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15.9.2012, 10.00-18.00 
U Flošny, Hradec Králové
DEŇ SLOVENSKEJ KULTÚRY V HRADCI 
KRÁLOVÉ
Vystúpenia slovenských hudobných, tanečných 
súborov a sólistov, ochutnávka slovenských špecia-
lít, ľudová veselica.
Pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Petra Brňa.
Pripravila Regionálna Obec Slovákov Hradec Krá-
lové v spolupráci s Hradeckou kultúrnou a vzdelá-
vacou spoločnosťou, s.r.o. a SI

24.9. v SI 18:00 
Literárny cirkus. Balla & Marek Vadas
Vydavateľ K. K. Bagala privezie tentoraz dvoch 
známych slovenských spisovateľov. Marek Vadas 
porozpráva aj o reedícii úspešnej knihy Liečiteľ, za 
ktorú získal prestížnu literárnu cenu Anasoft litera 
2007. Balla uvedie svoju deviatu knihu Oko a vlani 
vydanú novelu V mene otca, ktorú porota Anasoft 
litera nominovala medzi 10 najlepších kníh roku 
2011.
literarnyklub.sk
Pripravilo o.z. literarnyklub.sk a SI

1.10.  20:00
Divadlo Archa, Na poříčí 26, Praha 1
MÁLO BOLO HAVLA
Program večera pripomenie nedožité narodeniny 
V. Havla a predstaví unikátny knižný projekt, kto-
rý bude sprevádzať legendárny slovenský hudobník 
M. Varga, projekt dua Longital s VJ a pesničkárka 
Z. Homolová. Súčasťou vstupného bude kniha ese-
jí V. Havla z rokov 1968 až 2008 “Kdo řekl A musí 
říci i B“ 
Pripravilo Divadlo Archa v spolupráci s SI Praha.

2.10.  18:00
Modrá sála SI
FOTOSALÓN SK
Výstava študentov fotografie VŠVU v Bratislave 
pod odborným vedením známeho slovenského 
fotografa Mira Švolíka.
VŠVÚ v Bratislave a SI Praha

3.– 7.10.  9:00 a 10:30
Divadlo Alfa Plzeň  
ČESKO-SLOVENSKÉ DNI V PLZNI
ROZPRÁVKY JSOU POHÁDKY
Dvojjazyčné česko–slovenské bábkové predstave-
nie pre najmenšie deti. Dvaja herci zavedú deti do 
rozprávkovej krajiny, kde sa stretnú s princeznou, 
kráľom, zvieratkami aj lúpežníkmi a zistia, ako je 
slovenčina blízka češtine. 

Účinkujú:  Viera  Kučerová, Martin Matejka
Výprava:  Zuzana Štancelová, Réžia:  Ján Sebechleb-
ský
Připravilo Bonafide o.z. v rámci projektu MK ČR 
a ÚSŽZ v spolupráci s SI  

Viac informácií a celý program na www.sochor.
cz/sck  a www.mzv.sk/sipraha.

Pripravil Slovensko-český klub Plzeň a Slovenská 
informačná kancelária Plzeň v spolupráci s Plzen-
ským krajom, mestom Plzeň, Veľvyslanectvom 
SR v ČR, SACR, SI, Bonafide o.s. 

10.10.  18:00
Modrá sála SI
POCTA VOJTECHOVI KOCIÁNOVI, sloven-
skému lyrickému tenorovi.
Večer o živote s operou, a nielen s ňou.
Zoznámime sa tiež so známym entomológom 
RNDr. Matúšom Kociánom, Ph.D. , duchovným 
v Českom Brode, a Vojtěchom Kociánom, hobo-
jistom – synmi známeho tenora ND v Prahe.    
DOMUS, SI Praha

11. 10. 18:00
Galéria SI
XXL POHĽADOV NA SLOVENSKÉ VÝTVAR-
NÉ UMENIE
V4 

13.10.  13:00
ČRo Leonardo
DŽAVOTANIE
Rozprávanie po slovensky o Slovensku a Slová-
koch.   
www.rozhlas.cz/leonardo  
Pripravilo o.z. Bonafide v spolupráci s ČRo 
Leonardo a SI za finančnej podpory MKČR, 
RVČR a ÚSŽZ

14.10. 20:00
Divadlo Archa
MOSTY-HIDAK-GESHARIM-PHURTA-
BRIDGES 2012
Iva Bittová /CZ/, Leszek Mozdzer /PL/, Oskar 
Torok /SK/, Mihály Dresch /H/
Divadlo Archa v spolupráci s SI Praha, Poľským 
inštitútom a Maďarským kultúrnym centrom v 
Prahe

Slovenského inštitútu v Prahe, DOMUS ČR SM v ČR,  KSK, OS 
na mesiac september a október 2012
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Zmena termínov a programu vyhradená!
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V prílohe Klubové listy sme uverejnili 
článok o Hane Ponickej. Napísala som 
ho  zo    spomienok,  prečítaných  kníh 
spisovateľky i odbornej literatúry, kto-
rej ale nebolo veľa. Slávikove husličky 
boli aj mojou  knihou detstva. Viem si 
predstaviť,  aké  rozčarovanie  prinášali 
spisovateľke odmietnutia zaradiť jej kni-
hy do tlače. Veľmi si vážim ľudí, ktorí 
ovládajú  cudzie  jazyky  a  sprostredkú-
vajú  nám  svojimi  prekladmi  svetovú 
literatúru, ľudí, ktorí otvorene dokážu 
povedať pravdu v dobách, keď sa prav-
da „nenosí“ a mnohí tvrdia, že  kráľ je 
oblečený, hoci je nahý. 
      Tieto  vlastnosti  oceňujem  aj 
u  nepriateľov.  Nenadarmo  jedna 
antická  múdrosť  hovorí,  že  je  lepší 
múdry  a  charakterný  nepriateľ,  ako 
hlúpy a bezcharakterný priateľ.   

     Keď boli Listy v  tlači, dozvedela  som sa,  že   Hana Ponická v 90.rokoch 
odmietla vystúpiť proti Vladimírovi Mečiarovi a tým ho podporila na ceste 
k získaniu moci. Veľmi ma to prekvapilo. Dáma Novembra, odporkyňa oku-
pácie Československa, podporovateľka česko-slovenskej vzájomnosti a spoločnej 
štátnosti, ktorá bola toľké roky morálnou autoritou, zrazu nezasiahla. Mož-
no svoju úlohu zohrala skutočnosť, že tí, ktorých ona považovala za morálne 
autority,  na ktorých jej záležalo, už neboli medzi živými. Sklamalo ju aj pono-
vembrové správanie nás živých. Dala mu priechod nielen vo svojom vystúpení 
„Kto si čo zvolí“, ale následne i pasivite, na ktorú sme u nej neboli zvyknutí. 
Možno si myslela, že  už toho povedala dosť, že je známa svojím presadzova-
ním  česko-slovenskej vzájomnosti a že je treba prenechať slovo iným.
     V  závere  svojho  života    začala  pre nás  všetkých  vytvárať   medzinárodnú 
knižnicu M.M. Hodžu  v kaštieli v Podrečanoch, ktorý získala do vlastníctva.  
Knižnica mala obsahovať duchovné hodnoty Slovenska a Európy,  literatúru 
hnaných  a  vyhnaných,    literatúru  nositeľov  civilizácie  a  duchovnosti.  Mala 
obsahovať  literatúru polemík a obrán,  literatúru nezávislých postojov. Mala 
stelesniť  jej zásady hovoriť vždy pravdu a nikdy nikým neopovrhovať.  
     Vtedy  hľadala    už  len  trvalé  hodnoty  a  tie  okolo  seba  nachádzala  čoraz 
menej. Okrem spomínanej knižnice, ktorú venovala aj 21.augustu 1968.   

Helena Nosková, zástupkyňa šéfredaktora
Ilustrácia Zuzana Štancelová
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pracujúcich na dohody, a to takmer 119,5 mil. eur. Ďalšími 92,4 
miliónmi eur by mali rozpočet poisťovne vylepšiť ľudia zarábajúci 
viac ako 1 179 eur. Tým sa totiž od začiatku budúceho roka zvý-
ši maximálny vymeriavací  základ na platenie  sociálnych odvodov 
na 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Všetky tieto zmeny 
schválil Smer-SD v jednom zákone, a to v skrátenom legislatívnom 
konaní. Jedna z najväčších zmien v histórii novodobého Slovenska, 
keďže v druhom dôchodkovom pilieri  je 1,5 milióna občanov, sa 
udiala narýchlo počas leta a bez adekvátnej diskusie. Opozícia už 
avizovala,  že  po  nástupe  k  moci  vráti  odvody  do  druhého  pilie-
ra na dnešnú úroveň a nevylúčila, že zákon napadne na ústavnom 
súde. Dlhodobé zmeny, ktoré sa týkajú peňazí všetkých ľudí v hori-
zonte desiatok rokov, sa v štandardných demokratických krajinách 
prijímajú  iným  spôsobom.  Okrem  krátkosti  času  a  absentujúcej 
verejnej diskusie chýba základ – vysvetlenie udržateľnosti systému, 
argumentácia,  prečo  práve  päť  percent  a  nie  dve  alebo  sedem,  a 
hlavne čísla, čísla, čísla. Takto nikto nevie, čo toto opatrenie prine-
sie zo strednodobého a dlhodobého pohľadu. Jasné je len to, že v 
krátkodobom horizonte štátu nebude ročne chýbať 500 miliónov 
eur, ľuďom ale áno.
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Druhý kabinet Roberta Fica začína na úplne inej štartovacej 
pozícii ako jeho prvá vláda v roku 2006. Zatiaľ čo vtedy 
zdedil desaťpercentný rast po Mikulášovi Dzurindovi, čo 

patrične využil na prihrievanie si polievočky ako historicky prvého 
nástupcu, ktorý nemusí uťahovať opasky, teraz ho prijímanie nepo-
pulárnych  úsporných  opatrení  čakalo  bezprostredne  po  prevzatí 
moci. Paradoxne, nejde o staré záťaže z čias pred rokom 1989 alebo 
éry Vladimíra Mečiara, Dzurindu alebo Ivety Radičovej. Fico teraz 
musí krotiť deficity, ktoré nasekal sám v rokoch 2009 a 2010.
   Celkové zadĺženie Slovenska v roku 2008 bolo nižšie ako 30 per-
cent HDP a ročný deficit verejných financií dosahoval 2,2 percenta 
HDP. Potom prišli dva roky enormne vysokých deficitov cez 8 per-
cent, ktorými si premiér kupoval hlasy voličov, keďže kríza okrem 
istého prepadu výroby Slovensko nezasiahla – nemuseli sa sanovať 
banky, nespadol realitný trh a pod. Výsledkom je za tri roky nárast 
celkového dlhu o takmer 20 percentuálnych bodov tesne pod 50 
percent  HDP  a  predpokladaný  ročný  deficit  4,6  percenta  HDP. 
Radičovej pravicová vláda za rok  stiahla manko o tri percentuálne 
body, po jej páde už nebola vôľa šetriť, rozpočet sa schvaľoval počas 
predvolebnej kampane, a tak Smer-SD musí teraz stiahnuť ďalších 
1,6 percenta, aby sa zmestil do hranice ročného deficitu nižšieho 
ako 3 percentá, požadovanej eurozónou.
   Pokiaľ ide o politické body, marketingový súboj o šetrenie zatiaľ 
Fico  s opozíciou  jednoznačne vyhráva, po prvom kole  je 1:0 pre 
neho. Politických súperov veľmi jednoducho zatlačil do kúta, pries-
tor si vymedzil slovami, že ak nedajú návrhy na požadovaný objem 
šetrenia (cca 1,5 miliardy eur), nemajú právo kritizovať. Demorali-
zované stredopravé subjekty, ktoré stále netušia, ako sa majú v opo-
zícii správať, premiérovi skočili na lep a namiesto vrátenia lopty na 
druhú stranu ihriska v podobe vyjadrení o bezradnosti Fica vládnuť 
zahrali frašku, na úrad vlády poslušne doručili čiastkové návrhy, aby 
z nich predseda vlády urobil bezradných žiačikov. Okrem toho, že 
sa predseda vlády bravúrne zbavil zodpovednosti za vlastné nezod-
povedné hospodárenie z rokov 2006 až 2010 s odkazmi na potrebu 
šetrenia v celej únii a hlavne slovami, že šetriť by musel každý, kto 
by prevzal vládu, oslabil opozíciu v kritike svojich návrhov,  keďže 
tá teraz vystupuje v defenzívnej pozícii ako neschopná, ktorá nemá 
riešenia. A premiérov tromf predstavuje neustále opakovaná man-
tra, že úsporný balíček z dielne jeho jednofarebnej vlády sa dotýka 
iba majetnejších a bohatších občanov. Aspoň podľa preferencií sa 
dá súdiť, že ľudia tomu  zatiaľ veria.         
     Realita je samozrejme trochu iná. To, čo sa dá bez spochybne-
nia  kvitovať,  je,  že  Fico  ku  konsolidácii  pristúpil.  Potom  už  ide 
len o otázku spôsobu a formy. Najviac financií, 500 miliónov eur 
ročne, natečie do štátnej kasy z peňazí občanov, ktoré si sporili na 
osobných účtoch v druhom dôchodkovom pilieri. Smer-SD Dzu-
rindovu dôchodkovú reformu demontoval, príspevok do druhého 
piliera znížil z 9 na 4 percentá, ušetrených 500 miliónov eur ročne 
pôjde do Sociálnej poisťovne, ktorá sa tak bude menej zadlžovať. 
Kabinet  súčasne menil aj prvý dôchodkový pilier, najvýraznejšou 
zmenou je predĺženie odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky 
života, od roku 2017 sa bude dôchodkový vek zvyšovať každoročne 
asi o 50 dní.
   Spolu s dôchodkami vláda jedným zákonom zvyšovala aj výšku 
odvodov pre živnostníkov. Minimálne sociálne a zdravotné odvody 
pre SZČO od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 160,24 
eura na 185,3 eura mesačne. Sociálna poisťovňa by mala v budúcom 
roku vďaka vyšším odvodom pre samostatne zárobkovo činné oso-
by, dobrovoľných poistencov, poistencov štátu, ľudí pracujúcich na 
dohody a nadpriemerne zarábajúcich získať spolu 245,9 mil. eur. 
Najvyššia suma by mala do rozpočtu poisťovne pribudnúť od ľudí 

   Celý úsporný balík, ktorý by mal štátu ušetriť asi 2,2 miliardy eur, 
zahŕňa 22 opatrení. Približne 200 miliónov eur má priniesť špeci-
álne zdanenie regulovaných firiem. Zdania sa aj vklady občanov v 
bankách, čím štát získa asi 125 miliónov eur, ďalších 50 miliónov 
eur zaplatia banky na mimoriadnom odvode. Na vyššom zdanení 
tabaku  a hazardu  štát  plánuje  vybrať  asi  60 miliónov  eur. Končí 
rovná 19-percentná daň, daň pre firmy sa zvýši na 23 percent, čo 
by malo vyniesť štátu okolo 300 miliónov eur ročne, príjmy fyzic-
kých osôb  nad 3200  eur mesačne  sa  budú  zdaňovať  sadzbou 25 
percent.  Znovuzavedením  koncesionárskych  poplatkov,  ktoré  sa 
mali od budúceho roka zrušiť, získa štát okolo 90 miliónov eur roč-
ne. Zároveň sa zavedú nové poplatky – napríklad za zaregistrovanie 
nového auta, od 167 po necelých 3000 eur podľa objemu motora, 
rovnako sa zavedie nová každoročná platba za nehnuteľnosť podľa 
lokality a rozlohy. Vláda chce škrtnúť plošne desať percent objemu 
peňazí na nákup tovarov a služieb a päť percent z balíka na platy 
štátnych zamestnancov.
   Smer-SD ako jediná vládna strana s 83 poslancami v 150-člen-
nom  zákonodarnom  zbore  má  nespochybniteľné  politické  právo 
a mandát  riadiť  krajinu,  ako uzná  za  vhodné.  Z konsolidačného 
balíčka však zatiaľ vyplýva, že Smer-SD víziu o chode a rozvoji kra-
jiny nemá. Ak si odmyslíme zmenu v dôchodkoch,  jednofarebná 
vláda  nejde  do  štrukturálnych  reforiem,  ktoré  by  boli  dlhodobo 
udržateľné a v prospech rozvoja štátu. Takto na jednu stranu krvo-
potne naháňa do  rozpočtu každé  euro, na druhej  strane účelovo 
rozhadzuje. Na program zamestnanosti mladých chce z eurofondov 
použiť kabinet necelých 300 miliónov eur. A 70 miliónov eur  sa 
využije tak, že štát 2000 mladým ľuďom zaplatí vodičské preukazy a 
bude preplácať po dobu jedného roka cenu ich práce. V rámci dru-
hého projektu by mladí ľudia mohli získať prácu v malých a stred-
ných podnikoch. Štát by preplatil 95 % nákladov práce v prvých 

Úsporný 
balíček



Janošíkov festival jubiloval
Terchová oslavovala päťdesiatku

Silueta Rozsutca sa stráca v tme, terchovský amfiteáter sa však kúpe vo svetle výbornej nálady preplneného 
hľadiska uchváteného výkonmi tanečníkov z Lúčnice. „Strmo“ vstupujeme do diania – priam ako lúčničiarski 
junáci vykrúcajúci sa v piruetách odzemkov – jubilejného ročníka folklórneho festivalu v Terchovej. Spojeného 
s menom najslávnejšieho tunajšieho rodáka. 

