Udělejte si galerii
doma
Vážení přátelé,
jmenuji se Miro Smolák, jsem majitelem
Galerie MIRO a společně se svými spolupracovníky jsem pro Vás připravil tuto
obrazovou poukázku. Její zakoupení
Vám přináší následující výhody:
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ŽÁDÁM GALERII MIRO O BEZPLATNÉ ZASLÁNÍ VYBRANÉ OBRAZOVÉ REPRODUKCE NA ADRESU:
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z celkového počtu 40 motivů různých žánrů a stylů
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Již nyní Vám patří libovolná reprodukce z poukázky, kterou
držíte v ruce.
Rozhodnete-li se Obrazovou poukázku miro darovat svým
blízkým, přátelům, zaměstnancům či obchodním partnerům, nepochybně jim uděláte radost a přesvědčíte je
o svém dobrém vkusu.
Právě jste přispěli na humanitární účely, na které Galerie
MIRO odvádí 10,- Kč z ceny každé obrazové poukázky.
Od vzniku OPM v roce 2000 Galerie MIRO a její reklamní
partneři odvedli na humanitární účely celkovou částku
1.500.000,- Kč. Humanitární šeky předáváme každoročně v rámci Beneﬁčního galavečera Trebbia v přímém
přenosu České a Slovenské televize (www.trebbia.eu).
Pokud si z nabízených reprodukcí nevyberete, nepoškozenou poukázku spolu s dokladem o jejím zakoupení doručte
do Galerie MIRO a já osobně Vám vrátím Vaše peníze.
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POUKÁZKA NA JEDNU OBRAZOVOU REPRODUKCI

Platnost Obrazové poukázky miro (OPM)

je časově neomezená!

690,- Kč

V c e n ě 6 9 0 , - Kč j e z a h r n u t a j e d n a o b ra z o v á r e p r o d u k c e , p o š t o v n é , b a l n é a 1 9 % D P H ( p l a t í p r o Č R ) .
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více informací na www.galeriemiro.cz
miro@ini.cz

Zakoupením Obrazové
poukázky miro
automaticky získáváte
jednu obrazovou reprodukci
Nadační fond Trebbia
a Galerie MIRO
dlouhodobě podporují
projekt Pomozte dětem

V y b ra no u r e p r o d u k c i Vá m
takto zabalíme a odešleme
na Va š i a d r e s u n e b o Vá m
j i p ř e dá m e o s o b n ě
v Ga l e r i i M I R O.

www.trebbia.eu

NEVŠEDNÍ KULTURNÍ DÁREK PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

O Vianociach sa píše čím ďalej, tým ťažšie.
Niežeby nebolo o čom, veď tieto sviatky celkom iste nestratili nič zo svojej aktuálnosti.
Problém v písaní o nich spočíva skôr v reči.
Nech už hovoríme po slovensky, česky,
maďarsky alebo anglicky, narazíme medzi
ľuďmi na určitú jazykovú bariéru: vianočný
príbeh okolo Betlehema a Ježiška sa už dvetisíc rokov rozpráva rovnakým štýlom, hoci
ten už nezapadá do moderného vyjadrovania, v ktorom sa pohybuje väčšina z nás.
Nie, nie som pesimista, veď inak by som nemohol vykonávať vlastné povolanie, a už vôbec by som nemohol a nedokázal šíriť okolo
seba radosť. Ale neznamená to, že sa niekedy nezastavím – ako napríklad aj teraz, vo
vianočnej a novoročnej dobe – a nekladiem
si otázky, či si my ľudia vzájomne rozumieme.
Mám v živej pamäti rodinu mojej mamy, ktorá
pochádza spomedzi jedenástich súrodencov. Vždy na svätého Štefana sme sa všetci
zišli u starkého, ako sme nazývali starého
otca a tešili sme sa. Áno, to je asi najsprávnejšie slovo. Tešili sme sa. Jeden z druhého,
všetci navzájom, zo života, z Vianoc, z rodiny.
Dodnes neviem, ako sme sa v takom veľkom
počte – tuším štyridsiati – zmestili do jednej
kuchyne a jednej izby. To, čo si i po rokoch,
keď už starký i starká zomreli, veľmi dobre
udržiavam v pamäti, je vzájomná súdržnosť.
Pritom jeden zo súrodencov bol hrobár, ďalší
učiteľ, jeden ateista, druhý praktizujúci katolík. Líšili sa spoločenským postavením, politickým presvedčením i inteligenciou. A predsa
si rozumeli.

Dnes sa rodina zúžila na najbližšie pokrvné
príbuzenstvo. Manželia, deti. Súrodenci sú už
iná rodina. Rodičia takisto. Zatiaľ čo ešte pred
jednou generáciou rodina spájala, dnes väčšinou rozdeľuje. Na staršiu a mladšiu generáciu. Na prvú a druhú. V priamej i bočnej línii.
Bratranec už akoby ani nebol príbuzným. Synovec, zvlášť keď je už dospelý, pozná svojho
strýka menej ako spolužiaka z gymnázia.
Čím lepšie sa máme ekonomicky, tým viac
stráca rodina na súdržnosti. Stojím pred vyrezávaným betlehemom v kostole a mám
zvláštny sen. Zdá sa mi, že niekto prišiel a začal vyhadzovať z betlehema jednu figúrku po
druhej. Traja králi sú cudzinci, pastieri smrdia,
ovce patria na pašu. Osol či vôl sú dobrí akurát v zoologickej záhrade alebo na ekologickej farme. Panna je stredoveký pojem a svätý
– ilúzia náboženských fanatikov. A Ježiško?
Vie vôbec niekto, kto je v skutočnosti to dieťa
a aký bol jeho osud? Že sa z malého dieťatka
stal dospelý muž, ktorý prehovoril jasne a jednoznačne do života každého človeka?
Vianoce nám prerástli cez hlavu i cez peňaženky. Mali by nám však prerásť i cez srdce.
Naplniť ho celé a premeniť. Aby sme znovu
našli spoločnú reč. Nehádali sa s vlastnými,
i keď sme rôznych názorov. Vianoce sa čím
ďalej, tým ťažšie žijú. Ale práve preto majú
stále zmysel a význam. Hovoria rečou, ktorú
nezmenili žiadne systémy a režimy. A my by
sme sa tú reč mali znovu naučiť. Aby sme im
rozumeli. Aby sme si rozumeli.
Miloš Szabo, katolícky farár z Prahy

obsah

rubrika

Vianočné
porozumenie

Koalícia skončila, vláda vydržala ................
Martin Antal

2

Sľúbili sme si lásku ......................................
Martin Guzi

5

Na pražskom Vítkove vzniklo
Múzeum československej štátnosti ...........
Veronika Nováčková

6

Na otázky Listov odpovedá
Tomáš Vašáry ................................................
Helena Šebestová

8

Festival nemeckého divadla .......................
Jarmila Wankeová

9

O adventných jedlách a zvykoch ................ 10
Helena Nosková
Bratislavský hrad v novom šate .................. 12
Ján Baláž
Rozhovor so starostom
Jaslovských Bohuníc Petrom Ryškom ...... 14
Jozef Junas
Hľadanie minulého času
so spisovateľom Vladomírom Petríkom...... 17
Jarmila Wankeová
Kabáty a kabátiky – módna
poradňa pre ženy .......................................... 18
Irena Jesenská
Listy na cestách – dnes
na Dolnej zemi v Kovačici ............................ 20
Eva Wankeová
Životné osudy skladateľa Jána Cikkera .... 22
Jozef Leikert
Program Slovenského inštitútu v Prahe .... 23
Modrá stránka KSK ...................................... 24
Klubové listy - príloha časopisu Listy

listy | 11 | 2009

LISTY Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac
Vydáva Klub slovenskej kultúry v spolupráci so Slovensko-českou spoločnosťou a s DOMUS SM v ČR. Sídlo redakcie: Vocelova 3, 120 00
Praha 2.
Šéfredaktor: PhDr. Radovan Čaplovič, tel.: 724 025 170
Redakcia: PhDr. Jozef Gáfrik
Redakčný kruh: | Mgr. Martin Guzi | Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. | PhDr. Slavomír Michálek, CSc. | PhDr. Helena Nosková, CSc.
e-mail: listy.ksk@
seznam.cz, rcaplovic@gmail.com
Rozširuje Klub slovenskej kultúry a Česká pošta, s. p.
Časopis Listy si môžete přečítať aj na webových stránkách: www.klubsk.net
LISTY vychádzajú vďaka podpore MK ČR a ÚSŽZ
Jazyková úprava: Mgr. Eva Wankeová
Grafická úprava: Jitka Krajdlová
tlač: TIGR, spol. s r. o.
Registrácia vydavateľa časopisu LISTY – Klubu slovenskej kultúry: MK ČR
6584
ISSN 1213 – 0249
Cena za jeden výtlačok je 20 Kč | Cena dvojčísla je 38 Kč | Ročné predplatné 240 Kč prijíma KSK na adrese redakcie
Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú
Akékoľvek rozširovanie celku aj častí textov v elektronickej alebo v papierovej verzii podlieha schváleniu vedenia KSK
Foto na obálke: Slovpress (Z bratislavského vianočného trhu)

názory

Koalícia skončila, vláda
vydržala

Martin Antal

Dokonané je. Slovenská vládna koalícia končí svoju reálnu politickú súhru a jednotlivé strany začínajú svoj vlastný pred-
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volebný boj.
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Napriek všetkým nezhodám tri vládne strany
spolu vydržali spolu až do konca. Podľa koaličnej zmluvy môžu partneri šesť mesiacov
pred voľbami prezentovať svoj vlastný volebný program, čo preložené do ľudskej reči
znamená, že sa medzi nimi končí politický
konsenzus a korektnosť. Z partnerov sa stávajú súperi. A vážni súperi, pretože elektorát Smeru-SD, SNS a ĽS-HZDS sa do veľkej
miery prekrýva.
Parlamentné voľby budú na Slovensku 12.
júna, takže 12. decembrom sa otvára vojnové pole v koaličnom tábore.
Ak sa nestane nič nepredvídané, vláda vydrží až do volieb. Ešte tri mesiace bude pracovať, potom už bude naozaj len dožívať. Už
teraz sa legislatívna iniciatíva jednotlivých rezortov blíži k nule. Posledným veľkým sústom bol návrh štátneho rozpočtu na budúci
rok – a ten prešiel v parlamente bez akýchkoľvek problémov.
Že sa koaličná selanka končí, je zrejmé už teraz. Na slávnostnom sneme Smeru 6. decembra predseda strany i vlády Robert Fico oznámil, že socialisti budú žiadať prijatie zákona
o preukazovaní pôvodu majetku. Ide o normu,
ktorá dráždi predsedu partnerskej ĽS-HZDS
Vladimíra Mečiara ako máločo, pretože prijatie takéhoto zákona by s najväčšou pravdepodobnosťou opäť otvorilo podivuhodné nadobudnutie jeho zbierky nehnuteľností, na čele
s ružovou vilou Elektra v Trenčianskych Tepliciach. Predseda SNS Ján Slota sa zase na
svojom sneme sťažoval, čo si musia národniari vytrpieť od koaličných partnerov. Skrátka
– odteraz ide každý na vlastnú päsť.
Aké teda bolo triapolročné koaličné spolužitie? Prešlo niekoľkými fázami – a niektorými
otvorenými spormi, keď sa koalícia ocitla na
pokraji priepasti.
Pokojný prvý rok
Už volebné výsledky 17. júna dávali tušiť, kto
vytvorí novú vládnu zostavu. Smer obsadil
v parlamente tretinu kresiel a stal sa dominantnou politickou silou. Hľadal preto partiu, ktorá
bude jeho dominanciu bez výhrad akcep-

tovať a obsadí rolu štatistov. To sa mu aj podarilo – tak SNS, ako aj HZDS sa po ôsmich
rokoch v opozícii potrebovali silou-mocou dostať k moci a rýchlo prijali podradné postavenie, ktoré im Smer nadiktoval. Ich zastúpenie
vo vláde nezodpovedalo pomerným výsledkom volieb (v parlamente bol pomer poslancov 50:20:15, kým vo vláde 11:3:2), navyše
Smer si ponechal pod kontrolou všetky rozhodujúce rezorty. Národniarom sa ušli ministerstvá školstva, výstavby a životného prostredia, ľudovcom pôdohospodárstva a justície.
A obaja predsedovia menších strán museli
ostať radovými poslancami.
Nástup k moci nebol pre nový kabinet jednoduchý. Socialisti čelili ostrej kritike zahraničných partnerských strán za spoluprácu so Slotovými nacionalistami. Takmer
ihneď sa vyhrotili medzištátne vzťahy s Maďarskom, čo si vyžiadalo dočasné Slotovo
stiahnutie sa z hlavného pódia, aby svojimi
tradične nevhodnými výrokmi nerozdúchaval zbytočne ďalšie vášne.
Fico sa navyše okamžite po prevzatí funkcie dostal pred jasnú otázku – príjme Slovensko euro
v plánovanom termíne 1. januára 2009 alebo
nie? Odpoveď „áno“, pre ktorú sa napokon
rozhodol, si vyžiadala zmenu niektorých ekonomických stratégií a rezignáciu na viaceré predvolebné sľuby Smeru v ekonomickej oblasti.
Prvý rok však prebehol ako vo vatičke. Disproporcie medzi vládnymi stranami, pokiaľ
nejaké boli, sa nedostávali na povrch a predsedovia si ich riešili v tichosti medzi sebou.
Prvá skutočná bomba vybuchla až na jeseň
2007 – a to takou silou, že takmer rozmetala koalíciu.
Ring pod Tatrami voľný
Slovenské médiá i parlamentná opozícia
už od leta upozorňovali na podivné praktiky
Slovenského pozemkového fondu, ktorého
úlohou bolo uspokojovanie reštitučných nárokov. Najpodozrivejšie operácie napokon
vyplývali na povrch vo Vysokých Tatrách.
Reštituenti z Michaloviec dostali milión metrov štvorcových pozemkov v obci Veľký Slav-

kov, a obratom ich predali firme GVM za 13
miliónov korún. Podľa znalcov mali tieto pozemky trhovú hodnoty pol miliardy korún.
Situáciu okorenilo aj podozrenie z politického prepojenia. Majitelia firmy mali podľa
médií blízko k predsedovi HZDS Vladimírovi
Mečiarovi. Pritom práve nominant HZDS
v pozemkovom fonde, námestník generálneho riaditeľa Branislav Bríza, podpísal tieto
prevody v čase neprítomnosti svojho šéfa.
Fico označil kauzu za zlodejinu a žiadal, aby
Bríza odišiel. Hoci námestník napokon odstúpil, premiérovi to už nestačilo a začal pýtať
hlavu jeho rezortného nadriadeného, ministra
pôdohospodárstva Miroslava Jureňu. Za toho
sa však plnou váhou postavil samotný Mečiar.
Premiér sa nezľakol a ministra odvolal.
Situácia sa vyhrotila do nečakaných rozmerov. Fico priamo z Prezidentského paláca vyzval poslancov za HZDS, aby v prípade konfliktu ostali vo vládnej koalícii a nenechali sa
stiahnuť ich predsedom. Mečiar žiadal odchod svojej strany z koalície, no mimoriadny
snem rozhodol, že ľudovci vo vláde ostanú.
Posledné dejstvo sa odohralo za doteraz nevyjasnených okolností. Po naostrejšom rokovaní, po ktorom Mečiar i Fico deklarovali,
že za takýchto okolností nebudú pokračovať
v koalícii, sa obaja lídri stretli neskoro večer –
a do rána bola kauza vyriešená. Mečiar sľúbil
pokoj zbraní až do rozhodnutia o prijatí eura –
napokon sa jeho sľub predĺžil na neurčito.
Začiatok vojny s SNS
Prvé dva roky vlády bolo zrejmé, že Fico
a Slota majú oveľa bližšie vzťahy medzi sebou ako s Mečiarom. Častejšie sa stretávali,
Slota verejne deklaroval premiérovi svojím
jednoduchým spôsobom absolútnu dôveru.
Potom však prišiel prvý mráčik na tomto politickom nebi. V auguste 2008 Fico bez varovania odvolal národniarskeho ministra životného prostredia Jaroslava Izáka. Mal zaplatiť
za pochybenia svojich podriadených, ktorí
umožnili získať dotácie na slnenčné kolektory ľuďom blízkym vládnej koalícii. Bol to nezvyčajne príkry postup najmä s ohľadom na

