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Zmena termínov a programu vyhradená!

PROGRAMY
Výber zo slovenských programov v Prahe v apríli 2013

3.4. 18.00 Galéria DNM
Dokumentačné a múzejné stredisko uvádza výstavu Mira 
Pograna Krajina a figúra
Výstava sa koná s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a potrvá 
do 17.4.2013.

9.4. 18.00 Spoločenská sála
Prezentácia knihy Vlada Štancela Zo života občianskej 
spoločnosti.

10.4. 18.00 SK Modrá sála SI   
GENIUS LOCI.  
Prednáškový cyklus o najvýznamnejších archeologických 
výskumoch na území Slovenska s ich autormi. PhDr. 
Peter Bednár, PhD: NITRA. Pripravil SI v spolupráci 
s Archeologickým ústavom SAV Nitra.

11.4. 18.00 SK Modrá sála SI
OD PRESLAVY CEZ PREŠPOROK KU BRATISLAVE
Prezentácia knihy Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na 
križovatke kultúr, ktorú v roku 2012 vydalo vydavateľstvo 
Slovart. Knihu prezentujú autori: Juraj Šedivý, Zdeněk Farkaš, 
Margaréta Musilová, Vladimír Varsik, Tatiana Štefanovičová, 
Branislav Lesák. Pripravil SI v spolupráci s o. z. Historia 
Posoniensis.

11. - 24.4. Praha
DNI EURÓPSKEHO FILMU
19. ročník prehliadky súčasných európskych filmov. 
Slovensko na festivale zastupujú filmy:
Cigáni idú do volieb – r. J. Vojtek
12.4. o 18:45 - Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
17.4. o 10:00 - Kino Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Zvonky šťastia – r. M. Šulík, J. Bučková    
13.4. o 18:45 - Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
24.4. o 18:00 – ART Brno, Cihlářská 19
Pripravil organizačný výbor festivalu Dni európskeho filmu 
v spolupráci so SFÚ Bratislava a SI.

18.4. 18.00 Modrá sála SI
Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole
Seminár úspešného vzdelávacieho programu APROGEN o 
nadaných deťoch, ich vývoji a vzdelávaní. Súčasťou stretnutia 
bude krst knihy Dr. Jolany Laznibatovej Nadaný žiak na 
základnej, strednej a vysokej škole. 
Účinkujú: Eva Vondráková a Jolana Laznibatová. Pripravila 
STaN v spolupráci s SI.

18. - 24.4. Moravská Třebová
DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MORAVSKEJ 
TŘEBOVEJ
Tradičná prezentácia a propagácia slovenskej kultúry. 
Viac informácií a celý program na www.ksmt.cz
Pripravilo o. z. BONA FIDE v rámci projektu MK ČR a ÚSŽZ 
v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe.

24.4. 19.00 Modrá sála SI
DOKUMENTY.SK
Slovenskí režiséri a ich filmy na Medzinárodnom festivale 
dokumentárnych filmov v Jihlave.
AKO SA VARIA DEJINY
Pripravili MFDF Jihlava v spolupráci s SI.

26.4. 18.00 Galéria SI
XXL POHĽADOV NA SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ 
UMENIE
JOZEF JANKOVIČ POHĽADOM SABINY 
JANKOVIČOVEJ
Architektonické projekty jedného z najvýznamnejších 
slovenských, ale aj európskych sochárov, z rokov 1973 – 1980. 
Fiktívne projekty reprezentujú autorovu reakciu na roky 
tvrdého zákazu a ťaživú atmosféru normalizačných regulí 
v umení a architektúre. 
Pripravil SI.
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Slovo redaktora
   14. marca 1913 sa v malej dedinke Drienové,  dnes súčasti obce 
Plevníka,  narodil slovenský spisovateľ a mysliteľ Dominik Tatarka.  
Vyrastal na Hornom Považí, pod Manínom, neďaleko Žiliny ako 
polovičná sirota, keďže jeho otec padol v I. svetovej vojne. Vycho-
vala ho matka a stará matka ako najmladšieho zo siedmych detí. 
Ostatných šesť detí boli sestry. Drienové bolo v minulosti obcou 
pastierov a drobných roľníkov. 
Dominik Tatarka, obklopený 
krásami prírody, sa  tu stretal 
s ľudovou slovesnosťou i chu-
dobou. Detstvo si pripomínal 
po celý život. I preto sám seba 
nazýval karpatským pastierom.   
Cez nitrianske gymnázium, kde 
mohli nadané deti študovať na 
štátne trovy,  sa dostal na reál-
ne gymnázium v Trenčíne a po 
maturite na štúdiá do Prahy. 
Na Filozofickej fakulte Karlovej 
univerzity si zapísal českoslo-
venský a francúzsky jazyk, hoci 
jeho snom bolo študovať filozo-
fiu. Vedel však, že ako nemajet-
ný si musí vybrať praktickejší odbor, ktorý by ho uživil, a tak sa 
rozhodol pre kariéru budúceho stredoškolského profesora.
   Pražský kultúrny život medzi vojnami  na neho veľmi zapôsobil 
a upevnil v ňom ľavicové zmýšľanie a inklinovanie ku komunizmu. 
Štúdiá zakončil pobytom na Sorbonne v Paríži. Paríž mu dala do 
života a na celý život dar európanstva. Európanstvo, také zriedkavé 
v XX. storočí nielen na Slovensku, ale i v Čechách, ho vydelilo  
spomedzi širokej plejády spisovateľov. Jeho knihy aj dnes dokážu 
osloviť  mladú generáciu, možno aj preto, že prvé roky učil na slo-
venských gymnáziách v Žiline a v Martine.  
   Dominik Tatarka sa dokázal zrieknuť komunistickej ideológie, 
dokázal sa často sám postaviť proti totalitnej moci. Dokázal sa 
zrieknuť dobrého postavenia spisovateľa a vplyvného  člena Zväzu 
spisovateľov. Dokázal prijať samotu, vzdialiť sa od pochlebovania, 
uznávania, ktoré si tí ostaní nápadne i nenápadne vymáhali a vymá-
hajú. Jeho osud je spojený s dejinami Slovenska XX. storočia.  
K jeho storočnici uverejníme v budúcich číslach nášho časopisu 
niekoľko príspevkov k jeho životu a dielu. 

Helena Nosková   
Ilustrácia Zuzana Štancelová 

Sté výročie narodenia Dominika Tatarku
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Spojenie slovenskej populistickej ľavice a 
pravice do jednej vlády by možno zďaleka 
nemuselo pôsobiť tak odstrašujúco, ako na 

prvý pohľad vyzerá. Dlhoroční politickí súperi 
totiž excelujú v odlišných oblastiach, a pri vládnu-
tí by sa skvele dopĺňali. Nikto nemôže poprieť, že 
najlepší marketing v politike robí Smer-SD a jeho 
líder Robert Fico nemá v tejto oblasti páru široko 
ďaleko. Problémy sú však s obsahom, dlhodobé a 
neriešené. V každom prípade, vládna strana vie 
„ako“. Tá druhá, stredopravo orientovaná politic-
ká scéna, zasa vždy vedela „čo“, avšak minimál-
ne posledných päť rokov absolútne netuší, akou 
mašľou previazať svoje riešenia, aby ich predala 
voličom aspoň spolovice tak šikovne ako marketin-
govo zdatnejší súper. Ak by sme žili v ideálnom 
svete, Smer-SD dodá marketing, jedna z pravico-
vých strán svoj ekonomický program, a úspešný 
kabinet ťahá Slovensko dopredu, pracovné miesta 
pribúdajú... Snívajte s nami. 
  Ak má Smer-SD marketingovo, ale predovšet-
kým politicky šikovnú dvojku, bezpochyby ňou 
je minister vnútra Robert Kaliňák. Naposledy 
sa mu v priebehu jedného týždňa podaril husár-
sky kúsok na druhú. Parlament schválil dva jeho 
ťažiskové zákony - prvým zákonom predĺžil nárok 
na poberanie výsluhových dôchodkov policajtov, 
vojakov a príslušníkov ďalších silových rezortov z 
15 na 25 rokov, pričom návrh sa týka aj aktívnych členov v službe, 
druhou novelou absolútne prekopal spôsob verejného obstarávania 
na Slovensku. Z pohľadu politických nákladov predovšetkým prvý 
zákon predstavoval pre stranu, ktorá išla do volieb s heslom Ľudia si 
zaslúžia istoty, takmer istú politickú smrť. Kaliňák však majstrovsky 
uhral všetkých aktérov - silové zložky i opozíciu. Jeden zo zlomo-
vých zákonov celého volebného obdobia Smeru-SD, ktorý sa mal 

stať dominantnou niekoľkomesačnou témou, si verejnosť takmer 
ani nevšimla. Keďže „slušná“ pravicová opozícia s návrhom v meri-
te veci súhlasila, Kaliňák dostal poza uši iba mierne v prvom čítaní 
v parlamente, druhé čítanie už prebehlo v tak pokojnej atmosfé-
re, že minister vnútra poslancom poďakoval za vecnú a odbornú 
diskusiu. „Ak by sa dalo, nahral by som to na kameru, ako má 
vyzerať diskusia v národnej rade,“ ďakoval v záverečnej reči opo-

zičným zákonodarcom. Mal prečo, opozícia pre-
márnila jedinečnú šancu urobiť z Kaliňáka druhého 
sociálneho netvora, ako sa pri dôchodkovej reforme 
podarilo vykresliť Smeru-SD vtedajšieho ministra 
sociálnych vecí Ľudovíta Kaníka. Opozičné vyhlá-
senia typu Kaliňákova istota: Robiť na dôchodok 
o desať rokov dlhšie teda nikdy nezazneli. Pritom 
všetci vieme, že silové zložky sú na svoje sociálne 
istoty veľmi, až abnormálne citlivé. 
  Kaliňákovi sa podarilo pomerne úspešne presadiť 
aj revolúciu vo verejných obstarávaniach. V skratke, 
po novom sa budú bežné tovary do 130 tisíc eur 
obstarávať na jednom štátnom centrálnom elek-
tronickom trhovisku. Všetky väčšie nákupy bude 
pre ostatné rezorty a štátne inštitúcie robiť rezort 
vnútra. Zároveň sa výrazne posilnili kompetencie 
Úradu pre verejné obstarávanie, vznikne nová Rada 
ÚVO, ktorá bude rozhodovať o námietkach. K 
návrhu dostal rezort vnútra cez tisíc pripomienok, 
zákon piplal pol roka a vyhovel niektorým návrhom 
mimovládnych organizácií i opozičných politikov. 
V rámci slovenských reálií išlo o dosť nevšednú 
win-win situáciu. Pôvodne navrhované prideľova-
nie strategických zákaziek bez klasických výbero-
vých konaní, ktoré čelilo najväčšej kritike, nakoniec 
z novely vypadlo.   
  Minister vnútra oba návrhy dokázal presadiť vďaka 
poctivej mravenčej drine - nekonečným diskusiám 
so všetkými zainteresovanými, silnej pozícii v stra-

Ako sa robí politika
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Najmenším rodu a tým starším, ktorí im (kým sa to naučia 
samé) čítajú, sú určené Veveričky z lunaparku (Danuša 
Dragulová-Faktorová, DAXE, 2012). Produkcia kníh 

z vydavateľstva je tematicky pozoruhodne rôznorodá a zároveň i 
„jednofarebná“. Máme tým na mysli zreteľ nadväzujúci na najlep-
šie knižné odkazy didaktizujúcej literatúry. Vo veršoch sympatickej 
knižky nájdeme vodopád mnohých prekvapivých poetických nápa-
dov, chytľavý a deťom blízky recitačný rytmus i ľahko zapamäta-
teľné rýmy. Zjavným prínosom je symbióza veršov s melódiou, 
zhudobnenie básní určených detskému čitateľovi či jeho rodičovi/
učiteľovi. Potrebný vzťah detí k poézii (žiaľ, dnes často absentujúci 
aj v inštitúciách k tomu určených) sa na stránkach knihy posilňuje 
prirodzeným transformovaním veršov do melódie. Stačí spomenúť 
scénku, v ktorej srnka striehne na zajaca, dialógy vrany a havrana či 
zážitky veveričiek, kde „Všetky stromy postojačky/ premenia sa na hoj-
dačky. /Veveričky z toho parku/ majú tak dom v lunaparku.“   
   Poďme k čitateľom sediacim už v školských laviciach. Ladislav 
Hrubý v posledných rokoch vytvoril akýsi kysucký magický realiz-
mus rozkrývajúci kysuckú dušu. Podobne ako vo svojej ďalšej kni-
he Brána do Zabudnutého údolia (Vydavateľstvo MS, Martin, 
2012), v dobrodružnom románe s prvkami sci-fi, vsadenom do 
kulisy čarokrásnych Kysúc. Mladí dobrodruhovia z príbehu netu-
šia, kam až ich zavedie tajná prázdninová výprava. Zábavné putova-
nie do opustených osád sa mení na dramatický zápas s nástrahami 
divokej prírody i s tajuplnými útočníkmi. Chlapcami, ktorí ich 
zahnali až na záhadné miesto, kde sa stretávajú časové dimenzie. 
Deti sa odrazu, ako mávnutím čarovného prútika, ocitajú v minu-
losti. Podobne ako detskí čitatelia, ktorí majú možnosť poznať 
minulosť predkov. Ostáva dodať, že takéto knihy sú čoraz potreb-
nejšie, privedú deti k čítaniu a budovaniu si hodnotového rebríčka, 
po ktorom môžu stúpať vyššie...
   Od veršovačiek a mládežníckeho sci-fi do hlbín histórie a k poves-
tiam: Ján Domasta a Povesti o slovenských hradoch 1. a 2. (Otto-
vo nakladatelství, 2013). Sme medzi klenotmi nášho literárneho 
pokladu. Veď práve povesti sú jedným z pilierov poznania i uvedo-
movania si náležitosti k národu. To je i prípad týchto autorských 
povestí, obľúbených medzi čitateľmi viacerých generácií, k čomu 
prispieva i atraktívnosť témy. Súbor povestí, ležiacich na „území“ 
dvojice kníh, o najznámejších i menej známych, okolitej krajine stá-
le dominujúcich a či už dávno schátraných hradoch, ponúka dobré 
čítanie. Výsledky autorovho archívneho i terénneho výskumu; ale 
i fabulácie a beletristické spracovanie legiend. Vieme, že Domasta 
cielene kráčal za povesťami celým Slovenskom. Dej jednotlivých 
príbehov voľne a prirodzene prechádza z „krajiny“ povesti až do 
pološera autorsky spracovanej ľudovej rozprávky. Lákavý je jazyk, 