12  mesiacoch,  avšak  spoločnosti  by  museli  garantovať  udržanie 
pracovných  miest  ešte  v  nasledujúcich  šiestich  mesiacoch.  Tretí 
program má podporiť zamestnanie mladých v rámci miestnych a 
krajských samospráv. Štát ako pri druhom projekte preplatí 95 % 
nákladov  na  prácu  v  prvých  12  mesiacoch,  za  čo  sa  však  samo-
správy budú musieť zaviazať, že udržia pracovné miesta v priebehu 
ďalšieho pol roka. Nech už to nazveme akokoľvek, efektivita vyzerá 
inak. Podobne vyzerá nápad zaplatiť za zlúčenie troch zdravotných 
poisťovní,  dvoch  súkromných  a  jednej  štátnej,  do  jedného  celku 
tak, aby na trhu pôsobil len štátny subjekt. Predpokladané náklady 
vo výške okolo 400 milióna eur nie sú ničím iným ako vyhadzo-

vaním zdrojov  smerom k finančným skupinám, keďže  štát  sa  vie 
dostať k poistencom súkromných zdravotných poisťovní aj inou a 
omnoho lacnejšou cestou. V každom prípade návrh štátneho roz-
počtu ešte hotový nie je. Ak vláda dotiahne zámery do konca, spl-
níme kritériá eurozóny, ale či sa Slovensko pohne reálne dopredu, 
zostáva otázne.         

Martin Guzi
Autor je novinár

Ilustrácia Zuzana Štancelová      
                 

Symfónia terchovskej 
hudby a fatranskej 
prírody
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Relax vo Fatre
   Poďme sa na „terchovský štátny sviatok“ – lebo i tak sa zvyknú 
označovať  Jánošíkove  dni  –  pozrieť  bližšie.  Za  polstoročie  junák 
(festival) prešiel od kolísky pôvodne „Jánošíkovho dňa“ cez bujaré 
mládenčenie až po zrelý mužný výraz medzinárodného podujatia. 
Vlastne  batoľa  (festival)  sa  ukázalo  ešte  v  roku  1959,  no  potom 
zatíchlo. Vraj sa odmlčalo „pod ťarchou“ vtedajšieho nového územ-
ného členenia, nenašiel sa organizátor. Ľudovejšia verzia zas hlása, 
že dôvodom mala byť  akási bitka  a  Jánošíkove dni boli úradnou 
cestou  zakázané.  Ktovie,  každopádne  z  plných  pľúc  sa  festival 
nadýchol  v  60.  rokoch  20.  storočia.  Prelomovým  bol  rok  1989, 
potom  sa našiel  veľký  sponzor,  festival  od  roku 1991 nadobúdal 
medzinárodný charakter. Predsa však – čo treba oceniť! – organizá-
tori nespretŕhali korene a folklór je stále kľúčovou témou Jánošíko-
vých dní. Za 50 rokov tancovalo v Terchovej 40 tisíc účinkujúcich 
z takmer 40 krajín. Pestrofarebný kolotoč programov sa rozkrútil a 
pomyselnou verzálou bola vernisáž výstavy Čriepky v kráse ukryté 
vo  výstavných  priestoroch  žilinského  kultúrneho  strediska.  Pro-
gram 50. slávnosti Jurka Jánošíka v réžii naslovovzatého odborníka 
Ondreja Demu otvoril o pár desiatok minút v Kultúrnom dome A. 
Hlinku jubilejný ročník na domácej pôde. Predstavili sa muzikanti 
a  speváci  z Terchovej,  Ďatelinka  a  speváci  z  Detvy,  so  zdravicou 
prišli Goralská muzika a Karpieli z poľského Koscieliska. Najsláv-
nostnejšou  súčasťou  programu  bolo  predstavenie  knižnej  pamät-
nice  z  autorskej  dielne  Petra  Cabadaja  a  ocenenie  46  osobností. 
Ľudí, ktorí významne prispeli k jeho vzniku, organizácii, rozvoju, 
propagácii i obsahovej profilácii... Získali pamätnú medailu a spo-
mínanú knihu. Na piatkovom večere Terchová, Terchová, krásavica 

V Terchovej žije najviac muzikantov na meter štvorcový.                                           

Jánošík bol opäť na rodákov pyšný!
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moja  sa divákom predstavil  folklórny výkvet  z  Jánošíkovho kraja 
a okolia. Iskrilo sa na pódiu i v tisíckach očí v hľadisku, atmosféra 
bola elektrizujúca a, veru, aj čo slabším tanečníkom „durkalo“ nohy 
a nespevákom hlasivky. Sobotňajší galaprogram v amfiteátri otvori-
lo vystúpenie Lúčnice predznamenané peknou udalosťou: 85-roč-
ný  jubilant Prof. Štefan Nosáľ,  veľkou časťou  života  i diela  spätý 
s týmto folklórnym telesom, prevzal ocenenie obce. Kto sa v dru-
hej časti sobotňajšieho večera tešil na tvorivú konfrontáciu dvojice 
špičkových  národných  telies  –  Lúčnice  a  národného  folklórneho 
súboru  Tanec  z  Macedónska,  neodišiel  sklamaný.  Pred  závereč-
ným ohňostrojom vystúpilo i zoskupenie vyše stovky muzikantov 
a spevákov – Terchovský symfonický orchester. Slovami  jeho šéfa 
a  dirigenta  Ruda  Patrnčiaka  povedané:  „Spevákov  a  muzikantov 
môže byť 100 až 150, sú z Terchovej a okolia a vo svojom repertoári 
majú Terchovú.“ Obec a hostia jej veľkého „rodinného“ jubilea sa 
zobudili do krásneho nedeľného rána. V ňom tradične pozornosť 
pútala (a mnohých veriacich i pripútala k najväčšiemu kostolu na 
Slovensku  zasvätenému  Sv.  Cyrilovi  a  Metodovi)  Svätá  omša  za 
nositeľov ľudových tradícií s aktívnou účasťou krojovaných muzi-
kantov a spevákov. Terchovcov z domova  i zo sveta. Títo súdržní 
lokálpatrioti majú zvyk. Prísť na Jánošíkove dni, akokoľvek ďaleko 
sú a ak čo len trochu môžu, šup do rodiska, pookriať medzi svoji-
mi pod fatranskými kopcami...  Od roku 1968 je neodmysliteľnou 
zložkou záverečného dňa atraktívny konský vozový sprievod. Bez 
neho by nikdy neboli  Jánošíkove dni úplné.  Jubilejný 50.  ročník 
festivalu vyvrcholil programom Prechádzky po kraji. Predstavili sa 
folklórne súbory a skupiny z Terchovej, severného Považia, Oravy, 
Kysúc, Turca a Liptova... Až dovtedy sa počasie držalo, no aj jeho 
dojatie prevládlo nad zodpovednosťou a obloha pokropila všetkých 
hojnými slzami v podobe silnej prietrže.                                                

Smer svetové dedičstvo!
   Výborná nálada, dobré počasie, hodnotné výkony folkloristov. Aj 
takto by sa dal zhrnúť jubilejný ročník Jánošíkových dní. Z pohľa-
du bežného návštevníka. No pohľad dramaturga musí byť určite 
trochu iný, pozornejší... Čo teda hovorí dramaturg posledných roč-
níkov P.  Cabadaj?    
   „Zainteresovaní urobili maximum, aby sme jubilejný 50. ročník 
oslávili  dôstojne  a  v  súlade  s  tradíciou  tohto  terchovského  „štát-
neho  sviatku“.  S  odstupom  času  si  začínam  čoraz  intenzívnejšie 

uvedomovať,  že  sa  to azda aj podarilo. Osobitne ma  teší,  že  sme 
nezabudli na ľudí, ktorí festival v minulosti rozbiehali, profilovali, 
podporovali a propagovali. História si tak prirodzene podala ruku 
so súčasnosťou, kontinuita pokračuje a prehlbuje sa.“ 
     O program sa počas  štyroch dní postaralo  takmer 1300 účin-
kujúcich;  atmosféru  doplnili  škola  ľudových  remesiel,  špeciálna 
prehliadka  Jánošíkovej  expozície;  záujemcovia  si  vlastnoručne 
vyrazili  Jánošíkov  dukát;  po  vernisážach  prezreli  kresby  Zdena 
Horeckého, zasmiali sa na kreslenom humore obsiahnutom v Dere-
ši Fedora Vica (rozdávajúceho úsmevy i venovania do rovnomennej 
knihy  na  pravom  dereši  z  poddanských  čias).  Nechýbali  Detský 
program a Tanečný dom, o pokračovateľov tradícií sa treba starať. 
V Terchovej to vedia a aj robia. Ako hovorí zástupca starostu obce 
Marián Zajac: ,,Terchová a folklór sú spojené nádoby. Ľudia ľudo-
vou tradíciou žijú, uchovávajú ju, zveľaďujú a pokračujú v nej.“
    Koniec dobrý, všetko dobré. Terchovská muzika (ako živá hudob-
ná tradícia) bola na sklonku roka zapísaná do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ocitla sa 
v trojčlennom výbere z celého sveta, pokúšajúcom sa aj o zápis do 
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Držíme pal-
ce! Na záver ešte jeden dôkaz kontinuity. O Terchovej sa právom 
hovorí,  že  v  nej  nájdete  najviac  muzikantov  na  meter  štvorcový 
(každá osada vraj kedysi mala svoju „muzičku“). Treba jedným dy-
chom dodať – dobrých! Nielen dobrých,  ale  cieľavedome nadvä-
zujúcich na dedičstvo predkov, hoci i v modernejších stvárneniach. 
Presne takým „telesom“ je i Nebeská muzika, zoskupenie mladých 
terchovských muzikantov citlivo oživujúcich osobitý hudobný štýl 
predkov. Opierajúc sa o metodiku, tempo, harmóniu, formu i dyna-
miku prameniacu z hlbiny vekov. Zároveň však všetko spomínané 
obohacujúc o modernistické prvky, invenčné hráčske postupy, ale 
aj schopnosť citlivo akcentovať potreby mladších poslucháčov. Bez 
toho, aby „podliezali“ latku náročnosti, tradičnosti a vkusu. Ivan-
ka  Moravčíková,  Ján  Patrnčiak,  Martin  Dikoš,  Vladimír  Dostál 
a  Andrej  Moravčík  (prajne  podporovaní  spravidla  reprezentantmi 
starších generácií) vydali už dva albumy, hlavne druhý však stojí za 
opätovné vypočutie si. Tak pre starších, ako aj mladších priaznivcov 
hudby vyvierajúcej z kvalitného prameňa a zurčiacej ako živá voda.

Text a foto Igor Válek

Nádhera vozového sprievodu    

Autor je spisovateľ a publicista, pôsobí ako hovorca 
Slovenskej národnej knižnice v Martine



Stát se to může každému z nás. Jste spořádaný občan, pracuje-
te, platíte daně, autem jezdíte jen povolenou rychlostí, tram-
vají  pak  jen  s  platným  ročním  kupónem.  Jednoho  dne  ale 

obdržíte od Dopravních podniků výzvu k uhrazení dlužné částky 
za jízdu bez platného dokladu.
   Nevěříte, že je něco takového možné? Že může nějaká organizace 
vymáhat od občanů zaplacení pokuty nebo dluhu, aniž se dotyčný 
skutečně něčeho dopustil? Je to možné. A to bohužel i s přispěním 
Městské policie. Chcete důkaz místu slibů? Tady je!

Šok první
   Paní F. je už léta vzornou úřednicí jedné pražské organizace. Jed-
nou na jaře obdržela výzvu, aby uhradila pokutu za jízdu „na čer-
no“ v prostředku MHD. Pro člověka, který běžně takové lumpárny 
nevyvádí, je takové nařčení urážlivé a pobuřující. Paní F. se proto 
začala bránit. Místo zaplacení pokuty odepsala Dopravním podni-
kům, že v uvedený den a v uvedenou hodinu tramvají nejela, navíc 
byla tou dobou prokazatelně na jiném místě. Tím pádem měla věc 
za vyřízenou. Žila v bláhové naději, že pokud by bývala byla kon-
trolována, tak by byla o tom musela něco vědět. Domnívala se, že 
tímto se toto trapné nedorozumění vysvětlilo.

Šok druhý
   Netrvalo dlouho a paní F. obdržela odpověď, ve které jí pan vedou-
cí odboru dopravní kontroly napsal, že její totožnost byla ověřena 
příslušníkem Městské policie. Dále paní F. osvětlil, že má možnost 
si Zápis o přepravní kontrole vyzvednout na Centrálním dispečin-
ku. Spravedlivě  rozhořčená paní F. okamžitě napsala odpověď, ve 
které  kromě  jiného  požadovala  informaci,  jakým  způsobem  byla 
v tramvaji identifikována. Nikdy totiž občanský průkaz neztratila, 
a proto byla přesvědčená, že došlo k nějakému omylu. Dopravní 
podnik se chytne za nos a za způsobené nepříjemnosti se omluví.

Šok třetí
   Odpověď z pera dopravního ředitele přišla brzy. Poučil paní F., 
že pokud cestující nemá u  sebe osobní doklady,  zajistí přepravní 
kontrolor ztotožnění cestujícího pověřenou osobou, tj. policistou. 
Osobní údaje cestujícího poté policista předá přepravnímu kont-
rolorovi za účelem vymáhání dlužné částky. Dopravní ředitel dále 
v dopise vyvrátil  její domněnku,  že pokud cestující nemá u  sebe 
doklady, nemá také přepravní kontrolor právo vypsat Zápis o kont-
role. Závěrem ji ujistil, že na základě jejího tvrzení o tom, že nebyla 
kontrolovanou  osobou,  není  možné  od  vymáhání  dlužné  částky 
upustit. 

Kdo za to může?
   Může za to paragraf 12 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní 
policii. Podle tohoto paragrafu je možné v případě, že oslovená oso-
ba nemá u sebe žádný průkaz totožnosti, provést ověření totožnosti 
s mírou  spolehlivosti  stanovenou  jmenovaným paragrafem.  Jinak 
řečeno, pokud se policista dotyčné osoby zeptá na jméno, příjme-
ní,  datum  narození,  rodné  číslo  a  bydliště,  a  ona  odpoví  tak,  že 
všechny údaje souhlasí, pak může dotyčnou osobu ztotožnit s tou, 
jejíž údaje ztotožňovaná osoba uvedla. A může to být klidně někdo 
jiný.  Revizor  pak  provede  zápis  o  provedené  přepravní  kontrole, 
kde uvede v kolonce dlužník jméno, příjmení a osobní údaje nadik-
tované kontrolovanou osobou. Že to nemusí být pravda, to nikoho 
netrápí. Rozjede se úřední mašinerie a může být – vymalováno! 

Co dělat?
   Metody vymáhání jsou někdy hodně nevybíravé a citlivější jedin-
ci, nebo lidé pracovně vytížení raději zaplatí, než aby kvůli několika 
stokorunám „riskovali“ nějakou polízanici. Dopravní podniky tím 
mohou přijít každý rok k docela slušné sumičce. Smutné na tom 
je, že takový postup Dopravní podniky i jejich právníci, kteří musí 
vědět, co za úskalí popsaná metoda ztotožňování může přinášet, se 
přesto  tváří  jakoby nic a zkoušejí do poslední chvíle výhrůžnými 
dopisy své zákazníky přimět k zaplacení pokuty.  
Podle  právníka  se  paní  F.  zachovala  vcelku  správně.  Reagovala 
na výzvu, dále sdělila své stanovisko, tvrdila, že to nebyla ona. V 
každém  případě  je  ovšem  vhodné  si  v  podobné  situaci  obstarat 
důkazy, kterými v případném sporu bude člověk  schopen proká-
zat, že na místě spáchání přestupku být nemohl. A to buď formou 
sepsání prohlášení podepsaného svědky, nebo potvrzením z práce, 
že byla tou dobou v zaměstnání a podobně. 

Smutný paradox moderní doby
   Fatální otázkou zůstává, co v případě, kdy třeba Dopravní podnik 
podá žalobu k soudu a žalovaná osoba nemůže doložit, že dopravní 
přestupek nemohla  spáchat? Může  se  totiž  stát,  že  přestupek byl 
spáchán v noci, nebo o víkendu a „ztotožněná“ osoba byla sama a 
relaxovala po těžké práci. CO POTOM? Potom už bude vše záležet 
na rozhodnutí soudu. A lehce se může stát, že budeme muset zapla-
tit pokutu za někoho, kdo se za nás úspěšně vydává. Vše legitimně 
a v souladu s platnými zákony. 

P.S. Pánové poslanci, není náhodou paragraf 12 odst. 4 zákona č. 
553/1991 Sb. o obecní policii výsměchem do očí slušným lidem?