ten druh podpory, ktorý si Smer vzhľadom
na svoje medzinárodné postavenie nemohol
dovoliť. Januška to však nezachránilo – Fico
si počkal na oficiálne výsledky vyšetrovania
kontrolných orgánov (zhodou okolností sa
polročné vyšetrovanie skončilo pár dní po
prezidentských voľbách) a ministra odvolal.
Emisný strašiak
Od začiatku roka však začala v slovenských
médiách rezonovať nová kauza. Opozícia
i novinári upozorňovali na to, že Slovensko
zrejme nevýhodne predalo svoje nadbytočné
emisné kvóty. Namiesto rokovania s vládami
či serióznymi zahraničnými partnermi predalo
svoje emisie neznámej americkej spoločnosti
Interblue Group so sídlom v malom domčeku
s garážou – a približne dvakrát lacnejšie ako
okolité štáty vrátane Česka.
Fico najprv celý obchod obhajoval, no v máji
ho rozčúlilo, že národniarsky minister životného prostredia Ján Chrbet sa pokúsil preniesť zodpovednosť za celú zmluvu na vládu.
Premiér ho okamžite vyhodil so slovami, že
v kabinete nepotrebuje „strašiakov“.
To už sa začala dôvera medzi dvoma najsilnejšími vládnymi stranami naštrbovať. Dva
dni po Chrbetovom vynútenom odchode
Fico z ničoho nič odstavil národniarskeho
šéfa agentúry SARIO, zodpovedný za láka-

nie nových investorov. Slota sa síce snažil
nevyjadrovať sa k napätiu v koalícii, no po
tomto kroku sa už neubránil prekvapenej reakcii, že vôbec nechápe, čo sa deje.
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škandály, ktoré dovtedy postihli ministrov za
Smer, a ministri ostali na svojich miestach.
Prešlo pár týždňov a pozornosť verejnosti sa
obrátila na ďalšieho národniarskeho nominanta, ministra výstavby Mariána Janušeka.
Novinári zistili, že tender na vzdelávacie aktivity a prekladateľské služby za 3,6 miliardy
korún zverejnili na nástenke ministerstva,
chránenej elektronickým vrátnikom. V tendri
boli úspešné firmy Avocat a Zamedia, podľa
médií blízke priamo predsedovi SNS. Po zverejnení týchto informácií samotný Mečiar vyhlásil, že ide o „klientelizmus ako Brno“, neskôr zdupľoval a Brno nahradil Londýnom.
Premiér však čakal a dával si s riešením kauzy
načas. Blížili sa totiž prezidentské voľby, kde
opozícia proti dovtedajšej hlave štátu Ivanovi
Gašparovičovi postavila spoločnú kandidátku,
exministerku práce za SDKÚ Ivetu Radičovú.
Keďže išlo o ostrú skúšku voličskej podpory
pred parlamentnými voľbami, Fico nutne potreboval víťazstvo svojho protežanta Gašparoviča.
Koalícia však nebola jednotná – vďaka osobným vzťahom s Mečiarom bol súčasný prezident pre HZDS neprijateľný. Z veľkých hráčov
preto Ficovi ostávala len SNS a jej podporu nemohol kvôli nástenkovému škandálu riskovať.
SNS napokon svojimi aktivitami pred druhým kolom volieb príkladne „zahrala“ národnostnou kartou a poskytla Gašparovičovi

Zelené problémy s HZDS
V júni tohto roka sa ťažisko vnútrokoaličnej
hry opäť prenieslo medzi Smer a HZDS.
V štátnom podniku Lesy SR narastala už
dlhšie nespokojnosť zamestnancov so svojím šéfom, nominovaným HZDS. Objavili sa zvláštne praktiky „vnútropodnikovej
demokracie“, keď podriadení vrátane celého tlačového oddelenia zvolávali novinárov a podávali trestné oznámenia na svojich
vlastných predstavených.
Fico sa však do tejto hry vložil a požiadal
ministra pôdohospodárstva za HZDS Stanislava Becíka, aby riaditeľa Lesov odvolal a spravil v podniku poriadok. Situácia sa
politicky začínala podobať na kauzu Veľký
Slavkov, keď sa okamžité nesplnenie premiérovej vôle mohlo obrátiť voči samotnému
ministrovi.
Becík však tlaku ustúpil, odvolal vedenie podniku a nominoval nové. Práve v ňom si podľa
medializovaných informácií posilnil svoje pozície Smer na úkor HZDS. To neostalo bez
odozvy z Mečiarovej strany – Becík musel
z vôle vlastnej strany vládu opustiť.
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Z ministerstva preč!
Najväčšia koaličná zápletka sa však odohrala
v auguste tohto roka. Opäť šlo o problémy na
ministerstve životného prostredia – tentoraz
kvôli nezrovnalostiam v tendri na likvidáciu
popolčeka z troch slovenských teplární.
Fico sa tentoraz rozhodol konať spôsobom,
ktorým prekonal všetky koaličné spory v slovenskej histórii. Nielenže po piatich mesiacoch
vyhodil nového ministra životného prostredia
Viliama Turského, ale rozhodol sa odňať národniarom celé ministerstvo, ktoré im podľa koaličnej zmluvy patrilo. Bez akejkoľvek náhrady
a kompenzácie. Dočasným ministrom sa stal
vicepremiér Dušan Čaplovič, neskôr ho nahradil Jozef Medveď ako nominant socialistov.
Keďže šlo o jasné porušenie koaličnej zmluvy
zo strany Smeru, reálne hrozil odchod SNS z
koalície. Slota podľa vlastných slov takéto riešenie presadzoval, no bol umlčaný väčšinou
vo vedení strany, ktorá si priala zotrvanie vo
vláde. Pritom ak žiadna iná kauza, tak práve
táto dávala menšej strane rukolapné dôvody,
prečo odísť z vlády. Fico podľa vlastných slov
odňal Slotovi ministerstvo za „absolútnu neschopnosť“ jeho nominantov riadiť tento rezort. Národniari ostali ponížení a svojím zotrvaním vo vláde Ficove dôvody prijali.
Slavkovské dèja vu
Posledná koaličná kauza sa niesla v tóne
déja vu. Novinári v novembri zistili, že kauza
Veľký Slavkov má svoje pokračovanie ako
cez kopírák – tentoraz vo Veľkej Lomnici
a Starej Lesnej. Opäť šlo o reštituentov z Michaloviec, opäť dostali miesto toho pozemky
v Tatrách a opäť ich obratom predali tej istej
firme GVM ako pred dvoma rokmi.
Keďže premiér pred dvoma rokmi ohlásil zásadnú rekonštrukciu fungovania pozemkového fondu, nemohol hodiť zodpovednosť
za škandál na plecia HZDS ako v minulosti.
Tentoraz nariadil plošné odvolanie celého
vedenia, teda aj nominantov vlastnej strany.
Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by
dôsledky tejto kauzy mohli v končiacej koalícii zohrať zásadnú úlohu.
Vždy víťazný Smer
Podčiarknuté, zhrnuté. Zo všetkých bojov
vo vnútri vládnej koalície vyšiel víťazne Smer.
Dôvod je jednoduchý – podpora socialistov v prieskumoch verejnej mienky je stále
bezkonkurenčne najvyššia a naďalej prevyšuje ich posledný volebný výsledok. S prevzatím zodpovednosti za krajinu sa nedosta-

vil bežný efekt, teda zníženie obľúbenosti
u voličov, naopak: to, ako socialisti krajinu
riadia, oslovuje ešte viac ľudí, ako to, čo im
predtým sľubovali. Na začiatku bolo vysvetlenie jednoduché – Smer prevzal krajinu
s výborne rozbehnutou ekonomikou po reformách druhej Dzurindovej vlády a nemusel siahnuť k žiadnym nepopulárnym opatreniam. Naopak: mohol si dovoliť zrušenie
poplatkov v zdravotníctve, trináste dôchodky
a podobné darčeky pre voličov.
Ani finančná a hospodárska kríza, ktorá sa
dostavila v treťom roku vládnutia, však výrazne preferencie Smeru neznížila. Ľudia
jednoducho veria socialistom a ich predsedovi, že bez nich by bolo ešte horšie. Nech
by sa voľby počas tohto štvorročného obdobia konali kedykoľvek, vždy by ich vyhral
Smer s takým rozdielom, že by mal v rukách
všetky karty na výber nového spoľahlivého
koaličného partnera, prípadne partnerov.
Z tejto pozície sa Fico pozeral na svojich
partnerov vždy zvrchu a každú spornú situáciu mohol hnať na hranu. Pre socialistov bolo v každej situácii prijateľné hocijaké
riešenie – či predčasné voľby, či úradnícka
vláda, či nová vládna koalícia v súčasnom
parlamente. Je dokonca pravdepodobné,
že týmito neštandardnými riešeniami by si
svoju pozíciu ešte posilnili. Ich partneri boli
presne v opačnom postavení – vždy mohli
len stratiť a prísť o všetko. Preto nakoniec
sklopili uši a prijali aj také podmienky, ktoré
im zobrali vlastnú tvár a hrdosť.
Kauza Veľký Slavkov bola najvážnejším koaličným rozbrojom v prvej polovici volebného
obdobia. Predstavovala Ficov pokus raz
a navždy politicky zlikvidovať HZDS, vykradnúť jeho elektorát a poslať Mečiara definitívne na na smetisko slovenskej politiky. Trojnásobný expremiér je však veľkým hráčom
podobných hier – zápletku pochopil a vycúval skôr, ako mu mohol zlomiť krk konflikt
na pôde vlastnej strany, túžiacej po ôsmich
chudobných rokoch ostať pri moci.
Vzťahy Smeru a HZDS sa odvtedy len zlepšovali. Zatiaľ vrchol dosiahli v novembrových
voľbách do vyšších územných celkov, kde
v šiestich z ôsmich krajov obe strany uzavreli
úspešnú koalíciu a všade si vylepšili dovtedajšie pozície.
Kým Slota si mohol prvé dva roky gratulovať a plánovať ďalšiu vládu so Smerom po
roku 2010 už len v dvojkoalícii, udalosti posledného roka a pol ho postavili do úplne
inej pozície. Namiesto Mečiara sa on stal

hromozvodom neúspechov, ktoré vládu postretli. Môžu za to najmä kauzy, ktoré sa stali
v rezortoch spravovaných jeho nominantmi
a mali negatívny dopad na celú koalíciu.
Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky?
Skúsme si na záver trochu zaprognózovať.
Je koalícia Smer-SNS-HZDS definitívne minulosťou? Určite nie, naopak – je najreálnejšou možnosťou povolebného vývoja.
S vysokou pravdepodobnosťou môžeme
povedať, že obraz budúceho parlamentu sa
súčasnému bude do veľkej miery podobať.
Otázny je osud maďarských strán, keď sa zo
silnej SMK stali dva subjekty s približne rovnakou, polovičnou podporou. Ale rozloženie
síl v budúcej národnej rade sa od dnešnej
veľmi líšiť nebude.
Smeru sa zrejme nepodarí dosiahnuť volebný výsledok, ktorý by mu umožnil zostaviť
vládu len s jedným partnerom, pokiaľ by sa
nechcel obrátiť na svojho úhlavného nepriateľa Dzurindu. Opäť teda bude vládnuť trojkoalícia, ktorej základom by mohlo byť čerstvo utužené spojenectvo Smeru a HZDS.
Do partie budú potrebovať tretieho – do
úvahy prichádza vláde ústretový Béla Bugár
so svojou novou maďarskou stranou MostHíd, vynovené KDH alebo opäť SNS.
Je jasné, prečo sú národniari najlogickejším
spojencom Smeru a HZDS. Vládnutie majú
spolu vyskúšané, moc podelenú po celej línii štátnej správy. Všetko iné by bolo zbytočnou komplikáciou v porovnaní s možnosťou
pokračovať vo vláde pohodlne ďalej.
To, pravdaže, neznamená, že sa možnosť
inej koalície nemôže stať predmetom vydierania napríklad voči Slotovi. Jeho meno
je tak úzko spojené s kauzami, že pre Fica
predstavuje reálnu záťaž na domácej i zahraničnej scéne. Môže sa preto stať, že premiér po voľbách zatlačí na výmenu na čele
SNS – ako podmienkou na vstup strany do
vlády. Slota zrejme niečo podobné tuší –
inak by si nenechal na poslednom sneme
SNS vysloviť jednomyseľnú podporu vo verejnom hlasovaní. A nerozprával by už pol
roka o diskreditovaní svojej strany zvonka.
Každopádne, vstup národniarov do novej
vlády nie je vôbec vylúčený.
Koalícia je mŕtva, nech žije koalícia! Možno
je to tá istá.
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff
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Sľúbili sme si lásku
Jeden z leitmotívov novembra 1989. Okrem lásky sme si sľúbili vravieť pravdu len. Nežná revolúcia nám priniesla dovtedy
nepredstaviteľnú slobodu. A tá sloboda nám všetkým nastavila zrkadlo. Dvadsať rokov neukázalo nič iné, len to, akí sme
naozaj. Každý jeden, akú úctu si preukazujeme, aké sú naše elity, od politických po podnikateľské, i my ostatní, bežní,
majetní viac, menej i stredne, zdraví i chorí, ako si vieme vládnuť, ako sa vieme/nevieme tolerovať, ignorovať, nenávidieť,
kradnúť, zarábať, vytvárať hodnoty, defraudovať, ponižovať, žiť.

