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Od 2. 11. 
Galéria Langhans, Vodičkova 37, Praha 1
Výstava karikatúr NOVINÁRSKEJ CENY 2011 Nadace Open 
Society Fund Praha a Nadácie Otvorenej spoločnosti - Open Society 
Foundation. Prezentované budú ocenené kresby zo súťaže slovenských 
a českých karikaturistov.
Zo slovenských autorov budú vystavovať napr. Fedor Vico a Jozef 
Gertli „Danglár“.
Výstava potrvá do konca roka 2012.
www.osf.cz 
Pripravila Nadace Open Society Fund Praha a Nádacia Otvorenej 
Spoločnosti – Open Society Foundaion v spolupráci s českým Goo-
glom a Langhans Galériou Praha

8.11.  10.00
Spoločenská sála DNM a kavárna
IX. pražská konferencia slovenských študentov a ich hostí. Téma : Slo-
venské osobnosti a krajania.
GVP Praha, Podještědské gymnázium Liberec, Gymnázium Bruntál  
GWARZI Žilina 
Pripravilo DOMUS SM v ČR s podporou Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí a MK ČR

8.11. 17.00-18.00  
Kaviareň DNM  
Otvorenie výstavy Štúrovci v znamení doby s úvodným slovom autora 
výstavy PhDr. Jozefa Beňovského o výrazných osobnostiach štúrov-
ských básnikov 19. storočia.   
Výstavu pripravilo Slovenské literárne múzeum v spolupráci 
s DOMUS SM v ČR. Výstava potrvá do 20.11.2011. Vstup voľný.   

9.11.  10:00
SI Modrá sála
Literárny program Kto si čo zvolí
a okrúhly stôl k slovenským osobnostiam v rámci  
IX. pražskej konferencie slovenských študentov a ich hostí. Téma : 
Slovenské osobnosti a krajania.
GVP Praha, Podještědské gymnázium Liberec, Gymnázium Bruntál  
GWARZI Žilina
Účinkujú Vlado Štancel, Matylda Štancelová. Helena Nosková 
Pripravilo DOMUS SM v ČR s podporou Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí a MK ČR

10.11. 10.00
Exkurzia po stopách slovenských osobností v Prahe so študentami 
gymnázií
Pripravilo DOMUS SM v ČR  s podporou Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí

10.11.  13:00
ČRo LEONARDO
Rozprávanie po slovensky o Slovensku a Slovákoch.   
V novembrovej relácii predstavíme edíciu Česi čítajte! brnenského 
vydavateľstva Větrné mlýny, zaspomíname na herca Ela Romančíka a 
speváčka KRISTÍNA porozpráva o spolupráci s Kamilom Peterajom 
a predstaví nové CD. 
www.rozhlas.cz/leonardo  
Pripravilo o. z. BONA FIDE v spolupráci s ČRo Leonardo, s podpo-
rou MK ČR, ÚV ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

15.11.  18:00
Galéria SI
XXL POHĽADOV NA SLOVENSKĚ VÝTVARNÉ UMENIE
STANO MASÁR POHĽADOM MIRY PUTIŠOVEJ-SIKOROVEJ
Neznesiteľná všednosť bytia
Objekty Stana Masára charakterizujú prvky humoru, vytváranie neo-
čakávaných spojení, vzťahov a re-definovanie zmyslu či základného 
určenia predmetov z bežnej reality. 
www.stanomasar.com, www.pgu.sk 
Pripravila Považská galéria umenia Žilina v spolupráci so Žilinským 
samosprávnym krajom a SI

17.11.  18:00
Rock Café, Národní 20, Praha 1
SEDEMNÁSTY NOVEMBER
Koncert slovenských skupín na oslavu 22. výročia Nežnej revolúcie.
Hudba, projekcia, happening.
Účinkujú: Polemic, Živé kvety, Vrbovskí víťazi, Malalata Sound 
System
Vstup zdarma
www.rockcafe.cz 
Pripravili Opona o. p. s . v spolupráci s SI

25.11.  17:00
Želví doupě - knihkupectví, antikvariát a kavárna, Ostruhová 58, 
Mělník 
LITERÁRNY CIRKUS
Marek Vadas a Tomáš Ulej
Autorské čítanie a beseda s laureátom najprestížnejšej slovenskej
literárnej ceny Anasoft litera Marekom Vadasom a mladým básni-
kom Tomášom Ulejom.
Hosťom bude primátorka Modry Hana Hlubocká.
http://zelvi-doupe.cz

26.11.  18:00 
Modrá sála SI
POVIEDKA 2012 
V rámci podujatia predstavíme finalistov 16. ročníka renomovanej 
literárnej súťaže POVIEDKA 2012, ktorá pre slovenskú literatúru 
objavila veľké množstvo teraz už etablovaných autorov (Balla, Moni-
ka Kompaníková, Zuska Kepplová a i.).
www.literarnyklub.sk 
Pripravil literarnyklub.sk a SI 

27.11.  9:00
Modrá sála SI
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Výchovno-dramatický program pre deti o slovenčine a jednej roz-
právkovej krajine.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
Projekt s podporou MŠMT ČR
Pripravil SI a o. z. Bonafide 

27.11.  11:00
Modrá sála SI
ČÍTAČKY
Komponovaný literárny program pre SŠ.
Projekt s podporou MŠMT ČR
Pripravil SI a o. z. Bonafide 

27.11. 19:00
Modrá sála SI
KONCERT PRE HUSLE A VIOLONČELO
Koncert venovaný nedožitému 80. výročiu narodenia významného 
slovenského hudobného skladateľa Ilju Zeljenku (1932 - 2007).
Účinkujú: 
Milan Paľa (SK) - husle 
Petr Nouzovský (CZ) - violončelo
Pripravil SI a „Fórum mladých“, člen Asociácie hudobných umelcov 
a vedcov a koná sa v rámci festivalu Malostranské koncertní večery

Z programov Slovenského inštitútu a Dokumentač-
ného a múzejného strediska slovenskej menšiny 
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Slovo redaktora
Milí čitatelia,
pri dokončovaní tohto čísla Listov – predposledného v tomto roku – na nás v 
redakcii doľahla nostalgia. Je tu pamiatka zosnulých a my všetci máme hroby 
svojich predkov na Slovensku. V spomienkach sa nám vynárajú motívy spo-
jené s krajinou detstva. Mali sme to šťastie, že vďaka našim autorom môžeme 
niektoré z nich  sprostredkovať 
v Listoch aj Vám. Okrem pre-
chádzky po martinskom Slavíne 
sa v časopise stretneme s dro-
társkou tradíciou v minulosti 
i súčasnosti, zavítame do múzeí 
národnostných menšín Sloven-
ska;  s mladou generáciou  Slo-
vákov sa dostaneme do málo 
známeho Kirgizska. Závideli 
sme tejto skupinke cestovateľov, 
ktorá sa privátne vybrala do kra-
jiny veľhôr, oviec, koní, vysoko-
horských jazier, pastvín a súčas-
ne sme vzdávali chválu autorovi 
za krásne fotografie, z ktorých 
aspoň malú časť vkladáme do 
Listov. Osloví nás maliar Jozef 
Božetech Klemens, jeho sakrál-
ne obrazy v interiéroch kosto-
lov i predmety užitého umenia. 
Súčasne uverejňujeme články 
čitateľov, ktorí sa na nás obrátili prvý raz. Je to veľmi dobrý pocit, keď sa 
stretnete s odozvou. Veď koľko je medzi nami pracovníkov z vedy, kultúry, 
novinárov i tých, ktorí radi píšu a sú ochotní sa s nami podeliť o to, čo ich 
zaujalo.
   Zároveň dokončujeme prácu na projekte pre náš časopis na rok 2013. Radi 
by sme zachovali líniu, ktorú Listy nastúpili v tomto roku. Chceme naďalej 
publikovať články o významných pamiatkach, o slovenských osobnostiach 
vedy, kultúry a športu, o reáliách a krásach Slovenska. Chceme prezentovať 
to kladné a krásne, čo v slovenských regiónoch je. Radi by sme Vám spríjem-
nili všedné dni roku 2013 pripomenutím trvalých hodnôt, ktoré sú rozosiate 
po celom Slovensku. Veríme, že sa k nám pripojíte a budete spolutvorcami 
nášho časopisu. Pravdepodobne nás čakajú horšie časy. Na vydávanie časopisu 
nebude toľko peňazí, ako tomu bolo v minulých rokoch, keď Listy vychádzali 
oneskorene a v roku 2011 dokonca zriedka. Chyby minulosti sa nová redak-
cia snažila napraviť a usilovali sa o to aj naši autori. Zaslúžia si našu hlbokú 
vďačnosť, takisto ako naši čitatelia za trpezlivosť a ohlasy.

Helena Nosková
Ilustrácia Zuzana Štancelová   
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Bolo koze dobre, išla na ľad tancovať, vraví sa. Pred rokom na 
Slovensku vládli štyri stredopravé strany, premiérkou bola 
Iveta Radičová, Richard Sulík (SaS) stál na čele parlamen-

tu, na schválenie čakala daňovo-odvodová reforma, razantné zme-
ny podstupovalo súdnictvo i ďalšie oblasti. Diaľnice sa zo dňa na 
deň súťažili za polovičné ceny oproti plánom Roberta Fica. Teraz je 
všetko inak. Zlom nastal pri téme eurovalu, vládne subjekty doká-
zali svojou neústupčivosťou, neobratnosťou, tvrdohlavosťou, aro-
ganciou a túžbou nič si nedarovať zložiť vlastnú vládu.
   Dnes máme rok po. Zisky a straty sú viditeľné jasnejšie ako slnko 
na oblohe. Bank rozbil jednoznačne líder Smeru-SD. Výmenou za 
hlasy Smeru-SD pre euroval si vynútil predčasné voľby, v ktorých 
absolútne dominoval so ziskom 44,4 percenta. Jeho jediná stra-
na má dnes viac poslancov - 83, ako mali dve posledné pravicové 
štvorkoalície – Radičovej (79) a Dzurindova (78). Čo bývalí moc-
ní? Radičová odišla z politiky úplne, Dzurinda už nie je ministrom 
zahraničia ani šéfom SDKÚ-DS a podobne ako Sulík derie opozič-
né lavice. Teda, skôr nederie, Dzurinda má najviac absencií zo všet-
kých poslancov. Rezignoval aj exminister financií Ivan Mikloš. Ako 
jediný z dnešnej opozície zarobil na páde vlády Igor Matovič, líder 
Obyčajných ľudí, ktorý z pozície prílepku SaS dnes vedie najsilnejší 
opozičný parlamentný klub.        
   Ako nový premiér ovládol Fico krajinu doslova i dopísmena. 
Totálne dominuje mediálnemu priestoru, zašiel až tak ďaleko, že i 
na potenciálne útoky odpovedá ešte skôr, ako vôbec prídu. A zatiaľ ani 
neprichádzajú. Takmer hneď po nástupe začal s dôsledným demo-
lovaním pravicových reforiem, bez akejkoľvek diskusie v skrátenom 
legislatívnom konaní výrazne oklieštil druhý dôchodkový pilier, 
zaviedol všemožné nové poplatky a staré razantne zvýšil, čerešničku 
na torte predstavuje zvýšenie dane pre právnické osoby takmer o 
štvrtinu – z 19 na 23 percent, ako aj zvýšenie zdravotných i soci-
álnych odvodov všetkým živnostníkom. Samozrejme, môžeme sa 
baviť o tom, či zvýšenie daní firmám pomôže zamestnanosti a roz-
voju ekonomiky, najmä ak po jeho schválení bude mať Slovensko 
najvyššie firemné dane v stredoeurópskom regióne. To všetko sú 
však veci, na ktoré má Smer-SD nespochybniteľné politické právo. 
Ako jediný víťaz si môže robiť politiku, akú uzná za vhodnú. Takže 
nás čaká aj reforma štátnej správy, čo pravica v roku 2004 decentra-
lizovala, to sa dnes vráti pod niekdajšie okresy a nedotiahnutá refor-
ma zdravotníctva tiež nepokročí, keďže Fico navrhol vrátiť sa späť k 
jednej zdravotnej poisťovni, aj keď si zatiaľ nikto nevie predstaviť, 
ako to reálne urobiť. Ako som spomínal, na to všetko má Smer-SD 
nespochybniteľné právo, samozrejme s tým súvisí politická zodpo-
vednosť, ktorej by sa nemal zbavovať.
   Na druhej strane mi však chýba niečo ako mustra, fahrplan, teda 
predpoklady, prepočty toho, čo dnes prijímané opatrenia spravia s 
ekonomikou o rok, o tri roky, o desať. Sú tie veci trvalo udržateľné? 
Budú dlhodobo fungovať? Čím posunú krajinu vpred, akú výho-
du nimi získame, v čom nám pomôžu? Tu zatiaľ vláda neodpove-
dá. Čo môže vzbudzovať dojem, že reaguje len ex post, narýchlo, 
krížom-krážom hľadá, odkiaľ z ľudí vytiahnuť peniaze tak, aby si 
to všetci veľmi nevšimli, s najvyššou métou akokoľvek sa v roku 
2013 vtesnať do deficitu pod tri percentá HDP. Balíček je pritom 
nastavený tak, že z potrebných konsolidačných zdrojov 80 percent 
predstavujú vyššie dane, poplatky a odvody a len 20 percent šetre-
nie na chode štátu.
   Oceňujem, že Fico pod tlakom EÚ chce držať opraty rozpočtu 
na uzde, ale je na škodu nevyužiť situáciu, aká sa núka raz za desať 
či dvadsať rokov, kedy ľudia tolerujú potrebu zmien, a neposunúť 

sa o level vyššie. V tomto zmysle Smeru-SD bohužiaľ chýba vízia 
hlbších štrukturálnych zmien, respektíve sa o ne pre možné poli-
tické následky ani nepokúša. Plusom je však odvaha pustiť sa do 
riešenia rómskej problematiky. Post splnomocnenca vlády pre róm-
ske komunity Smer-SD prenechal Petrovi Pollákovi, poslancovi z 
OĽaNO okolo Igora Matoviča. Ide o prvého rómskeho poslanca, 
ktorý to z osady dotiahol do národnej rady. Čo by nestačilo, ak 
by sa roky seriózne nevenoval riešeniu rómskej otázky. Pollák do 
parlamentu kandidoval s komplexným programom pre zlepšenie 
situácie Rómov, ktorý teraz cizeluje s rezortom vnútra. Môžeme 
očakávať desiatky opatrení, základom ktorých je téza, že dávky a 
iné podpory si zaslúžia slušní a poctiví, vagabundi nedostanú nič. 
V každom prípade program nie je postavený iba na represii, zahŕňa 
všetky oblasti od sociálnych vecí cez školstvo, prácu a bývanie a po 
20 rokoch ide o prvú ucelenú a koordinovanú aktivitu v riešení 
rómskej problematiky.  
  Mierne neštandardné je však to, že relatívne veľkým zásahom 
do chodu štátu nikto poriadne neoponuje. Pravicové strany sa od 
pádu vlády a fiasku vo voľbách nie že nepohli o krok dopredu, skôr 
ešte klesajú hlbšie a strácajú sa viac a viac. Opozičné subjekty, či 
už to bolo Mečiarovo HZDS, ľavica alebo pravica, boli v prípa-
de neúspechu vlády okamžite pripravení prevziať moc a vládnuť. 
Podľa toho sa správali, oponovali, vyčítali, presadzovali, aktivizovali 
akýmkoľvek spôsobom, jednoducho predstavovali alternatívu. Toto 
všetko dnes pravici chýba a nič z toho v súčasnosti nepredstavuje. 
Smer-SD nemá alternatívu. Ak by dnes vláda z akýchkoľvek dôvo-
dov padla, novú bez účasti Smeru-SD nikto nepostaví. SDKÚ-DS, 
KDH, SaS, Most-Híd a parlamentný nováčik OĽaNO sú neustále 
permanentne rozhádaní nielen medzi sebou, ale aj vnútri strán, ich 
predsedovia majú problém už len postaviť sa spolu pred kamery. 

ROK PO – VÍŤAZI A 
PORAZENÍ



3

Pravica nemá silných lídrov, nemá témy a všetko nasvedčuje tomu, 
že z pádu vlády si po roku nezobrala ani najmenšie ponaučenie. 
Okrem toho je mediálne neschopná. Až do takej miery, že nevie 
zmysluplne odkomunikovať najtriviálnejšie témy. Smer-SD rad 
za radom rúca jednu výkladnú skriňu pravice za druhou, zvyšuje 
dane, odvody, poplatky, a jediný odpor pravice zatiaľ predstavovala 
týždenná blokácia parlamentu počas letného rokovania. Inak len 
bezzubé tlačové konferencie plné fráz, bez nápadu a nadšenia. Váš 
politický súper realizuje nepopulárne a z vášho pohľadu zlé opat-
renia, máte ho na lopate, môžete mu naložiť, čo sa do neho vojde. 
Zabudnite. Prax je presne opačná. Je až neuveriteľné, ako súčasný 
minister financií Peter Kažimír alebo premiér Robert Fico dokážu 
v diskusných reláciách zametať so svojimi pravicovými oponentmi, 
minimálne s Jánom Figeľom (KDH). Pritom, na rozdiel od pravice, 
Fico za štyri roky toho pre rozvoj krajiny veľa neurobil, zato však 
dokázal Slovensko výrazne zadĺžiť.
   Svetielko na konci tunela ukazuje poslanec za KDH Radoslav 
Procházka. Okrem toho, že ide asi o jediného poslanca za KDH, 
ktorý je prijateľný širokej verejnosti, vypracoval tento renomovaný 
právnik (vyštudoval Yale) v ostatných dňoch programovú platfor-
mu Alfa. Podporu pre ňu chce hľadať v materskom KDH, ale aj u 
ďalších pravicových strán a iných subjektov. Hoci v KDH aj vlast-

ným správaním patrí k trpeným, Procházka na niekoľkých stranách 
narysoval novú spoločenskú zmenu s heslom silná spoločnosť, 
jednoduchý štát. Reaguje na všetky problémové oblasti, revolučne 
zjednodušuje daňový a sociálny systém, ústavne by zakázal deficit-
né hospodárenie vo volebnom cykle, absolútne odpolitizuváva štát-
nu správu a dáva do poriadku aj legislatívny proces. Program chce 
postupne podrobnejšie rozpracovať. V Procházkovom návrhu sa 
nachádza viacero opatrení, ktoré by si mohla osvojiť celá pravica a 
stavať na nich novú programovú alternatívu. Predtým by však ľudo-
vo povedané musela dostať rozum a prestať sa škriepiť kedykoľvek a 
o čokoľvek. Napriek akýmkoľvek sporom a škandálom totiž pravica 
vždy vládla zodpovednejšie a zmysluplnejšie, ako ktokoľvek iný na 
Slovensku. Teraz však priam bytostne potrebuje živú vodu. Začať 
hľadaním a kreovaním novej vízie nie je zlý začiatok. Nový spoloč-
ný program pravice pre 21. storočie sa môže stať fundamentom 
jej komunikácie s voličmi, prostredníctvom ktorého by usilovala o 
stratenú dôveru. Pretože zatiaľ neponúka vôbec nič, hoci voličom 
dlhuje omnoho, omnoho viac.      