Vlado Štancel
Autor je režisér, scénárista a spisovatel

Ilustrace Zuzana Štancelová
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Černým pasažérem 
proti své vůli
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Úspešná pražská Zemská jubilejní výstava z roku 1891 bola výsta-
vou územne ohraničenou Čechami bez zastúpenia Moravy a Sliez-
ska, kde sa predstavil nemecký aj český živel rovnakým pomerným 
zastúpením, čo bolo v súlade s vtedajšou národnostnou politikou 
v rakúskej časti monarchie. Ale už tu, niekde v okolí českej chalupy 
inštalovanej na výstave, sa zrodila myšlienka národopisnej výstavy, 
ktorá by svetu ukázala českoslovanský národ. Myšlienka bola cel-
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Slováci na Národopisnej 
výstave českoslovanskej
PRAHA 1895

19. storočie, najmä jeho druhá polovica priniesla do kultúrneho života novinku: organizovanie svetových, národ-
ných i regionálnych hospodárskych výstav. Prinášali zrakom očarených návštevníkov technické novinky a úspechy 
z rôznych oblastí vedy, továrenskej alebo remeselnej výroby a poľnohospodárstva. Obvykle boli sprevádzané boha-
tým kultúrnym programom. V mnohonárodnostnej habsburskej monarchii sa k trendu organizovania výstav pri ich 
koncipovaní pridal aj národnostný prvok. V našom regióne bola významnou Národopisní výstava českoslovanská, 
ktorá sa konala v roku 1895 v Prahe./* Z pohľadu Slovákov, ktorí boli v období po rakúsko – maďarskom vyrovnaní 
pod silnejúcim maďarizačným tlakom, bolo ich zastúpenie o to dôležitejšie, že o rok neskôr na slávnej Miléniovej 
výstave v Budapešti nebolo po samostatne prezentovanej slovenskej národnosti ani stopy. 

kom v intenciách hľadania nových možností českej politiky, ktorá 
po rakúsko – maďarskom vyrovnaní z roku 1867 stratila nádej na 
autonómiu podľa historického nároku  českého kráľovstva.   Kon-
cepcia  českoslovanského  dvojvetvového národa  znásobovala  počet-
nosť obyvateľstva aj rozlohu územia československého živlu oproti 
nemeckému tlaku, ktorý českí politici  čoraz viac pociťovali. Táto 
koncepcia bola zahrnutá už v prvom návrhu Františka A. Šuberta 

Slovenské kroje na národopisnej výstave

1. časť
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(riaditeľa pražského Národního divadla) na uskutočnenie výstavy, 
ktorú charakterizoval ako národopisnú výstavu kmene českoslovanské-
ho v Čechách, na Moravě, ve Slezku a v Uhrách na Slovensku.
     Uhorskej vláde bolo podobné spojenectvo proti  srsti: případné 
účastenství Slovákův uherských, jakož i předvídaná možnost návštěv z 
jiných zemí slovanských znepokojovaly také vládu v Budapešti, odkud 
hned při první zmínce o spolupůsobení Slováků spuštěna byla proti 
výstavě hrubá střelba. Preto aj prípravy slovenského zastúpenia na 
výstave  prebiehali  s  veľkými  problémami.  Na  Slovensku  nebolo 
možné zorganizovať krajinské prípravné výbory tak, ako tomu bolo 
v Čechách a na Morave. Až v roku 1894, pri návšteve otca myšlien-
ky národopisnej výstavy F. A. Šuberta v Martine vtedajšia slovenská 
kultúrnopolitická špička na čele s Matúšom Dulom založila výbor, 
ktorého  zástupcovia  sa  zúčastnili  aj  na  slováckom národopisnom 
zjazde  v  Hodoníne.  Práca  výboru  bola  podporená  súkromnými 

návštevami  z  Čiech,  ktorých  účelom  bolo  nakupovanie  zbierok 
pre výstavu. Na Šubertovu návštevu pred výstavou spomína Jozef 
Holuby  (O mojich stykoch s Čechmi v období predvojnovom): Keď 
som Šuberta na železnicu vyprevádzal, stavili sme sa v tom dome, kde 
nás už veselá matka s dcérou ako vyparádenou nevestou čakali. Šubert 
si ju so záľubou poobzeral zo všetkých strán a riekol, že by bolo pekne 
od nás, keby sme dva-tri páry takých mladých ľudí na výstavu do Prahy 
vystrojili. Je to reku priďaleká cesta a takéto dievčatá prikrehký tovar, 
než aby sme ho zverili na Pražanov. 
   Napriek opatrnému postupu uhorská vláda na viacerých miestach 
zasiahla do príprav zhabaním už nakúpených vecí zo Slovenska pre 
výstavu. Postoj rakúskej vlády k výstave ako čisto českému podniku 
tiež nebol pozitívny, ale neodvážila sa výstavu zakázať. Výstava bola 
s veľkou slávou otvorená 15. mája 1895,  trvala 5 mesiacov a videlo 
ju 2 065 000 návštevníkov.

Dymna izba

Muži Detva

Zastúpenie vo výstavnej dedine
   Srdcom výstavy bola českoslovanská dedina, 
ktorá mala tvoriť súčasť zamýšľaného Národo-
pisního musea, jaké dosud žádné museum náro-
dopisné, ba ani proslulý Skansen štokholmský, 
nemělo.
  Výstavná dedina predstavovala objekty ľudo-
vého  staviteľstva  (obydlia  spolu  s  hospodár-
skym  zázemím,  mlynom  a  kováčňou)  zosku-
pené okolo návsí, ktorému dominovala stavba 
dreveného kostola. Osobitne bola umiestnená 
valašská  osada  s  usadlosťou,  studňou,  zvoni-
cou, sušiarňou, vyhňou a kolibou. Dve stavby 
zo  Slovenska  boli  umiestnené  v  priestore  za 
kostolom. Bol k nim priradený aj kopaničiar-
sky dom z moravsko – uhorského pohraničia, 
ktorý  so  svojou  dvojpriestorovou  dispozíciou 
a pecou s otvoreným ohniskom patril k archa-
ickým stavebným typom. Lubor Niederle ho
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zaradil k obrazu bytu uherských Slováků, hoci dom bol postavený 
podľa predlohy z moravskej strany. V dome bola počas výstavy uby-
tovaná  mnohodetná  rodina  Frantášova,  ktorá  ukazovala  návštev-
níkom  „reálny  život“.  Podobný  spôsob  inštalácie  bol  použitý  aj 
v iných domoch. 
   Podľa pôvodného programu sa na výstave mali predstaviť kópie 
skutočných domov. Takto postupoval napríklad Dušan S.  Jurko-
vič spolu s architektom Urbánkom v prípade valašského oddelenia 
a  čičmianskeho gazdovstva,  ale  aj  iní:  architekt Makovec pri  laš-
sko-těšínskom  obydlí,  hanáckom  grunte,  architekt  Podhájsky  pri 
dome z Jaroměře. Ostatné predstavené objekty boli skôr kombiná-
ciou typických a zaujímavých prvkov jednotlivých oblastí, čo bolo 
výstave odborníkmi vytýkané. 
     Oravská drevenica, ktorá bola postavená tesármi Janom Tarba-
kom a Ľudovítom Sulekom z Oravy,  sa stretla s kritikou zo stra-
ny Dušana Jurkoviča. Námietky mal už proti výberu domu, ktorý 
podľa jeho mienky neukázal to, čo je pre oravské ľudové staviteľstvo 
typické.  Dom  nereprezentoval  ani  dekoratívnu  vyspelosť  chalúp 
z hornej Oravy, ani charakteristický pôdorys a vnútorné členenie 
domov  z  dolnej  Oravy.  Aj  jeho  snaha  o  pravdivosť  kópie  vyšla 
naprázdno:  Tesaři slovenští... i když byli upozorněni na jednotlivé 
citelné nedostatky chalupy... nezměnili na své práci ničeho, odbývajíce 
námitky tvrzením, že sa to tak u nich doma robí.  V oravskej chalupe 
do polovice augusta predvádzala svoje umenie vyšívačka Katarína 
Talajková z Nitrianska. Iná Slovenka, Anna Kubalová z Krakovian 
paličkovala v juhomoravskej chalupe z Tvrdoníc.
   Čičmiansky poschodový dom, snad nejpamětihodnejší to stavba po 
stránce národopisné na celé výstavě, Jurkovič nielen projektoval, ale 
v zime roku 1894 aj priamo v obci zakreslil podobu Joklovho domu, 
podľa ktorého bol model na výstave postavený. Jozef Holuby píše o  
Jurkovičovom prínose k „objaveniu“ Čičmian: Do jeho príchodu do 
Čičmian sme ani dobre nevedeli o tom, že takého mena dedina jestvuje 
na Slovensku. Až náš Jurkovič nám na ňu posvietil a teraz putujú 
k nej umelci. Prípravný výbor výstavy na čičmiansku architektúru 
tesne pred výstavou upozornil profesor  Jan Koula, ktorý už pred 

*/ O výstave informovali všetky významné české denníky a časopisy, podrobne napríklad Český 
lid, Naše doba, Světozor, zo slovenských priniesol podrobný opis Obzor. Z výstavy bola vydaná 
výpravná publikácia Národopisní výstava českoslovanská 1895, ktorá mapovala celú výstavu od 
príprav až po založenie Národopisního musea. V nej svoje príspevky uverejnili aj Pavol Socháň 
O kroji lidu slovenského v Uhrách a Dušan Jurkovič Čičmanské gazdovství a Oravská chalupa. Pre 
ilustráciu sme v tomto príspevku použili reprodukcie fotografií z uvedenej publikácie.

rokom 1890 navštívil pri svojich cestách Slovenskom aj Čičmany. 
Svoje poznatky potom prezentoval v prednáške o slovenskom kroji 
v pražskom Rudolfíne v roku 1890 (publikovaná bola v prvom roč-
níku Českého lidu). Odborníci vyzdvihovali v prípade čičmianskej 
stavby hlavne fakt, že predstavuje pozostatok zádruhy nejdřevnější 
doby slovanské, ktorú napríklad L. Niederle chápe ako  prvotní for-
mu společenskou. Tato z českých dědin již vymizela. Jen poslední zbytky 
možno ještě zahlédnouti v zapadlých úvalech slovenských Karpat, na 
př. v Čičmanech. 
   Súčasťou gazdovstva boli aj maštale a včelín (ďalšie hospodárske 
budovy, ktoré mal Jurkovič v úmysle postaviť, nebolo možné rea-
lizovať pre krátkosť času a nedostatok financií). Predná  izba bola 
zariadená ako skutočná čierna izba s rozľahlou pecou a otvoreným 
ohniskom  v  jednom  kúte  a  masívnym  stolom  zabudovaným  do 
konštrukcie  stavby  v  protiľahlom.  Inštalácia  bola  oživená  figurí-
nami v čičmianskom kroji, ktoré predstavovali bežné činnosti ako 
pečenie  chleba  či  tkanie  na  krosnách.  Mladšia  zo  žien  v  rukách 
s  obsielkou  sa  podľa  Jurkovičovho  opisu  práve  chystá  do  mesta 
zaplatiť dane. Terézia Vansová dojem z návštevy opísala takto: Pri 
dverách sme zastali, prekvapené zjavom, aký sa podal našim zrakom. 
Neďaleko dvier stoja krosná a za nimi sedí muž trochu zohnutý, akoby 
práve ľavou rukou udrel bidlami o pročest. Z jeho pravej strany obďaleč 
stojí mladá ženička v čičmianskom kroji a podáva mužovi zošit, na 
ktorom zreteľne vidíme nápis: „adókönyvecske“. Tento nemý výstup, 
držanie tela figuríny mocne dojal našu myseľ. Až sem, ľud môj, ide za 
tebou tvoja trýzeň, do týchto stánkov, ktoré ti vybudovala bratská ruka, 
prenasleduje ťa večná krivda…
Dokončenie v nasledujúcim čisle.

Katarína Kozáková
Autorka je etnografka žijúca v USA

Interiér oravskej chalupy

______



Spočiatku bol aktívnym basketbalistom, no postupne zvíťazil 
uňho tenis.  Bol majstrom Československa vo dvojhre (1969), 
získal  niekoľko  titulov  vo  štvorhre,  v  rokoch  1966-1973 

reprezentoval v Davisovom pohári, kde vytvoril výbornú dvojicu s 
Janom Kodešom. Raz sa vyjadril, že vyhrať v tenise stratený zápas 
prináša väčší pocit šťastia ako orgazmus: „Tie pocity sú podobné. 
Rozdiel  je  len v tom, že kým to šťastie pri  tenise môže pociťovať 
len málo ľudí, pocity pri orgazme môže zažiť trebárs aj zajac... Len 
ten, kto má vôľu, silu a optimizmus prekonávať prekážky v tenise, 
môže hlboko prežívať takéto pocity. Sú však aj hráči, ktorí takýto 
pocit nemajú prakticky nikdy v živote. Buď podávajú supervýkon, 
alebo inokedy im to vôbec nejde a vtedy je zápas pre nich strate-
ný. A  tak  im vlastne ostáva  len  ten orgazmus.“  Jan Kukal dosia-
hol  v  tenise pozoruhodné úspechy  ako hráč  a neskôr  ako  tréner. 
V Rakúsku viedol Mustera, Skoffa a Huberovú, v Československu 
Lendla, Mandlíkovú, Maršíkovú, Šmída, na Slovensku Nagyovú, 
v  Čechách  Nováka... Tých  mien  by  bolo  ešte  oveľa  viac.  Aký  je 
vlastne tenisový tréner? „Kdekto sa snaží nájsť najrôznejšie definí-
cie,  ale  tým  sa  často  smejem. Nie  som nič  iné  ako učiteľ  tenisu. 
Sú rôzni experti na talenty, ktoré potrebujú do svojich šestnástich 
rokov mimoriadnu starostlivosť. Najlepší  som bol pre  tých, ktorí 
prechádzajú z juniorskej do seniorskej kategórie, alebo pre tých, čo 
sa tlačia do prvej svetovej päťdesiatky.“ Aké vidí Jan Kukal rozdiely 
pri práci s mužmi a ženami? „S mužmi si tréner menej zahrá, lebo tí 
potrebujú trénovať s lepšími sparringpartnermi. Príprava s mužmi 
je skôr v polohe „sluhu a pána“. Ja som hrajúci tréner a nemôžem 
byť bez toho, aby som minimálne dve hodiny denne nehral. Preto 
radšej trénujem ženy a koučujem mužov. Myslím si, že kým v žen-
skom tenise môže tréner znamenať asi štyridsať percent výkonu, v 
mužskom je to len asi dvadsať.“
   Podľa Jana Kukala dnes už nie je základom úspechu talent, ale 
usilovnosť  a  skutočne  tvrdá  práca.  Dá  sa  talent  spojiť  s  drinou? 
„Dá, ale záleží na vplyve okolia. Boris Becker raz povedal krásnu 
vetu – vrcholový tenis veľmi bolí. Hráte na rôznych kontinentoch, 
pri časových rozdieloch, niekedy je na dvorci až päťdesiat stupňov, 
zápasy majú aj päť setov. Keď chcete vyhrať turnaj, musíte podať 
tri-štyri výkony na hranici možností v priebehu pár dní. Keď vybeh-
ne  trebárs atlét na  trať, nemôže veľmi premýšľať, nič mu „nejde“ 
do hlavy. Tenistovi  toho počas  štvorhodinového zápasu prebehne 

hlavou toľko, že by z toho vznikla aj kniha.“ Jan Kukal mal aj dvoj-
ročný kontrakt s Ivanom Lendlom. Bolo to v čase, keď neskoršia 
svetová  jednotka  prechádzala  z  juniorov  medzi  dospelých.  Práve 
Lendl bol  známy tvrdou prípravou: „Ivan  skutočne musel všetko 
vydrieť, ,domakať‘. Bol schopný pri tréningu omdlieť, čo som tiež 
zažil. Nik netrénoval tak tvrdo ako on. Dokázal predviesť doslova 
masochistické výkony.  Musel najskôr zdolať sám seba. Dobre ve-
del, že potrebuje hrať viac než ostatní. Naše spojenie bolo ideálne. 
Dodnes používam jeho rozcvičky či iné metódy, na náplň niekto-
rých tréningov sme prišli spolu a ťažím zo spolupráce s ním. Bol 
navyše najlepším psychológom, akého som v tenise poznal. U svo-
jich konkurentov – Connorsa, McEnroa, Beckera – hľadal nedo-
statky a dokázal ich nájsť. Bol aj zdravo sebavedomý. Keď po prvý 
raz prehral s Vilasom, hneď v šatni vyhlásil, že nabudúce ho zdolá, 
lebo vie, ako treba proti nemu hrať.“
   Ivana Lendla možno spomenúť aj v súvislosti s Kukalovou záľu-
bou – výtvarným umením: „Mal podobnú ideu ako ja – chcel zbie-
rať nejakého českého umelca, ktorý bol známy vo svete. Odporučil 
som mu Muchu, ktorý bol veľkým obdivovateľom žien a celý život 
maľoval väčšinou ženy. Chlapom sa to páčilo a to je v zberateľst-
ve veľmi dôležité. Osudové bolo Lendlovo stretnutie v roku 1981 
so spisovateľom Jiřím Muchom, synom slávneho maliara. Bol som 
pri  tom.  Ivan  úplne  podľahol  čaru  Muchovho  umenia.  Legálne 
kúpil od  jeho  syna  cez Art  centrum veľký  súbor plagátov  a dnes 
má v tomto smere najväčšiu zbierku na svete.“ A ako sa vlastne k 
výtvarnému umeniu dostal Jan Kukal? „Môžem o sebe neskromne 
povedať, že som jeden z mála tenistov, ktorí nemali problémy po 
pomerne krátkej kariére s ďalším uplatnením. Po štúdiu na Karlo-
vej univerzite v Prahe som sa stal poľnohospodárskym inžinierom, 
a keďže nám v šesťdesiatych rokoch po prehre v Davisovom pohá-
ri odobrali doložky potrebné na ďalšie cestovanie,  mohol som sa 
popri tenise venovať všeličomu inému. Popri spomínanom štúdiu 
aj druhému športu, ktorým bol basketbal a rad prišiel aj na môjho 
koníčka – výtvarné umenie. Zásluhu na tom mala aj moja matka, 
ktorá  ma  ako  dieťa  vodila  po  rôznych  galériách.  Sprvoti  som  to 
nemal rád, ale naučil som sa pozerať na tieto diela a veľmi som si  to 
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Jan Kukal je učiteľ tenisu a nadšenec výtvarného umenia