Veľa z výdobytkov novembra sme chytili za
nesprávny koniec, trhové princípy sme pozmenili na rabovačku, občianske slobody si
ochotne pod svoje krídla sprivatizovali politické strany v štýle – my ti vládneme, občan, ty len raz za štyri roky vhadzuj lístok do
urny, akúkoľvek zmysluplnejšiu iniciatívu vystriedala apatia. Svojím spôsobom sme zároveň rezignovali na primárnu spravodlivosť
a hlavne slušnosť. Jednoducho, ponúknutú
šancu sme zatiaľ v mnohom premárnili.
Kto zlyhal? Ak vychádzame z Malého princa,
že sa stávame zodpovednými za veci, ktoré
si skrotíme, tak jednoznačne ako prvé zlyhali politické elity. Naivitu a nepripravenosť
na priamy výkon politickej moci priznáva iba
časť aktérov novembrových udalostí, ktorí
beztak relatívne rýchlo z veľkej politiky vycúvali. Lídrov strán, ktoré dvadsať rokov
v lepšom či horšom podaní kreovali transformáciu štátu, však o tejto zodpovednosti
hovoriť nenapadne. Aj vďaka tomu pokračuje Slovensko vo svojej rozpoltenosti, vo
svojej neskutočnej nemohúcnosti vyrovnať

sa s minulosťou. Tak ako vždy predtým nevieme alebo nechceme pomenovať a rozlíšiť
dobro od zla a chybné rozhodnutia sa miešajú v jednom vreci s tými správnymi. Dnes,
po dvadsiatich rokoch, sa zdá, že každý stál
na dobrej strane, každý má svoju historickú
pravdu a zásluhy. Bohužiaľ, tak, ako sa slovenská spoločnosť a cirkev dodnes nevyrovnala s vojnovým štátom, tak neexistuje akýkoľvek široký konsenzus ani na tom, čo pre
nás znamená november 1989.
Osobne si myslím, že ak má po dvadsiatich
rokoch november nejaký odkaz, tak ten, že
nám nikto nič nezobral. Pripravili sme sa o to
sami. Naše predstavy o nás boli jednoducho
prehnané. Dnes už vieme, že vládnuť si nie
je také jednoduché, ako na prvý pohľad vyzerá, že poriadok nevzniká len tak sám od
seba a za chyby sa tvrdo platí. Fabriky totiž nerozkradli Marťania, ale naši mocní a my
sme im to dovolili. Štátny sektor sa rád nechá korumpovať súkromnými firmami, ktoré
nadávajú na korupciu pri verejných obstarávaniach, po cestách nechodí dvestovkou

nafetovaný Američan, ale môj známy na firemnom aute, pred vchodom parkuje cez
dve miesta môj sused a úplatky doktorom
dáva aj moja rodina. Kážu nám politici, ktorých sme sami zvolili, a netlačíme na nich,
aby boli lepší, ak sa nám niečo nezdá.
Ak slobodu v stredoeurópskom priestore
považujeme za nevyhnutnosť, mohli by sme
sa konečne poučiť z chýb, ktoré sme pri jej
aplikovaní do praxe urobili.
Začať konať uvážene, myslieť do dôsledkov, ísť príkladom. Za dvadsať rokov Slovensko spravilo jeden neskutočný skok a životný
štýl sa oveľa viac podobá spôsobu života moderných západných demokracií. Zadubenosť
v hlavách ale pretrváva. Mali by sme konečne
prestať všade hľadať nepriateľov, ale vidieť
partnerov, nesnažiť sa ničiť, ale kultivovať, namiesto konfontácie viesť dialóg. Lebo ak nenávisťou a hlúposťou spálime našu krajinu, aj
víťazi budú porazení.
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff
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Po stopách
československej štátnosti
Listy na návšteve vynoveného pamätníka v Prahe na
Vítkove
Veronika Nováčková
Bez ohľadu na to, že Česi a Slováci sa k výročiu vzniku Československej republiky 28. októbra 1918 stavajú odlišne, mali
by sme ho spájať s oboma národmi. To, že sa cesty Čechov a Slovákov 1. januára 1993 rozdelili, dnes vnímame, až na
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výnimky, zrejme všetci pozitívne. Rovnako tak pozitívne by sme mali chápať aj zrod spoločného štátu.

6

Ani jeden z oboch štátotvorných národov
by vo vtedajšom svete pravdepodobne nemal dostatok politickej ani ekonomickej sily
na samostatnou existenciu. Toto spolužitie
nám prinieslo spoločné historické povedomie a zároveň sme si uvedomili vlastnú identitu, získali viac sebavedomia. Rozísť sme sa
potom dokázali mierumilovne a inteligentne.
To sú klady, ktoré by sme si mali 28. októbra
pripomínať na oboch stranách.
91. výročí vzniku samostatného Československa si Česi pripomenuli pred pražským
Národným pamätníkom na Vítkove, ktorý –
symbolicky na počesť tohto výročia – začal

slúžiť ako múzeum českých a československých moderných dejín s multimediálnou expozíciou „Križovatky českej a československej štátnosti“.
Pamätník spolu s hrobom Neznámeho vojaka a jazdeckou sochou Jána Žižku z Trocnova prevzalo v roku 2001 Národné múzeum. Cieľom niekoľkoročnej obnovy, ktorá
potom nasledovala, však nebola len rekonštrukcia, ale predovšetkým snaha, aby si
k tomuto miestu opäť našli cestu obyvatelia metropole a celého štátu. „Som rád, že
sa dnes pamätník opätovne otvára a že
bude vôbec po prvýkrát slúžiť verejnosti,
čo - myslím – nie je dostatočne známe
ani nám, Pražanom. To je obrovská vec,“
uviedol prezident ČR Václav Klaus pri slávnostnom otvorení. V tomto duchu by budova mala slúžiť nielen ako miesto úcty
účastníkov boja za vznik Československa,
ale aj ako súčasť vzdelávacieho systému
a kultúrneho života. V ďalšom období by sa
tu mali konať i viaceré jednorazové akcie.
Generálny riaditeľ pražského Národného
múzea Michal Lukeš pri otváraní povedal:
„Chceme urobiť všetko, aby toto miesto
nebolo len symbolom našej štátnosti,
ale aj moderným múzeom, kde sa bude
najmä mladšia generácia oboznamovať
s dôležitými momentmi našej novodobej
histórie.“
V zákrutách dejín
Stavbu monumentálneho pamätníka podľa
návrhu architekta Jana Zázvorku ktorý mal
pripomínať hrdinstvo legionárov a vznik
Československého štátu, začal prezident
ČSR Tomáš G. Masaryk symbolickým výkopom 8. novembra 1928. Plánované slávnostné otvorenie objektu, ktorý mal podľa
ďalších plánov slúžiť aj ako hrobka T.G. Masaryka, zmarili mníchovské udalosti z roku

1938. Počas druhej svetovej vojny tu bolo
skladisko nemeckej armády. Po roku 1948
tu pochovávali významných predstaviteľov
ľudovodemokratického štátu a Komunistickej strany Československa. V roku 1953
tu vzniklo mauzóleum prezidenta ČSR Klementa Gottwalda, ktoré zaniklo o deväť rokov neskôr, keď snaha vedcov o uchovávanie múmie nebola príliš úspešná. Z tohto
obdobia sa v dnešnom múzeu zachovala
miestnosť, z ktorej obsluha riadila vlhkosť
a teplotu vzduchu v hale s vystaveným telom štátnika. Celkovo tu postupne našlo
miesto posledného odpočinku vyše 150
ľudí.
Ich ostatky po roku 1989 prevzali rodiny
a tie, ktoré si nikto nevyzdvihol (vrátane urny
K. Gottwalda), boli uložené do spoločného
hrobu na Olšanskom cintoríne v Prahe.
V súčasnosti tam už nie je pochovaný nikto,
samozrejme, okrem neznámeho vojaka
z bojiska na Dukle, ktorého telo do Prahy
previezli po roku 1945.
Po novembri 1989 štát i mesto dlho hľadali konkrétne využitie budovy. V roku 2001
vláda rozhodla o jeho obnove, s tým, že
z miesta sa stane pamätník českých a československých dejín 20. storočia.
Nové poslanie
Po dvojročnej generálnej rekonštrukcii pamätník slávnostne otvorili 25. októbra 2009
za účasti prezidenta republiky. Okrem zmien,
ktoré vyplynuli z požiadaviek na funkčné využitie priestorov v nových podmienkach,
pamiatková ochrana odstránila z budovy
niektoré stavebné úpravy, ku ktorým došlo
v 50. rokoch minulého storočia.
Naďalej sa tu však nachádza veľmi zaujímavá výzdoba a mnoho umeleckých diel,
ktoré vypovedajú o dobe, kedy vznikali.
Patrí medzi ne napríklad mozaika vytvorená

nami a my nemôžeme boriť pamätníky podľa
politických zmien a nálad. Čechom i Slovákom pamätník poskytuje príležitosť pozerať sa na históriu komplexnejšie a dobrať
sa pravdy. I kritizovať zlé, ale nezatracovať
dobré a predovšetkým zabudnúť na heslo,
že dejiny píšu víťazi.
Autorka je mladá česká novinárka
z Prahy
Snímky: Národné múzeum Praha

***
Národný pamätník na Vítkove nám pripomína, že v súvislosti s politickými trendmi sa
väčšinou mení aj interpretácia jednotlivých
období a postav. Dejiny však zostávajú deji-
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Križovatky našej štátnosti
Muzeálna expozícia, ktorá by sa venovala moderným českým dejinám, v Prahe
zatiaľ chýbala. Obnovený pamätník zapĺňa túto medzeru a ponúka teraz dostatok priestoru „Križovatkám českej a československej štátnosti“: teda významným
momentom československých dejín, v ktorých sa výrazným spôsobom menila sama
štátnosť a ideové chápanie štátu. Každá
z „križovatiek“ je založená na predstavení
osôb, ktoré sú spojené s politickým vývojom v tom či onom období. Návštevníci si
môžu prečítať napríklad poslední listy z väzenia Milady Horákovej a Heliodora Píku
alebo osobné predmety Jana Palacha či
oznámenie o Nobelovej cene, ktorú za literatúru dostal Jaroslava Seifert. Medzi významné zlomové okamžiky patrí vznik ČSR,
obdobie Mníchova a predvojnového zániku
Československa, jeho obnovenie po vojne,
nástup komunistickej strany k moci v roku
1948, vznik československej federácie
v roku 1968 a nakoniec udalosti z novembra 1989 spolu so zánikom Československa v roku 1992.

Expozícia, ktorá sa nachádza v ústrednej
sieni, sa bude obmieňať a pri prvej takejto
príležitosti v budúcom roku vyjde aj osobitný
katalóg. Zaujímavé budú hádam aj krátkodobé tematické výstavy, z ktorých prvá –
„Hradný fotoarchív 1918- – 1938“ – zahrnie
oficiálne i súkromné snímky prezidenta Tomáša G. Masaryka.
Návštevníci sa okrem ústrednej siene a priľahlej bývalej smútočnej haly pozrú aj do
ďalších miestností. „Pre stálu expozíciu
využívame aj Sieň Červenej armády a suterénne priestory vybudované v 50. rokoch, ktoré slúžili ako zázemie mauzólea
prezidenta Klementa Gottwalda,“ uviedol
komisár výstavy Marek Junek pri otváracej tlačovej besede. A hrob Neznámeho
vojaka, ktorý sme už spomínali, sa od
mája budúceho roka stane ústredným
vojenským pietnym miestom Českej republiky. „Stane sa tak v máji na Deň víťazstva,
kedy vedľa bojovníka od Dukly spočinú
aj ostatky neznámeho vojaka z hrobu od
Zborova, kde sa uskutočnila jedna z najväčších bitiek našich československých
oddielov za 1. svetovej vojny,“ uviedol zástupca riaditeľa Vojenského historického
ústavu Michal Burian. Pôvodné ostatky vyzdvihnuté z bojiska v roku 1922 skončili
po vzniku Protektorátu Čiech a Moravy na
Staromestskej radnici, ale po roku 1945
zmizli.
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podľa návrhu Maxa Švabinského a Jakuba
Obrovského alebo monumentálna brána
od Josefa Malejovského. Umelec na nej
majstrovsky spracoval obrazy z husitskej
doby a udalosti z dejín robotníckeho hnutia.
V celkovom poňatí stavbári pri terajšej obnove rešpektovali architektúru pamätníka
a zároveň využili aj nové možnosti. Nová je
napríklad terasa s výhľadom na Prahu i panoramatická kaviareň vo východnej časti
budovy. Podchod vedúci k hrobu Neznámeho vojaka je teraz zasklený. Rekonštrukcia sa však celkom neskončila. Do mája
budúceho roka pracovníci múzea upravia
ešte spomínaný hrob Neznámeho vojaka.
Potom tu budú spočívať dvaja neznámi bojovníci, lebo ostatky ďalšieho, z bitky pri
Zborove z roku 1917, sem ešte uložia.
Nový správca areálu plánuje aj obnovu jazdeckej sochy Jána Žižku, ktorej náklady sa
odhadujú na 30 miliónov korún. Dodajme,
že celkové investície do rekonštrukcie dosiahli 321 miliónov Kč a poskytlo ich Ministerstvo kultúry ČR spoločne s Ministerstvom obrany ČR. A ako svedčí jedna
z našich fotografií, na slávnostnom otvorení múzea sa zúčastnil aj prezident ČR
Václav Klaus.
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zaujímaví ľudia

Kľúčom k úspechu je
usilovnosť

Helena Šebestová

Na otázky Listov odpovedá Tomáš Vašáry
V rubrike „Zaujímaví ľudia“ dnes predstavujeme Tomáša Vašáryho, rodáka z Bratislavy, ktorý žije v Prahe vyše päť rokov.
Hovorí o tom, v čom sú Česi a Slováci iní, ale aj o tom, čo ich stále spája.

Kde ste sa narodili, vyrastali a kedy
ste sa presťahovali do Prahy?
V Bratislave. Vyrastal som tam, ale aj v Budmericiach, kde som potom dlhé roky žil. Do
Prahy som sa dostal takpovediac na druhý
pokus. Po prvýkrát v rokoch 1994-1995, keď
som tu pracoval ako zástupca riaditeľa jednej
veľkej americkej reklamnej agentúry a po druhýkrát roku 2004, odkedy tu žijem trvale.
Pokladáte Prahu za domov? Alebo
inak – uvažujete o tom, že by ste sa niekedy vrátili na Slovensko?
Za domov pokladám Všetice, čo je malá dedinka obklopená nádhernou prírodou, vzdialená asi štyridsať kilometrov od Prahy. O návrate na Slovensko neuvažujem.
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Zaznamenali ste nejaké výraznejšie
rozdiely medzi Slovákmi a Čechmi? Napríklad v prístupe k nakladaniu s osobnými financiami?
Platí všeobecne, a to aj pri financiách, že
Slováci akoby viac používali srdce, sú to
emotívnejší ľudia. Česi sú zase racionálnejší, ale že by sa z toho dali vyvodzovať nejaké zásadné uzávery, to určite nie.
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Bolo ťažké adaptovať sa na prácu
v českom prostredí? Stretli ste sa s nejakými problémami kvôli tomu, že hovoríte po slovensky?
Nie, keďže som pracoval aj v Londýne
a Moskve, tak mentalita ľudí tu je pre mňa
najprijateľnejšia. Bariéry majú len tí, ktorí
ich stavajú nie kvôli reči, ale kvôli osobným problémom. A s takými ľuďmi sa človek
stretne kdekoľvek na svete. Niektoré malé
deti v rodine manželky mi nerozumejú, a to
ma trápi viac.
Ako sa vám pracuje v stavebnej
sporiteľni Raiffeisen? Čo máte rád

a čo vám naopak spoľahlivo pokazí
deň?
V stavebnej sporiteľmi sa mi pracuje výborne, mám okolo seba kolektív príjemných moderných ľudí. Ale pomaly už musím použiť minulý čas. Mám ďalšie výzvy
v živote, a prácu na tomto mieste končím
koncom februára. Na práci mám rád, keď
sa pri nej hýbe mozgom a keď tento pohyb cítite aj na sebe a na ľuďoch okolo.
Náladu mi skazia vždy a spoľahlivo technokrati, ktorí sa cítia byť fundovanými obchodníkmi a snažia sa šíriť túto „technocharizmu“ okolo seba.
Pracujete v dôležitej funkcii vo významnej finančnej inštitúcii. Čo je
podľa vás kľúčom k pracovnému úspechu?
Pokora a schopnosť. Ráno, pri pohľade do
zrkadla počas osobnej hygieny, sa má človek neustále utvrdzovať v tom, že mnohým
veciam nerozumie a chce ich pochopiť...
a chce preto usilovne pracovať. A ako mi
kedysi vtĺkal do hlavy kamarát Julo Satinský, mám sa snažiť o to, aby som sa objavil v nejakých encyklopédiách. Veľmi som
mu za to vďačný, mám toho ešte veľa pred
sebou.
Ako riaditeľ marketingu úzko spolupracujete s tlačou. Sú české médiá niečím osobité, keď ich porovnáte napríklad so slovenskými?
Nie, necítim žiadne zásadné rozdiely,
ani medzi českými a slovenskými, ani
inými východoeurópskymi médiami. Samozrejme, niečo iné je denník Frankfurter Allgemeine Zeitung alebo Daily Telegraph, ale aj tu už postupne niektoré
redakcie idú touto cestou. Serióznosť,
korektnosť, znalosť toho, o čom píšem,
snaha o inteligentnú investigatívnu žur-