strohosť faktov občas spríjemní farebná metafora a dramatický tón. 
Dobrý je aj nápad uviesť povesť geograficko-historickou faktografiou 
čo nenásilne, ale úspešne napĺňa i osvetový a pedagogický plán. 
Treba si uvedomiť, že ďalšie vydanie Domastových povestí má oso-
bitný význam aj preto, že cez príbehy privádza (hlavne) mladých 
čitateľov k záujmu o slovenské dejiny. Veru, presne takéto knihy 
sú osvedčeným receptom na návraty i odhaľovanie krás zo šper-
kovnice národného bohatstva. Navyše, bez nich (hoci paradoxne 
vydaných českým vydavateľom!) by neboli rozhľadení čitatelia ani 
ďalšej pôvodnej slovenskej tvorby. 
  Pýtate sa, kde je súčasnosť? Nuž aj tu... Kto sa totiž pozrie na 
plátno súčasnej literatúry, medzi postavami vidí Jozefa Banáša. 
Držiaceho prózy v knihe Posledná nevera (IKAR, 2012) maľo-
vané štetcom skúseného portrétistu. Doteraz na plátnach veľkých 
príbehov na pozadie faktov primaľúval detaily dohadov a ďalšie 
„linky“ poznatkov. Vlastne však dáva na výber: či niečo naozaj 
vidíme a či to, čo vidíme, je i skutočné. Banáš dokumentuje, no 
netrvá na „svojej“ pravde. Všetko toto nájdete aj v príbehoch 
ľudí žijúcich v spoločnosti blízkych vzdialených i vzdialených 
blízkych. Doma, v práci, na cestách za všednosťou i nečakaným 
dobrodružstvom. Ide o kombináciu fikcie a reality z čias nedávno 
minulých i súčasných; o poviedky skicujúce vzťahy muža a ženy 
v rôznorodých polohách: priateľských, mileneckých, manželských 
i mimomanželských. Obrázky lásky, zvyku i odvykania, sklama-
nia i pretvárky. Hlavne sú to však poviedky o ľuďoch, ktorí chcú 
predovšetkým plnohodnotne žiť v spoločenstve zvanom rodina.                                                                               
Namiesto bodky trochu poézie: Štefan Kuzma: Blázniví anje-
li TRIO Publishing, 2013). Anjeli, okrídlené stvorenia z onoho 
sveta, sprievodcovia na ceste tam a späť, bdelí strážcovia nad niťou 
života smrteľníkov. „Anjeličku, môj strážničku, ochraňuj moju 
dušičku!“ – šepocú do tmy pery detskej duše a srdce bije o poznanie 
pokojnejšie. Podobný účinok i dojem, hoci už tentoraz na dospe-
lého čitateľa, vyvoláva Kuzmova poézia – posilnená autentickosťou 
„príbehu“ – v jeho tretej básnickej zbierke. Opretá o piliere pozna-
nia skúseného muža a zrelého básnika ponúkajúceho snivé meta-
fory spomienok na detstvo i realistické skice radostí lásky a strastí 
trápení. Ale aj o (paradoxne!) harmonizujúco a prajne vyznievajúce 
varovania pred mrhaním časom. „Žiadna nie je iná/ je len jedna 
voda...“ – prezrádza básnik, ktorého „otec vravel/ že iba blázon môže 
byť anjelom.“ Veď zblázniť sa je ľudské, dodávame, vediac, že blázni-
ví anjeli o tom vedia svoje. 

Príjemné čítanie praje Igor Válek,
spisovateľ a publicista

Čítanie v Mesiaci knihy
Marec je (odjakživa) Mesiac knihy a aj slovenské literárne „luhy a háje“ ponúkajú dobré čítanie. Na pár kníh sa 
upriamime v nasledujúcich riadkoch. Začneme najmenšími čitateľmi a budeme pokračovať nahor po pomysel-
nom rebríku vekových kategórií a zároveň i po „šteblíkoch“ druhov a žánrov literatúry. 

ne, zdravom sebavedomí, ale hlavne - ako jedného z mála politikov 
vládnej strany ho neprevalcovala ideológia. Ideológia je totiž jediné, 
čo vedie vpred premiéra Roberta Fica, a na škodu všetkých aj minis-
tra práce Jána Richtera. Podobne uvažuje aj predseda parlamentu 
Pavol Paška. 
  Čo som chcel povedať? Ak premiér v prvom volebnom obdo-
bí vravel, že opozícia leží zbitá v kúte, bolo to nepatričné a mýlil 
sa. Opozícia je na zemi knokautovaná teraz, keď sa ani nepokúsila 
vrátiť do hry jednoznačný nadhod na smeč (výsluhové dôchodky). 
Zrkadlo Ficovej vláde tak nenastavuje ona, ale iba realita v podobe 
zastavenia hospodárskeho rastu, zhoršenia podmienok na trhu prá-
ce a ľudovo povedané toho, koľko majú občania v peňaženkách. 
  Tou druhou vecou je, že Smer-SD má vo svojich radoch aspoň 
jedného politika, ktorý je schopný presadzovať nepopulárne záko-

ny, ak to je nevyhnutné. A vie prijať argumenty protistrany, pričom 
jeho ješitnosť nepredstavuje absolútnu prioritu politickej kariéry. 
  Do budúcna to môže predstavovať minimálne dobrý odkaz, že 
veci sa dajú robiť aj pre ľudí, aj s rozumom. Príklad by si mali brať 
hlavne stranícki kolegovia ministra vnútra. A ak by sa mali o tri 
roky stretnúť za rokovacím stolom napríklad Kaliňák (po poten-
ciálnom odchode Fica na prezidentskú stoličku) a takí pravičiari ako 
Radoslav Procházka alebo Daniel Lipšic, a nedalo by sa inak, možno 
by Slovensko malo relatívne akčnú a výkonnú stredovú vládu. 

Martin Guzi
Autor je novinár 

Ilustrácie Zuzana Štancelová
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Legenda našej scény sa už od detských rokov zaujímala o popu-
lárnu hudbu. Keďže Mirova matka bola Angličanka, veľmi 
mu pomohla znalosť tohto jazyka: „Všetky zásadné rockové 

veci sa odohrávali v angličtine a mohol som si to zaspievať. Vedel 

som, o čom sú texty a to sú dosť veľké výhody,“ povedal hudobník, 
ktorého meno sa objavilo v muzikantských kruhoch už koncom 
šesťdesiatych rokov. Hrával najskôr v skupine Modus Club, s kto-
rou pôsobil aj vo Švajčiarsku. „Všetko vymyslel Tomáš Berka, ktorý 

Miro Žbirka sa nikdy nerozptyľoval inými aktivitami a sústreďoval sa len 
na svoju hudbu

Meky 
je trvalka

Skladateľ, spevák, gitarista, textár. Autor a interpret hitov Biely kvet, 22 dní, Múr našich lások, Balada o poľných 
vtákoch, S tebou, Atlantída, Nechodí, Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Možno sa ti zdá, Denisa, Zlodejka snov a mno-
hých ďalších. Hudobník, ktorý v roku 1982 zosadil po dlhom čase z trónu Zlatého slávika Karla Gotta. Čerstvý 
šesťdesiatnik, ktorý vyzerá stále mladistvo a ktorý má rovnakú radosť z hudby ako kedysi – Miro Žbirka. „Nikdy 
nemal hviezdne maniere, lebo si nejakým zvláštnym spôsobom stále udržal to chalanstvo. Keď sa naňho pozriete, je 
to bez predstierania stále ten istý bratislavský chalan, aký bol, keď sme sa spoznali,“ povedal o ňom jeho dvorný 
textár Kamil Peteraj a dodáva: „Meky je trvalka. Je to nadgeneračná osobnosť, má fanúšikov od päť do 90 a stále 
im má čo povedať. Nehrá sa na kráľa, fanfaróna, čo sa rockovým hviezdam stáva. Právom sa môže obzrieť za seba, 
na svoju vysoko použiteľnú minulosť, ale zároveň má na čom stavať aj ďalej.“
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neskôr hral vo Fermate a presadil sa ako scénický výtvarník. Mal 
nápad dať dohromady kapelu. Napokon v tom Moduse pôsobil iba 
chvíľku a vznikla úplne iná skupina. Ešte bez Janka Lehotského. 
Začali sme s prevzatým repertoárom, spieval som Massachusetts 
a iné hity od Bee Gees, vyhrali sme bratislavský beatový festival, 
na slovenskom sme skončili tretí. Po týchto dvoch festivaloch sme 
dostali angažmán do Švajčiarska. Hrávali sme v Gstaade, ľudia cho-
dili za nami, aby sme zahrali Led Zeppelin a podobné veci. Mali 
sme čo robiť, aby sme im vyhoveli, no na druhej strane sme sa 
zohrali a naučili sme sa hrať. Raz sa na nás prišiel pozrieť Janko 
Lehotský a došlo k dohode, že by bolo dobré urobiť kapelu, v kto-
rej by bola pôvodná tvorba. Roku 1972 sme nahrali prvé pesničky, 
no vtedy sa to dosť ťažko presadzovalo, takže sme sa na chvíľu zasa 
rozišli.“
   Nasledovalo účinkovanie v ďalších kapelách. S Vladom Hroncom 
absolvoval Miro veľmi dlhé turné po Švédsku a vtedy sa najmä zdo-
konaľoval v hre na gitaru. V hoteli sa zabával akordmi a v neďalekom 
obchode s platňami si kúpil, čo ho zaujímalo. Ďalšie profesionálne 
skúsenosti nazbieral s Orchestrom Gustáva Offermanna. O tom-
to legendárnom kapelníkovi kolujú  najrôznejšie historky: „Bol to 
perfektný chlapík a zažili sme spolu veľa komických situácií. Oproti 
Slovkoncertu bola diétna reštaurácia, do ktorej som raz vošiel a už 
z diaľky na mňa volal – Meky, ja sem nikdy nechodím. Ja mu vra-
vím – ale ja chodím. Nikdy som ťa tu nevidel, odpovedal...  Alebo 
zvykol pekne zdraviť. Keď som mu povedal – ahoj, Ofi, tak mi 
odvetil – ahoj, Ofi. Keď sme s ním dohadovali nejaký termín, tak 
vravel – chlapci, vo štvrtok nemôžem, lebo vtedy budem mať kŕče.“ 
Miro Žbirka sa nakoniec dal s Lehotským dokopy a prišli slávne 
chvíle Modusu: „Roku 1976 sme sa stretli s Jankom na námestí 

pred Rolandom a asi po triapolminútovej debate sme sa dohodli, že 
znovu nastúpim do Modusu. Vtedy sa nám už definitívne podarilo 
preraziť s vlastnou tvorbou. Najskôr to bol Veľký sen mora, roku 
1977 to dostalo korunu víťazstvom na Lýre s pesničkou Úsmev a ja 
som mal vtedy v súťaži skladbu Zažni.“
   Ako to však v kapelách býva, ani Modus sa nevyhol rozpadu. Pri-
šiel po zájazde do Vietnamu a čoskoro sa zrodil Limit: „V skupine 
nastala tlačenica, čo tiež nie je nič mimoriadne. Lehotský odhadol, 
že je nás priveľa a mal zrejme trošku odlišnú predstavu. S Lučeni-
čom sme nemohli hodiť flintu do žita, a preto ešte na letisku som si 
k nemu prisadol so slovami – Laci, mám pre teba novinku, zdá sa 
mi, že by sme mali založiť kapelu. Asi sme vtedy podvedome cítili, 
že máme pred sebou ešte všeličo a bez veľkých debát sme si poveda-
li, že to skúsime. V lietadle som videl nápis Exit, tak som rodiacu sa 
skupinu najskôr nazval takto. Potom sa to zmenilo na Limit.“ Netr-
valo dlho a na svete bola Mekyho prvá sólová LP platňa Doktor 
sen. „Nenakrútil som ju vlastne z vlastného nutkania, ale vymyslel 
to textár Kamil Peteraj. Pred odchodom na turné do Sovietskeho 
zväzu som mu dal kazetu s pesničkami a keď sme sa vrátili, bolo 
všetko otextované. Laco Lučenič to zaranžoval, platňa sa „chytila“. 
A do tej pasce som sa chytil aj ja. Začal som považovať za samo-
zrejmosť, že musím robiť ďalšie a ďalšie platne. To ma drží dodnes. 
Priznám sa však, že pred rokom 1980, keď vyšiel Doktor sen, som 
nemal potrebu nahrať dlhohrajúcu platňu. Postupne som skladal 
pesničky, ale nevedel som vlastne, prečo to robím.  Robil som to len 
tak pre seba. Avšak aj v tom je čosi pekné...“ A tak nasledovali ďalšie 
platne, neskôr cédečka – Sezónne lásky, Roky a dni, Nemoderný 
chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania, K.O., Samozrejmý svet, 
Meky, Modrý album, Dúhy, Empatia, Symphonic album... 
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   Kamil Peteraj nešetrí slovami chvály na Žbirkovu adresu. Podľa 
neho je jedným z mála interpretov, ktorý sa počas svojej kariéry 
nikdy nerozptyľoval inými aktivitami a sústreďoval sa len na svoju 
hudbu. Oceňuje aj fakt, že napriek skvelej anglickej lektúre zostal 
stále slovenským spevákom. Na slovenskej hudobnej scéne je vraj 
preto živým príkladom „umeleckej hygieny“.  Textár tvrdí, že spo-
lupráca so Žbirkom je úspešná, lebo oboch umelcov spája zmysel 
pre dokonalosť: „Obidvaja trpíme chorobou, že sme šialení detai-
listi a znervózni nás aj najmenší chĺpok, keď  nie je všetko tak, ako 
má byť. Keď Meky ide robiť pesničku, má ju už dávno zo všetkých 
strán premyslenú, lebo je tisícpercentný profesionál. Ale páčia sa mi 
na ňom aj také veci ako vytrvalé duchovné spojenie s tým najlep-
ším, čo priniesli Beatles, jeho skvelá melodická invencia, ale aj to, 
ako rozumne vie plávať v čoraz bláznivejších vlnách šoubiznisu.“ 
Keď sme už spomenuli Beatles, pristavme sa na chvíľu pri tomto 
fenoméne. Ako sa s ním vlastne Miro Žbirka zoznámil? „Niekedy 
sa človeku pripletie do cesty zvláštna náhoda. V detstve som mal 
kamaráta Joža Fujdalu, s ktorým sme hrávali na dvore futbal. Už 
v tom čase som poznal vďaka mojim bratom rôzne rockenrolové 
skladby. Vtedy „leteli“ Cliff Richard, Elvis Presley, Everly Brothers 
a práve od Fujdalu som sa dozvedel o Beatles. Raz som pred ním 