Lendl musel 
zdolať sám 
seba
Bol výborným tenistom, neskôr sa stal uznávaným 
trénerom. Bol aj nehrajúcim kapitánom tímových 
reprezentácií. S družstvom žien Československa vyhral 
Pohár federácie, viedol aj mužov Čiech a bol aj prvým 
kapitánom slovenských žien. Postupne ho opantalo 
výtvarné umenie a je i  milovníkom pekných záhrad, 
ktoré vie aj sám založiť. Je typickým „Čechoslovákom“. 
Narodil sa v Prahe a od roku 1969 žije na Slovensku, 
kde sa aj oženil. Skvelý diskutér, ktorý 13. septembra 
oslávi sedemdesiatku – Jan Kukal.



obľúbil. Už z prvého zárobku som si kúpil obrázok i sošku 
a počas mojich ciest po turnajoch som nebehal len medzi 
hotelom a dvorcami. Navštevoval som rôzne svetové múzeá 
a galérie. Naučil som sa mať zrakovú pamäť a viem, kto-
ré obrazy sa kde nachádzajú. Nepovažujem sa za nejakého 
experta, ale najdôležitejšie pre mňa ostáva rozoznať dobrý 
a zlý obraz. Ako som sa dozvedel, to je problémom aj pre 
väčšinu odborníkov...“
   Jan Kukal sa považuje za nadšenca výtvarného umenia. 
Má v ňom rád všeličo, no najviac  inklinuje ku kubizmu: 
„Na mojej amatérskej púti v tejto oblasti som mal niekoľko 
zastávok. Hľadal som teoreticky, kedy bolo československé 
umenie vlastne svetové. Začal som devätnástym storočím, 
no postupne som zistil, že realistické obrazy sa mi po urči-
tom čase „okukajú“ a nič nové v nich nenachádzam. A tak 
som to postupne začal hľadať v dielach zo začiatku dvadsiateho 
storočia, samozrejme, narazil som na kubizmus, ktorý mi 
učaroval na dlhé  roky. Obľúbil  som  si Picassa  a nadchol 
ma najmä Georges Braque,  ktorého obrazy  sú pre mňa 
najmilšie. Žiaľ, sledujem ich len vo veľkých svetových galé-
riách. Potom nasledovali výtvarníci Emil Fila či Antonín 
Procházka, ale veľmi rád mám i slovenské kubistické obra-
zy.“ Prečo ho tak nadchol kubizmus? „Pri žiadnych iných 
obrazoch alebo sochách som nezostával na výstavách  tak 
dlho.  A  keď  som  sa  tam  vracal,  vždy  som  objavil  niečo 
nové, ako keby som ich videl po prvý raz.“ Jan Kukal pri-
pravil v deväťdesiatych rokoch minulého storočia viacero 
tenisových exhibícií, na ktorých sa v Bratislave predstavili 
Becker, Lendl, Newcombe, Roche, Navrátilová, Hingiso-
vá,  Sanchezová  a  ďalší  svetoví  tenisti.  Potom  prešiel  na 
prípravu výstav. Čo má spoločné tenis a výtvarné umenie? 
„Výtvarník je tiež akýsi osamelý bežec, ktorý musí v sebe 
všetko prežiť, musí sa sústrediť. Rovnako dôležitá je tech-
nika, ktorá nepríde zo dňa na deň, ale  získava  sa  rokmi. 
Podobné  je  to aj  s  tenistom. Napríklad  to, čo hrá Roger 
Federer, je umenie. Rozdiel je podľa mňa v tom, že umelec 
sa vytrápi s maľovaním obrazu, ale na to, či je dobrý alebo 
zlý, neexistujú objektívne kritériá. Jeho dielo sa buď páči 
alebo nepáči.“
   Výstavy, ktoré pripravil Jan Kukal, mali vždy značný ohlas. 
Spomeňme aspoň niektoré: Mucha, Zrzavý, Lada, Čapek, 
Galandovci, kubistická Pocta Picassovi a ďalšie. Ostáva mu 
vôbec čas na ďalšiu záľubu, ktorou je záhradníctvo? Raz sa 
vyjadril,  že každý  rok na  jar  založí  jednu  záhradu.  „Viac 
časovo nestihnem, ale snažím sa profitovať z toho, čo som 
sa v mladosti naučil. Počas štúdia sme chodili pracovať do 
okrasnej škôlky v Lánoch, kde bol odjakživa prezidentský 
palác. Robili sme tam aj desať hodín denne, naučil som sa 
v praxi presádzať stromy, množiť ihličnany a všeličo iné, čo 
by som sotva vedel len zo sedenia v školskej lavici. Strávil 
som tam dva roky, čo nemalo dobrý vplyv na moju teni-
sovú kariéru, ale všetko zlé je na niečo dobré. Získal som 
k  tejto  práci  veľký  vzťah  a  vždy  som  túžil  meniť  ovocné 
záhrady na okrasné. Mám rád ihličnany, lebo ostávajú nád-
herné po celý rok a majú veľký pôvab, keď je sneh. Stalo sa 
to celosvetovým trendom a som rád, že som s tým začal už 
pred štyridsiatimi rokmi.“ S Janom Kukalom sú neodmys-
liteľne spojené aj cigary. „To už je skôr zlozvyk ako koníček. 
Zrodil sa až počas mojej trénerskej kariéry. Málokto si vie 
predstaviť, čo prežíva tréner počas zápasu svojho zverenca. 
Dostaví sa skutočne obrovský stres, a tak som pri takých 
stretnutiach  začal  fajčiť  cigary.  Preto  nemám  rád  halové 
turnaje, lebo sa musím bez toho zaobísť. Poznám samozrej-
me aj lepšie pocity, ako je takéto fajčenie, ale jedna cigara 
po raňajkách ku kávičke je perfektná. Začínať takto deň sa 
mi páči, i keď uznávam, že naozaj je to zlozvyk. Od cigare-
ty sa odnaučiť dá, od cigary nie.“

Svetozár Okrucký
Foto archív autora

Autor je novinár
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Pod  týmto  názvom  sa  v  Modrej  sále  Slovenského  inštitútu 
v Prahe konala v termíne 20. 6. – 31. 7. 2012 výstava foto-
grafií slovenskej fotografky Jany Čavojskej.

        Jana Čavojská sa narodila 27. júla 1980 v Liptovskom Hrádku. 
V roku 2005 ukončila štúdium práva na Trnavskej univerzite. Ako 
fotografka spolupracuje napr. s týždenníkom PLUS 7 DNÍ, s časo-
pisom NOTA BENE a s ďalšími médiami. 
     Takmer dva roky pôsobila v Správnej rade občianskeho združenia 
Človek  v  ohrození,  ktoré  poskytuje  rozvojovú  a  humanitárnu 
pomoc v dvadsiatich piatich krajinách sveta. Pravidelne dokumen-
tuje rozvojové projekty ďalšej slovenskej mimovládnej organizácie 
eRko,  čo  je hnutie kresťanských  spoločenstiev detí,  a pôsobí  ako 
podpredsedníčka a štatutárny zástupca združenia Berkat na Sloven-
sku, ktoré pomáha ľuďom z rôznych kultúr na Slovensku, v Afga-
nistane a Maroku. 
     Ťažko  povedať,  či  prvotným  impulzom  k  fotografovaniu  bola 
humanitárna práca a angažovanosť v tejto oblasti alebo opačne, či 
sa vďaka svojej práci pre humanitárne organizácie rozhodla cestovať 
po svete, písať a najmä fotiť. Pretože vo svojej reportážnej fotogra-
fickej tvorbe sa zameriava na každodenný život bežných ľudí,  ich 
problémy a  radosti, dopady  rozhodnutí vo  sfére  „veľkej politiky“ 
na tento mikrosvet v rôznych častiach sveta. Jej fotografie sú nešty-
lizovaným a neprikrášľovaným zobrazením skutočnosti – nie vždy 
príjemnej, ale pravdivej.
       Za  svoje  fotografie  získala  viacero ocenení,  naposledy  v  roku 
2011 cenu v kategórii Fotografia v novinárskej súťaži Slovenského 
syndikátu novinárov a nomináciu na hlavnú cenu v kategórii Foto-
grafia v súťaži organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti.
     A čo ju neustále ťahá do sveta? Čo ju núti pozerať na svet a ľudí 
cez objektív? Ako sama povedala v jednom rozhovore, je to hlav-
ne  zvedavosť.  Zvedavosť  na  ľudské  príbehy,  životné  podmienky, 
v akých ľudia žijú a túžba prísť na to, prečo je ten-ktorý kúsok sveta 
v takom stave, v akom je.

Tisíc životov 

    Cestovanie sa u nej spája s potrebou reprodukovania zážitkov cez 
fotografie a reportáže, vyhľadáva ich a v zahraničí im venuje takmer 
všetok čas. Miluje nové miesta, ľudí, zážitky. Je to akýsi vnútorný 
nepokoj, ktorý jej nedovolí zostať dlho na jednom mieste a niekedy 
ju až nezdravo ženie z miesta na miesto...
    A tak jej fotografie prinášajú príbehy pacientov nemocníc v Juž-
nom  Sudáne,  v  ktorých  pracujú  aj  slovenskí  lekári  a  ktorý  patrí 
medzi mladé africké  štáty –  svoju  samostatnosť  získal  len nedáv-
no  a  tiež  patrí  k  najmenej  rozvinutým  regiónom  sveta.  Príbehy 
vysídlencov v Gruzínsku, príbehy rumunských Slovákov, indických 
cirkusantov,  čínskych  lodníkov,  egyptských  svadobčanov...  Fotila 
pohreb Slobodana Miloševiča, biznismenov v  Indii,  jej  fotografie 
Haiti zobrazujú krajinu v októbri 2011, takmer 2 roky po zemetra-
sení, ktoré zničilo veľkú časť hlavného mesta Port-au-Prince a z tisí-
cov jeho obyvateľov urobilo bezdomovcov.
    Pri príležitosti vernisáže jej výstavy v SI Praha som si dovolila tej-
to zaujímavej mladej žene s nepokojnou a dobrodružnou povahou 
položiť pár otázok, pretože tak, ako majú hĺbku jej fotografie, má 
hĺbku aj jej duša.

Ako ste sa k fotografovaniu dostali, mali ste takéto ambície už skôr? 
Prečo práve reportážna fotografia?
   Nikdy som nefotila. Raz, ešte ako dieťa, som dostala nejaký fotoa-
parát, do ktorého sa pozeralo zhora a mal veľa manuálnych funkcií. 
Nafotila  som celý film, mama ho potom dala vyvolať, ale nič na 
ňom nebolo, bol úplne čierny...
   Potom, pred deviatimi rokmi, som bola s kolegom, fotografom 
a reportérom Vladom Kampfom v slovenských dedinkách v Bihor-
ských horách  v Rumunsku  a  on mi požičal  svoj  digitálny  fotoa-
parát.  Vtedy  sa  mi  neuveriteľne  zapáčilo  vyjadrovať  sa  obrazom, 
fotografiou.  Hneď  som  si  kúpila  vlastný  fotoaparát  a  začala  som 
to skúšať. Vladovi Kampfovi ďakujem za veľa. On ma k fotografii 
priviedol a veľa ma toho naučil. Páči sa mi, ako každý z fotogra-

Jany Čavojskej 

Jana Čavojská
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fov rozdielne vníma svet a môže svoje príbehy vyrozprávať svojím 
vlastným spôsobom. Len škoda, že takého „photostories“ nemajú 
v slovenských médiách takmer miesto.

Čo na vás najviac zapôsobilo z fotografovaných objektov, ľudských 
príbehov resp. ktorá z navštívených krajín?
      Nefotografujem  primárne  krajiny,  ale  príbehy,  nejde  mi  o  to, 
aby  som čo najviac precestovala a čo najviac  z krajiny videla,  ale 
o zachytenie konkrétneho príbehu. Veľmi zaujímavé boli nemocni-
ce v Južnom Sudáne. Bola som tam krátko po podpísaní prímeria 
po vojne, ktorá trvala takmer päťdesiat rokov, a bol  to úplne  iný 
svet než na aký sme zvyknutí. Nič sa tam nevyrábalo, takmer nič 
nepestovalo,  asfaltové  cesty  tam  neexistujú,  poschodové  budovy 
tiež veľmi nevidieť. Stádo kráv je pre nomádskych pastierov niečo 
ako bankový účet. Kmene tam stále medzi sebou bojujú, väčšinou 
o kravy a o ženy. Ale majú aj vlastné, veľmi zaujímavé tradície.

Ktorú  časť  Slovensku  máte  rada?  Je  to  váš  rodný  kraj  alebo  iný 
kút? 
     Po Slovensku  sa občas  rada  túlam,  samozrejme, páči  sa mi na 
Liptove a v Tatrách, hory mám zrejme v krvi. Liptov je turisticky 
zaujímavý v zime aj v lete. Ale mám rada aj krajinu okolo Dunaja, 
juh Slovenska, kopce okolo Novej Bane, Slovenský raj,  severový-
chod so starými drevenými cerkvami... Je toho veľa. Všade sa cítim 
dobre, všade je niečo pekné.

Čo robíte, keď nefotíte a nepíšete?
     Nakrúcam. Táto práca je časovo náročná, žurnalistika nepozná 
víkendy ani sviatky. Nikdy netušíte, čo bude zajtra alebo o pár dní. 
Rada sa stretávam s priateľmi, športujem, keď mi zvýši čas, chodím 
do hôr. Ale toho času je skutočne veľmi málo. Je nevyhnutné sledo-
vať svetové aj domáce dianie, práce iných fotografov – reportérov 
a dokumentaristov, nové trendy vo svetovej žurnalistike a fotogra-

fii, vzdelávať sa v technike, neustále hľadať nové témy, vyhľadávať aj 
rôzne možnosti grantovej podpory pre fotografické projekty. S pri-
ateľmi sme založili občianske združenie Berkat a podporujeme pár 
malých projektov v Afganistane a Maroku – predajom ručne šitých 
bábik  zbierame financie na operácie očných  rohoviek nevidiacim 
v Afganistane, v marockej dedinke Agouti podporujeme miestnu 
školu materiálnym vybavením, pre nadané dievčatá hľadáme spon-
zorov na štúdium v meste, pre komunitu môžu ľudia na Slovensku 
formou mechanizmu skutočného darčeka kúpiť ovce, kozy, ovocné 
stromy, hydinu. Vidím veľký význam v drobnej, ale vhodne zacie-
lenej rozvojovej pomoci. No a niekedy fotíme a nakrúcame svadby. 
Aj to je príjemná práca – byť v blízkosti dvoch ľudí v takom vzác-
nom životnom okamihu.

Aké sú vaše plány do budúcna, kam sa chystáte?
Prednedávnom som sa vrátila z Barmy. Bolo to tam veľmi zaujíma-
vé. Takéto cestovanie je finančne dosť náročné a honoráre od redak-
cií už nie sú ani zďaleka také vysoké, že by si reportér na voľnej nohe 
dokázal pokryť  čo  len náklady  (nieto ešte  z  takej práce prežiť...). 
Takže najprv musím našetriť. Už dva  roky pomaličky  realizujem 
fotoprojekt na Kaukaze – fotografujem život okolo ropovodu Baku 
– Tbilisi – Ceyhan. S Vladom Kampfom pripravujeme dokumen-
tárny film, odohráva sa v desiatich európskych štátoch, takže moje 
najbližšie cesty budú pravdepodobne viesť práve do nich.

A čo pokladáte za najúžasnejší a najsilnejší zážitok na cestách? 
   Pohostinnosť ľudí, ktorí sami majú veľmi málo, takmer nič, ale 
radi sa rozdelia aj s tým málom a dokážu si človeka uctiť.
                                           • • •
     Dúfajme,  že  Jane  jej  zvedavosť  a  záujem o osudy  ľudí  vydržia 
a ona sa i naďalej bude túlať s fotoaparátom v ruke, aby svoje zážit-
ky sprostredkovala aj nám.