nalistiku v kontextoch... je to prirodzený
vývoj. Niektoré veci sa nedajú preskočiť,
musia vyrásť.
Dodržiavate české alebo slovenské
vianočné zvyky?
Vianoce trávim vždy s manželkou – Češkou,
a tie sú bez kapra, čo je vynikajúca vec.
V tom sme sa vynikajúco stretli. A obaja
máme radi najrôznejšie maličkosti, ktoré dokážu rozžiariť plamienky v očiach a srdci.
Medom krížik na čele, zvonenie zvončeka
pred rozdávaním darčekov, spoločné ozdobovanie stromčeka, plno maličkých darčekov a prekvapení. A hlavná hrdinka je samozrejme naša malá dcéra, ktorá oslavuje
narodeniny 27. decembra, takže to je ten
najlepší darček pod každým vianočným
stromčekom.
Máte na Slovensku rodinu? Ako
často tam chodievate?
Mám tam mamu, otca, brata a zopár najlepších priateľov. Tým, že s manželkou
vlastníme profesionálnu drezúrnu stajňu
a celý rok sme niekde v zahraničí po pretekoch, tak nemáme veľa príležitostí chodiť
na Slovensko. Presnejšie, nemáme čas
chodiť nikam… to skôr mama popri predstaveniach v Prahe, resp. po nakrúcaní filmov príde na pár dní k nám. Ale možno
tam tentoraz cez sviatky na jeden-dva dni
zájdeme, dohovárame sa na návšteve už
dva roky.
Čo pre vás znamenalo rozdelenie
Československa v roku 1992?
Smiešna a malicherná vec. Našťastie, rozdelenie prišlo už v období, keď sa všetci
ostatní spájali a zmazávali bariéry. Nie sú
hranice, sme v Európskej únii, sme v Schengene.

Dávate si do nového roku nejaké
predsavzatia?
Predsavzatia si dávam skoro každý deň
alebo týždeň... Ale vážne, nepotrebujem na
to nijaké výročie.

Nemecké dramatické umenie
v Prahe

divadlo

Keď hrá dôležitý futbalový zápas
Česko proti Slovensku, komu držíte
palce?
Slovensku, a moja žena Čechom, a keď
Česi naposledy prehrávali, odišla od obrazovky. Musím ešte presvedčiť aj našu dcéru.
Ale zase úroveň futbalu, aká tu je, ma nejako
mimoriadne nenadchla. Ak sa pozerám na
futbal, tak na anglickú ligu.

Jarmila Wankeová

Pražský divadelný festival nemeckého jazyka sa svojimi štrnástimi ročníkmi stal neodmysliteľnou súčasťou divadelnej Prahy. Zaiste je chvályhodné, že divák, zvedavý,
čo sa hrá v susednom Nemecku, krajine s bohatou divadelnou tradíciou aj odvážnym experimentovaním, nemusí chodiť do Mníchova či Berlína, ale môže si výrez
tamojšej produkcie pozrieť v Prahe. Ak k tomu prirátame skutočnosť, že nemecká
menšina odjakživa spoluvytvárala mnohonárodnostnú Prahu, je tu aj predpoklad

Čo by ste popriali Čechom a Slovákom do nového roku?
Pozitívnu hrdosť, veľkorysosť voči druhým,
pokoru pred ostatnými. A potom všetky tie
veci, ktoré sú potrebné pre život – úsmev,
lásku a zdravie.
Autorka je publicistka z Prahy
Foto: archív

záujmu zo strany divákov, ktorých je nemčina materinským jazykom. Nám, Slovákom z Prahy, sa zasa vybavia asociácie s tunajším festivalom slovenského divadla.
Bolo by odvážne odvodzovať na základe dvoch
predstavení, ktoré som videla, celkový charakter festivalu. Ak by sme predpokladali, že odráža dnešný svet, tak potom je to výpoveď
o svete, kde sa niet oprieť o nejaké istoty.
Festival otvorila dramatizácia románu „Proces“ od Franza Kafku v podaní súboru Münchener Kammerspiele. Divák je uvedený na
scénu, ktorá je ako keby pohľadom zhora do
izby, kde sa odohráva časť deja. Režisér Andreas Kriegenburg, ktorý je zároveň scénografom, nám umožnil tento pohľad pomocou
točne umiestnenej v zadnej polovici javiska,
ktorá sa otáča, ale aj dvíha a nakláňa v rôznych uhloch. Úvodnú vetu o tom, že Jozefa
K. musel niekto ohovoriť, takže bol jedného
rána zatknutý, bez toho, aby urobil čokoľvek
zlé, vyriekne jedna z postáv, pričom vzápätí je
táto postava kýmsi iným, a vlastne všetky postavy sú zrazu kýmsi iným. Kto je medzi ôsmimi hercami – štyrmi ženami a štyrmi mužmi,
v priliehavých čiernych oblekoch, Jozef K.?
Všetci – lebo všetci sa striedajú vo všetkých
rolách. V strhujúcom tempe sa na diváka valia
prúdy kompletného Kafkovho textu. Ten, kto
ho nedokázal vnímať v nemčine, ale bol odká-

Mgr. Tomáš Vašáry sa narodil roku 1969
v Bratislave Absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V rokoch 1992-2004 pracoval
v reklamnej agentúre Ogilvy (v rôznych funkciách). Potom prešiel do stavebnej sporiteľne Raiffeisen. Jeho celoživotným koníčkom sú kone.

Autorka je naša stála spolupracovníčka
Foto: Zdeněk Merta
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Záber z inscenácie Kafkovej hry

zaný na postranné tabule s textom, však mal
asi smolu. Inak však po celé dve aj pol hodiny
strhujúce výkony bez jedinej chybičky.
Ružová opona s kvetovaným vzorom a pred
ňou dáma v čiernom odeve bola ústredným
výjavom, ktorý nás sprevádzal na plagátoch
k festivalu, na obálke bulletinu aj iných propagačných materiálov. Právom sme teda očakávali, akú úlohu zohrá táto opona z hry „Ein
Chor irrt sich gewaltig“ (v preklade: zbor
sa náramne mýli) v podaní súboru divadla
Volksbühne z Berlína v poslednom predstavení festivalu. Avizovaná bulvárna komédia sa
pred oponou naozaj začala odvíjať. Dozvieme
sa o mužovi, čo zakáša, o potrebe architektonických úprav v byte... Ale keď sa opona rozhrnie, niet tam ani nábytku, ani inej výplne.
Všetko je akési mdlé, vyprázdnené. Kombinácia absurdít, do toho sentencie a traktáty z politickej ekonómie napríklad o zahnívajúcom
kapitalistickom systéme, ária z Traviaty a na
záver ešte pieseň „Natalie“ v podaní Gilberta
Bècauda – tomu treba naozaj prísť na chuť!
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ľudové zvyky

Advent nám približuje
Vianoce

Helena Nosková

Neskorá jeseň a začiatok zimy sú v našich zemepisných šírkach v znamení krátkych, sychravých dní, kedy je slnečný
svit skôr výnimkou ako pravidlom. Naši predkovia už v tom čase zanechávali prácu na poli a uchyľovali sa do príbytkov –
a zažínali oheň nielen na ohniskách a peciach, ale aj vonku, aby aspoň na chvíľu zahnali tmu a zlo číhajúce v tomto čase
všade navôkol.
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Tieto jesenné ohne mali podľa predstáv Keltov prilákať pod strechu duše mŕtvych predkov, aby sa zahriali, najedli a prípadne aj prezimovali v bezpečí u potomkov. Veď vonku
začínalo byť nebezpečne: zo všetkých temných lesných kútov vyliezali všakovaké príšery a mátali po holých poliach, len k príbytkom s horiacim ohňom sa neodvážili. Ľudia
mali vždy strach z tmy, a preto ju odháňali,
ako len mohli.
Zapaľovanie ohňov sa nám dochovalo do
dnešných čias v jemnejšej predstave dušičkových sviečok horiacich na hroboch
alebo v oblokoch. 1. november bol u Keltov navyše aj prvým dňom nového roku.
Neslávili ho vonkoncom chmúrne. Sprevádzali ho malebné obrady a veselé hry
v žiare večných ohňov - bol najveselším
dňom roku. Boli to časy, keď dediny obchádzali všakovaké maškary, keď bosorky
lietali na metlách alebo uháňali po cestách-necestách na čiernych kocúroch,
meniacich sa na ebenovo sfarbené tátoše.
Boli to dni, kedy sa povetrím presýteným dymom z ohnísk šírila aj iná vôňa, vôňa čerstvo pečeného chleba a koláčov. Pieklo sa
z novej úrody. Čerstvo zomletá múka dávala
chlebu a koláčom sviatočnú príchuť. A sviatkov bolo v neskorej jeseni i na počiatku zimy
niekoľko.
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Potupený turecký symbol
Deň sv. Martina (11. november) bol akýmsi
neoficiálnym prvým zimným dňom. Veď
podľa ľudových pranostík prichádzal na
bielom koni, čiže prinášal prvý sneh. V ten
deň bývali v niektorých českých dedinách
a mestách martinské hody. A aj tam, kde sa
nedržali, bolo zvykom piecť domáce biele
martinské rožky z kysnutého cesta. Rožky
sa piekli ako sviatočná pochúťka najmä pre
deti, práve tak ako „martinská hus“ pre dospelých.

V niektorých českých krajoch sa tieto rožky
pekávali nielen na Martina, ale aj na Všechsvätých. Pečenie rožkov sa k nám rozšírilo
z Viedne, ktorú koncom XVII. storočia obliehalo turecké vojsko. V meste sa minuli všetky
potraviny a keďže Viedenčania vedeli, že ich
chce nepriateľ vyhladovať, uchýlili sa k lesti.
Z poslednej múky upiekli niekoľko pekáčov
kysnutého pečiva v tvare polmesiaca – tureckého symbolu nadvlády nad kresťanmi,
dnes známym ako rožky – a vybehli na
hradby. Za veľkého jasotu a posmechu ich
hádzali medzi tureckých vojakov. Tí si mysleli, že Viedenčania dostali tajnou podzemnou cestou potravinovú pomoc a dotklo sa
ich aj zosmiešňovanie tohto symbolu. Sklamane preto odtiahli. Odvtedy sa pečú rožky
v našich domácnostiach. V Čechách sa stali
aj obradným jedlom.
Štyri adventné sviečky
V novembri podľa ľudových predstáv definitívne zašlo slnko, odumrela vegetácia
rastlín a všetko sa utiahlo akoby do podsvetia. Temným zimným dňom bol 30. november, ktorý bol zasvätený Ondrejovi,
ktorý býval aj začiatkom adventu. Advent
je predzvesťou blížiaceho sa svetla a narodenia Mesiáša. Preto na adventom venci
zapaľujeme postupne štyri sviečky. Sviatočným pečivom adventnej nedele býval
anízový veniec, ktorý sa podával k podvečernej káve.
K najstarším sviatkom svetla patrí židovský sviatok svetiel „chanuka“, vzťahujúci sa k decembru. Pripomienka opätovného vysvätenia jeruzalemského chrámu
po rabovaní vojakov zo Sýrie, keď jediný
džbánok oleja živil po osem dní postupne
zažíhané plamienky sedemramenného
svietnika.
V židovských rodinách sa v období zimného slnovratu jedli mliečne jedlá, zemiakové placky s lekvárom, koláče a sladké

pečivo. Deti dostávali počas sviatkov svetiel darčeky. Bella Chagallová rozoberá vo
svojej knihe Sviatok svetiel význam jednotlivých dní, v ktorých sa zapaľovalo piate alebo
siedme svetlo. Na porozumenie a lásku rodičov v týchto dňoch si spomína aj lotyšská
spisovateľka Ruta Maxová v diele s priliehavým názvom Detstvo na celý život. Väčšinu
týchto tradícií zničila potom vojna a povojnové roky.
Štedrý sv. Mikuláš
Naše predvianočné dni sa začínajú v prvú
adventnú nedeľu. Po nej prichádza sv. Mikuláš. Okrem dodnes dochovaných mikulášskych obchôdzok, ktorých pôvod nachádzame v stredoveku, bol tento deň významný
aj preto, že na počesť svätca sa dodnes pečie drobné vianočné pečivo. Podľa legendy
ho štedrý svätý Mikuláš rozdával ľuďom až
do Vianoc. A tak sa v domácnostiach dodnes pečú medovníčky, linecké a orechové
koláčiky, vanilkové rožteky, medvedie labky
atď.
Toto drobné ozdobné pečivo pečú aj Rusi
a Ukrajinci. Dodržiavajúc dávnu tradíciu,
rozdávajú ho príbuzným, priateľom, susedom. Veď vianočný čas má byť štedrý.
Autorka je publicistka a historička
Snímky: autorka

Recept na anízový veniec:
1 l hladkej múky, 7 dkg cukru , 1 vajíčko, 3
dkg kvasníc, masť nedávame, ale cesto vymiesime s 1/4 l smotany. Cesto zľahka osolíme a necháme vykysnúť. Potom do neho
zapracujeme 1 dkg tlčeného anízu. Cesto
rozdelíme na tri diely, spletieme do vrkoča,
ktorý na plechu stočíme potom do venca.
Potrieme vajíčkom a pečieme v mierne vyhriatej rúre tri hodiny. Hotový veniec posypeme vanilkovým cukrom.

Svätec, s ktorého menom je spojené obdarovávanie detí na Mikuláša, sa narodil okolo
roku 260 n. l. v gréckom meste Patara (na
území dnešného južného Turecka).
Ešte ako mládenec sa Mikuláš dozvedel
o jednom susedovi, ktorého ekonomická
situácia sa zhoršila tak, že už nemohol dať
svojim trom dcéram veno. Hrozilo im teda,
že skončia na ulici ako pobehlice. Mikuláš
preto hodil trikrát tajne a v noci do domu
tohto chudáka časť vlastného zdedeného
majetku – konkrétne mešce s peniazmi
a podľa rôznych vyobrazení aj zlatú guľu či
hrudu: prekvapeným dievčatám sa tak postaral o veno a ochránil ich pred mravnou
skazou.
Keď sa medzi kresťanmi rozšírilo, že tento
muž rozdal všetok majetok, začal byť váženou osobou a po absolvovaní cesty do Svätej zeme sa okolo roku 300 stal biskupom
v meste Myra.
Vzápätí, v dobe prenasledovania kresťanov
za cisára Diokleciána, strávil niekoľko rokov
vo vyhnanstve. Okolo roku 310 sa vrátil späť
do Myry, kde sa zaslúžil o prepustenie troch
nevinných mešťanov, obvinených z účasti na
protištátnej vzbure. Okrem toho pomáhal obyvateľom Myry v čase hladomoru tak, že zázračne rozmnožoval bochníky chleba (preto
je aj patrónom pekárov). Často pomáhal i sirotám, vdovám a prenasledovaným ľuďom.