spomenul, že som počul posledného Cliffa a on, že teraz je už nové 
niečo iné. Čo? A on na to – Bídls. Povedal to presne takto s „d“. 
Doma som sa spýtal brata, či pozná Bídls a on, že áno, že je to 
nové a ohromne dobré. Potom som sa dozvedel, že sú to Beatles, 
chvíľu som si ich plietol, nevedel som, ktorý je ktorý, ale v každom 
prípade som vedel, že sa stalo v mojom živote čosi podstatné. Keď 
som počul Please Please Me alebo She Loves You, tak ma to veľmi 
„zobralo“. A ťažko opísať vtedajšie pocity.“
   O Beatles, samozrejme, nemôže chýbať zmienka v knihe Čo bolí, 
to prebolí, ktorá vyšla k jeho jubileu. Je to spomienka na stretnutie 
s Paulom McCartneyom, členom jeho obľúbeného kvarteta. „Jas-
né, že návšteva Paula McCartneyho v Prahe bola pre mňa silným 
zážitkom,“ vraví v knihe Miro Žbirka. „Videl som ho už v nedeľu 
predpoludním pred hotelom. Stáli sme tam s rodinou a ja som sám 
seba prekvapil, že som sa správal ako fanúšik vo filme Ťažký deň 
a zavolal som na neho: „We love you, Paul!“ Neskôr som dostal 
od usporiadateľov správu, že keď budem od siedmej hodiny čakať 
na správnom mieste, mám šancu sa s ním vidieť. Tak som na to 
„správne miesto“ šiel a spolu so mnou tam bol bývalý prezident 
Václav Havel s manželkou a niekoľko ďalších ľudí. Vošli sme do 
stanu, odhrnul sa záves a proti mne stál McCartney. Sympatický 

Kamil Peteraj, Laco Lučenič a Miro Žbirka pri krste knihy Čo bolí, to prebolí a boxu s pätnástimi CD
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chlap, len čo nás uvidel, nasadil svoj známy úsmev. Chvíľu sme sa 
zhovárali a keď sa dozvedel, že som tiež muzikant, zaujímal sa o to, 
ako sa pesničky Beatles dostali k nám za totality a čo na ne ľudia 
hovorili.“ O chvíľu sa Meky dostal aj do Paulovej šatne: „Povedal 
mi – poď, poď dnu. Si muzikant, zahrám ti novú pesničku, ktorú 
chcem dať na novú platňu. Budeš jediný, kto ju bude počuť. Vzal 
gitaru, postavil sa oproti mne a zaspieval mi tú  skladbu. Na chvíľu 
som sa k nemu pridal a v duchu  som si hovoril, že takto to vyzerá, 
keď sa človeku splní sen. Vlastne to bolo viac než splnený sen.“ 
Potom Paul podpísal Mekymu album Beatles Sgt. Peppers a na 
rozlúčku ho objal...“ Knihu pokrstil práve Kamil Peteraj: „Nie je 
jednoduché napísať knihu o Mekym. Nemá žiadne škandály, vyhý-
ba sa mnohým akciám, nedáva šancu bulváru. Má skvelý humor, 
nadhľad a odstup. Existujú knihy, ktoré vás uchvátia a sú aj také, 
ktoré sa neskôr poberú do antikvariátov. Môžem povedať, že táto je 
dôveryhodná a obsahuje množstvo dôležitých a zaujímavých infor-
mácií.“ 
   Pri príležitosti šesťdesiatky poodhalil Miro Žbirka svoje súkro-
mie. „Sú tam veci, ktoré nikdy predtým nepovedal. „A povie toho 
naozaj veľa,“ vraví Mirova manželka Katka. Dočítate sa aj o ich 
zoznámení, o jeho detstve, rodičoch, súrodencoch, o jeho hudob-

ných začiatkoch aj o prvých láskach. Aj o tom, prečo ho všetci vola-
jú Meky. „Túto prezývku mi dal ešte na bratislavskej Gunduličovej 
ulici, kde sme bývali, môj kamarát Vlado Ročák. Inšpirovali ho 
mená kanadských hokejistov, čo sa často začínali na “Mc“. Spojil to 
s mojím menom a bolo. No o pôvode svojej prezývky som sa dozve-
del až po mnohých rokoch od textára Borisa Filana, ktorý sa stretol 
s Vladom v Austrálii a tam na to prišla reč.“ Nechýbajú jeho idoly, 
vzory, ľudia, ktorí ho sprevádzali na profesionálnej i súkromnej ces-
te životom. Knihu dopĺňajú fotografie zo spevákovho súkromného 
archívu, texty jeho piesní aj kompletná diskografia. Mimochodom, 
práve Katka pomohla Mirovi splniť veľký sen, ktorým bolo nahrá-
vanie piesní Love Shines a In The Sun v slávnom londýnskom 
štúdiu Abbey Road, kde nahrávali svoje albumy Beatles. Tie vyšli 
na CD singli s názvom Made in Abbey Road ako súčasť kolekcie 
Miro Žbirka Compete Box, ktorý ponúka 13 pôvodných albumov 
vo vinylových replikách a bonusový disk s raritami z jeho speváckej 
dráhy. 

Svetozár Okrucký
Autor je novinár

Foto archív autora

V londýnskom štúdiu Abbey Road, kde nahrávali aj Beatles
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Preambule

Kdo by neznal trvanlivé salámy? Chutnají většině lidí. Něk-
teré jsou cenově příznivé, a proto si je mnoho konzumentů 
hojně dopřává. Odborníci ovšem před jejich konzumací 

varují. Troufám si uvést tuto informaci bez změkčujícího balastu, 
kterým řada médií otupí ostří docela závažné informace. Důvody 
mohou být různé, od neznalosti přes 
strach z pravdy, nešíření „paniky“ až 
po silné lobbistické tlaky výrobců. 
Pokusme se v tomto článku pohléd-
nout na trvanlivý salám (typu Vyso-
čina) bez bázně a hany. 

Co je Vysočina?
   Vysočina je tepelně opracovaný 
trvanlivý salám. Nejdříve je opra-
cován na teplotu 70 °C po dobu 
deseti minut v každé části výrobku 
a následně je produkt sušen, tedy 
zbavován vody až do výsledné akti-
vity vody, která je nižší nebo rovna 
hodnotě 0,92. Aktivita vody je hod-
nota, která vyjadřuje vodu dostup-
nou a využitelnou mikroorganizmy. 
Čím nižší je aktivita vody, tím méně 
se mohou množit a výrobek nega-
tivně ovlivňovat. 
   Vysočina musí splňovat dva 
základní parametry, a to je obsah 
čistých svalových bílkovin (čistá 
svalová bílkovina charakterizující 
jen odtučněné maso bez kolagenu) a 
maximální množství tuku. Dále by 
neměla obsahovat strojně oddělené 
maso, cizí živočišné, rostlinné bíl-
koviny, přidanou vlákninu a celou 
řadu dalších složek. 

Hůře stravitelné informace, které 
je dobré znát
   V podstatě všechny trvanlivé salá-
my se dají skladovat i při jiných než 
chladničkových teplotách. Vyhláška 

VYSOČINA – ZDRAVÁ 
   VÝŽIVA 
            NEBO NEZDRAVÝ 
   HAZARD 
               SE ZDRAVÍM?

uvádí, že musí mít trvanlivost nejméně 21 dní při teplotě 20 °C. 
Pro pořádek nutno říci, že tyto salámy mají obvykle trvanlivost 
delší. Co jim škodí víc než vyšší teplota, jsou změny teplot. Může 
při nich dojít k narušení povrchu. V těchto místech pak s obli-
bou „vyraší“ plíseň. Vyjmenujme si alespoň několik nejčastějších 
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vad trvanlivých salámů. Pokud se mozaika rozpadá, jde zřejmě o 
nedostatečné vychlazení při míchání, anebo bylo použito nekvalit-
ní sádlo. Jestliže mozaika chybí, svědčí to o špatném postupu pří-
pravy. Kroužek na okraji salámového kolečka a nedosušený vnitřek 
dávají tušit, že výrobek byl příliš rychle sušen. Oslizlý nebo plesnivý 
povrch vypovídá o mikrobiologické kontaminaci při výrobě nebo o 
špatném skladování. Bílý povlak na povrchu signalizuje vykrystali-
zované soli (zejména fosfáty), špatné dávkování a špatné skladování 
produktů. A pokud je vnitřek příliš měkký a při vyšších teplotách 
vytéká tuk, pak bylo při výrobě použito vyšší množství sádla.

Pojmosloví, legislativa a brýle s sebou
Při nákupu doporučuji číst informace na etiketě, zejména název 
výrobku, složení a datum výroby. Je potřeba dávat pozor, zda se 
jedná o výrobek trvanlivý, tepelně opracovaný, protože některé 
výrobky jsou označené jako masné výrobky, tepelně opracované a 
ty nemusí splňovat (a zpravidla ani nesplňují) požadavky na trvan-
livost při zvýšených teplotách a naopak se mohou rychleji zkazit. 
Dále je potřeba sledovat názvy výrobků. Vyhláška totiž neumožňu-
je používat odvozeniny či zdrobněliny. Čili pokud se nějaký salám 
jmenuje Vysočinka a výrobce ho prezentuje jako trvanlivý tepel-
ně opracovaný výrobek, tak ho výrobce nesprávně označil. Pokud 
výrobek není trvanlivý, tak je označen v rozporu s legislativou  

A to nejhorší na konec
Podle odborníků by se trvanlivé tepelně opracované výrobky nemě-
ly v jídelníčku jak dospělých, tak dětí, vůbec objevovat. Je to pro-
to, že složení těchto výrobků není příliš vhodné, obsahuje vyso-
ké množství tuku, soli, a nasycených mastných kyselin, což jsou 
kyseliny, které se podílejí například na zvýšení hladiny cholesterolu 
v krvi. Daleko lepší je šunka, nejlépe nejvyšší jakosti nebo výběrová 
a z masa obecně je ideální maso bílé, jako je drůbež nebo ryby. Co 
se týče doporučené denní dávky nasycených mastných kyselin, je 
důležité vědět, že pokud si dáme na chleba či rohlík tento trvanli-
vý salám, s největší pravděpodobností spotřebujeme doporučenou 
denní dávku. Málokdo si totiž uvědomuje, že zmíněné kyseliny 
nepřijímáme jen ze salámu, ale přes den i z jiných potravin. Proto 
je na to potřeba při sestavování jídelníčku myslet a tyto faktory 
zohledňovat. Převedeno do lidské řeči, pokud se trvanlivého tepel-
ně opracovaného salámu nechcete vzdát, lze doporučit jeho konzu-
maci maximálně jednou týdně. Já vím, je to hrozné....

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová
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Ale poďme pekne po poriadku. Osady vo Vysokých Tatrách 
začali vznikať v 18. storočí, kedy si dal gróf Štefan Čáki 
postaviť chatu v lokalite Smokovec. Neskôr začali pribúdať 

ďalšie zruby, ubytovacie, stravovacie, ale i vodoliečebné zariadenia. 
Záujem turistov o túto lokalitu podnietila výstavba Košicko-bohu-
mínskej železnice (KBŽ) na začiatku poslednej tretiny 19. storočia. 
Úsek Žilina – Poprad –Tatry bol otvorený 8. decembra 1871 a celá 
trať z Košíc do Bohumína bola odovzdaná do prevádzky úsekom 
Poprad – Spišská Nová Ves 12. decembra 1871. Pod Tatrami stáli 
vlaky v Štrbe, Lučivnej a Poprade. 
   80. a 90. roky 19. storočia, kedy už hlavné železničné ťahy boli 
postavené, sa niesli v znamení výstavby miestnych železníc. Roku 
1883 získala koncesiu na stavbu železnice Poprad – Studený Potok 

– Kežmarok firma Siemens-Halske. Železnica sa však stavať neza-
čala, nakoľko sa stretla s nedôverou v Kežmarku i Poprade. Mesto 
Kežmarok malo námietky proti trasovaniu železnice a spochybňovalo 
možnosť hospodárnej prevádzky. Poprad zas považoval za dôležité 
budovať železnicu do Tatier. Napokon v roku 1887 udelili novú 
koncesiu Gregorovi Tátrayovi a Karolovi Kostenskému. Ich projekt 
bol úspešný a prevádzka bola zahájená 18. 12. 1889. Od 1. 7. 1893 
prevádzka prešla pod spoločnosť KBŽ. 

O doprave v slovenských 
veľhorách
Tatry, slovenské veľhory, sú dnes zaujímavé nielen svo-
jimi štítmi, dolinami, turistickými chodníkmi, plesami 
či športovými zariadeniami, ale aj tým, že sa v nich spá-
jajú pestré druhy dopravných prostriedkov. DoTatier 
premávajú osobné vlaky (trasa Studený Potok – Tat-
ranská Lomnica), elektrické železnice, ľudovo zvané 
električky (Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso 
a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica), ozubnicová 
železnica (Štrba – Štrbské Pleso), lanové dráhy a auto-
busy. V minulosti tu premávali aj fiakre a trolejbusy. 