Ingrid Hohošová
Foto Jana Čavojská

Bodonoz, 
Rumunsko 2004
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Reč bude o Poľsku a Krakove. Meste kostolov, zvoniacich zvo-
nov, staroby na lavičkách v parku a detstva nad Vislou. Mes-
te holubov, labutí a spiacich kráľov. O káve v podniku Vis-a-

vis na námestí alebo v blízkom Rio. Meste, v ktorom melancholik 
pociťuje melanchóliu dvojnásobne. Bude to teda malý krakovsko-
poľský slovník pre všetkých, ktorým sa v blízkej (alebo neskoršej) 
budúcnosti podarí toto mesto či krajinu navštíviť. 
Zapraszamy (pl. pozývame).

Antikvariáty
      Je pre mňa záhadou, aké vzácne a pritom  lacné knihy  sa dajú 
kúpiť v pražských antikvariátoch. Na stole predo mnou ležia Bese-
dy lidu, laciný (!) prostonárodní obrázkový časopis, celý ojedinelý 
ročník 1909, ktorý som našla za 50 Kč ležiaci niekde na Valentin-
skej. Obrázky, kresby, reprodukcie a dobový zmysel pre humor za 
cenu  nižšiu  ako denné menu  v neďalekej  študentskej  reštaurácii. 
V krakovských antikvariátoch podobné skvosty síce nájdeme tiež, 
ale ich cena bude omnoho vyššia, nehovoriac o obmedzenom počte 
miest, v ktorých sa dajú zohnať naozaj kvalitné kusy. Pre bibliofilov 
môžem teda odporučiť obyčajný blší trh pri zastávke „Hala targo-
wa“. Alebo nielen pre bibliofilov, ale aj zberateľov všetkého možné-
ho - od starých pohľadníc, fotoaparátov, cez socialistické hračky až 
po plynové masky.

Bez-čas
   Život v Krakove sa líši od atmosféry veľkých európskych miest. 
Je útulnejší a príjemnejší. Píšuc o „bez-čase“ myslím na dôchodcov 
hrajúcich šach pri rieke, krčmy plné ľudí vo dne a v noci (celkom 
príjemné miesta  sú otvorené nepretržite)  alebo Planty, ktoré,  tak 
ako  viedenská  Ringstraße,  vznikli  ako  výsledok  zbúrania  honos-
ných  mestských  hradieb  a  dnes  slúžia  ako  priestor  pozvoľných 

prechádzok.  Keď  prídete  do  Krakova,  neponáhľajte  sa.  Akoby  aj 
tu platilo české „to chce klid“. Minimálne pre  turistov a  starších 
Krakovčanov.

Drak (krakovský)
     Drak  je  súčasť mestskej atmosféry a hlavný hrdina najznámej-
šej krakovskej legendy. Toto mohutné dračisko (pomník pri rieke) 
niekedy dýchalo ohňom zadarmo, ale z dôvodov čiste ekonomic-
kých je dnes nutné poslať sms-ku na uvedené číslo, ktorá ako čarov-
ný prútik  vypustí  z dračej papule ohňový prúd. Moje detstvo  sa 
skončilo spolu s dopadom dravej turistiky. 

Dżok (krakovský)
      Dżok  je  meno  psa.  Dżok  si  zaslúžil  pomník.  Aj  tento  je  pri 
rieke. Na pomníku  je  tabuľka s nápisom: „Pes Dżok. Najvernejší 
z  verných,  symbol psej  vernosti. Počas  rokov 1990  a 1991  čakal 
na Grunwaldskom ronde (križovatka) na svojho majiteľa, ktorý na 
tom mieste pred tým zomrel.”   

Gołąb 
     Holubov v Krakove  je obrovský počet. Kŕmia  sa na námestí a 
hovorí sa o nich, že sú to spiaci  rytieri, ktorí sa zobudia, keď bude 
mesto  v  nebezpečí.  Rozmýšľam,  či  nepresahujú  počet  miestnych 
obyvateľov. Pred piatimi rokmi som si za oknom všimla ich hniezdo. 
Susedova mačka, pažravé zviera, už vedela, čo ďalej.

Halič
    Krakov ako stredoeurópske mesto, ako miesto s rakúsko-uhor-
skou atmosférou. Ľvov, Tarnopol. Czerniowce, Stanisławów (Iva-
no-Frankivsk), Zakopane, Tarnów – akoby na dosah ruky. Hlboká 
a rokmi stále viac prevažujúca zaujatosť haličským mýtom vytvára 

Haličský mýtus a lokálna nostalgia

Keď si spomínam na Krakov môjho detstva, je ešte prázdny a tichý. Časom sa každý obľúbený kút odo mňa 
postupne vzďaľuje. Ostávajú mi len obrazy, útržky spomienok. Diaľky sa prekvapujúco krátia, zužujú sa. Predsta-
vujem si všetko ako hmlistý, postrihaný film. Vitaj v meste poľských kráľov, píšu na informačnej tabuli pri vjazde 
do mesta. V pozadí vidím šedivé paneláky.
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Haličský mýtus a lokálna nostalgia
mestskú identitu. Jej súčasťou je aj jedlo v krakovských reštauráci-
ách, pripravované podľa receptov našich prastarých mám.   

 Rozhovory pri káve 
V Krakove aj „kawcia”, „kawka”, „kawusia”. Hovorí sa, že miestni 
obyvatelia používajú zdrobneniny. Preto aj „pieniążki” (peniažky). 
Vďaka tomu môžete vypiť veľa „kawusi” a súčasne mať aj veľa „pie-
niążków“.
   Stanisław Bareja je meno poľského režiséra. Dialógy z jeho filmov 
sa kedysi používali v bežných rozhovoroch. „Viete, ja mám naozaj 
výborný  spoj,“  hovorí  jeden  z  protagonistov  kultových  filmov. 
„Vstávam ráno, o tri štvrte na tri. V lete je už jasno. O tri štvrte na 
tri som oholený, lebo sa holím večer. Raňajky si dávam na večeru. 
Len vstanem a idem von.“ Hoci Poliaci nemajú silnú tradíciu sur-
realizmu, minimálne dokážu precítiť absurdnosť skutočnosti. Táto 
sa často stáva súčasťou každodennej komunikácie.   

Nostalgia
   Nostalgia má predovšetkým lokálny rozmer. Krakovské cukríky 
vyrobené podľa haličského receptu chutia jednoducho inak. Varša-
va žije občianskym pocitom z povstania v roku 1944. V Gdansku 
sú hrdí na Solidaritu z rokov osemdesiatych. S istou clivosťou spo-
mínajú  Poliaci na Poľskú ľudovú republiku (PĽR). Filmy karikujú-
ce komunizmus  sa považujú za kultové. V krčmách  stoja módne 
atribúty, ktoré kedysi boli symbolom „zjednotenia“. Práčky, fény na 
vlasy, chladničky a svetlohnedé gauče. Turecké kožuchy, klipsy, fľaš-
ky na sódovku a sifóny. Je to síce jediné historické obdobie, ktoré 
Poliaci vedia zosmiešniť a neústupne zjednodušiť, ale rovnako jedna 
z kapitol histórie, o ktorej sa vieme rozprávať neuveriteľne vážne. 

Pohostinnosť
     Poľská pohostinnosť  je  vyslovene  šľachtický  zvyk. Prvá  tlačená 
kuchárska kniha Compendium Ferculorum z roku 1682 navrhuje 
deliť sa s návštevníkmi o všetky zásoby potravín v súlade s  tvrde-
ním, že s jedlom sa nesmie zaobchádzať márnotratne. Poľská šted-
rosť je teda nesmierna, znamenitá a barokovo pompézna. 

Ženy
   Ženy stelesňujú poľskú krajinu. Sú jemné, éterické a silné zároveň. 
Prípadne aj božské. Polónia, lebo aj o nej je reč, znázornená okrem 
iných v roku 1863 poľským akademickým maliarom Jánom Matej-
kom, je alegóriou Poľska, mýtickou cestou oslobodenia z otroctva. 
Je  romantickým nádejným východiskom z komplikovanej  reality. 
Avšak ozajstná  je  tá druhá, každodenná a obyčajná. S druhou  sa 
stretávaš na ulici. Matka Poľka je slušnou manželkou, starostlivou 
opatrovateľkou, obetavou ženou. Je nositeľkou patriotických hod-
nôt, zároveň pestúnkou detí a ochrankyňou domáceho krbu. Popi-
sovaná s patetickou príchuťou, ako sa v Poľsku patrí. 

 (...)
   Nastupujem na vlak. Postupom čašu sa nové obľúbené kúty pri-
dávajú  k  tým  starým  a  tvoria  ľahkú,  stráviteľnú  zmes.  Beriem  si 
k srdcu parafrázovaný výrok Stanisława Barańczaka o tom, že keď 
prenášaš do cudziny súkromnú firmu, ktorou je tvoj život, hlavným 
prevádzkovým nákladom sa stáva váha úsilia pochopiť nové zvyky. 
To, s čím sa bežne stotožňuješ, nadobúda inú, novú podobu. To, čo 
nemáš rád, si rad za radom obľubuješ. Jednoducho sa meníš. 

                                                            Magdalena  Bystrzak
Foto Jiří Nosek          

Autorka vyštudovala slovakistiku v Krakove. 
Momentálne  je doktorandkou FFUK, kabinetu slovakistiky 

a žije v Prahe 

Rynek

Wawel. Divadlo (dole)
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Banskoštiavnický rodák 
Dežo Hoffmann
Nedávno  sa  nás  na  stretnutí  po  25  rokoch  od  ukončenia 

štúdia  na  banskoštiavnickom  gymnáziu  spýtal  spolužiak 
Peter, či vieme, čo majú spoločné Beatles, Marilyn Monroe 

a Josip Broz Tito. Chvíľu sme rozmýšľali, ale nikto na nič nepri-
šiel. Potom z Petra vypadlo meno Dežo Hoffmann, ktoré nám nič 
nevravelo. Tento banskoštiavnický rodák, od narodenia ktorého v  
máji uplynulo 100 rokov, nie je na Slovensku príliš známy, preslávil 
sa za hranicami, najmä vo Veľkej Británii, kde pôsobil ako fotograf 
osobností šoubiznisu. Pred objektívom jeho rolleiflexu sa ocitli také 
osobnosti  ako  Charlie  Chaplin,  už  spomínaná  Marilyn  Monroe, 
Marlon Brando, Frank Sinatra, Duke Ellington, Marlene Dietrich, 
Laurence Olivier, Sophia Loren, Bob Marley, Cliff Richard, Louis 
Armstrong,  Rolling  Stones,  Pink  Floyd,  ale  hlavne  skupina  Bea-
tles.
      Ale  poďme  pekne  od  začiatku,  resp.  od  roku  1912,  kedy  sa 
v malom domčeku na ulici Pod Červenou studňou číslo 10 v Ban-
skej  Štiavnici  narodil  muž,  ktorý  neskôr  spoza  objektívu  štýlovo 
vkročil  do  uchvacujúceho  príbehu  svetoznámej  štvorice  z  Liver-
poolu.
    Narodil sa v židovskej rodine, bol jedináčik. Mal iba tri roky, keď 
sa po smrti otca spolu s matkou Kornéliou presťahoval do Žiliny. 
Kornélia si v parku pri železničnej stanici otvorila novinový stánok, 
kde predávala aj knihy. V Žiline Dežo absolvoval základnú školu 
a začal študovať na strednej škole, štúdium však prerušil a naruko-
val na základnú vojenskú službu do Piešťan. Po návrate z Piešťan sa 
v roku 1930 vyučil za typografa. Potom odišiel do Prahy, kde štu-
doval žurnalistiku a o dva roky neskôr sa stal členom štábu kame-
ramana Otta Hellera vo filmových ateliéroch AB Studio Barrandov. 
V roku 1934 opúšťa Československo a v Paríži absolvuje ročnú stáž 
v pobočke americkej spoločnosti 20th Century Fox. V roku 1935 
ho táto spoločnosť, pre ktorú točil dokumentárne filmy, ktoré  sa 
v kinách premietali ako žurnál pred hlavným programom, vyslala 
ako  vojnového dokumentaristu do Etiópie,  kde nakrúcal  inváziu 
Mussoliniho, a neskôr do Španielska kvôli nakrúcaniu Olympiády 
1936 v Španielsku, konajúcej sa ako protest proti oficiálnej olym-
piáde v Berlíne organizovanej Hitlerom. Po vypuknutí občianskej 
vojny sa  stal členom interbrigadistického novinárskeho združenia 
a  vytvoril  neoddeliteľnú  trojicu  s  Hemingwayom  a  Robertom 
Capom. V Španielsku začína aj fotografovať, pretože sa mu pokazi-
la kamera. Dokonca sa tu stihol aj oženiť so Španielkou, ktorá však 
krátko po svadbe tragicky umrela na fronte. 
     Ako frontový kameraman bol Dežo trikrát zranený. Pri posled-
nom zranení stratil na nejaký čas pamäť a bol prevezený do inter-
načného tábora v St. Cyprien na francúzskej strane Pyrenejí. V roku 
1940  utiekol  do  Anglicka,  vstúpil  do  jednotiek  Československej 
armády a neskôr sa pridal k Royal Air Force. Pred koncom druhej 
svetovej vojny sa oženil s Angličankou Lilly, s ktorou mal dve deti 
– dcéru Dolores a syna Davida. V Leicesteri si otvoril vlastné nahrá-
vacie a fotografické štúdio a na žiadosť Josipa Broza Tita nakrútil 
prvý povojnový film o Juhoslávii.
     V roku 1949 sa presťahoval do Londýna. Od začiatku päťdesiatych 
rokov príležitostne fotografoval pre tlač. V roku 1955 sa stal repor-
térom hudobného týždenníka Record Mirror a otvoril  si  fotoate-
liér v londýnskej štvrti Soho na Gerrard Street. Spolupracoval aj 
s denníkmi Daily Mirror a The News Chronicle.
     Napriek tomu, že si kliesnil cestu nie práve dokonalou anglič-
tinou, ktorú obohacoval vlastnými novotvarmi, vďaka  svojej pra-
covitosti a skromnosti si rýchlo získal rešpekt a úctu. Zámerne sa 
vo svojej práci vyhýbal vyšliapaným chodníkom a robil predovšet-
kým to, čo cítil a videl srdcom. V tvorbe bol sám k sebe neúpros-

ný, v súkromí skromný. Vo vzťahu k iným štedrý a dobrosrdečný. 
Možno práve tým sa mu podarilo otvoriť duše a srdcia chladných 
Angličanov.  V  Londýne  sa  stal  v  tom  čase  niečím  výnimočným 
a najzvučnejšie mená šoubiznisu mali záujem postaviť sa pred jeho 
objektív. Už počas života sa stal fotografickou legendou.
        Jeho spolupráca  s Beatles  trvala od roku 1962 až do rozpadu 
kapely v roku 1970. Bol prvý, kto Beatles fotografoval v Liverpoo-
le, prvý a jediný, kto ich fotografoval počas ich prvého nahrávania 
v londýnskom štúdiu na Abbey Road, bol jediným profesionálnym 
fotografom, ktorý s nimi absolvoval všetky európske koncertné tur-
né a dokonca aj prvý pobyt v USA v roku 1964. 
    Dežo Hoffmann priniesol niečo dovtedy nepoznané, obrátil naruby 
fotografie  sveta  šoubiznisu. V Selftonskom parku v Liverpoole  si 
ľahol do trávy a takto fotil Beatles. Ako prvý fotograf ich vytiahol 
von, mimo ateliéru, kde sa dovtedy zásadne fotografovali. V parku 
ich nechal behať, skákať, hýbať sa. Dôverovali si navzájom, o čom 
svedčí aj to, že medzi sebou nemali nikdy podpísanú nijakú zmlu-
vu,  stačilo  slovo  jednej  alebo druhej  strany. Práve  jeho  fotografie 
„Chrobákov“  pritiahli  v  nasledujúcich  rokoch  pozornosť  hviezd 
filmového neba a hudobného sveta.
     Dežo si aj napriek neustálemu pracovnému vyťaženiu a rýchlemu 
životnému tempu našiel vždy čas na návštevu Slovenska a spoluprá-
cu so svojimi rodákmi a v druhej polovici šesťdesiatych rokov spo-
lupracoval aj s Bratislavskou lýrou. Nielen ako fotograf, ale aj tým, 
že sem dotiahol pre východnú Európu vtedy exkluzívne hudobné 
veličiny (Cliff Richard, Sandy Shaw, The Shadows atď.).
    V osemdesiatych rokoch minulého storočia odložil fotoaparát, 
aby sa pustil do retrospektívy svojej  tvorby a životných príbehov. 
Veď zanechal po sebe vyše milión negatívov (!). Bohužiaľ si dôcho-
dok užil iba krátko. 26. marca 1986 v Londýne zomrel, pochovaný 
je na židovskom cintoríne v londýnskej štvrti Golden Green.
     V roku 1982 vydalo vydavateľstvo Omnibus Press knihu With 
The Beatles – The historic photographs of Dezo Hoffmann, ktorá 
obsahuje Dežove fotografie.
    Na Slovensku vôbec po prvýkrát predstavila v roku 2000 jeho 
tvorbu firma Henkel Slovensko na výstave v Galérii mesta Bratisla-
vy a vďaka sponzorskej podpore tejto firmy vyšla vo vydavateľstve 
Slovart  aj  monografia  publicistu,  historika  a  teoretika  fotografie 
Mariána Pauera Fotograf Beatles, ktorá približuje život a dielo toh-
to svetovo uznávaného slovenského rodáka. Za knihu získal autor 
prestížnu cenu Egona Erwina Kischa.
    Na britských ostrovoch, ale aj inde vo svete, kde sú Beatles považo-
vaní za neopakovateľný vrchol originality avantgardy šesťdesiatych 
rokov,  aj  dnes  platí,  že  bez  Deža  by  sotva  dosiahli  Paul,  Ringo, 
George  a  John  taký  vrchol  vizuálneho  imidžu,  na  aký  ich  počas 
fotografovania dokázal naladiť jedine Dežo.
    Hoci mu svet hviezd ležal pri nohách, ostával sám sebou. Hoci 
urobil mnohých slávnymi, sám zostal v tieni slávy. A hoci od jeho 
smrti uplynulo už 26 rokov,  je stále pojmom v odborných i  laic-
kých hudobných a umeleckých kruhoch.
    Ani Štiavničania nezabudli na svojho slávneho rodáka. V máji 
2012 bola pri príležitosti výročia jeho narodenia na malom ružovom 
domčeku na ulici Pod Červenou studňou v Banskej Štiavnici odha-
lená pamätná tabuľa, ktorá bude domácim i návštevníkom mesta 
pripomínať,  že  sa  tu  narodil  Dežo  Hoffmann,  svetovo  uznávaný 
londýnsky fotograf filmových a hudobných hviezd.