ľudové zvyky

Legenda
o sv. Mikulášovi

Sv. Mikuláš zomrel v Myre vo veku asi deväťdesiat rokov, niekedy v roku 350 či 352
n. l. V roku 1087 jeho ostatky previezli do
talianskeho mesta Bari, aby boli ochránené
pred moslimami. Sú tam uložené dodnes,
v krypte kostola San Nicola. (jg)
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premeny Bratislavy

Bratislavský hrad sa skvie
v novom šate

Ján Baláž

Na jeseň tohto roka sa skončila prvá etapa obnovy Bratislavského hradu, ktorý nie je len dominantou metropoly na
Dunaji, ale aj jedným zo symbolov Slovenskej republiky, pripomínajúci tisícročné dejiny Slovákov. V minulosti pritom
viackrát nechýbalo veľa a ľahko sa mohlo stať, že dnes by už nebolo čo rekonštruovať. A to sa netýka len stredoveku,
ale aj histórie nedávnej.
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Dejiny Bratislavského hradu siahajú do čias
pred Kristom. Keďže hradný vrch bol strategickým bodom na križovatke obchodných
ciest, bolo pred našim letopočtom na jeho
mieste keltské oppidum, ktoré o niekoľko
storočí neskôr nahradila rímska hraničná
pevnosť.
Prvá písomná zmienka o hrade je z roku
907. Obdobie Nitrianskeho kniežatstva
a Veľkej Moravy dokumentujú pozostatky
staroslovanského hradiska s bazilikou. Súčasná dispozícia s pravidelným štvoruholníkovým pôdorysom okolo centrálneho
nádvoria je dôsledkom renesančných a barokových úprav. Po bitke pri Moháči v roku
1526, kde Turci na hlavu porazili uhorské
vojská, sa Bratislavský hrad stal korunovačným sídlom uhorských kráľov, ktorí už nemohli vládnuť z Budína.
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Najväčší rozkvet zažil za panovania cisárovnej Márie Terézie (1740 – 1780). Prestavba
podľa projektov významných talianskych,
francúzskych a rakúskych architektov smerovala k tomu, aby sa toto reprezentačné sídlo Habsburgovcov vyrovnalo popredným
európskym kráľovským dvorom. Avšak po
smrti panovníčky sa začal jeho postupný
úpadok – od školiaceho strediska cez katolícky seminár až ku kasárňam v období
napoleonských vojen. A to sa hradu stalo
takmer osudným. V roku 1811 vinou posádky vyhorel a jeho zvyšky poldruha storočia len chátrali.
Záchrancovia hradu
Veľkým duchom, ktorý prišiel s podnetom
na úplnú obnovu Bratislavského hradu, bol
maliar Janko Alexy. Spojencov na záchranu
hradu zháňal už počas štúdia na vysokej
škole. Šťastím pre hrad bol fakt, že Alexy dokázal pre spoluprácu presvedčiť aj českého
profesora, architekta Alfréda Piffla. Ten sa
pre myšlienku nadchol a do obnovy zapájal aj študentov. Na jar roku 1953 sa začali
zameriavacie práce hradných ruín a výskum
hradného areálu. Na základe toho padlo
rozhodnutie uviesť ruinu do tzv. „tereziánskej“ podoby. Išlo však o mimoriadne kom-

plikovanú problematiku; štúdia bola pripravená až roku 1955.
A. Piffl neustále zápasil s drobnými či väčšími problémami. Prvým bol už samotný projekt, ktorý mal aj veľa neprajníkov. Mnohým
sa nepozdával už vlastný nápad hrad rekonštruovať. To dokumentuje aj súťaž na riešenie podhradia a ruiny hradu. Architekt Emil
Belluš, Pifflov kolega, prezentoval súťažný
projekt ukazujúci novotvar ako náhradu ruiny. Jeden zo zahraničných architektov dokonca navrhol zrúcaninu zrovnať so zemou
a nahradiť ju sústavou absolútne nesúvisiacich moderných stavieb.
Ďalším problémom bol fakt, že rady neprajníkov sa neustále rozširovali. Napokon Piffla
vo vykonštruovanom procese v roku 1957
obvinili z ohovárania spriatelenej mocnosti
a na dva roky uväznili. Rekonštrukčné práce
sa nezastavili, pokračovali pod vedením architekta Dušana Martinčeka. Obnovený
hrad verejnosti predstavili roku 1968, pričom sedem rokov predtým sa stal národnou
kultúrnou pamiatkou. V roku 1968 tu politici
podpísali zákon o československej federácii
a v roku 2005 sa hrad stal miestom rokovania ruského a amerického prezidenta, V. Putina a G. Busha.
Súčasnosť a perspektívy
Po 40 rokoch sa teda začalo s ďalšou rekonštrukciou za jeden a štvrť miliardy korún.
Pritom toho, čo treba reparovať, je naozaj
dosť. Hrad má problémy so statikou a v havarijnom stave sú aj inžinierske siete. Množstvo priestorov nie je sprístupnených a návštevníkom hrad neponúka primerané služby,
čo znižuje jeho atraktivitu.
Počas rekonštrukcie pribudne výťah, sprístupní sa podzemie a otvoria depozitáre Slovenského národného múzea. V suteréne
vznikne expozícia dejín hradu, kde budú vystavené archeologické nálezy z čias Veľkomoravskej ríše. Novinkou bude hradná ob-

Keďže v dôsledku ekonomickej krízy došlo
ku škrtom v rozpočte obnovy, stále ešte nie je
jasné, koľko prostriedkov vyčlení štát na tento
účel a kedy sa obnova skončí. Podľa odhadov
by sa tak malo stať v rokoch 2011 – 2012. Pred
hradom pribudne medzitým aj veľká jazdecká
socha kráľa starých Slovákov Svätopluka.
Súčasťou obnovy je už teraz nové osvetlenie
hlavnej budovy i hradieb. Efektnú hru pôsobivej iluminácie návštevníci hlavného mesta Slovenskej republiky obdivujú už od septembra.
Autor je novinár z Bratislavy
Snímky: archív autora

Za hrsť zaujímavostí
Najstaršie zobrazenie Bratislavského
hradu sa nachádza v tzv. Viedenskej obrázkovej kronike. Zachytáva udalosti z polovice 11. storočia, boj s nemeckými vojskami.
Sv. Alžbeta Durínska, dcéra uhorského
kráľa Ondreja II., sa narodila v roku 1207,
zomrela ako 24-ročná. Na Bratislavskom
hrade sa konali jej zásnuby s durínskym
grófom Ľudovítom IV. Svoj život však zasvätila službe chorým a chudobným. Už štyri
roky po smrti (1235) ju pápež Gregor vyhlásil za svätú. V areáli hradu je jej socha.
Kult Alžbety Durínskej bol v Bratislave veľmi
silný, v meste sú dva kostoly spojené s jej
menom.
Najkrajšou slovenskou známkou roka
2007 sa stala poštová známka s vyobrazením Bratislavského hradu. Autorom výtvarného návrhu je Dušan Kállay, rytcom
známky František Horniak. Na známke
v nominálnej hodnote 37 Sk je už spomínaný obrázok z Viedenskej obrázkovej kroniky.
Hrad ako dominanta Bratislavy nechýba
ani na rube slovenských euromincí v nominálnej hodnote 50, 20 a 10 centov.
Bratislavský rodák a vynálezca Wolfgang
Kempelen v 18. storočí skonštruoval na
Dunaji pontónový most a pomocou čerpadiel vyriešil zásobovanie hradu riečnou vodou.

premeny Bratislavy

razáreň na poschodí. Na druhom poschodí
vznikne priestor pre novú expozíciu dejín
slovenského národa a prezentáciu ľudovej
kultúry.
Na základe historickej predlohy pracovníci
pamiatkovej starostlivosti určili takisto pôvodnú farbu hradu, a tou je biela.
„Fasáda hradného paláca bola biela prakticky vo všetkých obdobiach, od gotiky až po
poslednú prestavbu pred požiarom v roku
1811. Dokumentujú to zachované zvyšky
staršej omietky,“ uviedla pre tlač Elena Valovičová z kancelárie slovenskej Národnej
rady, ktorá hrad spravuje.
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Jadrová energia –
požehnanie i kríž na pleciach
Rozhovor s Petrom Ryškom, starostom Jaslovských
Bohuníc
Jozef Junas
Motto
Život žijeme len jeden
a v ňom skutočnú lásku iba raz.
Všetko iné je krok do prázdna.

-jj-
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Pán starosta, ako rodák z Jaslovských Bohuníc rád konštatujem, že pod
vaším vedením sa v obci od roku 1990
udiali úžasné premeny. Kto tam nebol
niekoľko rokov, musí byť veľmi milo
prekvapený.
Predovšetkým chcem vyjadriť potešenie nad
tým, že na rodnú obec nezabúdajú mnohí
z tých, čo ich životný osud zavial do rôznych
kútov sveta. Verte, že ste stále našou súčasťou, na tom nič nemení ani dlhý čas odlúčenia. Ak sa ľudia, ktorí prebrázdili kus sveta,
radi vracajú a oceňujú zmeny, je to nielen
príjemné, ale je to aj veľká satisfakcia za vykonanú prácu.
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Ale začiatky boli ťažké, nie?
Veru áno. Mojím šťastím bolo, že som mal
okolo seba dobrú partiu, ktorá mi bola oporou. Pred rokom 1990 i po ňom. Nechcem
sa už vracať do histórie, poviem len toľko,
že po obecných voľbách v roku 1990 bola
obec rozoštvaná a rozhádaná. Všade rozostavané stavby bez peňazí, burina, nedostatočné osvetlenie. Kaštieľ z 18. storočia padal, park a vodné stavby na riečke
Blava boli zničené, po pálenici a Šalande,
našom povojnovom centre kultúry, zostali
iba kopy sutín. Zadymená obec, sídlo
slávnej jadrovej energetiky, po ktorej sa už
nedalo ani prechádzať. Priestor na zmenu
vznikol vytvorením miestnej samosprávy.
Spojili sme sa s dvoma stovkami obcí v našej „jadrovej“ oblasti a ako sa vraví, kuli
sme železo za horúca. Otvorili sme sa investorom, podporovali obecné i súkromné
podnikanie, začali využívať štátne fondy
i bankové úvery na financovanie množstva
projektov.

Zdá sa, že ste silami nešetrili...
To teda nie. Najprv sme začali meniť životné
prostredie a neskôr vzhľad obce. Dokončili
sme nákupné stredisko, obnovili kultúrny
dom, zriadili zdravotné stredisko. Obec je
pripojená na diaľkový zdroj tepla z jadrového
bloku. Máme vlastnú dažďovú i splaškovú
kanalizáciu s čističkou, vodovod, plynové
rozvody, káblovú televíziu, nové osvetlenie.
Dominantou obce sa stal rekonštruovaný
kaštieľ s bazénom a celým radom ďalších
moderných športovísk.
Potešilo ma, že tu vznikol medzitým
aj kultúrny festival.
Áno, má domov v krásnom prírodnom amfiteátri postavenom v roku 2004 v susedstve udržiavaného parku a vodnej nádrže.
Vláďa Hron i Lucka Bílá, aj viaceré české kapely môžu ohodnotiť kvalitu amfiteátra i obecenstva. Nemôžem nespomenúť strelecký
areál pre trap a skeet, závlahový vodovod
zavedený do každej záhrady alebo obnovené tri cintoríny a sakrálne stavby. A už pomaly aj zabúdam, že sme postavili 104 nájomných bytov, obnovili stavidlá i mosty na
riečke Blave a že deti si užívajú detstvo v zábavnom areáli „Lienka“ s obrovskými drevorezbami rozprávkových postáv. Chováme aj
bažantov vo voliére, ktorá ma rozlohu jeden
a pol hektára Jazdíme po nových cestách,
tešíme sa z množstva novej zelene.
Keď sa vrátime do histórie, obraz dediny zásadne zmenila stavba prvej atómovej elektrárne, bloku A-1. Neskôr
pribudli ďalšie bloky, ktoré dali prácu
ľuďom v obci i v okolí. Možno práve tam
nastal zlom v správaní sa občanov, ktorí
mali zrazu dobre platenú prácu - hoci
vieme, že so životným prostredím nebolo vždy všetko v poriadku. Aký je váš
názor?
Výstavbu A-1 možno hodnotiť z rôznych uhlov pohľadu a súhlasím, že bola zlomom

v histórii obce. Ako následok politicko-ekonomického rozhodnutia prijatého na centrálnej úrovni padlo zároveň rozhodnutie o spojení pôvodných obcí Jaslovce a Bohunice
do administratívnej obce s názvom iba Bohunice. Až spory obyvateľstva vyvolali nakoniec vznik nového celku pod názvom
Jaslovské Bohunice v roku 1960. Sľuby
o prosperite sa zmenili na takmer pätnásťročnú stavebnú uzáveru a určenie obce na
zánik, vymretie. To vyvolalo vyľudňovanie,
mládež sa už domov nevracala. Dôsledkami
trpí obec doteraz. Je však nepopierateľné,
že výstavbou piatich jadrových blokov sa
z dlhodobého hľadiska vyriešila otázka zamestnanosti a že vzrástla vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Avšak práve vtedy, keď sa
už strach z atómovej elektrárne strácal, prišlo k prvej (v roku 1976) a o rok na to k druhej vážnej jadrovej nehode, ktorá si vyžiadala odstavenie A-1.
Aký je teda váš prístup k otázkam
jadrovej bezpečnosti?
Dnes práve nadštandardnou vybavenosťou môžeme kompenzovať negatívne ekologické a psychologické dopady jadra
a konkurovať v atraktívnosti územia. Havária elektrárne A-1 nás nútiť zostať ostražitými a náročnými na bezpečnosť a kvalitu
jadrových blokov. Zároveň musíme vytrvalo
vyžadovať od štátu zodpovednosť za financovanie a likvidáciu dnes už nielen jadrovej elektrárne A-1, ale aj dvoch blokov V-1.
Štát si, žiaľ, povinnosti v tejto oblasti neplní
a ľudia sa znovu cítia ohrozovaní účelovými
právnymi normami a spätím vyslovene ekonomických otázok výstavby jadrových elektrární s politikou.
Takže nie ste spokojní s ochranou životného prostredia?
Stav životného prostredia má dve základné
kritériá, pred plotom a za plotom jadrových
elektrární. Prvé hodnotím z hľadiska radi-