 Železničná stanica s rušňom miestnej železnice v Kežmarku, začiatok 20. storočia

Stanica Štrbské Pleso s parným rušňom značky Ringhoffer 
s ozubnicovým pohonom (v týchto miestach už ozubnica nebo-
la). Začiatok 20. storočia
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   Na železnicu nadväzovala miestna železnica Kežmarok – Spišská 
Belá. Koncesia bola udelená skupine podnikateľov okolo Juraja 
Korozmaya. Prevádzka na trati sa začala v lete 1892, pričom miest-
na železnica bola nezávislá od prvej trate a premávala vlastným 
rušňom. Onedlho nato sa začalo s výstavbou ďalšej nadväzujúcej 
trate – Spišská Belá – Podolínec. Koncesiu získali Vendelín Faykiss 
a Karol Čáki. Prevádzka sa tu začala 10. 12. 1893. 
  V 1. polovici 90. rokov 19. storočia boli už Tatry obľúbeným 
cieľom dovolenkujúcej klientely nielen šľachtického pôvodu 
z Uhorska i zo zahraničia. Cestujúcich prevážali do tatranských 
osád a kúpeľných domov fiakristi. Išlo o živnostníkov-povozní-
kov. Uvažovalo sa preto i o prvej železnici priamo do Tatier. Na 
jej výstavbu existovali dva varianty – či viesť železnicu najskôr do 
oblasti Tatranskej Lomnice alebo Starého Smokovca. Viedli sa dlhé 
diskusie na pôde KBŽ. Mesto Poprad malo záujem budovať pria-
mu trať do Starého Smokovca, spoločnosť KBŽ mala záujem posta-
viť trať zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. Realizácie sa 
v 90. rokoch dočkal druhý variant. Staviteľom železnice bol Adolf 
Niedenthal. Koncesiu získali v roku 1894 Aurel Münich a Vojtech 
Keglevič. Trať normálneho rozchodu bola otvorená 1. 9. 1895.
   Západná časť Vysokých Tatier však vhodné spojenie nemala. Preto 
sa hovorilo o železnici zo Štrby na Štrbské Pleso. Prekonanie výš-
kového rozdielu v strmom teréne si vyžiadalo použitie ozubnice.  
Koncesiu získal v roku 1892 gróf Vojtech Keglevič, ktorý ju odo-
vzdal Jozefovi Sentivánimu, majiteľovi objektov na Štrbskom Ple-
se. Obec Štrba sa sprvoti bránila výstavbe železnice, lebo tým boli 
ohrozené koncesie miestnych fiakristov. K dohode došlo až v roku 
1895 a výstavba sa začala. Prevádzka bola zahájená 28. júla 1896. 
Ozubnica bola v Štrbe zaústená do samostatnej výpravnej budovy. 
Na Štrbskom Plese končila na samostatnej stanici južne od jaze-
ra. Na trati Štrba – Štrbské Pleso bola od otvorenia zavedená len 
sezónna prevádzka – 5 párov vlakov premávalo od 15.júna do 15. 
septembra, ďalšie 3 páry od 1. júla do 31. augusta. Na ostatných 
tratiach sa jazdilo po celý rok, avšak v letných mesiacoch premávalo 
o 20 – 40 % spojov viac. Neskôr zavedená zimná prevádzka bola 
veľmi často prerušovaná snehovými kalamitami.

  Na konci 19. storočia teda chýbalo napojenie najstaršej osady 
– Starého Smokovca. Ako prvý predostrel na pôde Uhorského kar-
patského spolku návrh Anton Döller, ktorý uvažoval o parnej želez-
nici Poprad – Smokovec. Spoločnosť KBŽ následne začala v roku 
1884 pripravovať projekty pre vybudovanie úzkorozchodnej trate. 
Spoločnosť získala koncesiu, ale stavbu nezačala. Preto o koncesiu 
požiadali aj iní podnikatelia, ale takisto po zistení všetkých okol-
ností od projektu ustúpili. Vojtech Keglevič v roku 1892 zase navr-
hol pokračovanie ozubnice zo Štrbského Plesa cez Starý Smokovec 
do Spišskej Belej. Neskôr na podobnú trať žiadal koncesiu Jozef 
Sentiváni, majiteľ Štrbského Plesa. Napokon sa v roku 1904 objavil 
návrh podnikateľov Kriegera a Matejku. 
  V návrhu sa hovorilo o novej, zatiaľ nie veľmi známej trakcii – 
elektrickej. Vozidlá však mali jazdiť po ceste a teda išlo o trolejbusy. 
Obaja podnikatelia založili spoločnosť Tatrai villamos kocsijárát 
(Tatranské elektrické vozidlové spojenie). V lete roku 1904 spevnili 
cestu a postavili trolejové stĺpy a vedenia. Trolejbusy v počte 3 kusy 
s kapacitou 14 osôb dodala firma Stoll Dražďany. Viliam Krieger 

Stanica Tatranská Lomnica, kde sa stretali tatranské električky s vlakmi miestnej železnice do Studeného Potoka

Trolejbus premávajúci z Popradu do Starého Smokovca, 1904
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vlastnil vodnú elektráreň vo Veľkej. V Starom Smokovci bola vybu-
dovaná meniareň na napájacie napätie 500 V. Trolejbus absolvoval 
13,8 km dlhú trasu Poprad – Starý Smokovec za 75 minút. Pre-
mávka sa začala 11. augusta 1904. Trolejbusy jazdili len v letnej 
sezóne Z dôvodu porúch však mnohokrát trolejbus nepremával. 
V roku 1906 na konci sezóny preto prvú medzimestskú trolejbu-
sovú dopravu na svete zastavili. 
   Potrebné bolo stať sa nezávislým od nevyspytateľnej cesty, mať 
vlastnú pevnú železnú dráhu. Spoločnosť Matejka a Krieger 
z Popradu si preto dala vypracovať nový projekt. Malo ísť o elek-
trickú železnicu s rozchodom 1000 mm pre úsek Poprad – Starý 
Smokovec. Zo Starého Smokovca mala pokračovať pozemná lano-
vá dráha na Hrebienok. Dvojica podnikateľov zakrátko odovzdala 
svoj projekt spoločnosti Phöbus. So stavebnými prácami sa začalo 
v roku 1906 a ukončené boli v roku 1907. Pravidelná doprava však 
bola vzhľadom na množstvo technických nedostatkov otvorená 17. 
decembra 1908. Ako uvádzajú pramene z tohto obdobia, obdobie 
prvej elektrickej dráhy umožnilo doteraz zanedbanú horskú kraji-
nu zmeniť pomocou pohodlných dopravných prostriedkov. Drá-
ha vedúca od východiskovej stanice Poprad do Starého Smokovca 
otvorená v marci 1909 prispela najmä k rozvoju turistiky a zimných 
športov.  

   V druhej etape výstavby bol postavený úsek Starý 
Smokovec – Tatranská Lomnica, otvorený bol 16. 
decembra 1912. Tretí úsek zo Starého Smokovca 
na Štrbské Pleso odovzdali do prevádzky 13. augus-
ta 1912. Na Štrbskom Plese bola konečná stanica 
umiestnená pôvodne na juhozápadnej strane pria-
mo pri brehu jazera. Turistov v tom čase iste zaují-
malo, že ...väčšie stanice kúpeľných miest ako Starý 
Smokovec, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, 
Vyšné Hágy a Štrbské Pleso sú vybavené parádne 
vyzerajúcimi budovami električkových staníc a 
väčšími čakárňami, kým menšie zastávky Veľká-
Hlavné námestie, Veľký Slavkov, Dolný Smoko-
vec, Nový Smokovec, Hrebienok, Popradské Pleso, 
Nové Štrbské Pleso a na lomnickej trati Horná Tat-
ranská Lesná sú vybavené pohodlnými zastávkami 
poskytnutými k dispozícii pre širokú verejnosť. Pre 
nastupujúcich pasažierov v týchto zastávkach vydá-
va vlakový personál cestovné lístky na neskorších 
zastávkach.
   Že doprava do Tatier bola v letných mesiacoch 
oveľa intenzívnejšia ako v ostatných, sa dozvedáme 
zo starých cestovných poriadkov. Napríklad v roku 
1913 premával od 15. júla do 15. decembra posilo-
vý priamy vozeň na trati Berlín – Poprad, pripájaný 
k bežným rýchlikom Košicko-bohumínskej železni-
ce. Tento vozeň premával od 1. júla do 31. augusta 
dokonca priamo do Tatranskej Lomnice. Obdobne 
premával posilový priamy vozeň aj na trati Buda-
pešť – Košice – Poprad – Tatranská Lomnica. Medzi 
Košicami a Popradom premával aj letný posilový 
vlak s vozňami 1. a 2. triedy. Z Košíc do Popradu 
premával v popoludňajších hodinách, z Popradu do 
Košíc odchádzal dopoludnia.
     Pozemná lanovka na Hrebienok bola postave-
ná spoločne s prvou etapou Tatranských elektric-
kých železníc. Otvorená bola o mesiac neskôr, 21. 
decembra 1908. Dráha v tom čase patrila k tech-
nickým novinkám. Pohon lanovky zabezpečoval jed-
nosmerný elektromotor umiestnený vo vrcholovej 
stanici Hrebienok napájaný vzdušným vedením zo 
Starého Smokovca. Celé technologické zariadenie 
lanovky dodala viedenská firma AEG Union. Zau-
jímavým bolo dorozumievanie sprievodcu a stroj-
níka trate prostredníctvom neizolovaných drôtov, 
natiahnutých pozdĺž trate lanovky a dotýkaných 
návestnou tyčou držanou sprievodcom alebo stroj-
níkom (dotykom sa uvádzal do činnosti zvonček na 

stanovisku strojníka, resp. sprievodcu). Dve vozidlá s nápravami 
upravenými pre Abtove dráhy dodala firma Ganz. Pozemná lanov-
ka zo Starého Smokovca na Hrebienok premávala od rána 7.30 

Vozne pozemnej lanovky na Hrebienok v období medzi svetovými vojnami

V 30. rokov nahradili ozubnicovú železnicu Štrba - Štrbské 
Pleso autobusy
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hod. do večera 19.00 hod. v prípade prihlásenia 5 cestujúcich ih-
neď, resp. po 10 minútach od prihlásenia prvého cestujúceho, a to 
v čase od 1. júla do 31. augusta. Okrem toho odchádzala lanovka 
večer o 19.30, 20.00, 21.00 h, ak sa prihlásili 5 cestujúci, aj o 22.00 
a 23.00 hod.
  Po vzniku ČSR mala prevádzkové problémy najmä ozubnico-
vá železnica Štrba – Štrbské Pleso. V niektorých mesiacoch bola 
prevádzka ozubnicovej železnice zastavená úplne. Na začiatku 30. 
rokov 20. storočia Československé dráhy dokonca zaviedli para-
lelnú prevádzku ozubnice i autobusovej dopravy. Od 14. augusta 
1932 bola prevádzka definitívne zastavená a v roku 1936 trať zrušili 
a demontovali. Na Štrbské Pleso sa dalo dostať autobusom zo Štrby 
alebo elektrickou železnicou z Popradu.
   Výstavba lanovky Tatranská Lomnica – Lomnický štít prebieha-
la v 30. rokoch 20. storočia. Projekty budov vypracoval architekt 
Dušan Jurkovič, postavené však boli v pozmenenej podobe. Stavba 
zahŕňala úseky Tatranská Lomnica – medzistanica Štart, medzista-
nica Štart – Skalnaté pleso, Skalnaté pleso – Lomnický štít. 
    Majstrovstvá sveta v lyžiarskych disciplínach, ktoré sa vo Vysokých 
Tatrách konali v roku 1970, boli dôvodom na rozsiahlu moder-
nizáciu dopravného systému v tatranskej oblasti. Keďže dopra-
va v Tatrách sa vplyvom takmer žiadnej obnovy blížila k zániku, 
kolektív mladých architektov vypracoval v polovici šesťdesiatych 
rokov na tie časy futuristický projekt vyriešenia zastaranej dopravy 
vo Vysokých Tatrách jednokoľajkou na pilieroch - systém ALWEG. 
Keďže na jeho realizáciu nebolo dosť peňazí, bez pokynu vtedajších 
komunistických papalášov sa rozbehla celonárodná zbierka na jeho 
výstavbu. Vtedajší minister dopravy ČSSR Alois Indra však povedal 
projektu definitívne stop. 
  V rámci modernizácie sa však pristúpilo k zmenám a úpravám 
jestvujúcich systémov.  V roku 1968 sa uskutočnila výstavba novej 
úzkorozchodnej ozubnice zo Štrby na Štrbské Pleso, ktorá využívala 

zemné teleso pôvodnej ozubnice. V roku 1970 odovzdali aj súčas-
nú stanicu Štrbské Pleso, ktorá prepojila ozubnicovou železnicou 
úseky Štrba – Štrbské Pleso s elektrickou železnicou Poprad – Starý 
Smokovec – Štrbské Pleso. Rekonštrukcia prebehla aj na lanovke 
na Lomnický štít, kde bola kyvadlová lanovka nahradená obežnou 
kabínkovou lanovkou. 
     