Martin Guzi
Ilustrácia Zuzana Štancelová

      

Spevák, skladateľ, podnikateľ, organizátor hudobných podujatí, moderátor, dlhoročný dramaturg 
a promotér popredného európskeho festivalu Bratislavské Jazzové dni. To všetko a všeličo iné možno 
spojiť s menom Petra Lipu. Patrí medzi významné osobnosti slovenského džezu a dlhé roky bol jediným 
známym interpretom tohto žánru u nás. V jeho repertoári možno nájsť tradicionál, swing, moderný 
džez, latinskoamrický džez, džezový šansón, spirituál, blues, funk, ale aj rock a popové vplyvy. Čo vlastne 
preňho znamená džez?

Nedá sa 
stáť na 
mieste
Spevák Peter Lipa: 
„Džez je časťou 
môjho tela“
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   „Jednoduchá otázka, ale ťažšia odpoveď. Je isté, že bez neho by 
som akosi nevedel existovať. Sú situácie, keď týždeň-dva sa nič nede-
je, neprichádzam s ním do styku a vtedy mi veľmi chýba. Napriek 
tomu, že veľa pracujem – a rád – keď sa zvečerí a začnem spievať, tak 
je to pre mňa odpočinok. Dokonca forma, ako po ťažkom a namá-
havom dni čerpám nové sily. Keď si zoberiem mikrofón a vidím, 
že publikum aspoň trochu komunikuje a má záujem, tak ožívam a 
som opäť vo svojom živle. Džez je časťou môjho tela,“ rozhovoril 
sa rodák z Prešova. Ako sa tam dostal chlapec k džezu? „Rovnako 
ako dnes chlapec z Bratislavy, lenže vtedy to bolo predsa trochu 
iné. Komunikácia nebola zďaleka taká ako dnes, vzdialenosti hrali 
dôležitú úlohu. Keď dnes prídem do Prešova, miesta, ktoré sa mi 
voľakedy zdali byť veľmi ďaleko, sú dnes smiešne blízko. Zdrojom 
všetkej kultúry bolo vtedy rádio. U nás sa už objavovali rytmické 
skupiny – tak sa vtedy volali – a večer, keď bol lepší príjem, dalo sa 
nájsť Radio Luxemburg, či Hlas Ameriky. Tam bol vtedy výborný 
spíker Willis Connover, ktorý šíril dobré meno džezu po celom sve-
te a v Amerike dostal za to aj medailu. Okrem rozhlasu boli dôležité 
aj platne. Mal som ich od známych, ktorí mali rodinu v Amerike či 
v Nemecku a dôležitým kanálom bolo Poľsko. V Sopotoch bol už 
v roku 1956 veľmi dobrý džezový festival a záznam z neho sa tiež 
dostal ku mne.“
   Dôležitým momentom v speváckej kariére Petra Lipu bol 
moment, keď natrafil na Raya Charlesa... „Vyrastal som v časoch, 
kedy začala rásť popularita gitary a všetkého, čo je s tým spojené. 
Teda najmä rock and roll, ktorý mal vtedy trochu inú podobu. Ten 
nástroj sa stal symbolom doby a takáto invázia postihla aj mňa. Stal 
som sa vášnivým poslucháčom a to je podľa mňa najdôležitejší krok 
k tomu, aby človek neskôr začal robiť muziku. Najprv som si len 
pospevoval, keď niekto hral, neskôr som začal hrať na gitare sám 
a k tomu som spieval. V rokoch 1958-60 sme chodievali s kama-
rátmi na výlety a raz sme boli v mládežníckom kempe vo Vyso-
kých Tatrách. Z ničoho nič sa tam ozvala v amplióne fantastická 
muzika. Vysvitlo, že Francúzi, ktorí tam boli, si priniesli so sebou 
platňu Raya Charlesa z festivalu v Newporte 1958. Bola to strela 
do čierneho, rozohrala každú žilku a na sto percent splnila moje 
predstavy o tom, akej hudbe by som sa mal venovať, ako ju robiť, v 
akom obsadení, aké city má vzbudzovať. Neúnavne som začal pre 
Francúzov hrať na gitare a spievať, až mi tú platňu venovali. Mám 
ju dodnes a stále spievam pesničky z nej...“
   Prvou vážnejšou skupinou Petra Lipu bola formácia Blues Five. 
Hrali v nej takí muzikanti ako Janko Lehotský, Jaro Filip, Dušan 
Hájek, Rasťo Vacho, Dušan Valihora, Peter Koreň... „Ešte pred-
tým však bolo asi najdôležitejším kritériom  dostať sa na školu a 
vyhnúť sa tak vojenskej službe. Po absolvovaní dvojročného štúdia 
na zememeračskej priemyslovke v Košiciach som si vybral stavebnú 
fakultu v Bratislave. V tom čase prijímali asi osemsto študentov 
a nebol problém sa tam dostať. Navyše tam vtedy študovalo veľa 
mojich priateľov. Veď celý Tradicional club boli vlastne stavbári. 
Aj celá naša prvá skupina Struny.  Blues 
Five už bola vážna kapela. Ale tiež tam 
boli štyria stavbári. Stretli sme sa hudob-
níci z viacerých kapiel. Mali sme už svo-
je skúsenosti a koncom šesťdesiatych 
rokov sme dosahovali solídne úspechy. 
Najmä na Čs. beatovom festivale v Pra-
he. Hrávali sme pravidelne vo Véčku, ale 
mimo Bratislavy sme sa veľmi nedostali. 
Až potom na ten pražský festival. Vte-
dy sme stáli na životných rázcestiach. 
Končili sme školu, boli už u nás Rusi na 
tankoch a my sme rozmýšľali, čo ďalej. 
Ale to ocenenie sa pre mňa stalo akým-
si vstupom na československú hudob-
nú scénu.“ Kapela Blues Five sa však 
nevyhla osudu mnohých iných – roz-
padla sa. Peter Lipa sa rozhodol, že všet-
ky ďalšie životné kroky bude robiť tak, 
aby mohol ostať pri hudbe. Vtedy mal 
vo vrecku čerstvý inžiniersky diplom a 

generácia jeho rovesníkov emigrovala. Našiel si zlatú strednú cestu 
a nastúpil do Orchestra Gustáva Offermana ako spevák a gitarista. 
Hrali prevažne v zahraničí. „Bola to práca profesionálneho muzi-
kanta v nočných baroch, predovšetkým v západnej Európe. Ale 
vydržal som tam len dva roky, lebo takáto práca nenapĺňala moje 
muzikantské ambície. Mal som hudbu príliš rád na to, aby som ju 
robil len pre peniaze. Ale škola to bola dobrá.“
   Po návrate sa Peter Lipa chvíľu hľadal a nakoniec sa našiel. „ Vznikala 
nová tvár Revival jazz bandu. Dali sme sa dokopy asi v roku 1972. 
Bola to éra, keď som sa jednoznačne priklonil k džezu. Uvedomil 
som si, že je to hudba, ktorú budem robiť ďalej. Mojou doménou 
sa stala mixáž džezu s bluesom,“ vraví hudobník, ktorý aj pracoval 
v rozhlase: „Začínal som tam ako redaktor v publicistike. Mal som 
na starosti vedu a techniku a raz za dva týždne som pripravoval 
magazín Teleskop. Ale stále som poškuľoval po práci hudobných 
redaktorov a nakoniec sa to podarilo, takže v závere mojej internej 
rozhlasovej kariéry som bol hudobníkom. Museli sme vysielať naj-
viac domácu produkciu, potom hudbu spriatelených národov a až 
potom anglosaskú. Ale dobrá hudba sa našla všade, najmä inštru-
mentálky, kde často znel džez.“ Prišli ďalšie aktivity, spolupráca s 
Petrom Breinerom či s Blues Bandom Luboša Andršta, v štyridsiatke 
sa dočkal prvej platne Neúprosné ráno  a nemožno zabudnúť na 
organizáciu Bratislavských džezových dní, ktoré trvajú dodnes: 
„S takouto aktivitou som  začal už v škole. Džezový festival bol pre 
nás niečím, po čom sme veľmi túžili. Ešte na Bernoláku – známom 
bratislavskom internáte -  sme usporiadali prvý medzinárodný štu-
dentský festival v roku 1966, teda deväť rokov pred BJD. Ich prvý 
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ročník vznikol z iniciatívy môjho vtedajšieho kolegu, basistu Milo-
ša Pašku. Šliapol na to a povedal, že zorganizuje malý festivalček. 
Dvom skupinám – Fez z NDR a Gold Washboard z Poľska sme boli 
dlžní pozvanie do Bratislavy. Miloš to dodržal, ja som mu pri tom 
pomáhal, a tak vo Véčku, Junior klube i v Slovnafte bol prvý ročník 
Bratislavských džezových dní.“ 
   Vystriedalo sa na nich množstvo skvelých hudobníkov: „Som 
tak trochu profesionálne deformovaný a mám rád najmä spevákov. 
Troch najlepších sme tu už mali. Boli to Bobby Mc Ferrin, Al Jar-
reau a Kurt Elling. Ale na svete je ešte veľa ďalších, ktorých by som 
rád uvítal.  Svetová scéna ponúka množstvo zaujímavých hudobní-
kov. Ten zoznam by bol veľmi dlhý a menil by sa každý rok.  Poteši-
lo by ma vidieť v Bratislave napríklad Norah Jones alebo Jamieho 
Culluma,“ vraví Peter Lipa, ktorého vlastná diskografia utešene 
narastá. Spomeňme napríklad albumy Naspäť na stromy, Čierny 
Peter, Bistro, Beatles In Bule(s), či mimoriadne úspešný projekt 
Lipa spieva Lasicu, ktorý získal štyroch Aurelov. Milan Lasica ako-
by sa stal jeho dvorným textárom... „Bol by som najradšej, keby to 
tak bolo. Ak Milan napíše desať textov, deväť z nich je veľmi dob-
rých a desiaty je tiež dobrý. Jeho najväčšia sila je v jednoduchosti, 
nehľadá nič mimoriadne, pracuje s obyčajnými slovami, s ktorými 
denne niekoľkokrát prichádzame do styku. Vie ich dať do takých 
súvislostí, až sa neraz čudujeme, že je to vôbec možné. Niektorým 
textárom poviem, že toto sa mi napáči a že sa mi to nehodí, pri 
Milanovi nie. Všetky texty, ktoré mi dal, sú zhudobnené. Navyše 
on je aj herec, ktorý mal vždy blízko k spevu a má vlastnú spevácku 
kariéru. Som nielen jeho spolupracovník, ale aj fanúšik.“ Album 
Lipa spieva Lasicu vznikol pred siedmimi rokmi. Nedávno  pripra-
vil ďalší a mnohí sa ho pýtajú, či prestávka medzi týmito dvoma 
CD nebola pridlhá... „Chŕliť jednu platňu za druhou určite nemá 
pre mňa význam. Mám čas všetko si dobre rozmyslieť a keď je jasné 
čo, prečo, s kým a s čím, treba to urobiť.“
   Jeho album Lipa 68 sa rodil trochu inak ako predchádzajúce: 
„Skutočne som bol zvyknutý na inú prípravu. Predtým sme sa stret-

li v skúšobni, urobili demonahrávky a začali sme pesničku hrať. 
Potom sme to prelúskali doma, išli sme do štúdia a tam sme sklad-
bu nahrali. Teraz to bolo iné. Dvaja producenti – môj syn Peter a 
Ľuboš Priehradník -  pracovali na počítačoch, ktoré poskytujú nové 
možnosti hudobného vyjadrenia. Urobili podklady, aranžmány i 
nové témy. Pesničky majú inú štruktúru a muzikanti sú vlastne ako 
sólisti,“ vraví Peter Lipa, ktorý sa autorsky podieľal na všetkých sklad-
bách. Jedenásť napísal spolu so synom, dvanástu s basovým gitaris-
tom Martinom Gašparom. Zo šiestich slovenských textov napísal 
štyri Rudo Rusiňák a dva Milan Lasica, zvyšných šesť je anglických. 
„Všetky piesne majú na albume inú podobu ako hrávame na kon-
certoch. Aj pesnička 68, ktorú sme nahrali už pred dvoma rokmi. 
Dlho sme ju prežúvali, až sme ju zhltli,“ hovorí s úsmevom Peter 
Lipa, ktorý sa zmienil aj o názve 68.  „Má dva významy. Jednak 
pri jej vzniku som mal toľko rokov a navyše som dostal anglic-
ký text o  roku 1968. Pred štyrmi rokmi sme hrali v Štokholme na 
spomienkovom stretnutí k týmto tragickým udalostiam. Stretol som sa 
tam s Jurajom Paliesekom, mladým hudobníkom z Púchova, ktorý 
mi ponúkol niekoľko textov, a jeden ma zaujal. Pozoruhodné bolo 
už to, že sa nad rokom 1968 zamýšľal niekto z mladej generácie. 
Napadlo mi urobiť z tohto textu pesničku, ale bolo by dobré dopl-
niť ho slovenskými informáciami. Padol mi do ucha raper Opak, 
oslovil som ho, no problém bol, že o týchto udalostiach vedel veľ-
mi málo. Myšlienka ho však zaujala, pomohli sme si aj Banášovou 
knihou Zastavte Dubčeka a po niekoľkých mesiacoch Opak prispel 
slovenským rapom do tejto skladby,“ hovorí Peter Lipa. Dodáva o 
albume 68: „Možno že niektorí moji starší fanúšikovia sú sklama-
ní, ale musia mi dôverovať. Chcem ďalej kráčať s dobou, nedá sa 
ostať tam, kde už človek bol. Mám ambície robiť niečo nové. Stále 
som to však ja, nezmenil som sa a verím, že to zaujme. Ja si za tým 
stojím...“

Svetozár Okrucký
Foto: archív autora

Autor je novinár
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Prechádzka po Národnom 
cintoríne (1)

Z vôle ľudu národný
   Cintorín nezískal pomenovanie úradným dekrétom, stával sa ním 
vo vedomí ľudí. Pôvodne stál na malom návrší, okolo ktorého sa 
rozprestieral cintorín z čias Veľkej Moravy. V roku 1785 vykonali 
v Turčianskej  stolici súpis cintorínov a krýpt, z ktorého sa dozve-
dáme, že nový cintorín v Martine založili pred piatimi rokmi. To je 
prvý údaj o jeho existencii. Na prelome 19. a 20. storočia bol zapl-
nený, rozšírili ho do dnešnej veľkosti. Boli vypracované viaceré návr-
hy na úpravu, zvyčajne však chýbali financie. V roku 1931 prišiel 
podnet Matice na rozsiahlejšie úpravy, za autora projektu navrhli 
známeho architekta Dušana Jurkoviča. Jeho projekt sa však nerea-
lizoval. Významnejšia úprava sa uskutočnila v roku 1945, niektoré 
hroby boli zlikvidované, iné prevezené a preskupené. Úpravami bol 
poverený akad. sochár Fraňo Štefunko, vedúci technickej kancelá-
rie mesta. V roku 1967 bol cintorín právom zapísaný medzi národ-
né kultúrne pamiatky... Miesto svojho posledného odpočinku tu 
našlo veľa osobností národného hnutia, kultúrneho, spoločenského 
i hospodárskeho života, ktoré sa do Martina prisťahovali najmä po 
založení Matice. Martin sa stal strediskom národného hnutia, aj 
cintorín získal na vážnosti v druhej polovici 19. storočia. V auguste 
1866 zomrel podpredseda Matice K. Kuzmány. Jeho pohreb sa stal 
pamätným a niekde tu sa začala črtať myšlienka urobiť z cintorína 
výnimočné miesto. Postupne pribúdali hroby národovcov, ktorí v 
Martine pracovali ako redaktori, vydavatelia a tlačiari slovenských 
novín a kníh, múzejníci, ale aj osobností politického a spoločenské-
ho života, podnikateľov... 

Panteón sa začína Kuzmánym
   Dnes na Národnom cintoríne, o ktorého udržiavanie sa stará Slo-
venská národná knižnica, Matica slovenská i Mesto Martin, nájde-
me viac ako 3500 hrobových miest, z toho asi 400 patrí význam-
ným osobnostiam. Boli sem postupne prevezené ostatky osobností 
z rôznych kútov Slovenska, ale i končín sveta, nakoľko pretrvávala 
myšlienka vybudovať Panteón významných Slovákov. Postupne sa 
pristavíme aspoň pri hroboch niekoľkých z nich...                          

    Za vstupnou bránou napravo sa týči biela hrobka spisovateľa, 
cirkevného hodnostára, kultúrneho pracovníka a podpredse-
du Matice Karola Kuzmányho. Autora kázní a inej náboženskej 
spisby; aktívne sa zúčastnil na založení Matice, stal sa jej prvým 
podpredsedom, výrazne prispel k založeniu slovenského gymnázia 
v Martine. Vedľa stojí hrobka rodiny Jesenských. Leží v nej aj pre-
kladateľka, publicistka a literárna kritička Zora Jesenská. Svojím 
umením  dokazovala, že slovenčina nie je o nič chudobnejšia ako 
svetové jazyky s literárnou tradíciou. Svoj sen tu sníva aj básnik, 
spisovateľ, prekladateľ a politik Janko Jesenský. Predstaviteľ lite-
rárneho realizmu, autor vynikajúceho románu Demokrati. Jeho 
pozostatky tu boli prevezené v roku 1950, autorom  pomníka je 
F. Štefunko. Od Kuzmányho hrobky na sever je hrob Jána Francisci 
Rimavského, politika, spisovateľa a redaktora. Zbieral ľudové rozpráv-
ky, piesne i porekadlá; v roku l861 bol organizátorom i predsedom 
Memorandového národného zhromaždenia v Martine. Zaslúžil sa 
o vypracovanie stanov a založenie MS. Vedľa nás upúta pomník 
vybudovaný podľa starého slovanského zvyku – navŕšené skaly, na 
ktorých je umiestnený kríž. Pod ním odpočíva teológ, vlastivedný 
bádateľ, zakladateľ slovenskej muzeológie Andrej Kmeť. Stojíme pri 

Vetrík zádumčivo spieva o večnosti, z mohutnej lipy sa na zem sem-tam znesie žltnúci lístok. Slnečné lúče sa 
skryli za chrbát Martinských holí, skorý súmrak jesene presvetľujú oči sviečok a kahancov. Národný cintorín 
v Martine opäť dôstojne víta živých, ktorí prišli za svojimi mŕtvymi. A či za velikánmi národných dejín snívajú-
cimi svoj večný sen na tomto pietnom mieste...
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hrobe spisovateľa Martina Kukučína, vl. menom Martina Bencúra, 
výrazného predstaviteľa literárneho realizmu. Študoval v Prahe, ako 
lekár začal svoju  profesionálnu dráhu na chorvátskom ostrove Brač 
a neskôr žil medzi krajanmi i v ďalekom Čile. V októbri 1928 boli 
jeho ostatky prevezené z chorvátskeho Záhrebu práve sem. Autorom 
náhrobníka je architekt Jurkovič. Po ľavej strane stojí hrob jazyko-
vedca, literárneho kritika a historika, prozaika, prekladateľa, publi-
cistu a správcu Matice slovenskej Jozefa Škultétyho. Ťažiskom jeho 
práce bola vedecká činnosť, usiloval sa o čistotu jazyka a pomáhal 
aj v rozlete mladým literátom. Autorom pomníka je F. Štefunko.                                                                                           
  Ďalšie dielo umelca – žena s lýrou – je na hrobe básnika Vladimíra 
Roya, ktorého modernistické básne hýrili bohatou škálou výrazo-
vých prostriedkov. Štefunkova bronzová socha je aj na hrobe malia-
ra, grafika, ilustrátora a pedagóga Martina Benku. Umelcove obra-
zy sú nielen eposmi našej krajiny, no v jeho postavách sa zrkadlia i 
charakterové vlastnosti slovenského človeka. Pekný náhrobník je na 
hroboch Štefana Krčméryho a Jozefa Cígera Hronského s manžel-
kou Valériou. Prvý z nich – básnik, prozaik, historik a prekladateľ, 
organizátor literárneho a kultúrneho života. Ostatky spisovateľa, 
publicistu, maliara a kultúrneho pracovníka, doslova renesančného 
človeka a z dnešného pohľadu moderného manažéra Hronského 
bol prevezený z Argentíny v roku 1993. Výborný autor literatúry 
pre deti a mládež i dospelých sa zaslúžil aj o vybudovanie moder-
nej tlačiarne Neografia. Tento rad osobností uzatvára hrob Štefana 
M. Daxnera, právnika, publicistu a organizátora národného hnu-
tia, spoluautora Žiadostí slovenského národa, zakladajúceho člena 
MS. 