Je dvadsať rokov po zamatovej revolúcii. Povedal by som, že za tie roky Slovensko opeknelo. Za zmenami stálo obrovské nadšenie a um ľudí . Máte aj vy
pocit, že rozhodujúca bola túžba ľudí
zmeniť veci k lepšiemu?
Súhlasím, na Slovensku vo všeobecnosti
došlo k veľkým zmenám, vo veľkej miere
k lepšiemu. Obce a mestá skutočne opekneli, sú kultivovanejšie. Historický vývoj v ar-

chitektúre a charaktere osídlenia sa nedá
zmeniť ani za dvadsať rokov. Zmeny po novembri 1989 nám však priniesli obnovu ľudských a spoločenských hodnôt. Dosiahla sa
vyššia miera slobody prejavu, myslenia, nezávislosti a zvrchovanosti nielen štátu, ale aj
obcí a miest.
Ako vidíte v tejto súvislosti úlohu
obcí?
Dovolím si povedať, že starostovia obcí a primátori miest patrili medzi rozhodujúce sily
zmien v uplynulom období. Už spomínané
združenie obcí regiónu okolo jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, aby som
uviedol príklad, má 180 členov. Zástupcovia
týchto obcí prešli už takmer všetky krajiny
Európy, aby nazbierali nové poznatky a skúsenosti. Máme vlastné vzdelávacie centrum,
občiansku informačnú komisiu, spolupracujeme s územnými i odbornými medzinárodnými organizáciami v oblasti jadrovej energetiky i verejnej správy.
Keď prídem za mamou, rád sa prechádzam po obci a som hrdý, že som
sa tu narodil. Vidím obnovený kaštieľ,
prekrásny nový amfiteáter, mnoho pekných domov. Aké sú ďalšie plány na
zveľadenie obce?
Ďakujem za uznanie. Vždy som si želal, aby
sme obci všetci odovzdávali všetko, čoho

sme len schopní. Aby sme pre seba budovali nielen hmotný domov, ale hlavne
prostredie plné tvorivosti, tolerancie a pestrosti, v ktorom môže každý prispieť do nádhernej mozaiky nášho života. Usilujem sa
získať občanov pre dosiahnutie rovnováhy
medzi rozvojom obce a sebarealizáciou
osobnosti. To je cieľ, ktorý – verím – sa
nestratí ani po mojom odchode z funkcie.
Preto dnes kladiem väčší dôraz na kvalitu
vybavenosti a personálu materskej, základnej i umeleckej školy. Snažím sa o vytvorenie športovej triedy. Všetkých okolo seba
vediem tak, aby nepoľavili v systematickej práci, ktorá je rozbehnutá a už prináša
svoje ovocie.

návraty domov

ácie stále ako veľmi dobré v pomere k rozsahu jadrových udalostí. Je to dané dobrou polohou obce z hľadiska rozptylových
podmienok a smeru vetrov. Rovnako je
to dané aj dobrým tokom spodných vôd,
ktoré sú síce kontaminované tríciom z havarovanej A-1, ale úroveň zastavanej obce
nedosahujú. To nám dáva optimizmus do
budúcnosti. Mrzí nás iba skutočnosť, že
ani po tridsiatich rokoch nebola odstránená kontaminácia brehov potoka Manivier . Nuž a „za plotom“? Som kritický, lebo
štát odmieta financovať zo štátneho rozpočtu likvidáciu následkov havárie elektrárne A-1 napriek zodpovednosti za tento
stav. Legislatívne i vecne sa zneužíva Národný jadrový fond, v ktorom zdroje pre vyraďovanie A-1 nie sú... len ostatných jadrových blokov. Navyše stále ešte nie je
vyriešená otázka skladovania atómového
odpadu.

Aké máte ďalšie plány?
Samozrejme som si vedomý toho, že rozvoj obce sa nikdy neskončí. Pripravujeme pozemky pre 160 rodinných domov
na Panských Dieloch, realizujeme stavbu
protipovodňových opatrení, zberný dvor
s kompostárňou. Rekonštruujú sa ťahy
štátnych ciest cez obec a pripravujeme zásadnú obnovu námestia sv. Michala. Bude
pokračovať modernizácia škôl, pripravený
je projekt na prestavbu Domu smútku i Pavlovičovho mlyna. Hľadáme investora na
nádherný projekt ŠREKK – športovo-rekreačný areál s vodným parkom pod kaštieľom v peknom prostredí. Odkúpili sme roz-

``

listy | 11 | 2009

Nová výstavba v Jaslovských Bohuniciach
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siahly areál vojenskej ubytovne a začíname
pracovať na jeho využití. O svoje sa hlásia dôchodcovia, poľovníci i rybári. Nároky
a požiadavky rastú. Zdá sa mi, akoby sme
doteraz nič neurobili.
Stretávate sa so starostami iných
miest, v ktorých katastri sa nachádzajú
atómové elektrárne, či už na Slovensku
alebo v Čechách?
Prvé kroky sme urobili v roku 1991, kedy
sme nadviazali spoluprácu s Dukovanmi za
pôsobenia starostu a dnes senátora Vítězslava Jonáša. Tá sa rozšírila a niekoľkokrát
sme sa stretli potom v Čechách i na Slovensku aj so starostami ďalších obcí. Spoločne sme sa stali členmi Medzinárodného
združenia sídiel jadrových zariadení v Európe, ktoré má ústredie v Madride. Dvojstranné kontakty neskôr už trochu ochabli.
Sme priateľmi, ale každý ideme svojou cestou.
Pán starosta, splnili sa predsavzatia, ktoré ste si dali pri vzniku združenia
miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice roku 1991? Ste jeho predsedom,
čo ste presadili v prospech občanov
a čo nie?
Založenie združenia bolo správnym krokom. Bolo nás osemnásť zakladajúcich
členov. Pri jeho zakladaní sme sa zhodli
na programových cieľoch a zásadách
činnosti, ktoré sa dostali aj do stanov.
Okrem presadzovania záujmov samosprávy to je obhajoba práv obcí a občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami. Boli sme vo federácii i v bývalých
socialistických krajinách prví, ktorí sme
nastolili otázky jadrovej a radiačnej bezpečnosti, stavu a smerovania legislatívy
v oblasti jadra, nároky na verejnú informovanosť, kompenzáciu ekologického,
ekonomického a psychologického dopadu na obce, mestá a obyvateľstvo. Základom boli poznatky a skúsenosti nadobudnuté v rôznych európskych krajinách.
Postupne sme navštívili jadrové elektrárne
vo Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku,
Španielsku, Česku, Fínsku, Maďarsku,
Švédsku, Taliansku a Rusku. Začali sme
rokovať s vedením energetiky, vládami,
poslancami parlamentu, tvorili sme návrhy zákonov, chodili do výborov, demonštrovali, organizovali snemy, konferencie,
snažili sa o osvetu.

S akým úspechom?
Niektoré zistenia sú hrozné. Nezáujem,
neznalosť problematiky, slepá dôvera
v politikov. Nakoniec zistíte, že všetkým je
všetko jedno, chcú iba elektrinu, elektrinu.
Čo tam po odpade, zákonoch, haváriách.
Nakoniec však našu snahu začali chápať.
Teda úspechom je pevné združenie, kde
starostovia dokážu byť na strane zákona.
Vydali sme publikácie „Koruna energetiky“ i „Roky v nás I.“, vytvorili koncepciu
využitia územia pre jeho ďalší rozvoj, zriadiť vlastné vzdelávacie centrum. Nedarí
sa nám však zatiaľ presadiť kvalitnú legislatívu v oblasti zodpovednosti za jadrové
škody, ktorá je na Slovensku podľa môjho
názoru len fiktívna a aj to na úrovni roku
1963. Zlepšenie čerpania európskych
fondov spôsobom a výškou podľa Českej
republiky je iba snom. Rovnako sme nedokázali dotlačiť štát, aby sa dôsledne dodržiavala Ústava SR a aby sa zlepšilo právne
prostredie. To sú naše ciele do budúcich
dní, týždňov, mesiacov a dúfam, že nie desaťročí! Jednoducho chceme lepší domov. Veď je náš.
Vážený pán starosta, ďakujeme za rozhovor.
Autor je publicista a spisovateľ, náš
stály spolupracovník. Narodil sa v Jaslovských Bohuniciach, žije v Prahe
Snímky: autor
Rekonštruované brehy riečky Blava

Peter Ryška sa narodil roku 1951. Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku
v Trnave, funkciu starostu vykonáva od roku
1990. Dvadsať rokov pracoval v jadrovej
energetike. V roku 1992 bol zároveň poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR
a v rokoch 1993 – 1994 zastával funkciu vôbec prvého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR. Atómová elektráreň A-1,
o ktorej hovorí, bola vôbec prvou v Československu. Začala sa stavať v roku 1958
a k rozvodnej sieti ju pripojili v roku 1972.
Počas výstavby a prevádzky tejto elektrárne
sa vytvorila významná základňa špičkových
odborníkov a technikov z odvetvia jadrovej
energetiky. Získané poznatky a skúsenosti
naša veda a technika zúročila pri výstavbe
ďalších, dokonalejších atómových elektrární
na Slovensku i v Čechách. (red.)

literatúra

Rozšíriť si obzor
s Vladimírom Petríkom
Jarmila Wankeová
Hádam každý, kto čítal slovenských prozaikov 20. storočia a chcel si tu a tam porovnať svoje dojmy z prečítaného s tým,
čo o knihe napísali literárni kritici, sa stretol s menom Vladimír Petrík. Jeho interpretácie diel znásobovali to, čo sme
v knihe boli schopní objaviť sami: lebo rozbor diela podával nevtieravo a zasvätene. Takto – uvážlivo, ale výstižne – prezentoval svoje názory aj vtedy, keď som ho párkrát vyhľadala v Literárnovednom ústave v Bratislave a poprosila o krátky
rozhovor pre rozhlas na tú či onú tému. Navonok tichý pán podporil vlastné erudované postrehy vždy aj korenistým, ale
slušným vtipom, aby tak dodal svojim vývodom šťavu.
Prirodzene keď
nedávno vo vydavateľstve Slovart vyšla kniha
rozhovorov Vladimíra Barboríka s Vladimírom Petríkom
„Hľadanie minulého času“
(Vladimír Petrík
– na archívnej
fotografii zo skorších čias – sa tohto roku dožil
osemdesiatky, pozn. red.), ihneď vzbudila môj
záujem. Prvá otázka, ktorá sa natíska: prečo
memoáre v podobe rozhovorov? Veď spomienky a úvahy V. Petríka by boli živé a sýte, aj
keby ich podával on sám. Nuž, možno je to tak
je, že dnešný pohodlný čitateľ radšej siahne
po stráviteľnejšej forme literatúry – akou je aj
rozhovor – než by lúskal dlhšie analýzy.
Dá sa teda hádam povedať, že na rozhovory
je akosi zvyknutý. Ako hovorí Vladimír Barborík
v úvode, zvolená forma predstavuje jeden zo

spôsobov, ako sa mohol V. Petrík podeliť s čitateľom o svoje zážitky. Skutočný žánrový základ
knihy je memoárový. Otázky sú predovšetkým
podnetom pre pamäť odpovedajúceho.
Pamäť Vladimíra Petríka je obdivuhodná. Siaha
do 30. rokov minulého storočia a pohybuje sa
najmä po Liptove, kde sa V. Petrík – v Liptovskom Trnovci – narodil. Jeho otec bol murársky majster a horizontom chlapca boli dlho
tri kopce, medzi ktoré bola obec zaklinená.
Ale – ako hovorí – jeho rodisko oddávna kultúrne prekvitalo. Rozvoj školstva a kultúry súvisel s reformáciou. Väčšina kultúrnej činnosti
sa viazala na evanjelickú konfesiu. A tak z riadkov nepriamo vyplýva aj vplyv konfesie na utváranie osobnosti človeka. („Či by som bol iný,
keby som nebol luterán, to ťažko povedať. Byť
luteránom kedysi (aj dnes?) znamenalo byť tolerantný, byť kultúrny a byť demokrat.“).
Iste aj s týmto vkladom rozbehol vlastnú životnú dráhu v Bratislave, kde po skončení štúdia slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej
fakulte Slovenskej univerzity (neskôr Univerzity
Komenského) nastúpil ako vedecký pracovník

Autorka je publicistka a naša stála spolupracovníčka
Ilustračná kresba: Jan Tomaschoff
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do Ústavu slovenskej literatúry SAV. V rokoch
1959 – 62 bol zároveň redaktorom časopisu
Slovenská literatúra. Tam sa jeho kolegami stali
Karol Rosenbaum, Ivan Kusý, Štefan Drug, Július Noge a Alexander Matuška; pracovne sa
stretával aj s Andrejom Mrázom, Michalom
Gáfrikom, Milanom Hamadom, Mikulášom Bakošom, Jurajom Špitzerom i Stanislavom Šmatlákom. Prostredníctvom rozprávania V. Petríka
sa aj my približujeme týmto a mnohým iným
postavám literárneho života na Slovensku. Rozprávajúci vykresľuje ich spoločenské postoje
v často prelomových dobách 50., 60., 70.
a 80. rokov minulého storočia. Dozvedáme sa
viac, ako sa píše v učebniciach. V. Petrík vykresľuje tieto osobnosti mnohorozmerne, ale
neuchyľuje sa k tomu, že by sa ex post vyžíval
v kritike ich oddanosti socializmu a jej premietnutí do literatúry. Veci nastoľuje tak, že k tomu
čitateľ dôjde sám (Fraňo Kráľ, Andrej Plávka,
Milan Lajčiak). Nedištancujúc sa, ale priznávajúc svoj zástoj píše aj o tom, ako normalizačná
vlna 70. rokov rozleptávala kultúrny organizmus
vzniknutý v 60. rokoch.
Kniha je cenná aj úvahami o mieste a úlohe kritiky v literárnom procese. „Kritika, to nie je len
súhrn kritikov, je to aj inštancia, ktorá má čo povedať do literárneho vývinu. Vytvára a pomáha
udržiavať diskurz, zamýšľa sa nad stavom,
hľadá východiská. (Nesmie však nič nanucovať.) Toto dnes chýba, kritika ako organická súčasť literárneho procesu nejestvuje. Ak hovoríme o kríze, tu je jeden pes zakopaný.“)
Kto sa začíta do knihy „Hľadanie minulého
času“, stretne sa s kultivovanou a rozhľadenou osobnosťou. Rozšíri si obzor.
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Kabáty, kabátiky a ďalšie
hity
Módna poradňa pre ženy

