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Slovo redaktora

hovorí slovenské i české príslovie. Dni sa už zasa krátia a hoci sú 
práve horúčavy, cítime, že krásne dlhé letné dni i večery sú pomaly 
za nami. Staré ruské príslovie zase hovorí, že v deň sv. Ilji (20. júla) je 
dopoludnia ešte leto, ale odpoludnia nastáva jeseň a navyše kameň 
je už studený. Niečo na tom bude.
  V tomto mesiaci sme oslávili okrúhle výročie príchodu Cyrila 
a Metoda, učencov, ktorí k nám 
priniesli slovanskú liturgiu i filo-
zofický rozmer. Vyšli publikácie, 
zazneli relácie prinášajúce nové 
poznatky a vnášajúce tak potreb-
ný duchovný rozmer do nášho 
často konzumného života.
  Dozvedeli sme sa z úvodníku 
časopisu Slovenské dotyky, že 
Slovensko-český klub neuveri-
teľne lacno kúpil dve podlažia v dome na Soukenickej ulici 1191 
a týmto počinom založil Slovenský dom v Prahe. Navyše ako jediný 
vypracoval skvelý projekt na vedenie tohto domu, hoci údajne boli 
k jeho vypracovaniu oslovené všetky slovenské spolky v Prahe. 
Úprimne povediac, nikto nás neoslovil. K Slovenskému domu sa 
viaže podpora 4 milióny Kč v eurách zo slovenskej strany a podpo-
ra v rovnakej výške od českej vlády. Zmluva bola uzatvorená na 15 
rokov. Ale aj keby sme boli oslovení, zrejme by sme zaváhali míňať 
peniaze daňových poplatníkov v SR a v ČR na chiméru, majúc 
v pamäti programy v Dome slovenskej kultúry na Purkyňovej ulici, 
kde sa na kvalitných koncertoch a ďalších programoch stretávalo 
okolo 15 - 20 ľudí vrátane zamestnancov DSK. 
  Slovákom v Prahe sú otvorené mnohé priestory - Slovenský inšti-
tút, Dom národnostných menšín, Slovanská knihovna, Památník 
písemnictví, Městská knihovna, knižnice a čitárne v rôznych čas-
tiach Prahy, kultúrne centrá atď. Pravda, treba prísť s kvalitným 
programom, pretože ho navštívi aj širšia verejnosť.
  Na záver tlmočíme pozvanie Slovensko-českej spoločnosti, ktorá 
spolu s ďalšími spolkami pripravila tradičnú plavbu parníkom po 
Vltave k výročiu SNP na 10. septembra. Príďte obdivovať krásu 
večernej Prahy z rieky Vltavy. 

Za redakciu 
Helena Nosková  

                        Ilustrácia Zuzana Štancelová
  

Svätá Anna, chladné rána,
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Slovensko spolu s Poľskom zabojuje o usporiadanie zimnej 
olympiády v Tatrách. Krakov, respektíve Zakopané a Jasná 
pod Chopkom chcú hostiť športovcov Zimných olympij-

ských hier v roku 2022. Spôsob slovenskej vládnej elity, akým sa 
k rozhodnutiu o olympijskej kandidatúre SR dopracovala, patrí k 
ukážkovým príkladom toho, ako sa rozhodnutia o stovkách milió-
nov eur prijímať nemajú. Alebo, ak chcete návod, ako to robiť, 
postupujte presne opačne.
  Pri dôslednom aplikovaní vyššie spomínaného princípu nám vyjde, 
že štáty, ktoré si neuvedomujú obrovský význam olympiády, sa do 
vecí vrhajú hlava-nehlava a nedokážu zabezpečiť prípravu krajiny 
na takúto vážnu výzvu. Napríklad Švajčiarsko. Potom v referende 
rozhodnú, že ich mestá Davos a St. Moritz olympiádu usporadúvať 
nebudú. 
  Naopak, v uvedomelých krajinách, ktorých premiéri nadovšetko 
dbajú na sociálne istoty občanov, sa predseda vlády SR Robert Fico 
najprv označí za „veľkého realistu“ s tým, že „jedna vec je urobiť 
gesto, druhá vec je zabezpečiť prípravu krajiny na takúto vážnu 
výzvu“ (12. októbra 2012). Aby neskôr na poľskú ponuku pove-
dal, že sa ňou musíme „vážne zaoberať, čo neznamená, že do toho 
máme ísť hlava-nehlava“....a „pokiaľ sa ukáže, že táto ponuka má 
pre Slovensko obrovský význam, vláda by túto kandidatúru oficiál-
ne potvrdila“ (10. januára 2013).
   „Či ten materiál bude alebo nebude prerokovaný pred mojím 
stretnutím s poľským premiérom, ak aj nebude prerokovaný vo vlá-
de, určite pánovi premiérovi Donaldovi Tuskovi poviem, že vláda 
Slovenskej republiky oficiálne podporí túto kandidatúru,“ ozna-
muje Fico jednoznačne 24. januára. „Všetky náklady, ktoré bude 
mať štát, ak do toho pôjdeme, sa nepochybne vrátia cez rozvoj ces-
tovného ruchu. Vôbec o tom nepochybujem,“ pokračoval premiér 
len dva týždne po tom, ako naznačoval, že celú záležitosť musíme 
zvážiť. 

Olympiáda

16.-19.8. Letný seminár pre stredoškolských pedagógov a študentov. 
16.8. 14.00 -17.00 Medzinárodný seminár  Slovenské osobnosti vo svete. História 
a súčasnosť.
             DNM, Vocelova 602/3, Praha 2 
17.8. 10.00 – 16.00 Príprava exkurzie pre študentov po stopách slovenských kra-
janov v Prahe. 
   DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
18.8. 10.00-13.00 Zasadanie redakčnej rady a príprava Študentských listov.
       DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
19.8. 10.00 – 16.00 Seminár  Slovenské osobnosti vo svete. História a súčasnosť.
             DNM, Vocelova 602/3, Praha 2 

10.9. Parník k 69. výročiu SNP a 68. výročiu ukončenia II. Svetovej vojny. 18.00 
Na Františku, Loď Europé.
14.9. Muzeálna noc v DNM. Literárne pásmo k 100.výročiu narodenia Domini-
ka Tatarku. 20.00 hod,
Galéria  DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Programy sa konajú vďaka podpore Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí. 

14.9. Slovenský deň v Hradci Králové. Regionálna obec Slovákov v Hradci Krá-
lové.

august 
a september  2013

Programy 
DOMUS SM 
v ČR 

Regionálna Obec Slovákov Hradec Králové 
vás srdečne pozýva na
DEŇ SLOVENSKEJ KULTÚRY
pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR
a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

11.00 – 12.00  SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE ZA ÚČASTI: 
 - veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR
 - hejtmana Královéhradeckého kraja
 - predsedu Banskobystrického samosprávného kraja
 - primátora mesta Hradec Králové a ďalších hostí
Zaspieva mužský spevokol zo Šintavy 

12.00 – 13.00      Slovenská rozprávka pre deti
13.00 – 14.00      Folklórny súbor MOSTÁR z Brezna
14.00 – 15.00      Hudobná skupina LOJZO z Bratislavy
15.00 – 16.00      Folklórny súbor MOSTÁR Z BREZNA                           
16.00 -  17.00      Mužský spevácky zbor ROZMARÝN zo Šintavy                   
17.00 – 18.00      ĽUDOVÁ VESELICA s folklórnym súborom 
                            MOSTÁR

Program uvádza: Vierka Kučerová zo Slovenského inštitútu v Prahe

Ochutnávky slovenských špecialít: pravé bryndzové halušky, slovenská 
kapustnica, spišská borovička, oravská slanina, oškvarkové pagáče, ovčie 
syry

SOBOTA 14.9.2013
vedľa hlavného vchodu na športový štadión,
Hradec Králové – Malšovice

Projekt  podporili:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Banskobystrický samosprávny 
kraj, Královéhradecký kraj, Slovenský inštitút Praha, Statuární město 
Hradec Králové, Mlýny Voženílek, Ing. Otakar Divíšek, Salaš Terchová, 
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Obecný úrad Šintava, 
Chovservis a.s.
Mediálny partner: Český rozhlas Hradec Králové
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po troch mesiacoch od prvého náznaku, že sa SR môže uchádzať 
o olympiádu, osobne rozhodol, že bude. Bude to dobré pre neho. 
Ako to dopadne a že Slovensko v prípade úspechu kandidatúry s 
najväčšou pravdepodobnosťou ekonomicky zahučí, mu neprekáža. 
V roku 2006 Ficova vláda rozhodla o zrušení privatizácie železnič-
ného Carga. Pretože privatizoval Dzurinda a privatizácia je pre Fica 
smrteľný hriech. Do podniku neskôr vláda Smeru-SD musela naliať 
miliardy. Dnes, keď si so stratovou firmou nevie rady, ide pre ňu 
hľadať strategického partnera. Lebo je to dôležité, sme malý trh, 
slovenské Cargo má veľmi ťažkú pozíciu, ak chce bojovať s kon-
kurenciou a prežiť, musí sa s niekým spojiť, vysvetľuje dnes pekne 
premiér občanom. Len preto, lebo cieľ je dnes opačný. Dnes sa chce 
zbaviť záťaže pre štátny rozpočet, ktorý je napnutý na prasknutie.   
   Takéto typy rozhodnutí by v moderných demokraciách miesto 
mať nemali. Inak sa Slovensko stále bude točiť v kruhu a čudovať 
sa, ako nám ďalšie krajiny odnáša dopredu prúd racionálne prijí-
maných opatrení. 
  Cargo sme v roku 2006 mohli predať za 13,8 miliardy korún 
(460 miliónov eur). Počas prvej Ficovej vlády v roku 2008 dostalo 
od kabinetu pôžičku vo výške 166 miliónov eur. Krásne politic-
ké rozhodnutie za 626 miliónov eur. Dnes aj pre tieto chýbajúce 
peniaze druhá Ficova vláda zvyšuje dane a odvody, okresáva druhý 
dôchodkový pilier a prijíma všemožné úsporné opatrenia, ktoré vo 
svojej peňaženke cíti každý jeden slovenský občan. Ak teda premiér 
dnes hovorí, že „všetky náklady, ktoré bude mať štát, ak do toho 
pôjdeme, sa nepochybne vrátia cez rozvoj cestovného ruchu, vôbec 
o tom nepochybujem“, podlieham miernej panike, ale nepochybu-
jem vôbec. V duchu odhadujem výšku škôd.   

Martin Guzi
Ilustrácie Zuzana Štancelová

   Zároveň odhaľuje prvé a dodnes jediné posledné čísla. Náklady 
na organizáciu olympiády odhadol premiér na dve miliardy ame-
rických dolárov. Približne 40 percent z týchto nákladov pokryje 
podľa neho Medzinárodný olympijský výbor. Ostatné výdavky by 
si poľská a slovenská strana delili podľa odhadov v pomere 7:3 alebo 
8:2. „Tým, že by sme sa podieľali iba parciálnou časťou na organi-
zovaní a na výstavbe, by pravdepodobne najväčšou bolesťou pre 
nás zostala cestná infraštruktúra a to by nás aj tlačilo urýchľovať 
projekty, ktoré sú v tejto oblasti,“ dodal predseda vlády. 
   Poľská strana ponúkla Slovensku organizovať celý hokejový turnaj 
mužov, pokračoval premiér v prvej polovici februára. Pre Slovensko 
by to znamenalo rekonštruovať, respektíve vybudovať nové zimné 
štadióny pre asi 10 000 divákov v Poprade a Liptovskom Mikuláši. 
Investície do tejto športovej infraštruktúry by v budúcnosti mohli 
podľa Fica posilniť šance Slovenska usporiadať Majstrovstvá sveta v 
hokeji. Alpské lyžiarske disciplíny by sa mali konať v Jasnej a akro-
batické lyžovanie na Štrbskom Plese. Na Slovensku by sa musela 
postaviť aj olympijská dedina pre asi 1 800 účastníkov.
   Nakoniec, v polovici marca, slovenská vláda dáva oficiálny súhlas 
podpore Slovenskej republiky kandidatúre mesta Krakov. Zatiaľ jedi-
nými finančnými výdajmi je 150 tisíc eur, ktoré Slovensko poskyt-
ne poľskej strane na podanie kandidatúry. Vo vládnom dokumente 
sa uvádza: „Rovnako ako Poliaci máme záujem o hokejový turnaj. 
Aby sa však mohol odohrávať v dvoch krajinách, potrebuje súhlas 
Medzinárodného olympijského výboru.“ 
   Tu niekde sa dostávame k podstate. Takže po mesiaci už nemáme 
organizovať celý hokejový turnaj, ako nám ho Poliaci ponúkali, ale 
iba jeho časť. Aj to iba v prípade, ak to odsúhlasí Medzinárodný 
olympijský výbor. V jednom premiérovom výroku sú po mesiaci 
dva rozpory. Rozpory zásadne meniace situáciu. Ktoré ďalšie slová 
premiéra platia? 
  Olympijský výbor má o dejisku ZOH v roku 2022 definitívne 
rozhodnúť v roku 2015. Z pohľadu politického marketingu a slo-
venského volebného cyklu ideálne. Vládny Smer-SD sa v prípa-
de úspechu má čím pochváliť, krajinu zaplaví vlna optimizmu a 
nádejí nových ciest, štadiónov a zjazdoviek. Parlamentné voľby v 
roku 2016 zrazu dostanú tému, na ktorú opozícia bude reagovať 
len veľmi ťažko. Ale čo keď sa ukáže, že trate v Jasnej nie sú pri-
pravené v takmer stopercentnom rozsahu, ako to uvádza vládny 
materiál? A že namiesto menších úprav budú potrebovať rozsiahlu 
investíciu? Po niekoľkoročných peripetiách s budovaním zimného 
štadióna v Bratislave pre majstrovstvá sveta v hokeji si neviem ani 
len v duchu predstaviť, o koľko desiatok miliónov eur preplatíme 
ďalšie dva zimáky, kde budú stáť a kto všetko sa na tom nabalí. 
Najväčšou položkou však zostane ďalšia infraštruktúra, cesty, par-
koviská, letiská, olympijská dedina. Chýba akýkoľvek odhad týchto 
nákladov. To všetko sa podľa vládou schváleného materiálu vyčísli 
až po schválení kandidatúry Krakova. 
   Čo je poslednou chybičkou krásy. O ZOH sa nebudú uchádzať 
Poľsko a Slovensko, ale Krakov. Značka, v ktorej posilnenie vládna 
elita na čele s premiérom dúfajú, celé roky nebude v žiadnom logu. 
Možno v nejakom príspevku zaznie, že niektoré disciplíny sa robia 
v susednom štáte, pretože Poľsko na ne nemá prírodné podmienky. 
Ale meno Slovensko nebude celé roky promované v každom výstu-
pe k olympiáde, bude to Krakov.             
  Čo na záver? Neviem si predstaviť, že iná krajina s výnimkou 
SR sa pustí do spoluorganizovania najväčšieho zimného športové-
ho podujatia bez akýchkoľvek viac či menej relevantných nástre-
lov – predovšetkým finančných nákladov. Neviem si predstaviť, s 
výnimkou Ruska, samozrejme, že o usporiadaní olympiády nepre-
behne akákoľvek verejná diskusia. Úplne žiadna. Kde jedného dňa 
bez čohokoľvek premiér povie, že on tú olympiádu potvrdí, aj bez 
súhlasu vlády. Neviem si predstaviť, v ktorej inej krajine okrem 
Ruska a SR sa environmentálnymi dopadmi usporiadania ZOH 
vôbec nikto neobťažuje a nediskutuje o nich.       
   Robert Fico konal v duchu svojej najhlbšej tradície. Je úplne 
jedno, čo je pre krajinu dobré alebo zlé. Premiéra nikdy nezaujímal 
proces, hľadanie, analýza, vždy mu išlo len o koncovku. Ak je niečo 
dobré pre mňa, komunikujem to tak, aby sa to spravilo. Ak mi 
niečo nevyhovuje, argumentujem, aby sa to nestalo. Takto premiér 
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Diamantové  jubileum, 
záverečná časť III.
Po dni D – štarte československej televízie v Prahe už môžeme 