Ingrid Hohošová
Foto archív
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východísk. Často svojím dielom reaguje na súčasnosť a otázky rea-
lity bytia. 
   Absolvoval množstvo kolektívnych i samostatných výstav doma 
i vo svete (Európa, Ázia, Amerika). Zúčastnil sa   sympózií a tvo-
rivých  pobytov  doma  i  v  zahraničí.  Jeho  diela  sa  nachádzajú  vo 
viacerých galériách a súkromných zbierkach. Milan Hrčka  aj vďaka 
pedagogickej  činnosti  rozvíja  tvorivú osobnosť  detí. A  to  je  spo-
lu s jeho umeleckou činnosťou  tá najzmysluplnejšia cesta objavov 
umenia. 
   Žije a tvorí v Bratislave.
   Jeho manželka Viera Hegerová ml. veľmi citlivo vníma umelcove 
cesty. Pozorovateľka života a postavenia manželovej tvorby v ňom 
formulovala  svoj  pohľad  na  život  tohto  výnimočného  umelca. 
Tvorcu  citlivého  na  príkoria  doby.  Talentovaného  v  zostavovaní 
umeleckého výrazu vlastných diel. Človeka, ktorým Milan zostáva 
v  celej ušľachtilosti  a hodnote, ktorá  sa  jednoducho nazýva etika 
a humanita. 
   „Milan Hrčka. Oslavovaný, zatracovaný, zabudnutý, pochovaný, 
vzkriesený. Pri toľkých adjektívach nám nevdojak zíde na um otáz-
ka, v akej spoločnosti žil a žije? V pomýlenej, chaotickej, zmietajúcej 
sa od mantinelu k mantinelu, ktorá nielen umelca, ale aj obyčajné-
ho človeka nevníma ako ľudské stvorenie, čo prišlo na svet, aby sa 
plne duchovne rozvíjalo a prostredníctvom svojho talentu odovzda-
lo svetu svoje posolstvo.
   Milan Hrčka pochádza z jednoduchej rodiny, kde neboli možnos-
ti podporovať ho v talente. Prijali ho na Strednú školu umeleckého 
priemyslu v Bratislave a ako prvú domácu prácu priniesol portrét 
Brigitte Bardotovej a kvet klinčeka. Dostal sa do ročníka k akade-
mickému maliarovi profesorovi Rudolfovi Filovi, ktorý mu pošep-
kal,  nech  sa  k  tým  prácam  nikdy  v  budúcnosti  neprizná.  Počas 
štyroch  rokov  vychoval  výrazného umelca  a prijali  ho na  vysokú 
školu.
   Milan Hrčka je rodený Bratislavčan. Od detstva citlivo vnímal 
hrubé  zásahy do architektúry  starého mesta. Nečudo,  že hoci na 
bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení skončil krajinomaľbu 
u akademického maliara profesora Jána Želibského, priam posad-
nuto, prostredníctvom svojich obrazov kritizoval násilné zásahy do 

Od tvorivých začiatkov, ktoré boli excelentným autorským 
vstupom  do  sveta  umenia,  si  umelcova  tvorba  dodnes 
udržiava hodnoty v modernom nazeraní na históriu i prí-

tomnosť domoviny. 
   Narodil sa 24. 4. 1947 v Bratislave. Na oddelení maľby Vysokej 
školy  výtvarných  umení  absolvoval    v  maliarskom  ateliéri    prof. 
Jána Želibského. 
   Milan Hrčka bol najvýraznejší zjav slovenskej maliarskej moder-
ny polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia. Bol jeden z prvých, 
ktorý výtvarne zachytil civilizáciu, architektúru sídlisk a nevyrovna-
ný vzťah industrializácie a prírody. Mal perfektný základ od svojho 
profesora, ktorý mu odovzdal  tajomstvo krajiny ako maliarskeho 
fenoménu.  Z  veľkého  množstva  kolegov  slávnej  Želibského  ško-
ly veľmi citlivo prešiel k mapovaniu histórie a moderného dneška. 
Topografické  videnie  novej  krajiny  postupne  dolaďoval.  Zapájal 
písmená a slová, montáže a mnohé iné prvky do obrazovej plochy. 
Kombinoval  ju  s  fotografiou a výsledkom bol a doposiaľ u  tohto 
výnimočného umelca je hlboký vzťah k identite a obdiv všetkému, 
čo ju udržiava.  
   Svoj tvorivý proces Milan Hrčka zameriava najmä na kresbu, maľ-
bu a grafický dizajn. Osobitým pólom sú výtvarné návrhy v oblasti 
knižnej tvorby. 
   V cykle obrazov Otázky Hroboňovi sa vracia k dnes málo zná-
mej osobnosti slovenského intelektuálneho života, k  jeho hodno-
tovým a filozofickým súdom, v mnohom podnetným pre dnešok. 
Zaujímavá  je  jeho konceptuálna  séria kresieb Obchodná.  Je plná 
štruktúr  nechceného.  Násilného.  Hlaholský  pentaptych  SLOVO 
(2000) je odsúdením komerčnej prázdnoty  jedinca. Všetko v jeho 
dnešnom tvorivom záujme zodpovedá značke STOP. Civilizácia sa 
hrnie a nevie o tom. Nevie, o čom slovo stop je.
   Jeho dnešná voľná tvorba je sústredená do konceptuálnych inter-
pretácií okolitého diania, pričom  nabáda k hľadaniu optimálnych 

Milan Hrčka
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rodného mesta. Keď prišiel nápad zbúrať Obchodnú ulicu a vysta-
vať tam niečo ako Kalininsky prospekt v Moskve, namaľoval sériu 
obrazov na záchranu tejto ulice. Možno aj vďaka nemu Obchodná 
ulica dodnes stojí.
  A vtedy prišlo predvolanie na príslušné orgány, pokarhanie a zaká-
zané výstavy. Pre citlivého umelca frustrácia. Milan Hrčka bol vtedy 
už jedným z najvýznamnejších predstaviteľov nového smeru, ktorý 
nazvali civilizmus. Viete si predstaviť herca, ktorý sa uspokojí s tým, 
že  si  hrá  doma pred  zrkadlom? Pravdaže,  zakázaní  spisovatelia  si 
píšu do šuplíka, ale počas života sa na nich pomaly zabúda. Rovna-
ko je to aj s výtvarníkmi. Nehovoriac o tom, že nemajú z čoho žiť. 
   A zrazu prišla nežná revolúcia. Vyrojilo sa množstvo „disidentov“. 
Konečne sa kopa umelcov usadila. Konečne majú pokoj, nemusia sa 
trápiť, môžu opakovať stokrát opakované, preberať nápady zo Zápa-
du, len ich trochu pozmeniť, veď to nikto nezistí. A Milan Hrčka 
sa stále vezie na vedľajšej koľaji. Opäť kriticky pozoruje a hodnotí 
vývoj na Slovensku. Opäť je nežiaduci. Nepodľahne diktátu peňazí, 
opäť sa vyberie peši ťažšou, tŕnistou cestou. Opäť reaguje na dobu. 
Tentoraz maľuje obrazy, kde kritizuje pád ducha do hmoty. Pocta 
Hroboňovi, Ježišova tŕňová koruna zaplavená reklamnými letákmi, 
cyklus obrazov Slovo, kde poukazuje na to, ako sa dá manipulovať 
so slovom a sprzniť naše najcennejšie dedičstvo.
   Medzitým prežil sériu tragických úmrtí v rodine, kde opäť prejavil 
svoj obrovský ľudský rozmer. O umierajúcich sa staral ako rehoľná 
sestra, neľutoval čas ani peniaze a pravdaže citovo ho to poznači-
lo.  Desať  rokov  nemaľoval.  Nezdokonaľoval  sa  v  remesle.  Rástol 
duchovne a    v pokore.   Ešte väčšmi  začal  rozlišovať dobro a  zlo, 
zastávať sa slabších.
     Keď umelec na  svojej cesta zastane a   uspokojí  sa  s úspechom 
a dobrým zárobkom, je to jeho koniec. Milan Hrčka ani zďaleka 
nie je na konci.
   Akademický maliar Milan Hrčka je držiteľom tohtoročného oce-
nenia „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“.

Ľuboslav Moza
Foto z archívu autora
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Rozhovor

výtvarník, malíř, 
grafik, ilustrátor 
a hlava velké 
rodiny

Miro 
Pogran

Rybky, 2010, titul časopisu

Odkud  ze Slovenska pocházíte?  Jaké  jsou  vaše nejkrásnější  vzpo-
mínky na toto období?
   Narodil som sa v Bratislave, kde som i vyrastal a chodil do školy. 
Silný vzťah mám ale  k strednému Slovensku – k Handlovej, kde 
sme s bratom trávili každoročne letné prázdniny u starých rodičov 
v rodinnom dome s veľkou záhradou na okraji mesta, za baníckymi 
kolóniami. Toto  zvláštne miesto  s haldami hlušiny, ktorú  z bane 
vyvážali huntíkmi, vytvárajúc tak novú krajinu, ale i blízkosť lúk, 
lesov a charakteristických kopcov okolo mesta, to všetko poskyto-
valo príležitosti k mnohým dobrodružstvám.

Kde se mohou hledat kořeny vašeho současného povolání ilustrá-
tora? 
   I keď som už od mala rád kreslil, hlboký vzťah a záujem o výtvar-
ničenie sa vo mne prebudil v poslednom ročníku na základnej ško-
le, keď ma môj otec začal pripravovať na talentovky na SUPŠ.
Otec  režisér-dokumentarista,  sám  absolvent  tejto  školy  a  neskôr 
FAMU v Prahe rozpoznal vo mne talent a vždy ma v mojom výtvar-
nom snažení a smerovaní podporoval.
   Na bratislavskej „Šupke“ bolo pre mňa silným zážitkom a obrov-
skou  inšpiráciou  stretnutie  s  profesorom  Gabrielom  Štrbom  a 
odborným učiteľom dielní Jozefom Dusíkom, ktorí obaja nás štu-
dentov  uviedli  do  tajomstva  a  „alchýmie“  grafických  techník.  V 
tom čase si ma svet umenia a grafiky zvlášť získal naplno. Myslím, 
že tento grafický základ je zjavný dodnes, tak v ilustráciách, ako aj 
vo voľnej tvorbe. A naviac mi to zapálenie sa pre grafiku a výtvar-
nú tvorbu umenie pomohlo „prežiť“ obdobie puberty bez väčších 
kotrmelcov.

Po skončení střední školy jste šel studovat do Prahy.  Jak se na to 
období zpětně díváte?
     Ku koncu štúdia na SUPŠ mi   – ako inak – opäť otec nasadil 
chrobáka do hlavy, či neskúsiť pokračovať v štúdiu v Prahe, v meste, 
kde  sám  prežil  študentské  roky.  Po  poctivom  roku  intenzívnych 
príprav na talentovky sa tento sen stal realitou a ja som nastupoval 
do prvého ročníka ateliéru filmovej a televíznej grafiky na VŠUP.
   Rád spomínam na silu, akou na mňa Praha zapôsobila. Isto nebo-
la taká farebná a nasvietená ako dnes, ale ani preplnená turistami. 
Jej genius loci a „kafkovská“ atmosféra silne prehovárala k môjmu 
vnútru.
     Mám v pamäti neľahké roky tichých „bojov“ a stretov s profe-
sorom M. Jágrom, ktorý bol veľmi silná osobnosť a nie každý mu 
padol do noty. Na druhú stranu som vďačný a vážim si školu, ktorú 
nám študentom dal, kde vyžadoval nesmiernu poctivosť vo vzťahu 
ku  kresbe  a  nič  nám  neodpustil. Trávili  sme  týždne  kreslením  v 
reáli  –  muzikantov  na  konzervatóriu,  akrobatov  v  cirkuse,  ktorý 

pravidelne hosťoval na Letnej, zvierat v ZOO či architektúry Prahy 
alebo Karlových Varov na týždennom pobyte v tomto meste.
     Ateliér  som úspešne  absolvoval  kolekciou vyrezávaných dreve-
ných filmových bábok. Už vtedy som ale vedel, že viac než k filmu 
ma to ťahá k ilustrácii a maľbe.
     Toto obdobie  štúdia na konci  totality bolo aj obdobím  inten-
zívneho hľadania pevnej pôdy pod nohami a objavením pre mňa 
hlbokého zdroja inšpirácie pre život i tvorbu v príbehoch Starého 
a Nového zákona.

V tuto chvíli jste stál na prahu vlastního života. Kterým směrem jste 
se vydal? Rozhodl jste se pro odvážnou cestu svobodného umělce?
   Ukončenie VŠ znamenalo novú etapu  života – založenie rodiny 
a radosti i starosti s tým spojené. Prvé dva roky sme žili na Žižko-
ve, odkiaľ sme sa sťahovali v protismere na Slovensko, v tom čase 
bol  trend skôr opačný. Rozpad Československa  sme neoslavovali, 
predsa  však  ma  to  ťahalo  po  rokoch  strávených  v  Prahe  späť  na 
Slovensko. 
   Po 2 rokoch v Bratislave sme sa sťahovali z paneláku v Petržalke 
do domu so záhradou na polosamote na upätí Bielych Karpát na 
Starú Turú. Tu sme prežili 7  rokov, na ktoré dodnes  radi  spomí-
name. Myslím, že sme tu budovali pevný základ, na ktorom naša 
veľká rodina dodnes stojí. V tom čase začala manželka s deťmi s 
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Fidlikant, 2008

Japonečka, 2010domácou školou, ktorá bola v Česku legislatívne umožnená, a taktiež 
sme začali uvažovať o návrate do Čiech, kam sme sa v roku 2002 
opäť vrátili.
     Ja som od začiatku fungoval na voľnej nohe s občasnou spolu-
prácou s grafickými štúdiami či vydavateľstvami kníh a časopisov 
pre deti. Som vďačný žene Jitke, že dokázala prijať tento náš neistý 
spôsob  života.  Bez  jej  pochopenia  by  som  nemohol  robiť  prácu, 
ktorá  je  zároveň mojím koníčkom a  radosťou.  Je  to  taký dobro-
družný život, kde nikdy neviem, čo bude zajtra či o mesiac. 
     Momentálne žijeme na Dobříši, v rodisku manželky. Postupne 
rekonštruujeme skoro 250 rokov starý rodičovský dom a ja okrem 
príprav  autorských  výstav  vediem  v  Rodinnom  centre  výtvarný 
krúžok pre deti „Mistr Paleta“ a taktiež výtvarné dielne v Azylovom 
dome v Mokrovratoch.

Více jak dvacet let po revoluci se naše společnost vyprofilovala urči-
tým směrem. Jak se tady cítíte v pozici svobodného umělce?
   Zdá sa mi, že postavenie výtvarníka v spoločnosti je také dvoj-
značné. Na jednu stranu je vnímaný so záujmom, ako tak trochu 
exotické indivíduum. Na druhú stranu som viackrát pocítil nepo-
chopenie a presvedčenie o neužitočnosti či akejsi nepoctivosti tejto 
„živnosti“.
   V jednom zvlášť ťažkom období, keď som premýšľal, ako uživiť 
rodinu, prišlo ako blesk z neba pozvanie do Japonska a  s ním aj 
jedna z najintenzívnejších skúseností v mojom živote.
      Odlietal  som  do  veľkého  neznáma  a  našiel  tam  neuveriteľné 
prijatie i ocenenie práce, ktorá tam je vnímaná ako logická a nevy-
hnutná súčasť života. Do Japonska som mal možnosť sa opäť vrátiť, 
vystavovať na viacerých samostatných výstavách, cestovať po tejto 
nádhernej krajine, kde prebýva  akási  všadeprítomná elementárna 
slušnosť,  stráviť  týždne  v  domácom  prostredí  rodiny,  ktorá  ma 
prijala za svojho. Táto skúsenosť a zážitky z krajiny vychádzajúceho 
slnka ma hlboko poznamenali a odrážajú sa i v mojej tvorbe.

