrala som si vtedy z nášho etnika. 
Neimponovala mi ale ich lenivosť v myslení a nepresadzova-
nie sa v živote. Avšak iskru, ktorú majú snáď len oni, som vo 
vzťahoch s „inými” chlapcami už neobjavila. Zhrnula by som 
to asi takto: Každý máme svoje priority a ja som kúsok toho, 
čo hľadám, našla inde než  „doma”.

  Hovoríte po česky a ako je zrejmé z vašich piesní, 
aj po rómsky, vaši rodičia ovládali i maďarčinu. Ktorý 
z týchto jazykov vo vás zanechal najväčšie stopy? 
Považujete za svoj rodný jazyk skôr češtinu, keďže ste 
sa tu narodili, alebo rómčinu?

Najviac ma zaujala maďarčina. Určite preto, že si v tom-
to jazyku naši vysvetľovali veci, ktorým sme my deti nemali 
rozumieť.Vášeň a temperament, slová, ktoré by tých, ktorí im 
nerozumejú, vydesili, som ale počas tých dlhých rokov celkom 
zabudla. Po rómsky s nami hovorila len mamička. Myslím si, 
že ten jazyk milovala. Dnes aj jej táto naša  krásna materčina 
čiastočne vyšumela z hlavy. Hovorí s nami stále trošku kos-
trbatou češtinou. Ja s ňou, pri svojich návštevách, bohužiaľ 
s nemilými pomlčkami, ale veľmi rada, zaťato hovorím po 
rómsky. Nesporne mám lepšie zvládnutú češtinu, zdá sa 
mi ale veľmi povrchná. Myslím si, že to nebude samotnou 
rečou, ale skôr ľuďmi, a obávam sa, že nielen tými, ktorých 
som mala možnosť v živote stretnúť. Možno preto dokážem 
skutočne cítiť, byť kľudná, dôverovať toku života, dokonca 
i svetu, stále len v rómčine.

Veci zadarmo

zmôžu zázraky
VLADIMÍR SKALSKÝ, NAĎA VOKUŠOVÁ
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Ivetu Kováčovú sme samozrejme poznali z obrazovky Českej televízie. 
Rovnako ako jej životného druha Otakara Svobodu. Osobne sme ju po prvý 
raz stretli na letnej slávnosti Slovensko-českej obchodnej komory, 
kde spievala so skupinou Triny. Poznali sme sa s jej kolegyňou z tejto 
formácie, Dagmar Podkonickou – o jej manželovi Jurajovi, 
kedysi riaditeľovi Rady pre reklamu a členovi Rady Českej televízie, 
dnes prezidentovi Exekútorskej komory ČR, sme totiž aj v Slovenských 
dotykoch písali. A tak sme sa dali do reči aj s Ivetou Kováčovou. 
Zistili sme, že je to nesmierne zaujímavá žena a napokon i to, že aj ona má 
korene na Slovensku. Už vtedy sme sa rozhodli urobiť to, čo sme zrealizovali 
až teraz, po niekoľkých rokoch. Rozhovor pre Slovenské dotyky...
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Cieľom toho, čo robíme, je nájsť vlnu, na ktorej totálne sply-
nieme s celým svetom. Nejde o kratučký zápis do pamäte, 
ale o to, aby nastalo prirodzené prepojenie okolo nás. Toto 
sa ale nedá porovnať s účinkovaním v muzikáloch. I keď taký 

  Spomínali ste, že váš otec sa hneď po 
presťahovaní naučil dobre po česky  a driloval 
vás v tomto jazyku. Myslíte si, že to bol akýsi 
impulz, že ste vyštudovali češtinu a logopé-
diu a dnes sa týmto jazykom živíte v Českej 
televízii? 

Môj otec s nami zámerne hovoril len po česky 
a dodnes je pre mňa záhadou, kde sa to naučil. 
Vedel, že sa tu bez znalosti jazyka celkom stratíme. 
Chcela som študovať medicínu, neskôr psychológiu 
a pomáhať ľuďom s boľavou dušou. Nakoniec som 
išla študovať pedagogiku, tak trochu z núdze. Na 
zdravotnej brali vtedy len jednu a ja som nebola tá 
najlepšia. Už dva roky nepracujem ako hlásateľka. 
Ale dvakrát do mesiaca moderujem publicistickú 
reláciu „Před půlnocí“ na ČT 24. Pozývam si hostí, 
ktorých si väčšinou vyberám sama. Mám tak mož-
nosť zoznamovať divákov s ľuďmi, ktorí sú zaujíma-
ví, samozrejme nielen pre mňa. Od marca tohto roku 
som začala ako redaktorka písať do časopisu Českej 
televízie, do ČT plus. Robím rozhovory s umelcami 
a režisérmi, píšem o všetkom, čo sa deje a dotýka 
našej televízie. A baví ma to. 

  Prečo ste sa rozhodli založiť ženskú 
hudobnú skupinu Triny? Ako k rómskym melódi-
ám pristupujú vaše dve kolegyne, ktoré nie sú Rómky? 

Moje kolegyne sú Češky. Milujú rómsku hudbu, samozrej-
me, že izolovane od Rómov, tak ako väčšina tunajšej popu-
lácie. A Triny sú tu možno preto, aby túto izoláciu cez prúd 
hudby, ktorú ľudia od Rómov dokážu prijímať bez problé-
mov, nejako výrazne narušili. Že som 
sa chcela i v Prahe cítiť ako doma, je 
myslím jasné. Chýbala mi reč a rodina. 
Chcela som to, čo tak dôverne poznám 
a tak ma hreje a teší „napumpovat” do 
ľudí na koncertoch, i pri neosobných 
cédečkových stretnutiach. Nespie-
vame len upravené pôvodné rómske 
piesne, ale tiež autorské. Zatiaľ som 
dávala prednosť bezpečiu a istote, 
čiže rómčine. Dúfam, že sa nabudúce 
objavíme so širším chápaním žánru 
world music. Pracujeme na novom 
repertoáre s hosťom Triny, so Sarou 
Navaro, čiže v štyroch. A prezentujeme 
hudbu, ktorá nás viedla od kolísky, pies-
ne, ktoré žijú v každom z nás, piesne, 
které bezpečne poznáme a mimovoľne 
podávame ďalším generáciám. Piesne 
vo francúzskom, španielskom jazyku, 
v portugalčine, angličtine, češtine, slo-
venčine a samozrejme i v rómčine... 
Možno by som chcela, aby ste uverili 
myšlienke, že sme mali všetci jednu 
mamičku... a rozumieme všetkým jazy-
kom sveta, rovnako ako dôverujeme 
tajomným rytmom, ktoré nás pohojdajú, 
nech sme kdekoľvek na svete.

  Ako by ste charakterizovali to, 
čo spievate? Cítite sa pritom asi inak, 
než vo veľkých muzikálových projek-
toch, v ktorých ste tiež účinkovali.

Bernstein asi vie lepšie ako ja, o čom tu hovorím 
a o čo sa snažím.

  Žijete s redaktorom Českej televízie Ota-
karom Svobodom, zasväteným komentátorom 
kultúry. Spolu vychovávate syna Abrama. Koľko 
má rokov a má po vás oboch vzťah k umeniu či 
celkom iné „spády“?

Syn má akurát 14 rokov. Myslím si, že je hudobne 
nadaný, ale je mu to jedno. Má výborný sluch, dlhé 
a šikovné prsty. Skúsila som ho zoznámiť s gitarou. 
Ale nechcel sústavne  pracovať. Viac než hudbou 
žije knihami. Hltá ich každý deň. Zvládne pokojne 
tri tučné knihy za týždeň. Baví ho predovšetkým 
science-fi ction, stále sleduje novinky. Je to drahá 
záľuba, ktorou teší nielen seba.

  Máte nejakú predstavu o tom, čo by 
mohla spoločnosť urobiť pre to, aby sa aj iným 
Rómom darilo tak ako vám?

Dnes je každý závislý od peňazí. Za tie si kupuje 
oblečenie, slušné bývanie, platí účty i vzdelanie. Aj 
Róm by mal mať možnosť si na toto zarobiť. Vačšine 
ale nezostáva, než si ubehať nohy po chodbách 
sociálky, hľadať pomoc cez zahraničné fondy, alebo 
len zostať zleniveným, sociálne neprispôsobeným 

a nechceným občanom. Vláda ani spoločnosť bohužiaľ 
dosiaľ nevytvorila základné podmienky na to, aby uľahčila 
a spriechodnila cestu Rómom k práci, spätne potom 
k spoločnosti, k vzdelávaniu, k lepšiemu spolužitiu. Rómovia si 
tým pádom zatiaľ nemôžu svoje životné cesty vybrať slobodne 

tak, ako každý iný človek. Sociálna sieť 
zmôže len toľko, že tu nie sú ľudia mŕtvi 
od hladu. Nenahradí a nedodáva ľuďom 
a rodičom sebadôveru a sebaúctu, 
ktorú sami potrebujú cítiť, aby ju mohli 
ukázat okoliu, ale predovšetkým svojim 
deťom. Deti by mali prioritne vidieť 
vzor v rodičoch, vidieť, že sa to dá, 
že sa môžu po ceste životom vydať, 
kadiaľ budú chcieť. Byť takým vzorom 
v dnešnej blbej spoločnosti, ktorá sa 
stádovito hrnie jednosmerkou, ale 
nedokáže nikdo bez peňazí a slušného 
zázemia. 

Súhlasím s tým, že sa Rómovia potre-
bujú učiť žiť v tejto spoločnosti. Určite 
by však stálo za zváženie, či hodnoty, 
ktorými sa tu pýšime, stoja za námahu 
a investíciu nás všetkých. Zámerne 
zdôrazňujem, že ide o spolužitie, nie 
o splynutie so spoločnosťou, o znevidi-
teľnenie určitej skupiny nám nepohodl-
ných ľudí. Myslieť treba tiež na to, že 
pomôcť môže každý a to hneď teraz. 
Pričom nemám na mysli nepremysle-
né dotácie, akcie bez  efektu. Rómom 
a nielen im môžeme dávať niečo zadar-
mo. Existujú predsa ešte veci ako úcta, 
láska, záujem, vrelosť, pomoc... Tie 
nemusíte obaľovať peniazmi, tie vás 
nemusia stáť vôbec nič. Pokiaľ vy verí-
te, že sú najdrahšie a zmôžu zázraky, 
nakoniec tomu uveria aj ostatní.
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Hnedý valach Aron s jazdcom Pavlom „Valdézom“ Pus-
telníkom a čierna kobylka Negra osedlaná Františkom 
„Nevadom“ Hanušovským viezli na chrbtoch v špeciálnych 
kožených vakoch takmer tristo pozdravov. „Dostali sme ich 
z Nemecka. Odosielatelia si želajú, aby sme ich opečiatkovali 
a dopravili adresátom. Je to zberateľská rarita,“ vysvetlil šerif 
Rudolf „Krpec“ Vass. Ďalšie zásielky pribudli na prvej zastáv-
ke v Košiciach. Pozdravy do Anglicka a Švajčiarska poslala aj 
Košičanka Monika Tilková. „Určite sa potešia. Priateľ v Anglic-
ku miluje country a všetko čo s tým súvisí,“ usmieva sa mladá 
žena. Obavy, že sa pozdravy cestou kdesi zapotrošia, nemá. 
„Aj keď posielate zásielku normálnou poštou, môže sa stratiť. 
Ja týmto chlapcom verím.“ Napriek rôznym nástrahám, ktoré 
na kone a jazdcov striehnu po celej trase, sú zásielky v cieli 
načas. V 2600 kilometrov vzdialenom nemeckom meste 
Haren, ktorý je cieľovou stanicou, boli za necelých osem dní. 
„Takže sme možno rýchlejší ako normálna pošta,“ usmieva 
sa poštmajster Gabriel Márton.

Približne 40 jazdcov a rovnaký počet koníkov sa vystrie-

dal na 360 kilometrov dlhom slovenskom úseku Európskeho 
Pony Expressu. Poštu si odovzdávajú na každých dvadsia-
tich kilometroch. Väčšinou putujú v tandeme. „Žijeme v ča-
se mobilov, ale ani technika niekedy nestačí. Jazdec často 
potrebuje okamžitú pomoc,“ vysvetľuje šerif. Cestou sa môže 
hocičo prihodiť. Napríklad kobylku Negru museli hneď na 
začiatku stiahnuť, nevydržala horúčavu. Nebyť Arona s Val-
dézom, zrejme by zásielky meškali. Nebezpečné sú najmä 
nočné etapy. „V noci toho vidíte z chrbta koňa veľmi málo. So 
Saimonom sme nabehli na ostnatý drôt. Rozťalo mu to kožu 
na hrudi. Ale rýchlo sa z toho dostal,“ spomína milovník koní 
Michal Farkašovský.

Na Európskom Pony Expresse sa podieľajú aj Česi, Poliaci 
a Nemci. Ambíciou organizátorov je prepojiť Balt s Jadranom 
a Čierne more s Atlantikom.

Na budúci rok sa bude musieť trasa slovenského úseku 
zrejme meniť. Nový lesný zákon totiž obmedzuje jazdu na 
koni v lesoch. „Kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. 
A vôbec, kto by nás dohonil?“ pýta sa šerif.                      (mj)

Pony Expres je štafetová preprava na koňoch podľa amerického vzoru, ktorý sa zrodil v roku 1860. Je to už dvadsaťtri 
rokov, čo vznikla myšlienka založiť Československý Pony Express (ČsXP). Už v tom čase boli nadšenci, ktorí si vysnívanú 
predstavu o romantike Divokého Západu nenechali vziať ani vládnucim režimom. Povýšili ju naopak na svoj životný štýl. 
Postupne s pribúdajúcimi skúsenosťami sa zdokonaľovala aj organizácia a štruktúra tejto originálnej pošty. Pôvodné 
Trinástoro jazdca bolo prepracované na desatoro, v ktorom sú obsiahnuté všetky jeho povinnosti. Veľmi dôležitý je najmä 
šiesty bod: Jazdec obsadí s koňom svoj úsek načas! Časovú dĺžku prirodzene môže ovplyvňovať pripravenosť jazdca, 
koňa, variabilita terénu i nepriazeň počasia. Preto treba, aby každý jazdec čakal na svojej odovzdávke skôr, než to určuje 
teoretický výpočet. Ani v súčasnosti jazdci úmyselne nepoužívajú mobilné telefóny, čím je zachovaná historická podstata 
celej veci. Práve v tom nedočkavom očakávaní jazdca na okamih, keď sa konečne na obzore objavia dve červené bodky 
na koňoch, či nocou zaznie zvuk poštovnej trúbky a sú vidieť len mihotavé svetielka bateriek signalizujúcich príchod jazdcov 
s poštou, tkvie čaro, pre ktoré toto všetko absolvujú. Termín „načas“ treba dnes dodržiavať aj na medzinárodnej báze. Na 
schôdzke šéfov XP jednotlivých krajín sú dohovorené termíny odovzdávok na hraniciach. 