Od múz k politike
   Neďaleko je pochovaný básnik, prozaik, prekladateľ a redaktor, 
saleziánsky kňaz Gorazd Zvonický, vl. menom Andrej Šándor. 
Zomrel v nútenej emigrácii v roku 1995 v Ríme a na NC boli jeho 
pozostatky prevezené v roku 1996. Ako prvý Slovák bol poctený 
Rytierskym radom Za zásluhy o Taliansku republiku... Pred nami 
vpravo je malá alej, vedúca k centrálnemu  pomníku z tatranskej 
žuly, na ktorom si prečítame verše P. O. Hviezdoslava... Bokom 
vidíme hrob prozaika, básnika a literárneho kritika Jána Kalinčiaka. 
Vedľa nás upúta sivý pylón s menom Janko Kráľ, ide o náhrobník 
od sochára A. Ilečku. Účastník slovenského revolučného hnutia, 
člen štúrovskej družiny, spoluzakladateľ Tatrína, dobrovoľnícky 
kapitán, s čím súvisela i jeho básnická tvorba. Sme pri hrobe dra-
matika a prozaika Júliusa Barča – Ivana, ktorý vynikal schopnosťou 
rozšíriť spoločenské otázky o rovinu všeobecných postulátov morál-
ky. Ďalej nás zaujme  pomník z tatranskej žuly, doplnený o vápen-
covú platňu, kde sú pochovaní literáti František Hečko s manžel-
kou Máriou Jančovou. On bol i referentom a redaktorom v Matici, 
vrcholom jeho tvorby je román Červené víno. Ona úspešnou spiso-
vateľkou pre deti a mládež. Vrátime sa na cestičku, ktorá vedie vľavo 
a rozdeľuje sektory A a C. Z tohto miesta vidíme po pravej strane 
hroby manželov Hany Meličkovej a Daniela Rapanta. Ona bola 
významná herečka, symbol čistoty javiskovej reči i práce na javisku. 
Daniel Rapant historik, vyštudoval slavistiku a históriu na Karlovej 
univerzite a v centre jeho pozornosti stálo obdobie Veľkej Mora-
vy, ako aj stredoveké dejiny. Ako prvý slovenský historik pozdvihol 
našu historiografiu na európsku úroveň. Po pravej strane sa vypína 
čierny žulový pomník s reliéfom Madonny s dieťaťom. Ide o hrob 
maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu, jedinečného umel-
ca, z ktorého dielne toto dielo pochádza. Ešte viac vpravo našu 
pozornosť pritiahne mohyla z travertínu a na nej meno Svetozár 
Hurban-Vajanský, dielo architekta Jurkoviča. Syn J. M. Hurbana, 
politik a spisovateľ sa v Martine usadil v roku 1878, pôsobil tu 
ako redaktor Národných novín, Slovenských pohľadov a Letopisu 
Živeny. Významný reprezentant modernej slovenskej poézie, prózy, 
literárny kritik a esejista.   
   V bloku C po ľavej strane vidíme hrob Jaroslava Vlčka, správ-
cu Matice, literárneho historika českého pôvodu, spoluzakladateľa 
akademického spolku Detvan v Prahe. Svoju pozornosť obráti-
me zas doprava, do bloku A. Stojíme pri hrobe jeho matky Anny 
Hurbanovej-Jurkovičovej, prvej slovenskej herečky, legendárnej 
Aničky, manželky J. M. Hurbana. Keď sa pozrieme pred seba, 

neďaleko chodníka vidíme pomník pripomína končiare Tatier. 
Stojí na hroboch Emanuela Teodora Böhma a Márie Böhmovej-
Dziakovej. Manželov, ktorí prežili svoje životy v New Yorku a do 
vlasti sa vrátili až po smrti. Lekárka a profesor, ktorí podporovali 
lásku ku slovenskej literatúre a poézii u detí Slovákov žijúcich v 
USA. Medzi vysokými tujami stoja dva biele mramorové kríže. Tu 
je pochovaná Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka a zakladateľka 
Živeny, jej predsedníčka. Vpredu medzi dvomi čiernymi pomník-
mi je hrob, do ktorého boli v roku 2002 uložené pozostatky  Dr. 
Milana Hodžu, jedného z najvýznamnejších politikov 20. storo-
čia. Ako prvý Slovák sa stal predsedom československej vlády, bol 
významným novinárom a politikom, štátnikom a priekopníkom 
myšlienky európskej integrácie. 
                                                                                                           
                                                                  
                                       Text a foto Igor Válek                              

Dokončenie nabudúce

Autor je spisovateľ a publicista
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Realitu prítomnosti obyvateľstva iných etník na svojom území 
reflektujú jednotlivé štáty rôzne. V optimálnom prípade má 
každý z nich vypracovaný celý rad legislatívnych opatrení na 

ich podporu a rozvoj. Slovenská republika má v tejto oblasti určitú 
špecifiku, ktorou je mimoriadna pozornosť venovaná dokumentácii 
kultúry jednotlivých národnostných menšín formou múzejnej pre-
zentácie ako výsledku systematickej akvizície, odborného spracova-
nia a prezentácie zbierok. Z hľadiska múzeí nie je predmetná téma 
ojedinelá, ojedinelá je však pozornosť, aká je v rámci Slovenska 
venovaná prezentácii tejto témy prostredníctvom činnosti špecia-
lizovaných múzeí, ktoré kultúru tej – ktorej národnostnej menšiny 
zohľadňujú. 
  V podmienkach Slovenska je v súčasnosti táto téma nanajvýš aktu-
álna aj vzhľadom na to, že podľa sčítania ľudu realizovaného v roku 
2011 až 12,3 % z jeho obyvateľstva tvoria práve príslušníci národnost-
ných menšín.  
  Do roku 1945 na území Slovenska problematiku múzejnej doku-
mentácie kultúry národnostných menšín zohľadňovali (okrem 
múzeí, ktoré sa venovali dokumentácii a akvizícii hmotných doku-
mentov maďarskej národnosti, resp. uhorského národa) tri múzeá 
zamerané na problematiku karpatských Nemcov, jedno na židov-
skú komunitu. V roku 1956 vzniklo v Krásnom Brode Múzeum 
ukrajinskej kultúry, po krátkej existencii v Prešove premiestnené 
do Svidníka, ktoré až do roku 1989 vlastne ako jediné špecializo-
vané múzejné pracovisko dokumentovalo kultúru určitej etnickej 
minority (resp. minorít, vzhľadom na to, že neskôr bola jeho témou  
menšina ukrajinsko – rusínska, dnes vnímaná ako dve samostatné 
entity).  

  Mimoriadne priaznivá situácia pre vznik múzejných inštitúcií 
dokumentujúcich kultúru národnostných menšín nastala po roku 
1989. Nové spoločensko-politické pomery popri viacerých na 
etnickom princípe založených spolkoch umožnili aj vznik  špeciali-
zovaných múzeí národnostných menšín. Tieto sa postupne etablo-
vali v rámci  Slovenského národného múzea (ďalej SNM), ktorého 
štatút túto úlohu explicitne uvádza v rámci svojho poslania a ktoré sa 
ňou zaoberá sebe vlastnými špecificky múzejnými prostriedkami.  
  Prvé takéto pracoviská vznikli v rámci organizačnej zložky  His-
torického múzea (HM SNM) v roku 1993, kedy sa z Oddelenia 
židovskej kultúry HM SNM odčlenilo Múzeum židovskej kultúry. 
Toto v tom istom roku sprístupnilo aj svoju stálu expozíciu veno-
vanú dejinám a kultúre Židov žijúcich na území Slovenska od dôb 
Veľkomoravskej ríše. Táto expozícia umiestnená v Zsigrayho kú-
rii, v jednom z dvoch zachovaných objektov niekdajšej Židovskej 
ulice v Bratislave, zbúranej v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pri 
výstavbe mosta SNP, približuje každodenný život židovského oby-

Múzeá kultúr národnost-
ných menšín

Interiér - Múzeum slovenskej dediny Martin

Múzeum rómskej kultúry v Múzeu slovenskej dediny 
v Martine
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vateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovské-
ho pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný 
pamiatke obetí holokaustu zo Slovenska. Okrem stálej expozície 
v Bratislave sú dnes súčasťou SNM - Múzea židovskej kultúry aj 
expozície synagóg v Nitre, Trnave, Prešove (tu je dnes  umiestnená 
navrátená tzv. Barkányiho zbierka judaík) a Malá synagóga v Žili-
ne. V súčasnosti je aktuálne budovanie ďalšej expozície  zameranej 
na holokaust v budove synagógy v Seredi. 
  V roku 1994 bolo v rámci HM SNM založené Oddelenie dejín 
a kultúry karpatských Nemcov, v roku 1997 pretransformované 
na Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Dnes sídli v Sunyalovej 
kúrii, nachádzajúcej sa na Žižkovej ulici v Bratislave. Zameriava sa 
na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu 
dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov, ako 
aj na čo najobjektívnejšie spracovanie ich dejín a kultúry. Súčasťou 
MKKN je aj dokumentačné a informačné centrum, špecializujúce 
sa na dejiny a kultúru karpatských Nemcov. Jeho expozičné objekty  
sa nachádzajú v Nitrianskom Pravne a Handlovej, v regióne, kde 
bolo v minulosti sústredené obyvateľstvo nemeckej národnosti. 
   Aj v poradí tretie, na dokumentáciu kultúry určitej národnostnej 
menšiny zamerané pracovisko vzniklo v rámci HM SNM, tentoraz 
zamerané na dokumentáciu kultúry Chorvátov na Slovensku. Od 
r. 1996 do r. 2006 pôsobilo ako dokumentačné centrum chorvát-
skej kultúry na Slovensku, na múzeum bolo pretransformované 
v r. 2006. Stanovilo si cieľ prispieť k objasneniu historického a kul-
túrneho vývinu Chorvátov na Slovensku so zameraním na zber, 
dokumentáciu, zachovanie a prezentáciu dejín a kultúry Chorvátov 
na území Slovenska s dôrazom na hmotné dokumenty. Dnes sídli 
v novovybudovanej špecializovanej budove lokalizovanej v Devín-
skej Novej Vsi, ktorá je súčasťou Bratislavy. Jeho stála expozícia je 
zameraná na prezentáciu materiálnej a duchovnej kultúry, kultúr-
neho dedičstva a kultúrnych tradícií Chorvátov na Slovensku. 
   Na území Bratislavy (v Brämerovej kúrii na Žižkovej  ulici) sa 
nachádza aj SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Tak 
ako ostatné „menšinové“ múzeá  najskôr od svojho vzniku v r. 2001 
pracovalo ako Dokumentačné centrum maďarskej kultúry. Ako 

hlavnú  úlohu múzea uvád-
za výskum a prezentáciu 
dejín a kultúry Maďarov na 
Slovensku a budovanie cen-
trálnej databázy hmotnej 
a duchovnej kultúry Maďa-
rov na Slovensku. Tomuto 
zámeru zodpovedá aj jeho 
stála expozícia nazvaná Tra-
dície a hodnoty – Maďari 
na Slovensku. Vysunutými 
pracoviskami sú Pamätný 
dom Kálmána Miksátha 
v Sklabinej a kaštieľ v 
Dolnej Strehovej, venovaný 
životu a dielu významného 
básnika a dramatika Imre 
Madácha. Až do času  vzni-
ku SNM – Múzea kultúry 
Maďarov bola dokumentá-
cia kultúry Maďarov na Slo-
vensku  súčasťou poslania 
regionálnych múzeí na úze-
mí južného Slovenska, ktoré  
predmetné zbierky budovali aj na teritoriálnom základe. 
  Dnes je súčasťou SNM spolu 8 špecializovaných múzeí s rôz-
nou úrovňou ekonomickej a organizačnej samostatnosti, ktoré 
sa orientujú na dokumentáciu kultúry tej – ktorej národnostnej 
menšiny (okrem už uvedených Múzeum kultúry Čechov na Slo-
vensku a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku nachádzajúce sa 
v Martine, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a najmladšie 
- Múzeum rusínskej kultúry v Prešove). Všetky uvedené múzejné 
pracoviská majú celoslovenskú pôsobnosť. 

Hana Zelinová
Foto Jiří Nosek junior

Autorka je etnografka

Z expozície Múzea rómskej kultúry v Martine (dole a vpravo hore)

Dokončenie nabudúce
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Roman Libovec absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy. Zvolil si nelehký obor – knihovník. Možná bude 
vhodnější, když ho budeme i správně titulovat. Tak tedy: 

PhDr. Roman Libovec byl typickým příkladem člověka, kterému 
se splnil sen. Vystudoval to, co ho nejvíc bavilo. Literatura byla 
odjakživa jeho koníčkem. Četl od dětství, polykal jednu knížku za 
druhou a v dílech Homérových, Senecových, Platónových byl jako 
doma. Jeho pozornosti neunikla náboženská díla, budhistické spisy, 
eposy Mahabharátá, Popol Vuh nebo středověké traktáty, včetně 
takových zajímavých lidiček, jako byli Konfucius, Lope de Vega, 
Moliére, Shakespeare, Goethe, Dostojevskij, Tolstoj, Nietzche, 
C. C. Jung, Seifert ... no zkrátka, mohli byste jména velikánů lite-
ratury házet několik dní lopatou na korbu vozu, než byste je všech-
na naložili na náklaďák s nápisem: Přečteno. S naprostou jistotou 
lze tvrdit, aniž bych se blamoval, že nepřečetl knížky, které ještě 
nebyly napsány. A i tady bych byl opatrný.

   Bohužel, smutným faktem zůstává, že si pan doktor občas nepře-
četl dodatek ke smlouvě. Mám na mysli zejména tu na půjčku pěti 
tisíc korun od jedné seriózní firmy, která si nepřeje být jmenována. 
Díky ní pak přišel o pěkný dvoupokojový byt po rodičích. Nyní se 
z něj těší zaměstnanec nezmíněné firmy, který k vlastnictví přišel 
zcela legitimně, po právu a taky proto, že ve firmě již několik měsí-
ců na pozici „dealer finančních segmentů“ tvrdě pracoval. A PhDr. 
Roman Libovec?  Našel si podnájem v poněkud zchátralém domku 
na konci města a byl spokojen. Pronajímatelka, paní Luisa Voráčko-
vá, čiperná osmdesátnice, která tu bydlela sama, mu občas dokonce 
navařila, a když neměl na nájem, tedy mu půjčila; bezúročně a na 
dobré slovo! Holt, staří lidé se občas chovají nerozumně. 

   Konečně jsme se dostali k věci. Aniž jsem chtěl být netaktní a na 
pana doktora to napráskat, problém sám prorazil na světlo boží. 
Jmenuje se: Peníze. Pan doktor nesehnal zaměstnání, ve kterém by 
byl i náležitě finančně ohodnocen. Tak to je u lidí, jako je PhDr. 
Roman Libovec opravdu problém. Uznejte, koho dneska zajímá 
estetika myšlení, filozofie morálky, kdo čte tlusté knížky plné myš-
lenek, nad kterými je potřeba se zamýšlet! Pár jmen mě sice napadá, 
ale nebudu je zveřejňovat. Nechci nikoho urazit. 

   Lidé si rádi pořídí knihu s pořádným nářezem a s akčními hrdiny, 
kdy můžete mozek během čtení odložit do sklepa k pivům, anebo 
do kuchyně k řízkům. Populární jsou chechtárny, které vám rozkmi-
tají bránici bez ohledu na to, jestli na nich je něco k smíchu anebo 
ne. Prostě stačí, když je na obálce napsáno: „Bestseller, u kterého se 
budete válet smíchy,“ a vy už víte, co máte během čtení dělat. Vědí 
to autoři, vědí to vydavatelé a už to vědí i čtenáři. Obchodníci je to 
v průběhu let díky důkladné masáži v médiích naučili. Prostě, když 
knížka troubí do světa, že je skvělá, tak je skvělá. A jestliže se neob-
jeví na reklamních poutačích, nikdo o ní v televizi nebo v rádiu 
nemluví a nechválí ji, no tak je prostě špatná a vůbec nemá smysl 
si ji kupovat. Jednoduché jak facka. Spousta daňových poplatníků 
si pak oprávněně řekne: „Na co jsou nám doktoři Libovcové? Proč 
je máme platit ze svých daní? Proč máme vůbec platit knihovny? 
Kdo, prosím vás, dneska chodí do knihoven? Leda nějací zkracho-
vanci, úchylové, držgrešle a možná pár zapšklých intelektuálů a to 
jen proto, že nemají nic kloudného na práci.“ 

   A bum ho! Aniž bych mu to přál, PhDr. Roman Libovec se ocitl 
na dlažbě. Mladičký doktůrek se pral s nastalou situací statečně. 

Ostatně z literatury věděl, že někdy je hůře, jindy lépe. Ačkoli mno-
zí si myslí, že právě teď se dá mluvit o ‚lépe‘, jiní o tomtéž mluví 
spíš jako o ‚hůře‘, což je věc názoru. Každý ať si myslí, co chce. 
Dokud to jde. 
  Buďme spravedliví. Nabídkami práce se to v novinách, ale i na 
sloupech městského osvětlení, jen hemží. Třeba:„Plat až 60 tisíc 
měsíčně. Nástup možný ihned! “Skoro tolik vydělal PhDr. Libo-
vec loni v knihovně za celý rok. Proto s elánem absolvoval kurz 
operátora a pln nedočkavosti nastoupil do zaměstnání v telefonní 
společnosti.