  Ráda  bych  vás  na  závěr  poprosila,  zda  byste  nás  mohl  na  něco 
pozvat?
   V poslednom čase rád spomínam na tohtoročné júnové Art Sym-
pozium vo Všeradicích,  kam  som bol pozvaný  a kde  som  strávil 
týždeň v spoločnosti výtvarníkov z Česka, Nemecka, Azerbajdžanu 
a  Japonska. V  tejto  malej  dedine  na  južnom  úpätí  horstva  Brdy 
vznikla vďaka osvietenému pánovi starostovi tradícia každoročných 
stretnutí výtvarníkov, ktorí majú možnosť po týždennej intenzívnej 
práci prezentovať  svoje obrazy  a kresby  inšpirované Všeradicami. 
Novo vzniknutá Galéria Magdalény  Dobromily Rettigovej (pome-
novaná po  slávnej  rodáčke  ), ktorá vznikla v  citlivo  zrekonštruo-
vaných priestoroch bývalej zámockej sýpky, je veľkorysým priesto-
rom, kde na troch poschodiach môže prebiehať súčasne niekoľko 
výstav. „Zámecký dvůr“- areál, ktorý postupne získava svoju bývalú 
krásu, sa stal centrom kultúry i relaxácie pre domácich i cezpoľných 
návštevníkov z blízka i zďaleka.
   A pre mňa je veľkým povzbudením, že i neďaleko miesta, kde ži-
jem, je ochota a vôľa investovať do oblasti umenia, ktoré neprináša 
prvoplánový zisk, bez ktorého by však ľudský život bol, aspoň si to 
myslím, neúplný.

Srdečně vám děkuji za rozhovor

Zuzana Štancelová
Obrázky z archivu autora

Resumé: 
Miro Pogran, výtvarník, sa venuje maľbe, grafike a ilustrácii.
Ilustroval množstvo slovenských učebníc a autorských kníh.
Vystavoval na samostatných výstavách na Slovensku, v Čechách, 
Nemecku a Japonsku.
Zúčastňuje sa výstav ilustrátorov: BIB Bratislava, „La immagini 
della Fantasia“ Sármede, „I Colori del Sacro“ Padova.
www.miro-pogran.wbs.cz
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Keď sme pred vyše 30-timi rokmi boli po prvý raz na výlete 
v  Oraviciach,  bolo  tam  len  niekoľko  starších  dedinských 
domov, kostolík,  jeden nie príliš dobre zásobený obchod, 

pohostinstvo,  pár  veľmi  protekčných  chát,  pretože  išlo  o  prísne 
chránené  územie,  turistická  chata  Oravice  /o  jej  vybudovanie  sa 
v  r.  1947-48  zaslúžil  spoluzakladateľ  a  predseda  Klubu  českých 
turistov v Tvrdošíne, pražský rodák Otakar Havránek /1900-1983/ 
a kemp plný áut a karavanov s holandskou značkou. A povyše, kde 
ústil turistický chodník, ešte drevená „kaďa“ asi tri krát tri metre, 
s termálnou vodou, v ktorej ste si mohli po túre oddýchnuť. Táto 
časť Oravy priamo pod Roháčmi na úpätí Osobitej nebola vtedy, 
napriek  svojej  neopakovateľnej  kráse,  príliš  rušným  turistickým 
miestom. 
   Odvtedy sa veľa zmenilo a okrem holandských turistov objavili 
tento kraj aj iní. Predovšetkým kvôli novovybudovanému Termál-
nemu kúpalisku  /1995/ a Meanderparku Thermal  /2004/  s celo-
ročnou prevádzkou, so sírano-vápenato-horečnatou vodou s vyso-
kým obsahom železa a teplotou od 34 ° do 38 °C sa sem návštevníci 
z blízka aj z ďaleka len tak hrnú. Veď čo už môže byť príjemnejšie, 
ako si po túre, alebo ešte lepšie po lyžovačke, užiť kúpanie v liečivej 
vode, v príjemnom prostredí a vychutnať pohľad napr. na zasne-
žené Roháče. 
   Ale nechýbalo veľa a tieto nové zariadenia tu vôbec nemuseli byť, 
hoci prvý vrt do hĺbky 600 m s výdatnosťou voľného prelivu 35 l/s 
a teplotou na povrchu 28 °C sa síce uskutočnil už v r. 1979 a ďalší, 
do hĺbky 1601 m s výdatnosťou 100 l/s a teplotou vody na povrchu 
56 °C v r. 1991. Prečo, to už súvisí s históriou tohto územia a so 
súdnymi spormi, ktoré sa viedli o to, komu vlastne Oravice patria. 
Podľa  historických  dokumentov,  ktoré  zozbieral  a  v  r.  1955  ako 
Historický miestopis Oravy publikoval Ing. Andrej Kavuliak, prvá 
písomná zmienka pochádza z r.1371 a je v nej zaznamenaný názov 
rieky Oravicze. Územie bolo pokryté pralesmi a začiatkom 17. stor. 
sa začalo s jeho klčovaním. Ďalej sa dozvedáme, že horná časť rieč-
ky Oravice  sa  volala Bystrá  a podľa  toho dostala meno  aj  osada, 
ktorú na  tomto mieste  založili  v  r.1643. Kraj bol však neúrodný 
a obyvatelia nevládali platiť pánom Oravského hradu. V tom čase 
požiadali Tvrdošínčania  o  rozšírenie  svojho  chotára  práve  o  toto 
územie. Vysvetľuje primátor Tvrdošína,  pod ktorého správu dnes 

Oravice patria,  Ing. Ivan Šaško: „Má to svoju históriu. Tvrdošín 
je najstaršia usadlosť na Orave. Už v r. 1111 sa spomína v Zobor-
skej listine ako colná stanica. V r.1369 dostal výsady ako kráľovské 
mesto a o dva roky neskôr, v r.1371 sa píše, že bola založená Trstená 
na  tvrdošínskom chotári. To  je príklad  toho,  že okolo Tvrdošína 
vznikali rôzne osady a obce. V časti, kde sú dnešné Oravice, bola 
osada Bystrá. R. 1658 mešťania Tvrdošína prosili pána Oravského 
hradu Štefana Tökölyiho, aby im dal do užívania bystriansky cho-
tár.“ Výňatok z listiny: „pozumivše, že šoltys  bystransky nemohuce 
zdolati panské platy, poriadky a furovania od tohože šoltýstva vyko-
navati, dobrovoľne úžitky všetky a pola obsadnute chce zanechati a 
na pusto zustaviti.“ 
   Ing. Ivan Šaško pokračuje: „Osada Bystrá postupne zanikla a na 
jej mieste vznikli dnešné Oravice. Sú  súčasťou Tvrdošína, aj keď 
medzitým boli rôzne súdy, aj pred niekoľkými rokmi sme sa museli 
sporiť s Vitanovou, ktorá sa tiež o toto územie uchádzala, ale všet-
ky  súdy potom rozhodli  v prospech Tvrdošína. Takže  tých 2008 
ha vlastnícky patrí občanom Tvrdošína, lúky a lesy dookola patria 
urbáru Tvrdošína a dnes sú Oravice pod správou mesta. Je to kotli-
na, vlastne chrbát západných Tatier, kde Osobitá, Bobrovec a vzadu 
poľské Tatry ohraničujú spolu so Skorušinou toto územie. Tvrdošín 
ako  mesto  sa  skladá  z  viacerých  katastrálnych  území:  katastrálne 
územie Tvrdošín, Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice.“
   Zanechajme teraz súdne spory a venujme sa tomu, kvôli čomu 
turisti vyhľadávajú tento kraj. Primátor Ing. Ivan Šaško:
   „Oravice majú takú zvláštnosť, že sú uzavretá dolina, kde sú veľmi 
pekné  lúky,  lesy,  zákutia,  potoky,  ale  aj  také  prírodné  úkazy  ako 
Blatná dolina,  Bobrovecká dolina a najmä Juráňova dolina. To sú 
miesta,  kde  sa  dá  ísť  na  nenáročnú  turistiku,  ale  sú  tu  aj  miesta 
ako  Bobrovecké  sedlo,  Osobitá,  Magura,  Roháče  ako  také,  teda 
náročnejšie  túry.  Dá  sa  odtiaľ  veľmi  rýchlo  prejsť  do  Zakopané-
ho, vzdušná čiara je 8 km, na hranicu máme 4 km. Dnes už je tu 
dobrá asfaltka, chýba kúsok a hneď sme v Chocholowskej doline 
a v Zakopanom. To je budúcnosť tohto územia, prepojenie aj tým-
to smerom.“ 
   Pristavme sa na chvíľu pri spomínanej Juráňovej doline, do ktorej 
sa môžu vybrať na  túru aj  rodiny  s menšími deťmi.  Je prístupná 
chodníkom a lávkami,  dlhá 4 km, jej ústie tvoria 1km dlhé vápen-

Oravice
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cové  Tiesňavy.  Podľa  historických  dokumentov  názov  pochádza 
pravdepodobne od priezviska Juran. Juránovci  žili v 17. storočí v 
obci Liesek. V druhej polovici 18. storočia sa v doline pod Veľkou 
Furkaskou  ťažila  železná  ruda. V  rokoch  1885-86  dalo  oravské 
panstvo postaviť cez Tiesňavy v tejto doline 930 m dlhý drevený 
most, kvôli ľahšiemu zvážaniu dreva. Most slúžil až do roku 1935, 
kedy ho zničila mimoriadne silná povodeň.  Ešte v tom istom roku 
bol  vybudovaný  turistický  chodník. V  roku 1974  sa dolina  stala  
prírodnou rezerváciou. Sú tu strmé vápencové skaly, vodopády a na 
pomerne malú nadmorskú výšku – okolo 900 m. n. m. –  bohatá 
vysokohorská flóra. 
     O tom, ako vznikol  tento ojedinelý prírodný útvar, vedia naj-
lepšie geológovia a prírodovedci. Ale pri  túre po uzučkom chod-
níčku, miestami vytesanom do strmej skaly niekoľko metrov nad 
valiacou  sa  vodou,  pod  hustou  klenbou  stromov,  pomedzi  ktoré 
na  niektorých  miestach  nikdy  neprenikne  slnko,  možno  uveríte, 
že  tu  zasiahli  aj  nadprirodzené  sily,  ako  sa  o  tom  píše  v  povesti 
o Tiesňavách, ktorú spracoval oravský rodák, jazykovedec a spiso-
vateľ Anton Habovštiak /1924-2004/. Podľa nej išlo o zápas dvoch 
síl: ženy menom Dora z Vitanovej, ktorá vedela robiť čary, a pre-
to ju volali porábačka a černokňažníka, ktorý dokázal spustiť takú 
búrku a príval, že mohlo odniesť celú dedinu. Raz to chcel urobiť aj 
nad Vitanovou, ale práve Dora ho svojou mocou prinútila obrátiť 
sa a vysypať búrku v Juráňovej doline. „Lenže aká to bola lejavica! 
Nielenže vtedy celú Juráňovu dolinu voda zaplavila, ale vyhĺbila cel-
kom novú dolinu. Práve tam, kde sú terajšie Tiesňavy, tam sa voda 
z oblaku šústala, ako keď sa najväčšie mraky popretŕhajú. Ale príval 
nemohol  nikomu  uškodiť.  Nebolo  tam  živej  duše,  ani  pole  tam 
nikto nemal. Iba čo príval všetko popremýval, ako sa patrí a nové, 
ešte krajšie skaliská poodkrýval. Od tých čias je tá dolina najkrajšia 
zo všetkých. A tam, kde sa nedalo vozmi prejsť, voda prerazila novú 
dolinu. Uzučkú, ale veľmi peknú. I dali ľudia tomu miestu meno 
Tiesňavy,  lebo  je  tam  tak úzko,  tesno.“  /A. Habovštiak: Oravské 
povesti, Tatran 1978./ 
   A ešte jedna historka priamo z Oravíc. Tá je už mladšia, pochádza 
z prvej polovice 20.storočia a je z pera spisovateľa a novinára Ema 
Bohúňa  /1899-1959/.  Je  všeobecne  známe,  že  poľsko-slovenské 
pohraničie bolo rajom pašerákov. O ich kúskoch a nepolapiteľnosti 
sa  rozprávali  doslova  legendy. A  jednu  takú  „pašerácku  legendu“ 
stretol na svojich potulkách po Slovensku aj Emo Bohúň, a to rov-
no v krčme na Oraviciach. Na poľskej strane volali tohto pašeráka 
Antuš, na slovenskej Tadeáš. Spisovateľ si akosi získal jeho priazeň, 
ba dokonca dostal  aj darček:  zapekačku. Musel  si  však  ísť po ňu 
vysoko do hôr, do pašeráckej koliby. Napriek zdanlivému nebez-
pečenstvu sa pre Ema Bohúňa príhoda skončila dobre. Nie tak pre 
Tadeáša. O necelý rok zahynul, ale nie rukou žandárov, lež rukou 
vlastnej frajerky. Historka sa volá Nekorunovaný kráľ Tadeuš a vyšla 
v zbierke Zaprášené histórie, Slovenský spisovateľ, 1986.
   Keď si budete chcieť oddýchnuť od pešej turistiky, od cyklotúr, či 
v zime od lyžovania, alebo keď sa zhorší počasie, možno príde čas 
na kultúrne a historické pamiatky. Jednu zaujímavú nájdete priamo 
na Oraviciach, ďalšiu v Tvrdošíne. Primátor Tvrdošína  Ing.  Ivan 
Šaško:  „Keďže občania Tvrdošína mali  svoje majetky,  lúky  a  lesy 
vyše 20 km od mesta, museli do Oravíc dochádzať, aby ich obrobili 
a nemohli túto cestu na koňoch alebo voloch robiť dvakrát denne. 
Takže keď išli kosiť, zostávali tam aspoň  týždeň-dva, aj v nedeľu. 
Mali postavené senníky, v nich aj bývali a spávali, ale potrebovali 
sa ísť niekam pomodliť. Preto požiadali o povolenie postaviť si tam 
kostolík. Spišská biskupská vrchnosť vydala povolenie 12. 9. 1816: 
,Tvrdošín môže postaviť v Oravici kaplnku ku cti sv. Anny s tou 
povinnosťou,  že  ju bude udržovať  vždy v dobrom stave.´   Keďže 
kosba sena bola v období sv. Anny, aj kostolík je zasvätený sv. Anne. 
Kaplnka bola postavená v r. 1817 - 1820, obnovená r. 1864, potom  
po vojne v r. 1946 a znovu v r. 1969. Kostolík je dodnes udržiavaný 
a svätí sa tam svätá omša každú nedeľu, počas leta.“
   Ďalšou pamiatkou, priamo v Tvrdošíne je drevený gotický kostol 
Všetkých  svätých z prvej polovice 15.  storočia. V roku 1993 bol 
zrekonštruovaný, o rok neskôr ocenený organizáciou Europa Nost-
ra a v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO. Pre verejnosť je sprístupnený počas 

letnej sezóny od 1. 7. do 1. 9. od 10 °° do 16 °° (okrem pondelka). 
Mimo sezóny od 1. 9. do 30. 6. sa treba vopred ohlásiť na Mest-
skom úrade. Okrem toho môžete navštíviť stálu expozíciu z diela 
maliarky Márie Medveckej /1914-1987/, ktorá spojila svoj život a 
dielo práve s Oravou. Výstava je od  r. 1979  inštalovaná v klasicis-
tickej kúrii z 19. storočia. Na ploche 583 m2 je vystavených 266 
olejomalieb a kresieb z jej celoživotnej tvorby. Expozícia je otvorená 
počas sezóny od apríla do konca septembra.
   Určite netreba zvlášť pripomínať, že dominantou Oravy je Orav-
ský hrad, že v Zuberci je krásny skanzen, že v Oravskej priehrade 
sa môžete okúpať, môžete sa po nej plaviť na výletných lodiach, 
navštíviť  Ostrov  umenia  aj  Hviezdoslavovu  hájovňu  pod  Babou 
horou. Ale nájdete  toho na  tomto najsevernejšom a najchladnej-
šom kúsku Slovenska oveľa, oveľa viac.