Prepojením so Slovenskom v roku 1999 sa vlastne až po pätnástich rokoch naplnila myšlienka „Československého“ 
Pony Expressu. V roku 2000 prepravovali slovenskí jazdci poštu v mochille (kožený prehoz cez westernové sedlo so štyrmi 
našitými brašnami na poštovné zásielky), ktorá bola vezená už zo Střednej Lhoty, takže prvýkrát splnila česko-slovenskú 
úlohu. V roku 2001 putovala táto mochilla opačným smerom, teda z Košíc na českonemecké hranice. Každoročná, už 
medzinárodná augustová jazda nebýva vždy jedinou akciou v roku  - Pony Express zaisťuje na požiadanie prepravu pošty 
aj na najrôznejších podujatiach.

Z histórie Československého 

Pony Expressu

Pony 

Express

Pohľadnica či list s pečiatkou Pony Expressu poteší každého zberateľa, 
milovníka Divokého západu či romantiky. Pozdravy adresátom v celej 
Európe, dokonca aj v USA viezli od polovice augusta jazdci legendárnej 
konskej pošty. Tohtoročný Európsky Pony Express vyštartoval 
z hraničného priechodu s Maďarskom z Milhosti.
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● do po. 3. 9. 
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
JÚLIUS KOLLER – J. K. U. F. O.
Reprezentatívny výstavný projekt popredného 
predstaviteľa súčasného slovenského 
výtvarného umenia – v rámci dvojvýstavy 
s Vladimírom Havrillom v Mánese, 
usporiadanej ako súčasť projektu „Slovenské 
výstavy pre Prahu 1“

● po. 3. 9. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
Slovenský jazzový klub
MATEJ BENKO TRIO
Koncert jedného z najtalentovanejších 
súčasných mladých slovenských jazzových 
pianistov a jeho skupiny

● st. 5. 9. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
Slovenské galérie v Prahe
POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA ŽILINA 
– VINCENT HLOŽNÍK: VARIANTY
Reprezentatívna výstava diel 
z pozostalosti zakladateľa moderného 
slovenského výtvarného umenia
Svetová premiéra!
Výstava potrvá do 9. 10.

● so. 8. 9. – pi. 28. 9. 
Klub Modrý trpaslík, Skalka 136, Česká Třebová
SEPTEMBER SO SLOVENSKOU KULTÚROU
Festival modernej slovenskej kultúry v Č. Třebovej
8. 9. projekcia dokumentárnych fi lmov režiséra 
Marka Šulíka – 7 magických rokov 
a Nechcené deti
14. 9. koncert Trojky Zuzany Homolovej
21. 9. koncert skupiny Longital
27. 9. divadelné predstavenie hry Leopoldov 
a späť podľa predlohy Rada Olosza
28.9.  autorské čítanie: Viliam Klimáček, 
Michal Hvorecký, Rado Olosz 
a Daniela Kapitáňová

● po. 10. 9. o 20.00
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
LAVIČKA
Predstavenie slovenského divadla Vertigo 
z Budapešti v rámci projektu „Visegrad 
– Terra Interculturalis“

● ut. 11. 9. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovne-dramatický program pre 
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine 
a jednej rozprávkovej krajine

● str. 12. 9. o 17.00
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, 
Praha 2
MARTINA MINÁRIKOVÁ – ŠPERK
V rámci spoločnej výstavy umelcov 
národnostných menšín „Rozplétání a identita“

● št. 13. 9. o 18.00
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
S J. ŠAJMOVIČOM POD JEHO OBRAZMI
Stretnutie s významným kameramanom 
a fotografom tento raz v roli maliara, 
ako hosť režisér Ivan Balaďa, súčasť projektu 
„Slovenské výstavy pre Prahu 1“

● št. 13. 9. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu. 
Cyklický komponovaný literárny program 
pre študentov pražských škôl spojený 
s prednáškou, prednesom ukážok 
z diel a besedou

● po. 17. 9. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
P. O. Hviezdoslav: HÁJNIKOVA ŽENA

● št. 20. 9. o 17.30
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKO V 16.-19. STOROČÍ
Výstava z dejín Turca

● po. 24. 9. o 20.30
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
SHIRLEY VALENTINE (monodráma)
Zuzana Kronerová v réžii Ivana Balaďu

● po. 24. 9. o 18.00
XVII. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ 
LITERÁRNA KLASIKA NA FILMOVOM PLÁTNE
Ladislav Ťažký: ZBEHOVIA A PÚTNICI

● ut. 25. 9. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÝ JAZZOVÝ KLUB – PACORA
Koncert slovenskej world-jazzovej formácie

● so. 29. 9. o 18.00
Kostol sv. Michala v Jirchářích, Praha 1
AD UNA CORDA
Vystúpenie najlepšieho slovenského 
chrámového zboru z Pezinku

 (Zvýraznené podujatia usporadúva 
alebo spoluusporadúva Slovensko-český klub, 

vydavateľ Slovenských dotykov)

INFO

aspoň na chvíľu zastavila. Neskôr bola ešte párkrát v Klube 
slovenskej kultúry v Panskej ulici a písali sme si. Naposledy 
k jej tohoročným osemdesiatim piatim narodeninám.

Celé generácie detí vyrástli na jej rozprávkach, obľúbené 
boli príbehy o Štoplíkovi.  Venovala pozornosť životu M. R. 
Štefánika a napísala o ňom „Rímsku kapitolu“. Osobne sa 
poznala so Štefánikovou snúbenicou markízou Giulianou 
Benzoni a v roku 1968 ju sprevádzala pri jej návšteve 
Slovenska. V období nedobrovoľného mlčania napísala 
„Lukavické zápisky“. Možno ich označiť za autobiografi cký 
román, aj keď je v ňom prítomná aj literárna fi kcia. Zo svojho 
pohľadu priblížila príbeh, ktorý zažila a ktorý ju poznačil na 
celý život. Sama o tom napísala: „Veľmi som chcela svoj 
príbeh roku 1977 opísať nielen ako skutočnosť, ale aj ako 
literárny príbeh so všetkým, čo k tomu patrí.“ Základným 
motívom rozprávania bol jej osud v roku 1977, ktorý sa veľmi 
skomplikoval po tom, čo sa pokúsila na 3. zjazde Zväzu 
slovenských spisovateľov vystúpiť so svojím diskusným 
príspevkom na obranu dvadsiatich piatich nespravodlivo 
vylúčených členov zväzu, ktorí nesúhlasili so vstupom vojsk 
Varšavskej zmluvy v roku 1968. Kniha sa pohybuje medzi 
literatúrou faktu, denníkom a románom. Mená sú pravé, 
udalosti skutočné, dej posudzuje chronologicky. Okrem 
dokumentárnej hodnoty, najmä opisom zjazdového rokovania 
a správania sa jednotlivých aktérov pred zjazdom v súvislosti 
s kampaňou proti Charte 77 je kniha pozoruhodným 
literárnym dielom o láske, manželstve, priateľstve a solidarite 
ľudí. Začleňuje tam aj svojrázne vyznievajúce refl exie 
o výrazných osobnostiach dávnej i nedávnej slovenskej 
minulosti - Sládkovičovi, Štefánikovi, vracia sa  k zmyslu 
a odkazu Slovenského národného povstania, vzhľadom 
na osobnú účasť v ňom. Medzi príbehom z roku 1977 
a prvým vydaním knihy, lebo v samizdate sa mi „Lukavické 
zápisky“ nedostali do rúk, uplynulo dvanásť rokov. Nepoznal 
som vtedy osobne Hanu Ponickú, hoci v detstve som čítal 
jej rozprávky. Nevedel som podrobnosti, ako to vtedy na 
zjazde slovenských spisovateľov bolo. Spomínam si, že  
som bol v roku 1977 hrdý, keď som počul, že sa našiel 
jeden slovenský spisovateľ, čo si dovolil povedať svoj názor. 
A bola to táto krehká a pritom statočná žena. Aj  keď sa jej 
pozemská  púť skončila, jej pamiatka zostane v našej úcte.

Vojtech Čelko

ZOMRELA                     
HANA PONICKÁ

V utorok, dvadsiateho prvého augusta zomrela Hana 
Ponická. Prozaička, prekladateľka, publicistka a autorka kníh 
pre deti. Jedna z mála predstaviteľov slovenského disentu, 
ktorá bola aj hovorkyňou Charty 77. Narodila sa v Haliči 
v okrese Lučenec 15. júla 1922 v rodine sudcu. Detstvo 
a mladosť prežila v Košiciach, Banskej Bystrici a v Martine. 
Zmaturovala na bratislavskom gymnáziu. Študovala medi-
cínu, ale štúdium nedokončila. V rokoch 1948-1950 žila aj 
s manželom, básnikom Štefanom Žárym, v Ríme. Po návra-
te bola redaktorkou a neskôr sa venovala literatúre profesio-
nálne. V rokoch 1968-1972 pracovala v redakcii „Smena na 
nedeľu“. Od roku 1972 žila s manželom, vojenským histori-
kom Jaroslavom Šolcom v starom mlyne v Lukavici pri Sliači. 
Od roku 1977 do roku 1989 bola ako disidentka sústavne 
sledovaná a nemohla publikovať. Vylúčili ju zo Zväzu sloven-
ských  spisovateľov. Nadviazala styky s českými spisovateľ-
mi, publikovala v samizdatovej edícii Petlice, spolupracovala 
s rozhlasovou stanicou Slobodná Európa. Za odpor proti 
totalite bola v septembri 1989 postavená pred súd spoločne 
s Mirom Kusým,Vladimírom Maňákom,  Antonom Seleckým  
a  Jánom Čarnogurským. Po novembri 1989 sa angažovala 
v hnutí „Verejnosť proti násiliu“ a v občianskych iniciatívach.

Zoznámil som sa s ňou pri jej autorskom večere vo februári 
1990, keď prvýkrát bola hosťom v bývalom Dome slovenskej 
kultúry. Odvtedy  pri každej svojej pražskej návšteve sa tam 

ZA JÚLIUSOM KOLLEROM

Vo veku 68 rokov zomrel 17. augusta zakladateľ koncep-
tuálneho umenia na Slovensku Július Koller. Svoju poslednú 
výstavu výtvarník otvoril 2. augusta v Slovenskom inštitúte 
v Prahe, ktorú v rámci dvojvýstavy Havrilla – Koller spoluor-
ganizoval aj Slovensko-český klub. V posledných rokoch mal 
úspechy nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Vystavoval v Paríži, vo Viedni, chystal sa do Berlína.

Koller sa narodil 28. mája 1939 v Piešťanoch, maľbu 
vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 
Zaradil sa ku generácii umelcov, ktorá sa v priebehu 60. 
rokov snažila prekonať vtedajšiu kultúrnu izoláciu Slovenska. 

Učarovalo mu konceptuálne umenie, ktoré za najdôležitejšiu 
časť diela považovalo samotnú myšlienku, ideu. Stal sa jed-
nou z jeho kľúčových postáv na Slovensku.

Tak vzniklo aj jedno z jeho diel, ktoré si na výstavy žiadajú 
doteraz. V politicky prelomovom roku 1968 Koller vyvolal 
obrovský rozruch, keď v galérii vystavil pingpongový stôl, na 
ktorom hrali stolný tenis výtvarníci. Hra s jasnými pravidla-
mi, ktorú je však možné zásahom zvonku znemožniť, podľa 
neho odzrkadľovala stav spoločnosti. Zároveň tak umožnil 
divákom, aby sa zapojili do tvorby diela, akcie. 

Koller sa venoval viacerým druhom výtvarného umenia, 
maľbe, kresbe, grafi ke, fotografi i a inštaláciám. Jeho diela 
predstavili na desiatkach autorských výstav a množstve 
kolektívnych na Slovensku aj vo svete. V súčasnosti sú v 
zbierkach galérií nielen doma na Slovensku, ale aj vo Fran-
cúzsku, Poľsku a Rakúsku. .

(čt)
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Od svojich vrstovníkov sa v ničom nelíšil, bol obyčajným 
mladým mužom so svojimi snami aj láskami. V rodnej dedine 
naňho dodnes spomínajú ako na dobráka, ktorý s každým 
vychádzal a kedykoľvek bol ochotný iným nezištne pomôcť. 
Vraj bol aj tak trochu dobrodruh a vyhľadával vzrušujúce 
situácie. Vojenskí velitelia pre zmenu oceňovali jeho spoľah-
livosť a veľký patriotizmus. „Pôsobil na mňa viac dojmom 
chlapca než vojaka či dokonca parašutistu odhodlaného na 
všetko a kráčajúceho na cestu do pekiel,“ spomínal po vojne 
tajomník Edvarda Beneša, československého exilového pre-
zidenta, s ktorým sa Jozef Gabčík a Jan Kubiš stretli pred-
tým, ako z Británie odleteli na územie Protektorátu Čechy 
a Morava vykonať svoju misiu. Misiu, na ktorú sa dobrovoľne 
prihlásili, hoci vedeli, že pre nich dvoch znamená istú smrť.