   První hovor:
   „Dobrý den, u telefonu doktor Roman Libovec, společnost Euro-
spoj, mohu s Vámi…“
   „Tú-tú-tú.“
   Operátor, obtížený výčitkami, se marně sám sebe tázal, co kde 
zmáčknul, že přerušil spojení. Přece jenom, je na pracovišti nový a 
nejistota je trochu znát. Rozhodl se zkusit to samé číslo znovu.
   Druhý hovor:
Vyzvánění, dlouhé vyzvánění, velice dlouhé vyzvánění a cvak!
   „Dobrý den, u telefonu doktor Roman Libovec, společnost Euro-
spoj, mohu s Vámi mluvit?“
   „Ty vole! Sem ti to snad prve zamáčk, ne? Teď sem to uříz krátký! 
Já se poseru!“
    Cvak.
   „Tú-tú-tú.“

   Novopečený zaměstnanec Eurospoje zůstal na chvíli konsternován. 
Zdálo se mu, že vzorce chování lidí v poslední době jaksi vykazují 
hluboce frustrační podtóny, které by spíš indikovaly celospolečen-

Mladý muž a jeho životní 
p o t í ž ep o t í ž e
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skou krizi minimálně etických hodnot. Chvíli o tom ještě dumal a 
pak si odhodlaně zamumlal pod nos: „Per aspera ad astra.“ 
   Když chtěl být sám sebou, anebo když byla nablízku dívka, která 
se mu líbila, mluvil latinsky. Vytočil další číslo.
   Třetí hovor: 
  „Dobrý den, u telefonu doktor Roman Libovec, společnost Euro-
spoj, mohu s Vámi mluvit?“
   „Ale někdo od vás mi volal už včera!“
   „To je možné, naše společnost...“
   „A předevčírem taky. Dvakrát!“
   „Aha, ano. Já bych Vám chtěl jenom nabídnout...“
   „Strč si to za klobouk, ty nádhero!“ 
Cvak. 
   „Tú-tú-tú.“
   To víte, pro citlivého, vnímavého a spíš introvertního doktora 
filozofie je taková komunikace navýsost obtížná. Zatímco kolegyně 
u vedlejšího telefonu uzavřela dvě smlouvy na nový tarif, náš hrdina 
sváděl tuhý vnitřní boj sám se sebou. Vítězně.
   Čtvrtý hovor: 
   „Dobrý den, u telefonu doktor Roman Libovec, společnost Euro-
spoj, mohu s Vámi mluvit?“ Tentokrát si dal tázaný na čas a po 
poměrně dlouhé pauze vyplněné funěním a mlaskáním se ozval 
sladký, procítěný, hedvábně sametový mužský hlas.
   „A kolik ti je, cukroušku?“
   Další hovor se už nekonal. Doktor Libovec na vlastní žádost 
ukončil spolupráci s prestižní telefonickou firmou. Neobdržel žád-
nou mzdu. Naopak, musel uhradit náklady spojené se vstupním 
kurzem. Opět si lehkovážně nepřečetl všeobecné podmínky smlou-
vy, které mu nedali k prostudování. Vše nakonec zaplatila paní 
Voráčková. Alespoň v tomhle měl neúspěšný operátor štěstí. 
   Dalších několik dní strávil ve svém podnájmu. Polévka od paní 
domácí mu sice vždy na chvíli zvedla náladu, pak ale opět podléhal 
malomyslnosti. Zavíral se do svého pokoje a tam se sžíral, zarůstal, 
hubnul, ale četl. Puškina, Tolstého, Šolochova. Nádherná literatu-
ra. Až přečtete tuto knížku, zkuste je. Vám to bude možná trvat o 
něco déle, ale náš hrdina dokázal souborná díla zmíněných autorů 
přečíst za víkend. Nevěříte?

    Na jednom setkání příznivců literatury se zúčastnil zajímavé 
soutěže. Spočívala ve čtení na čas. Kdo nejrychleji přečetl Psohlavce 
od Aloise Jiráska, získal diplom. A proč o tom mluvím? Protože 
ten diplom visí na zdi v pronajatém pokoji pana Libovce. Kromě 
gratulace se z něho dozvíte, že držitel je schopen přečíst za hodinu 
jeden a půl kilogramu literatury tištěné Garmondem, desetibodové 
výšky, o počtu řádků 28 na jednu stranu A5, bez ilustrací. Klobouk 
dolů před takovým fortelem, technikou a znalostmi. Avšak běda! 
PhDr. Roman Libovec není na facebooku! A nezná ani americ-
ký kultovní seriál Kamarádi. A ještě řadu dalších audiovizuálních 
počinů zahraniční provenience, na nichž jeho vrstevníci vyrůstali. 
To je docela velká společenská diskvalifikace a je s podivem, že s tím-
to hendikepem vůbec vystudoval vysokou školu na samé jedničky. 
Ovšem známky nás nenakrmí, a tak byl nucen učinit další pokus k 
uspokojení svých hmotných potřeb. 

   Tentokrát si z obrovské a pestré nabídky volných míst vybral 
pozici dealera ve firmě, která úspěšně a dynamicky expandovala na 
náš trh s kuchyňským nádobím. Spolu s dalšími uchazeči prošel 
školením, kde se dozvěděl, jak na ulici oslovovat lidi, o jaké zákaz-
níky mít zájem, co jim říkat, co jim neříkat, jak se smát, zda se 
smát, co jim nechat podepsat, kde jim to nechat podepsat a jak jim 
to nechat podepsat. Výdělek? Až 80 tisíc korun měsíčně. Když paní 
Voráčková zaslechla tuto cifru, málem omdlela. Musela si udělat 
turka s malým rumem a nabídla i svému nájemníkovi lok z jejího 
hrnku. Ten nejdřív s díky odmítl a poté se napil. Byl prostě roz-
tržitý, protože na něj silně doléhala nervozita. Obstojí tentokrát? 
Nedopadne to, jako když dělal operátora? Bude mít na splacení 
dluhů, které sice nejsou na papíře, ale on je hodlá, hlupák, zaplatit? 
Pro zdar udělal maximum: holení, stříhání, koupání, vonění, ohoz, 
boty a – hurá do terénu!

10.36
  „Dobrý den, paní. Dovolte, abych vám nabídl senzační sadu 
kuchyňského nádobí.“
   „Ó ano, ta je vskutku hezká, ale nemám u sebe peníze.“
   „Peníze potřebovat nebudete, stačí tady jeden podpis a o všechno 
se postaráme my.“
   „Opravdu? A to dostanu, aniž to zaplatím?“
   „No jistě, stačí to tady, táák, podepsat... Děkuji.“
   „A to si teď mohu vzít?“
   „Ano, nádobíčko je vaše.“

11.12
  „Dobrý den, paní. Dovolte, abych vám nabídl senzační sadu 
kuchyňského nádobí.“
  „Ó ano, ta je vskutku hezká, ale nemám u sebe peníze.“
  „Peníze potřebovat nebudete, stačí tady jeden podpis a o všechno 
se postaráme my.“
  „Opravdu? A to dostanu, aniž to zaplatím?“
   „No jistě, stačí to tady, táák, podepsat... Děkuji.“
   „A to si teď mohu vzít?“
  „Ano, nádobíčko je vaše.“

11.56
   „Dobrý den, paní. Dovolte, abych vám nabídl senzační sadu 
kuchyňského nádobí.“
   „Ó ano, ta je vskutku hezká, ale nemám u sebe peníze.“
   „Peníze potřebovat nebudete, stačí tady jeden podpis a o všechno 
se postaráme my.“
   „Opravdu? A to dostanu, aniž to zaplatím?“
   „No jistě, stačí to tady, táák, podepsat... Děkuji.“
   „A to si teď mohu vzít?“
   „Ano, nádobíčko je vaše.“

12.43
   „Ty smrade! Vem si ty krámy zpátky!“ rozčílil se na celkem úspěš-
ného začínajícího dealera starší pán v tesilových kalhotách, tričku 
z umělé hmoty a s rachotem před něj postavil sadu hrnců.
   „Co se stalo, pane?“
   „My to nechceme! Obelhal jste moji nemocnou ženu. Nakukal 
jste jí, že to dostane zadarmo a ve smlouvě je, že si na to půjčila sto 
dvacet tisíc, které bude splácet!“
   „Ale, paní to podepsala…!“
   „Paní má Alzheimera, je nemocná, má důchod 6 tisíc. To není ani 
na jídlo! Co by si v tom asi tak ohřívala?! Boty?“ 
   V pánovi něco puklo a oči se mu zalily slzami. 
   „Vemte si to, prosím, a … vraťte nám tu smlouvu, prosím...“
   Dealer si s povzdechem vzal zpátky zboží, vylovil smlouvu a podal 
ji plačícímu pánovi. Ten si otřel kapesníkem obličej, převzal lejstra 
a na pana doktora se podíval rudýma, vděčnýma očima.
   „Děkuji, děkuji. Daroval jste jí možná ještě pár let života,“ zašep-
tal a radostně i se smlouvou odcupital. 
   Prodejce postupně během dne obdržel zpátky všechny proda-
né hrnce a zákazníkům vrátil podepsané smlouvy. Tím bohužel 
jeho kariéra v úspěšné, zahraniční, dynamicky expandující firmě 
na našem trhu skončila. To, že musel zaplatit za školení značnou 
částku, o tom raději pomlčím, abych pana doktora nevykreslil ješ-
tě v horším světle. Naštěstí ho opět podržela paní Voráčková. Její 
polévky ho po několika dnech znovu postavily na nohy a pomalu 
začínal mít opět zájem hledat si  práci. Otevřel si denní tisk a očima 
pročítal sloupce s inzeráty. Jeden z nich ho uhranul:
   Sdružení přátel kvalitní kultury (SPKK) vypisuje výběrové řízení 
na místo tajemníka. Platové podmínky dle platných tabulek pro 
nezisková kulturní zařízení a občanská sdružení. Nástup možný k….
  V průběhu pěti vteřin si inzerát přečetl dvacetkrát a pak si ho 
rozvážně přišpendlil na nástěnku.
 
Úryvek z připravované knihy Vlado Štancela s pracovním názvem 
Ze života občanské společnosti

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová
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Že Kirgizsko neleží neďaleko strednej Európy, mi došlo až 
pri pohľade na letenky. Časový posun medzi Slovenskom 
a stredoázijskou krajinou sú štyri hodiny, keďže ideme na 

východ, samozrejme dopredu. Let z Viedne do Moskvy trvá nie-
čo cez dve hodiny a let z Moskvy do Biškeku ďalšie štyri a pol. 
Na slovenské pomery zvyknutý východniar, ktorý cestuje vlakom 
alebo autom na druhý koniec republiky do piatich hodín, prekva-
pivo zdvihne obočie nad tým, že letí dlhšie, ako sa dá v jeho štáte 
cestovať z jedného konca na druhý po zemi. Spolu s tradičnými 
poznámkami známych, čo asi núti normálneho Európana cestovať 
počas dovolenky do Kirgizska, to na pokoji nepridá.
   Letisko v Biškeku je asi ešte menšie ako to bratislavské. Hoci z 
neho odlieta neporovnateľne viac letov, predovšetkým do veľkých 
miest bývalých štátov ZSSR a do Ruska. Taxikári na letisku sa nám 
zdali na ázijské pomery slušní, síce o nás bojovali, ale žiadna str-
kanica sa nekonala a zhruba 30 km do centra mesta sa vezieme za 
príjemných 400 somov, teda asi 200 korún. 
   Hlavné mesto Kirgizska síce prekypuje životom podobne ako iné 
metropoly, plusom je relatívne dosť zelene a viacero parkov, chýba 
však tradičné centrum s akýmikoľvek historickými budovami. Na 
hlavnej tepne sa nachádza niekoľko málo modernejších stavieb, gro 
zachovalejších a slušnejších budov tvorí socialistická výstavba. Este-
tike mesta to samozrejme body nepridáva. Biškek, ako sme ho za 
ten krátky čas videli my, je ošumelý a bez väčšej iskry. Po prechádz-
ke a večeri si dávame prvé a posledné dobré pivo v Kirgizsku za celé 
dva týždne - v nemeckej reštaurácii s vlastným pivovarom. 
   Ráno mierime asi 40 km južne do hôr do národného parku Ala 
Arča. Cieľ je jasný - Racekova chata vo výške asi 3300 metrov nad 
morom, z ktorej sa robia vysokohorské výstupy na okolité veliká-
ny. Víta nás nie práve najprívetivejšie počasie, je sviežo, zamračené, 
ale aspoň neprší. Nástup je relatívne ostrý, strmý svah a množstvo 
kameňov vzbudzujú obavy, či vôbec nájdeme miesto pre stan. 
Nakoniec táboríme na romantickom miestečku pri potoku pod 
stromami tesne pod 2700 m.n.m. Na druhý deň nás budí slnko a 

Kirgizsko - krajina oviec

Stredoázijská republika na východe hraničí s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na 
západe s Uzbekistanom. Patrí k najchudobnejším a zároveň najkrajším, aké som kedy videl. Napriek očarujú-
cej a nedotknutej prírode Európanovi v Kirgizsku niečo chýba. Trvalo mi dlhšie, kým som absentujúcu entitu 
dokázal pomenovať, ale nakoniec mi napadlo - je to kultúra, odkaz na minulosť a jeho previazanosť s dneškom. 

Vysadli sme aj na kone - náhorná planina vo výške asi 3 000 m n.m. pri jazere Son Köl

Všadeprítomné ovce. Son Köl (dole)
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my sa vydávame hore na Racekovu chatu. Podobne ako deň pred-
tým stúpame strmo hore, samozrejme, odľahčení o batohy, ktoré 
zostali v stanoch. Chata pripomína akékoľvek vysokohorské príbyt-
ky, slúži predovšetkým ako základňa pre horolezcov. Prekvapenie 
čaká vo vnútri, kde nápis na stene hovorí, že ju zrekonštruovali s 
podporou Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Chválime 
sa chatárovi, ktorý nám na oplátku vysvetľuje, že v októbri 
schádza dole do Biškeku. Kocháme sa blízkym ľadovcom a okolitými 
skalnými masívmi, ktorým dominuje horolezcami hojne obľúbená 
Korona (4860 m.n.m.). Uvaríme si čaj a prichádzame na to, že 
jednou z ponúkaných špecialít na chate je aj tradičná ruská vodka. 
Neodoláme. 

Ak nadávate na účty za vodu, dá sa to aj inak...

Biškek
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   Ďalší deň sa presúvame asi 400 km východne od Biškeku do 
podhorského mesta Karakol. Taxikárovi po príchode vravíme, aby 
nás odviezol do centra. Ste v centre, odvetí. A tak si pomaly zvy-
káme na miestne pomery, kde centrum 70-tisícového mesta tvorí 
postarší dvojposchodový provizórne zrekonštruovaný obchodný 
dom, veľmi podobný jednotám v okresných mestách na Slovensku 
z čias socializmu. Všetky cesty mimo hlavnej asfaltky sú prašné a 
mesto má pomerne prívetivú atmosféru. Tú si užívame predovšet-
kým v jednej z reštaurácií, kde pripravovali fantastické hovädzie. 
Zlé počasie znamená, že cestu k jazeru Ala Köl odkladáme o jeden 
deň. Nástup neveští nič príjemné, už vo výške okolo 2500 m.n.m. 
je napadaný čerstvý sneh. Stany rozbaľujeme vo výške tesne nad 
3000 m.n.m. pri krásnom zrube z mohutných brvien. Nejakým 
zázrakom sa dostávame aj k drevu, ktoré pod snehom síce nie je 
suché, ale predsa len horí. Večer si okrem zimy užívame aj hviezdy, 
je ich naozaj nespočetné množstvo a sú akosi blízko. Ráno stretá-
vame amerického a litovského turistu, ktorým sa nepodarilo prejsť 
cez pas nad jazerom vo výške asi 3800 m.n.n, kde je asi meter sne-
hu. Miestny sprievodca nám neskôr hovorí, že sneh napadol včera a 
roztopí sa až na jar. Škoda, namiesto trojdňového súvislého treku sa 
budeme musieť vrátiť identickou cestou. Partia Slovákov, s ktorou 
sme sa míňali v Ala Arči, cestu ešte stihla, aj keď im dva dni pršalo. 
Je niečo nad nulou, krásny výhľad s belasou oblohou a slnkom nás 
odškodňuje za zmenu trasy. Cestu k jazeru si užívame a pohľad na 
Ala Köl vo výške 3560 m.n.m. nás presviedča o tom, že peniaze za 
letenky sme nevyhodili nadarmo. Na duši i oku pohládza aj cesta 
dole, keď na druhý deň mierime dolinou popri potoku asi 16 km, 
pomaly klesáme a bavíme sa o tom, že niektoré výhľady na pasúce 
sa kone na lúkach s pozadím lesov a zasnežených hôr sú ako z filmu. 
Nie nadarmo patrí cesta okolo jazera Ala Köl k jednému z najpopu-
lárnejších turistických trekov v Kirgizsku. 
   Samozrejme, čo by bolo Kirgizsko, krajina oviec, koní a pastierov 
bez júrt. Jeden zo spolucestujúcich navrhuje výlet k jazeru Son Köl, 
ktoré leží na náhornej planine vo výške asi 3000 m.n.m., z oboch 
strán ho lemujú hory a rozľahlé pláne miestni využívajú na pasenie 
dobytka. Cesta autom niekoľkokilometrovým údolím, kde sa pasú 
kone, kravy a ovce, sem tam polorozpadnutý statok a zopár domov 
patrí k tomu najkrajšiemu, čo som kedy v živote videl. Akoby sa 
zastavil čas, nad lúkami trčia horské masívy, pokoj a pomalosť sa dá 
krájať a lepšie pozadie pre akúkoľvek reklamu nemáte šancu zinsce-
novať ani vo Švajčiarsku. Po výstupe nádherným horským pasom sa 
dostávame k jedným z najkrajších pastvín na svete. 

Jazero Ala Köl vo výške 3 560 m n.m.

Kirgizsko

Takto nás vítala Ala Archa
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   Jazero ako z rozprávky, v pozadí zasnežené kopce, jurty, ovce, kone. 
Nemusíte spraviť nič užitočné, ale cítite sa príjemne. A neprestane 
vás to baviť ani po dvoch dňoch. Nenechávame si ujsť príležitosť a 
jeden deň sa hráme na kovbojov v sedlách koní. Večer sme sved-
kami netradičnej udalosti, jeden z turistov s koňom zapadol do 
bažiny, chvalabohu, nikomu sa nič nestalo. Mokrého koňa miestni 
zabalia do prikrývok a vyslovene ho sušia pri ohni. Niekoľko hodín 
majú jedinú starosť - aby mladá kobyla neprechladla, keďže vonku 
je okolo nuly. 
   Zostávajú nám posledné dni cesty, ktoré venujeme Pamíru. Vra-
ciame sa do Biškeku a odtiaľ ideme necelých 800 km do mesta Oš. 
V podstate tak prejdeme Kirgizsko, ktoré je štyrikrát väčšie ako Slo-
vensko, z vrchu na spodok. Aj keď v aute trávime celý deň, nenudí-
me sa, keďže ide o sled očarujúcich výhľadov na hory v akejkoľvek 
podobe. Predstavte si, že cestujete Vysokými Tatrami, ktoré sú asi 
o 2000 metrov vyššie, trvá to 12 hodín, stúpate, klesáte a vždy sa 
vám núka nový zaujímavý výhľad. Z Ošu smerujeme ďalej na juh 
až k hraniciam s Tadžikistanom do mestečka Sary Mogul. Na konci 
cesty zažívame niečo ako v Amerike, asfaltka je rovná tak dlho, že 
sa vám stráca v diaľke a cestu popri nej lemujú telegrafné stéľpy. Na 
jednej strane je Pamír, kde chceme viesť slávny Pik Lenina (7134 

m.n.m.), obzor oproti vypĺňa ďalšie pohorie s vrcholmi do necelých 
päť tisíc metrov. Medzi tým je asi 20 km široká náhorná planina vo 
výške asi 3000 - 3500 m n.m. A niekoľko málo dedín, v ktorých 
máte pocit, že ste na konci sveta. A vy tak trochu aj ste na kon-
ci sveta. Minulú zimu vraj podľa miestneho, u ktorého sme spali, 
klesli teploty na mínus 45. Zvykli sme si, smial sa. Keď sme sa ho 
pýtali, čo tam v zime robia, bez mihnutia okom kontroval - čo vždy, 
staráme sa o dobytok. Túlame sa jedinečnou dedinou a v oblakoch 
vyhliadame pamírske končiare. Počasie nám však po prvý raz uká-
zalo odvrátenú tvár. Síce sa dostávame k Piku Lenina, ten ale zostá-
va zahalený v oblakoch. Napriek tomu cítime mohutnosť Pamíru. 
Viem, že je to miesto, kam sa chcem vrátiť. Bilancujeme. Nádherná 
príroda, autenticita, veľká chudoba, potenciál na rozvoj turistické-
ho ruchu. A tiež krajina, kde som za dva týždne a dva dni nevidel 
ani jednu historickú budovu. Štát, cez ktorý síce viedla Hodvábna 
cesta, ale akoby nemal ukotvenie v histórii cez staré stavby. To je 
jediné, čo mi chýbalo. Ak ste exteriérový typ, vrelo odporúčam.   