hovoriť o úspešnom budovaní základnej štruktúry tele-
víznych štúdií v najväčších krajských mestách a siete vysiela-

čov cez Ostravu, Bratislavu, Brno a v r. 1962 v Košiciach. Všade sa 
televízne kamery nasťahovali do bývalých kín, divadiel alebo býva-
lých rozhlasových štúdií a svet sa mohol čudovať, ale v Bratislave 
si televízia prisvojila bývalú mestskú tržnicu a v Košiciach bývalý 
krajský sklad liečiv a objekty kasární. Do Prahy a na české televíz-
ne vysielače prichádzali z krajských miest pracovné kolektívy na 
zaučenie a prípravu na zvládnutie prevádzky vo svojich budúcich 
štúdiách. A tak ako sa postupne zvládali umelecké úlohy výroby 
a vysielania televíznych relácií, aj v zákulisí televíznych štúdií sa 
postupne vylepšovala technika a technológia výroby a vysielania. A 
je iba zhoda náhod, že nemecká televízia začínala svoje vysielanie 
z olympijského štadióna a naša televízia sa celé desaťročia pyšní, že 
prvý priamy televízny prenos prebiehal nie z divadla, ale z hoke-
jového stretnutia ČSR so švédskym klubom Leksand na pražskej 
Štvanici a že aj najstaršia relácia, ktorá prežila do našich dní, je 
športová: Góly, body, sekundy! A keď už oslavujeme našu jubilant-
ku z poslednej stránky novín, tak sa kvôli historickej pravde žiada 
pridať ďalšie 2 historické udalosti. Prvé farebné televízne prenosy 
vyslala naša televízia aj do zahraničia, a to vo februári 1970 z majs-
trovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách vo výbornej kvali-
te. Najmä partnerské televízne organizácie v rámci medzinárodnej 
organizácie OIRT – Intervízia so sídlom v Prahe, ktoré vedeli, že 
ČST pripravuje vysielanie vo farbe, v r. 1973 pri 20-ročnom jubi-
leu blahoželali k úspešným prenosom, keď sa dozvedeli, že nemáme 
štúdio, ktoré vysiela vo farbe, ale iba jeden prenosový voz, ktorý pre 
bratislavské štúdio kúpil na poslednú chvíľu „sponzor“ Slovnaft. 
Krajania najmä zo zámoria boli nadšení krásou Tatier a prepadávali 
československé  veľvyslanectvá so žiadosťami o víza do republiky. K 
istému nedorozumeniu došlo taktiež pri farebných prenosoch zo 
spartakiádnych cvičení na Strahove v r. 1975. BBC, ktorá priame 
vysielanie preberala, asi nie dosť jasne vysvetlila svojim divákom, že 
tie krásne cvičenky či 20 tisíc vojakov, váľajúcich sa na štadióne v bla-
te pred 200 tisícmi divákov nie je každodenná televízna show pre 
zahraničných turistov. Množstvo britských občanov prišlo požiadať 
o vízum do Prahy hneď po víkende, v ktorom sa prenos zo Strahova 
uskutočnil.
  Nielen športom žila Československá televízia. Krajové štúdiá 
skoro našli svoje miesto na mape televíznej výroby a vysielania. 
Niektoré relácie sa čoskoro stali pojmami: bratislavské pondelky, 
pražské Televarieté, košická Zlatá brána apod. Štúdiá sa špecializo-
vali a vzájomne súťažili. Aj zo zahraničných festivalov prinášali oce-
nenia. Niekedy dokonca po dvoch víťazstvách sa vedenie televízie 
rozhodlo neposlať na ten istý festival  televíznu reláciu od režiséra, 
ktorý získal ocenenie predtým (napr. Roháča či Podskalského alebo 
Filipa). V cudzine získali veľký rešpekt naše televízne festivaly Zlatá 
Praha a Cena Dunaja. O nich sme v rámci Klubu slovenskej kultú-
ry už tiež viackrát besedovali.
  Žiada sa záverom opäť vyjadriť najúprimnejšie gratulácie našej 
diamantovej jubilantke a zaželať jej, teraz už „dvojjedinej“, českej 
a slovenskej veľa úspechov v tvorivej umeleckej práci do ďalších 
rokov. A azda sa pri nejakej besede o neduhoch našej televízie  ešte 
stretneme.

František Kajňák, člen KSK
                                                             Reprofoto Jiří Nosek         
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Úřední ověřování dokumentů, tzv. vidimace slouží ke stvrze-
ní toho, že kopie je shodná s originálem. Proto se za ni také 
platí. Redaktoři Černých ovcí zjistili, že se leckdy úředníci 

ani neobtěžují shodu kopie s původním dokumentem zkontrolo-
vat a razítky opatří i dokument, který se s originálem v mnohém 
rozchází. Takováto liknavost úředníků je pak snadno zneužitelná, 
pokud má někdo jen trochu fantazie a odvahy.  
   Vidimací úředník potvrzuje, že předložená listina se doslova sho-
duje s jejím opisem anebo kopií. Ale pozor, ověřující úředník neod-
povídá za obsah, správnost údajů či soulad s právními předpisy.
   Vidimace se tedy neprovede správně tehdy, jestliže předložená 
listina nesouhlasí s kopií. Pokud souhlasí, stvrdí se ověřovací 
doložkou, připojí se razítko se státním znakem a ověřovací osoba 
připojí svůj podpis. Úředník odpovídá za to, že ona kopie doslova 
souhlasí s předloženou listinou.

Vidimace v praxi pokulhává
   Redaktoři Černých ovcí navštívili v Praze několik míst, kde si 
nechali ověřit doslovnou shodu kopie fiktivní nájemní smlouvy 
podle předloženého originálu. Počet stran byl u obou textů stejný, 
graficky na první pohled vše souhlasilo. Kámen úrazu představovala 
změna v textu v kopii oproti originálu. Zatímco originál smlouvy 
nedával účastníkovi oprávnění pronajmout nemovitost, v ověřené 
kopii tomu bylo naopak. Taková změna je zásadní a v realitě může 
mít tragický dopad.

Úředníci ověřili kopii smlouvy, která nesouhlasila s originálem

VIDIMACE

   Listina, která je řádně vidimovaná a opatřená ověřovací doložkou, 
má stejnou váhu a průkazní hodnotu jako originál. V případě, že 
je rozpor mezi originálem a ověřovanou kopií, může jedině soud v 
rámci řízení rozhodnout, která listina je ta pravá. 

  Při pokusu redakce Černých ovcí úředníci 
provedli vidimaci bez řádné kontroly v drtivé 
většině případů. Přitom mohli této chybě pře-
dejít tím, že by si sami na kopírovacím zařízení 
vyhotovili kopii, a pak by měli záruku, že se 
předložená listina doslova shoduje s kopií.

Musí si úředník listinu sám zkopírovat?
  Je bezpochyby pracné, zdlouhavé a únavné 
kontrolovat text u smlouvy, která má třeba 
dvacet stran. Ovšem proč úředníci nevyužívají 
kopírovací zařízení? Zákon ani vyhláška neřeší, 
jestli mají úředníci text kopírovat nebo kontro-
lovat. V zákoně je pouze uvedeno, že na nákla-
dy žadatele si ověřující osoba udělá kopii tehdy, 
jestliže by listina byla psána v jiném než českém 
jazyce, ověřující osoba neovládá příslušný jazyk 
a není připojen úřední překlad.
  Možná si řeknete, že o tak velký problém se 
nejedná. Myslíte si, u soudu se nakonec dá 
prokázat, že originál měl jiné znění a chyba se 
stala během ověřování. Má to ale dva háčky. 
První je ten, že nikdo dopředu neví, jak soud 
rozhodne a hlavně, jak dlouho to bude trvat. A 
druhý, o něco málo větší háček spočívá v tom, 
že pokud se nedopatřením ztratí originál, 
zůstane už jenom řádně vidimovaná kopie. A 
ta, jak jsme psali výše, je stejnou listinou jako 
originál, se stejnou vahou a se stejnou průkazní 
hodnotou.

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová
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Často sme sa stretávali, debatovali o všeličom možnom a uro-
bili spolu viacero rozhovorov do médií. Aj o vzniku Lojza: 
„Vtedy sme si vôbec nemysleli, že to raz budeme rátať na 

roky. Veľmi ľahko sa nám s kapelou starlo a dovolím si tvrdiť, že 
sme za tie roky zažili viac, ako niekto za celý život. Bol to jeden 
farebný kolotoč a až postupne som si uvedomil, koľko je za tým 
všetkým vynaloženého času, námahy, najazdených kilometrov, pre-
bdených nocí. Ale stálo to za to.“ Lojzo hralo dlho v stabilnom 
zložení (až na striedania Lukáčik – Jaslovský). Ako sa šéfovi kapely 
darilo ostatných udržať pohromade? „Neviem. Fakt je, že občas tie 
vzťahy vyzerajú ako obohratá platňa, ktorá aj preskočí. Čo si však 
po toľkých rokoch spoločného života budeme nahovárať, že je všet-
ko nové a baví nás to ako po prvý raz? Bolo by to ťažké a nebola by 
to pravda. Ale každý z nás Lojzo uznáva a keď treba, ešte stále mu 
odovzdáva celé svoje „ja“. A odmena za to? Plné hľadiská a dobrá 
nálada v nich.“
  Nikomu sa nechcelo prestúpiť do inej skupiny? „Kam by sme 
prestupovali? Jedine do symfonického orchestra, ale tam nás nechcú, 
lebo nemáme konzervatórium.“ Skupinu Lojzo tvorili muzikanti, 
ktorí boli zamestnaní v rôznych profesiách. Ako sa dokázali zladiť 

na tréningy a vystúpenia? „Pracovné aktivity, súkromné povinnosti 
či služobné cesty nám často komplikujú kapelový život. Preto je 
ťažké uskutočniť 35-40 koncertov ročne po Slovensku i v zahra-
ničí.“ Ktorý koncert vám najviac utkvel v pamäti? „Je ich viac. Z 
hľadiska návštevnosti festival country-folk Porta Plzeň, lebo bolo 
na ňom 25-30 tisíc ľudí. Rád si spomínam aj na náš samostatný 
koncert v bojnickom amfiteátri, kde bolo asi päť tisíc návštevníkov. 
Sú to tiež zahraničné koncerty v Berlíne, Paríži, Aténach a veľa, veľa 
ďalších.“ Lojzo si však zahralo aj za veľkou mlákou v Kanade. Určite 
to bol nezabudnuteľný zážitok... „To veru bol. Prvý dojem? Zima, 
všetky autá vpredu bez ŠPZ, hotel v centre Montrealu a slabšie 
kanadské pivo. Okrem toho široké cesty, široké autá, široké boky 
našej recepčnej a všade v televízii hokej. Začali sme v tempe ako 
Rolling Stones – prileteli sme a ďalšie štyri dni sme mali koncer-
ty. Neskôr domáci chceli, aby sme robili predkapelu skupine Pink 
Floyd, ale my sme povedali, že musíme ísť do práce.“
   S Mariánom Kochanským sme často sedávali vedľa seba v hľadis-
ku futbalového štadióna na Tehelnom poli. Jeho vzťah k športu bol 
odjakživa známy. Ako to však bolo s jeho športovaním v detstve? 
„Narodil som sa v Partizánskom, ale deväť rokov sme bývali v Prie-

Marián Kochanský hrával najradšej doma v kuchyni

Lojzov farebný kolotoč
Na centrálnom trhovisku, Toreador Karol, Zita Obezita, Anča, si drahá ako Volvo, Vincentka van Goghová, 
Molekula blues, Ja som dnes chorý, Laz Vegaz, Valiace sa žlčníkové kamene... To je len niekoľko pesničiek, ktoré 
majú spoločného menovateľa – skupinu Lojzo (Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva), ktorá sa 
narodila 18. septembra 1982. Vtedy mala hmotnosť 525 kg (odvtedy rapídne stúpala), merala 10,8 metra a 
postupne si získavala čoraz viac priaznivcov. Zabávala divákov a poslucháčov svojím vtipom a kvalitnou hudbou. 
Starali sa o to najmä František Mikurčík, Jozef Ciller, Jozef Štalmašek, Tomáš Fabor, Ján Brzáč, Miroslav Lukáčik 
a „duša“ kapely – skladateľ, textár, spevák a hráč na harmoniku Marián Kochanský. Žiaľ, pred siedmimi rokmi 
sa pobral do hudobného neba...