Gazdovať nechcel

Jozef prišiel na svet v apríli 1912 v Poluvsí (dnes 
časť Rajeckých Teplíc) ako najmladšie zo štyroch detí 

Františka a Márie Gabčíkovcov. Keď doma vychodil ľudovú 
a meštiansku školu, odišiel do Kovářova v južných Čechách, 
kde sa vyučil za kováča. Otec si však želal, aby po ňom 
práve Jozef raz prevzal gazdovstvo. Ale ten musel po 
návrate z učenia narukovať. „Jožko bol veľmi dobrý chlapec. 
Tu v dedine s každým vychádzal a každému bol kedykoľvek 
ochotný pomôcť. Bol aj veľký fešák. Do toho gazdovstva sa 
mu však veľmi nechcelo. On chcel byť vojak,“ spomína ešte 
aj dnes Mária Jamrichová z Poluvsia. Na Jozefa Gabčíka 
si pamätá, je totiž jeho vrstovníčka. František Gabčík veril, 
že po dvoch rokoch sa mu syn z vojenčiny vráti. Ten však 
v rámci prezenčnej služby absolvoval poddôstojnícku školu 
a v roku 1934 podpísal s armádou zmluvu na šesťročnú 
službu. Páčil sa mu jednak vojenský život a dôležitú úlohu 
pri jeho rozhodovaní zohrala aj hospodárska kríza. Otcovi, 
ktorý ho potreboval pri hospodárstve, sa to nepáčilo a po 
celý čas sa najmladšieho syna snažil prehovoriť, aby sa 
vrátil domov. Bezvýsledne, musel zasiahnuť až osud. 
Vojenskú službu Jozef Gabčík prerušil v roku 1937 po tom, 

ako zomrel jeho brat Michal. Vrátil sa do Poluvsia, ale otcovo 
želanie, aby sa ujal gazdovstva, opäť nesplnil. Zamestnal sa 
v Žiline, v chemickej továrni na výrobu bojových látok, tento 
krok sa mu však takmer stal osudným. Po havárii zariadenia 
na výrobu yperitu tu totiž došlo k úniku plynu a Jozef takmer 
oslepol. Keď sa zo zranenia vyliečil, do výroby sa už 
nevrátil, stal sa vedúcim skladu bojových otravných látok 
v Skalke pri Trenčíne. Tu ho v marci 1939 zastihlo rozbitie 
Československa a tu sa v podstate začal aj jeho boj proti 
nacistom. Keď mali sklady s chemickými bojovými látkami 
prevziať Nemci, uvoľnil na nádržiach ventily a plyn vypustil. 
Za túto sabotáž, pri ktorej sa niekoľkí nemeckí vojaci otrávili, 
mu hrozil trest, a tak musel ujsť. V Poľsku v tom čase vznikla 
zahraničná československá bojová skupina, do ktorej chcel 
aj so svojím kamarátom Jánom Dorúškom vstúpiť. „Jozef mi 
vysvetlil, o čo ide, a upozorňoval ma, že to nebude ľahké. 
Bol na rozdiel odo mňa vojak, takže všetko, čo nasledovalo, 
znášal oveľa lepšie než ja. Akoby to mal v krvi,“ spomínal Ján 
Dorúšek, ktorému sa Jozef Gabčík zachoval v spomienkach 
ako veselý, no zároveň tvrdý chlap, ktorý vedel veľmi 

História si ho pamätá ako jedného z mužov, ktorí v máji 1942, teda pred šesťdesiatimi piatimi 
rokmi, šokovali svet atentátom na Reinharda Heydricha. Jozef Gabčík však nebol len tým, 
kto sa so samopalom v ruke postavil pred auto vezúce jedného z najmocnejších predstaviteľov 
hitlerovského Nemecka. 

ANDREJ ŠIMONČIČ
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pekne spievať. V Poľsku sa Gabčík zoznamuje s Janom 
Kubišom, o rok mladším rodákom od Třebíča. Postupne 
sa z nich stávajú priam nerozluční priatelia. Spolu s ďalšími 
odchádzajú do Francúzska, vstupujú do Cudzineckej légie, 
absolvujú výcvik v Alžírsku a po vypuknutí vojny sa, opäť 
vo Francúzsku, hlásia do formujúcich sa československých 
jednotiek.

Povedal:                               
Musíme sa rozlúčiť

Prvotriedny vojak, presvedčený vlastenec a skúsený 
odborník pri zaobchádzaní so zbraňami a výbušninami. Tak 
hodnotili Jozefa Gabčíka jeho vojenskí nadriadení v Anglic-
ku, kam sa naši vojaci presunuli v júli 1940. Akýmsi hlavným 
stanom československej jednotky v Británii sa stal Leaming-

ton. Našich vojakov si tu veľmi obľúbili aj miestni obyvatelia, 
ktorí ich často pozývali k sebe domov. Anglická rodina, ktorú 
Jozef Gabčík zvykol takto navštevovať, naňho spomínala 
s úsmevom. „Keď mu ušiel autobus, alebo niečo rozlial či 
si roztrhol šnúrku na topánke, vyletel ako raketa a vybuchol. 
Vzápätí si asi uvedomil, aký je smiešny, a začal sa sám sebe 
smiať.“ V jednej z rodín našiel Jozef Gabčík aj lásku. Vďaka 
Janovi Kubišovi sa zoznámil s Lornou Ellisonovou. „Bol veľ-
mi pekný a vtipný. Chodili sme spolu rok a spolu s Kubišom, 
do ktorého sa zamilovala moja sestra, k nám chodievali tak 
často, že boli doslova súčasťou našej rodiny,“ spomínala na 
svojho snúbenca Lorna pri vlaňajšej návšteve Prahy. Oba-
ja kamaráti mali u nich dokonca aj vlastnú izbu. O tom, na 
čo sa pripravujú, však dievčatám nemohli povedať. Gabčík 
a Kubiš sa ako dobrovoľníci prihlásili do jednotky na plnenie 
zvláštnych úloh a prechádzali najtvrdším možným výcvikom. 

O tom, že treba odstrániť Reinharda Heydricha, sa Jozef 
Gabčík dozvedel začiatkom októbra 1941. Jeho partnerom 
mal byť v tom čase Karel Svoboda. Oboch si ich pozval šéf 
československej rozviedky v Londýne František Moravec 
a oznámil im, čo bude ich úlohou. Súhlasili. Svoboda sa však 
neskôr pri výcviku zranil, a tak ho nahradil práve Gabčíkov 
najlepší kamarát Jan Kubiš. „Potom mi zrazu povedal, že 
sa musíme rozlúčiť, pretože sa vracajú do okupovanej vlas-
ti, kde budú organizovať odpor proti nacistom,“ spomínala 
Lorna Ellisonová na posledné chvíle so svojím snúbencom 
Gabčíkom. Verila, že sa ešte uvidia, Jozef však vedel, aká 
úloha ho čaká, a vedel aj to, že sa možno vidia naposledy. 
V deň odchodu do protektorátu napísal závet, v ktorom žia-
dal, aby rodinu Ellisonovcov o jeho smrti upovedomili. „Táto 
anglická rodina má aj moje veci a vie, čo z nich a komu má 
zaslať,“ dopísal na záver testamentu. 

Posledná guľka pre seba

Dvojčlenná skupina s názvom Anthropoid, ktorej Jozef 
Gabčík velil, pristála v noci z 28. na 29. decembra 1941 
neďaleko Prahy. Svoju úlohu, atentát na Reinharda Heyd-
richa, splnila o päť mesiacov neskôr. Výsadkári sa po celý 
ten čas museli skrývať a na päty sa im takmer v kuse lepila 
smola. Najskôr sa pri zoskoku Gabčík zranil, potom zistili, 
že ich vysadili úplne inde a že falošné doklady, ktoré im 
v Londýne vyrobili, boli v protektoráte nepoužiteľné, a museli 
si zaobstarať nové. Navyše často museli meniť úkryt a aj 
samotný plán atentátu. Ten napokon takmer nevyšiel. Samo-
pal, ktorým mal Gabčík zastreliť Heydricha, v rozhodujúcej 
chvíli zlyhal. Situáciu zachránil Kubiš, ktorý na protektorovo 
auto hodil granát. Z miesta činu sa obom atentátnikom síce 
podarilo uniknúť, no gestapo ich nakoniec vďaka zrade ich 
kolegu Karla Čurdu našlo. Posledným útočiskom sa pre 
Gabčíka, Kubiša a ďalších československých parašutistov 
vyslaných z Londýna stala krypta pravoslávneho Kostola sv. 
Cyrila a Metoda v Prahe. Po niekoľkohodinovej prestrelke tu 
však vojaci SS a príslušníci gestapa objavili už iba štyroch 
mŕtvych mužov. Každý z nich si totiž nechal poslednú guľku 
pre seba. 

Ako rodina unikla trestu?

Atentát na Heydricha Nemci kruto pomstili. Pred poprav-
nými komandami skončili tisíce ľudí, ďalšie tisíce putovali do 
koncentračných táborov, dediny Lidice a Ležáky vyhladili. 
Trestu nemali uniknúť ani rodiny parašutistov. Na priamy 
príkaz Hitlera mali všetkých postrieľať. Príbuzných Jana 
Kubiša a Josefa Valčíka, ktorý sa na atentáte tiež priamo 
podieľal, tento osud aj stihol. Čo pred ním zachránilo naj-
bližších Jozefa Gabčíka, sa nedá s istotou povedať dodnes. 
Podľa viacerých to bolo preto, že boli Slováci a žili na území 
samostatného štátu, nie protektorátu. „Keď sme sa dozve-
deli, čo Jožko Gabčík v Prahe urobil, veľmi sme sa tu všetci 
báli, najviac jeho rodičia a súrodenci. Nakoniec sa nám tu 
našťastie nič zlé nestalo. Ale on chudák v tej Prahe zomrel 
a veľmi nám ho bolo ľúto. Neviete si predstaviť, ako ťažko 
to niesli jeho rodičia,“ hovorí pani Jamrichová. V Rajeckých 
Tepliciach je dnes po Jozefovi Gabčíkovi pomenovaná ulica 
a na jeho rodnom dome pamätná doska. Príbuzní jednej 
z hlavných postáv atentátu na Reinharda Heydricha žijú 
v tomto dome dodnes. O svojom predkovi však do médií 
hovoriť nechcú. „Máme na to svoje dôvody,“ povedala nám 
vnučka Gabčíkovho brata...
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Blatničan Matej Fabián bol nábožný a voči spoluobčanom milý a ochotný. Ako prís-
lušník vojska Františka Jozefa prešiel počas prvej svetovej vojny poriadny kus sveta. 
Neraz o tom chlapom v krčme rozprával a zvlášť rád spomínal na Arménsko a na to, 
ako sa dostal až na povestný Ararat. Zvyčajne pritom s ľútosťou pripomenul, že nebolo 
dosť času, aby vyhľadal aj Noemov koráb, ktorý, ako biblia hovorí, po potope pristál na 
tomto vrchu.

Matej sa akosi zákonite v obci Blatnica i jej okolí stal šíriteľom kalendárov a kníh 
Spolku svätého Vojtecha. Všetky svoje sily venoval poúčaniu členov spolku a do ich 

domácností pravidelne prinášal náboženskú literatúru. Na dedinách bolo kedysi počas 
zimných mesiacov veľa času a málo kníh, ani nehovoriac o rádiu a televízii, veciach 
ešte neznámych, nuž Matej, človek s dobrým srdcom, si stanovil za úlohu po veče-
roch chodiť po domoch čítať Bibliu. Jeden exemplár mu totiž spolok ako iniciatívnemu 
členovi venoval. Občas ho, vo veciach lásky neskúseného starého mládenca, priam 
z konceptu vyviedli pikantné biblické pasáže, napríklad tá o Jozefovi a Putifárke alebo 
dobrodružstvo kráľa Dávida s Uriášovou ženou, ale pravda je taká, že z Biblie čítaval 

v rodinách veľmi rád a ako honorár mu stačil kalištek hriateho či slivovičky alebo medom 
osladený lipový čaj.

Raz za zimného večera, keď tuho padal sneh, s touto vzácnou knihou pod pazuchou 
zašiel k manželom Kolárovcom a ponúkol sa, že im pomôže užitočne skrátiť dlhé večer-
né hodiny. Jano Kolár, jeho sused, donedávna ešte vdovec, mal, pravda, o trávnení 
zimných večerov inú predstavu než Matej, ale predsa len s ochotou, i keď hranou, usadil 
zanieteného hlásateľa slova božieho k stolu, nalial mu pohárik domácej a sadol si na 
kraj postele, pripravený počúvať.

Nesmieme zabudnúť pripomenúť, že pod duchnou už ležala roztúžená, o pekných pár 
rokov od Jana mladšia Katka, jeho nová žena. Matej sa tváril, akoby si tento fakt neu-
vedomoval – veď aj vybral príbehy bez pikantérií – a čítal a čítal. Po ďalšom poldecáku 
sa jeho čítanie stávalo monotónnym, a tak jeho zamilovaný sused potichúčky vkĺzol 
za manželkou pod perinu, čo ona prijala so slastným vzdychom. Matej to ani nepo-
strehol – už, pravda, nebol celkom „fi t“, a pokračoval v čítaní z Biblie. Po chvíľke však 
začul šušotanie, tlmený smiech a vzápätí i podozrivé zvuky. Po dvoch pohárikoch nebol 
Matej až tak „mimo“, aby si neuvedomil, čo je vo veci, nuž v prednese slova božieho 
prestal. Neodpustil si však prísny pohľad na hriešnikov. Načisto rozladený zatvoril Bibliu 
a vykročil k dverám s poznámkou hodnou mravokárcu: „Nuž keď je príroda silnejšia ako 
zákon boží, tak teda dobrú noc, Kolárovci.“ 

Jolana Kolníková

FEJTÓN

Príbehy spod Marháta

Sila prírodySila prírody

Niet pochýb o tom, že snaha stvárniť osobnosť 
fenomenálneho a zároveň ľudsky a umelecky jedineč-
ného človeka, akým bol výtvarný klasik moderného 
maliarstva Pablo Picasso, sprevádzala amerického 
dramatika Jeffrea Hatchera. Ohajský rodák zo šedej 
zóny detektívnych scenáristov si uvedomil, že k účin-
nému divadelnému kusu môže dospieť len zachyte-
ním čiastkovej epizódy z Picassovho života. A to bola 
epizóda z obdobia nemeckej okupácie Francúzska 
počas druhej svetovej vojny. Autorova invencia doká-
zala zakomponovať do reálneho príbehu fantastickú 
Picassovu osobnosť takým vehementným spôsobom, 
že divák uverí, že sa udalosť v živote skutočne odo-
hrala. Účinnosť drámy „Picasso“ a jeho vrcholných 
scén závisí predovšetkým od dvoch fi ktívnych postáv 
a ich umeleckom stvárnení. Pre tieto dve osobnosti 
zvolila pražská premiéra na letnej scéne Divadla Un-
gelt na Novom svete Milana Kňažka a Vilmu Cibul-
kovú. Vďaka umeleckému postrehu Milana Heina, 

Horňácko
so slovenským folklórom

Objavovať storočný folklór v autentickej podobe 
je dnes iste raritou. Potrebuje to hlavne nadšených 
odborníkov a umelecké praktiky, zanietencov, ktorí sa 
zahľadia do dávnych povestí, legiend a mýtov, aby 
ich novým spôsobom priblížili dnešnému cíteniu. Túto 
odvahu nabrali dvaja odhodlaní bádatelia – skladateľ 
Ondřej Havelka a fi lmár Břetislav Rychlík. Pre festival 
moravského Horňácka k jeho päťdesiatym narodeni-
nám spoločnými silami pripravili slávnosti vo Veľkej 
nad Veličkou ako pestrý komponovaný program zo 

storočnej studnice folklóru. V pôsobivom pásme 
tu zaznelo množstvo unikátnych diel moravského 
a slovenského folklóru vo svetských, náboženských 
a ľudových spevoch, hudbe a slove. S výnimočnou 
horňátskou tematikou sa tu spájali prvky slovenských 
a maďarských tvorcov, ktorí dnes tvoria základy 
hudobného štýlu nadaných spevákov súčasného blu-
es. Tento nevšedný hudobný a piesňový materiál sa 
stal inšpiratívnym prínosom pre súčasnú umeleckú 
tvorbu a pomáha jej objavovať neošúchané podnety. 
V spontánnom ovzduší sa potom rodí skutočná láska 
k tradičnému folkóru, ktorý nehasne a neupadá do 
stereopypu.