Text a foto Martin Guzi
Autor je novinár

Jedny z najkrajších pastvín sveta

Menu v karakolskej reštaurácii - fantastické hovädzie Hospodárske budovy pre zvieratá v Sary Mogul pod Pamírom
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Ľudovým remeslám patrí v našej kul-
túre výnimočné miesto. V minulosti 
boli popri poľnohospodárstve dôležitým 
zdrojom obživy a väčšinou i dôka-
zom  tvorivých schopností, nadania či 
umeleckého cítenia ľudu. V niektorých 
regiónoch Slovenska sa však zrodili špe-
cifické remeslá, ktoré inde nenájdeme.  
Takýmto unikátom je aj drotárstvo. 
Vzniklo na severozápade Slovenska 
a jeho korene siahajú minimálne do 18. 
storočia. Rozvinulo sa ako doplnkové 
zamestnanie tamojších obyvateľov pop-
ri slabo výnosnom poľnohospodárstve. 
Drotárstvo počas svojej existencie preš-
lo zložitým vývojom.  Hoci sa v počia-
točnom období rozvíjalo ako vandrovné 
remeslo, z mnohých chudobných drotá-
rov sa stali úspešní podnikatelia, ktorí 
zakladali prosperujúce dielne a továrne 
po celom svete. 

Počiatky remesla sú spojené s vandrovaním drotárov po oko-
litých dedinách a mestách a s opravovaním poškodeného 
hlineného riadu či poľnohospodárskeho náradia. Z tvrdého 

drôtu neskôr vyrábali aj jednoduché úžitkové predmety ako pasce 
na myši, šparáky do fajok, misky, šľahače, podložky pod hrnce a 
žehličky, naberačky, košíky, vešiaky a mnoho ďalších. Počet drotá-
rov postupne narastal a konkurenčný tlak ich nútil neustále rozši-
rovať teritórium pôsobnosti. Drotári sa dostali nielen do všetkých 
okolitých krajín, ale aj na vzdialené kontinenty, akými sú Ameri-
ka či Ázia a mnohí tam zotrvali aj niekoľko rokov alebo sa vôbec 
nevrátili. Okolo polovice 19. storočia bolo drotárstvo rozšírené asi 
v 150 obciach na severozápade Slovenska. 
   V období, do ktorého spadajú počiatky drotárstva, sa v ľudo-
vom prostredí vidieka udržiavalo a praktizovalo množstvo zvykov 
s poverovým základom. V drotárskych oblastiach však nadobudli 
jedinečný charakter, pretože sa viazali k špecifickej skupine oby-
vateľov – drotárom. Cieľom väčšiny zvykov a povier praktizova-
ných v drotárskych rodinách bolo zabezpečiť mužovi šťastie na 

cestách, úspešnú prácu či návrat domov. Rozsiahly komplex zvykov 
sa viazal najmä k odchodu drotára do sveta. Ďalšia časť obyčají sa 
sústredila k narodeniu chlapca v drotárskej rodine, k prvému dňu 
„drotárky“ a k samotnej práci. Aj keď sa obsahovo odlišovali, ich 
zámer bol rovnaký, a to v pozitívnom zmysle ovplyvniť nasledujúce 
obdobie v živote drotára.
     Narodenie dieťaťa je dôležitým momentom v živote každej rodi-
ny. V minulosti však bolo spojené najmä s obavami o budúcnosť 
novorodenca, a preto sa mu rodina snažila pomocou rozličných 
praktík zabezpečiť čo najlepší život. Ak sa v drotárskej rodine naro-
dil chlapec, snažili sa jeho osud vopred predurčiť tak, aby sa jedné-
ho dňa po vzore otca vydal na vandrovku a stal sa z neho úspešný 
drotár. Preto babica chlapca, zabaleného do perinky, položila na 
chlebovú lopatu a tri razy ho vystrčila von oknom odriekajúc „Sve-

Obyčaje 
sloven-
ských 
drotárov

Drotár pri práci, reprodukcia z knihy Prameň (Čítanka pre 
piaty a šiesty ročník slovenských ľudových škôl), 1926
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Lúčenie, reprodukcia z časopisu 
Pútnik svätovojtešský, 1900

tom, moje, svetom – svetom, moje, 
svetom“. Z rovnakého dôvodu položili 
chlapcovi ku kolíske viazanicu drôtu. 
Veľký význam kedysi ľudia pripisovali 
aj prvému kúpeľu dieťaťa. Keď chlapca 
prvýkrát kúpali, do vaničky mu vložili 
v handričke zabalené peniaze, aby na 
vandrovke dobre zarobil. 
  Odchod drotára za zárobkom do 
neznámeho sveta bol spojený najmä 
z obavami o jeho ďalší osud. Neistotu 
vnášal nielen do života rodiny, ktorú 
opúšťal, ale aj jeho vlastnej existencie. 
Strach z budúcnosti drotári prekoná-
vali pomocou zaužívaných obradov, 
ktorých aktérkami boli najčastejšie 
manželky, matky, ale aj bosorky či 
vedomkyne. Ich zámerom bolo zabez-
pečiť drotárovi šťastie na ceste i počas 
práce, chrániť ho pred zlým a choroba-
mi a zároveň poistiť jeho návrat domov. 
Ešte pred cestou viedli jeho kroky do 
kostola, aby sa vyspovedal, pomodlil 
a „odprisahal“ od pitia. Manželka mu 
napiekla koláče, chlieb a pripravila čis-
tý odev. Podľa povery musel odchádzať 
s plným košom, aby sa vrátil s plným 
vreckom. S drotárom sa  rozlúčili aj 
ostatní príbuzní, kamaráti, susedia či 
hlavní predstavitelia obce, ktorí mu na 
cestu dali peniaze pre šťastie. Tie mu 
do klobúka dávali aj kamaráti v krčme, 
nesmel ich však minúť. Verilo sa, že ak 
by ich utratil, prestalo by sa mu dariť. 
Ráno, krátko pred jeho odchodom sa 
zišla celá rodina, spoločne sa pomod-
lili a dali mu požehnanie. Potom sa 
muž postavil do stredu izby, žena k 
nemu pozmetala smeti, aby sa mu vo 
svete peniaze hrnuli tak ako smeti. 
Ochraňovať drotára mali aj bylinky, 
ktorým ľudia pripisovali čarovnú moc. 
Z takýchto rastliniek uplietli ženy 
mužovi kytičku za klobúk. Obsahovala 
rojovník močiarny (Ledum palustre), 
aby sa okolo neho rojili ľudia, ktorí 
potrebujú jeho prácu, vratič obyčajný 
(Tanacetum vulgare), aby sa šťastne 
vrátil domov, materinu dúšku (Thymus 
serpyllus), ktorá ho mala chrániť pred 
neverou a nakoniec zvonček pŕhľavolis-
tý (Campanula trachelium), ktorý mu 
mal pripomínať zvon kostola v rodnej 
obci, aby na Boha nezabudol. Pro-
ti nevere mali muža chrániť aj ženine 
vlasy zapletené v tejto kytičke. Oporou 
v núdzi mu mal byť aj ruženec, krížik, 
medailón s vyobrazením Panny Márie 
či modlitebná knižka. Skôr ako drotár 
definitívne opustil svoj rodný dom, 
pobozkal stôl v izbe, ženy ho pokro-
pili svätenou vodou a prežehnali. Pri 
vychádzaní z domu musel drotár nohou 
prevrátiť putňu s vodou, aby tá zmyla 
všetko zlé, čo by ho mohlo počas ces-
ty stretnúť. Umývanie v sútoku dvoch 
potokov či v svätojánskej rose ho malo 
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chrániť pred chorobami. Z domu drotár vždy vychádzal ako prvý 
a prah dverí musel prekročiť pravou nohou. Nikto ho nesmel pre-
dísť, aby mu nezobral šťastie. Poslednou zastávkou drotára v rodnej 
obci bol prícestný kríž, kaplnka či socha svätého, kde sa pomodlil 
spoločne s manželkou, ktorá ho odprevádzala.  
   Po rozlúčke sa drotár nesmel obzrieť späť, aby za domovom 
nežialil. 
    O ďalšom osude drotára podľa ľudovej viery rozhodoval prvý deň 
na „drotárke“. Ak bol úspešný začiatok „drotárky“, mal byť vydare-
ný aj nasledujúci pracovný rok. Tomuto princípu bol podriadený 
i deň odchodu drotára. Bol to vždy pondelok či utorok, nikdy nie 
piatok, nedeľa alebo sviatok. Za všeobecne nešťastný sa považoval 
deň Mateja (24. február). Skôr ako drotár začal opletať prvú nádo-
bu, prešiel po nej trikrát rukávom, aby mu robota išla od ruky, 
a nezabudol sa prežehnať. Dodržiaval i zásadu, podľa ktorej sa pri 
prvej robote na začiatku dňa nikdy nejednal a prijal peniaze, ktoré 
dostal.  Taktiež prvý zarobený peniaz si drotár odkladal pre šťastie. 
Odbyt výrobkov si zabezpečoval nosením predmetov, ktorým pri-
pisoval nadprirodzenú moc. Pri sebe mal napríklad osie hniezdo, 
aby sa zákazníci okolo neho rojili či kožu z bielej myši alebo chvost 
z čierneho kocúra. Niektoré ženy zabalili mužovi na cestu aj med 
pre šťastie, aby drotár robil tak, ako včely robia med.

   Nepochybne zaujímavé drotárske obyčaje sú tiež nosnou témou 
výstavy Považského múzea v Žiline  pod názvom “Dráteníci“, ktorá 
bude v čase od 13. decembra 2012 do 27. januára 2013 verejnosti 
sprístupnená vo výstavných priestoroch  Muzea Beskyd  vo Frýdku 
– Místku.

Katarína Kendrová
Považské múzeum v Žiline

Svetom, moje, svetom – zvyk pri narodení chlapca v dro-
társkej rodine (rekonštrukcia V. Ferku), archív Považského 
múzea v Žiline

Rozlúčka drotára pri kríži (rekonštrukcia V. Ferku), archív 
Považského múzea v Žiline
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My, Slováci už nejaký čas žijúci v ČR, zaží-
vame akési príjemné pocity, ak sú schopnos-
ti či talent niekoho z našich rodákov českou 
spoločnosťou uznávané a oceňované. A jed-
nou z takýchto osôb je i žurnalistka Zuzana 
Bubílková, ktorá už pár rokov pripravuje pre 
televíziu Barrandov zábavnú reláciu „Politická 
střelnice“. Je azda jedinou televíznou autor-
kou, ktorá svoj publicisticky spracovaný pro-
gram od prvej po poslednú minútu venuje 
satire, presnejšie politickej satire. A že jej to 
ide výborne, konštatuje isto každý barrandov-
ský divák. 
  V prvej relácii vysielanej po dvojmesačnej 
letnej prestávke sme možno očakávali – ako je 
to už v TV po prázdninách zvykom – aj nejaké 
zmeny a aj sme ich zaznamenali – dve: „Střel-
nice“ má väčšiu minutáž a pred reklamnými 
pauzami uvádza ukážky z nasledujúcich častí. 
A vlastne je tu ešte jedna zmena – organizač-
ná: relácia sa vysiela neskôr (v nedeľu o 21.45 
hod.) a reprízuje sa (v piatok o 11.35 hod.)
   Tento program sa začal citovaním vtipov, 
ktoré do redakcie pre „ženu s neodolateľným 
úsmevom“ posielajú sami diváci. Hneď po 
nich dostal slovo pozvaný hosť. Tentoraz to 
bol Miloš Zeman. Tým, že práve na neho sa 
autorka obrátila, veľa získala. Je to totiž jedna 
z mála českých politických osobností, ktoré 
dokážu veľmi pohotovo a zakaždým aj vtipne reagovať. Jeho by 
divák (či poslucháč) mohol dlho počúvať a vôbec by sa nenudil. 
Veľmi zaujímavé bolo najmä jeho humorom adekvátne podfarbené 
„hodnotenie“ súčasnej spoločenskej situácie.
    Rozhovor s hosťom pravidelne prerušuje „ulica“: redaktor sa pýta 
okoloidúcich, ako sú spokojní s účinkovaním vlády a poslancov. 
Akože „naivnému“ chlapovi s mikrofónom každý odpovedá vtipne 
(isto, nie sú to náhodní chodci). Ešte jeden muž sa v „Střelnici“ pra-
videlne opakuje. Kamera ho tentoraz snímala štyrikrát a zakaždým 
predstavoval významnú politickú osobnosť. Po prezidentovi má na 
programe aj samotného hosťa – M. Zemana, ktorý sa nad svojou 
vydarenou charakteristikou od srdca zasmeje. A rozlúči sa vtipným 
konštatovaním, že český národ by azda inak mohol reagovať na 
spoločenské zmeny.
   Záverečnou časťou tohto zábavného programu je „Návšteva 
rodinky“. Každý z jej štyroch členov vtipne opisuje, čo v ten deň 
zažil a mamička (autorka relácie sama) nezabudne pri tom charak-
terizovať súčasné spoločenské dianie. Že i na tejto „návšteve“ sa 
zasmejete (i keď v ten deň možno nemáte náladu), k tomu prispie-
va azda i to, že dcérku tu šikovne predstavuje preoblečený chlapec 
(toto však asi vidí iba pozorný divák).
     A nakoniec ešte poznámka k češtine Zuzany Bubílkovej: je bez-
chybná. (Konštatujú to aj samotní Česi.) Kto nevie, že roky žila na 
Slovensku (bola redaktorkou bratislavského rozhlasu), tomu mož-
no ani na um nezíde, že táto novinárka nie je Češka.

    A ešte poznámka k relácii „Stretnutie“, ktorú Český rozhlas 
– jednotka vysiela vždy v nedeľu o 20. hodine večer. A čím si 
zaslúži našu pozornosť? Predovšetkým tým, že v podtitulku má 
uvedené „pre slovenskú menšinu“ – celá sa totiž vysiela po slo-
vensky. Žánrovo prináša rozhovory, správy, reportáže a pravdaže 
hudbu, presnejšie nové nahrávky slovenských piesní. Bližšie sa 
pozrieme na reláciu, ktorú slovenská redakcia ČRo pripravila na 
prvú októbrovú nedeľu.

     Po úvodnej zvučke sme si vypočuli informácie o dianí na Sloven-
sku v uplynulom týždni a po nich reportáž z Česko-slovenských dní 
v Plzni, kde SR každý rok ponúka ozdobné predmety zo šúpolia. 
Tretím príspevkom boli podrobné športové aktuality. Nasledovala 
reportáž s titulkom „Husacie hody“ (konajú sa každý rok v Sloven-
skom Grobe), obohatená o zaujímavý netradičný recept. Kultúra 
prichádza na rad až v záverečnej časti relácie. Tentoraz priniesla 
interview o každoročnej výmene divadelných inscenácií medzi bra-
tislavským divadlom Astorka Korzo ´90 a pražským Švandovým 
divadlom. Ako vždy, Stretnutie sa aj tentoraz končilo literárnou 
súťažou zameranou na slovenského spisovateľa. 
   Pozorný poslucháč zaevidoval v tomto programe po letných 
prázdninách (kedy sa Stretnutie nevysiela) určité zmeny. Predovšet-
kým je to výmena moderátorky – ženy za muža, ktorého by sme 
určite nehľadali v zozname navrhovaných na cenu „Moderátor 
roka“. I minutáž vysielaných príspevkov je akási kratšia. Redaktor 
by mal viac pamätať na to, že nedeľné Stretnutie počúvajú najmä 
starší ľudia a podľa toho sa riadiť pri výbere príspevkov. Viac mal 
azda bojovať pri stanovovaní vysielacieho času – o 20.00 hod. sa 
predsa na všetkých TV obrazovkách začínajú filmy.
     Na hudobnú časť relácie sa tiež možno pozrieť kritickým okom. 
Prečo sú všetky tu uvádzané pesničky iba slovenské (a nie práve 
najkvalitnejšie) a minutážou každá oveľa dlhšia než práve odvysie-
laný príspevok? A ešte poznámka k českým správam o 21.30 hod. 
a k informáciám o dianí v českom športe. Azda by sa nimi nemala 
prerušovať relácia pripravovaná pre Slovákov, veď ani iné - české 
- relácie sa nimi neprerušujú. Pripadá mi to tak trochu dehones-
tujúce.
                                                                                                                         
                                                                            Jolana Kolníková

Ilustrácia Zuzana Štancelová
Autorka je emeritná žurnalistka

  

Politická satira na Barrandove a Stretnutie na ČRo 

Ohlasy čitateľov
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Maliar Jozef 
Božetech 
KLEMENS
Sakrálne diela v Žiline a Turzovke