7

vidzi, kde som aj športovo vyrastal. Každý blok domov tam mal 
svoje improvizované ihrisko, kde sa hrávalo naozaj všeličo. Mňa 
v tých časoch najviac opantal hokej a už v piatich rokoch som sa 
naučil korčuľovať na „kvinťákoch“. Celé leto som sa tešil na zimu, 
keď už konečne bude ľad. V Prievidzi nebol zimný štadión, a tak 
sme si klzisko pripravovali sami dôkladným polievaním. Potom v 
meste postavili otvorenú ľadovú plochu aj s mantinelmi a keď nás 
tam raz pustili, bol to pre nás obrovský zážitok.“  Marián Kochan-
ský si spomínal na svoje detstvo naozaj veľmi rád a rozhovoril sa aj 
o jednom z najkrajších darčekov, ktoré dostal na Vianoce: „Popri 
vláčikoch to bol kompletný hokejový výstroj – rukavice, chrániče, 
prilba, korčule. Hokejku som už mal, a tak mi pribudol ešte dres, 
ktorý mal zaujímavú čierno-bielo pásikovanú kombináciu, presne 
takú, akú majú hokejoví rozhodcovia. Mama mi naň našila číslo a 
niekoľko nocí som v ňom spal...“
   Marián Kochanský sa v lete venoval najmä plávaniu 
a je zaujímavé, že futbal ho dlho neočaril... „Začal som 
ho hrávať vlastne až po príchode do Bratislavy. Mal som 
deväť rokov, bývali sme pri Dunaji vedľa tunela pod sta-
rým kúpaliskom, ktoré bolo iba raz v živote napustené... 
Mohli sme však v ňom hrať futbal, čo bolo zaujímavé, 
lebo jedno mužstvo muselo hrať do kopca. V druhom 
polčase sa to však zmenilo. Bazén mal ideálne mantinely 
a keď sme nastúpili iba dvaja proti dvom, dalo sa hrať 
aj na šírku. Občas sme si išli zahrať aj na neďaleké ihris-
ko Žižkovej školy na Lafranconi, kde sme však museli 
preliezť cez plot. No v tom čase som bol oveľa obratnej-
ší...“ Keďže kúpalisko pri tuneli bolo bez vody, chlapcov 
v tom čase lákal Dunaj... „Presne tak, veď nám stačilo iba 
v plavkách prebehnúť cez ulicu a mohli sme sa kúpať. Pri 
PKO boli hrádze z poukladaných kameňov, čo podstatne 
zmierňovalo prúd. Inokedy sme sa zasa starou električkou 
sedmičkou vyviezli pár zastávok a boli sme v nádhernej 
karloveskej zátoke. Boli to skutočne krásne časy a vlastne 
sme si ani neuvedomovali, že športujeme. Bola to jedno-
ducho súčasť nášho života a vonku nebol len ten, kto bol 
odcestovaný alebo chorý.“
  Marián Kochanský bol častým návštevníkom futbalo-

vých zápasov Slovana. Odjakživa bol fanúšikom belasých farieb: 
„Prvý zápas, ktorý som naživo videl na Tehelnom poli, bol však 
reprezentačný. Ako desaťročného ma zobral otec na pamätné stret-
nutie Československa s Portugalskom, keď v silnom lejaku dal 
Eusébio jediný gól a Weiss nepremenil jedenástku. Potom si ma 
skutočne naplno získal Slovan, i keď som bol aj častým návštevní-
kom susedných Pasienkov. Zásluhu na tom mal jediný hráč – Laco 
Petráš, kvôli ktorému chodili na Inter mnohí diváci. Pripomínal mi 
vtedy legendárneho Georgea Besta, ktorého som nemal možnosť 
vídavať (iba ak v televíznych prenosoch na Viedni), a tak som o 
jeho nevyspytateľných kúskoch iba čítal. Inter dokonca bojoval so 
Slovanom v nezabudnuteľnom poslednom kole ročníka 1974-75 
o titul. Musel som vtedy ujsť zo školy, aby som sa dostal na zápas 
a potom sme na námestí SNP oslavovali titul. Mal som so sebou 
vlastnoručne vyrobenú belasú zástavu,“ povedal šéf Lojza a zmienil 
sa aj o hokeji: „Ten išiel akosi súbežne s futbalom a veľmi intenzív-
ne to bolo asi do mojich pätnástich rokov. Vtedy som mal aj dva 
svoje veľké idoly - Václava Nedomanského a Jozefa Golonku. V 
tom čase som bol prakticky na každom hokejovom zápase a bolo to 
naše športové i spoločenské vyžitie.“
   Pri jednom z našich stretnutí vytiahol Marián Kochanský modrý 
dres s číslom štyri, ktorý voľakedy nosieval Anton Ondruš. Kapi-
tán zlatej československej futbalovej reprezentácie z ME 1976 v 
Belehrade. „Patril medzi mojich obľúbencov, ale k nemu môžem 
zaradiť prakticky celý Slovan. Nemožno nikoho odtiaľ oddeľovať, 
veď dodnes si spomínam na rýchlosť Pivarníka i Čapkovičovcov, 
usilovnosť Gögha, spoľahlivosť Vencela, eleganciu Jokla, nebezpeč-
né úniky Masného so Švehlíkom. Bolo to svetové mužstvo, škoda, 
že svet o ňom nevedel. Možno, že Európa trošku. Po rokoch som sa 
s mnohými slovanistami spoznal osobne, čo som pri mojich chlap-
čenských návštevách Tehelného poľa nikdy netušil. Vtedy som ich 
nesmierne obdivoval a zdalo sa mi, že sú odo mňa oveľa starší. Teraz 
akoby sa ten vekový rozdiel zmenšoval.“ Čo vlastne pre veľkého 
fanúšika belasých znamenalo slovo Slovan? „Všetko, čo sa športu 
týka. Veď už roky nosím belasé kruhy pod očami.“ Ešte na skok k 
Lojzovi. Čo písal Marián Kochanský radšej – hudbu alebo texty? 
„Radšej hudbu a niekedy, čo skôr príde.“ Rozosmieval druhých. Čo 
rozosmialo jeho? „Obyčajní, vtipní a často jednoduchí ľudia.“ Ako 
zlanáril na výpomoc Ráža, Žbirku či Patejdla? Tučnými honorármi? 
„Mojou tučnotou a dúfam, že aj kvalitnými pesničkami.“ Kde sa 
mu hralo najlepšie? „Doma v kuchyni. Je tam dobrá akustika, po 
ruke chladnička. A keď je dcéra v dobrom rozmare, tak aj obecen-
stvo.“ Čo vlastne preňho znamenalo Lojzo? „Ľubozvučné Opojenie 
Jednotlivca Zázračným Osudom. Ležérne Oblečenie, Jednoduchosť 
Zábavu Odpočinok.“

Svetozár Okrucký
Foto archív autora
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Slovenské národné divadlo v Bratislave práve s veľkým 
úspechom uvádza hru Horacea McCoya Aj kone sa strieľajú 
v réžii Martina Hubu, s ktorou už súbor hosťoval aj v Stavov-

skom divadle v Prahe. Okrem toho môžu Pražania herca aktuálne 
vidieť v Divadle v Řeznické v Bergmanovej hre Po zkoušce, ktorú 
pripravil aj ako režisér /pre úplnosť: výprava inscenácie je dielom 
nedávno zosnulého významného slovenského kostýmového výtvar-
níka a scénografa, prof. Milana Čorbu/. Z predchádzajúcich rokov 
pôsobenia Martina Hubu v českom divadle spomeňme hlavnú 
postavu v hre Divadelník v Divadle Na zábradlí v Prahe v réžii J. A. 
Pitínského, spoluprácu s projektom Letné shakespearovské slávnos-
ti, kde sa ako režisér podieľal na návrate Jana Třísku na českú scénu 
v postave Kráľa Leara. Na Pražskom hrade režíroval aj Romea a 
Júliu a Richarda III., hral v Búrke. V Národnom divadle v Prahe je 
ako režisér podpísaný pod Verdiho Falstaffom a v Divadle v Dlouhé 
pod Garderobiérom, v ktorom si aj zahral postavu Sira.
   Martin Huba získal počas svojej hereckej kariéry viacero ocenení. 
Zatiaľ posledným je Hercova misia, ktorá sa udeľuje na Art Film 
Feste v Trenčianskych Tepliciach. Jeho 21. ročník sa konal od 21. 
do 26. júna 2013 a herec pripevnil mosadznú tabuľku so svojím 
menom vo festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach v sobotu 
22. júna, približne mesiac pred svojimi 70-tymi narodeninami.
  Na  jeseň uvidíme Martina Hubu ako T. G. Masaryka v 9-dielnom 
cykle ČT režiséra Roberta Sedláčka České století. Toto obsadenie 
a s tým súvisiaci dokonale zmenený výzor herca samozrejme vzbu-
dili aj moju pozornosť a zvedavosť. Pán Huba však na naše stret-
nutie už neprišiel v podobe prvého československého prezidenta, 
ktorú „nosil“ niekoľko týždňov, ale v „civile“, pretože natáčanie sa 
už skončilo. Kto ho do tejto kľúčovej postavy českej aj slovenskej 
histórie vybral a s akými pocitmi takúto výzvu prijal?
   Oslovil ma režisér, pán Robert Sedláček. Bol na niektorých mojich 
predstaveniach v divadle. V Prahe v súčasnosti hrám Bergmanovu 
hru Po zkoušce v Divadle v Řeznické s veľmi príjemným dámskym 
obsadením, s pani Ilonou Svobodovou a s rovnako dobrou mladou 
herečkou Luciou Štěpánkovou. Zrejme sa nejakou šťastnou náho-

dou pán režisér zatúlal na toto predstavenie, alebo si ma vyhliadol 
na základe iných projektov, to neviem, to som neskúmal. Spočiatku 
som bol dosť v rozpakoch pri prijímaní postavy Masaryka, pretože 
som mal pocit, že je to taká ikona českých „zemí“. Samozrejme,  aj 
na Slovensku si uvedomujeme obrovský význam Masarykovej účas-
ti na vzniku prvej republiky, ale myslím si, že „tatíčkom národa“ 
bol predovšetkým v Čechách. Takže som bol trochu v rozpakoch, 
ako sa na to zareaguje. To síce neviem dodnes, ale dúfam a verím, že 
pán Sedláček pripraví film, ktorý zaujme divákov možno aj určitou 
novosťou pohľadu na význam a miesto Masaryka v histórii česko-
slovenského národa. 

Ktoré obdobie jeho života stvárňujete?
Ide o absolútny začiatok vstupu do politiky, vlastne iba po vznik 
republiky. Odohráva sa ešte za Rakúsko–Uhorska, za prítomnosti 
rakúskeho miestodržiteľa v Čechách Thuna. Myslím, že od toho 
sa odvíjal aj nápad režiséra a tvorcov, že niekto v teritóriu, ktoré 
bolo 500 rokov Rakúsko-Uhorskom, príde s odvážnym novým rie-
šením. Toto riešenie sa spočiatku, samozrejme, javí ako absolútna 
a nereálna fikcia a film ukazuje, ako sa dá cieľavedomosťou, vzde-
lanosťou a politickou predvídavosťou zrealizovať. No a proces, ako 
k tomu príde, až po uskutočnenie tejto idey, je tento príbeh. To 
znamená, že my končíme viac-menej v 1918-tom roku, po vojne, 
kedy sa Československo stane republikou. 

Niekde som sa dočítala, že predstava režiséra a scenáristu pri výbere 
vás ako predstaviteľa prvého československého prezidenta bola jas-
ná, okrem iného aj preto, že vraj máte Masarykove oči. Počuli ste 
o tom aj vy?
Zhodou okolností som to počul, lebo ja som sa veľakrát pri tom 
bránení sa, resp. pri určitých obavách, najprv sám seba, potom 
režiséra pýtal, ako prišiel na ten nápad, prečo ja, a on povedal: 
„Víte, pane Huba, vy jste starej chlap, ale máte klukovský oči.“ 
A že práve toto si uvedomil aj na Masarykovi. Tento argument, 
môžem povedať, ma zlomil, lepšie povedané presvedčil o tom, že 

Hercova misia
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to nie je náhoda a pán režisér má svoj premyslený zámer. Videl ma 
tam a tam a v niečom som sa mu zazdal. Tento jeho argument bol 
taký vtipný, nepopieram, aj mierne lichotivý, teda nie, že som starý 
chlap, ale že mám „klukovské“ oči, a práve táto kombinácia mu 
vyhovuje, takže po dlhšom premýšľaní som nakoniec privolil. Bolo 
to  práve na predstavení v Řeznické, kam prišiel neviem už po koľký 
krát, čo bolo pre mňa tiež veľmi, povedal by som, príjemné, ale aj 
zaväzujúce. Presvedčil som sa, že na svojom nápade, na svojom roz-
hodnutí trvá, nebolo chvíľkové či náladové. Postupne som usúdil, 
že by som mal prijať túto atraktívnu, pre herca veľmi zaujímavú a 
pre človeka, dá sa povedať, životnú postavu. Takže som veľmi rád, 
že tento projekt prišiel a budem ešte radšej, keď bude dobre prijatý 
aj ľuďmi a keď budem môcť žiť s vedomím, že som to nepokazil 
viac, ako je nevyhnutné. 