(jv)

Aktuálnosť                            
cyrilometodskej misie

V budúcich rokoch uplynie 1150. výročie od prícho-
du apoštolskej misie Cyrila a Metoda na Veľkú Mora-
vu. Pretože má táto udalosť zásadný význam pre 
kultúrny a náboženský rozvoj v našich krajinách a v 
celej kresťanskej Európe, slovenské kultúrne a ná-
boženské kruhy pripravujú sériu veľkých slávností, 
konferencií a odborných stretnutí, ktoré by mali pri-
pomenúť historický prínos misie pre európsky kul-
túrny rozvoj, rozkvet slovanských národov a vzdela-
nosti celej Európy. Delegácia slovenských biskupov 
a kultúrnych činiteľov pri tejto príležitosti navštívila 
rímskeho pápeža Benedikta XVI. a pozvala ho, aby 
sa zúčastnil na oslavách „patrónov Európy“ Cyrila 
a Metoda na Slovensku. Pápež prejavil spontánny 
záujem o túto iniciatívu a sľúbil svoju podporu pred-
staviteľom slovenských náboženských kruhov. Podľa 
jeho slov je táto iniciatíva aktuálnym krokom k obnove 
duchovných hodnôt, prameniacich z misie slovan-
ských apoštolov, nielen pre Slovensko, ale pre celú 
mladú generáciu celej Európy.

(jv)

Kňažkov PicassoKňažkov Picasso

triumfoval
ktorý predstavenie „Picassa“ 
videl na newyorskej scéne na 
Broadwayi, sme mohli túto hru 
vidieť i v Prahe. Na letnej scéne 
Ungeltu ju naštudoval fi lmový 
režisér Jiří Svoboda a odviedol 
s oboma hereckými sólista-
mi majstrovskú prácu. Milan 
Kňažko, v postave Picassa, 
ktorá vierohodne približova-
la svojím zjavom i chovaním 
hlavného hrdinu, strhol divákov 
mnohotvárnou kreáciou a citli-
vou škálou hereckých prejavov 
i nezlyhávajúcich istôt. Jeho 

emócie privedli k strhujúcemu výkonu herecky i emo-
tívne tvárnu Vilmu Cibulkovú. Pražský „Picasso“ bol 
nesporne jedným z najsilnejších zážitkov letnej sezó-
ny v Prahe.

Jiří Vitula
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Mamin vrch bol Chabenec v Nízkych Tatrách. Keď vystúpi-
la s dvomi malými deťmi na jeho vrchol a videla jeho strmú, 
zamrznutú, odvrátenú stranu, jej oči sa obrátili dovnútra srd-
ca, plného odvahy a lásky. Prežité útrapy dali očiam jasnoz-
rivosť a múdrosť, keď sa dívala na dno priepasti, kde ležali 
mŕtve telá Švermových partizánov, ktorí tam zahynuli pred 
naším výstupom.

Dieťa sa naklonilo nad strminou, v žiari slnka uvidelo stenu 
hladkú ako zrkadlo,  posiatu čiernymi postavami a spýtalo sa: 
„Mama, to sú vrany?“

„Nie, ľudia.“

„Hrajú sa na vrany?“
Matka videla hrdinov, ktorých vo víťaznom pochode zradila 

príroda metelicou predchádzajúceho dňa.
S mamou a ostatnými partizánmi sme opatrne stúpali ďalej 

zamínovanými poľami za slobodou už v slnečnom dni, ktorý 
mal predznamenať nový život pre rodinu Kytkovú.

Ten, kto si prečítal jej knihu „Mŕtvi sa dívajú“ už vie, aký-
mi nádejeplnými očami hľadela do budúcnosti. Vtedy, na 
Chabenci sa zrodila spisovateľka. Kniha jej života sa začala 
na Liptove.  

Moja mamička, Elena Kytková, sa narodila vo Východnej  

7. októbra v roku 1912. Detstvo strávila „na  Dolniakoch“, kde 
sa z Liptova rodina horára Kabzana  presťahovala do kúrie pri 
Budapešti. Starý otec smel loviť v cisárskych lesoch. Povesť 
strelca mal veľmi dobrú. Ako dieťa som neraz počula historku 
o tom, ako trafi l troch srncov jednou ranou. Nevedela som si 
to predstaviť, ale pamätám sa na lesy rozvetvených parohov 
v horárni vysoko nad mojou hlavou.

Stará mama, Kamila Kabzányová, umrela na  tuberkulózu 
a starý otec sa vrátil do Liptova. Vo Svaríne  nad  Kráľovou 
Lehotou to s tromi malými deťmi nemal ľahké. Najal si na 
výpomoc devätnásťročnú kuchárku Hermínu. Neskoršie si ju, 
ako sa na čestného muža patrí, vzal za ženu a tak sedemroč-
ná dcéra Elena a jej mladší brat a sestra dostali mladú maco-
chu a dvoch nových súrodencov. Macocha uprednostňovala 
mladšie deti. Najstaršia „rebelka“ Elena mala srdce a hlavu 
na pravom mieste a keď mala šestnásť, prestala znášať 
pokorenia a nespravodlivosť macochy a opustila horáreň.

Odišla z domu síce nešťastná, ale konala uvážene. Zamest-
nala sa ako koncipientka a pisárka u notára. Na Orave sa spo-
znala s mladým učiteľom Jozefom Kytkom. Vzali sa a odišli 
učiť do Dolnej Trnávky pri Zvolene. Mala som štyri roky, keď 
sa narodili dvojčatá,  Elenka a Želka. Zo školského bytu rovno 

Mŕtvi
sa dívajú

KAMILA KYTKOVÁ

„V DVADSIATKE 
MÁŠ TVÁR, AKOU ŤA 
OBDARILA PRÍRODA. 
V ŠTYRIDSIATKE TAKÚ, 
AKÝM ŽIVOTOM SI ŽILA.“ 
TÚTO MÚDROSŤ 
FILOZOFA MI 
MAMINA TVÁR VŽDY 
PRIPOMÍNALA. 
V TEJTO CHVÍLI 
MALA 77 ROKOV. 
TVÁR SKORO 
BEZ VRÁSOK 
A PREŽIARENÁ 
VNÚTORNÝM 
SVETLOM

LEGITIMÁCIA PRACOVNÍČKY  
PROTIFAŠISTICKÉHO HNUTIA S MAMIČKOU NA ŠKOLSKOM DVORE V KOŠICIACH PO VOJNE. UŽ SME ZASE 

KYTKOVÉ. LEN DARCA MENA V RODINE CHÝBAL

ILEGÁLNI PRACOVNÍCI PROTIFAŠISTICKÉHO 
HNUTIA. STOJACI ZĽAVA: KAROL DOLINSKÝ, 
JOZEF KYTKA, SEDIACI ZĽAVA: JÚLIUS MAZAREC 
A JÁN ZEMAN
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Slovensko-český klub vydal uprostred augusta 
nepochybne nesmierne pútavú knihu slovenskej 

spisovateľky Eleny Kovalovej-Kytkovej „Mŕtvi 
sa dívajú“, ktorú zostavila jej dcéra, významná 
režisérka, scenáristka a kameramanka Kamila 

Kytková. Ako ukážku vám predstavujeme záver, 
ktorý ku knihe pripravila. Odzrkadľuje nielen 

zložitý osud celej rodiny, ale najmä prekrásny 
vzťah dcéry k matke. Možno trošku i naznačuje, 

v akom duchu je celý tento román napísaný. 
Knihu náš klub prezentoval na oslavách 

Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici a chystáme sa ju predstaviť 

aj medzi krajanmi v Izraeli... 
(nv)
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cez chodbu  som ako trojročná chodila s tabuľkou a grífl ikom 
do triedy, kde som väčšinu vyučovania kľačala v kúte na 
kukurici, lebo som vyrušovala. Otec bol prísna autorita. Mama 
nežná a trpezlivá. Dvojčatá sa narodili v roku 1943, uprostred 
druhej svetovej vojny, a keby sa niekto naivne domnieval, že 
sa vojna malej dedinke vyhne, nestalo sa tak. Mladý učiteľ, 
otec troch detí, sa rozhodol pomáhať partizánom a mamu, 
ktorá vždy vedela, čo je správne, nemusel dlho presviedčať, 
aby súhlasila s umiestením rozmnožovacieho stroja v našom 
byte. Tu sa pripravoval, redakčne upravoval a tlačil „Jánošík“. 
Nocou ho odnášali do hôr. Zakrátko odišiel do hôr aj otec. 
Rodina sa ocitla na čiernej listine. Mama dostala ilegálnu legi-
timáciu, ktorá mala ochrániť jej totožnosť. Naučili ma, že sa 
už nevolám Kamila Kytková, ale Hanka Bučková.

Priblížil sa front. Niektorí v dedine sa obávali príchodu 
Nemcov, iní oslavovali. Opití mládenci cestou z krčmy sa roz-
hodli preukázať svoju príslušnosť tým, že hodili pod školské 
okná partizánskej rodiny granát. Slabé srdiečko sestričky Žel-
ky neunieslo úľak z výbuchu... sestrička nám umrela. „Pani 
učiteľka, utekajte, ratujte živé deti!“ varovali nás dobrí ľudia 
a mama s dvomi deťmi, osemnásťmesačným dvojčaťom 
Elenkou na chrbte a so mnou štvorročnou za ruku prebehla 
po moste cez Hron naposledy. Želku opatril a pochoval pán 
farár... Nás čakala púť od úkrytu do úkrytu.

Najprv sme šli k starým rodičom na Oravu. Zakrátko nás 

poslali preč, bolo to pre nich nebezpečné. Mama hnala koňa 
zapriahnutého do voza s celtou proti ľadovému dažďu po klz-
kých horských cestách do Liptova. Ani u druhej starej mamy 
sme sa dlho nezohriali. A tak mama šla s nami a s partizánmi 
od horárne k horárni, od bunkru k bunkru... Po dramatickom 
prechode Chabenca  sme prišli do oslobodených Košíc. 
Mama pracovala v UNRRE, prideľovala potraviny a ošatenie 
z americkej pomoci. Mala jedny šaty a jeden župan. Večer šaty 
vyprala a obliekla si župan. Jeden kus jej ošatenia vždy visel 
na vešiaku na šnúre, natiahnutej od kredenca po obraz Stalina. 
S potravinami to bolo rovnako skromné. V maminých čiernych 
vlasoch sa nad čelom objavil biely pás šedín z prežitých útrap. 
To, čo je dnes módne, sa mi vtedy zdalo čudné... 

Otec Jozef Kytka mal v Košiciach po vojne vysoké postave-
nie a atraktívnu sekretárku s ohnivými vlasmi. Mamu opustil 
a na nás deti, vo víre nečakaných zvratov takzvaného  „budo-
vateľského nadšenia“ a jeho dôsledkov, zabudol. Matka roz-
chod niesla veľmi ťažko, otca vrúcne milovala. Symbolicky si 
vo svojej tvorbe ponechala po celý život autorské meno Elena 
Kytková. Jozef  Kytka bol uväznený v Jáchymove. Po rokoch 
som ho vyhľadala a navštívila, ale o Jáchymove sme nehovo-
rili. Mama sa po druhý raz vydala za buchenwaldského väzňa 
Mikuláša Kovalu, ktorý prišiel v koncentráku o ženu a syna 
a prijala jeho meno. Na naliehanie rodiny občianskym menom 
Kovalová podpísala  knižku „Mŕtvi sa dívajú“. 

Počas odboja bola členkou komunistickej strany, no srdcom 
vycítila, že to, čo sa deje v päťdesiatych rokoch nie je dobré. 

Otec, ktorý prešiel inou historickou skúsenosťou nechcel pri-
pustiť, že stalinská politika je len iný druh fašizmu. O vášnivé 
výmeny názorov na politiku medzi manželmi nebola núdza. 
V pamäti mi zostal jeden moment. Mama sa opýtala: „A ty 
by si ma za moje názory naozaj udal?“ Otcovi stvrdla sán-
ka, odvetil: „Áno, udal!“ Vzápätí spadol kredenc! Mama tak 
prudko potiahla za natiahnutú šnúru, na ktorú vešala svoje 
každodenné šaty.

Knižka, ktorú napísala po nociach sa volala pre mňa nepo-
chopiteľne „Mŕtvi sa dívajú“ a dostala prvú cenu v literárnej 
súťaži. Za peniaze sme si kúpili nábytok. Pamätám sa, ako 
sme sa báli, že nábytok budeme musieť vrátiť, keď prišiel list, 
že kniha bola  prvou cenou odmenená „omylom“. Keď otvorili 
tajné obálky, mamina súťažná práca s heslom „Chabenec“ sa 
posunula na tretie miesto. Uprednostnili mená autorov, ktorí 
svojimi dielami podporili dobový ideový kolorit. Báli sme sa 
zbytočne, fi nančnú odmenu sme vrátiť nemuseli a nábytok 
prežil niekoľko sťahovaní.       