Tvorba známeho slovenského umelca Jozefa Božetecha Kle-
mensa (1817 Liptovský Mikuláš – 1883 Viedeň), ktorou 
významne obohatil dejiny slovenského výtvarného umenia, 

i jeho životné osudy boli úzko zviazané so stredným a severným Slo-
venskom. Hoci ho na istý čas zlákala Praha i Belehrad a spolupraco-
val s inštitúciami sídliacimi vo Viedni i Pešti, v spomínaných časti-

ach Slovenska prežil väčšinu 
svojho života a zanechal tu 
veľa svojich diel. 
   Umelecky začal byť činný 
pred polovicou 19. storočia 
a spolu so svojím mladším 
kolegom maliarom Petrom 
Michalom Bohúňom sa 
zapojil do diania spojeného 
so slovenským národným 
obrodením. Obidvaja jeho 
idey preniesli do sloven-
ského výtvarného ume-
nia a utvorili v ňom líniu 
národne orientovaného 
maliarstva, ktorá dovtedy 
absentovala. Kľúčovú rolu 
v Klemensovom záujme 
o národné dianie zohra-

lo štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Počas rokov 
prežitých v tejto kultúrnej metropole umelec získal nielen mno-
ho užitočných poznatkov z oblasti výtvarnej tvorby a prírodných 
i technických vied, ktorým sa venoval popri štúdiu maliarstva, ale 
prostredie, v ktorom sa pohyboval, významne sformovalo aj jeho 
názorovú orientáciu. Kontakt s českými vlastencami, národnobu-
diteľský pohyb a vzory českých kolegov –   maliarov v ňom posilnili 
pocit príslušnosti k vlastnému národu. Svedčí o tom aj obsahové 
zameranie jeho tvorby, ktoré sa pod vplyvom pražských skúseností 
úzko viazalo predovšetkým na dobové udalosti a osobnosti spo-
jené s národným životom. Klemens najčastejšie spomedzi svojich 
súčasníkov maľoval slovenských a českých vlastencov, príležitost-
ne zobrazoval aj domácu prírodu. Klemens sa však do dobového 
národného diania zapájal tiež aktívnou účasťou – bol zakladajúcim 
členom Matice českej a Matice slovenskej – vytvoril aj jej znak a 
okrem toho sa mu tiež pripisuje autorstvo návrhov memorandové-
ho pohára, náramku a prsteňa. 
    Azda najznámejšia a najpočetnejšia je práve jeho portrétna tvorba 
založená na princípoch klasicistického maliarstva s črtami roman-
tizmu. Spomedzi slovenských obrodencov veľmi presvedčivo v roku 
1846 stvárnil Michala Miloslava Hodžu, zatiaľ čo v 70. rokoch 19. 
storočia podľa fotografií namaľoval Štefana Moyzesa, Andreja Slád-
koviča, Ľudovíta Štúra a iných. 
   Popri portrétoch dominujú v jeho tvorbe aj diela so sakrálnou 
tematikou. Okrem nich tiež navrhoval mobiliár a interiérové úpra-
vy sakrálnych priestorov. Väčšinu z nich vytvoril v 60. – 70. rokoch 
19. storočia najmä v regiónoch severného a stredného Slovenska, 
ktoré boli spojené s jeho pôsobením. Početné oltárne obrazy a cykly 
Krížových ciest zanechal najmä v kostoloch v Žiline a jej širšom 
okolí, ale tiež na Kysuciach, Orave, Liptove a v Turci. Vznikali 
hlavne počas jeho učiteľského pôsobenia v Žiline v rokoch 1856 – 

1863, kde učil kreslenie na reálke, a v Banskej Bystrici, kde od roku 
1863 do roku 1878 pôsobil ako profesor prírodných vied a kresle-
nia na gymnáziu. So Žilinou nestratil kontakt ani vtedy, keď v nej 
prestal učiteľsky pôsobiť. Koncom 60. rokov 19. storočia vtedy už 
známeho umelca poverili vypracovaním plánov na obnovu požia-
rom zničeného vtedajšieho Farského kostola Najsvätejšej Trojice 
v Žiline. Roku 1868 navrhol architektúru hlavného oltára s dvoma 
stĺpmi nesúcimi korunnú rímsu s nadstavcom vyplneným oválnym 
obrazom sv. Juraja zabíjajúceho draka. Táto horná časť oltára si 
dodnes zachovala ním určenú podobu. Pre tento kostol Klemens 
namaľoval pravdepodobne v rokoch 1869 – 1870 aj štyri rozmer-
nejšie plátna. Najväčšiemu z nich patrí centrálne miesto na hlav-
nom oltári. Zobrazuje patrocínium kostola – Najsvätejšiu Trojicu 
zachytenú v harmonicky 
pôsobiacej, dôsledne syme-
trickej pyramidálnej kom-
pozícii. Na tomto obraze, 
podobne ako na ostatných 
troch, uplatnil Klemens 
svoj typický maliarsky 
výraz založený na istote 
kresby, dôslednom mode-
lovaní drapérie, splývavom 
rukopise a tlmenej fareb-
nosti. Pre ďalší žilinský 
kostol Obrátenia sv. Pavla 
na Mariánskom námestí 
umelec namaľoval obraz 
patróna tohto kostola – sv. 
Pavla, ktorý je umiestnený 
v strede oltárnej architek-
túry.
  Obsiahlu kolekciu sak-
rálnych obrazov vytvoril 
Klemens tiež pre kostol v Turzovke na Kysuciach. Popri obrazoch, 
určených na bočné oltáre a cykle Krížovej cestu tu v roku 1876 
namaľoval aj veľmi ojedinelé dielo sakrálneho charakteru prepoje-
né s drotárskym motívom – niekdajšiu cirkevnú zástavu, nazývanú 
Drotárska zástava, so sv. Viliamom. Pôvodne cirkevná zástava je 
v súčasnosti zarámovaná v ráme, na druhej strane plátna je vyob-
razený Anjel ochranca. Zaujímavým dokladom, ktorý osvetľuje 

Podobizeň J. B. Klemensa

J. B. Klemens: Drotárska zástava

Obraz Panny Márie v Kostole Nej-
svätejšej Trojice v Žiline
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samotný pôvod a okolnosti vzniku tejto pamiatky, je text na nej: 
„Na pamiatku od slovenských petrohradských plechárov”. Prezrád-
za, že ju dali vyhotoviť turzovskí plechári (resp. drotári, ktorí v dru-
hej polovici 19. storočia začali popri drôte pracovať aj s plechom) 
pôsobiaci v Petrohrade, pričom prívlastkom slovenskí mali zrejme 
na mysli svoje vymedzenie sa v inoetnickom prostredí, v ktorom 
pracovali. Dielo poukazuje jed-
nak na ich religiozitu, jednak na 
ich majetnosť, keďže boli objed-
návateľmi umeleckého diela 
u známeho slovenského tvorcu. 
Tento obraz ojedinelo dokladá 
existenciu majetnejších remesel-
níkov – drotárov, ktorí zane-
chali vandrovnú formu obživy 
a v cudzine zakladali prosperujú-
ce dielne.
   Kompozícia tohto Klemen-
sovho obrazu sa v duchu klasi-
cistických zásad člení do dvoch 
priestorových plánov. Do stredu 
prvého z nich zasadil umelec 
postavu svätca Viliama, kto-
rý je zachytený ako starý muž 
s biskupskou berlou a čiapkou. 
Jeho strnulý, ale dôstojný postoj 
dodáva zástave vážnosť, ba až 
nadprirodzenú atmosféru. Pri Viliamových nohách ležia výrobky 
typické pre podnikateľskú činnosť mecénov diela - predmety z ple-
chu. Druhý plán obrazu, rozprestierajúci sa za svätcom, vypĺňa kra-
jina – turzovská príroda a kostol. Tu treba poznamenať, že Klemens 
svojimi krajinomaľbami vniesol do slovenského výtvarného umenia 
pojem tzv. intímnej krajiny, ktorá sa svojou vnútornou výstavbou 
a prevedením približovala takmer k zátišiu. Takáto ideálna, harmo-

nicky pôsobiaca krajina sa objavuje aj na pozadí drotárskej zástavy. 
Idealizácia domácej horskej krajiny odrážala filozofiu mysliteľov 
slovenského národného obrodenia. Podľa nich príroda vplývala na 
utváranie pováh a charakterov ľudí – dôležitý národno-obrodenský 
činiteľ. 
  Na obraze je tiež zaujímavé prenesenie pôvodného patrónstva sv. 
Viliama z klampiarov na drotárov – plechárov. Keďže toto remeslo 
vzniklo pomerne neskoro, jeho reprezentanti tvorili len malú sku-
pinu a neboli pevnejšie organizovaní, aj svojho patróna si vybrali 
neskôr a odvodili ho druhotne od vlastnej práce s plechom, kto-
rý pre nich otváral široké pole pôsobnosti a uplatnenie podnika-
teľských schopností, ktoré najúspešnejšie uplatnili na ruských 
a amerických trhoch. 
   Drotárska zástava je pozoruhodným dokladom dobovej reflexie 
drotárskeho remesla. Svedčí o meniacej sa sociálnej štruktúre dro-
tárov, ktorá nastala v druhej polovici 19. storočia v súvislosti so slo-
bodou podnikania a s tým spojenou možnosťou zakladania dielní. 
S rastúcou životnou úrovňou a zmenou spôsobu života tých majs-
trov, ktorí zanechali vandrovnú podobu remesla a stali sa z nich 
podnikatelia, rástli aj ich nároky – na skultúrnenie prostredia i na 
prezentáciu svojho remesla. Drotárska zástava sa svojím reprezen-
tačným charakterom približuje k cechovým insígniám, čo svedčí 
o snahe dať drotárskemu remeslu tiež náležitý spoločenský status. 
     Jozefovi Božetechovi Klemensovi patrí osobité miesto v dejinách 
slovenského výtvarného umenia. Nielen preto, že svojou tvorbou 
položil základy línie národne orientovaného maliarstva, ale tiež pre-
to, že pedagogickým a umeleckým pôsobením v regiónoch sever-
ného a stredného Slovenska významne prispel k rozvoju a podpore 
výtvarného života v týchto oblastiach.     

Monika Váleková 
Považské múzeum v Žiline

Foto archív 
Autorka je historička umenia

Hlavný oltár Kostola Najsvätejšej Trojice

Podobizeň Ľudovíta Štúra 
reprodukovaná na pohľadnici
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Slovenské sochárske 
umenie má úžasnú 
tradíciu. V monu-

mentálnej podobe ho 
reprezentujú veľké mená, 
ktoré vytvorili tie najkrajšie a najväčšie pomníky dobám minulým. 
Vznikali a doposiaľ sú trvalou súčasťou nášho životného okolia. 
Stretávame sa s nimi dennodenne. Uniká nám však ich podstata. 
Tvorivý akt autora, ktorý v danej dobe zobrazil čas, ktorý žil, aby 
stopu o ňom zanechal budúcim generáciám. Dnešok zabúda rých-
lejšie ako kedy predtým. Nielen pre nekonečnú prázdnotu mono-
tónnych životných impulzov, ktorým postupne podliehajú aj tí 
najpevnejší. Všetko sa stáva dekoráciou. Možno len závidieť iným 
národom, ktoré poznajú životopisy každého svojho umelca, ktoré-
ho tvorba formuje ich životné prostredie. 
  Slovenské komorné sochárstvo tvorí nezastupiteľnú hodnotu 
nášho umenia. V medaile, plakete, v reliéfoch, či už pre exteriér, 
alebo v interiérovej monumentálnej realizácii. Veľký pôvab majú 
komorné plastiky v rôznych materiáloch.
  Naše sochárstvo bolo i zostáva svetovým. Zaslúžil sa o to aj 
významný slovenský sochár, docent, akademický maliar, Doktor 
Honoris Causa, majiteľ viacerých významných cien a uznaní, 
Alexander Vika.
   Narodil sa 10. mája 1933 v Bratislave. Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave ukončil u profesora Rudolfa Pribiša v roku 
1959. 

Alexander 
Vika
Umelec, 
ktorý 
predbehol 
dobu

   Alex Vika bol v mnohom prvý. Bol prvým absolventom ateliéru 
VŠVU v Bratislave u renomovaného profesora Rudolfa Pribiša. Bol 
jedným z prvých, ktorý aplikoval princípy abstrakcie v komornej či 
monumentálnej tvorbe už v šesťdesiatych rokoch minulého storo-
čia. Je originálnym umelcom, ktorý ako jeden z najlepších dokáže 
zvládnuť ľudskú tvár či figúru, a to v rozmere humanity, hĺbky 
a plastickosti umeleckého diela a v neopakovateľnej sile výrazu 
prirodzenosti. Jeho kresby i obrazy dokumentujú to, čo sa prejavu-
je v celej jeho sochárskej tvorbe. S ľahkosťou a istotou sa pohybuje 
v rôznych výtvarných disciplínach. Je osobitým tvorcom, ktorého 
poznať podľa jeho charakteristického rukopisu.  
   Vo svojom rozmernom diele zachytil veľkú etapu  života Sloven-
ska, dokázal dať vlastnej tvorbe ten charakter, ktorý bude pre budú-
ce generácie veľkou bránou k poznaniu dneška a jeho hodnôt. Jeho 
diela dokážu zaujať i prekvapiť. Vďaka perfektnej znalosti techník 
a technologických postupov. Vďaka nesmiernemu talentu, ktorý sa 
u neho prestupoval s rastom poznania. Preto si dovolím napísať, 
že Alex Vika patrí medzi umelcov európskeho, svetového formátu. 
Jeho tvorba si zaslúži obdiv a uznanie. Nielen pre dnešok, ale najmä 
pre budúcnosť.
  Mimoriadne technologicky zručný umelec do každého kúska hliny 
vtláča jemnosť ľudského života. Prelína sa v ňom figurálna tvorba 
s lineárnou abstrakciou. Vertikála či horizontála asociujú kinetické 
hry svetla a hudbu. Konkávne a konvexné oblúčky, akoby píšťaly 
organu postupne odkrývajú taje ľudskej podstaty. V zdanlivej abs-
trakcii je zakomponovaný život. 
   Pri zrode tvorivého fenoménu tohto umelca stála určite aj múza. 
Nepotrebovala k jeho oživeniu veľkú energiu ani moc. To, čo sa 
v autorovom tvorivom  vnútri formovalo, bol dlhodobý proces hľa-
dania pravdy a ľudskosti. Ten, kto objaví veľkosť človeka, nájde aj 
veľkosť seba. A k tejto pravde sa umelec veľmi skoro prepracoval.
   Monumentálna tvorba, či už reliéfna, alebo v technikách mozai-
ky, jej kvalita svedčí o tom, prečo ho prizývali do ďalších nároč-
ných akcií. Objavoval v nej nádhery tvaru a svetla. Krásu proporcií 

„Poézia“, bronzová plaketa, 140 x140 mm, 1973 

„Plameň“, mramorová drť a biely cement, v. 12,5 m, 1958, 
Pamätník umučeným obetiam v SNP, Nemecká
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a detailov. Monumentalitu a význam, cez pocitové impulzy až po 
reálne prvky a príklady. Spomeniem aspoň desaťmetrové súsošie 
symbolizujúce Tri klasy v Nitre. Päť a pol metrovú plastiku „Mla-
dosť“ pred hotelom Junior v Bratislave z roku 1982 a dvanásť a pol 
metrový pamätník „Plameň“ v Nemeckej. 
  Komorná plastika je snáď najcharakteristickejším tvorivým jadrom 
tvorby autora. Preto, že tu dostal priestor k intímnemu zblíženiu 
sa s materiálom. S tvorbou jemu blízkou, ktorá ho vyzýva k med-
ziľudskému kontaktu. Poznať človeka, nájsť človeka a zobraziť ho. 
Patria sem rozsiahle cykly i samostatné plakety a medaile. Upria-
muje v nich pozornosť predovšetkým na schopnosť vytvoriť v hmo-
te výtvarný odkaz. Medaila je poslom dobrých správ. Je umeleckou 
informáciou. Odmenou pre človeka. Jemnými dotykmi rúk oživuje 
plasticitu. Mimoriadne citlivo vie určiť vzťah písma a reliéfu. Toto 
sú vzácne atribúty umenia, ktoré sa formou prezentácií na výsta-
vách i razbou viacerých kópií dostali medzi ľudí. Na každom diele 
je podpis: A. Vika. 
   Zázrak života, energie, ktorá nás obklopuje na každom kroku, 
ktorú v podstate ani neregistrujeme, ale bez ktorej by sme nevede-
li žiť. Tá najvyššia priečka v umeleckom rebríčku patrí umelcom, 
ktorí vedia túto božskú energiu vesmírneho nekonečna pretaviť do 
svojho diela. Umenie, ktoré vzniká v ich ateliéroch, sa tak stáva 
umením večným, neustále komunikujúcim so svojím obdivova-
teľom. Je to umenie, ktoré kladie otázky, estetizuje, harmonizuje, 
rozvíja ľudskú dušu cez fantáziu a poznávanie hodnoty.
  Vystavoval na mnohých kolektívnych a samostatných výsta-
vách doma i v zahraničí. Za svoju tvorbu obdržal mnohé domáce 
i zahraničné ocenenia. Jeho diela sú v zbierkach galérií a u súkrom-
ných zberateľov. Aktívne prednáša ako vysokoškolský pedagóg, kde 
pre študentov dizajnu vytvoril vlastný program usilujúci o tvarovú 
dokonalosť. 

„Symbol poľnohospodárstva“, nehrdzavejúca oceľ, v. 10 m, 
1975, Nitra

  Ťažko v takomto krátkom prejave povedať o majstrovi viac. 
A pritom podstatné je všetko. Jeho tvorivé začiatky ako školáka. 
Jeho študijné ambície. Stovky samostatných a kolektívnych výstav 
u nás i v zahraničí. Desiatky ocenení. Jeho celoživotná mimoriadne 
úspešná pedagogická činnosť. A dnešok. 
  K obdivu života a úcte k človeku patrí tichá skromnosť. Práve 
takého poznám majstra už temer 40 rokov. To, že vytvoril hodno-
tou také veľké plastické dielo, už svet vie. Je na nás, aby sme ho pri-
pomenuli, v tomto prázdnom čase celebrít a zbytočností verejnosti. 
Ono tu však nezávisle na nás, na našom vedení je. 
   Alexander Vika je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska

Ľuboslav Moza
Foto archív autora

„Spoje“, hydronálium (32 mm plech), v. 170 cm a sokel, 
mramor 80x80cm, 1970,  abstraktná plastika pred budovou 
spojov, Štúrovo 

„Metamorfózy“ („Premena ženy na kvet“), bronz, 1965
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Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody zís-
kala 3. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ 
(Wiener internationale Postverzeichnung - Ausstellung) 

organizovanej vo Viedni, ktorá je považovaná za najprestížnej-
šiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta. Prvé miesto 
obdržala známka Českej republiky a druhé Lichtenštajnska.
Poštovú známku vytvoril v roku 2010 prof. Dušan Kállay, akad. 
mal., a doc. Martin Činovský, ArtD., ktorý akvarelom kolorova-
ný návrh známky transformoval do podoby miniatúrneho gra-
fického diela vo forme oceľorytiny pri príležitosti 400. výročia 
vzniku evanjelickej cirkvi, a. v. v Uhorsku.
   Už koncom roku 2010 poštová známka získala dve ceny Minis-
tra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho 
riaditeľa Slovenskej pošty. V apríli 2011 získala po prvý raz 1. 
miesto v súťaži „Grand Prix de l’Art Philatélique“ v Bruseli v 
súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie. 
   V prípade tejto poštovej známky, ktorú neopísateľným ruko-
pisom stvárnil profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bra-
tislave Dušan Kállay a docent bratislavskej Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského, bol na úspech predurčený už samot-
ný výber motívu v podobe Thurzovho oltára, ktorý patrí medzi 
popredné diela renesančného umenia na Slovensku.