Pozreli ste si počas prípravy na postavu T. G. Masaryka nejaké 
dokumentárne filmy o ňom, snažili ste sa odpozorovať jeho gestá, 
spôsob reči, alebo používate svoje?
  Samozrejme, zoznámil som sa s množstvom materiálov, ale 
božechráň, nesnažil som sa o žiadne napodobňovanie gest alebo 
intonácií. Čo mi bolo celkom milé a aj mne dosť vlastné, on čas-
to gestikuloval ukazovákom pravej ruky, nie že by mentoroval, ale 
pomáhal si touto gestikuláciou. Tú som prijal, ale iba v intenciách 
alebo vo chvíľach, keď aj mne to bolo prirodzené. Myslím si, že tu 
nešlo a ani mne nikdy nešlo o akúsi kópiu kohosi alebo čohosi. Herec 
si musí osvojiť uvažovanie toho človeka, to musíte prijať a už potom 
to nechať na akýsi samospád vášho naturelu alebo aj vášho fyzična 
a k dramatickej postave sa musíte dostať cez spôsob jej uvažovania, 
nie cez vonkajšie znaky. 

A aký je váš vzťah k Masarykovi ako k historickej postave?
  Každopádne, či už má človek na Masaryka vyhranený názor tým 
alebo oným smerom, vždy tam je oprávnené veľké percento úcty 
k jeho vzdelaniu, k jeho sebadisciplíne, úcta k jeho odvahe pustiť 
sa do projektu, do ktorého sa pustil. Určite to bol politik a v tom-
to prípade sa dá povedať až vojvodca, ktorý  musel robiť aj určité 
rozhodnutia, ktoré neboli celému spektru jeho nasledovníkov alebo 
jeho pozorovateľov vždy sympatické. Idea československého národa 
je pre nás, ale do istej miery aj pre Čechov nie celkom prijateľná. 

Boli to vždy dva národy v úzkom súži-
tí, takže na určité Masarykove názory 
môžu byť vyhranenejšie pohľady. Ale  
hneď si treba uvedomiť, v akej situácii 
tieto názory hlásal, do akej miery boli 
spontánne a do akej miery boli politicky 
účelové. Ak chcel zrealizovať myšlien-
ku jednotného Československa, tak do 
niektorých vecí ako politik musel vložiť 
isté predpísané tézy. Väčšinový národ 
musí byť väčšinovým národom, pokiaľ 
má byť uznaný, a to celkom nevychádza-
lo v Čechách na samostatný český štát. 
Bolo tu obrovské množstvo Nemcov, 3 
a pol miliónová kvázi menšina, česká 
majorita nebola dostatočne veľká, aby 
sa dalo uvažovať o štátotvornom národe. 
To bol fakt, prečo Masaryk hovoril nie o 
dvoch národoch českom a slovenskom, 
ale o československom národe, aby sa 
tie počty pre zahraničie stali reálnejšie 
pri uznaní majoritného národa. Keď 
sa ako politik v mnohých takýchto a 
podobných situáciách nachádzate, aj 
ten najobľúbenejší sa po roku, dvoch, 
troch stáva menej obľúbeným ako na 
začiatku, tak aj on prechádzal rôzny-
mi peripetiami. Ak ste sa pýtali na môj 
osobný vzťah, môj názor na jeho činy, 
spôsob života, pre mňa jeho odvaha pri 

uvažovaní a konzekventnosť riešení, aj keď niekedy nepopulárnych, 
vzbudzujú  a vždy vzbudzovali obdiv.

Zoznam českých filmov, v ktorých hráte, je dlhý, napr. Musíme si 
pomáhat, Obsluhoval jsem anglického krále, Krev zmizelého, Muži 
v říji, Kawasakiho růže, Tři sezóny v pekle a ďalšie... 
   Začalo sa to veľmi sporadicky, v rozprávkach, a moja masívnejšia 
prítomnosť v českých filmoch odštartovala, myslím, Hřebejkovým 
Musíme si pomáhat. Odvtedy v českom filme pracujem pravidel-
ne, už 12-14 rokov. Predtým to bolo zriedkavejšie, ale rovnako aj 
v slovenskom filme. Spočiatku som sa považoval, resp. dodnes sa 
považujem predovšetkým za divadelného herca a tomu filmu chvíľu 
trvalo, kým sme si na seba zvykli. 
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Vy v českých filmoch sám aj hovoríte. Ako je to s vašou češtinou, 
učili ste sa ju? Lebo, priznajme si, mnohí si myslíme, že vieme po 
česky – z kníh, časopisov, filmov, ale hovoriť je niečo iné…
  Bojím sa, že aj ja som jeden z nich. Neučil som sa, mám to napočú-
vané. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako by ten mechanizmus 
učenia sa češtiny mal fungovať. Možno by mi v tom vedel poradiť 
Masaryk, pretože Masaryk sa naučil po česky. Pôvodne po česky 
nehovoril, do 13 rokov vôbec, hovoril slováčtinou a jeho kvázi 
materčina bola nemčina. Vyštudoval v Brne v nemeckých školách, 
aj prednášal spočiatku po nemecky, aj jeho hlavné dielo Analýza 
samovraždy vyšlo v nemčine. Ale keď prišiel do Čiech, pochopil, že 
ak chce mať právo vystupovať v mene českého národa, prvá vec je 
dobre ovládať češtinu, tak sa ju naučil. Milé bolo, že jemu sem-tam 
aj v  prejavoch ušlo nejaké to moravské slovíčko a myslím si, že mu 
to nikto nezazlieval. Takže máte pravdu, vo filme hovorím po čes-
ky, tam si trúfam, hlavne preto, že tam sa to dá zastaviť, zopakovať 
prípadná chyba. Na javisku hovorím iba po slovensky, všetky väčšie 
roly, čo som tu zahral, som hral iba po slovensky, pretože na javisku 
by som sa necítil dostatočne slobodný. Či už človek chce alebo nie, 
tú gramatiku niekde podvedome kontroluje, keď nehovorí svojou 
materčinou. A na javisku hrať s tým, že kontrolujem gramatiku, by 
bolo priveľmi obtiažne pre mňa, ale aj pre diváka. Ten výkon by 
bol určite poznamenaný kontrolou. Až natoľko spontánne po česky 
nehovorím, aby som sa mohol pustiť do veľkých monológov bez 
vnútornej kontroly. Opakujem, vo filme je to jednoduchšie, tam tú 
odvahu, aj keď nie totálnu, nájdete skôr, pretože hovoríte s vedo-
mím, že to môžete zopakovať. Na javisku sa nič opakovať nedá. 

Pochádzate z umeleckého prostredia. Vaši rodičia patrili k silnej 
generácii slovenských divadelníkov, ktorí nastúpili do SND už pred 
2. svetovou vojnou a ešte ďalších 40 rokov formovali jeho tvár. Otec, 
Mikuláš Huba, herec „romantického gesta“ s nádherným, nezame-
niteľným hlasom, mama, Mária Kišonová-Hubová, sopranistka so 
„strieborným, zvončekovým hlasom“. Takže vy a vaše dve sestry ste 
prirodzene hľadali uplatnenie v podobných odboroch. Ale nedočkali 
ste sa od rodičov nijakej protekcie, skôr naopak, museli ste zniesť 
aj kritiku. Váš otec dokonca po vašej prvej premiére v Košiciach 
zapochyboval, či ste si vybrali správne povolanie. Nezamysleli ste sa 
niekedy, napr. aj  pri stvárňovaní postavy T. G. Masaryka nad tým, 
čo by vám asi povedal teraz?
  Chcem veriť, že by mu spadol kameň zo srdca. Viem, že mi vždy 
želal len a len to najlepšie a som presvedčený, že aj jeho prísne 
posúdenie mojich prvopočiatočných snáh nemalo inú ambíciu ako 

zvýšiť počet pravdepodobnosti, že budem v živote šťastný. Dnes 
som rodičom za ich prísny pohľad na moju prácu vďačný.
      
České století 
   Projekt Českej televízie České století, ktorého súčasťou je aj film 
o ceste k vzniku Československej republiky a osobnosti T. G. Masa-
ryka, príde do vysielania na jeseň tohto roku. Ako celý projekt vzni-
kol, vysvetľuje kreatívny producent Českej televízie Jan Lekeš: 
   „Tento projekt vznikl ze setkání spisovatele Pavla Kosatíka a 
režiséra Roberta Sedláčka. Oba si uvědomili, že 20. století nenávrat-
ně skončilo a s ním skončila i éra Československého státu. Oba 
dva zažili jeho poslední dvě etapy – konec reálného socialismu a 
překotné budování demokracie a reálného kapitalismu. Dvaceti-
letá doba, která uběhla od rozpadu Československa, navíc dávala 
náležitý odstup nutný k nezávislému hodnocení. Díky tomu asi 
vznikl nápad na velkou filmovou historickou sérii.“
   V Českom století je množstvo významných osobností našej spoločnej 
histórie. Mnohé z nich si ešte dobre pamätáme, takže výber ich 
predstaviteľov bol pre tvorcov určite zložitý. Kto a prečo do postavy 
Masaryka vybral Martina Hubu? Pán režisér alebo to bol spoločný 
nápad tvorcov, prichádzali do úvahy aj iní herci?
   „Obsazení role T. G. Masaryka bylo zásadní věcí a Martin Huba 
byl jednoznačnou volbou. Měl k vytvoření této postavy všechny 
předpoklady. Je to velký herec s mimořádným osobním charisma-
tem, a navíc je Masarykovi podobný, dokonce i lehký slovenský 
akcent v jeho řeči je zde zcela na místě…“
              
Martin Huba (16. 7. 1943) vyštudoval herectvo na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave. Krátko pôsobil v Štátnom divadle 
v Košiciach, potom v legendárnom Divadle na korze, na Novej scé-
ne, a od r. 1976 v Slovenskom národnom divadle. Okrem divadla 
účinkuje vo filmoch, pracuje ako režisér a je profesorom na VŠMU. 
Za svoje herecké umenie získal viacero cien, napr. v r. 2007 České-
ho leva za vedľajšiu postavu vo filme Obsluhoval jsem anglického 
krále, v tom istom roku Dosky, najvyššie slovenské ocenenie pre 
divadelného herca za najlepší mužský herecký výkon v hre Christo-
phera Hamptona Popol a vášeň a v júni tohto roku pripevnil bron-
zovú doštičku so svojím menom na Most slávy v Trenčianskych 
Tepliciach. Je ženatý, manželka Dagmar vyštudovala pedagogiku 
tanca a tiež pôsobí na VŠMU. Majú dve dcéry.

                                                                        Mirjana Šišoláková 
    Foto Jana Nemčoková
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Čítanie zo Slovenska 5
Redakcia LISTOV sa rozhodla očami pravidelnej rubriky skúmať slo-
venské literárne „luhy a háje“ a ukazovať, čo dobré na čítanie aktu-
álne ponúkajú. Priznali sme si, potešili sme sa už minule: prišlo leto 
a s ním dovolenky a prázdniny. Hurá, máme viac času aj na čítanie! 
Minule sme poradili predovšetkým detským čitateľom, čo si majú so 
sebou pribaliť na cesty, na chatu, k starým rodičom na vidiek a či hoci 
k šumiacemu moru. Sľúbili sme, že si na svoje prídu aj starší čitatelia 
a dozvedia sa o knihách určených pre nich. Predsa však, keď sú tie veľké 
prázdniny, začneme zas len deťmi, ba vlastne...

Hoci našu cestu začneme naozaj pri rozprávkach, pôjde o roz-
právky, ktoré si radi a s chuťou prečítajú aj dospelí. Príbehy 
úzko súvisiace s Javorníckym chodníkom vinúcim sa hrebeň-
mi Javorníkov, ktorý spája Kysučanov, Považanov a Bytčanov. 
Kedysi ním chodili drotári do sveta, dnes bezpečne vedie turis-
tov a bežkárov. Je tu i malá sochárska galéria v prírode, tucet 
sôch, ktoré sa stali predlohou novej rozprávkovej knihy. Pretože 
práve o miestach, kde sochy stoja, sú Javornícke rozprávky (MAG-
MA, Čadca), ktoré nápadito napísal Peter Kubica a (azda) ešte 
nápaditejšie ilustroval známy maliar Ondrej Zimka. Mimochodom 
(a či skôr samozrejme!) – obaja sú hrdí Kysučania a nositelia tradí-
cií regiónu. Ako hovorí autor slova: „Javorníckym chodníkom kedysi 
chodili drotári do sveta a kysuckí pltníci sa ním zase vracali z Budatí-
na domov. No a my sa ním tiež vraciame do rodných končín, ale trochu 
inakšie, rozprávkovo.“ V našej knihe teda ožíva mocný Potvor, zakliata 
grófka Kysuca, zlý Triglav a panoptikum iných bytostí v čarovnom 
labyrinte prameňov, ciest i kameňov pod dohľadom Strážneho oka 
i Kométy...
   Pokračujeme v listovaní medzi stránkami „dospelo-detských“ roz-
právkových kníh.                                      
   Určite ho poznáte. Koho? Predsa muža menom Daniel Hevier, 
ktorý je rozprávkarom známym v celom kráľovstve nazývanom Slo-
venská literatúra. Jedného dňa sa tento rozprávkar rozhodol, že už 
napísal dosť rozprávok určených (len) pre deti a ich rodičov. Aj pre-
to „stvoril“ rozprávkovú knihu, kde hovorí len pravdu a nič než 
pravdu, bez rýdzo dobrých a šťastných koncov. Napísal ju tak, ako-
by príbehy v nej zvečnil výhradne objektívom fotoaparátu. Viete 
sami, že v takomto pravdivom a neštylizovanom svete sa však dejú 
aj veci nepekné. Ba miestami až hrôzostrašné, čo by sa deťom asi nie 
vždy páčilo. Považoval teda za nutné venovať knihu len „bývalým 
deťom“, ktoré už aspoň trochu tušia (ba skôr vedia!), ako to vo sve-
te chodí. A tak vznikla kniha Ako sa fotografuje vietor s veľavrav-
ným podtitulom  Rozprávky pre dospelých (TRIO Publishing), 
obsahujúca sedemdesiat (vraj) „niečoakorozprávok“. Predsa však 
len v tradičnom rozprávkovom obale, ale s menším vnútorným 
obsahom cukru, sa skrýva  séria príbehov. O skutočnostiach, švá-
roch i nešvároch súčasnej doby, ktoré sú servírované v rozsahovo 
neveľkých a dobre čitateľných (aj v zmysle pochopenia a vníma-
nia!) metaforách. Spisovateľ sa miestami cielene stáva filozofom, 
hlavne však presne mieriacim ironikom a „nesmlouvavým“ paro-
dizátorom zlých každodenností. Čitateľ v knihe stretne napríklad 
dvanástich mesiačikov, ktorí popíjajú z fľaše slivovice (vedie ich 
sám „Veľký Sečeň, čo mal tvrdú pečeň“). Hevierove slovné majs-
trovstvo a skúsenosť sú rozohrané v rozmanitých príbehoch, ktoré 
spravidla zakončuje (ako ináč!) prekvapivou pointou. Z rozprávko-
vého hľadiska prekvapivou aj preto, že z nej priam trčí (hrdzavý) 
klinec skepsy, ale aj čičíkavá protitetanovka melanchólie, ktorú si 
treba aplikovať po takomto uškrabnutí sa. Hevier si zvolil i netra-
dičnú vnútornú schému: začína s nosom klauna/komika a končí 
úškrnom tragikomika. Vždy však trefne ukáže, výstižne pomenuje, 
nenásilne núti zamyslieť sa a určite (až podvedome) zaujme... Hoci 
príbehom pána Slušného v Čistiarni životov, množstvom „vecí“, 
čo sa dajú kúpiť za cent a či denným životom nočnej lampy...                                                                                            
   Poďme ďalej a formálne i obsahovo hodne inde. V celom tom-
to roku a najviac práve v minulých dňoch na oboch stranách rie-