V Košiciach mamička pracovala v Československom 
rozhlase a vo Východoslovenských novinách ako kultúrna 
redaktorka. Viedla východoslovenskú odbočku Zväzu sloven-
ských spisovateľov. V roku 1953 zomrela sestrička Elenka 
na zhubný nádor mozgu. Túto stratu mamička až do svojho 
odchodu nikdy neoželela. Jediné slová Elenky po operácii 
boli zároveň aj posledné: „Neplač, mamička! TÍ NAJLEPŠÍ 

ODCHÁDZAJÚ...“ Táto veta je na jej pomníčku na košickom 
cintoríne. Symbolicky spája pomníky všetkých mojich zosnu-
lých; sestričky Elenky, mamičky Eleny Kytkovej, otca Kytku 
na košickom cintoríne a sestričky Želky, pochovanej v Dolnej 
Trnávke. A nakoniec i môjho syna Ľuboša Syneka, ktorý nás 
opustil vo svojich osemnástich rokoch s tou istou diagnózou 
ako malá Elenka. Pri smútočnom obrade v Prahe postrehol 
vzdelaný kňaz nápis na stuhe smútočného venca „Najlep-
ší odchádzajú...“ a doplnil ho na celú vetu „TÍ NAJLEPŠÍ 
ODCHÁDZAJÚ AKO PRVÍ“. To napísal Karel Čapek v knihe 
Matka. Desaťročná Elenka ju určite nečítala...

V Bratislave pracovala mamička v redakcii Slovenka ako 
vedúca kultúrnej rubriky do konca roku 1968. Jej repor-
táže a profi ly umelcov, rovnako ako aj kritická spoločenská 
publicistika v šesťdesiatych rokoch mierneho politického 
uvoľnenia jej vyniesli uznanie nielen čitateľov, ale aj odbor-
nej verejnosti. Obdivovala som, ako sa vedela aktívne zastať 
bezmocných, nevinne perzekvovaných a nestarala sa o to, 
čo jej to prinesie.

Na jeseň 1968 v dôslednom proteste odoslala vedeniu stra-
ny roztrhnutú stranícku legitimáciu. Predčasne ju penzionova-
li a písať už smela iba ak do šuplíka. Aj toto robila dôsledne. 
Nepretržite písala. Aby mohla knižky napísať, neustále študo-
vala a vyhľadávala vtedy ťažko dostupné materiály k svojim 
témam. Napísala dve knižky: „Biele oblaky“ a „Hovory v nultej 
hodine“,  ktoré samizdatom rozpisovali a rozširovali priatelia 
na severnej Morave. S ohľadom na rodinu používala pseudo-

nym Elena Kráľová. Z obavy, že rodinu ohrozí, ak bude mať 
rukopisy doma, ukryla ich u priateľky v Ostrave. Túto dôveru 
domnelá blízka priateľka zneužila a vydala „Biele oblaky“ po 
mamičkinej smrti pod vlastným pseudonymom a s pozmene-
ným názvom. Po nekompetentných zásahoch stratila kniha 
literárne hodnoty, charakteristické pre mamin rukopis. 

Kvôli vnukovi Ľubošovi presťahovala sa mamička s nami do 
Prahy. S jeho výchovou obetavo pomáhala napriek vlastnej 
ťažkej, vyčerpávajúcej chorobe a ešte pritom do posledných 
dní písala, opravovala a prepisovala svoje knihy. 

Dlhé roky zápasila s dvomi ťažkými diagnózami. Nakoniec 
boj v bolestiach vzdala na sklonku roku 1989. Na nemocnič-
nom lôžku ju ešte zastihol rehabilitačný list zo Spolku sloven-
ských spisovateľov. Mávla už len rukou... pre ňu to už bolo 
neskoro. Zomrela tridsiateho decembra 1989 v Prahe. V liste 
na rozlúčku sa ospravedlnila rodine, že už ďalej pomáhať 
nemôže... Pochovaná je vedno s dcérkou Elenkou a Jozefom 
Kytkom na cintoríne v Košiciach.

Mala som to životné šťastie, že sme sa s mamičkou napriek 
mnohým životným peripetiám nikdy neodcudzili. Preto 
som mala veľa príležitostí vidieť v nej príklad statočnosti, 
obetavosti, veľkorysosti a lásky. Často som jej osud vnímala 
ako obzvlášť ťažký. Nemyslím si však, že by o tom chcela 
písať. Jej zrak a nadanie dovidieť ďalej ako je realita jedného 
života, sa upieral k iným cieľom. O tom napokon svedčí aj jej 
nevydaná kniha „Hovory v nultej hodine“. 

Kniha „Mŕtvi sa dívajú“ sa predo mnou dlho otvárala vo 
svojej pravej obsahovej podobe a významových súvislosti-
ach. V reedícii vychádza osemnásť rokov po úmrtí autorky. 
Rovnaký počet rokov uplynul od nadobudnutia možnosti 
slobodne sa pozrieť pravde do očí a zhodnotiť minulosť. 
V matkinom prípade literárny čin je odrazom jej odvážnych 
a statočných postojov rovnako pred očami verejnosti ako 
aj v súkromnom živote. Neraz sme sa presvedčili, že auten-
tické výpovede dokážu ozrejmiť minulosť a vniesť nový uhol 
pohľadu na históriu. A preto nikdy nie je neskoro otvárať 
okná pamäti. Hlavne nie z hľadiska interpretácií dejín, ktoré 
nám neposkytujú dostatok príležitostí nahliadnuť pod dobo-
vé pozlátka. 

História SNP je mnohovrstevná a verím, že  snahu dostať 
sa „na dreň“ pravosti a rýdzosti pohnútok k účasti mnohých 
Slovákov v oslobodeneckom boji podnieti aj matkin repor-
tážny román „Mŕtvi sa dívajú“ najmä preto, že je to súčasť 
autorkinho životného príbehu.

Kniha „Mŕtvi sa dívajú“ je určená živým. Jej aktuálnosť je 
zrejmá, keď prihliadame ku skutočnosti, že pravé posolstvo 
Povstania postihli dva historicky odlišné zvraty.

Prvý, povojnový, nútil niekoľko generácií nahliadať „gole-
movým tretím okom“ na SNP ako na masové ideologicky 
motivované hnutie pod vedením ruských komisárov.

Druhý zvrat po roku 1989 priniesol tvrdé precitnutie, kto-
ré sa prejavilo znechutením verejnosti voči tejto téme. Toto 
druhé obdobie vidím optimisticky. Medzičasom vyrástla celá 
jedna generácia mladých ľudí nezaťažených predsudkami, 
ale naopak schopných pracovať s faktami. Vďaka dostup-
ným rozmanitým prameňom  majú príležitosť vytvoriť si 
vlastnú interpretáciu tohto obdobia, ktoré má ešte dostať 
šancu vystúpiť z tieňa minulosti a priznať mu tie hodnoty, 
ktoré motivovali ich predkov prejaviť vlastenectvo v podobe 
slobodného činu odporu proti násiliu. S touto nádejou, hra-
ničiacou až s vierou, predkladám v oneskorenej reedícii kni-
hu Eleny Kytkovej-Kovalovej „Mŕtvi sa dívajú“, povstalecký 
literárny i životný príbeh, z ktorého neskoršie dejiny vytvorili 
„rodinnú ságu“.   

MAMIČKA ODPOČÍVA V KOŠICIACH VEDNO S DCÉRKOU 
ELENKOU A OTCOM SVOJICH DETÍ JOZEFOM KYTKOM

MAMIČKINA VERNÁ PRIATEĽKA EDITA DRORI-ERNSTOVÁ,
PARTIZÁNKA KATKA
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Cieľom projektu bolo vytvorenie a pre-
vádzkovanie jednotného informačného sys-
tému: činnosti zákonodarných orgánov Čes-
kej republiky a Slovenskej republiky od ich 
vzniku v roku 1993 až do budúcnosti; činnosti 
spoločných zákonodarných orgánov Česko-
slovenskej republiky v rokoch 1918 až 1992; 
činnosti českých a slovenských poslancov 
v rôznych zákonodarných orgánoch (Sloven-
ská národná rada, Ríšska rada, Snem kráľov-
stva českého) od roku 1848 do roku 1914. 

Podľa Zmluvy o spolupráci pri vytváraní 
a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej 
digitálnej knižnice parlamentu ČR a Národnej 
rady SR zo dňa 3. júna 2002 Národná rada 
Slovenskej republiky získala darom zdigita-
lizovaný súbor parlamentných dokumentov 
zákonodarných orgánov Českej republiky 
a časť dokumentov orgánov Českosloven-
skej republiky. Slovenská strana poskytla 
Poslaneckej snemovni Českej republiky 
darom zdigitalizované dokumenty zákono-
darných orgánov Slovenskej republiky, SNR 
a Slovenského štátu. Okrem toho postupne 
digitalizujeme chýbajúce dokumenty starších 
období (napríklad aj časť Českého zemské-
ho sněmu), keďže projekt v Národnej rade 
Slovenskej republiky pokračuje aj naďalej. 

Dňa 23. marca 2003 Združenie pre súťaž 
Český zavináč slávnostne udelilo túto cenu 
za mimoriadnu iniciatívu v rozvoji informačnej 
spoločnosti medzinárodnému projektu Kan-
celárie NR SR a Kancelárie PSP ČR „Spoloč-
ná česko-slovenská digitálna parlamentná 
knižnica“. Projekt bol hodnotený ako prelom 
vo vzájomnej informovanosti zákonodarných 
orgánov a širokej verejnosti oboch krajín 
a stal sa významným príspevkom k hľadaniu 
a pochopeniu spoločnej európskej identity.

Parlamentné dokumenty, ktoré sú spra-
cované v Českom parlamente: stenografi c-
ké správy r. 1861, r. 1908 – 1911 (Zemský 
snem), od r. 1918 (výberovo) po súčasnosť;  
tlače: dokumenty, ktoré sa prerokovávali na 
schôdzach Parlamentu od r. 1918, návrhy 
zákonov, medzinárodné zmluvy, štátne roz-
počty, správy, interpelácie, uznesenia výbo-
rov; pozvánky na schôdze a návrh programu 
schôdzí; uznesenia príslušnej komory Par-
lamentu; uznesenia Organizačného výboru 
Poslaneckej sněmovny 1993 – 1998; uzne-
senia Predsedníctva Českej národnej rady 
(1990 – 1992); dokumenty výborov: pozván-
ky na schôdze výborov, zápisy z rokovania 
výborov, uznesenia výborov, dokumenty 
podvýborov a komisií; legislatívny proces 
z hľadiska Poslanecké sněmovny. 

Dokumenty, ktoré sú spracované v Kance-
lárii NR SR: parlamentné dokumenty prvej 
SNR r. 1848 – 1849; parlamentné dokumenty 
r. 1914; parlamentné dokumenty druhej SNR 
r. 1918 – 1919; parlamentné dokumenty 
Národného zhromaždenia republiky Česko-
slovenskej r. 1929 – 1960; parlamentné doku-

menty SNR r. 1939 – 1940; stenografi cké 
správy Snemu Slovenskej republiky r. 1939 
– 1945; stenografi cké správy SNR r. 1945 
– 1968; parlamentné dokumenty Federálne-
ho zhromaždenia Československej socialis-
tickej republiky r. 1969 – 1986; stenografi cké 
správy a uznesenia SNR r. 1969 – 1989; ste-

nografi cké správy SNR a uznesenia r. 1989 
– 1992; stenografi cké správy NR SR r. 1992 
až 1994; dokumenty výborov, pozvánky na 
schôdze výborov, zápisy z rokovania výborov 
a uznesenia výborov; stenografi cké správy 
Snemu kráľovstva českého 1895 – 1913; 
plénum NR SR – druhá časť I. volebného 
obdobia od januára 1997 – 1998; II. volebné 
obdobie 1998 – 2002 (tlače – návrhy záko-
nov, vládne návrhy, pozvánky na chôdze par-
lamentu). Od roku 2003 sa všetky dokumenty 
spracovávajú v elektronickej forme a priamo 
„natekajú“ do systému. 

V súlade so zákonom o verejnom obsta-
rávaní na projekte spolupracujú fi rmy 
exeIT, s. r. o., a NUPSESO. Digitalizácia 
dokumentov na Slovensku bola zadaná fi rme 
NUPSESO v Nitre. Firma je exkluzívnym dis-
tribútorom softvéru ABBYY FineReader 7.0, 
ktorý dokáže identifi kovať aj „veľmi ťažko 
čitateľné“ písmo, napríklad veľmi ťažko iden-
tifi kovateľný archaický švabach, z ktorého sú 
digitalizované dokumenty Českého zemské-
ho sněmu z konca 19. storočia a časť ktorých 
sa podľa zmluvy digitalizuje na Slovensku. 
Dokumenty sú digitalizované vo formáte 
HTML a tiež v originálnom PDF formáte. Fir-
ma exeIT, s. r. o. vypracovala softvér pre 
digitálnu knižnicu a podieľa sa aj na importe 
a archivácii dokumentov, ktoré sme získali 
z českej strany. Taktiež zabezpečuje export 
dokumentov spracovaných v Národnej rade 

Slovenskej republiky pre českú stránku. 
V konečnej podobe bude digitálna kniž-

nica obsahovať elektronickú formu úplných 
textov všetkých parlamentných dokumentov 
a stenografi ckých správ od roku 1848 až 
po súčasnosť, ktorá bude sprístupnená na 
internetovej stránke oboch parlamentov. 