Irena Jesenská

Moje milé! Ani sme sa nenazdali a z oblohy sa už nečakane zosypali prvé snehové vločky! Aspoň v Prahe, práve v čase posledných úprav tohto článku, vyvolávalo počasie otázku, či je Tereza naozaj taká netrpezlivá, že si od Martina vydrankala
povestného koňa a prihnala sa do mesta s mokrou bielou parádou o mesiac skôr. Nuž, časy sa menia, doby sa predbiehajú. Neodvratná chvíľa uložiť letné oblečenie a poriadne prevetrať zimný šatník (možno aj peňaženky) je skutočne tu.
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Pozrime sa teda najmä na ponuku trendových kabátov, ktoré by nás mali ochrániť
pred nepríjemným nachladnutím. Jesenné
obdobie totiž ponúka široký výber takej pestrej palety zvrchníkov, akú si len dokážeme
predstaviť. Keď paradoxne odsunieme nabok otázku praktickosti, tohtoročný sezónny
módny hit tvorí predovšetkým kabát s krátkym rukávom. Elegantný a nevšedný výzor
má síce nesporný švih, no v nečase si pod
kabát treba obliecť nejaký nepremokavý
rukáv a isto sa osvedčí aj poriadne široký
dáždnik. Tieto zvrchníky rozmanitých farieb
a strihov však väčšinou odhaľujú kolená,
zdôrazňujú útly vypasovaný driek, zdobí ich
stojačik alebo pánska fazóna. Mimoriadne
sa k nim hodia sukne a šaty, farebné pančuchové nohavice a legíny. Omnoho univerzálnejšie sú však momentálne takisto moderné
„šuštiaky“ šité z kvalitných, vode odolávajúcich materiálov, ktoré sa stále viac dostávajú do popredia pozornosti. Na prvé počutie to znie neuveriteľne, ale aj v takomto
kabáte môžete pôsobiť elegantne. Navyše,
poskytne vám naozaj bezpečnú ochranu
pred slotou.
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Rovný strih prišiel do módy
Úzkemu drieku bude tento rok určite konkurovať rovný strih. Nebojte sa vybrať si veľmi
ležérny základný typ s doplnkami, akými je
výrazný dezén, veľké vrecká či rozmanité
nášivky. A ak sa občas predsa len zatúžite
preštiknúť v páse ako osa, zadovážte si primeraný opasok, farby „tón v tóne“ či naopak, v kontrastnej farbe. Fantázii sa medze
nekladú a tento doplnok zmení váš vzhľad
ako čarovný prútik. Razom tak budete mať
namiesto jedného kabáta dva!
Medzi ďalšie trendové (a podotýkam, že
nadčasové) modely patria apartné zvrchníky
s výraznejšou dĺžkou a veľkým golierom.
Tento elegantný typ odevu vzbudzuje skutočný rešpekt, hodí sa pri akejkoľvek spoločenskej či formálnejšej príležitosti a dodá
vám šarm pravej dámy. Ideálnym doplnkom
sú topánky, rukavice a kabelka tej istej farby,
no ani tu neplatia prísne pravidlá a vy si môžete voliť kontrastný opak.
Protipól jednofarebných materiálov klasických kabátov – v modernom červenom, béžovom, sivom alebo zelenom zhotovení –
tvoria vzorkované látky. Hitom sú kvetiny

alebo nestarnúce kocky rôznych veľkostí.
Nezabúdajte si však dopriať prirodzený luxus naozaj kvalitného zimného kabáta v jednoduchom variante, ktorý vás zohreje a dá
sa výborne kombinovať s ostatnými prvkami
oblečenia či potrebných doplnkov. Veď si to
určite zaslúžite, a prepych v tomto prípade
rozhodne nie je zbytočný.
Medzi ultramoderné a finančne menej náročnejšie záležitosti tejto sezóny patrí i pár
ďalších tipov, ktoré odporúčajú odborníci.
V prvom rade je to košeľa. Tohoročná jeseň pretlačila na výslnie módy klasické
dlhé košele temer pánskeho strihu. Sú
veľmi pohodlné a ľahko kombinovateľné, či
už so sukňami alebo s nohavicami. Efekt
dlhej línie, ktorá dobre schová i objemnejšiu zadnú časť tela, veru nie je zanedbateľný a moletnejším ženám dodáva viac sebavedomia. Ako najvhodnejší doplnok sa
odporúčajú legíny alebo užšie cigaretové
nohavice, a samozrejme čižmy. Klasické
krátke dámske košele sa tentoraz vyplatí
zvoliť v bavlne aj v saténe. Pravým hitom
sú košele kárované, no chybu nespravíte
ani roztomilými bodkami, zvieracími vzormi

bátoch, klobúkoch, sukniach či nohaviciach
ach
h
môžete spraviť radosť hoci len náramkom,
om,
m
kabelkou, šatkou či sponkou do vlasov. „Le
„LeLeLeLe
tia“ dokonca aj leopardie rámy dioptrických
kýc
ých
ch
či slnečných okuliarov.
Odmeňte sa očiam
A propos, dni sa krátia, večery predlžujú
žu
ujjú
a unavené oči si vyžadujú omnoho vviac
iiaac
našej pozornosti a starostlivosti. Venujte
ujte
uj
ujt
te
im preto pár minút a okrem očného gélu,
élu
u,
krému či séra si doprajte aspoň raz za týžtýýžždeň kvalitnú masku, ktorá ich spolu s popo
p
okožku v očných partiách omladí a rozjasní.
sní.
sn
sní.
Našim cieľom je upokojiť sčervenanie
anie
an
nie
e
beľma, potlačiť opuchy a tmavé kruhy, vávává
čiky či vrásky. Použiť môžeme staré, dobré
ob
bré
vychladnuté vrecúška vylúhovaného čaju,
aju
ju,
ktoré si priložíme na odlíčené viečka a nieniien
e
koľko minút ich necháme pôsobiť. Po tejto
relaxácii na nezaplatenie aplikujeme výživnú masku, ktorú vám odporúčam vyhľadať v predajni s kozmetikou či v lekárni.
Pokožka očného okolia je naozaj mimoriadne jemná a nenachádzajú sa v nej mazové žľazy, ktoré by ju chránili. Denne ju
vystavujeme nepriazni počasia, účinkom
ultrafialového žiarenia a často extrémnej
námahe. Až vyrazíte na nákupy, budú to
práve oči, ktoré vás neomylne povedú medzi regálmi a vešiakmi s báječnými módnymi výkrikmi. Cestou domov sa im teda
poďakujete práve tým, že na ne nezabudnete. Do nákupnej tašky či kabelky sa zaiste vojde ešte aj malá škatuľka s očným
prípravkom.
Dovidenia v budúcom čísle!
Vaša Irena
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typu zebra, tiger, leopard... alebo naopak
jednofarebnými.
Ďalším frajerským kúskom sú už spomenuté čižmičky, ktoré má samozrejme
každá z nás. Tentoraz však medzi horúce jesenné trendy patria až tri rozmanité
druhy tejto obuvi, skoro by sa žiadalo povedať – mini, midi, maxi. Sú to čižmičky
siahajúce sotva po členky a na vysokom
podpätku, čižmy do polovice lýtok a veľmi
vysoké čižmy.
Legíny sa na trhu objavili už vlani, ale kto
si pomyslel, že sú na scéne iba dočasne,
mýlil sa. Ak k nim nemáte vyložene nepriateľský vzťah, je načase zadovážiť si
túto odolnú elastickú parádu, vhodnú nielen namiesto klasických nohavíc. Legíny
v podstate smelo nahradia pančuchy a odvďačia sa vám pohodlím a teplým komfortom.
Štvrtou súčasťou dnešného moderného odievania je ľahké sako bez podšívky, takzvaný
blejzer, ktorý sa v klasickej podobe väčšinou spája s výraznými gombíkmi. Nosí sa
k legínam, ktoré sme už spomenuli, rifliam,
k cigaretovým i háremovým nohaviciam, ale
vhodne dopĺňa sukňu aj šaty. Dokonalý univerzálny blejzer je skrátka rafinovaným kusom odevu, ktorý by v šatníku istotne nemal
chýbať.
Päťčlennú kolekciu napokon završuje leopardí trend, ktorý spolu s ostatnými dekórami
z ríše zvierat ozvláštňuje šaty a odevné doplnky už niekoľko sezón. Škvrnitý vzor leopardej srsti poznala móda už v dobách starovekého Egypta a jeho faraónov, ktorí nosili
na ramenách plášte z kože tejto neobyčajne
krásnej šelmy. Dokladali tým svoje kráľovské postavenie a výnimočnú božskú moc.
Vy si dnes popri tomto motíve na spodnej
bielizni, pulóvroch, vestičkách, čižmách, ka-

Zdroje: Cosmopolitan, internetové zdroje
Autorka je publicistka
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Hajdemo u Kovačicu!
Listy na Dolné zemi

Eva Wankeová

Městečko Kovačica dostalo jméno, které odpovídá malebnému okolí, přátelské atmosféře a mírumilovné povaze zdejších
obyvatel. V místní „kováčnici“ = výhni si počátkem devatenáctého století nechávaly vozkové a formani na cestě Banátem
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podkovávat koně a nacházeli zde zasloužený odpočinek ve stínu stromů s pohledem na nekončící pole s kukuřicí.
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Cestou do Kovačice, centra srbských Slováků, projíždíme průmyslovým městem Pančevo ležícím nedaleko Bělehradu a po dalších třiceti kilometrech nás silnice linoucí se
vesnicemi nesoucími tu maďarské tu rumunské tu srbské jméno konečně dovede do
cíle, prostředí, které může někomu evokovat náladu jako z Ladových obrázků.
Je ráno, slunce teprve vychází, a my ač po
dlouhé cestě necítíme únavu a necháváme
se Jaroslavem Tomanem – hlavou mládežnické organizace podporující v okrese kreativitu mladých lidí – vést ulicemi vybudovanými
v pravidelných rovnoběžkách. Jdeme kolem

domů, které jeden jako druhý mají neodmyslitelnou, pro Kovačicu tak typickou, neoplocenou předzahrádku pyšnící se rozkvetlými
květy a aspoň jedním ovocným stromem. Neubráníme se a za chůze plody ochutnáme.
Míjíme poslední stavení, fotbalové hřiště
a otevírá se před námi pohled na tucet armádních stanů postavených pod statnými
borovicemi. V jejich stínu u dlouhého stolu
vybaluje skupinka mladých lidí bílé čtvrtky
a malířské potřeby. Jsme na „maliarskej kolónii“, každoročně organizované akci zaměřené na mladé talenty zajímající se o výtvarné umění.
Kromě tuzemců sem již tradičně přijíždí zástupci z Bulharska, Rumunska, Makedonie,
Slovenska, ale i z Ruska a Francie. Letos
podruhé tu byla zastoupena i Česká republika. Za drobný poplatek na výtvarné potřeby
tu můžete pět dní přes den tvořit a večer si užívat nočního života třeba v nedaleké diskotéce
či u táboráku. Nocleh a stravu zdarma zajišťuje místní skautské hnutí. ,,Pocházím z Nového Sadu a jsem zde poprvé. O akci jsem
se dozvěděla z internetu a protože malování
je mou největší zálibou, bez váhání jsem se
přihlásila a jsem nadšená“, říká osmnáctiletá
Aneta, jedna z oceněných za nejlepší obraz
tohoto ročníku. ,,V kolónii jsem byl dvakrát,
než jsem odjel do zahraničí pracovat na zaoceánských lodích, kde na malování nezbývalo
moc času, a proto ihned po návratu do vlasti
moje první kroky letošního léta směřovaly zase
sem “, odpovídá Makedonec Marko předtím,
než jeho prsty znovu rozezvučí kytaru.
Mistři malíři z Kovačice
Spojení Kovačice a výtvarného umění není
jistě náhodné. Toto městečko, založené roku
1802 slovenskými evangelíky, je známo především svou Galerií naivního umění. Naivní
malířství si zde začalo získávat pověst před
čtyřiapadesáti lety, kdy se uskutečnila první výstava. U jejího zrodu stáli umělci-samouci jako Martin Jonáš, Ján Kňazovic, Zuzana Chalupová, Martin Paluška, Ján Sokol

a další. Dnes se už jedná o třetí generaci malířů. Jejich díla jsou díky své upřímnosti, bezprostřednosti a vysoké umělecké kvalitě obdivována na všech kontinentech. Svědčí o tom
i fakt, že alespoň jeden obraz mají v soukromých sbírkách takové osobnosti jako například španělský král Juan Carlos, Alain Delon,
Antony Quinn, Franco Nero či fotbalista Pelé.
Na tom, že tradice naivního malířství v Kovačici nezanikla, má zásluhu hlavně cílevědomé
předávání nabytých zkušeností mladší generaci. Není to samozřejmost, kupříkladu v nedaleké rumunské vesnici Uzdin, kde se lidé
naivnímu malířství v minulosti věnovali také, se
tradici uchovat nepodařilo. ,, Kovačica byla
moudřejší. Podporovala mladší, talentované
zájemce o malbu a umožnila jim prezentaci
doma i ve světě,“ vysvětluje galeristka Klára
Babková. To potvrzují mimo jiné i plakáty na
zdech lákající na výstavu nejen v Bruseli nebo
Paříži, ale i na Dálném východě. „ Byla to
společná výstava, která se uskutečnila před
dvěma lety v Metropolitním muzeu v Tokiu,“
doplňuje Klára. Celkem se v Japonsku uskutečnily čtyři výstavy a k jejich příležitosti byly
vydány i odborné výtvarné publikace.
Tím, že slovenští přesídlenci přišli do krajiny
skoro vylidněné po tureckých válkách, mohli
se zde rozvíjet bez výraznějších adaptačních
tlaků a uchovávat si svůj kroj, tradice, dobrosrdečnost. Také proto se mezi obrázky
kovačických malířů ztrácíte ve vlnách vášně,
radosti a štěstí z prostého života. Z pláten
vystupují barvité figurky sedláků, psů, krav,
oveček a jasně modrá obloha se klene nad
domy, poli, lesy a jezery. V paměti si tyto výjevy můžete uchovat zakoupením zmenšených reprodukcí či sérií pohlednic.
U výrobce houslí
Pro účastníky zmíněného dílny byla na
prohlídku městečka zajištěna doprava ve speciálním vláčku, který zapůjčilo nově vybudované centrum Relax nabízející kromě ubytování také bazén, saunu, posilovnu a různé
další možnosti sportovního vyžití. Jednou ze

obohaceného o oltářní obraz Modlitba Krista
malíře Konstantina Daniela, následuje tematická výstava zachycující „krásu uschovanou
v babiččiných skříních“. Místní Ženský spolek
již skoro devět desetiletí usiluje o zachování lidových tradic výrobou a prezentací lidového
kroje a ozdobných užitkových předmětů. Nad
krásou výšivek až oči přecházely a vystavené
stoleté kabátky s vyšitými ornamenty byly
prostě nadčasové, směle by je mohly modelky vytáhnout hned na předváděcí molo…

Během loučení u Tomanovcov s chutí koštujeme vyhlášený místní viniak - “ Hajde, nech
slúži“! Ač se zde čas svým způsobem zastavil a lidé tu mluví slovenštinou, které byl
někdy problém porozumět, přesto jsme si
v Kovačici, tisíc kilometrů vzdáleni od rodné
hroudy, připadali jako doma.

reportáž

zastávek byla návštěva houslařské dílny. Sledujeme práci mistra výroby strunných nástrojů
Jána Nemčeka. Za třicet let, co se věnuje této
zálibě, jich stihl vyrobit stovky. Vícekrát se zúčastnil na mezinárodní soutěži výrobců strunných nástrojů v Německu a v rodinné tradici
pokračuje i jeho syn Ján Nemček junior.
„Co rozhodlo, že jste se stal profesionálním
výrobcem houslí?“ – zeptala jsem se lidového mistra po chvilce.
„Především rodinná hudební tradice a moje
vzdělání. Nemalou zásluhu na mém rozhodnutí mělo seznámení s nebohým výrobcem
houslí v Temešvári Rudolfem Bartlem. Tento
vynikající mistr, původem Němec ze Saska,
si mě natolik oblíbil, že mi před odchodem
na věčnost zanechal jako dědictví tajemství,
které se u výrobců houslí ponechává pro jednoho z potomků, ale on žádného neměl. Po
mém vystoupení v televizi se přihlásila a pozvala mě na konzultaci dcera Karla Paržíka,
který pracoval ve Státním ateliéru na výrobu
uměleckých houslí a studoval jsem jeho teorie stavby. Potom už moje výrobky na základě
těchto získaných poznatků byly o polovinu
lepší. Bez Bartla a Paržíka bych ve svých začátcích a ani později neměl úspěch.“

Autorka je naše stálá dopisovatelka
z Prahy.
Foto: Jaroslav Toman

Krása lidových výšivek
Po prohlídce kostela, vysvěceného roku
1828 za působení faráře Matěje Ambrózyho,

listy | 11 | 2009

Toto je dielo ďalšieho významného kovačického maliara, Jána Gložika
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Talent, čo ocenila aj Praha
Jozef Leikert
Banská Bystrica s jej prekrásnym okolím, rodisko slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera, poznačila i viaceré
jeho hudobné diela. Cikkerovi predkovia (Zikkerovci) pochádzali z Viedne, ale jeho otec bol profesorom na gymnáziu
v Banskej Bystrici. Tam sa zoznámil a neskôr zosobášil s Jánovou matkou, Slovenkou Máriou Psotkovou. Syn sa im narodil
v lete 1911, ale šťastie mladej rodiny netrvalo dlho, lebo prišla prvá svetová vojna a otec narukoval. Keď mal chlapec štyri
roky, otec vo vojne padol. Odvtedy starosť o výchovu syna a chod domácnosti zostala na pleciach mladej vdovy.