ky Moravy rezonuje veľké výročie a ďalšie udalosti s ním spojené. 
Slováci, Moraváci a Česi si pripomínajú 1150. výročie príchodu 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda (spolupatrónov celej Európy) 
na územie Veľkej Moravy, štátneho útvaru našich predkov. Aj títo 
dvaja muži, hoci napríklad písmom a vzdelanosťou, ktorú prines-
li ako najväčšie dary, nás 
rukolapne presvedčili 
o skutočnosti, že napísa-
né ostáva. „Lebo sú bez 
kníh nahé všetky náro-
dy“, prízvukoval už práve 
sv. Cyril/Konštantín. Je 
teda zákonité, že si ich 
misiu pripomíname aj 
dôstojnými publikácia-
mi. Takpovediac sériu 
kníh venovanú tomuto 
významnému medzníku 
v dejinách českého i slo-
venského národa (i spolo-
čnej vzdialenej histórie 
na úsvite štátností v 9. 
storočí) začneme Kon-
štantínovým Proglasom 
obohateným o preklady 
a interpretácie súčasných 
slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džun-
ková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). 
Je dôležité, že túto knihu dopĺňa i podobné vydanie určené detské-
mu čitateľovi Slovo pred slovom: Proglas pre deti a ich rodičov. To 
zas básnik a kazateľ Daniel Pastirčák svojou básnickou interpretá-
ciou vzácneho starobylého textu približuje súčasným deťom jeho 
posolstvo a význam pre našu vzdelanosť a vzájomné dorozumieva-
nie. Výtvarník Miloš Kopták svojimi ilustráciami odhaľuje tajomné 
grafické znaky, ktoré zaznamenávajú slová, a teda ľudskú reč do 
písomnej podoby. Do tretice môžeme pridať i bibliofíliu a kon-
štatovať, že za ich vydaním stojí Literárne informačné centrum v 
Bratislave.
  Počas Cyrilometodských dní v Terchovej (kde nájdete najväčší 
slovenský kostol zasvätený spomínaným solúnskym bratom) po 
prvýkrát prezentovala Slovenská národná knižnica v Martine ďalšie 
pozoruhodné vydanie Proglasu. Tentoraz ako jedinečnú knihu, v 
ktorej je Predslov písaný hneď v troch jazykoch: v slovenčine, staro-
slovienčine a macedónčine. Ako pripomenul jej zostavovateľ Stojan 
Lekoski, macedónsky prekladateľ pôsobiaci na Slovensku už sedem 
rokov, takto chcel opäť spojiť juh a stred Európy (odkiaľ prišli vie-
rozvestcovia a kam potom smerovali aj kroky ich žiakov) a pripo-
menúť blízkosť kultúr dvoch slovanských národov. K tomu smeroval 
aj výber ilustrácií, fotografií starobylých kostolov i vzácnych ikon...  
Aj knihy majú svoje osudy, povedal na úvod svojho príhovoru arci-
biskup Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. 
Pripomenul tiež, že v Proglase dominuje obraz „slova“, ktorý mož-
no interpretovať nielen ako výpoveď, ale aj ako písmo, vzdelanie 
alebo ako označenie Biblie či dokonca Ježiša Krista. Mimochodom, 
Proglas bol dlho považovaný za prozaické dielo, no výskumy doká-
zali, že ide o kvalitnú básnickú skladbu. Jej štýl je bohatý na zvu-
kovo účinné prostriedky, ktoré na čitateľa a či poslucháča pôsobia 
veľmi emotívne. Typické sú časté doslovné alebo parafrázované 
citáty z Biblie i početné rétorické prostriedky, prirovnania, oslove-
nia, básnické otázky, stupňovanie, hromadenie...

Príjemné čítanie praje Igor Válek. 
Autor je spisovateľ a literárny publicista.
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Keď ráno 16. mája prišiel pravidelný návštevník pražského 
knižného veľtrhu pred holešovické Výstavisko, aby sa opäť 
potešil krásou knižnej produkcie za posledný rok, vystave-

nej v Priemyselnom paláci, mohol byť veru dosť a povedzme hneď 
úprimne, že nemilo prekvapený. Pri vchode na Výstavisko nevidel 
vôbec Priemyselný palác, dlhoročné osvedčené miesto pre konania 
knižného veľtrhu a Literárneho festivalu v Prahe, ale iba ohavný plá-
tený veľkostan, snáď 100 m dlhý s veľkým nápisom Tutanchamon. 
Palác, ten architektonický skvost z konca 19. storočia, ktorým sú 
nadšení zďaleka nielen Pražania a nielen Česi, lebo začiatok výstavníc-
tva v Prahe usporiadaním priemyselných a národopisných výstav 
bol aj prejavom národného obrodenia, česko-slovenskej a všeslo-
vanskej spolupatričnosti. Prečo dnes, po mnohých rokoch konania 
Sveta knihy v osvedčenom májovom termíne, má byť knižný veľtrh 
tak „upozadený“, že skromný pútač o jeho konaní musí návštevník 
hľadať iba nad pokladničnými okienkami pred vstupom na Výsta-
visko? 
 Veľmi sa ospravedlňujem čitateľovi našich Listov Slovákov 
a Čechov, že som svoj príhovor o významnej kultúrnej udalosti v 
májovej Prahe, akou je knižný veľtrh a literárny festival, začal takým 
nekultivovaným postrehom návštevníka tejto kultúrnej akcie. Už 
som písal úvahy či reportáže o konaní pražských knižných veľtrhov 
určite viac ako desaťkrát, a to aj v čase, keď organizátori i návštev-
níci akcie boli radi, keď niekde na chodbách či predsieňach domov 
kultúry alebo neskôr v prízemí Veľtržného paláca (terajšej budovy 
Národnej galérie) sa knižná produkcia natesnala a mala možnosť 
sa prezentovať odbornej verejnosti alebo len návštevníkom, že je 
tu taká a taká kniha a smeruje tam a tam. Bola to skromná doba 

hľadania ciest, neporovnateľná so súčasným rozkvetom pražského 
Sveta knihy, ale takéto rozčarovanie či urážku účastníka knižného 
veľtrhu som veru nezažil, ako teraz pri 19. ročníku. Nuž ako potom 
nepísať aj príkro ?
  Svet knihy Praha 2013 sa konal už v 1. roku svojej dospelosti. 
Organizátori sa už minulý rok tešili na túto skutočnosť asi z toho 
prostého dôvodu, že im už nikto v odbornej verejnosti nebude pri-
pomínať, že „musia ešte dorásť“. Historická pravda je však taká, 
že už dávno pred dosiahnutím dospelosti organizácia Svet knihy 
preukázala svoje odborné schopnosti pripravovať na porovnateľnej 
úrovni náš malý, ale v stredoeurópskych pomeroch potrebný veľtrh 
a stretnutia spisovateľov, publicistov, tvorcov literárnych diel. Súčas-
ne už mnoho rokov prezentuje českú literatúru na zahraničných 
veľtrhoch a veľmi úspešne. Dôkazom toho sú ceny, ktoré si odtiaľ 
prinášajú naši spisovatelia alebo aj výtvarníci, ilustrátori kníh. V 
poslednom čase napr. z nemeckých veľtrhov. 
  O našom Svete knihy sa žiada povedať kvôli historickej doku-
mentácii aspoň pár nudných údajov v číslach. Knihy vystavovalo  
takmer 340 vystavovateľov v 190 stánkoch z 30 krajín a regiónov 
so 750 odborníkmi. Literárneho festivalu sa zúčastnilo taktiež oko-
lo 700 účinkujúcich na 490 akciách a konalo sa 17 filmových a 
27 divadelných predstavení ako súčasť tradičných akcií – kniha 

Čí bol SVET KNIHY 2013? 

na plátne a v divadle  mimo samotného Výstaviska. Že k tomu 
ďalšiemu košateniu Sveta knihy prispeli aj slovenské divadlá, ktoré 
po celý mesiac hosťovali v Prahe, treba iba považovať za výsledok 
organizačných schopností zosúladiť akcie v priestore a v čase. Keď 
si k týmto našim číslam dovolíme priradiť pár čísel z nemeckých 
knižných veľtrhov, musíme len sucho konštatovať, že v Lipsku, kde 
tohto roku dostala literárnu cenu za najlepšiu knihu pre mládež 
česká spisovateľka Iva Procházková a menšie ocenenia niektorí ďalší 
naši autori, vystavovalo 2070 vydavateľov zo 43 krajín sveta viac 
ako 20 tisíc knižných noviniek a 2500 audiokníh a 1000 DVD 
e-kníh. Frankfurtského veľtrhu sa zúčastňuje viac ako 7200 vysta-
vovateľov z viac ako 100 krajín, takže aj obsahová náplň aj kvalita 
vystavovanej literatúry a tým nakoniec aj marketingové dopady 
svetovej knižnej tvorby sú tak niekde za hranicami porovnateľnosti 
týchto trhov a literárnych akcií.
   Ako sme však naznačili vyššie, do Prahy sa aj tohto roku zišlo veľa 
domácich aj zahraničných autorov krásnej literatúry aj tých odbor-
níkov, ktorí sa podieľajú na distribúcii kníh od autorov, producen-
tov k čitateľom. Je pochopiteľné, že aj tohto roku patril pražský 
Svet knihy v prvom rade tejto širokej odbornej obci. Pri následnom 
vyhodnotení dopadu Sveta každý z aktívnych účastníkov veľtrhu 
a literárneho festivalu posúdi efektívnosť svojej účasti. A hoci sa 
objavia myšlienky, že „aj napriek ekonomickej kríze … účasť bola 

PhDr. Helena Nosková, CSc., Ing. Igor Zolotarev, CSc., místo-
předseda rady vlády pro národnostní menšiny, Ing. František 
Kajňák
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zas vzorová“..., zažil som opäť určité osobné sklamanie z neúčas-
ti niektorých stálych vystavovateľov, napr. aj VKÚ v Harmanci, 
ktorý svojou kapacitou dlhodobo pokrýval potreby celej federácie. 
Ťažkosti na knižnom trhu pretrvávajú. A z ekonomického hľadiska 
sa veru nemožno neopýtať, aká je cenotvorba u niektorých vydava-
teľov, keď si posledný deň veľtrhu môžu dovoliť znížiť cenu svojej 
nádhernej publikácie z 1299 na 299 Kč? 
   Svet knihy zostal verný tradícii ponúkať v stredoeurópskom pries-
tore kvalitnú domácu aj zahraničnú literatúru. Súčasne však aj v 
tomto roku vniesli organizátori do programu sympatické inovácie. 
Bola to najmä zvýšená pozornosť detským rozprávkam, ich ilustrá-
ciám a poézii. Básnici, poeti všetkých žánrov a prevažne pražské 
detváky boli vo svojom živle, keď im na veľtrhu bola daná priorita, 
mali svoje vyhradené priestory a deti napr. aj osobitné „kresliarne“, 
kde si samy maľovali svojich rozprávkových hrdinov a obľúbené 
zvieratká. 

výročie narodenia Dominika Tatarku a 20. výročie rozdelenia býva-
lej spoločnej republiky na 2 samostatné štáty. Príspevok  k týmto 3 
témam podobne ako k detskej literatúre, poézii a ilustráciám kníh 
bol zo strany slovenských umelcov viac ako primeraný. Na besedách 
so slovenskými spisovateľmi, básnikmi, ale aj politikmi (Čarnogur-
ský, Radičová) boli aj najväčšie sály Priemyselného paláca zaplnené 
do posledného miestečka. Ba dosť ďalších záujemcov, návštevníkov 
veľtrhu, v sálach postávalo. A takáto situácia veru nebýva na Svete 
knihy obvyklá. Či to nie je aj dôkaz, že český návštevník veľtrhu si 
veľmi vážil prítomnosť čestného hosťa spoza rieky Moravy a chcel 
sa všestranne obohatiť poznaním, ako žije tá republika? Ale keď 
minister zahraničia ČR povedal pri zahájení veľtrhu historické slo-
vá, že nepovažuje Slovensko za cudzinu v Prahe, lebo aj sám sa 
bude ako príslušník tej generácie, ktorá má na to právo, považovať 
za československého občana, rozptýlil rozpaky z oficióznosti situ-
ácie a poskytol aj nám, zahraničným Slovákom v ČR, podnet na 
zamyslenie. 
   Mnoho užitočných, poučných a národnostne citlivých slov padlo 
na besedách so slovenskými spisovateľmi najmä tam, kde vystu-
povali vo dvojici českí a slovenskí autori a vzájomne odľahčene sa 
“tromfovali“. Aj toto ukazuje, že múdri autori z oblasti kultúrnej 

tvorby našli spoločný jazyk medzi sebou aj s čitateľmi. A rukolapný 
výsledok? Trebárs aj tohoročná realita: zatiaľ čo v minulých rokoch 
sa prekladali v krásnej literatúre 4 slovenské tituly do češtiny ročne, 
v minulom roku to bolo hneď 20 titulov. Slovenskí autori sa už 
dávnejšie priznávajú, že sú radi, že sa dostávajú na väčší český kniž-
ný trh, na druhej strane však sa ani nečervenajú, keď tvrdia, že veru 
knižku českého autora by v preklade do slovenčiny čítať nechceli.
   Dali by sa o pre nás významnom 19. ročníku Sveta knihy v Pra-
he uviesť pre kultúrny slovenský mesačník ešte ďalšie poznatky, 
postrehy. Veď veľtrh aj literárny festival bol predsa zreteľne náš, 
slovenský. Bol detský a poetický. Nedá mi nepriznať sa, že v čas-
ti poetickej zasiahli moje vnútro besedy o poézii svätých písiem a 
doslova vedecká prednáška-beseda o prebásnení Proglasu v posled-
ných rokoch, po uplynutí tisícročia… Gratulácie našim vedcom, 
vysokoškolským pedagógom za emocionálne silné zážitky a slovo 
osobnej vďaky a obdivu vyznieva tak, že to zostane ako trvalý, neza-
budnuteľný zážitok ako z predchádzajúcich ročníkov Sveta knihy, 
napr. pri jubileu M. Kukučína alebo M. Rúfusa...
   Absolvovali sme teda úspešne „náš“ Svet knihy a presvedčili sa, že 
naši umelci nezostali „v hanbe“ a že budú úspešní aj naďalej.