V súčasnosti digitálna knižnica obsahuje 
vyše 1 mil. normostrán. Dokončenie digi-
talizácie historických parlamentných textov 
vrátane vyplnenia niektorých medzier v už 
uvedených historických etapách je pláno-
vané postupne. O pokračovaní Spoločnej 
česko-slovenskej digitálnej knižnice par-
lamentov Českej republiky a Slovenskej 
republiky doplňovaním nových textov oboch 
parlamentov rozhoduje spoločná česko-slo-
venská redakčná rada, ktorá zasadá dvakrát 
ročne, spravidla na jar v Bratislave a na jeseň 
v Prahe. Projekt predpokladá digitalizáciu 
parlamentných dokumentov z tlačenej formy 
ešte asi na 4 roky. Od začiatku III. volebného 
obdobia NR SR, teda od konca roka 2002, 

Spoločná 

česko-slovenská

digitálna
parlamentná 
knižnica

Projekt Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica vznikol na Slovensku v roku 2002, keď bola 
podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi Národnou radou Slovenskej 
republiky a Poslaneckou snemovňou parlamentu Českej republiky. Spoločný projekt nadviazal na projekt 
digitalizácie, ktorý sa v parlamente Českej republiky realizoval už 8 rokov. Spoločná česko-slovenská 
digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných textov parlamentných dokumentov (návrhy zákonov 
vrátane dôvodových správ a uznesení), stenografi ckých správ a ďalších parlamentných dokumentov. Jej cieľom je 
urýchliť prístup ku komplexným informáciám o parlamentných dokumentoch a informovanie verejnosti o činnosti 
Národnej rady SR.

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

sú už všetky dokumenty v Národnej rade SR 
spracovávané elektronickou formou a nie je 
potrebné ich digitalizovať. Tieto dokumen-
ty sa „automaticky“ vkladajú do digitálnej 
knižnice a tvoria tak jeden ucelený súbor 
archívnych aj aktuálnych parlamentných 
dokumentov v digitálnej forme. Obdobná 
situácia je v Českej republike.

Digitálna knižnica je považovaná za uni-
kátny zdroj informácií v elektronickej forme 
v oboch krajinách a slúži ako príklad aj pre 
zahraničné parlamenty. Sprístupnená je 
na internetových stránkach Národnej rady 
Slovenskej republiky a Parlamentu Českej 
republiky. Oba parlamenty majú aj svoje 
Informačné strediská pre verejnosť, kam 
sa občania môžu so svojimi požiadavkami 
obracať osobne, telefonicky aj e-mailom. 
Pracovníci týchto stredísk môžu poradiť pri 
vyhľadávaní konkrétnych parlamentných 
dokumentov. Digitálnu knižnicu využívajú 
vo veľkej miere taktiež poslanci, ich asistenti 
a odborní pracovníci kancelárií oboch par-
lamentov. Vďaka sprístupneniu na internete 
je táto digitálna knižnica fakticky „otvorená“       
7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Eva Maláčková 
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POMÔCKY:
LIVOV, ALO, IEL,
NPR, OH, AZA,
AARA

DÁNSKY FYZIK
(NIELS HENRIK
DAVID, 1885 -

1962)

4. MESIAC
V ROKU

SÚHRN LODÍ 1. ÈAS�
TAJNIÈKY

KORALOVÝ
OSTROV

OBEC V OKR.
BARDEJOV

RACHMANINO-
VOVA OPERA

FAJÈILA

OHRADIL
PLOTOM

DUNIVE

PRAVÁ RUKA

CITOSLOVCE
KLEPANIA

NOÈNÝ DRAVÝ
VTÁK

NIE NOVO
2. ÈAS�

TAJNIÈKY

ÚTOÈISKO
(KNIŽ.)

SÍDLO V ÈADE

KOMUNISTICKÁ
STRANA

SLOVENSKA
KRÍŽENEC �AVY

NÁSTROJ
NA LISOVANIE

ŽENSKÉ MENO
(12.7.)

PREDLOŽKA

ZAŽELA�

HÅBKOMER ZNAÈKA LYŽÍ

HORSKÁ OSADA

LYŽIARSKY KLUB
(SKR.)

MERANÍM URÈIL
SLOVKO ÚCTY

V ÁZII

PRVÁ ŽENA

PO¼OVALA

MYKAL (EXPR.)

STAROARMÉN-
SKE MESTO

ŠATY (KNIŽ.)

ÚMRTNÉ
OZNÁMENIE

PRAOBYVATE¼
PERU

DIETLOVÁ
SESTRIÈKA

ZVYŠOK
POUŽITEJ
CIGARETY

PÍSMENO
GRÉCKEJ
ABECEDY

VULKÁN

ORNÁ PÔDA

SPEVOHRA

PODNIK ŽIV.
VÝROBY

MLÁÏA SRNY

PREDLOŽKA

NÁBOJ
MÍNOMETU

REGIONÁLNA
KONKURZNÁ

KOMISIA (SKR.)

SITINOVÝ
PORAST

PREDNÁ ÈAS�

CITOSLOVCE
POROZUMENIA
AJ UKAZOVANIA

REMENNÁ
SÚÈAS�

POSTROJA

ŠPZ OKRESU
PØEROV (ÈR)

OBEC V OKR.
TREBIŠOV

ŠVAJÈIARSKA
RIEKA (AARE)

VŠETKO
V PORIADKU

MIESTO
POSMRTNÉHO
ZATRATENIA

MORAVSKÉ
MESTO

MPZ LESOTHA

�AHANIE, GRIF

HLAVNÉ ÈRTY

HRDLO

MLIEKO
(ZDROB.)

MAJÚCA FARBU
AKO POPOL

POPEVOK

LESKLÁ
HODVÁBNA

TKANINA

AD ACTA (SKR.)

SUSEDKA

TOTOH¼A

ZNAÈKA
BULHARSKÝCB

CIGARIET

VYJADRUJE
POÈET 3

ZATÍNAL, KRÁJAL
DLHONOHÝ

BAHNIAKOVITÝ
VTÁK

ZVÄZOK
SKOSENÉHO

OBILIA

LISTNATÝ STROM

Š¼ACHTICKÝ TITUL
ŽENY

(V ANGLICKU)

LIMA OSCAR
(SKR.)

NA POVRCH
NIEÈOHO

VYTÝÈENÝ
SMER

MOL FÍNSKA

BRAT. FUTBALOVÝ
KLUB

VODCA (KNIŽ.)

52 RÍMSKYMI
ÈÍSLICAMI

NAKRÚCAL

HOS�
(ŽEN. ZRIED.)

CHYTALA

OD

VITÍM UTVORIL

OBIDVA

JAPANESE YEN

OSLOVENIE
VYDATEJ ŽENY

TIEŽ (SPOJKA)

ŽENSKÉ MENO
(6.9.)

MOL BRAZÍLIE

OTRHÁ

DRUH VE¼RYBY

ALANÍN (SKR.)

PÍSA�,
PO ÈESKY

ODDELENIE
(SKR.)

PLOCHÁ STRANA
SEKERY

VODIÈ TEPLA
A ELEKTRINY

MOL
HOLANDSKA

RUPIA
NEPÁLSKA

(KÓD MENY)

MPZ PO¼SKA

¼UDSKÝ ORGÁN

54 RÍMSKYMI
ÈÍSLICAMI

AMATEUR
ATHLETIC

ASSOTIATION

HRANA

NOSENÍM
DOPRAVILA

XENÓN (ZN.)

LODENICA VÝKLAD (KNIŽ.)

ZÁKLADNÁ
ÈÍSLOVKA

MERICA (NÁR.) MLÁDZA

Tentoraz je v tajničke nové slovenské príslovie. Riešenie pošlite do kon-
ca septembra 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 júlovom čísle ukrývala dokončenie bonmotu francúzskeho 
dramatika Marcela Acharda: „Láska je... kartová hra, v ktorej srdce 
niekdy nie je tromfom.” Knihy vyhrávajú Beáta Jurigová z Prahy, Juraj 
Jirásek zo Smečna a Kamila Kandračová z Ostravy. 

Srdečne blahoželáme!
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OBRAZMI 

S JURAJOM 

ŠAJMOVIČOM

Celý august až do konca septembra mohli a môžu návštevníci Café Teatra Černá labuť 
vidieť v týchto nádherných priestoroch od architektky Evi Jiřičnej obrazy významného čes-
kého kameramana a fotografa slovenského pôvodu Juraja Šajmoviča. Je to udalosť naozaj 
výnimočná, pretože tento všestranný umelec sa začal venovať maľbe až ostatné roky. 

Dlhý čas tvoril najmä umelecké fotografi e a aj náš Slovensko-český klub mu usporiadal 
niekoľko veľmi úspešných výstav. I keď sme jeho činnosť a aktivity predstavili na jar na 
stránkach Slovenských dotykov, neuškodí vari, keď ešte raz krátko pripomenieme životné 
osudy a tvorbu Juraja Šajmoviča. Narodil sa v Piešťanoch v rodine židovského právnika. 
Po vzniku Slovenského štátu sa rodina uchýlila v roku 1942 do Maďarska a posledné mesi-
ace vojny prežila v podzemnom úkryte na predmestí Piešťan. Práve tu začal z nedostatku 
inej činnosti malý Juraj kresliť. Neskôr vyštudoval umeleckú priemyslovku v Bratislave, kde 
sa začal venovať fotografi i. Rozhodol sa následne absolvovať na pražskej FAMU réžiu, 
ale dostal sa na štúdium kamery. Prahu ani po absolvovaní fakulty neopustil a nakrútil tu 
množstvo kvalitných fi lmov (Tri gaštanové kone, Smrť sa volá Engelchen, Archa bláznov, 
Golet v údolí, Návrat strateného raja a mnohé ďalšie vrátane známych seriálov...).

Obrazy Juraja Šajmoviča sú veľmi emotívne a pôsobivé. Evidentne vyjadrujú vnútorný 
život autora, ale i jeho životné postoje, zmýšľanie. Na obrazoch sa striedajú portréty jeho 
blízkych, jeho samého i slovenské a židovské motívy, jedným slovom všetko, čo Juraja 
Šajmoviča sprevádzalo po celý život. Ak sa chcete dozvedieť o jeho tvorbe ešte čosi viac, 
ak sa chcete porozprávať s autorom a vypočuť si jeho umelecké i ľudské názory a v nepo-
slednom rade si ešte prezrieť jeho maľbu, určite príďte vo štvrtok 13. septembra o 18.00 do 
Café Teatra Černá labuť, kde sa s Jurajom Šajmovičom stretnete pod jeho obrazmi...

(vosk)    
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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 október až december 2007
zaplatíte 3 x 10 = 30  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 SOCHÁR GUSTÁV ŠVÁBIK-MACVEJDA V PRAHE

Prírody si užijem až-až...

Som rád aj v Prahe
Ojedinelá výstava akademického sochára Gustáva 
Švábika-Macvejdu v galérii Slovenského inštitútu 
v Prahe celý júl lákala zraky návštevníkov, 
a to nielen tých znalých, ale aj „z ulice“; 
zahraničných okoloidúcich turistov, ktorí z Jilskej 
iba nazreli do galérie, a ihneď ich drevené artefakty 
uchvátili. Vrstvené plochy plastík, nezvyčajná 
obrysová línia, farebnosť. 
Že na Kysuciach nikdy neboli? 

Nič to. Obrazy vypovedajú za seba. Výsost-
ne moderné, pritom nie z rodu tých, ktoré sa 
tak tvária, ale ich obsah je vyprázdnený. Hĺba-
vé a hlboké. Regionálne uzemnené aj vše-
platné. Modrá farba, typická pre slovenské 
drevenice, hrdzavo červená na ráme okna, 
ale aj s odtieňom do ružova na brázdach 
polí, ktoré takto sfarbili slnečné lúče. Beloba 
naváľaného snehu v zime, ale aj prebúdzajú-
ca sa jar v predjarí, kde pásy hnedej striedajú 
bielu vzopierajúcej sa zimy. Krajinu Kysúc vo 
všetkých ročných obdobiach podávanú s rea-
listickými aj symbolickými prvkami predostiera 
zrakom návštevníkov tento nadaný umelec. 

Niekoľko obrazov na výstave znázorňovalo 
končiare hôr a do neba sa týčiace vzopätie. 
Prirodzene, že to navodí otázku, kde kotví 
námetovo táto tvorba. Dozvieme sa, že autor 
dlhé roky aktívne pestoval horolezectvo. To 
ale nie je jediný šport, ktorému sa venoval. 
Bulletin k jednej výstave G. Švábika na 
Kysuciach uvádza informáciu, že vari nebo-
lo športového odvetvia, s ktorým by si tento 
(dnes šesťdesiatštyriročný umelec) netykal. 
Chcela som si overiť, čo mal pisateľ na mysli, 
a tak som majstrovi pri jeho pobyte v Prahe 
položila otázku, ktoré športy to sú. Ich výpo-
čet ma (iste nielen mňa) priviedol v úžas. 

Gustáv Švábik je rybár-muškár, v tomto 
športe pretekal. Je s ním spojených aj veľa 
jeho kresieb.

Je majster Československa vo vodnom 
slalome.

Diaľkový plavec. 
Pestoval judo.
Podniká túry na bežkách, keďže bytovka 

v Čadci, kde býva, susedí s poliami a kopca-
mi a priamo ponúka vybehnúť von na sneh.

Svojho času prvá výkonnostná trieda 
v horolezectve. 

Načať s Gustávom Švábikom rozhovor 
o Vysokých Tatrách v istých dekádach minu-
lého storočia – to je priam, ako keby sme sa 
hneď ocitli pri vodopáde nad Žabími plesa-
mi alebo hoci pod Veľkou Vysokou. Ožívajú 
miesta, končiare, snehové polia, sute, oso-
by... Veľa značkovaných chodníkov aj tých 
bez značiek, ktoré poznajú len horolezci, 

prešiel. Ožívajú tváre, zážitky... Lenže horo-
lezectvo si vyberá aj svoje dane. Niekoľko 
sochárových priateľov zostalo v skalách 
navždy. Práve na nich upomínajú maličké 
biele kríže na dvoch menších obrazoch 
s vyobrazením masívu skál.   

Udržiavať si toľko záľub a pritom vynikať 
v jednom odbore – to chce od človeka zaiste 
zosúladiť činnosti a nasadiť tvrdú disciplínu. 
Nemusí to byť všetkým po chuti, ale režim 

skorého ranného vstávania, racionálneho 
stravovania, neustáleho udržiavania sa 
v telesnej a psychickej kondícii – to je recept 
Gustáva Švábika-Macvejdu, ako zvládnuť 
toľko vecí a ešte z toho mať pôžitok. To už 
sme sa dostali k životnej fi lozofi i. 

Má za sebou výstavy v Londýne, Berlíne, 
Poľsku. Chystá sa vystavovať v Paríži, Bielo-
rusku, v Bratislave...   