Ján Cikker
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(29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)
hudobný skladateľ
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Jánova matka bola šikovná žena, nadaná hudobníčka; v nešťastí využila talent a stala sa
učiteľkou hudby. Odvtedy
žil vo svete hudby aj jej
syn. V ich dome na hlavnej ulici uprostred mesta sa striedali žiaci,
ozýval sa neustále spev a hudba a on celkom
prirodzene sadal za klavír, ledva dočiahol na
klávesy. Spočiatku hral podľa sluchu, no prv
než sa naučil písať, rozoznal noty a vyťukával
si vlastné skladbičky. Po meste sa o ňom hovorilo ako o zázračnom dieťati.
V tom období patrila už Banská Bystrica ku
kultúrne vyspelým mestám a hudba k mestskému koloritu. V kostoloch boli kvalitné organy, na ktorých hrávali poprední domáci i zahraniční hudobníci. Prvou učiteľkou nadaného
chlapca bola jeho mama a neskôr ho vyučoval
známy hudobný skladateľ a pedagóg, rodinný
priateľ Viliam Figuš-Bystrý. Hudobnými podujatiami v meste sa vytvárali priateľské vzťahy,
ale prispievali k tomu aj spoločné prechádzky
do prírody, ktoré boli v tom čase samozrejmosťou. Ján Cikker ich miloval, podobne ako
prírodu, ktorej čaro preniesol i do tvorby.
S veľkým zanietením sa hudbe venoval aj na
gymnáziu. Komponoval a vystupoval na klavírnych koncertoch, neraz aj štvorručne s mamou. Po maturite roku 1930 odišiel študovať
hudobnú vedu na Filozofickú fakultu Karlovej
univerzity v Prahe a zároveň skladbu, organ
a dirigovanie na pražské konzervatórium. Štúdium skončil roku 1936 originálnou skladbou
Capriccio pre veľký orchester. Učitelia boli talentom slovenského študenta nadšení a jeho
uznanie ich napĺňalo šťastím. Praha sa mu stala

blízka na celý život. Mal rád ulice starého mesta
presiaknuté hudbou, neopakovateľné koncerty
vynikajúcich hudobníkov. Pri odchode sa mu
cnelo za kamarátmi, ktorých tam získal za šesť
rokov neúrekom. Bolo mu ľúto dokonca aj za
únavným hraním v orchestroch, ktorému sa venoval len preto, aby ako-tak pomohol mame.
No svet hudby sa mu ešte iba otváral.

nie, Speváckeho zboru slovenských učiteľov
a dramaturg opery SND. Od roku 1951 až do
roku 1980 vyučoval skladbu na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Z diel tohto obdobia vyniká autobiografická skladba pre päť fúkacích nástrojov
a sláčikový orchester Spomienky a hudba
k celovečernému filmu Vlčie diery.

Po Prahe Viedeň
Ako vynikajúci študent dostal ročné štipendium do Viedne, kde študoval dirigovanie u Felixa Weingartnera, ktorý mal vtedy
už 70 rokov a vzbudzoval rešpekt a úctu.
Cikkera si obľúbil. Vďaka štipendiu sa mu
tam žilo ľahšie ako v Prahe a bez dlhého
zvažovania si mohol dovoliť i lístky na operu
a koncerty, keď dirigoval Arturo Toscanini,
Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler. Cnelo
sa mu však za domovom a v túžbe po rodnom kraji zložil Jarnú symfóniu.
Po návrate z Viedne začal Cikker vyučovať
harmóniu, zborový spev a hru z continuea
a partitúr na konzervatóriu v Bratislave. Vtedy
skomponoval skladby, v ktorých dominuje
optimizmus vyjadrený ľudovou tanečnosťou,
ako je napríklad Sonatína pre klavír – Symfonietta, ale i prvý sólový koncert v slovenskej
hudbe Concertino pre klavír a orchester.
Zložil tiež Slovenskú suitu, Selanu a ďalšie
skladby. Jeho pedagogickú prácu prerušila na
istý čas druhá svetová vojna. S jej hrôzami, zúfalstvom, bolesťou, beznádejou sa skladateľ
vyrovnával len veľmi ťažko. Pod vplyvom dramatických vojnových udalostí napísal trilógiu
O živote, ktorá je akousi vnútornou očistou.
Vypuknutie Slovenského národného povstania roku 1944 zastihlo Cikkera v Banskej
Bystrici a skladateľ sa k boju ľudu za spravodlivosť pridal vytvorením známej znelky revolučného banskobystrického vysielača, ktorú
neskôr rozpracoval do skladby Povstalecký
pochod. Po vojne pokračoval v umeleckej
a pedagogickej dráhe, pôsobil ako dirigent
ochotníckeho združenia Slovenskej filharmó-

Tvorca národnej opery
Od polovice 20. storočia sa ťažiskom tvorby
umelca stala opera, ktorú uvádzal predovšetkým na javisku SND v Bratislave, ale aj na
európskych scénach. V opere Juro Jánošík
zobrazil posledné dva roky života slovenského
ľudového hrdinu a jeho túžbu po slobode
a spravodlivosti. Táto opera sa zaradila medzi základné diela slovenskej národnej opernej tvorby. Na libreto Jána Smreka zložil ďalšiu
slávnu operu Beg Bajazid o tureckých nájazdoch na územie Slovenska v 16. a 17. storočí.
V ostatných operách spracoval významné
diela svetovej literatúry, podľa ktorých sám písal libretá. K vrcholom jeho tvorby patrí doma
aj v zahraničí najhranejšia opera Vzkriesenie podľa rovnomenného románu L. N. Tolstého, ktorá je v pravom zmysle slova hudobnou drámou. Rozsiahlou opernou tvorbou sa
Ján Cikker priradil k najväčším svetovým majstrom opernej tvorby minulého storočia. Popri
opernej tvorbe skladal i scénickú hudbu,
hudbu k hraným filmom i dokumentárnym filmom, upravoval ľudové piesne pre Lúčnicu
a SĽUK. Ako dlhoročný pedagóg vychoval
viac generácií hudobných skladateľov.
Hudobní kritici majú osobnosť Jána Cikkera
v úcte aj preto, že jeho dielo podnecuje
k ušľachtilosti, mravnosti a zdokonaľovaniu samého seba. Zakladateľ slovenskej národnej hudobnej moderny európskeho formátu Ján Cikker zomrel 21. decembra 1989
v Bratislave.
Autor je historik, vysokoškolský pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu

6. 12. o 18.00
Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.
23/37, Praha 1
PREDVIANOČNÁ NÁVŠTEVA U EMY DESTINOVEJ
Najslávnejšie árie z repertoáru dakedajšej
českej opernej speváčky spieva mladá slovenská sopranistka Agneša Vrábľová, žiačka
Luciana Pavararottiho.
Klavírny sprievod: Tomáš Hála
7. 12. o 20.00
Café Teatr Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Alexej Gelman: ZHASNITE LAMPIÓNY
Obyčajná lavička v parku ako svedok stretnutia
dvoch mladých ľudí. Divadelné predstavenie.
Réžia: Sergej Butko, www.cernalabut.cz
9. 12. o 19.00
Hudobná sieň „Hybernia“, Nám. Republiky
4, Praha 1
ŠESŤDESIAT ROKOV KRÁSY
Slávnostný program bratislavského folklórneho súboru Lúčnica k 60. výročiu vzniku.
www.lucnica.sk, www.ticketportal.cz

TANGO 2009
Hrana city alebo o citovom živote futbalového rozhodcu. Retro-komédia so spevom
a tancom po tridsiatich rokoch.
Réžia: Ivan Balaďa, www.cernalabut.cz

teľka Nataša Tanská, ktorá oslávi v decembri životné jubileum.

10. 12. o 18.00
FERO LIPTÁK
Výstava slovenského výtvarníka, scénografa
a ilustrátora.
Výstava potrvá do 10. januára 2010.

19. 12. o 18.00
Divadlo U hasičov, Římská 45, Praha 2
VIANOCE S LIMBOROU
Zvyky a obyčaje s predvianočnou atmosférou a čarom slovenských Vianoc. Ochutnávka vianočných dobrôt. V spolupráci
s Klubom slovenskej kultúry.
www.limbora.cz

16. 12. o 17.00
PREDVIANOČNÝ VEČER PRE DÔCHODCOV
Posedenie s občerstvením a kultúrnym
programom pre dôchodcov a osamelých
Hosťom programu bude slovenská spisova-

Programy sa konajú v priestoroch Slovenského inštitútu, Jilská ul. 16, Praha 1, ak nie
je uvedené inak. Zmena programu a termínov vyhradená.
www.slovakemb.cz/SI

Kresba: Jan Tomaschoff

5. 12. o 15.00
Kostol sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
DETSKÉ POPOULDNIE S ROZPRÁVKAMI,
MIKULÁŠOM, ČERTOM A ANJELOM, DOPLNENÉ O KULTÚRNY PROGRAM.
V spolupráci s evanjelickou cirkvou.

program Slovenského inštitútu v Prahe

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na december 2009 (výber)

13. 12. o 20.00
Café Teatr Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Stanislav Štepka: SLOVENSKO-ČESKÉ

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

utorok
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
piatok 19:30 – 20:00
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda

20:05 – 21:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
(zostrih utorkového Radiožurnálu)
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00
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ČRo 1 Radiožurnál
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
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program Klubu slovenskej kultúry
na december 2009
Správy a oznamy
Upozornenie!
Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa
koná v priestoroch Domu národnostných menšín na Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky metra C – I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti
zástavky metra A – Náměstí Míru). Funguje tu
aj knižnica slovenskej literatúry. Návštevné hodiny v priestoroch DNM sú po telefonickej, resp.
mailovej dohode s PhDr. Helenou Noskovou,
CSc. (+420 603 824 370; noskova@usd.cas.
cz) a s PhDr. Radovanom Čaplovičom (+420
724 025 170; rcaplovic@gmail.com).
Členský príspevok na rok 2009 zostáva nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov,
200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom
čísle časopisu LISTY 12/2008. Príspevok budete môcť uhradiť aj v hotovosti v priestoroch Domu národnostných menšín na Vocelovej 602/3, Praha 2, najlepšie po telefonickej
dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš
účet v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1,
č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský
príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK,
ktorí by chceli byť nápomocní Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach, nech
nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne
čísla Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne
v dohodnutých hodinách.
Vopred ďakujeme.
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Naša programová ponuka
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december v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach
bytovej problematiky a privatizácie bytového
fondu (v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju po telefonickej dohode poskytuje členka KSK – JUDr. Marta Očovská pre členov KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce
sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na telefónne čísla KSK, t. j.
221 419 822 alebo 724 025 170.
Štvrtok 3. 12., o 9.00 a o 10.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
MRÁZIK
Detské bábkové predstavenie na motívy známej
ruskej rozprávky v podaní divadla Piškot a v spolupráci v KSK. Hrajú: Miriam Pešková a Petr Pešek.
Vstup voľný.

Piatok 11. 12. v čase 10.00 – 14.00
Spoločenská sála a Kaviareň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
DVA V JEDNOM. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁROD V ČESKOSLOVENSKU
6. ročník študentskej konferencie pražskej i mimopražskej stredoškolskej mládeže. V rámci konferencie budú vyhodnotené najlepšie príspevky
študentov. Konferencia je okrem vyhlásenia víťazov spojená s kultúrnym programom. Pripravil
KSK, DOMUS SM v ČR a SČS s podporou ÚSŽZ
SR, MHMP a MK ČR.
Vstup voľný.
Sobota 12. 12. v čase 9.00 – 13.00
Praha
PO SLOVENSKÝCH STOPÁCH PRAHOU
Záver 6. ročníka konferencie stredoškolskej mládeže. Exkurzia po pamätných miestach slovenskej histórie, česko-slovenských vzťahov a dejín
národnostných menšín v Prahe.
Pondelok 14. 12. o 8.30
Městská knihovna Most
SLOVENSKÁ MENŠINA V ČESKOSLOVENSKU
V ROKOCH 1918 – 1989
Prednáška PhDr. Heleny Noskovej, CSc., predsedníčky Klubu slovenskej kultúry v Prahe spojená s besedou na tému „Slovenská menšina
v Československu v rokoch 1918 – 1989“ pre
študentov stredných škôl. Pripravili: KSK, DOMUS SM v ČR v spolupráci s Mestskou knižnicou v Moste.
Pondelok 14. 12. o 10.00
Městská knihovna Most
ŽIDIA V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH 1918
– 1989
Prednáška PhDr. Heleny Noskovej, CSc., predsedníčky Klubu slovenskej kultúry v Prahe spojená s besedou na tému „Židia v Československu
v rokoch 1918 – 1989“ pre študentov stredných
škôl. Pripravili: KSK, DOMUS SM v ČR v spolupráci s Mestskou knižnicou v Moste.
Streda 16. 12. o 9.00 a o 10.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
POĎTE S NAMI DO ROZPRÁVKY
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine
a jednej rozprávkovej krajine. Program nadväzuje na tradičný program KSK – S básničkami
a pesničkami do rozprávky poďte s nami
a Rozprávajme si rozprávku a je spojený aj
s adventným časom a vianočnými koledami. Účinkujú Viera Kučerová a Martin Matejka. Program
pripravili KSK.
Vstup voľný.
Štvrtok 17. 12. o 9.00 a o 10.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín

Vocelova 3, Praha 2
POĎTE S NAMI DO ROZPRÁVKY
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Pri príležitosti otvorenia
programového cyklu „Hrátky se slovenštinou“
v materskom centre. Program nadväzuje na tradičný program KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami a Rozprávajme si rozprávku a je spojený aj s adventným
časom a vianočnými koledami. Účinkujú Viera Kučerová a Martin Matejka. Program pripravili KSK.
Vstup voľný.
Piatok 18. 12. o 17.00
Spoločenská sála a Kaviareň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
VALNÉ ZHROMAŽDENIE KLUBU SLOVENSKEJ KULTÚRY
VIANOČNÝ VEČIEROK ČLENOV KSK
Valné zhromaždenie KSK je spojené s vianočným večierkom členov KSK.
Valné zhromaždenie členov KSK sa koná vďaka
podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Tešíme sa na vašu účasť.
Sobota 19. 12. o 18.00
Divadlo U Hasičů
Římská 2135/45, Praha 2
VIANOCE S LIMBOROU
Jubilejný XX. ročník slávnostného programu Vianoce s Limborou. Zvyky a obyčaje s atmosférou predvianočného času a slovenských Vianoc.
Ochutnávka typických vianočných dobrôt – kapustnica, oblátky, ... Program pripravili SZ Limbora,
KSK, Slovenský inštitút, Detvan, Etnica a ďalší.
Účinkujú: súbory Limbora, Limborka a ich hostia.

Bližšie informácie o niektorých programoch
sa dozviete aj na internetových stránkach –
www.klubsk.net
Väčšina programov je ﬁnancovaná MK ČR
v rámci dotácií pridelených na rok 2009. Niektoré
z programov sú pripravené s ﬁnančným prispením
hl. m. Praha a prípadne sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín, Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net

Šťastné a veselé Vianoce v rodinnom kruhu
a s pohodou pri stromčeku
čitateľom časopisu Listy
želá vedenie Klubu slovenskej kultúry

Foto: Slovpress
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