Ľuboslav Moza
Foto archív autora 

Slovenská poštová známka

Od domá-
cich po sveto-
vé úspechy

Programy
Z programov Slovenského inštitútu 
a Dokumentačného a múzejného 
strediska slovenskej menšiny
28.11.  16:00
Písecká brána, K Brusce 5/208,
Praha 6 
FRESH SENIOR FEST – Brána seniorom otvorená
Slovenský večer – program:
Prednáška teoretika architektúry Josefa Vomáčku Bratislava, ako ju dávno nepozná-
me,  koncert Pavla Hammela, 
ochutnávka slovenských špecialít.
Pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Petra Brňa.
www.porteos.cz 
Pripravilo o. z. Porte v spolupráci s SI

30.11. 19:30
La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7
AGON ORCHESTRA A HOSTIA 
Na koncerte zaznejú v premiére partitúry slovenského multimediálneho umelca 
Milana Adamčiaka (1946) v spracovaní skladateľov Ivana Achera, Petra Kofroňa, 
samotného Milana Adamčiaka a ďalších. 
Účinkuje: Agon Orchestra
Hostia: Pavel Zajíček, Jana Vébrová pod vedením Petra Kofroňa
Videoprojekcia: Ivan Acher, Jan Daňhel
www.facebook.com/events/284349775014722/?notif_t=plan_user_joined
Pripravili OZ NKA Zvolen, Galéria Artandconcept, Guerilla Records a SI

30.11. 18:00
Modrá sála SI
CENA MATEJA HREBENDU
Slávnostný večer - odovzdanie Ceny Mateja Hrebendu udeľovanej Obcou Slovákov 
v ČR za významný prínos k pestovaniu vzájomnosti Čechov a Slovákov.
Pripravila Obec Slovákov v ČR v spolupráci s SI

8.12. 13:00
ČRo Leonardo
ČRo LEONARDO
Rozprávanie po slovensky o Slovensku a Slovákoch.   
www.rozhlas.cz/leonardo  
Pripravilo o. z. BONA FIDE v spolupráci s ČRo Leonardo, s podporou MK ČR, 
ÚV ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

8. 12.  16:00
Kostol sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1
MIKULÁŠ PRE DETI
Mikulášsky podvečer pre deti spojený s kultúrnym programom.
Pripravil SI, o.z. Bonafide, Slovenský ECAV a Café Teatr Černá Labuť

11.12.   18:00
Modrá sála SI
FOTOSALÓN SK
EduMEMA / Jan Šibík a fotografi zo Slovenska a Turecka
Výstava reportážnej fotografie z workshopov Jana Šibíka počas Stredoeurópskej 
hudobnej akadémie eduMEMA 2012 konanej v Poprade a v Košiciach.
www.tatragaleria.sk
Pripravila Tatranská galéria Poprad a SI

13. – 14. 12. 
Priestory SI
Prezentácia Žilinského samosprávneho kraja
ŽSK, SACR a SI

16.12. 
Galéria DNM
Výstava ilustrácií a kresieb Alexandry Švolíkovej s vianočným podvečerom pre deti 
a prezentáciou knihy rozprávok v podaní Viery Kučerovej   
Pripravil DOMUS SM v ČR  s podporou MK ČR

17. 12.  18:00
Modrá sála SI
Vianočný koncert študentov Pražského konzervatória
Pripravilo Pražské konzervatórium a SI
                                                                 Zmena programu a termínov vyhradená!

Programy DOMUS SM v ČR se konají díky podpoře MK ČR a Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Program na december 2012

Dokončenie z 2. str. obálky



Štvrtok 8.11.2012 Dům národnostních menšin, Vocelova 
602/3, Praha 2 od 9.30

9.30–9.50 Prezentácia a uvítanie účastníkov

9.50–10.10 Úvodné slovo Helena Nosková,

Jozef Beňovský, Alica Virdzeková, Hana Šabaková a Olga 
Mandová

 10.10–11.10 I. blok hostí GWARZI Žilina, SR 

Predsedajúci: PhDr. Helena Nosková, CSc.

Malvína M. Melkovičová, Paulína Halušková: Človek 
v hodnote milión ríšskych mariek

Michaela Nguyenová: Slováci z Vojvodiny 

Lucia Šírová: Slováci v Rakúsku

Anna Holešová, Michal Viskup: Obyčajný neobyčajný 
človek

11.10-11.30 Diskusia k predneseným referátom hostí

11.30–12.10 II. blok Podještědské gymnázium v Liberci
Predsedajúci: PhDr. Jozef Beňovský

Tereza Csibová: Zo života jednej mačky. Vnútorný 
monológ

Arian Ebrahimi: Monológ

12.10–12.20 Diskusia

12.20–12.40 Prestávka s občerstvením

12.40–13.20 III. blok Gymnázium na Vítězné pláni 

Predsedajúci: PhDr. Ľubica Mezerová

Jakub Vinarický: Minulosť hovorí. Vyvraždenie rodiny 
u Sklených Teplíc

Petra Dlouhá: Četníctvo na Slovensku

Markéta Polreichová: Orálna história a osobnosti jednej 
rodiny

13.20–13.40 Diskusia

14.00 Zakončenie I. dňa konferencie

14.00–15.00 Obed

9.11.2012 Slovenský inštitút, Modrá sála, Jilská 16, 
Praha 1 

9.30–9.45 Otvorenie druhého dňa konferencie

9.45–10.00 Vyhlásenie najlepších študentských prác 
IX. pražskej konferencie slovenských stredoškolákov

10.00–10. 45 Kultúrny program – Kto si čo zvolí. 
K výročiam slovenských spisovateliek Hany Ponickej, 
Zory Jesenskej a Zlaty Solivajsovej

10.45–11.45 Rozprava k príprave X. výročia pražských 
konferencií slovenských stredoškolákov a ich hostí: výber 
témy, účasť ďalších stredoškolákov z Gymnázia Broumov

12.00 Zakončenie rokovania

12.00–14.00 Obed

Odpoludnia voľný program podľa záujmu študentov 

14.00–16..00 Prechádzka po stavebných pamiatkach Prahy 
s výkladom PhDr. Ľubice Mezerovej 

17.00–18.00 Výstava Slovenskí štúrovci v DNM 
s odborným výkladom PhDr. Jozefa Beňovského, riaditeľa 
Slovenského literárneho múzea.  

IX. pražská konferencia slovenských stredoškolákov a 
stretnutie s kultúrnym programom sa koná vďaka finančnej 
podpore Úradu pre zahraničných Slovákov, ktorú udelila 
projektu DOMUS SM v ČR „Po stopách slovenských 
krajanov“.

IX. pražská konferencia slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí 

Po stopách slovenských 
krajanov 

v dňoch 8.–9. novembra 2012

P R O G R A M

Dům národnostních menšin, Společenský sál a Modrá sála Slovenského inštitútu



Balla: V mene otca
Podzimní knižní trh přináší novou knihu soudobého slovenského autora Balla, rodáka z Nových Zámků. Spisovatel 
se řídí heslem: „Píši od samého začátku stále jen o tom, o čem bych sám jako čtenář chtěl číst, a píši tak, jak bych to 
jako čtenář chtěl vidět napsané.“ 
Novela V mene otca byla v tomto roce na Slovensku nominovaná na cenu Anasoft litera. Kritici a literární vědci 
Ballovi přezdívají Alchymista, neboť pečlivě zachází se slovy. Jeho styl je výrazný a vybroušený. Velmi dobře se čte. 
Formálně pěkně stavěný text se prolíná s postmoderními tendencemi. Balla míchá realitu s fantazií a mystikou, pře-
kvapí nás spoustou drobných a mile zobrazených detailů ze života obyčejných lidí. Na druhou stranu generaci svých 
rodičů nešetří, nemilosrdně představuje jejich maloměstský život. 

Jana Beňová: Preč! Preč!
Jana Beňová získala právě nedávno Literární cenu Evropské unie za rok 2012, která umožní přeložit její díla do jiných 
jazyků. Uspěla se svým románem Café Hyena – Plán odprevádzania.
Původním povoláním dramaturgyně čile píše a vydává své básnické sbírky i prózu už téměř dvacet let. Nyní přichází s 
knížkou Preč! Preč! Jana Beňová nejede ve vyjetých kolejích románů pro ženy, ale hledá si svůj osobitý způsob vyjádře-
ní. Sama sebe se ptá: „Próza nebo poezie? Džem anebo marmeláda?“ Lehkým hravým tónem na pomezí poezie vesele 
porušuje zajetá pravidla prózy i její grafické úpravy. Rozkošnicky si hraje se slovy a jakoby šušká tajemství své Rosy 
někde v kavárenském koutku. Vypráví příběh nestálé ženy, která ráda utíká svému partnerovi, práci i stereotypu života. 

Dominik Dán: Kožené srdce
Pod pseudonymem Dominik Dán se skrývá autor, který zatím o své skutečné profesi mnoho neprozradil. Z jeho 
detektivních románů, kterých je už celá řada, vysvítá, že o povolání kriminalistů ví hodně. Oblaka tajemství, která 
autora obestírají, popularitu nutně zvyšují. Nicméně jeho texty se dobře čtou a obsahují spoustu zajímavých infor-
mací z kriminalistického oboru. 
Jeho čerstvým titulem je knížka Kožené srdce. Detektiv Oto Hanzel pochoval svoji ženu a navíc postrádá svého syna, 
který před časem odjel pracovat do Irska. Nyní je nezvěstný. Detektiv Hanzel se raději rychle vrací do práce a začíná 
řešit nový případ – vraždu vysoce postaveného úředníka. Románem se tak prolínají dvě linie vyšetřování, to oficiální 
i to rodinné, které nakonec odhalí nečekaná tajemství.

Jana Juráňová: Mojich 7 životov – Agneška Kalinová
Spisovatelka Jana Juráňová přesvědčila Agnešku Kalinovou, aby tato známá novinářka, redaktorka, překladatelka, 
filmová a politická publicistka zavzpomínala na vyčerpávající 20. století. Co všechno prožila? Holocaust, při kterém 
ztratila část rodiny, nesvobodu za socializmu, kdy uvěznili jejího muže, nakonec emigraci a ztrátu domova.
Rozhovor na více než čtyřech stech stranách vás nepustí, dokud ho nedočtete. Mezi čtenáři sklízí velký úspěch. 
Pozornost přitahuje jednak barvitým tématem jednoho životního osudu, který byl bohatý na události, ale i stylem 
vyprávění, které je poutavé. Vzniklo mimořádné dílo literatury faktu.

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín
Kolektivní monografie historiků Ľudovíta Hallona, Romana Holeca, Ivana Kamenca, Dušana Kováča, Miroslava 
Londáka, Jana Peška, Tibora Pichlera, Milana Podrimavského, Michala Schvarca, Stanislava Sikoru, Dušana Škvarnu, 
Milana Zemka a Jozefa Žatkuliaka je chronologicky členěná do třech částí: 1948 - 1978, 1918 - 1945, 1945 - 1992. 
Od prvopočáteční profesionální historiografie metodou „psaní národních příběhů“ 19. století, přes tradice sociologi-
zující historiografie 20. století se v současné metodologii psaní národních dějin, zohledňující širší prostorový kontext, 
dostáváme k novým pohledům na „klíčové problémy“ dějin. Editor Dušan Kováč předesílá, že tým autorů - historiků 
z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v tomto díle „poskytuje hloubkový a na dlouhodobém studiu posta-
vený pohled na období a události, které zásadním způsobem formovaly současnou podobu slovenské společnosti“.

Pavol Dobšinský: Najkrajšie slovenské národné rozprávky
Výběr pohádek a pověstí největšího slovenského autora obsahuje to nejlepší, co se ve slovenské pohádkové tvorbě 
nachází. Texty upravil pro současného čtenáře Igor Válek. Dva svazky jsou v pevné vazbě (dokonalá imitace kožené 
vazby) se zlatou ražbou na obou svazcích. Obal knihy v této archaické podobě vzbuzuje i patřičně sentimentální poci-
ty. Něco takového patrně nikdy nemůže být vytlačeno z našich knihoven moderními čtečkami elektronických knih. 
Ilustrace jsou pérovky. Tato klasická literatura obyčejně nechybí v žádné slovenské rodině ani knihovně.
                                                                                                                                                    Zuzana Štancelová

Nabídka
zajímavých knižních novinek

 ve Slovenské knize v Jilské ulici v Praze 
 www.slovenskeknihy.cz

Knížka může být i světlem do přicházející tmy zimního období. Začíná doba, kdy se poohlížíme po obchodech, kde 
by se dal koupit nějaký dárek pro naše blízké. Navíc období Vánoc se dá jak projíst, tak pročíst. Podívejme se nyní 
na pár titulů, které tento rok patří mezi novinky. 
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V prílohe uverejňujeme  pôvabnú rozprávku dvanásťročnej 
Júlie Baborovskej z Rýmařova. Rozprávku napísala ako 
ohlas na rozprávky v Oriešku – detskej prílohe Listov 

Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac a spolu s obráz-
kom i fotografiami medvedíka zaslala do redakcie. Ďalšie ilustrácie 
doplnila trinásťročná Matylda Štancelová. A tak spoluprácou dvoch 
dievčat vznikla samostatná dvojstrana. Rozprávka je v češtine, ale 
tak tomu je medzi deťmi Slovákov v Čechách a na Morave. Deti 
píšu po česky a čiastočne hovoria po slovensky a sú tak živým dÔka-
zom česko-slovenskej vzájomnosti. 

   V druhej časti prílohy uverejňujeme úvodné pasáže kolektívnej 
práce z pražskej stredoškolskej konferencie senských žiakov a štu-
dentov žijúcich v ČR a ich hostí. K súťažiacim  patria študenti 
Gymnázia Varšavská cesta v Žiline pod vedením pani profesorky 
PhDr. Alice Virdzekovej. Štúdiu s aktuálnym názvom Chceš lep-
šie žiť? Migruj… napísali študenti Daniel Sihlovec, Marek Fišera 
a Daniela Gajblová. Práca má 24 strán a sústreďuje sa hlavne na 
emigráciu na západ.  

  Obsahuje úvod, kapitolu o metodike práce, kapitoly k problema-
tike migrácií i emigrácie, komparáciu príčin, záver, poďakovanie, 
zoznam odbornej literatúry a prílohy z archívnych dokumentov a 
dobových fotografií.
 
 Uverejňujeme ukážku, pokračovanie nájdete na www.klubsk.net 

2.1 Spoločensko-politická situácia v 60. rokoch v ČSSR 

   Spoločenská a politická situácia v ČSSR v 60. rokoch 20. storočia 
sa často označuje ako obdobie uvoľňovania napätej atmosféry. To 
znamenalo, že sa stabilizovali spoločenské a politické pomery. Roz-
víjala sa kultúra, človek bol prvýkrát na Mesiaci a ľuďom sa otvorili 
nové možnosti. V prvej polovici 60. rokov sa však stala ekonomika 
najslabším článkom československej spoločnosti. V rámci krajín 
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci došlo k poklesu rýchlosti 
ekonomického rastu. Ekonomika v ČSSR neskôr nedokázala uspo-
kojovať hmotné potreby obyvateľstva. Táto situácia sa premietla 
aj do životnej úrovne obyvateľov. Silnela nespokojnosť a snahy o 
ekonomickú reformu. Túto nespokojnosť sa snažila vyriešiť vláda 
Antonína Novotného tým, že na konci roku 1964 súhlasila so zača-
tím experimentálnej ekonomickej reformy. „Overovanie prvkov 
novej reformy v Československu začalo v apríli 1965 a prebiehalo 
v 440 organizáciách, ktoré patrili v minulosti k tým lepšie hospodária-
cim podnikom a vo väčšine odvetví predstavovali 15-30 % objemu 
výroby.“ 1) Dospelo sa k záveru, že je potrebné niektoré základ-
né princípy reformy prepracovať a zmeniť. Výsledky za rok 1966 
a 1967 však ukázali pozitívny vývoj v niektorých oblastiach česko-

slovenskej ekonomiky. Ľudia postupne začínali byť optimistickejší 
a prestávali sa obávať o svoju budúcnosť. Začiatkom roka 1967 sa 
zmeny začali týkať nielen ekonomickej stránky ČSSR, ale aj iných 
odvetví, ako napríklad politiky. V Komunistickej strane Česko-
slovenska sa začala vyhrocovať situácia a vznikali rozpory, ktoré 
boli vyvolané administratívnymi opatreniami voči spisovateľom 
(zastavenie Literárnych novín a stranícke tresty pre I. Klímu, P. 
Kohouta, M. Kunderu, A. J. Liehma, J. Procházku, L. Vaculíka). 2)   
V polovici roku 1967 vyústilo úsilie o zmenu pomerov do  Pražs-
kej jari. Dňa 5. januára 1968 sa vzdal funkcie doterajšieho prvého 
tajomníka KSČ Antonín Novotný a na jeho miesto bol zvolený 
Slovák Alexander Dubček. Ten sa snažil vykonať niektoré zmeny, 
ktoré by viedli k rozvoju spoločnosti. Tieto reformy nemali za cieľ 
odstrániť socializmus v ČSSR. Presadzoval politiku tzv. socializmu 
s ľudskou tvárou. Obsahovala zrušenie cenzúry, trhové hospodár-
stvo, obnovu pluralitného systému a i. Na základe toho obnovila 
svoju činnosť napr. Československá sociálno-demokratická strana 
a začal svoju činnosť Klub angažovaných nestranníkov (KAN), čo 
bola vlastne opozícia ku KSČ. Od jari roku 1968 sa začalo verej-
ne hovoriť o dovtedy utajovaných veciach z oblasti ekonomických 
vzťahov. „Výsledkom diskusií o ďalšom smerovaní krajiny bol Akč-
ný program ÚV KSČ z apríla 1968, ktorý vyjadroval hlavné ciele 
obrodného procesu. Vedúca úloha strany mala byť zachovaná nie 
tým, že vládne nad spoločnosťou, ale tým, že slúži jej slobodnému 
pokrokovému socialistickému rozvoju... Právnymi normami treba 
presnejšie zaručiť slobodu prejavu menšinových záujmov a názorov. 
Právne presne zaručiť ústavnú slobodu pohybu, najmä vycestovanie 
našich občanov do zahraničia.  Občanom svitalo na lepšie časy. No 
zrazu prišiel zlom, ktorý nastal dňa 21.8.1968, kedy vojská Var-
šavskej zmluvy vstúpili na územie ČSSR. Proti násilnej invázii sa 
obyvatelia vtedajšej ČSSR búrili, čoho výsledkom bolo 29 mŕtvych 
osôb na území Slovenska. Dňa 27.10.1968 bol prijatý zákon o čes-
ko-slovenskej federácii. Potlačením augustových demonštrácií, 
schválením „obuškového“ zákona a čistkami v straníckom a štát-
nom aparáte sa v ČSFR upevnil „normalizačný“ kurz, ktorý verejné 
vystúpenia občanov nedovolil takmer po celé dve desaťročia. Ľudia 
stratili možnosť, ale aj chuť vyjadrovať sa k veciam verejným. Navy-
še na našom území sa prejavovala takzvaná bytová kríza. Čiastočne 
zapríčinila okrem iného aj negatívny vývoj pôrodnosti na Sloven-
sku. „Chtěla bych v této souvislosti připomenout, že kromě finanč-
ních otázek tíží podstatnou část mladých rodin také bytová krize. I 
kdybychom mohli rodiny s dětmi podstatněji zvýhodnit v oblasti 
jejich příjmů, nemůžeme očekávat velkou chuť k zakládání rodin, 
když jim zatím nejsme schopni zajistit vlastní střechu nad hlavou, 
vlastní byt. Z tohoto hlediska je nutno ocenit všechny kroky, které 
vláda ČSSR i obě národní vlády podnikají k rozvoji bytové výstav-
by a k formulování cílevědomé bytové politiky. Jestliže toto úsilí 
přinese plody v podobě rychlejšího zmírňování bytové krize, bude 
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to vůbec jeden z nejvýznamnějších kroků ke zlepšení populační-
ho vývoje.“ 5)  Obvyklá čakacia doba na družstevný byt sa vtedy 
pohybovala okolo troch až štyroch rokov (v Bratislave a Prahe až 
8-12 rokov). A to napriek tomu, že za rok 1967 pribudlo v ČSSR 
46 424 bytov. Problém bytovej krízy riešil orgán zložený zo zástupcov 
príslušných rezortov, ktorý dospel k záveru, že je potrebné zvýšiť 
intenzitu výstavby bytov.
   