Jarmila Wankeová   



PRÍLOHA MESAČNÍKA SLOVENSKÉ DOTYKY I

RADOSŤ
ZO STRETNUTÍ

Neraz sme ho mohli zažiť v Prahe. V minulosti býval nez-

riedka hosťom na spisovateľských podujatiach Filozofi ckej 

fakulty Karlovej univerzity, kam ho pritiahol vedúci Kabinetu 

slovakistiky docent Rudolf Chmel či v bývalom Dome sloven-

skej kultúry v Purkyňovej ulici. Rozvážny, ale srdečný, chvíľ-

ku trvalo, kým sme si zvykli na jeho slovenčinu s prímes-

kom východoslovenského akcentu, ale potom sa už oddalo 

sledovať tok jeho myšlienok. Lebo Albert Marenčin – o ňom 

je reč – hovoril zaujato, a pre to, čo robil, bol vždy zanietený. 

Neprihlásil sa k jednému umeniu, mal – povedali by sme – širo-

kospektrálny záber. Boli mu blízki francúzski básnici, najmä 

tí zo surrealizmu. Preložil diela Alfreda Jarryho, Markíza de 

Sade, Paula Valéryho a ďalších, ale vedel sa pohybovať aj vo 

svete fi lmu, neobišiel ani výtvarné umenie, aby nás napokon 

v posledných rokoch obdaroval súbormi netradičných spomi-

enkových próz. Začalo sa to knihou „Ako som sa stretol s niek-

torými pozoruhodnými ľuďmi“ (1993), cez knihu spomienko-

vých esejí „Nikdy“ a „Návraty na Muráň“ (1996) až po knihu 

rozhovorov s Olegom Pastierom „Nezabúdanie“.

Albert Marenčin dovŕšil nedávno vzácne jubileum 85 rokov. 

Isteže nielen pri tejto príležitosti, ale teraz o to viac, hodno 

zalistovať v niektorej z jeho kníh. A tak som siahla po jed-

nej z tých spomienkových - „Nikdy“ a „Návraty na Muráň“, 

ktorú mi venoval v auguste 1996 

vo svojom byte na ulici Fraňa 

Kráľa v Bratislave. Hneď na zači-

atku sa dočítame, čím preňho 

bolo stretnutie so surrealizmom. 

Ak sa v umeleckej publicistike 

o ňom píše, že stretnutiu so sur-

realizmom je Marenčin viac vďač-

ný za vnútorné oslobodenie ako 

vklad do umenia, v týchto riad-

koch nájdeme o tom doklad z jeho 

vlastného pera. 

Jarmila Wankeová

SEPTEMBER

2 0 0 7
KTO 
SOM...?

Ak by som mal 

jednou vetou 

vyjadriť svoj vzťah 

k surrealizmu a jeho 

úlohu v mojom živote, 

neuviedol by som 

na prvom mieste 

umelecké prejavy, ku 

ktorým ma inšpiroval, 

ale tú hlbokú duševnú 

metamorfózu, ktorú 

vo mne vyvolal tým, 

že ma zbavil rôznych 

predsudkov a zábran 

vo sfére vnútorného života a že ma naučil vnímať svet 

znovu tak, ako som ho vnímal v čase svojho detstva.   

Medzi tými, ktorí mi k tomu najviac dopomohli, bol na 

samom začiatku ešte pred Bretonom Vítězslav Nezval. 

Mal som vtedy osemnásť rokov, no aké blízke sú mi 

dodnes jeho slová o predčasnej inteligencii dieťaťa, 

ktorá býva kliatbou pre budúcich umelcov, pretože 

im znemožňuje priamy pohľad na realitu; o utkvelých 

obrazoch z detstva, ktoré môžu rozhodnúť o budúcej 

umeleckej metóde; o zvláštnej pamäti imaginatívnych 

umelcov, ktorí zabúdajú často na príbehy a celkom jasne 

si dokážu spomenúť na detaily – aj o ich spomienkach, 

ktoré v nich žijú ako refrény...! Keď som tieto a podobné 

jeho výroky prvýkrát čítal v jeho Falošnom mariáši 

a potom sledoval básnické variácie týchto myšlienok 

v jeho poézii, mal som pocit, že cez ne objavujem 

samého seba. Bol v tom možno kus autoštylizácie 

– možno som si vtedy ten pocit vsugeroval v snahe 

stotožniť sa s básnikom, ktorého som obdivoval 

a miloval – no aj dnes, keď sa na to dívam z diaľky 

piatich desaťročí a mám od svojho vtedajšieho idolu aj 

kritický odstup, mám opäť pocit, že jeho slová mi boli 

tým magickým zrkadlom, v ktorom som objavil samého 

seba a svoju neznámu tvár. To, čo Nezval uvádzal ako 

rodové znaky imaginatívneho umelca, pokladal som 

až do tej chvíle za nedostatky, ba div že nie za defekty, 

pretože mi znemožňovali prejavovať sa podobne, ako 

sa prejavovala väčšina mojich rovesníkov. Nebol som 

predčasne inteligentné, skôr naopak, mentálne dosť 

zaostalé dieťa, v hlave mi trčali utkvelé predstavy 

a rôzne „bezvýznamné“ detaily, zatiaľ čo súvislosti 

a deje mi unikali, čo sa nakoniec odrazilo aj v mojich 

prejavoch: moja myseľ bola plná výmyslov a nezmyslov, 

no sformulovať tri konzekutívne vety opisujúce 

nejaký dej som nedokázal. A tu zrazu tento mučivý 

handicap povýšil básnik na cnosť! A všetko, čo som sa 

do tej chvíle usiloval zakryť, zahodiť, zabudnúť, sa mi 

objavilo v novom svetle – ako rozprávkové hrudy hliny 

premenené na drahokamy. 

(úryvok z knihy A. Marenčina 
Nikdy a Návraty na Muráň )

ALBERT MARENČIN JUBILUJE



II SO SPISOVATEĽOM

VOPRED NEVIEM, 
ČO NAPÍŠEM

 Čo pre vás znamená príbeh? Máte 
vlastnú defi níciu?

Zdá sa mi, že príbeh sa do textu dostáva 

dvomi spôsobmi či cestami. V mojom 

prípade možno iba chodníkom. Tou 

lepšou cestou je asi neustála zmena deja, 

ktorý od začiatku cez nejaké zápletky 

a peripetie s napätím sledujeme až do 

konca, kde nás čaká výrazná pointa. 

Takýto príbeh sa mi vlastne nikdy 

nepodarilo napísať.

 Prečo?
Vychádza to asi z môjho vnímania sve-

ta, kde sa sem-tam križujú chodníky vše-

lijakých maličkostí, epizód a historiek, 

ktoré sa potom, ak mám šťastie, ponúk-

nu do nejakej skladačky - a zrazu mám 

tému. No takisto to môže byť vianočný 

stromček, na ktorý sa navešajú ozdoby 

rôznych drobných udalostí, starých vti-

pov a bláznivých nápadov. Človek nikdy 

nepíše len to, čo zažije, ale občas aj sám 

niečo vymyslí, pridá k tomu, čo sa sta-

lo. A tak sa to všetko doplní, domyslí, 

dotvorí.

Máte nejaký svoj veľký životný príbeh?
Ak nepočítam za veľký príbeh ply-

nutie času, v ktorom sa vždy odohráva 

nejaká následnosť udalostí, ktoré možno 

majú nejaký spodný prúd, nejakú spoji-

tosť, tak som dokopy nijaký veľký príbeh 

nezažil. Skôr je to vždy taká mozaika, 

túžba po vitráži, okná z farebných skiel, 

cez ktoré presvitá svetlo, pričom vzniká 

dúha emócie. Ale to už preháňam a prí-

liš si fandím.

Čítala som názor, ktorý hovorí o 
tom, prečo ľudia majú potrebu čítať, 

pozerať, počúvať príbehy. Potrebujeme 
ich na to, aby sme s iným človekom 
prostredníctvom stotožnenia prežili 
jeho konfl ikt, kritickú situáciu, aby sme 
odpozorovali, akým spôsobom sa mu to 
podarí alebo nepodarí. Preto napríklad 
málokedy akceptujeme náhodu. Z čoho 
vyplýva potreba písať príbehy?

Konfl ikt so svetom môže byť jedným 

zo spúšťacích mechanizmov, predovšet-

kým vyrovnávanie sa s tým konfl iktom. 

V prípade knižky „Zima na ruky“ to jed-

noznačne bola strata najbližších ľudí. Či 

som chcel alebo nechcel, a viem určite, 

že nechcel, musel som sa vyrovnávať so 

zúfalstvom. Keď sa stanú tragické veci, 

človek sa napokon pocitu zúfalstva aj tak 

nevyhne.

Dá sa písaním vyrovnať s tým 
zúfalstvom? Veríte v takúto silu písania?

Smrť je vždy konfl iktom so svetom, aj 

keď možno paradoxne pre tých, čo nezo-

mrú. A nemusia o tom ani písať. No ja 

som vždy akosi veril, že písanie je živou 

vodou, ktorá nám tých blízkych as-

poň na chvíľu vráti. Podobne to fungu-

je aj pri rozhovore, pri každej spomien-

ke – a dúfam, že aj pri čítaní, teda v čase, 

keď láskavá čitateľka alebo čitateľ vez-

me do rúk moju knižku. Nemusím o tom 

vedieť. Ale zároveň sa na to stále znovu 

spolieham.

V knižke „Zima na ruky“ píšete, že nie 
ste schopný to nešťastie naozaj zapísať. 
Mám pocit, že keď je to ešte živé, tak sa to 
skoro nedá, a keď sa s tým človeku nako-
niec podarí vyrovnať, už nie je motivácia sa 
k tomu vracať, preto to ide rovnako ťažko.

Nikdy neviem precízne odlíšiť, kedy 

je vhodný čas a kedy už ten čas vypr-

šal. Pri písaní sa skôr riadim intuíciou 

ako nejakou racionálnou úvahou, akoby 

som očakával, že téma sa prihlási práve 

v tom čase, keď s ňou budem schopný 

komunikovať. Takže nikdy neviem, akú 

knižku napíšem. Ten čas je vždy rovna-

ko vhodný, ako je vždy rovnako nevhod-

ný. Človek skrátka musí podstúpiť akési 

riziko, prijať ponúknutú výzvu, aj keď to 

znie asi trošku pateticky. No napokon sa 

odváži a skúsi to urobiť.

Ako to bolo v prípade tejto knižky?
Nikdy som nemal problém prestať s 

písaním, keď sa mi nedarilo – a hodiť 

všetko napísané do koša, aj keď som sa 

v tej chvíli skoro vždy veľmi ľutoval. 

Knižku „Zima na ruky“ som napísal 

ako poviedku, ktorá sa potom rozrást-

la do väčšieho textu. Myslel som si, že 

je to uzavretá vec, a vtom sa to zrazu 

pohlo ďalej. Pravda je taká, že aj dnes 

mám pocit, že niektoré veci tam nie sú 

dopovedané, hoci knižka už je uzavretá. 

Dokonca rozmýšľam o ďalšom samostat-

nom texte, ktorý by ju doplnil.

Nie je to tak vždy?
Áno, je to tak vždy, ale nikdy doteraz 

som to neurobil, až teraz nad tým vážne 

uvažujem.

Čo ostalo nedopovedané?
Minimálne mám pocit, že je nedopo-

vedaný miestopis príbehu, kde sa to 

všetko odohrávalo, emócia toho času. 

Príbeh je defi nitívny, konečný. Ak to 

vôbec napíšem, nebudem s tým niko-

ho otravovať, ale v každom prípade sa 

dosť často prichytávam pri tom, ako sa 

k tej téme vraciam, čo sa mi doteraz, po 

dopísaní nijakej knihy - aj keď mi vždy 

ešte ostal nejaký materiál - naozaj nesta-

lo. V hlave sa mi objavujú ďalšie a ďal-

šie okamihy, postavy a postavičky, farby 

omietok na domoch, stromy v záhra-

dách, vláčnosť vody vo Váhu, zvonček 

nášho školníka, čiapka vo vetre - a čo ja 

viem čo ešte, až si hovorím, ale naozaj 

len sám pre seba, aká škoda, že som si 

na to nespomenul, keď som to písal. 

Niektoré detaily sa mi zjavujú s takou 

naliehavosťou, až z nej cítim výčitku, že 

som ich nenapísal.

Od koho cítite výčitku?
Od všetkých, čo mi chýbajú, čo som na 

nich pri písaní nechtiac zabudol.

Katarína Kucbelová
(Autorka je spisovateľka)



IIIDUŠANOM DUŠKOM

(UKÁŽKA)

Utieram si čelo, čudujem sa, čo za piesok 

to mám vo vlasoch, drobné zrnká pod prs-

tami, potom si ich oliznem – a zacítim soľ. 

Vykryštalizovala z potu na mojom tele. A to 

sedím v chládku: v tieni starej višne. Tohto 

roku nemala nijakú úrodu. Tak aj vyzerá: han-

bí sa. Poznám to. Všetky stromy v našej záhra-

de sú ako sliepky, púšťajú perie, lístie sa z nich 

sype, akoby bol koniec októbra, žlté a suché, 

poskrúcané plátky dreva, tenké ako žiletky. 

Vzduch má horúčku. Ba možno aj osýpky. 

Alebo čierny kašeľ.

To už preháňaš. 

Preháňam: od zlosti a bezmocnosti. Aj sezóna 

ríbezlí a marhúľ sa skončila najmenej o mesiac 

skôr ako po iné roky. 

Naša mama Eliška to vníma s výčitkou: 

„Vidíš, už nie sú!“ 

Na hruške pri plote sedí vrtký žltochvost, 

viditeľne dychčí, hrdlo pod otvoreným zobá-

kom mu tlčie a poskakuje, akoby mu z neho 

chcelo vyskočiť ukryté kladivko. Ten je tu už 

od jari. Volám ho Matejko. 

Predpovede počasia sľubujú, že čoskoro 

príde ochladenie, prudká zmena, prehánky 

a zrážky, lenže tomuto územiu sa dážď vyhý-

ba, v povetrí je iba vietor so svojimi horúcimi 

jazykmi. Už mi z toho šibe. V nijakom inom 

roku nebolo toľko slnečného svetla ako v tých-

to mesiacoch, už pol roka vlastne neprší, pri-

čom sucho trvá od marca, zem stvrdla a zbele-

la, na plešinách bez tráv rastie iba burina – a to 

všetko od pálivých náporov, čo nám ničia oči: 

sotva sa len trochu zamračí, zdá sa, že je tma. 