 
František Kajňák, člen KSK Praha 

emeritný pracovník Československej televízie a kultúrny konateľ  
Foto autor

  Impulz, či až konkrétnu inšpiráciu pre vytvorenie vrcholne sym-
patického ovzdušia veľtrhu dali oficiálni vládni predstavitelia už pri 
jeho slávnostnom otvorení a pri otvorení stánku Slovenskej repub-
liky, ktorá bola čestným hosťom Sveta knihy v Prahe. Literárne 
informačné centrum v Bratislave ako organizátor účasti slovenskej 
knižnej kultúry na pražskom veľtrhu odviedlo veľmi dobrú prácu. 
Vstup do strednej haly Priemyselného paláca, kde bol situovaný 
slovenský stánok či pavilónik, vzbudzoval úctu a uznanie architek-
tovi. Presvetlený vzdušný priestor moderného architektonického 
stvárnenia v prostredí vzácnej architektúry paláca z 19. storočia ako 
keby otváral náruč všetkým návštevníkom veľtrhu a nie iba hos-
ťom Slovenska a smerovalo ich to do pravého krídla paláca, kde 
bolo viac stánkov pre vydavateľské firmy a sály na festivalové bese-
dy, alebo vľavo, kde bolo viac stánkov pre kníhkupecký malopre-
daj. Slovenský výpravný stánok s množstvom prekrásnych kníh, z 
toho podľa slovenského ministra kultúry 600 titulov bolo nových, 
poskytoval dôstojné prostredie pre štúdium vystavenej literatúry aj 
pre menšie až rodinné informatívne besedy s návštevníkmi. Slo-
venský minister kultúry ako patrón účasti slovenských umelcov 
na Svete knihy – bolo ich viac ako 70 – pripomenul, že priniesli 
program najmä k 3 tematickým okruhom: 1150. výročie príchodu 
slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 100. 
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Skanzeny na Slovensku – tak ako všade inde na celom svete 
–  predstavujú vskutku jedinečné lokality. Miesta a či priam 
oázy, kde sa môžete do chuti bez strachu pred nánosmi civili-

začných „vírusov“ nadýchnuť atmosféry presiaknutej nostalgickou 
a zároveň živorodou arómou minulosti. Hlavne vďaka architektúre 
sprítomňujúcej život našich predkov, v posledných rokoch umne 
oživenej i mnohými zvykoslovnými a prezentačnými podujatiami, 
sústredenými práve na letné mesiace. Našu prechádzku začneme na 
Orave v Múzeu oravskej dediny Zuberec – Brestová. Ten nájdeme 
v neveľkom údolí horského potoka na úpätí Roháčov v Západných 
Tatrách pri obci Zuberec. Pre verejnosť bolo sprístupnené roku 
1975, za prvý impulz možno považovať prenesenie 9 oravských 
dreveníc na viedenskú svetovú výstavu roku 1873. Skanzen prezen-
tuje kultúru bývania a ľudovú architektúru formou rekonštrukcie 
zrubových stavieb, v areáli sa nachádzajú aj zemianske kúrie a usad-
losti, nechýbajú sakrálne stavby. Skanzen má podobu dediny, nad 
ktorou sa na vyvýšenine týči drevený kostol s cintorínom, po okra-
joch sú rozložené sezónne stavby. Pri výbere objektov kládli dôraz 
na prezentáciu príslušného sociálneho prostredia, ale svoje mies-
to našli aj unikáty: pre svoje staršie datovanie, výzdobu portálov 
i výrazný sociálny obsah. Po prístupovej časti vidíme dolnooravský 
rínok, na ktorom dominuje zemianska usadlosť z Vyšného Kubí-
na. Mlynisko ponúka mlyn, šindliareň, pílu a valchu. Najväčšie 
bohatstvo architektúry v tvaroch striech, štítov, okien a portálov 
zas ponúkajú stavby Zamagurskej ulice, napr. šoltýstvo z Novoti 
i dom z Oravskej Lesnej. Na cintoríne stojí jeden z najväčších uni-
kátov: umelecky skvostný neskorogotický kostol zo Zábreže, ktorý 
vznikol pravdepodobne na začiatku 15. stor. a návštevníkov poteší 
predovšetkým stropom s renesančnými rastlinnými motívmi. Spo-
menúť treba aj poľnohospodársky dvor z Hruštína, v izbe ktorého 

Prechádzky Slovenskom 2
Je tu leto, prázdniny a dovolenky. Prajný čas na lepšie spoznávanie prírodných krás, historických pamätihodnos-
tí, kultúrnych pamiatok... Na túlanie sa po vzácnych lokalitách i čarovných zákutiach, ktorých ponúka aj Sloven-
sko viac ako dosť. Otvára náruč a pozýva k lepšiemu spoznávaniu krajiny i ľudí. Ale aj k návratom ku rodinným 
koreňom, miestam spojeným s detstvom, spomienkam i snom... K tomuto všetkému sa budeme snažiť prispieť aj 
my. Minule sme sa pozreli medzi skaly čarokrásnej Kvačianskej a Prosieckej doliny na Liptove, teraz navštívime 
niekoľko skanzenov, múzeí „in situ“ v prírode...

Panoráma skanzenu v Pribyline
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je umiestnený figúrkový betlehem známeho ľudového rezbára Šte-
fana Siváňa. Areál múzea je v auguste každoročne dejiskom Podro-
háčskych folklórnych slávností. Nechýbajú ukážky autentického 
folklóru a tradičných ľudových remesiel z regiónu.
                                                                                                          
Na Kysuciach železnička
  Spojenie tradičného staviteľstva a prírodného prostredia v krás-
nej prírodnej scenérii predstavuje Múzeum kysuckej dediny vo 
Vychylovke. Neodmysliteľnou súčasťou expozície je unikátna his-
torická lesná železnica. Jedna z dvoch v celej Európe, zapísaná i 
medzi slovenské národné kultúrne pamiatky. Základ expozície 
múzea predstavuje 25 objektov – obytných, hospodárskych, cir-
kevných a spoločenských stavieb, premiestnených zo zatopeného 
územia nádrže Nová Bystrica (obce Harvelka a Riečnica) a doplnili 
ich pastierske obydlia. Areál má rozlohu až 143 hektárov, čo pred-
stavuje prvenstvo medzi podobnými zariadeniami u nás. Usadlosti 
dopĺňa murovaná Kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova 
nad Kysucou. Najpočetnejšiu skupinu stavieb tvoria obytné domy 
z osady Rybovia, usadlosť pozostávajúca z obytného domu, maštale 
a humna z osady Do Potoka, dvojdom z Harvelky i tzv. Raganov 
mlyn. Krčma z Korne slúži na občerstvenie špecialitami z nápa-
ditej (hoci surovín aj čo do pestrosti, aj čo do množstva bývalo 
pomenej) kysuckej kuchyne. Múzeum ako jedno z prvých začalo 
pravidelne realizovať prezentačné programy. K najatraktívnejším 
patria ukážky pečenia chleba i technológií spracovania dreva. Naj-
väčšou atrakciou však naďalej ostáva cestovanie po obnovenej trati 
zachovaného úseku Kysucko-oravskej železnice, prekonávajúcej 
pomocou úvraťového systému veľké terénne prevýšenie. V múzeu 
sú pre návštevníkov počas tohto leta pripravené aj tieto programy: 
4. 8. Kuchyňa starých materí (medzinárodný gastronomický deň, 
príprava jedál z Poľska, Česka, Kysúc); 11. 8. Bralo dievča, bralo 
ľan... (práca s ľanom, výroba plátna v podaní FS z Kysúc); 18. 8. 
Pozdrav od susedov (prezentácia medzinárodného folklóru); 24. - 
25. 8. Dni otvorených dverí Kysuckej kultúry; 1. 9. Dožinky na 
Kysuciach; 8. 9. Chodí drotár po dedine (prezentácia drotárskeho 
remesla)... 

V Liptove aj na huculoch
  Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je síce spomedzi členov 
rodiny najmladšie, ale je veľmi živé. Ako to už, povedzme si prav-
du, s najmladšími býva... Reprezentuje ľudovú kultúru Liptova for-
mou rekonštrukcie sídelného areálu s historickým jadrom. Začali 
ho stavať v súvislosti so zaplavením rozsiahleho územia pri výstav-
be vodného diela Liptovská Mara. Chcelo to kus kumštu a veľa 
trpezlivosti, veď pôvodné stavby pozorne rozobrali, unikátne časti 
previezli a osadili do verných kópií na úplne novom mieste. Spo-
menúť treba aspoň päť domov z Liptovskej Sielnice, dom roľníka 
mnohodetnej rodiny i príbytok kolára. Návštevníkov určite zaujme 
tzv. Mestský dom, úrad richtára z Trnovca a dedinská škola s bytom 
učiteľa z Valaskej Dubovej. Najvzácnejšími exponátmi sú goticko-
renesančný kaštieľ z Parížoviec a ranogotický Kostol Panny Márie 
z Liptovskej Mary. Impozantný kaštieľ nás zaujme architektonic-
kými detailmi a nástennými maľbami, kostol má zas románske 
základy z 12. storočia a až neskôr bol obohatený o vežu. Myšlienku 
živého múzea realizujú prostredníctvom tradičných tematických 
nedieľ s ukážkami remesiel, zvykoslovia a folklóru. Múzeum má 
vlastnú zooexpozíciu, atrakciou hlavne pre detských návštevníkov 
je chov huculských koní spojený s jazdou na nich. Leto ponúka ešte 
aj tieto podujatia: 4. 8. Čipkárska nedeľa (celoslovenské stretnutie 
čipkárok a čipkárov); 11. 8. Z liptovskej kuchyne (inšpirácie pre 
súčasné stravovanie, ukážky prípravy a ochutnávky rôznych jedál); 
18. 8. Včelárska nedeľa (škola zdobenia medovníkov i robenia 
sviečok zo včelieho vosku, ochutnávka a predaj medu a medo-
viny); 25. 8. Vierozvestcovia (k výročiu príchodu Cyrila a Meto-
da); 22. 9. Nedeľa sv. Huberta (program sa začína otváracím cere-
moniálom historického sprievodu sv. Huberta a Diany s lovcami, 
psovodmi a pasovaním za lovca jelenej zveri, pokračuje sv. omšou v 
ranogotickom kostole v múzeu).

Dobrodružstvo pri dožinkoch
  Múzeum slovenskej dediny v Martine-Jahodníckych hájoch je 
jediné svojho druhu, ktoré prezentuje ľudové staviteľstvo, bývanie 
a tradičný život na Slovensku v celku. Areál umiestnený v tesnom 
susedstve Martina smerom na Turčianske Teplice nateraz predstavu-
je regióny Orava, Kysuce-Javorníky, Liptov a pracovníci Slovenské-
ho národného múzea (do ktorého patrí) stále usilovne dopracúvajú 
Turiec i ďalšie oblasti Slovenska. Ťažko si vybrať zo všetkého, čo 
ponúka, no určite k najcennejším objektom patrí zemianska usa-
dlosť z Vyšného Kubína a vysoko je (i medzi odborníkmi) cenená 
aj roľnícka usadlosť z Jasenovej. Rozložitá usadlosť z Novote je zas 
príkladom domu s pecou a ohniskom priamo v izbe. Pútavá – a z 
mnohých filmov i rozprávok hlavne mladším známa – je rekon-
štrukcia uličnej zástavby. V ďalších častiach areálu sú napríklad 
zrubové sezónne poľné maštale zo severozápadného Slovenska, 
usadlosti z Vavrišova... Jedným z najnovších prírastkov je skvost 
záhradnej architektúry, maľbami priam vycifrovaná filagória pre-
vezená z farskej záhrady v Slovenskom Pravne. Omše tu pravidelne 
počas nedieľ slúžia v renesančno-barokovom jednoloďovom kosto-
líku z Rudna. S programom Národopisného leta sa spájajú tema-
ticky zamerané nedele, ktoré v auguste a septembri ešte ponúkajú: 
11. 8. Spoznajme sa (folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelec-
ká a remeselná výroba Rómov); 25. 8. Dožinky (poďakovanie sa 
za úrodu s ukážkami zvykoslovia a svätou omšou); 8. 9. Človek 
a príroda (ukážky tradičného dedinského spôsobu života v spojení 
s prírodou); 29. 9. Michalský jarmok (najtradičnejší jarmok v Turci 
spojený s bohatou ponukou výrobcov i folkloristov)...
  (V budúcom čísle navštívime slovenské veľhory Vysoké Tatry 
a ponúkneme niečo aj z bohatých možností turistiky v nich.)