Peter Šimko
Považské múzeum v Žiline

Autor je historik dopravy
Foto zbierkový fond a fotoarchív Považského múzea v Žiline

Lanovka na Lomnický štít postavená v 2. polovici 30. rokov 20. storočia

Elektrická dráha Poprad - Štrbské Pleso pôvodne končila pri 
brehu jazera
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Už niekoľko rokov je na Slovensku 16. marec Dňom ľudovej 
rozprávky. Práve v tento deň roku 1828 sa v Slavošovciach 
evanjelickému učiteľovi Pavlovi Dobšinskému a Zuzane 

Juliane narodil syn. Vo farskej matrike do rubriky napísali – Paulus 
Emanuel Dopschinszky. Po elementárnej škole v Sirku, kde sa rodi-
na presťahovala, sa Paľko r. 1838 stáva žiakom nižšieho gymnázia 
v Rožňave, o rok neskôr sa v maďarčine zdokonaľuje v Miškovci. 
V septembri 1840 sa zapisuje na lýceum v Levoči, kde študuje až 
do r. 1848. Už tu sa stretáva s celoživotnou láskou – slovesným 
bohatstvom ľudu –, ktorú nikdy nezradil. Na výzvu Jána Fran-
cisciho až z Prešporku zbierať ľudovú slovesnosť totiž zareagujú 
aj tunajší študenti, Paľko, pravdaže, nechýba. Vo februári 1845 
v meste vzniká študentský spolok Jednota mládeže slovenskej, jeho 
členovia vyvíjajú viaceré aktivity, zhromažďujú poklady národného 
ducha. Dobšinský zapisuje rozprávky, porekadlá i príslovia; stáva 
sa i redaktorom rukopisných časopisov Život, Holubica, Sokol, 
Považie, kde píše i básničky. V máji revolučného roku 1848 úrady 
vyšetrujú „tajnú a vlastizradnú“ činnosť Jednoty. Výsledok – uza-
vretie levočského lýcea a Dobšinského návrat k rodičom. Je chorľa-
vý, trápia ho žalúdočné ťažkosti, napriek tomu však ďalej zbiera 
ľudový materiál.                                                                     

Z armády do rozprávky
   V máji sa Dobšinský prekvapivo stáva vojakom maďarskej armá-
dy. Nebolo to osobné zlyhanie či popretie národných ideálov, ktoré 
ako študent vyznával i prácou napĺňal. To strach o rodinu, ktorej 
by sa boli pomstili za jeho zbehnutie, ho priviedol až do pevnosti 
v Petrovaradíne. Po peripetiách, zdravotných problémoch spoje-
ných s maláriou i amnestii zavítal konečne na jar 1850 zas do Sirku. 
Po návrate sa zotavuje z choroby a poctivo pripravuje na kandidát-
sku kňazskú skúšku, ktorú v novembri úspešne skladá v Revúcej 
u Samuela Reussa. Tento prvý zberateľ folklórnej rozprávky prijíma 
Dobšinského za svojho tajomníka. Pod Reussovým prajným vply-

vom sa prehlbuje vážny záujem vážneho mladíka o ľudovú sloves-
nosť. Povinnosti tajomníka, ale aj návraty choroby mu nedovoľujú 
aktívnejšie sa zúčastňovať na vzniku zbierky rozprávok. Tú v spolu-
práci s A. H. Škultétym a J. D. Čipkom pripravuje syn S. Reussa 
Ľudovít. Treba si však uvedomiť, že vtedy už Dobšinský nevnímal 
rozprávku iba ako historický doklad duchovného sveta predkov. 
Vzrušovala ho viac jej poetická krása a tajomná symbolika, a preto 
sa rozhodol pre vlastnú cestu umeleckej interpretácie autentických 
záznamov získaných na vidieku.
   Roku 1852 sa stáva tajomníkom Slovenských pohľadov, po krát-
kom čase však časopis vinou likvidačného tlačového zákona zani-
ká. Dobšinský zostáva bez práce, pokúša sa, žiaľ neúspešne, získať 
miesto profesora na lýceu v Levoči. Začiatkom roku 1853 sme-
rujú jeho kroky sťaby kaplána do Brezna, súhlasí s ponukou Jána 
Chalupku, ev. kňaza a významného dramatika. V lete 1855 ho už 
nájdeme v Rožňavskom Bystrom, kde sa stáva farárom. Ľ. Reuss, 
znechutený zháňaním prostriedkov bez kladnej odozvy, rezignuje 
na prípravu zbierky rozprávok a Dobšinský sa rozhodne pokračo-
vať s A. H. Škultétym. V roku 1858 viacročné prípravy na vyda-
nie Slovenských povestí konečne vrcholia. Prvý zväzok vychádza 
v Rožňave začiatkom júna, druhý na jeseň! V októbri sa Dobšin-
ský stáva profesorom Katedry slovenskej reči a literatúry na lýceu 
v Banskej Štiavnici. Pod „dohľadom“ staroslávneho Sitna vydáva 
postupne tretí až šiesty zväzok. Tu Dobšinský začal 5. mája 1860 
vydávať „časopis pre krásne umenie a literatúru“ Sokol. Chce však, 
aby bol nielen literárny, ale i kultúrno-spoločenský a uverejňuje aj 
informácie o spoločenskom živote, čo v čase oživovania maďarských 
ambícií naráža na tvrdý odpor. Dobšinský čelí žalobe za šírenie 
panslavizmu, ešte predtým mu v noci rozbijú obloky. Ba panslávovi 
v mori maďarónov rušia i prenájom bytu, znižujú úväzok na lýceu 
a musí sa vzdať miesta nemeckého kazateľa. Umára ho i nezáujem 
inteligencie o časopis. Azda len sobáš s Paulínou Schmidtovou je 
chvíľkovou náplasťou na vtedy čpejúce rany.  

V marci 
oslavuje 
slovenský 
Homér 
i rozprávka 
Pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových roz-
právok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, bás-
nik a literárny historik, slovenský Homér z Gemera. 
Ako zberateľ povestí, legiend, rozprávok, porekadiel, 
pranostík i rečňovaniek zozbieral množstvo sloven-
ských rozprávok a počas neľahkého života vydal v 14 
zväzkoch!

Slovenský Homér z Gemera                                         
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Šťastné nešťastné Drienčany
   Vo februári 1861 umiera v Drienčanoch priateľ Jonatán. D. Čip-
ka, spriaznený literárny folklorista a Dobšinský dostáva ponuku 
stať sa namiesto neho kazateľom. Prijíma ju a aj s chorou, no už 
tehotnou manželkou odchádza na Gemer. Žiaľ, manželkina cho-
roba postupuje rýchlo, stihne ešte porodiť Olinku, na jeseň 1862 
však zaznie Paulíne Dobšinskej z drienčanskej zvonice umieračik. 
Nebohá navyše tuberkulózou nainfikovala i dcéru – v máji 1863 
smutný zvuk zvona odprevádza i dieťa. Dobšinský ostáva sám bez 
dvojice najbližších bytostí. Určite ho vtedy poteší, že 22. septemb-
ra ho volia za člena výboru Matice slovenskej. Ozaj, zlatý dukát, 
ktorý do kolísky jeho dcéry vložil kmotor a dlhoročný nešťastníkov 
priateľ Ján Botto, daroval ovdovený a „osirotený“ Dobšinský práve 
Matici!                                                                
   Smrť (nie však tá rozprávková kmotra, čo pomáha) akoby všade 
navôkol rozprestrela plášť. Roku 1867 umiera spolužiak z Levoče 
Janko Čajak. Po pár mesiacoch Dobšinský prichádza do Zvolenskej 
Slatiny, kde žije Adela (sestra spisovateľky Vansovej) so štvorroč-
ným synčekom, vdova po priateľovi, a požiada ju o ruku. Zasvietili 
slnečné lúče, drienčanská fara opäť ožila! O necelý rok sa narodí syn 
Vladimír, potom na svet zavítajú Ľudko a Ivan Branislav. Prídu síce 
ďalšie bolesti, no Dobšinský vďaka Adele pracuje ďalej na zbieraní 
ľudovej slovesnosti. V Matici slovenskej organizuje výskumnú folk-
loristickú činnosť a po večeroch sa vracia do študentských rokov 
v Levoči, píše Deje Jednoty mládeže slovenskej do roku 1848. Po 
rokoch práce Matica vydáva prvý zväzok folkloristického Sborníka 
slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, 
hier, obyčajov a povier (1870) aj so štúdiou Obyčaje, povery a ča-
ry určitých dôb, ale rozličných predmetov a úkonov. Roku 1872 
Dobšinský vydáva Úvahy o slovenských povestiach, teoretické 
dielo, v ktorom zhrnul svoje názory na zmysel, podobu a poslanie 
ľudových rozprávok. Ako sám píše: „Povesti sú najprvším dielom 

Obálky dvoch z množstva vydaní Dobšinského rozprávok

mladistvého obrazivého ducha národa, v ňomž zostavil si náuky 
svojho vlastného názoru i ponímania sveta, spolu i náuky a zása-
dy života, dľa ktorých usporiadal pomery svoje, čiže svoje prvotné, 
mladistvé národné živobytie.“ 
   Roku 1874 vydáva Matica v redakcii Dobšinského prvý zošit 
II. zväzku Sborníka slovenských národných piesní, povestí, príslo-
ví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. Ďalšie mal obsa-
hovať druhý zošit. Maticu však zlikvidovali a bolo po vydaní. 
Dobšinský – koľký raz už! – sa nevzdáva a uvažuje o pokračovaní 
povestí. Píše aj Franciscimu, správcovi Kníhtlačiarskeho spolku, 
prosí o vydanie zbierky. Ten mu však odpisuje, že povesti vydať 
nemôže, pretože „by sa nepredávali“. Navyše aj objednávok prišlo 
len na 22 výtlačkov. Z vydania, pravdaže, nebolo nič... Predsa 
však nebol ešte všetkým dňom koniec. V Martine vychádza roku 
1880 Dobšinského monografia Prostonárodné obyčaje, povery 
a hry slovenské, v ktorej zaznamenal život dedinského človeka od 
kolísky až po hrob. Začínajú vychádzať Prostonárodné slovenské 
povesti, vrcholná zbierka ľudových rozprávok, obsahujúca rozpráv-
kové texty všetkých dovtedy vydaných zbierok i nové texty. (Mimo-
chodom, povesti vyšli v ôsmich zošitoch a obsahovali 90 rozprá-
vok!)                                                                                         
   Ako píše veľký znalec (a sám „ohýbateľ“ rozprávok i povestí) 
Ondrej Sliacky, „od včasnej jari 1885 Dobšinský žije v predtuche 
smrti“. Žiaľ, predtucha sa naplnila, 22. októbra hodinu pred pol-
nocou slovenský Homér na drienčanskej fare umiera. Pochovajú ho 
25. októbra na mieste medzi farou a kostolom, kde môžeme jeho 
hrob navštíviť idnes.

Igor Válek
Autor je spisovateľ a publicista                                                                                          

                                Foto archív autora
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Hoci Július Satinský už 10 rokov nie je medzi nami, ešte 
vždy nás dokáže prekvapiť. Naposledy knižkou Expedície, 
ktorú z otcovej pozostalosti zostavila a na vydanie pripra-

vila jeho dcéra Lucia Satinská. A pretože sa mi kniha zapáčila obsa-
hom aj vizážou, rada by som ju predstavila aj čitateľom Listov. Hoci 
aj formou korešpondencie s autorom a editorkou. 
              
              Vážený pán Satinský,
     dávnejšie sme s manželom skonštatovali, že sa do našej takmer 
50-ročnej domácnosti už žiadna knižka nezmestí a že si ďalšie 
budeme len požičiavať. Napriek tomu sa u nás vždy nejaká akýmsi 
spôsobom ocitne. To sa nám nedávno prihodilo aj s Vašimi Expe-
díciami. Knižka prišla zamaskovaná ako vianočný darček, pod via-
nočným papierom sa tvárila ako starý školský zošit ale ani to ešte 
nebola jej pravá tvár – nenašli sme v nej úlohy, ale Váš turistický 
denník. A z tohto denníka sa dozvedáme, že ste neboli výsostne 
mestský človek a kaviarenský typ, ako ste sa nám snažili celé roky 
nahovoriť, ale – prinajmenšom v jednom období života – od r.1973 
do r.1982 - zdatný turista, ktorý má v „nohách“ veľkú časť slo-
venských pohorí, od Bratislavy až po Košice, časť Moravy a Čiech 
a dokonca kúsok Švajčiarska. Našinec musí obdivovať Vaše niekedy 
až 12 hodinové túry, často v studenom, nepríjemnom lejaku a spo-
mínať pritom na vlastné turistické zážitky: na tvrdé a nepohodlné 
topánky „pionierky“, či neskôr „vibramy“, na nocľahy v stane, keď 
sme sa pri daždi nesmeli celty ani prstom dotknúť, aby nám tadiaľ 
nepršalo, na studené rána, keď sme drkotali zubami v nie príliš teplých 
„spacákoch“. Alebo na neochotných chatárov, či hotelierov, ktorí 
mali večeru a nocľah iba pre svojich hostí (česť výnimkám). Aj na 
nekvalitne označené turistické chodníčky a s tým súvisiace blúde-
nie, keď bolo treba rýchlo zbehnúť dole cesta-necesta, aby človek 
nezostal s deťmi v tme v neznámom teréne. A že sa napriek tomu 
všetkému do hôr chodilo vždy znova a znova, s veľkou radosťou 
a láskou. O tom všetkom sú Vaše denníky, Vaše Expedície. A sú aj 
o Vašich kamarátoch „do dažďa“, o spisovateľovi a vášnivom hubá-
rovi Vladovi Bednárovi, (alias Gastonovi), o Tomášovi Janovico-
vi (alias Oscarovi, či Osinovi), ktorý sám o sebe hovorieva, že je 
stvorený do mesta a nie do prírody, o režisérovi Petrovi Oravcovi, 

rektorovi UK Karolovi Mičietovi (alias Kempe-
sovi), o Vašom bratovi Vojtechovi (Mackie Mes-
ser) a ďalších priateľoch, o stretnutiach s inými 
turistami, s domácimi obyvateľmi. A možno si 
po prečítaní tejto knižky z trochu iného uhla 
vypočujeme niektoré Vaše pesničky, či dialógy 
s Milanom Lasicom, napr. Majstrovstvá v hode 
oštiepkom: „na salaši pod Veprom...“alebo pesnič-
ku o Jedálnom vozni v rýchliku Košice-Bratisla-
va...
    Som rada, že tento „dobový dokument“, kto-
rý ste po sebe zanechali svojim blízkym našla, 
oprášila a sprostredkovala aj ďalším záujemcom 
Vaša dcéra Lucia. Takže vďaka Vám, že ste si 
do batoha pribalili aj denník a pero a Lucii za 
peknú a milú knižku s originálnymi mapkami, 
kresbičkami a fotografiami, ktorá nás vracia do 
našich mladých rokov.
             Za vďačných čitateľov 
                            Mirjana Šišoláková
         
                 Milá slečna Lucia Satinská, 
   ďakujem Vám za skvelý nápad vydať denníky 
Vášho otca z jeho túr po Slovensku. Výborne 
sa čítajú, je to nielen faktografia, ale aj vtipný 
dobový obrázok Slovenska a Slovákov. Rada by 
som sa dozvedela viac o tom, ako a kde ste ich 
našli, či ste vedeli o tejto záľube Vášho otecka. 