•

Zápis po návrate zo záhrady, vcelku presný, 

ale nerozumiem, prečo je v prítomnom čase, 

keď som ho písal až doma – do starého zošita. 

To isté platí aj pre pokračovanie. 

Mal som písať: na hruške pri plote sedel vrt-

ký žltochvost, viditeľne dychčal, hrdlo pod 

otvoreným zobákom mu tĺklo a poskakova-

lo, akoby mu z neho chcelo vyskočiť ukryté 

kladivko; ten tu bol už od jari; volal som ho 

Matejko. 

Dodatok: všetkých vtákov volám Matejko. 

Niekedy sa našej mamy Elišky pýtam: „Ako 

sa máš?“ 

A jej odpoveď je stále rovnaká: „Nie je to 

ružové; je to lila.“ 

•

Slnko je také ostré, akoby sa jeho svet-

lo odrážalo od holičskej britvy – a vietor je 

remeň, na ktorom sa ďalej brúsi. 

Pichá a bodá. 

Mal som sa vyučiť za holiča. 

•

Posledné tri vety som napísal na obálku 

z nejakého účtu. Možno za telefón. Píšem – na 

čo príde. Pero mám vždy pri sebe. 

Vzal som našu mamu Elišku do záhra-

dy, lebo zajtra ju zaveziem do nemocnice, do 

LDCH, čo je liečebňa pre dlhodobo chorých. 

Helga sa o ňu postará. Sľúbila mi to. A jej sľub 

vždy platí. Všetko je dohodnuté. 

Helga je moja bývalá žena. 

Alebo aj: bývalá nevesta našej mamy. 

Eliška nie je chorá. 

Iba stará. 

Zabúda. 

•

Doma som ju najprv okúpal, umyl som 

jej vlasy, spravil som jej večeru. Chcela iba 

polievku: drobkovú. Na tanieriku ležali 

tabletky, ktoré užívala po jedle, niečo na tlak, 

niečo na zlepšenie pamäti. 

Spýtala sa: „Tortička?“ 

Hlavou ukázala na lieky. Znovu som ju pro-

sil, aby chodila s paličkou, že bude mať väčšiu 

istotu – a keď som po ňu išiel do kostola, kam 

sa po večeri vybrala, už zďaleka na mňa vola-

la: „Palička!“ 

„Zase ju nemáš,“ povedal som. 

„Ty si moja palička.“ 

Vypla sa na špičky, aby sa ma mohla lepšie 

chytiť pod pazuchu, čiže per pazucha, ako to 

vždy volala. Až ma trochu dojalo, ako zadrob-

čila nohami, celá pyšná, že videla svoju záhra-

du a že mohla ísť na omšu. Ináč by som ju do 

nemocnice asi nedostal. 

A potom mi zrazu zišlo na um, že spravila 

chybu iba v jednom písmene, že vlastne len 

vymenila hlásku o za hlásku a, lebo presne tak 

ma kedysi volala naša stará mama: „Paličko.“ 

Až neskôr som chytil aj ostatné mená: Pajo, 

Pačo, Palino. Priezvisko sa nemenilo: Piles. 

A už som bol v Piešťanoch. 

Práve tam som musel zájsť, zabehnúť tam na 

niekoľko dní, aby som vybavil preklad hrobu 

našej starej mamy, lebo poštou prišiel prípis, 

že uprostred mesta rušia cintorín – a keď sa 

jej predmetné pozostatky nepreložia, pomník 

detto, čo treba hneď zariadiť, hrob nám bez 

náhrady zanikne. 

Naša mama Eliška chcela ísť so mnou. 

Napokon: išlo o jej mamu. To však naozaj 

nešlo. 

Naozaj – a to nepreháňam. 

Iba trochu. 

•

Vždy znovu ma ohúri a zmätie úradná reč 

referentov, ich príšerné zvraty, či skôr zvrat-

ky, ktoré vymyslia. Ako slovenčinár trpím. 

Ale zároveň mi duša kvitne od radosti: vždy 

dokážu prekvapiť. 

Zo slohov by dostali samé päťky, ba možno 

aj päť mínus, čo bývala obľúbená známka môj-

ho spolužiaka Vila Hrachulíka, prezývaného 

Hracho, postrachu väčšiny učiteliek na II. ZŠ 

v Piešťanoch, kam sme spolu chodili: prepadol 

k nám v siedmej triede a ku každej päťke si 

vždy pripisoval znamienko mínus. 

Aj keď v tomto predmetnom prípade by som 

privrel jedno oko, druhé detto, pretože list pri-

šiel koncom júna, keď sa končil školský rok, 

čo mi dávalo dosť času, aby som to cez prázd-

niny vybavil. 

Zatelefonoval som Helge, potom dvakrát do 

Piešťan, najprv do hotela Magnólia, kde som 

si objednal izbu – a potom hneď Tamare, našej 

bývalej susedke, ktorá mala fi rmu na úpravu 

trávnikov a záhrad, výsadbu kríkovej zele-

ne a okrasných drevín, najmä vzácnych stro-

mov, no vedela zohnať aj šikovných murárov, 

čo osadia pomník, ba aj kontakt na hrobárov, 

pretože – ako mi so smiechom povedala – vo 

všetkom sa vyznala. 

DUŠAN DUŠEK

ZIMA NA RUKY



IV PAMÄTI SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Pri jednej príležitosti som sa dozvedel od Ľuba Feldeka, že pri-

pravuje spomienky. V snahe ho povzbudiť som mu povedal, že ich 

výraznejšie uvediem. Päťdesiate pokračovanie pamätí slovenských 

spisovateľov je dobrá príležitosť, aby som ich priblížil.

Zvyčajne predstavujem autora. V tomto prípade: narodil sa 

9. októbra 1936 v Žiline. Básnik, dramatik, prozaik, esejista, ino-

vátor v literatúre pre deti, plodný a významný prekladateľ, sce-

nárista, manžel Oľgy Feldekovej. Toto a pokračovanie si kaž-

dý môže nájsť v Slovníku slovenských spisovateľov, ktorý vydal 

Kalligram. Tak začnem inak: ako som poznal Ľuba Feldeka a ako 

ho vidím. Vzhľadom na to, že som žil od svojich osemnástich rokov 

v Čechách, tak mnohé veci ušli mojej pozornosti. Okrem iného, pra-

videlné sledovanie slovenského literárneho života. Čítal som niek-

toré Feldekove básne a román „Van Stiphout“ krátko po tom, čo 

vyšiel. Po otvorení Domu slovenskej kultúry začali chodiť na pro-

gramy a kus reči slovenskí študenti, ktorí študovali na umeleckých 

školách. Medzi nimi boli Feldekov syn Martin, jeho kamarát, mla-

dý Jaroš. Mali dobré nápady, boli vtipní a obaja sľúbili, že presved-

čia otcov, aby sa viac podieľali na činnosti Domu. Asi aj vďaka tomu 

som dostal v lete 1986 pozvanie na oslavu „storočnice spisovateľov 

Ľubomíra Feldeka a Vincenta Šikulu“, ktorá sa konala v záhrade 

„U červeného raka“ v Bratislave. Do Bratislavy som pricestoval, bol 

horúci deň a nebolo divu, že viacerí aktéri tohto večera boli spolo-

čensky unavení ešte pred začiatkom. Údajne boli z toho nepríjem-

nosti, ktoré noblesným spôsobom vyžehlila Ľubova manžela Oľga, 

uverejnením ukážky z pripravovaného románu „Žila som s Polia-

kom“. Prvé stretnutie sa akosi nevydarilo, ale dostal som pozvanie 

na ofi ciálnu oslavu päťdesiatin, ktorá sa na jeseň konala v bratislav-

skom Charlie centre. Asi pol roka na to už Ľubo Feldek prišiel na svoj 

prvý program do Prahy. V Dome slovenskej kultúry uviedol knihu 

poézie „Slovák na Mesiaci“. Odvtedy mám v knižnici túto knižku 

s dedikáciou „Vojtovi Čelkovi - Slovákovi v Prahe“. Ľubo začal cho-

dievať do Domu slovenskej kultúry pravidelne. Predstavoval nám 

svoje básne, preklady, chŕlil nápadmi a tiež sme sa dozvedeli, čo je 

nové v Bratislave, čo by bolo dobré vedieť zo Zväzu či Klubu spi-

sovateľov. Za ním prichádzali jeho pražskí priatelia z oblasti kultú-

ry. Milan Tokár, z redakcie mesačníka Sovietska literatúra, básnik 

a prekladateľ Jiří Žáček a ďalší. Možno povedať, že nám dal viacero 

tipov na programy, ktoré sme v Prahe uviedli. Jeden z pozoruhod-

ných večerov z roku 1988 bola prezentácia Feldekom pripraveného 

výberu zo súčasnej sovietskej publicistickej poézie „Aktívne sve-

domie“. Už úvodné slová „Preklad – príklad“ boli veľavravné. Od 

toho večera, keď mi mráz prechádzal chrbtom pri jeho recitovaní, 

mi utkveli v hlave verše Oľgy Berggoľcovej: „Celý deň na schôdzi 

sedela som – klamala som, hlasovala som... Smútok div že farbu 

nevzal vlasom, od hanby div nezomrela som.“

 Ľubo sa v tom čase výrazne angažoval v Zväze spisovateľov 

a pokračovalo to najmä po zmene režimu, keď bolo treba prevziať 

zodpovednosť. Však aj na to doplatil a rozhodol sa na štvanicu 

reagovať odchodom do Prahy. Dnes opätovne pôsobí v Bratislave 

a pendluje medzi obidvomi mestami, kde má deti i vnúčence.

Spomienková kniha obsahuje nielen príbeh Feldekovho otca, jeho 

zatknutie a všetko okolo, ale aj niektoré verše, inšpirované tými-

to udalosťami či texty, ktoré nemohli byť vo svojej dobe uverejne-

né. Kniha, ktorú vydal Slovenský literárny klub v ČR, má podti-

tul „Poznámky na pamäti“. Je to vyrovnanie sa s jednou dôležitou 

kapitolou života, ale nemalo by to byť jeho konečné slovo. Ľubo 

Feldek by mal napísať svoje ďalšie spomienky, lebo bol pri mno-

hom, poznal veľa ľudí a do mnohého, keď nevidel, tak aspoň o tom 

vedel. Neviem, či to bol Vlado Mináč, alebo niekto iný, kto povedal, 

že na Slovensku sa nedajú napísať pamäti, lebo ľudia sa príliš dob-

re poznajú a vedia o sebe. Ale práve naopak, to by malo byť inšpi-

ráciou, aby sme sa dozvedeli, ako sa mnohé veci vyvíjali, než k nim 

došlo. Či už v literatúre alebo v kultúre posledných piatich desaťro-

čí, čoho bol Ľubomír Feldek svedkom.

 Vojtech Čelko

ĽUBOMÍR FELDEK
 V (OTCOVEJ) PRAHE

(ÚRYVOK)

Ešte som sa nevrátil z maródky a prišla zlá 

správa zo Žiliny – 30. apríla zatkla Štátna bez-

pečnosť môjho otca.

Tie dve udalosti – úraz v tlačiarni a uväzne-

nie otca – mi rozsvietili v hlave.

Keď sa skončila moja práceneschopnosť, dal 

som v tlačiarni výpoveď a pobral som sa domov 

do Žiliny, aby mama neostala v tej tiesnivej 

situácii sama. Tam ma našlo aj vyrozumenie 

z Vysokej školy pedagogickej o termínoch 

štátnic, na ktoré sa môžem prihlásiť. 

Nevedel som sa hneď rozhodnúť a nechal 

som vyrozumenie ležať na stole. Povaľovalo 

sa tam aj vo chvíli, keď pri dverách nášho 

bytu zazvonila Štátna bezpečnosť a urobila 

nám bytovú prehliadku. Jednému z tajných 

padlo do rúk aj to vyrozumenie. Stŕpol som 

– zdalo sa mi, že ho študuje nekonečne dlho. 

Vydýchol som si, až keď ho zase položil na 

stôl – nehovorilo mu nič. Zato ja som zrazu 

pochopil, že Vysoká škola pedagogická, ktorú 

som tak hriešne zanedbával, je uprostred 

neslušnej doby ostrov slušnosti. Veď keby 

chceli, dávno ma už mohli vyraziť aj odtiaľ. 

Rozhodol som sa, že sa prihlásim na najbližší 

termín štátnic, kým mi ešte dávajú šancu 

a kým mi ju niekto neprekazí.

Keď som sa bol prihlásiť na jesenný ter-

mín, zavolal si ma do svojej kancelárie dekan 

Mikuláš Gašparík. Kým sme s ním prichádza-

li do styku ako študenti, vyzeral neprístupne, 

niekdy naháňal aj strach. Bola to však len mas-

ka, pod ktorou sa skrýval človek s dobrým 

srdcom. Aj teraz nasadil zdanlivo prísnu tvár:

„Škola o vás všetko vie. Všetko to sem prišlo, 

padol aj návrh na vaše vylúčenie. Odmietol 

som to. Dúfam, že sa na štátnice poriadne pri-

pravíte. Keby sa vás ktokoľvek na čokoľvek 

pýtal, nič mu o sebe nehovorte.“

„Nebojte sa, budem dobre pripravený,“ 

ubezpečil som ho.

„Len jedno vám nemôžem, bohužiaľ, 

sľúbiť,“ povedal na záver dekan Gašparík. 

„Tí, ktorí sú proti vám, sa domnievajú, že 

človek ako vy nemôže vychovávať mladú 

generáciu. Aj keď urobíte štátnice, pravdepo-

dobne nedostanete umiestenku.“

Musel som sa v duchu usmiať. Študent, 

ktorý dokončil v tých časoch vysokú školu, 

musel nastúpiť tam, kam ho poslali, hovo-

rilo sa tomu „dostať umiestenku“. Mal som 

plno priateľov, ktorí boli zo svojich umieste-

niek nešťastní a hľadali spôsob, ako sa z nich 

vyvliecť. A tu zrazu mne umiestenka vôbec 

nehrozí. Za trest som voľný.

„Nemohli ste mi spraviť väčšiu radosť,“ 

povedal som, ale hneď ma to zamrzelo.

V tej chvíli sa dekan Gašparík pozrel na 

mňa naozaj prísne.
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