Text a foto Igor Válek
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Výtvarné umenie od svojich začiatkov, sprvu ako remeslo, 
plnilo viacero funkcií. Estetickú, informačnú, poznávaciu, 
oslavnú. Vypracovali sa viaceré systémy hodnotenia jeho 

umeleckej úrovne, ktoré hľadali prekračovanie štandardov.  
   Dobrý umelecký prejav je hrou intelektuálov s tvorivým materiá-
lom. Je vyjadrením krásy a harmónie života, problémov spoločnosti. 
Stimuluje myslenie i fantáziu, nesie prvky naznačenia budúcnosti. 
   Už v najstarších dobách si najmä vzdelaní ľudia uvedomovali, 
že jedna socha je lepšia ako iná. Takých sochárov uprednostňovali. 
Filozofi začali hľadať zdôvodnenie. A obyčajní ľudia nasávali osvetu, 
aj keď niekedy zle orientovanú a zavádzajúcu. Veľmi skoro do tejto 
hry o kvalitu a hodnoty začali vstupovať osobné či mocenské záuj-
my, ktoré tlačila moc peňazí. Umenie sa transformovalo do akéhosi 
stredného prúdu, teda do prejavu veľkej väčšiny umelcov. Občas 
vysoko vystúpili v tomto dianí osobnosti, ktoré nebude možné, 
okrem doby ich tvorby, zaradiť nikde, lebo ich umenie je nadčaso-
vé, večné. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso. 
   Dnes nachádzame v dejinách umenia akúsi skrytú niť, ktorú 
verejnosť temer nepoznala. Umelecké generácie však práve z nej 
ťažili inšpirácie. Bosch, prerafaeliti, Goya. Tvorili, či už okrajovo, 
alebo výlučne také umenie, ktoré dnes nazývame alternatívne, či 
underground. Umenie, ktoré si nikto nechcel vešať do príbytkov či 
palácov, ale dnes zdobí siene galérií. Bolo to umenie fantázie, pod-
svetia, príšer, hororu a vesmírnych svetov. Umenie o živote, ktorý 
poznajú iba niektorí. Hrôza a krv vždy lákali. 
   V období druhej polovice druhého tisícročia, kedy sa formovali 
základné hodnotiace postuláty a vznikali dejiny umenia ako veda, 
sa postupne utvárala určitá štruktúra ich hodnotenia, ktorú použí-
valo celé dvadsiate storočie. Pohľad na umenie sa najlepšie číta cez 
jeho kvalitu.
   V dnešnom ponímaní je umením všetko, čo vytvára človek.
   Preto sa pokúšam ponímať dnešné umenia ako kreatívne a deko-
ratívne.
   Z kreatívneho umenia sa rozvíja civilizácia. Vzniká dobré, ale aj 
vynikajúce, ktoré stimuluje ľudský rozvoj.
Kreatívne umenie je bázou pre vznik vskutku špičkového umelec-
kého diela.
   Slovne si pomôžeme s tromi výraznými predpokladmi, aj keď ich 
sú desiatky ďalších. 

POHĽAD NA SÚČASNÉ 
UMENIE
Pojem súčasné umenie je fenoménom, s ktorým sa 
stretávame každú chvíľu, a nielen v oblasti výtvarného 
prejavu. Je plný otázok, nejasností a víťazí oproti his-
tórii povrchnosťou a plytkosťou, neumením. Vyhráva 
v ňom dekorácia. Dostáva význam chladničky alebo 
valčeka na stenu, ktoré sa po rokoch vymenia. Preto 
sa nekladie dôraz na jeho trvácnosť, na zmysluplnosť. 
Nekladie sa dôraz na kvalitu, lebo tá sa pre to moderné 
umenia dneška, prekresľujúce paradajky či meandrový 
ornament, nežiada.

Začítajme sa do štúdie Ľuboslava Mozu. Hoci je plná nádeje, sprevádza 
ju smútok. A citlivý výber obrazov fotografovaných priamo v galériach 
ako dokument. Vaša redakcia

Bohuš Záboj Kuľhavý, Evolúcia
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  - Perfektné zvládnutie materiálových a výtvarných techník pri 
tvorbe umeleckého diela. 
   - Originalita tvorby, byť ojedinelý, satelitom, či novátorom. 
  - Tretí predpoklad, ktorý sa formuje až v poslednom období, 
je energia umeleckého diela. Sila, ktorú umelecké dielo obsahu-

Dagmar Kočišová, Podhradie je a vyjadruje, či už cez ojedinelý rukopis, farebnosť, príbeh, či 
zloženie symbolov. Je to niečo pridané a dáva umeleckému dielu 
život a trvanie navždy. Je to moment, keď divák, návštevník galé-
rie uvidí obraz a vracia sa k nemu. Moment, kedy zatúži také die-
lo vlastniť. Dielo, ktoré bude tvoriť jeho súčasť. Dielo, ktoré má 
imanentnú silu dávať. Či už krásu, dobro, nápady, chuť do života 
či prelomové myšlienky. Takéto výtvarné diela sa s odstupom času 
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kryštalizujú, zrejú a stávajú sa večnými. Sú nielen zjavnou nepr-
chavou krásou, ale predovšetkým hodnotou, ktorá transformuje 
niečo vzácne, o čom ľudia nevedia hovoriť, ale vedia to. Schopnosť 
výtvarného diela bez reči rozprávať so všetkými ľuďmi sveta. Pomá-
hať pri osvete nielen dospelých, ale aj detí, ba celých generácií, keď 
ich v byte obklopujú vzácne originály. 

   V dejinách umenia poznáme niekoľko veľkých chýb pri jeho hod-
notení, ktoré opäť, ako vždy, napravil čas (napríklad hodnotenie 
gotiky, baroka...).
  V dejinách umenia poznáme mnohé zlomy, ktoré jeho cestu 
zrýchlili, dali jej nové smerovanie. Tie výrazné boli originálne, nové 
(antika, románske umenie, gotika...), iné boli opakovaním a vylep-
šovaním minulosti (rímske umenie, renesancia...).
  Dejiny umenia nás naučili, že hodnota umeleckého počinu 
v akejkoľvek podobe nadobúda akúsi trvalejšiu platnosť či istotu až 
s odstupom sto rokov. 
  Hodnotiť súčasné umenie je predovšetkým vecou veľkého 
poznania, vedomostí a vyvinutej intuície.
  Súčasné umenie v tej-ktorej dobe bolo vždy a aj bude vníma-
né veľmi citlivo a jeho uchopenie patrí medzi odborníkmi k tým 
najťažším, ak nie nemožným. Pohľad na umenie formovalo oficiál-
ne hodnotenie vládnucich tried, školených odborníkov. Dnes sú to 
všadeprítomné a na skutočnú hodnotu nehľadiace médiá. 

Dekoratívne umenie
   Pohľad na umenie dneška riadia mediátori. Drvivá väčšina verej-
nosti však dodnes zotrváva na klasickom odraze výchovy a osvety.    
  A ten možno viac ako predtým uprednostňuje ľúbivosť až gýč.
  Obrovské zlomy a šoky, dynamiku a zmätok v umení prinieslo 
XX. storočie. Klasický závesný obraz, kresba či grafika v ráme, reliéf 
či socha, tak ako sme ich vnímali stáročia, verejne strácali postave-
nie jedinečnosti. Presadzuje sa obrat „zaujať diváka za každú cenu“. 
Keď by bol napríklad pred návštevou výstavy Martina Benku niek-
to zakričal, že o poschodie vyššie je výstava nechutností a špiny, 
ľudia by šli tam. Je to odskúšané. A nielen záujmom novinárov, 
ktorých senzácia zaujíma viac ako umenie.  
  Päťdesiate a šesťdesiate roky budú navždy hodnotené ako jeden 
z najväčších predelov v dejinách. Padali staré, skostnatené predsud-
ky, rušili sa zábrany, formovala sa nová spoločnosť, ktorej výsledok 
vývoja si nikto netrúfol predpovedať. Kládla dôraz na zmenu este-
tických a etických hodnôt. Láska a Not War. Sloboda. Víťazstvom 
mladých ľudí bol celosvetový pohyb a skutočná zmena strnulého 
života na taký, ktorý objavuje radosť. Ekonomika mocných však 
zostala na svojich princípoch dodnes. 

  Postmoderna. Doposiaľ ľudia nevedia, čo pre umenie znamená. 
Všeobecný názov vychádza z prvoplánového vysvetlenia, že „kde 
moderna končí, začína postmoderna“.
   Postmoderna je rozbitím celku obrazovej plochy. Záboj Bohu-
slav Kuľhavý, pravdepodobne jeden z jej svetových zakladateľov, ju 
poňal nie rozbitím, ale rozdelením obrazovej plochy na viac na sebe 
nezávislých obsahových či maliarskych celkov. Aj dnes však o ume-
ní od Warhola podnes píšu novinári ako o postmoderne.
   Vo výtvarnom umení vrcholí abstraktný expresionizmus. Ameri-
ka ho zobrala za svoj umelecký štýl a podľa neho sa odvtedy vo veľ-
kej miere riadi ekonomika predaja výtvarných originálov. Pollockov 
obraz bol vydražený za stovky miliónov dolárov. Divokosť umelec-
kých zmien akoby v tomto období reflektovala veľkosť spoločen-
ského diania, ktoré fascinovalo svet práve túžbou po dobre. Po op 
arte, kinetizme a ďalších originálne komunikujúcich slohoch prišiel 
temer fotografický superrealizmus a hyperrealizmus. Nad všetkými 
však vyniklo meno Warhol a pop art. Bolo to dovtedy najsilnejšie 
lapenie ľudí do osídiel toho, čo vždy milovali, za čo sa vždy hanbili 
a čo teraz umelci zlegalizovali. Ľúbivé obrázky ich idolov. Málo tvo-
rivá dekorácia sa s pop artom definovala na umelecký prejav, pod 
zámienkou sprístupnenia umenia „čo najširším vrstvám pracujú-
cich“. Obchod sa stal drzým obchodom. Na rozdiel od umenia, 
ktoré je nositeľom civilizovanosti. Warholovi však treba priznať jed-
no. Bol prvý. Bol originálny. A oslovil masy, nie iba vybranú spoloč-
nosť milovníkov umenia. To sú i zostanú predpoklady úspechu. 
  V šesťdesiatych rokoch minulého storočia vznikajú ďalšie štýly. 
Novým bol najmä konceptualizmus. Umenie nápadu, myšlienky. 
V Československu sa rozvíjal pomerne kultivovane a dobre. Celý 
tento prelomový vývoj bol pokojný. Odmietal budovať na overe-
ných hodnotách, chcel byť dokonalo nový. Bežných ľudí však neza-
ujímali fotografie s dokreslenými značkami, kótami a bodkami. 
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Napriek tomu myšlienky konceptualizmu dostávali vo svete stále 
väčšiu podporu. Nesporne bol v tej dobe originálny. Nikto však  
nepovedal, že konceptualizmus tu vždy bol, ale nik ho nikdy ako 
umenie neklasifikoval. Z tohto hľadiska sa možno toto obdobie 
bude javiť budúcim generáciám úplne inak. 
  Umelecké štýly ako civilizmus, či biele na bielom sa zmenili na 
slová. Názvy tvorby jednotlivcov. Akčná maľba, aktívna maľba, 
prenášanie, dripping. Koľko slov vymyslíme, toľko názvov bude. 
Priradiť k nim autorov či tvorbu je jednoduché. Vývoj sa začína 
potkýnať a prebíja ho plytkosť a propaganda všetkého, čo prinesie 

zisk. Hodnota sa stratila. Boh s názvom Peniaze si vo svete vydobyl 
dominantné postavenie a tak je to dodnes.  
  Dnes sú ľudia umením šokovaní permanentne. Napriek tomu 
však naďalej odsudzujú umenie dekadencie a „avantgardy“, milujú 
krajiny, kytice a Laluhove ženičky. 
   Vždy, keď chcem pomôcť študentom pochopiť princípy hodnoty 
a dekorácie, plytkosti, pomáham si inými umeleckými disciplína-
mi, napríklad hudbou. Práve hudba, tá populárna, je tými dverami, 
cez ktoré sa dostanete k človeku. A ide to. K tomu, aby pochopil, čo 
je povrchnosť a čo kvalita. Je dobre, že jestvuje táto cesta.  
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DNEŠOK
  Predáva sa to, čo odporučia médiá. Profesionalita a kvalita sú 
niekde v pozadí.
  Veľká zmena, ktorou prešlo výtvarné umenia od pop artu po 
súčasnosť priniesla zložitý, ťažko definovateľný a balastom prekrytý 
dnešok. Život sa zrýchľuje. Možno zdanlivo, možno skutočne. Kaž-
dý chce byť umeleckou hviezdou ihneď. Stačí byť na titulke. A ide 
to tak ľahko. Malý vymyslený škandál a informovať o ňom médiá.
  Každý umelec si vymýšľa názvy vlastných maliarskych postupov, 
nové mená pre svoju tvorbu. Ale iba vymýšľa. Preto vznikajú nové 
slovníky s tisíckami názvov. 
   Umelci vydávajú vysokorozpočtové knihy. Sú akýmsi marketingo-
vým ťahom či klamom, na základe ktorého možno príde aj úspech. 
Vieme, že napísať sa dá hocičo, rozumie tomu málokto, a veľká 
kniha je ako absolvovanie ďalšej akadémie umení.
   Hodnotový systém sa nestratil, ale úplne zmenil. Výtvarný prejav 
sa začína moderne nazývať vizuálnym umením. Čoraz viac sa pre-
feruje video art. Koncept a filmové slučky víťazia. Obsahujú ďalšie 
šokujúce veci. Porno, vulgarizmy, jednoducho to, čo bolo zakáza-
né. Je toho už veľa. Umelci sa vyhovárajú, že zobrazujú skutoč-
nosť. Hanbia sa ukázať city. Akoby tie neboli zaujímavé. Alebo že 
nebudú originálni. Vyhýbajú sa kráse. 
   Energia, sila a pôsobivosť výtvarného diela sa dnes presunula do 
zaujímavosti. Bežné veci, ktoré si vytvára domáci majster, dnes 
takisto konštruujú a vystavujú umelci ako vzácne umelecké výtvory. 
Keď im chýba myšlienka, nechajú to na divákovi. Navštíviť výsta-
vu, kde v strede prázdnej miestnosti štátnej galerijnej inštitúcie sto-
jí nevybalená práčka, je raritou pre troch a výsmechom všetkým 
ďalším návštevníkom, ktorí cestu na vernisáž merali. Ready made 
je názov umenia, ale v podstate je to názov ničoho. To všetko iba 
s nápadom je možnosťou pre všetkých. To všetko hovorí, že umenie 
je všetko, čoho sa dotkla ľudská ruka. Že umenie robili odjakživa 
a dnes o to viac všetci. Načo je potom štúdium umenia a jestvuje 
vôbec talent?