A zaujímala by ma aj reakcia ostatných účastníkov Expedícií, keď sa 
dozvedeli, že takto budú zverejnené ich „mladícke nerozvážnosti“.  
A čo sa v tom desaťročí 1973-1982, keď pán Satinský chodil stov-
ky kilometrov po kopcoch, dialo v profesionálnom živote dvojice 
Lasica-Satinský? 
    Ešte raz ďakujem a teším sa na Vašu odpoveď, 
            Mirjana Šišoláková
              
              Milá pani Šišoláková,
      mám radosť, že ste sa Expedíciám potešili, podobne ako množstvo 
ďalších čitateľov. Keď som v ktorejsi skrinke Tatovej knižnice našla 
ošúchaný zošit, nevedela som, aký poklad z neho bude.  Akonáhle 
som sa doňho začítala, vedela som, že toto nesmie zostať zapadnuté 
na dne knižnice. Obávala som sa však, ako Expedície čitatelia prij-
mú, pretože je to úplne iný text ako hocičo, čo Tato publikoval. 
Ukazuje sa v nich celkom iný Satinský, ako si ho pamätáme. Bol 
pre mňa doslova šok, že, keď nám Tato ako malým rozprával, že 
prešiel pešo celé Slovensko, nevymýšľal si! Neskôr ma prekvapilo, 
že Expedície s nadšením čítajú aj mladí ľudia, s ktorými som sa 
neskôr stretávala na besedách. Veľmi ma potešilo, že niektorých 
kniha inšpirovala aj k organizovaniu vlastných expedícií. 
    Žijúci účastníci Expedícií zobrali vydanie knihy veľmi pozitívne 
a radi si so mnou zaspomínali na svoju mladosť v spoločnosti Jula 
na horách. Dozvedela som sa od nich množstvo ďalších podrobnos-
tí, ktoré mi ešte viac priblížili Tata a som im za to vďačná.
   Čo sa dialo v období rokov 1973 – 1982 s dvojicou Lasica- 
Satinský viem len sprostredkovane, veď to bolo dávno pred mojim 
narodením. Pravdou je, že mali vtedy sťažené pracovné podmienky, 
a že Milana, pravého kaviarenského „povaľača“, sa do hôr nikdy 
dostať nepodarilo.
      So srdečným pozdravom Vám aj všetkým čitateľom a čitateľkám 
Listov
           Lucia Satinská

Mirjana Šišoláková  
Autorka je publicistka

Július Satinský:  Expedície
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Karol 
Ondreička
Je vesmír skutočne nekonečný, 
alebo iba veľmi veľký? Môže ho 
človek pochopiť? Je večný, alebo 
len dlho existuje? 
Priestor pokračuje stále ďalej 
a ďalej. Ako umenie. 
To boli rozhovory s Karolom 
Ondreičkom. 
Filozofia a vesmír, úvahy a poézia. 
Básne života.

Narodil sa 23. apríla 1944 v Čach-
ticiach. Vyštudoval Vysokú školu 
výtvarných umení v Bratislave, ktorú 

absolvoval v roku 1974. Vzdelanie i poznanie 
si prehĺbil počas študijných pobytov na Aka-
démii umení v Aténach (1969) a Loughbo-
rough University School of Art v East Midd-
lands (1984). Temer celý život pedagogicky 
pôsobil, stal sa vysokoškolským profesorom 
a rektorom školy. Za svoje umelecké dielo 
obdržal viac ako štyridsať domácich i zahra-
ničných významných cien a ocenení. Vo svojej 
tvorbe sa venoval predovšetkým voľnej ume-
leckej grafike, knižnej ilustrácii a ex librisu, 
voľnej maľbe. S veľkým úspechom sa zúčastnil 
stoviek domácich i medzinárodných výstav. 
Diela autora sú súčasťou reprezentačných 
galerijných zbierok na celom svete. 

   Boli to zlaté časy umenia i umeleckého školstva. Koncom 
šesťdesiatych rokov minulého storočia sa bratislavská VŠVU stala 
svetovo rešpektovaná. Študenti z celého sveta čakali v poradovní-
koch na vstup do ateliéru profesora Albína Brunovského. Práve on 
urobil rozruch vo svete grafiky pôvodnosťou a originalitou. Imagi-
natívny realizmus sa stal pojmom, ktorý si obľúbili všetci. Privilégi-
om československých študentov bolo, že na toto štúdium nemuseli 
čakať v žiadnych poradovníkoch. 
  Karol Ondreička bol jedným z najtalentovanejších študentov 
voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Aj vďaka tomu pomerne rých-
lo po ukončení školy si začal formovať vlastný, jedinečný výtvarný 
program. Jeho nositeľom bola hĺbkotlač. V nej vytvoril jeden z naj-
väčších a najvýznamnejších československých grafických súborov, 
ktoré svojím významom presiahli európske hranice. Stovky voľných 
grafických listov a ex librisov, návrhy na poštové známky a bravúr-
ne kresby. Venoval sa aj maľbe. 
  Základom diela tohto umelca, ktorého životným krédom bolo 
rozvíjať humanitu a lásku, je človek. Muž a žena v jedinečných 
životných situáciách, ktorých pozadie či obsah vytvárala grafická 
abstrakcia, symboly, metafory a množstvo detailov. Obrazové plo-
chy autora sú naratívnymi príbehmi, v ktorých má človek slobo-
du voľby pocitov i rozmýšľania. Jeho grafiky načrtnú, naznačia nie 
jednu, ale stovky myšlienok. Strom, kvietok, les, vták, skrumáže 
nepreniknuteľných  pralesov a víl, ktoré dýchajú na diváka sviežim 
prameňom vody, slnkom tepla i zaľúbenosťou mesačných nocí.   
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    Karol Ondreička zostane ojedinelým tvorcom. Každé jeho dielo 
je skvostom a umeleckým prínosom. Bytie je myšlienkovým zákla-
dom jeho tvorby. Odpovede naň dával cez postavy žien a objavy 
prírodných motívov. Celé umelecké dielo autora je o nádeji. O stre-
taní s najbližšími. O obdive k tomu, čo bytosť s menom človek 
dokáže.

   Bolo to niekedy v polovici 70. rokov XX. storočia, keď sa opäť 
pod riadiacou rukou Ministerstva kultúry robili pravidelné prijí-
macie skúšky do dobrovoľnej ideovej umeleckej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov. Bol som čerstvý absolvent vysokej 
školy, vhodný akurát na podávanie a nosenie výtvarných diel. Na 
prijímačky čakali desiatky výtvarných umelcov. Tam na Dostojev-
ského rade si krátili čas vysedávaním v Klube výtvarných umelcov 
a s napätím očakávali výsledky kolegov, a nakoniec i seba. Škodora-
dosť mala hody.
   Medzi umelcami, prevažne mladými absolventmi školy, bol aj 
Karol Ondreička. Priniesol množstvo rozmerných a zrelých grafic-
kých listov. Rozložené po zemi ma fascinovali viac, ako záhadné 
mrmlanie poroty. Bol som nimi unesený. Keď Karola zavolali, aby 
si diela pobalil, pomáhal som mu pri tom a neisto, po prvý krát 
v živote som sa spýtal: Mohli by ste mi, prosím, jedno dielo predať? 
Ale áno, vyberte si, odpovedal. 
    Vybral som si dielo s názvom Apríl, alebo Anjelik prichádza vždy 
neskoro. Veľký grafický list, ktorý mu narobil problémy. Ale to som 
vtedy ešte nevedel. Ten obraz visí doposiaľ na čestnom mieste a hlá-
si sa k nemu celá generácia mojich detí. Majú ho načítaný viac ako 
ja. Dnes je to už ich obraz.

  Karola vtedy prijali iba za kandidáta ZSVU. Na členstvo si počkal 
ešte dva roky. Lebo grafický list „Apríl, alebo Anjelik prichádza 
vždy neskoro“ zobrazoval biskupov a oni mali  poodhalené rúcha 
a bolo im vidieť kúsok pohlavia, a bol tam aj anjelik, aj v názve, a 
jemná žena s krídlami. A tak aj tento výtvarník, hoci sa tým nikdy 
nechválil, mal problémy s účasťou na výstavách. Informácie sa nies-
li veľmi rýchlo. 

  Viackrát som bol v jeho ateliéri v centre mesta. Krása života 
v starých domoch najstarších ulíc, z okien náprotivného domu na 
nás pozerali vtedy na uliciach dosť zriedkavé mníšky. Ku Karolovi 
sa vchádzalo hneď na prízemí. Ateliér nebol veľký, trónil v ňom 
obrovský tlačiarenský lis a mal málo svetla. Keď si uvedomím, že 
v takýchto podmienkach vznikali jeho najkrajšie diela!
Na poschodí mala ateliér fascinujúca dáma slovenskej grafiky Naďa 
Rappensbergerová. A v okolí ďalší umelci. Čaro minulosti, bez kto-
rého by sme dnes boli neúplní. Aj dnes, práve pre ten minulý začiatok 
dneška viem lepšie ako predtým, že by sme sa nemali vzdávať svo-
jich snov. Nikdy.

   Karol kreslil, ryl, leptal, skúšal, vylepšoval. Ilustroval knihy 
a akosi postupne, pre mňa potajomky začínal maľovať. Za svojho 
života vytvoril dielo obrovské rozsahom, ale ešte väčšie odkazom 
pre budúcnosť. Jeho grafické listy sú poetické plochy života. Prí-
rody, krásy žien a vážnosti ľudstva. Tvoril  myšlienkové posolstvá.    
V každom z nich je nádej. A budúcnosť. 
   Jeho život, krásnymi chvíľkami vernisáží, dovoleniek, tichej prá-
ce v ateliéri bežal po vonkajšej dráhe až priveľmi rýchlo. Nároč-
ná pedagogická práca na výtvarnej akadémii, množstvo funkcií, 
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stretnutí. Je vlastnosťou iba niektorých osobností, že zostanú sami 
sebou. Všetko sa začína v každom živote od seba. 
   Ani dejiny, ani ľudský život nemá železné zákonitosti. Je tu osud 
a človek, ktorý má nielen rozum, ale aj vôľu. A keď je aj tá slabá, 
musí snívať. Ak je človek s veľkým Č.

Nevieme  doceniť
objav vzdychu pre oslobodený svet demokratických hazardných 
hráčov.
Tých, ktorí presviedčajú o jeho čistote 
v nápadnom kúsku vlažnej prírody
a radosti z umenia.

Letiaci úspech radosťou opitých
a dobro ako prejav nezmyselnej pravdy, 
ktorá má zbytočne veľa rečí.

Veď si uvedomte, koľko hodnotného sme vyrobili
a prečítajte ľuďom tento obežník.
(ľm)
Karol mal to šťastie, že letel s múzou, vysoko nad našimi hlavami.
A doposiaľ nezosadol. 
Je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska.
Zomrel 11. novembra 2003 v Bratislave.

Ľuboslav Moza
Autor je teoretik a historik umenia, galerista a umenovedec

Foto archív autora
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Co si má člověk přesně představit, když se řekne kameraman?
   Profesia kameramana sa skončila vtedy, keď priniesli na pľac moni-
tor, povedal slávny kameraman Miroslav Ondříček. Všetci sa zrazu 
zhŕkli okolo obrazovky, začali kibicovať a tým pádom sa narušila tá 
svojská umelecká profesia kameramana. Na počiatku filmovej éry 
bol kameraman jediný, kto videl výsledný obraz ako prvý a ja som 
mal to šťastie, že to ešte pamätám. 
  V čase pred revolúciou som natočil film Sýkorka, kde som ešte ako 
jediný hľadel do kamery, pracoval s ňou a ako jediný som za to zod-
povedal; za všetko, čo sa dostalo skrz objektív na filmový pás. Vtedy 
sa po istom čase vyvolaný materiál predvádzal v premietačke ako 
takzvané „denné práce“. Tam sa zistilo, či som mal pravdu, či nie. 
   Kontrola natočeného materiálu, nazývaná „denné práce“, spo-
čívala v tom, že sa natočený materiál v noci vyvolal a už na druhý 
deň sa mohol premietať. Deň sa začínal tak, že sa celý štáb zišiel v 
premietačke a pozrel sa na svoju prácu. Zhodnotilo sa, či je všet-
ko v poriadku po technickej aj umeleckej stránke. Keď sa niečo 
nevydarilo, niečo bolo neostré, herci zle hrali, mali sme možnosť to 
pretočiť. Dovoľte mi povedať, že dnes je to nemysliteľná vec. Dnes 
sa oveľa viac ponáhľa, šetrí, už nie je čas nad niečím rozmýšľať.

Co vás vedlo k nápadu stát se kameramanem?
   Od detstva som fotografoval. Tak som bol v kontakte s filmovou 
surovinou a bavilo ma vytvárať obrazy. V Kapušanoch pri Prešo-
ve, kde som vyrastal, bolo miestne kino. Chodil som sa tam ako 
malý chlapec pozerať na filmy. Pretože mali iba jednu premietačku, 
po každom kotúči (celovečerný film sa skladá z viacerých) muse-
li urobiť prestávku na vymenenie. Niekedy som prestávku využil, 
aby som sa vkradol do sály druhý raz na čierno. Niektoré filmy 
som tak videl viackrát. Raz ma nechceli pustiť na film Spartakus, 
pretože bol mládeži neprístupný, ale podarilo sa mi po prvom die-
li cez prestávku sa tam dostať. Pri premietaní prítomní komento-
vali herecké výkony. Diváctvo tvorili obyvatelia maličkej obce na 
východe. Viete si predstaviť, aké to boli poznámky! Pripomínalo to 
domáce kino a jednoducho to bola šou.
  Samého ma profesia kameramana nenapadla. Bol to môj brat, 
ktorý si pozeral moje fotky a poradil mi to. Jeho dvaja spolužiaci 
zo Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Prešove sa hlásili do Prahy 
na FAMU. Boli aj na skúškach a nedostali sa. Ja som mal šťastie, 
zobrali ma na prvý pokus.

Jak jste se na zkoušky připravoval?
   Asistoval som v televíznom štúdiu v Košiciach. Maličko som 
nahliadol do tejto profesie, keď som pracoval pre športové oddele-
nie ako asistent kameramana Jozefa Hardoša, ktorý doteraz robí v 
televízii v Bratislave. On mi vtedy dal základné rady a povedal, ako 
sa mám pripraviť na skúšky. 
   Splnil som požiadavky. Predkladal som fotografie predmetu, mys-
lím že to bola vreckovka, ktoré vyjadrovali skladbu filmových zábe-
rov. Prijali ma v roku 1976. V poslednom ročníku som prestúpil na 
externú formu štúdia, pretože som sa stihol oženiť a stať sa otcom. 
Jednoducho som podľahol nástrahám Prahy.