                Mirjana Šišoláková
Foto  Vladimír Bárta, AB ART,  Slovenská Ľupča                         

V príspevku boli použité informácie z Turistického sprievodcu Ora-
va, ČSFR ISBN 80-7096-090-6., ako aj informácie z Historického 
miestopisu Oravy /Andrej Kavuliak, 1955/.
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   Kde:  Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1  a Dům pro 
národnostní menšiny, Vocelova 602/3, Praha 2
   Téma: Po stopách slovenských krajanov. Slováci v ČR 
a vo svete.
    IX.  konferencia  je  prípravou  na  veľkú  jubilejnú  X. 
Pražskú konferenciu v roku 2013. V predchádzajúcich 
rokoch sa vystriedalo mnoho tém. K najzaujímavejším 
patrilo bádanie o slovenských koreňoch rodičov, praro-
dičov i známych, štúdie o migrovaní Slovákov do Čiech, 
štúdie  o  slovenských  Židoch  a  ich  osudoch  spätých 
s  migrovaním,  poviedky,  eseje,  rozprávky  a  básne 
o spoznávaní Slovenska a Slovákov, štúdie, eseje, úvahy  
o Československu a vzťahoch Čechov a Slovákov. 
   V tomto roku ponúkame tieto témy:
   I. Slováci v ČR a vo svete: minulosť a súčasnosť.
   1. Minulosť: 
    a)  vykresliť  v  historických  súvislostiach    slovenskú 
osobnosť,  ktorá  žila  v  Čechách  určité  obdobie  svojho 
života  (Ján  Jessenius,  Ján  Kollár,  Pavol  Jozef  Šafárik, 
Martin Kukučín, Milan Rastislav  Štefánik, Ján Smrek, 
Jozef Gregor Tajovský,  Hana Gregorová, Milan Hodža, 
Cyprián Majerník, Vincent Hložník, Vladimír Clemen-
tis, Laco Novomeský, Gustáv Husák, Dominik Tatarka 
atď.)            
   b) súčasnosť: charakterizovať, popísať súčasné sloven-
ské osobnosti žijúce v ČR v kontexte doby  (napr. Ľubo-
mír Feldek,  Miroslav Žbirka, Fero Fenič, Juraj Jakubis-
ko,  Tatiana Medvecká, Fedor Gál atď.)
   2. Významní Slováci vo svete: 
   a) vykresliť v historických súvislostiach  slovenskú osob-
nosť,  ktorá  žila  vo  svete  určité  obdobie  svojho  života  
(Dušan Makovický, Milan Hodža, Juraj Slávik, Osuský)
   b) súčasnosť: charakterizovať, popísať súčasné sloven-
ské osobnosti žijúce v ČR v kontexte doby.
   3. Migrácia Slovákov do ČR a do rôznych krajín sveta: 
história a súčasnosť.

      Forma  spracovania:  štúdia,  článok,  esej,  rozhovor, 
poviedka, rozprávka, prezentácia, film a ďalšie odborné 
a literárne formy spracovania.
    Rozsah podľa formy spracovania od 1 do 10 strán. 
     Termín  prihlásenia:  do  20.  októbra  2012  v  Doku-
mentačnom a múzejnom stredisku slovenskej menšiny 
v ČR.
      Kontaktné  osoby:  PhDr.  Alica  Virdzeková,  PhDr. 
Ľubica Mezerová, Mgr. Olga Mandová, PhDr. Helena 
Nosková, Mgr. Ludmila Jirásková, Mgr. Dana Benešová.
      Študentské  práce  budú  prednesené  na  konferencii, 
vyhodnotené a odmenené.
   Súčasťou konferencie je exkurzia po Prahe a kultúrny 
program.     
    Náklady na pobyt študentov a učiteľov hradí  DOMUS 
SM v ČR.
   Na Vašu tvorbu sa teší Dokumentačné a múzejné stre-
disko SM v ČR.

Dokumentačné a múzej-
né stredisko slovenskej 
menšiny v ČR  
pozýva študentov stredných škôI  v ČR a v SR na IX. Pražskú konferenciu 
stredoškolákov v dňoch  7. - 8. novembra 2012



Všetko, čím svet žije a rastie, čo dáva človeku ener-
giu a chuť do vlastnej budúcnosti, je v neustále nás 
obklopujúcej hodnote a kráse. Tie ponúka ľuďom  

kultúra. Silné, významovo s ničím nezmerateľné slovo, 
ktoré prináša človeku to potrebné. Rozvíja myslenie a city, 
vraví o šťastí i neistote v hociktorej dobe. 
   Identifikačný kód Slovenska je už dnes súčasťou našej 
spoločnosti. Je z roka na rok potrebnejší. Ľudia sa vnímajú 
stále menej. Identita je o lúkach, krátkych nohaviciach, a 
sukienkach,  zašpinených bielych podkolienkach a prvých 
láskach. Identita je o každom kopci, kríku, či doline, po 
ktorých sme behali. Je o teplej matkinej ruke, vôni domu 
i  teplej periny. Identita je náš svet, ktorý si nesieme po 
celý život. Potrebujeme ho, keď je nám smutno, keď je 
bieda. Identita je náš život. 
   Umenie je cestou ku dnešku a odo dnes k budúcnosti. Má 
nielen vonkajšiu, formálnu, ale predovšetkým vnútornú 
spojitosť. Jeho väzby sa zdanlivo rúcajú, aby vznikali iné. 
Ale s odstupom času sa opäť zväzujú. Spoločnosť Artem 
ľudí oslovuje, aby čo najviac poznali  skutočné hviezdy 
slovenského umeleckého neba. Aby poznali autorov sôch 
vôkol seba, stavieb a hereckých, speváckych, rôznych tvo-
rivých výkonov, ktoré sa vynárajú a hladia i stimulujú naše 
zmysly. Predovšetkým cez nich vidieť to, že slovenská 
kultúra bola vždy veľká, neobyčajne samostatná a nikdy 
ničím nezaostávala za svetom. 
   Kultúra je navonok ťažko hodnotiteľná. Ľudia vedia, čo 
sa im páči, ale nevedia, či sa nemýlia. Hodnotenie ume-
nia, tej rozsiahlej, fantastickej pestrosti a bohatosti, ktorá 
vzniká pre všetky naše zmysly a duševnú krásu a poznáva-
nie, je uložená v každom človeku. Nikto nikdy neuzavrie 
otázky, čo je kvalitné a čo nie. Preto má mať vlastný názor 
každý z nás. O umení, na ktoré sa nezabúda. Ktoré čaruje 
s človekom aj s odstupom desaťročí, storočí. Človek vie aj 
teraz rozlíšiť jednodňovú popularitu od hodnoty. Dekorá-
ciu od kreatívneho diela. Kultúra, o ktorej rozpráva Identi-
fikačný kód Slovenska, je tu preto, aby ľudí posúvala v ich 
vývoji dopredu. Aby ich očarila, ale zároveň kládla otáz-
ky a vyzývala k rozhovorom. Dnešné zmysluplné umenie 
robí to isté.     
    Identifikačný kód Slovenska by si zaslúžili mnohí ďalší, 
často obyčajní ľudia, ktorí vytvorili či tvoria iné hodnoty, 
bez ktorých sa svet tiež nezaobíde. Vieme, že treba veno-
vať veľkú pozornosť aj im.
   Identifikačný kód Slovenska je dlhodobé objavovanie 
významu a hodnôt toho, čo nás obklopuje. Aby sme vedeli. 
    Pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku udelila 
spoločnosť Artem dňa 4. augusta 2012 už po šiesty raz na 
Bratislavskom hrade ocenenie „Nositeľ Identifikačného 
kódu Slovenska“. 
   Ocenených bolo 19  reprezentantov kultúry. Toľko rokov 
slávi Slovenská republika. 
           

Aby sme vedeli
O šiestom ročníku udeľovania ocenení Nositeľ 
Identifikačného kódu Slovenska 

   Vo výstavných priestoroch kultovej Galérie mesta Grot-
tamare v Taliansku sa konala prestížna medzinárodná 
súťažná výstava Perla Adrie.
   Medzinárodná porota udelila dňa 23. júna 2012 slo-
venskej výtvarnej umelkyni Vande Krivošovej Bronzovú 
medailu Talianskeho parlamentu.
   Je to vysoké ocenenie pre umelkyňu, pre našu kultúru vôbec.

Ľuboslav Moza
Foto archív autora

Cenu Talianskeho parlamentu odovzdal výtvarničke 
Vande Krivošovej osobne Ľuboslav Moza

1.  Adamovič Jozef – herec a režisér
2.  Bartfay Tibor – sochár a maliar
3.  Čáni Pavel – grafik a maliar
4.  Dvořák Pavel – spisovateľ a historik
5.  Feldek Ľubomír – spisovateľ, dramaturg, prekladateľ
6.  Floreánová Nataša – maliarka a grafička
7.  Hrčka Milan – maliar a grafik
8.  Hykisch Anton – spisovateľ
9.  Javorková Anna – herečka
10. Kassai Csongor – herec
11. Kočiš Jaroslav, in memoriam – sochár a maliar 
12. Komáček Marián – maliar a grafik
13. Kučerová Adriana – operná speváčka
14. Máziková Eva – speváčka
15. Procházka Boboš Erich – hudobník, spevák, ústna 
      harmonika
16. Rúfus Milan, in memoriam -  lyrik a spisovateľ
17. Šicko Ján – sochár
18. Šicková Jaroslava – sochárka a arteterapeutka
19. Votava Aleš, in memoriam – scénický a kostýmový 
      výtvarník 



Knihy hlavne  pre cudzincov o prírodných krásach, kultúre a histórii Slovenska i Čiech vydáva  
Vydavateľstvo AB ART press, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovensko
Tel./fax: 0042(0)48/4187181, fax. 0042(0)48/4136942, 
mobil: 0902 827 287
e-mail: barta@abartpress.sk, http:// www.abartpress.sk,
www.knihyoslovensku.sk

Vydavateľstvo
AB ART press



Milé deti,
   prázdniny sa už skončili a pomaly aj končia krásne letné dni. Vrátili ste sa k povinnostiam, ktoré čakajú na 
tých najmladších v škôlkach, na tých starších v školách. V časopise sa spolu zasa vrátime k rozprávkam, 
hádankám i komiksu.
   V rozprávke zo začiatku leta sa vám predstavilo vydrie mláďatko, ktoré vyrastalo v ľudskej rodine 
v malom slovenskom meste neďaleko krásnej priehrady na rieke Váhu. A hoci tam bolo šťastné, zvedavosť 
spôsobila, že sa mu do cesty priplietlo skutočné veľké dobrodružstvo. Vydrík zrazu zostal sám, bez domo-
va. Ozaj, ako si poradí? O tom bude druhá časť rozprávky, v ktorej aj Elio nájde nových priateľov. Budú to 
zvieratá, alebo ľudia?
   Milé deti, napíšte nám: 1) Ako sa volala priehrada, v ktorej sa Elio narodil?  2) Ako sa volalo mesto, v kto-
rom žil v ľudskej rodine? Mesto alebo priehradu môžete nakresliť a spolu s odpoveďou poslať do redakcie. 
Odpovede i s obrázkami uverejníme v budúcom Oriešku.  
   To čo ostalo z prázdnin sa nám rozsypalo po obrázku. Skúste písmená zozbierať a poskladať dokopy.  
Aké slovo dostanete?

                                                                                   Vaša redakcia



   Rušeň zapískal, kone zaerdžali  a Elio sa zobudil. Vydriapal sa k okienku a čo vidí? Okolo len domy 
a domy, ulice, autá, plno ľudí a ešte akési čudá, podobné menším vlakom. Električky, ale to Elio nevedel. 
Občas sa objavil i kúsok zelene, lesíka, trávy, aj rybník sa zaligotal. Elio zliezol dolu, napil sa vody z vedra, 
schrúmal tri zelené jabĺčka, kúsok mrkvy a okúsil aj ovos. Pozrel na kone a predstavil sa im:
„Ja som vydrík Elio a stratil som sa. Kto ste vy a neviete prosím, kde sme a kam ideme?“
   Najmenšia a najkrajšia kobylka mu odpovedala: „Ahoj Elio, veľmi nás teší. Ešte nikdy sme nevideli vydru 
takto zblízka. My sme koníky z horského salaša a vezú nás do zoologickej záhrady v Prahe. Budeme tam
žiť a zabávať ľudí.“ Elio na to:
   „Nemohol by som ísť s vami? Veď ja som celkom sám, nikoho nepoznám, určite sa bez pomoci stratím 
a biedne zahyniem. Asi umriem od hladu, smädu a smútku. Áno, iste zhyniem na opustenosť.“
Veľký, ako uhoľ čierny kôň sa zasmial, či skôr zarehotal:
   „Pravdaže, môžeš. Keď vlak zastaví, rob presne to, čo my a tiež sa dostaneš do zoologickej záhrady.“
   O chvíľu vlak pomaly zastavil na malej, dávno pustej železničnej staničke v Bubenči. Do vagóna prišli 
dvaja veľkí mládenci a začali vyvádzať kone  do pristaveného nákladného auta. Elio sa vydriapal na čier- 
neho žrebca a spolu s ním vkĺzol do auta. Nešli ďaleko, auto prešlo cez veľkú rieku, vošlo do veľkej brány 
a zastavilo uprostred veľkého, celkom zvláštneho parku. Elio už pohodlne sedel na šiji čierneho žrebca, 
pevne sa držal jeho hrivy a zvedavo sa obzeral. Aj malá hnedá kobylka si išla oči vyočiť. Pred nimi bola-
veľká vodná nádrž a v nej pružne plávali milé tvory. Hrali sa, vyskakovali z vody na breh, chodili po zadných 
plutvičkách, prednými, lesklo čiernymi zakrpatenými krídelkami veselo mávali na Elia. Ani vtáky, ani ryby, 
skôr niečo medzi tým. Elio za zaradoval. Veď sú skoro ako ja. Musím ísť k nim a zoznámiť sa. Oznámil  to 
koníkom:
   „Nuž dobre, choď. Iste ti voda aj rovnocenná spoločnosť veľmi chýba,“ povedal čierny žrebec. „My ťa 
zatiaľ tu na brehu počkáme.“
   Elio sa spustil po konskom chvoste na zem a hnal sa k bazénu s milými tvormi. A oni na neho nadšene 
čakali. Dôstojne lemovali okraje bazéna, vypínali biely hrudník lemovaný čiernym zamatom krídiel a kabáti-
ka. Ako hráči filharmónie v čiernych frakoch čakajúc na dirigenta. Keď už bol blízko, pýtali sa:  
                                               „Ty jsi také tučňáček? A z jakých dalekých moří nebo oceánů jsi přišel? Vždyť       
                                              nemáš náš černý kabátek, ba ani bílé bříško? Jsi celý stříbřítě šedý. Ne že by      
                                                 ti to neslušelo, ale jsi jiný. Proč?“ Zadýchaný, natešený vydrík porozumel      
                                                     slovám v cudzej, ale aj v celkom známej reči a hneď zo seba vysypal
                                                       odpoveď:
                                                „Ja som vydra. Volám sa Elio. Nie som z mora, ale z priehrady na Slovensku.                 
                                                             Môj sivohnedý kožuštek je teplý a veľmi praktický, bahno a špinu na    
                                                                     ňom skoro nevidieť. Ale popri vás sa skutočne cítim ako nejaký                  
                                                                             popolvár, málo elegantný. 

veď - vždyť
zaerdžali - zaržáli, 
zařehtali        
zaligotal sa - zatřpytil se
zamat  -   samet   
žrebec - hřebec     

popri vás - vedle vás
rušeň - lokmotiva
rob - dělej
schrúmal - schroupal
sivohnedý kožuštek - mourovatý 
(šedohnědý) kožíšek  

išla si oči vyočiť - nemohla se vynadívat
ponúkali  - nabízeli
popolvár - mužská obdoba Popelky. 
Sirotek, slouží, vynáší popel, je
celý zapopelený. 
              Riešenie: elektrický varič, hojdacie kreslo, hojdací kôň, obraz, posteľ, váza s kvetmi, vláčik, žiarovka.



   O tučniakoch som nikdy nepočul a vidím vás prvýkrát v živote. Strašne sa mi páčite!  Aj vám celkom dobre 
rozumiem, hoci nehovoríte po slovensky ako my doma.“ 
   „Jé, ty máš ale hezké jméno. My mluvíme česky, protože jsme se tady narodili. Jen naše stará babička 
mluví jinak, skoro jí nerozumíme.  Ale tobě rozumíme každé slovo. Přidej se k nám, zadovádíme si spolu 
ve vodě i na břehu. Ukaž nám, co umíš a hlavně, jak umíš plavat!“
   Elio sa vrhol do vody a s chuťou plával, naháňal sa s tučniakmi vo vode i na brehu. Zrazu mal toľkých 
kamarátov. A ešte ho aj ponúkali čerstvými rybami, mäsom, zeleninou i ovocím, ktorého mali na brehu hoj-
nosť. Najedol sa do sýtosti a veselo zamával na koníky, ktoré stále stáli neďaleko a kŕmili sa ovsom. Skočil 
do vody a plával vychádzajúcemu slnku v ústrety ako rýchly strieborný šíp. Zmyl zo seba smútok a neistotu. 
Bol zasa šťastné vydrie mláďa. 
   Tučniakov nadchli plavecké schopnosti malého vydríka. Aj jeho kožuštek im pripadal presne taký, aký má 
byť. Veď nemusia byť všetci jednakí. Hlavná vec, že vedia plávať a neutopia sa. Ani na priehrade, 
ani v rieke, ani v mori.

Tučniaky išli stano-
vať na Slapy. Nie sú 
to ale skúsení tábor-
níci, preto si počínali 
nezvykle. Nájdete 8 
vecí, ktoré by si so 
sebou žiadny správ-
ny táborník nikdy do 
prírody nevzal?

Hádanka

Oriešok
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najdete  na  www.klubsk.net
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Napísala  Helena Nosková
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