   Práve táto politická a ekonomická situácia mnohým Slovákom 
i Čechom nevyhovovala. Ľudia sa rozdelili na dve skupiny. Na tých, 
čo verili, že je to iba zlý sen a bezvýhradne verili strane, a na tých, 
ktorí už ďalej odmietali žiť v strachu a politickej diktatúre. Skupina 
číslo jeden ostala ďalej bývať na území ČSFR, no veľká časť dru-
hej skupiny ľudí sa rozhodla ČSFR opustiť. Túto tretiu emigračnú 
vlnu tvorili najmä odborníci z rôznych oblastí a študenti. Už spo-
mínaná invázia čiastočne uľahčila emigrantom, aj tak však museli 
prechádzať cez utečenecké tábory, kde často vládli tvrdé podmien-
ky. Čísla hovoria zhruba o 68 tisícoch obyvateľov Československej 
socialistickej republiky, ktorí odišli do rôznych kútov sveta. Najčas-
tejšie cez susedné Rakúsko, kde sa dostali do utečeneckého tábora 
(Traiskirchen – obr. č. 4 ) a odtiaľ do rôznych krajín. V tom čase 
rakúske pohraničné úrady boli splnomocnené vydávať tzv. krátko-
dobé víza, oprávňujúce na jednorazový vstup na územie Rakúskej 
republiky na obdobie 14 dní. Spolkové Ministerstvo zahraničných 
vecí poverilo generálny konzulát, aby oznámil slovenskej tlači, že 
pohraničné úrady síce takéto víza vystavovať budú, avšak poplatok 
za ne je 111 šilingov v rakúskej mene. Toto splnomocnenie teda 
výrazne uľahčilo situáciu Slovákom, ktorí sa chceli pokúsiť utiecť. 
Cieľové destinácie boli rôzne, napríklad Švajčiarsko (13 000 ute-
čencov), Kanada (12 000 utečencov), Rakúsko (10 000 utečen-
cov), Nemecko (9000 utečencov), Izrael (3500 utečencov), Aus-
trália (3100 utečencov), USA a Taliansko (po 2000 utečencoch).  
S postupom času začal Sovietsky zväz strácať dôveru v Alexandra 
Dubčeka a čakali na vhodnú chvíľu, kedy by ho mohli odstrániť z 
vedenia strany. Tá sa našla po porážke sovietskych hokejistov česko-
slovenským mužstvom. Radosť z víťazstva prerástla do protisoviet-
skych demonštrácií a pouličných výtržností. To bola zámienka na 
odvolanie Alexandra Dubčeka. 12. apríla oznámil Alexander Dub-
ček rezignáciu po rozhovore so sovietskymi funkcionármi, ktorí 
vyslovili množstvo jednodznačných požiadaviek na zákroky proti 
reformátorom. Dňa 17. apríla 1969 sa Gustáv Husák stal prvým 
tajomníkom KSČ. Koncom roka 1969 a začiatkom roka 1970 nová 
vláda ukončila mzdový rast tým, že prijala viaceré uznesenia a naria-
denia. Aby si však nové Husákove vedenie nezhoršilo už slabé poli-
tické pozície, snažilo sa o zmiernenie sociálneho napätia, napr. pod-
písaním dohody s odbormi o raste životnej úrovne, ktoré by hrozilo 
prerásť v konflikt. Hospodárske ťažkosti sa riešili nariadeniami a 
sankciami, čo znamenalo obnovenie centralististického riadenia 
ekonomiky. V rokoch 1970-1974 sa zvýšili dôchodky celkovo o 
6,3 miliardy Kčs. 2) V roku 1975 sa stal Gustáv Husák preziden-
tom. Československo sa o rok neskôr zúčastnilo aj na Helsinskej 
konferencii, kde sa zaviazalo, že bude dodržiavať základné ľudské 
práva a slobody (pozn. podpísal Gustáv Husák), čo sa však nestalo 
a v ČSFR bolo ďalej zakázané náboženstvo, nebola sloboda prejavu 
a podobne. Okrem toho sme sa tiež zaviazali navzájom si hospodár-
sky pomáhať aj s inými krajinami. Nasledujúci rok po týchto uda-
lostiach vzniklo opozičné združenie obrancov ľudských práv zvané 
Charta 77. Jej vyše 1800 signatárov viedlo evidenciu a navrhovalo 
riešenia prípadov porušenia ľudských práv a upozorňovalo na ne. 
Hlavný predstaviteľ bol Václav Havel a zo slovenských signatárov 
spomenieme spisovateľa Dominika Tatarku, politológa Miroslava 
Kusého a historika Jána Mlynárika. Charta tvorila akúsi opozíciu 
k vtedajšej vláde. No v ČSFR sú ďalší, ktorí sú rovnako nespo-
kojní ako sympatizanti Charty. Začínajú sa roky 80., no problémy 
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neustále pretrvávajú. Zaostávali sme čím ďalej tým viac, napríklad 
v zahraničnom obchode, zastaralá technika, rovnaké sociálne pro-
blémy a takisto aj ekonomické (bytového charakteru). Naše pro-
blémy tiež poznamenal rok 1986, kde už k vzniknutým problé-
mom pribudol ďalší, a to výbuch jadrovej elektrárne Černobyľ a 
nebezpečný rádioaktívny oblak. Veľkým problémom bola aj ŠTB, 
ktorá neustále kontrolovala osoby podozrivé z protištátnej činnosti, 
vyšetrovala kňazov, kontrolovala listy väžňom a podobne. Hlavne 
však tým, ktorí sa činili proti štátu, ako napríklad Jánovi Čarnogurské-
mu. Vzniká tiež kresťanské hnutie, ktoré malo značnú podporu v 
obyvateľstve. Usporadúvalo rôzne manifestácie, púte na miesta ako 
Šaštín a Levoča. Spísali tiež petíciu proti režimu, ktorú podpísalo na 
Slovensku cca 290 000 ľudí. Dňa 25.3.1988 usporiadali sviečkovú 
manifestáciu, kde bol hlavným organizátorom František Mikloško. 
Vzrast odporu voči totalitnému režimu vyvrcholil v Bratislave dňa 
16.11.1989, kde študenti usporiadali pochod za demokratické prá-
va a najmä v Prahe, kde o deň neskôr študenti usporiadali rovnaký 
pochod, no následky boli omnoho katastrofálnejšie. Kým v Bra-
tislave si študentov takmer nikto nevšimol, v Prahe na Národnej 
triede brutálne tento pochod rozbila polícia. Nasledujúci deň sa 
študenti a herci dohodli na týždennom protestnom štrajku, pridali 
sa k nim postupne študenti a divadlá z celej republiky. Devätnáste-
ho novembra vzniklo v Prahe Občianske fórum ako koordinač-
né centrum aktivít za zmenu režimu. 17. november sa považuje 
za začiatok nežnej revolúcie. Na Slovensku vzniklo demokratické 
politické hnutie Verejnosť proti násiliu.
   Hlavnými predstaviteľmi boli Milan Kňažko a Ján Budaj. Tieto 
hnutia žiadali odvolanie Gustáva Husáka z funkcie prezidenta a 
demokratizáciu Československa. Gustáv Husák odstúpil z funkcie 
prezidenta v decembri roku 1989. Prezidentom sa stal Václav Havel 
a predsedom Federálneho národného zhromaždenia Alexander 
Dubček. Týmto sa ukončila etapa totalitnej vlády a otvorila sa cesta 
občanom smerom na všetky strany sveta. Prvé parlamentné voľby, 
kde mali občania rozhodnúť o budúcom smerovaní štátu, sa kona-
li v júni roku 1990. Na Slovensku zvíťazila strana Verejnosť proti 
násiliu, v Čechách Občianske fórum čiže predstavitelia demokra-
cie. Od tohoto času občania viac nemali dôvod k emigrácii, pretože 
mali povolenie cestovať kamkoľvek a nemuseli sa báť o svoje životy. 
Ľudia, ktorí emigrovali, sa mohli vrátiť do slobodnej krajiny, tak 
ako aj náš pamätník č. 2, ktorý sa vrátil na územie pôvodnej Česko-
slovenskej republiky v roku 1997.  

1               http://www.sme.sk/c/5098845/stat-terorista-zabijal-a-unasal-aj-vlastnych.
html (8.2.2010) 

2        ŠTEFÁNIKOVÁ, A. Ekonomické aspekty normalizácie v rokoch (1969-
1989). In Slovensko a režim normalizácie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 
s.189.
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Žila, byla jedna „normální“ rodinka: tatínek, maminka a dvě 
krásné dcerky. Jedné bylo patnáct, ta se jmenovala Nelinka, 
Emičce, té mladší, bylo sedm. Pátým členem rodiny byl, jak 

jinak, medvídek. Ten věk neměl, ale jméno ano a jaké krásné! Jme-
noval se Růženka, ale pozor, byl to TEN Růženka. A jak to tak 
bývá, rodinka si vyrazila na výlet a rovnou do Českého Krumlova! 
Tam vám bylo lidí a zvláštních domů! Ale hezky od začátku. Do 
města se vjíždělo dlouhým mostem, po jehož okraji se vyjímaly 
sochy urozených pánů, ale i obyčejných sedláků. Auto rodinka 
nechala na jednom z parkovišť na kraji města, dál se vydali pěšky. 
Kráčeli dlouhými ulicemi, sem tam nakoukli do nějakého obchodu 
a pak zase pokračovali ve své obchůzce. Všude se tísnilo plno lidí, 
že kdybyste byli hodně malí, tak by vás zašlápli. Na ulicích stály 
stánky s cukrovou vatou, s mléčnými výrobky, se salámem a slani-
nou a s výrobky z ovčí vlny. Tatínek neustále ukazoval na něco prs-
tem a vše, na co ukázal, důkladně popsal, okomentoval a zkritizo-
val. Rodinka vždy přikyvovala. Po nějaké té chvíli už to Emička 
nevydržela a začala si zpočátku jen potichu stěžovat: „Mami! Mami! 
Bolí mě nožičky.“ Ale žádné odpovědi se nedočkala, tak prostě 
zakřičela: „Mami!“ Na to nezareagovala maminka ale tatínek, který 
zřejmě věděl, oč Emičce jde. Tak ji beze slov vzal a přehodil si ji přes 
hlavu. Spokojená Emička sedící tatínkovi na ramenou zase posadila 
Růžu, kterého celou dobu táhla s sebou, na svá ramena. Teď koneč-
ně trochu viděla! Tolik barevných domů a různotvarých okenic! Na 
jednom rozcestí se zastavili a Nelinka se začala s tatínkem dohado-
vat, jestli jít rovně nebo doleva. Emička věděla, že by hádka pokra-

Tajemný 
pan 
Horáček

čovala ještě dlouho, a tak zavelela:  „Půjde se napravo!“ Sestra se na 
ni tázavě podívala, ale nic nenamítla. Asi by se na ni rád podíval i 
tatínek, ale jelikož mu seděla na ramenou, tak jen prohodil: „Když 
myslíš.“ Vydali se tedy doprava… Po nějaké té minutě kochání se 
„Pravou“ uličkou, jak ji poté nazval tatínek, Emička spatřila něco 
zajímavého, co ji velice upoutalo. Chvíli přemýšlela a pak zaklepala 
tatínkovi na čelo se slovy: „Tati, půjdeme tam?“ „Kam?“, zněla 
tatínkova odpověď. „Tam,“ vysvětlila Emička a snažila se natočit 
tatínkovu hlavu tak, aby se díval na ten samý dům jako ona. „Jo, 

tam. Když chceš,“ řekl tatínek, když pochopil, 
co myslí. Myslela dům, ale ne jen tak nějaký 
dům. Nebyl malý ani velký. Barva? No, tak o té 
se snad dalo říci jen to, že to byl nějaký odstín 
růžové. Do domu se vcházelo velkými, nejspíš 
dubovými, zrovna otevřenými dveřmi s krás-
ným vyřezáváním. Nad dveřmi visela písmen-
ka, ze kterých se s velkou fantazií dalo vyčíst 
slovo „Muzeum“. Ono tam totiž chybělo „U“. 
To ale nebylo zdaleka to nejzajímavější na tom 
domě: vedle dveří totiž visel velký obraz se zla-
tým rámem, na němž byl namalován pán. To si 
zpočátku Emička myslela, až po dobu, kdy jí 
ten pán zamával, pak ale už nejevil žádné znám-
ky života! Rodinka teď už stála v celé své parádě 
před budovou „Muzea“.  Teď si Emička mohla 
pořádně prohlédnout pána na obraze. Nebyl 
malý, ale ani vysoký, tak akorát. Jeho věk se 
nedal odhadnout. Mohlo mu být od pětadva-
ceti do padesáti let. Na sobě měl oblek a špatně 
zavázanou kravatu. Pod černým cylindrem 
s růžovou pentlí měl pán kudrnaté krátké vlasy. 
„Jestli se tam chceme podívat, musíme dov-
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nitř,“ vyrušila maminka celou svoji rodinku z němého obdivování 
„Muzea“, v Emiččině případě obrazu. Vešli dovnitř, byla tam tma a 
pavučiny a to Emičce stačilo! Pavouků se nebála, ale z tmy, z té měla 
hrůzu. Vycouvala ze dveří, načež ji následovala maminka. „Copak 
ty tam nechceš jít?“ „Ne, raději zůstanu venku.“ „Vždyť se nám 
ztratíš!“ „Neboj, mami, Růža mě ohlídá,“ řekla přesvědčivě. Nato 
vyšel ze dveří tatínek do zcela vylidněné ulice. „Co se loudáte, už 
můžeme jít na prohlídku.“ Následoval ještě dlouhý rozhovor, ale 
ten nebudu popisovat. Nakonec bylo Emičce vyhověno a s vypůj-
čenou židlí z „Muzea“ mohla počkat před domem. Jakmile rodina 
zmizela v zákoutí domu s průvodcem, Emička vzhlédla k obrazu, 
pán se na ni usmál, natáhl ruce a vtáhl ji k sobě do obrazu. Emička 
z toho byla celá pryč, tak, tak že neupustila Růženku na zem. Ocit-
la se před starým, na první pohled ošklivým domem. Pán v hmotné 
podobě se na ni opět usmál, úsměv mu oplatila a dala si záležet, aby 
v něm nebyly známky strachu. Pán to ale nejspíš vycítil a řekl: 
„Dobrý den, milá slečno, jsem pan Horáček a rád bych vás pozval 
na šálek čaje v mém skromném domě a nabídl vám sušenku. Jestli 
budete chtít, rád bych se s vámi podělil o svůj celoživotní příběh.“ 
Emička v panu Horáčkovi poznala dobrého a zajímavého člověka a 
odpověděla na otázku bez otazníku: „Dobrý den, pane, jmenuji se 
Ema, ale můžete mi říkat Emičko. Ráda si dám čaj i sušenku a 
s radostí si vyslechnu váš příběh.“ Pan Horáček pouze odvětil: „Tak 
pojďme“, a vyrazil ke dveřím svého domu podobnému Muzeu, až 
na to, že tento neměl nad dveřmi nápis „Muze_m“ , ale měl tam jen 
to „U“, které chybělo domu v jejím světě. U dubových dveří vytáhl 
pan Horáček z kapsy svazek klíčů, asi dvanáct centimetrů dlouhých 
a na první pohled nerozeznatelných od sebe, naklonil se k Emičce 
a dal jí vybrat z asi sta klíčů! Emička zavřela oči a poslepu hmatala 
rukou, přejížděla pomalu od klíče ke klíči, až se Růža sedící na je-
jích ramenou naklonil a zašeptal jí do ucha: „Tenhle to je.“ Emička 
otevřela oči, vzala klíč a odemkla dubové dveře. Ocitli se v jedné 
místnosti, která byla smíchaninou obýváku, kuchyně, ložnice a 
pokojíčku. Byl zde i klavír, knihovnička, polička se soškami koní, 
na zdi visely obrázky a fotografie barevné i černobílé a uprostřed 
pokoje byl postavený stan. Pan Horáček Emičku provedl po pokoji, 
pojmenoval osoby na fotkách, ukázal své nejoblíbenější knihy, dal 
jí vyzkoušet své malířské plátno s paletkou, také si mohla sednout 

na jeho měkoučkou postel. A nakonec zamířil do stanu. Ve stanu 
byla dvě křesílka a uprostřed stoleček. Emička se usadila na jedno 
z křesílek a pan Horáček na chvíli zmizel v jednom rohu, který byl 
hlavní částí kuchyně. Vrátil se s dvěma šálky čaje a krabičkou suše-
nek. Usadil se v druhém křesílku a spustil: „No, narodil jsem se 
jako Indián, v jednom kmeni, od malička jsem ale toužil prožít 
krásný život ve společnosti neznámých lidí i dobrých přátel. Mí 
rodiče tomu ale nerozuměli. Každé ráno jsem vstával dobrovolně 
do školy a kdykoli k nám přijel nějaký cizinec, hned jsem se ho 
ptal, jak hladový vlk, jaký je život cestovatele a tak dále. Když mi 
bylo patnáct, utekl jsem z domova. Jako černý pasažér jsem doplul 
lodí do země zvané Řecko. Jen taková důležitá připomínka: jako 
malý jsem měl poníka, měl jsem ho rád a on měl rád mě. Jednoho 
dne ale všechny poníky vyhnali, řekli, že jsou to zlí a nebezpeční 
tvorové, a tak jsem byl bez poníka. Dobrá, zpět k Řecku. V Řecku 
jsem dospěl, vystudoval… Neřeknu jak, ale jedním zvláštním způ-
sobem jsem si sehnal peníze na to, abych si postavil hotel. Tak jsem 
si ho postavil, oženil se s krásnou ženou a žil jsem šťastně. Během té 
doby mě ale můj bývalý poník hledal. No, tak mě jednoho dne 
našel, když jsem se nic netušící vracel z práce domů. Nejdřív jsem 
nikde nenašel svou ženu. Prostě můj poník (to jsem si ještě neuvě-
domil, že je to ten můj poník) dorazil k nám domů a viděl, že mám 
svou ženu rád a chtěl mě mít jen pro sebe. Tak ji sežral. Myslel jsem 
si, že chce sežrat taky mě, ale nechtěl. Schoval jsem se tedy před 
ním do výtahu a tam jsem nad tím zapřemýšlel. A rozsvítilo se mi! 
Rozrazil jsem dveře od výtahu a zvolal: „Ibišku!“ Ale lovci divé zvě-
ře, které zavolala sousedka, poníka uspali. Tak jsem bez manželky a 
bez poníka…“ „To je smutné,“ řekla Emička. „Jejda, já už musím, 
prohlídka už jistě skončila!“ „Nemějte strach, slečno Emičko, při-
jdete akorát.“ A tak se rozloučili a pan Horáček ji posadil zpět na 
židličku ve svém světě a zase se na ni usmál, zapózoval v obraze a 
znehybněl. Teprve teď Emičku napadlo, že se ho nezeptala, jak ji 
vtáhl do obrazu a zase ven, ale to už bylo pozdě. Ve tmě domu se 
ukázala maminka a za ní zbytek rodiny i s průvodcem.

Autorka Julie Baborovská
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