Po škole jste přešel do praxe a z dnešního pohledu jste měl velké 
štěstí, neboť jste zažil éru Filmového studia Koliba.
  Technický námestník štúdia hľadal mladého adepta s predpo-
kladmi na prácu so zariadením steadicam; vtedy to bola novinka. 
Vďaka tejto príležitosti som získal zamestnanie vo Filmovom štúdiu 
Koliba. So steadicamom som pracoval niekoľko rokov. Kamera je 
upevnená v zariadení s pružinou, ktorá eliminuje všetky pohyby 
a vibrácie, zabezpečuje kľudný obraz, ktorý pôsobí ako pohľad z 
vrtuľníka, ale vo výške očí, pripomína klasickú jazdu. Uvoľnená 
kamera sa môže dostať hocikam, aj do malého priestoru, kde nie je 
možné postaviť koľaje na jazdu. Je veľmi ťažká, zavesená na pleci-
ach, a namáha chrbticu. Preto som to po desiatich rokoch vzdal. V 
čase, kedy som sa steadicamom zaoberal, som sa stretol pri práci s 
mnohými významnými režisérmi, ako bol napríklad Štefan Uher, 
ktorý spolupracoval s významným kameramanom Stanislavom 
Szomolányim.
   Dokonca som sa dostal so steadicamom aj do zahraničia. Nakrú-
cal som v Maďarsku v Mafilme, pretože oni ešte také zariadenie 
nevlastnili. Pokladal som si za veľkú česť, že som mohol pracovať 
na filme Miklósa Jancsó „Horoskopy Ježiša Krista“. Realizoval som 
tam zo steadicamom najdlhší záber vo svojom živote. Trval asi štyri 
a pol minúty. Keby ste chceli vedieť, ktorý, je to ten úvodný pod 
titulkami. Kameramanom režiséra Jancsó bol János Kende, ktorý 
študoval v Moskve. Spolu sme sa dohovárali po rusky a mohlo to 
byť celkom veselé nás sledovať, dokopy sme veľké jazykové znalosti 
nemali. 
   Odkrútil som si svoje ako asistent kamery, ostrič, potom aj šven-
ker. Po nejakom čase som začal pracovať samostatne. Mojím prvým 

Peter Beňa
Příběh 
kameramana, 
kterého 
kolegové 
ze štábu 
nazvali 
Jánošíkem.
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filmom bola Cikkerova opera „Juro Jánošík“. Ku spolupráci ma 
vyzval režisér Jozef Zachar. Opera je ťažký žáner a naviac to bola 
národná téma. Juraja Jánošíka hral Ľubo Paulovič. Mal zosobňovať 
symbol národného odboja; všetci si predstavujú urastenú postavu. 
Riešili sme to praktikáblom a fošňami pod jeho nohami. On sa 
nad ľuďmi prechádzal po takom pol metra vysokom lešení. To je vo 
filme bežné, že sa kamufluje. Jedine pre predstaviteľa Jánošíka vo 
filme zo šesťdesiatych rokov, ktorého 
nakrútil Paľo Bielik a kde hral i hlavnú 
postavu, sa lešenie stavať nemuselo. On 
bol skutočne veľmi urastený.
   Ďalej prišli na rad filmy mojich roves-
níkov zo slovenskej filmovej školy. S 
Paľom Gajdošom mladším som natočil 
dva snímky. Jeden sa volal „Sýkorka“. 
Bol to príbeh o vzťahu malého sloven-
ského dievčatka a malého židovského 
chlapca pred jeho odchodom preč počas 
druhej svetovej vojny. Potom som sa 
podieľal na tvorbe poviedkového filmu 
„Iba deň“ troch debutujúcich režisérov 
Vladimíra Štrica, Kvetoslava Hečka a 
Michala Ruttkaya. S posledným meno-
vaným som nakrútil jednu z poviedok s 
Miroslavom Donutilom a Pavlom Zed-
níčkom v hlavných úlohách. Posled-
ným filmom bol „Tvar v rose“ režiséra 
Geminy Jozefa Banyaka.
   Hneď nato prišla revolúcia. V štúdiu 
na Kolibe to začalo škrípať a nakoniec 
sa filmová spoločnosť rozpadla. Na jej 
základoch vzniklo len také servisné 
stredisko, ktoré už filmy nenakrúcalo. 
Tvorba sa presunula do súkromných 
štúdií. Mňa oslovil režisér Dušan 
Rapoš a nakrútil som „Fontánu pre 
Zuzanu II.“ s hlavnými predstaviteľmi 

Evou Vejmělkovou a Paľom Haberom. Točili sme v Rusku v Sankt 
Peterburgu. Na natáčanie spomínam rád, aj keď sme tam naozaj 
trpeli zimou. A tretí film s týmto titulom točený v Afrike, kde by 
som sa ohrial, som nerobil, toho času už som pracoval v Čechách.

Tak nám povězte, kudy vedla vaše cesta do Čech.
   Poviem presne. Na Slovensku som točil ešte jeden film s českým 
režisérom. Miroslava Sobotu oslovila Slovenská televízia, aby nakrútil 
film Variácie slávy o detstve Wolfganga Amadea Mozarta.

Nemohu si to odpustit, ale na webových stránkách je tento film 
diváky velice chválený.
   Vyrábal sa v súkromnom štúdiu BMA v Bratislave v koprodukcii 
s Filmovou tvorbou Bratislava. A to bol môj posledný film na Slo-
vensku. Potom som asi pol roka nemal prácu, a tak som odišiel do 
Prahy na konkurz, ktorý vypísala Česká televízia. Vybrali ma a ja 
som nastúpil. V zamestnaneckom pomere som zostal iba do konca 
roka, podobne ako všetci ostatní kolegovia kameramani. Od začiatku 
roku 1995 pracujem v slobodnom povolaní. Našťastie som si stačil 
vybudovať kontakty, takže som mal práce dosť.
  Dozvedel sa o mne pán režisér Dušan Klein a odvtedy asi jede-
násť rokov sme spolu natáčali všetky jeho filmy. Asi najznámejší je 
film „Jak básníci neztrácejí naději“, alebo môžem menovať  ďalšie 
projekty: televízny film „Nenávist“, „O víle Arnoštce“, „Fišpánská 
jabka“, televízny seriál „Strážce duší“, „Ulice“, trojdielny televízny 
film „I ve smrti sami“, „Český Robinson“ a posledný „Svatba na 
bitevním poli“.

Točil jste některé z těchto filmů ještě na klasický filmový materiál?
   Televízne filmy sa robia televíznou technikou. Môj posledný film 
na filmovú surovinu super šestnástku o Karlovi Havlíčkovi Borov-
skom sa volá „Zakázaný člověk“. Nakrúcali sme ho pred štyrmi 
rokmi. 
    Teraz spolupracujem s režisérom Zdeňkom Zelenkom. Napríklad 
som s ním nakrútil dva diely seriálu pre Českú televíziu „Ach, ty 
vraždy“. Pred rokom sme nakrúcali televízny film „Ve stínu smr-
tihlava“ s režisérom Georgisom Agathonikiadisom. A nechcem 
zabudnúť ani na „Noci s andělem“. Mám za sebou asi päťsto živých 
vysielaní za jedenásť rokov a jedenásť živých Silvestrov.
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Popište nám práci kameramana při živém vysílání. Divák totiž ze 
svého křesla před televizí rozdíl nevidí.
   To je najlepšie, keď ten rozdiel nevidno. V prvom rade musíte 
prekonať veľký rešpekt, ktorý je na začiatku. Je to podobné, ak ste 
po prvý raz pred kamerou. Napríklad ja sa cítim veľmi dobre za 
kamerou, ale pred kameru ma nikto nedostane. Všetko je zakliate 
vľ tom tieto pocity prekonať, potom to ide samo. Keď sa náhodou 
vlúdi nejaká tá chybička pri živom vysielaní, tak sa všetci dokážu 
rýchlo zmobilizovať a odstrániť ju. Stúpa adrenalín v krvi. Štáb sa 
oveľa viac sústredí na prácu ako pri bežnom nakrúcaní na záznam. 
U stého, dvojstého vysielania už ste si zvykli a vôbec sa vám to 
nezdá byť ťažké.

Jak se vám líbí moderní technologie a moderní způsob natáčení 
filmů?
   Som konzervatívny zástanca klasickej technológie filmu, radšej 
by som vždy točil filmy pre kiná na klasický filmový pás, pretože 
tvorcovia cítia väčší rešpekt k tomuto médiu, ako k tomu moder-
nému, digitálnemu. My sme kedysi boli odkázaní na koeficient 
spotreby materiálu. Museli sme si dobre premyslieť, ako nakrúcať, 
z ktorej strany apod. Keď som dostal scenár, už som si urobil podľa 
neho určitú predstavu. Potom sme sa o tom zhovárali s režisérom a 
dohodli sa na koncepcii snímania a na filmovej reči. Postupne sme 
sa dopracovali k jednému spôsobu zobrazovania a nie ku desiatim, 
ktoré dnes práve moderné technológie tvorcom umožňujú. Točí sa 
takmer z každého uhla a potom sa v strižni vyberá. Nepáči sa mi 
toto plytvanie energiou všetkých zúčastnených. Ušetria sa náklady 
na filmovú surovinu, ale za akú cenu? 
   Nakrúcanie na klasický filmový pás je stále ešte najkvalitnejší 
spôsob, ktorý prináša najbohatší obraz v podaní farieb, štruktúry 
a tak ďalej. Moderná technológia ponúka urobiť pomerne rýchlo 
a dobre filmové triky, a tak sú dnešné filmy týmto presýtené. Ale 
ako keby sa pomaličky vytrácal príbeh. Stáva sa často, že je naozaj 
slabučký, ale vykrášlený množstvom efektov, ktoré už dnes mladá 
generácia vyžaduje. 

    Ja už skoro do kina nechodím, lebo tam nič nenachádzam. Zmiz-
li staré klasické kiná s projektormi, ktoré mali svoje chvenie, jemné 
blikanie, kde premietaný film dýchal, ako sa menila intenzita svetla 
z klasickej žiarovky.
   Vnímam súčasný prechod na iné médiá, ale podľa mňa nemôžu 
nahradiť to klasické médium, v ktorom sme my boli vychovaní.

Se změnou technologie asi přichází i jiný přístup filmařů k práci. 
Sledujete to?
   Dnes sa zdá, že film tvoria z väčšej časti dialógy, ktoré herci sypú 
z rukáva. Stále si stojím za svojím, že film sú obrazy. Časť príbehu 
môžem vyrozprávať len zábermi, bez slov. Vrcholom  túžby každé-
ho kameramana je rozprávať obrazom tak, aby to divák pochopil a 
mal možnosť nasiať tú dobu a vzťah k hrdinom cez vhodne zvolené 
zasvetlené zábery s atmosférou.
   Zo všetkých filmov, ktoré som mohol natočiť, najviac spomínam 
na film Sýkorka, ktorý sa natáčal z veľkej časti zo subjektívneho 
pohľadu malého dievčatka. Iba niektoré scény boli objektívne, 
divák nemôže sledovať všetko len zo subjektívneho uhla pohľadu, 
potrebuje objektívny pohľad na zmapovanie priestoru. Točili sme v 
Kežmarku tesne pred revolúciou. Našou úlohou bolo vytvoriť atmo-
sféru tridsiateho ôsmeho roku. Hlavné námestie v tom čase bolo 
takmer autentické, lebo domy boli ošarpané. Už som sa nachádzal 
na žeriave, pozrel som sa do kamery a bolo jasné, že musíme odpíliť 
stľpy verejného osvetlenia. To bolo jediné moderné. Štúdio Koliba 
to zaplatilo. Po skončení nakrúcania prišli a zase ich privarili. Dnes 
si niečo také nedokážem predstaviť. Teraz sa také veci nedajú tak 
ľahko zariadiť, skôr sa používa kľúčovanie v zelenom greenboxe a 
digitálne technológie. To už nie je ten klasický film, ktorý človek 
zažil a za ktorým je mi ľúto. 

Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová

Foto archív
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Apríl a jeho tradície  

Apríl je mesiacom otvárania sa  zeme, stromov, rastlín, riek, 
rybníkov, jazier a dokonca i morí. Príroda sa prebudila 
k životu, na stromoch a rastlinách sa rozvíjajú nové listy 

a kvety. Nadprirodzené bytosti ovládajúce rieky, moria a vodstvo 
vôbec očakávajú od ľudí  obetné dary. Za tieto dary im vydajú svo-
je bohatstvo v podobe rýb 
a rôznych vodných živo-
číchov. V apríli sa začí-
na  jarný rybolov. Ryby a 
morské živočíchy boli a sú 
významným pôstnym jed-
lom, a tak sa v pôstnych 
týždňoch v predveľkonoč-
nom období i po ňom 
dostávali  často na stôl ako 
hlavné vyhľadávané jedlo. 
Ryby boli podľa Biblie sym-
bolom plodnosti, a tak sa u 
mnohých národov dostali 
aj na veľkonočný stôl. Pre 
Germánov bol symbo-
lom plodnosti zajac, ktorý 
na jar sprevádzal bohy-
ňu Ostaru alebo Eostru. 
Mesiac apríl bol zasvätený 
bohyni Eostre, ktorá bola považovaná za jednu z podôb Venuše 
(grécky Afrodíte). Preto je v germánskych jazykoch aj názov Veľkej  
noci, ktorá je pohyblivá a väčšinou pripadá na apríl, odvodený od 
základu slova Easter. Mesačným kameňom apríla je diamant.

Aprílové rozmary a ochrana pred 
zlými silami
  
  Prvý deň v mesiaci – 1.apríl – má zvláštne postavenie. Je dňom, 
keď sa ľudia žartovne prekárajú aprílom. V tento deň sú na dobu 
presne určenú povolené odchýlenia od bežnej komunikácie. Táto 
naordinovaná relaxácia od ináč prísneho poriadku mala v minulos-
ti svoj význam. Bol to sviatok šašov, ktorí napríklad v stredoveku 
mali jediní právo hovoriť pravdu, a to aj panovníkovi. 1.apríla od 
rána do poludnia toto právo získavajú všetci, na poludnie sa však 
končí. 
  Apríl má i ďalšie významné dni. 21.apríl bol dňom slávností na 
počesť bohyne pastvín Pales. V starom Grécku sa v ten deň zdobili 
salaše zelenými ratolesťami. Pastieri pálili veľké ohne a cez ich dym 
hnali dobytok, aby ho očistili a ochránili pred chorobami. Bohom 
obetovali mlieko a pečivo, aby uchoval ich stáda zdravé. V súčas-
nosti je tento deň Dňom Zeme, kedy si pripomíname svoju zodpo-
vednosť voči životnému prostrediu. 
   U nás sa pastiersky sviatok vyháňania dobytka na pašu viaže 
k 24. 4., to jest k sviatku sv. Juraja. V starom Ríme bol tento deň 
slávnosťou plodnosti so sprievodmi, v ktorých muži a chlapci nosili 
drakov vyrezávaných z dreva, drevené kone a figúry sv. Juraja. Pred-
chodcom Sv. Juraja bol známy grécky mýticky hrdina Bellefortes, 
ktorý zabil okrídlenú dračicu Chimairu.
   Na sv. Juraja (podobne ako na sv. Ondreja) si dievčatá predpove-
dali budúcnosť a hľadali podobu svojho milého. Museli sa postiť od 
západu slnka. V noci zamiesili cesto z jednej plnej vaječnej škrupiny 
soli, pšeničnej a žitnej hrubo mletej múky, vyvaľkali placku a piekli 
ju. Pri pečení malo mať dievča otvorené dvere do domu, ktorými 

mal prísť jej milý a placku obrátiť. V tento  deň gazdiné a gazdovia 
na Slovensku odovzdávali svoj dobytok pastierom, ktorí ho hnali na 
pasienky. Gazdiné hladili každú kravu a vola vajíčkom, aby sa z paše 
vracali také okrúhle ako to vajíčko. Obecný pastier bol v každom 
dome pohostený praženicou na slanine a každá gazdiná ho poliala 
trochou studenej vody, aby bol riadne prebudený a bdelý.  
   V deň sv. Marka sa v starovekom Ríme konala pôvodne slávnosť 
roľníkov nazývaná Robigalia. Mala zahnať ducha plesní, aby nemo-
hol poškodiť plodiny. Preto aj bohoslužba katolíckej cirkvi konaná 
v tento deň o stáročia neskoršie bola vlastne pokračovaním tejto 
slávnosti – mala vyprosiť požehnanie pre novú úrodu. Na Sloven-
sku, v Čechách i v ďalších krajinách v tento deň farár slúžil omšu 
priamo na poli, v sprievode dedinčanov, ktorí sa modlili za bohatú 
úrodu. V Anglicku tento deň patrí kukučkám, preto sa aj volá Cuc-
koo Day. Kukučky ohlasujú návrat sťahovavých vtákov z juhu.  
   Posledné aprílové dni, počínajúc 28.4., patrili v starom Ríme sexu-
álnym radovánkam. Na roztopašných oslavách rozdávali medailóny 
zobrazujúce rôzne polohy obcovania a do zhromaždených hádzali 
fazuľu, bôby, šošovicu a iné semená na znak plodnosti a bohatej 
úrody. 
  Apríl bol veselým, šantivým mesiacom. Ľudia sa po dlhej tmavej 
zime tešili z teplých lúčov jarného slnka a dávali to patrične najavo.

Helena Nosková
Ilustrácie Zuzana Štancelová

Veľká noc býva spravidla v apríli, no keďže je pohyblivým sviatkom, sú roky, keď sa Veľká noc slávi v marci. 
Vtedy apríl poskytne priestor pre tradovanie mnohých ďalších zvykov, ktoré ale postupne upadajú do zabud-
nutia. Niektoré z nich si pripomenieme v nasledujúcich riadkoch.
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V minulom čísle sme uverejnili správu Mgr. Jany Odrobiňá-
kovej o minuloročnej súťaži študentov z gymnázií v Banskej 
Bystrici a ich návšteve Prahy, Terezína, Lidíc a Gymnázia 

J.V. Jirsíka v Českých Budějoviciach.
   Nezvýšil však priestor na uverejnenie dokumentárnych fotogra-
fií z tohto ambiciózneho projektu, ktorý už štyri roky organizuje 
Slovensko-česká spoločnosť. Preto teraz dávame priestor ich uverej-
neniu. Len pripomíname, že medzinárodný projekt sa uskutočnil 
v dvoch etapách – v máji a októbri 2012. Jeho hlavnými organizá-
tormi je PhDr. Radovan Čaplovič za Slovensko-českú spoločnosť  
a Mgr. Jana Odrobiňáková za Gymnázium J.G. Tajovského v Ban-
skej Bystrici,  

Foto Jana Odrobiňáková

Poznajme sa 
– dodatok na záver
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Autogramiáda  

Prezentácia knihy režiséra, publicistu, spisovateľa a herca Vla-
da Štancela sa uskutočnila v stredu 13. 3. 2013 v Paláci knihy 
Luxor na Václavskom námestí.

  Bolo zamračené mrazivé popoludnie. Priestor vyhradený prezen-
táciám nových kníh na I. poschodí bol však zaplnený do posled-
ného miestočka. Aj na tých, ktorí prichádzali trocha oneskorene, 
hneď zapôsobila príjemná hrejivá  atmosféra. 
   Prezentáciu moderovala pani Jitka Saturková z České televize. 
Knihu za prítomnosti třebíčskeho nakladateľa vydavateľstva Akcent 
Drahomíra Rybníčka uvádzala herečka Jiřina Švormová s dnes tak 
ojedinelou nevtieravou noblesou. Prítomná bola ilustrátorka knihy 
Zuzana Štancelová. Nevtieravý humor Vlada Štancela, milý úsmev 
a vtip Libuše Švormovej vytvorili neopakovateľnú atmosféru roz-
právania a žartovania, ktoré zakončili autogramiádu. Názov kni-
hy a nápaditý prebal knihy oslovil mnohých prítomných. Príbeh 
z našich čias líčený so suchým humorom a zveličovaním sa vydal na 
cestu ku svojim čitateľom.

Helena Nosková
Foto Matylda Štancelová  
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Odporúčaná cena: 600 Kč
Vydavateľ: Iris  
Rok vydania: 2012  
Počet strán: 543  
Jazyk: slovenčina  
Väzba: Tvrdá väzba / Hardback  
ISBN: 978-80-89256-87-7  
Predaj: Slovenská kniha - Zbyněk Adam, Jilská 1, 110 00 Praha 1, www.slovenskeknihy.cz

Krst knihy 18.4. o 17:00, Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1

Táto kniha 
vznikla ako 
výsledok mnohých 
stretnutí s rodičmi 
nadaných detí, 
ale aj prednášok, 
seminárov 
a stretnutí s 
pedagógmi, 
psychológmi, 
metodikmi, 
učiteľmi 
materských škôl, 
základných a 
stredných škôl 
a gymnázií, ako 
aj s tými, čo 
prejavili záujem 
o problematiku 
nadania, 
nadaných detí.   
www.talent-
nadani.cz



                      Milé deti,
                         Veľká noc prišla tohto roku skoro.  Na horách i v dolinách  
je ešte sneh a môžeme sa lyžovať v lúčoch jarného slnka. V noci sú 
mrazíky a lyžiarska dráha sa mení na poľadovicu. Dole v nížinách 
pomaly odkvitli snežienky. Z  prútikov vŕb už vo februári chlapci a muži 
naplietli korbáče na veľkonočnú šibačku. 16. marec je na Slovensku 
Dňom rozprávky. V ten deň sa pred 185 rokmi narodil slovenský 
rozprávkár Pavol Dobšinský. Jeho veselé rozprávky do súčasnej 
slovenčiny prepísal a upravil spisovateľ Igor Válek. Jednu z nich poslal 
aj vám do Orieška. Celú knihu nájdete na Svete knihy v máji.   

    Vaša redakcia

Poľadovica – ledovatka
Korbáč – pomlázka  
Šibačka – koleda



     Čert-hladoš mal mladšieho brata a ten zas zakúsil medzi ľuďmi takéto dobrodružstvo. 
Zasmolenec dostal za úlohu – ako ináč! – priviesť do kotla nejakú poblúdenú dušu. Prišiel 
do lesa a tam našiel lopotiť sa jedného chudobného drevorubača, ktorý si ako skromné 
občerstvenie na strom zavesil poslednú smidku chleba v plátenej kapsičke. Čertisko mu 
ju zobralo a zjedlo všetko do poslednej omrvinky. V pekle sa potom večer chválilo svojím 
činom pred ostatnými kamarátmi. Keď to počul Lucifer, zhrozil sa nad ukrutnosťou zlodeja 
a vyriekol nad ním súd: do roka musí slúžiť okradnutému a splniť mu každé želanie!
     Na druhý deň, keď sa ubiedený a vyhladovaný drevorubač znovu chystal do lesa, otvorili 
sa na biednom domci dvierka a do nízkej miestnôstky vošiel silný parobok: „Dobrý deň, 
gazdíčko, či by ste ma nevzali do služby?“
    „Ach, syn môj, a načože by si mi bol, sám nemám čo do úst položiť a pozri, koľko hladných 
detských krkov v kúte pýta pre hladné žalúdky strovu!
    „Len ma vy vezmite! Za službu nič nežiadam a uvidíte, že sa pri mne budete dobre 
mať.“
   Nechal sa drevorubač nahovoriť takýmito rečami a novému paholkovi vtisol do ruky sekeru, 
lebo jemu už bola vskutku čoraz ťažšia. Neklamal parobok. Prešli tri dni a hora, ktorú by 
starý sám ani za rok nezvládol, ľahla do poslednej triesky. Až bola radosť pozrieť na rovné 
rady poukladaných siah! Začalo sa nášmu dovtedajšiemu neborákovi dobre vodiť      
 a ani detváky mu už neplakali od hladu po kútoch. Zaokrúhlili sa im tváričky, zdravé boli                 
         ako rybičky a štebotali ako veselé jarabičky.
            „No, gazda,“ rečie sluha, „vy len pomaly rúbte na drobnejšie to nachystané drevo        
             a ja pôjdem niekde na mlatbu, aby sme mali na zimu aj chlieb v chalupe!
              Vybral sa a onedlho prišiel na pustatinu, kde býval bohatý pán. Tomu stálo na    
                  poli tristo siah zbožia a v chlievoch sa rozvaľovalo tristo kŕmnych volov    
                     a rovnaký počet kŕmnych   
                      bravov. Tu sa náš parobok ponúkol za mlatca.
                            „Nuž, a kdeže sú ti ostatní kamaráti?“, pýta sa ho boháč.
                                    „O tých sa vy nestarajte, dajte robiť, čo robiť treba!“
                                     „Pravdaže dám, ale azda nebudeš sám toľké zbožie mlátiť?“
                                     „Či sám, či nie sám, veď sa potom nahľadíte dosť!“
                             „A akú chceš plácu za výmlatok?“
                             „Nuž, pane, nič viac, len toľko, čo unesiem na svojich pleciach.“
                                 Pán sa potešil, že to isto nebude viac ako pár kíl a ochotne súhlasil.                
                                 Blížila sa polnoc a okolo stohov ozvalo sa zrazu tritisíc cepov: „Cup-      
                                 cup-cup a cap-cap-cap! Cup-cup-cup a cap-cap-cap!“ To sa čerti   
                                 z horúcich zeme hĺbok zbehli potrestanému kamarátovi pomáhať. 
                            Do rána bolo samozrejme, všetko zbožie vymlátené, vyviate i pomerané.    
                                Ani sa slnko poriadne nevydriapalo z postele nad horu a pán sa tiež 
                                    pod svojou perinou chcel  na druhý bok obrátiť, keď mu už na 
                                        oblok búchal mlatec. Že treba ísť robotu opáčiť.   
                                    Boháč si najskôr karpavé oči nemohol vyočiť a potom rád, že je robota 

Smidka – skroječek
Parobok – silný mládenec

Gazda – hospodář
Paholok – paholek, sluha, mladší 

pomocník v hospodářství
Siaha –  míra dřeva, kubík

Nebožák – chudák
Zbožie – zboží, ale zde 

myšleno obilí
Detváky – děti

Vyviate – vyfoukané
Opáčiť – zkusit

Karpavé – zalepené mazem
Pleciská – ramena

Vrecia – pytle
Škeriť sa – vysmívat se, tlemit se

Bremz – břemeno
Erdžať– ržát



tak rýchlo a dobre urobená, chcel mladého voľajakým kilom 
zbožia odbiť. Iba si ten začne na široké pleciská vykladať 
vrecia, a nie je tomu konca-kraja.
   „No, či ti dosť?“
   „Len prihoďte, smelo naložte!“
   Pánovi vlasy vstávajú dupkom a mlatec sa rehoce, až 
mu biele zubiská iskria ako prvé ranné zore. Už má všetko 
vymlátené zbožie na pleciach a stále kričí:     
    „Klaďte, len klaďte! Veď vidíte, že si ešte aj vyskočím 
ako s pierkom.“
   Sto tučných vykŕmených bravov valí sa mu z chlievov   
 rovno na pleciská.
   „No, u čerta, už ti len azda dosť bude? “
   Čert sa však iba rehúňa: „Gazdíčko, stojte si v slove    
 a ďalej klaďte!“
   Vedľa bravov skončila aj stovka vykŕmených volov   
a mlatec napriek tomu odchádza rozosmiaty ako slnko,   
ktoré sa už medzitým vyhuplo na jasnú modrú oblohu  
a tiež sa škerí nad toľkým divadlom.
  „No, gazdíčko, toto všetko vám patrí!“ zhodí bremä čert  
v drevorubačovom dvore. „Myslím si, že sa už nemusíte   
báť ani hladu, ani chladu, až kým vám vnúčence nebudú 
stúpať na bielu bradu. A či viete, kto som ja?“
   Spomenul si vtedy rubár na zmiznutú smidku chleba 
a paholok mu vyjavil, kto je, čo je. Vtom akoby okolo domu 
spod samej zeme hlasný smiech vyrástol ako nový plot, ba 
akoby začalo hádam tritisíc koní naraz erdžať. To sa čerti 
vysmievali zo svojho kamaráta, ktorý musel u chudobného 
drevorubača  rok slúžiť a koniec jeho služby ohlášali.
 

Oriešok
Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydává Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.  Redakcia:  Vocelova  
602/3,  Praha  2, 120  00,  tel.:  257311555,  281924801,  603 824 370,  607 237 093  anazuz@volny.cz;  anele@seznam.cz.  Internetovú  verziu  
nájdete na www.klubsk.net
Texty napísali Helena Nosková, Igor Válek a Zuzana Štancelová. Ilustrácie a grafická úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu 
Listy 3. 2013. 

Čím sa stal chudobný drevorubač na konci rozprávky?

Do krížovky vpíšte 
len názvy častí 
ľudského tela, 
ktoré sú rovnaké 
v slovenčine a češtine.

Riešenie: boháčom
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