   Zabúda sa na to, že toto všetko už  bolo, nie ako umenie, ale ako 
súčasť normálneho života. Performance boli intelektuálne filozofic-
ké predstavenia a workshopy boli dielne. 
  Originalita sa presunula do originality plytkosti a prázdnoty. 
A imanentná hodnota umeleckého diela nejestvuje. Jestvuje iba 
popularita. Umelci sa netaja tým, že nevedia maľovať. Zalejú do 
skla žraloka, kravu, sochy robia zo slonieho trusu. Koncept je výs-
mechom dôstojnosti. Baletka musí vedieť tancovať a mím ovládať 
mimiku. Prečo by výtvarný prejav mal zniesť všetko?
  Najmä mladí výtvarníci sa boja, že rýchlosť života je spojená 
so stále menšími možnosťami vytvoriť niečo nové. Byť Picassom 
vyžaduje desaťročia tvrdej práce. Na to nie je čas. Popularita spraví 
všetko. A musí prísť hneď. Aj keď nič neznamenám. A možno umel-
com ani nikdy nebudem.
  Dnešné umenie rado pláva v mútnej vode. Akoby kopírovalo poli-
tiku. A pri pokuse nájsť pravdu ju ešte viac zamútia. Vieme, že 
definitívne hodnotenie, ako sme sa učili kedysi a aj tomu verili, 
hodnotenie umenia nikdy nebude jasné a uzavreté. 
  Teória umenia dneška neformuje kritériá hodnôt. Najskôr preto, 
lebo je veľmi mladé. A veľmi iné. V názoroch víťazia ľudia s naj-
silnejším hlasom a lakťami. Menežeri hľadajú kritériá, nie však 
kvality, ale predajnosti. Týmto alternatívnym umením, často bez 
umeleckého čohokoľvek, formujú médiá verejnú mienku, nie však 
osvetu. Nútia ľudí vnímať ho a zároveň ho odsudzovať. Klamú, lebo 
za to sú platení. Dnes redaktor povie to, čo sme predtým nepoznali. 
„Ja viem, a preto rozhodnem, čo ľudia chcú vedieť a čo ich nezau-
jíma.“ 
  Aj dnešné umenie je pestré. Rôznorodejšie ako kedykoľvek pred-
tým. Lebo aj človek by mal byť náročnejší. K tomu potrebuje širo-
kú ponuku. A tá dnes je. 
  V nekonečnej snahe človeka niečo triediť, škatuľkovať, upratovať 
sa snažím vysvetliť aj túto myšlienku. Aj v nej však treba vedieť 
oddeliť dobré od slabého.
  Dnešný svet je svetom obchodu. Umenie sa v ňom stráca. Den-
ne vznikajú milióny nových obrazov. Umenie, o ktorom sa nepíše, 
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ktoré sa však dobre predáva. Nekonečné surrealistické, 
impresionistické, realistické obrázky prázdnoty predstáv 
zátiší, krajiniek, kvetov. Toto chcú ľudia. O umeleckú 
hodnotu tu nejde. Víťazí prvý a jediný záchvev kupujú-
ceho nad krásou a nízkou cenou „originálu“. A potom 
sa zabudne. Umenie, nielen to alternatívne, sa rýchlo 
prispôsobilo a prezentuje sa ako spotrebný tovar. Kúpiš 
a zahodíš. 
  Na svete vznikajú denne milióny obrazov gýča. Ženské 
akty vysypané pieskom, populárna okrová či kaki farba, 
nalepené mušle či kamienky. Všetko to je tovar na kusy. 
Gýč prechádzal dejinami, nikdy však nie tak cudzo a bez 
duše. Gýč deformuje ľudstvo.
   Umenie však má to, čo nemá nič na svete. Pridanú 
hodnotu. Preto ho ľudia chcú i budú potrebovať. Obraz 
je ako život. Obklopuje človeka a vie mu dodať, čo potre-
buje. To platí o kultúre vôbec. Pieseň bez valnej hodnoty, 
ktorá je spomienkou, hudba citov a úľavy v klasike, obraz 
radosti. Hodnota umenia je vskutku nevyčísliteľná.
   Slovenské výtvarné umenie prežilo nesmierne úspešné 
obdobia. Jedno z najlepších bolo to najprísnejšie. Naše 
umenie, ktoré vzniklo v polovici minulého storočia, 
malo obrovskú schopnosť osloviť svet. Aj sa mu to poda-
rilo. Naše ilustrátorky výrazne ovplyvnili vývoj svetovej 
knižnej ilustrácie (Bombová, Gergeľová, Rappensberge-
rová), keramika obsadzovala prvé miesta na svetových 
výstavách (Sušienka), maliarske výstavy sa vracali bez 
obrazov, všetky sa predali (Jakabčic, Žilinčanová).
  Sedemdesiate roky neboli útlmom. Vznikali úžasné die-
la. Mladí absolventi vnášali nové pohľady, topografické 
pohľady na zem, na svet. Osemdesiate roky boli nadväzo-
vaním a zúročovaním predchádzajúcich desaťročí.

   Kapitalizmus priniesol chaos, ktorý trvá dodnes. Mladí absol-
venti vysokých škôl sa strácajú v čiernych dierach reklamných 
agentúr. Chcú si zarobiť na začiatok tvorivej cesty. Nikdy sa 
však ku skutočnému umeniu už nevrátia.
  Napriek uvedenému vzniká v tomto období niekoľko dob-
rých škôl, ktoré budujú na hodnotách. Je to škola Dušana 
Kállaya, Jána Bergera, ale aj Csudaya a ďalších. A formuje sa 
úplne nová generácia osobností a talentov, ktorí síce trochu 
ohurujú a šokujú, ale ich práce vravia jednoznačne o veľkom 
potenciáli (Frešo, Sirka, Binder, Mikyta). 
   Pohľad na súčasné výtvarné umenie sa prelína v pohľade 
celosvetovom do domáceho. A naopak. Výtvarné umenie ide 
stále dopredu. Vyvíja sa a rastie. Najväčšie kvality vytvára, keď 
je schopné nadviazať na najväčšie hodnoty minulosti a trans-
formovať ich do dneška. 
  Súčasné výtvarné umenie je úplne iné, ako história kedy 
poznala. 
  To, či svojím atypom osloví aj bežných ľudí, ukáže budúc-
nosť. Postupne sa však vracia aj ku svojim hodnotám. K záves-
nému obrazu, hravosti a istote v ruke. Už dve desiatky rokov je 
vývoj umenia pomalší. Jeho objavy sú silené a vykonštruova-
né. Stráca tú istotu, ktorú malo, na úkor povrchnosti. Človek 
tak ako v histórii však umenie podrží, lebo je jeho. Napriek 
dobe dekoru a plytkosti. Malo by ukázať či pripomenúť, čo je 
krása, cit a dotyk ruky. Tak, ako to potrebuje dnešok. 

Možnože najväčším nedostatkom doby je neschopnosť znovu 
objaviť krásu človeka i života.

Ľuboslav Moza
máj 2013

Foto autor
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Moment překvapení v soutěži Robin Hood – Cesta ke slávě

medzinárodného projektu Ben Hur. Konkurz prebiehal v celej 
Európe a v Česku hľadali len tanečnice. Turné, ktoré nasledovalo, 
trvalo trištvrte roka. Premiéru sme mali v Londýne. Projekt cirku-
sového divadla či divadelného cirkusu mal tristopäťdesiat účinkujú-
cich, vrátane komparzistov a zvierat; vystupovali tam kone a vtáky. 
Krásna bola aj tá historická téma. Hrávali sme v O2 arénach. Práve 
sme boli v Zürichu, keď nám oznámili, že projekt bol pozastavený. 
Do Európy prišla kríza a predstavenie si na seba nezarobilo.

V patnácti letech jste nastoupila v Praze na Konzervatoř Jarosla-
va Ježka. Vy jste už tenkrát věděla, že se chcete stát muzikálovou 
herečkou?
  Teraz, ako dvadsaťštyriročná, mám tendenciu uvažovať, či som 
si vôbec vybrala správne. Rozmýšľam, čo ma urobí šťastnou a čo 
vlastne skutočne chcem robiť, ale v tých pätnástich rokoch som 
o tom racionálne nepremýšľala. Išlo o intuitívne a spontánne roz-
hodnutie. 
  Ako dieťa som bola hyperaktívna a moja mama ma potrebovala 
nejako zamestnať. Dala ma na rôzne krúžky. Od troch rokov som 
tancovala. A to ma uspokojovalo, bola som v tom i celkom dobrá.
  Ako pätnásťročná som študovala na gymnáziu v Senici. Niektoré 
predmety ako matematika mi nič nehovorili. Bola som koľkokrát 
až rozzúrená, keď ma niekto pripútal na stoličku a nútil ma počítať 
nerovnosti. Hovorila som si, keď mi poviete reálny príklad, k čomu 
to je, tak to spočítam. Nebola som až taký zlý študent, ale nemoh-
la som rozostrieť krídla. Mama videla, ako sa trápim. Vedela, že 
ak budem slobodnejšia, budem aj šťastnejšia. Dnes som jej veľmi 
vďačná, že to spoznala a pomohla mi. 
  O škole Jaroslava Ježka som niečo málo vedela už predtým. Prihlá-
sila som sa na skúšky a na moje veľké prekvapenie ma prijali.

Předpokládám, že vás ta škola připravila na vaši profesi, ale připra-
vila vás i na život?
  Pred školou som tancovala i hrala divadlo, ale nikdy som nespie-
vala. Učila som sa až mesiac pred skúškami a bolo to veľmi poznať. 
Väčšina uchádzačov boli speváci od malička a ja som bola takmer 
nedotknutá. Profesori mali so mnou veľké trápenie. Nakoniec som 
im vďačná za to, že mali aj nemali so mnou trpezlivosť. Škola ma na 
realitu pripravila, lebo prístup a metódy profesorov boli skutočne 
veľakrát veľmi tvrdé. Nikto sa so mnou nebabral, ale ani ja s nimi. 
To je tiež pravda. Bola to rozhodne dobrá škola života.
  Hneď po maturite som zo školy odišla, pretože sa objavila veľká 
príležitosť. Urobila som konkurz a bola prijatá ako tanečnica do 

Radka Pavlovčinová,
muzikálová herečka, tanečnice, zpěvačka,     
     která když zpívá, láme srdce 
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  Režisér Gazdík privádza toto predstavenie z Brna a budú v ňom 
hrať napoly brnenskí a pražskí herci. Premiéra bude 16. októbra.

Teď jste šťastná a já vám gratuluji. Jenomže, kolik práce vás vlastně 
čeká, než přijde premiéra? 
   Veľa. A nielen práca na inscenácii, ale aj podmienky sú ťažké. Tu 
v Českej republike sa obdobie skúšok neplatí. Pracujete na úlohe 
väčšinou dva mesiace, ale musíte mať svoje našetrené  prostriedky, 
aby ste mali z čoho žiť. Nemáme za sebou odbory, ktoré by nám 
zabezpečili aspoň diéty, mať zaplatené napríklad jedlo. Keď je na 
skúšky menej času, musíme byť v divadle od rána do večera, aby 
sa to stihlo.
   Každé predstavenie je úplne iné s inými ľuďmi. Napríklad Robina 
Hooda režíroval Ján Ďurovčík, ktorý mal všetko do bodky vopred 
pripravené. Až keď sme splnili jeho schému, dovolil nám vdých-
nuť aj svojho ducha. Potom som skúšala v predstavení Quasimodo 
(réžia Martin Kukučka) a stretla som sa tam s opačným prístupom. 

Soutěž Robin Hood – Cesta ke slávě

  Ocitla som sa opäť v Prahe. Ešte som 
nemala žiadne kontakty a známosti; 
len tie zo školy. Ale už po týždni som 
sa od priateľov dozvedela o televíznej 
castingovej show Robin Hood - Cesta 
ke slávě. 
  Do téhle soutěže se v roce 2010 při-
hlásilo přes tisíc účastníků. Hledali se 
představitelé ženské a mužské hlavní 
role. Zvítězila sice vaše kolegyně, ale vy 
jste všechny přesvědčila o svých mimo-
řádných schopnostech. Už v průběhu 
soutěže bylo vidět, že členové poroty 
přemýšlí, jakou roli by vám dali, když 
svým hlasem neodpovídáte Marianě. 
Jednoznačně jste se jim velmi líbila 
svým projevem a asi i profesionalitou. 
Prozraďte nám, jaké to bylo stát v tom-
hle živě vysílaném konkurzu na jevišti 
před tak přísnou porotou?
   Áno, jednoznačne to bolo veľmi ťažké! 
Herci majú väčšinou dosť extrovertný 
charakter a radi sa exhibujú. Potrebujú 
javisko, aby sa predvádzali. Vďaka tej-
to vlastnosti je to pre nás možno ľahšie 
ako pre iných ľudí. Aj ja mám niečo 
také nadelené, ale som veľká trémist-
ka a hanbím sa. Nakoniec u mňa vždy 
zvíťazí pocit, že sa cez to musím nejako 
dostať, že tým ohňom musím prejsť, 
pretože to chcem robiť a urobí ma to 
šťastnou. 
  Keď som spievala prvú pesničku, celá 
som sa triasla. Plač som mala na krajíč-
ku. Našťastie tá pieseň bola srdceryvná. 
Takže mi to pomohlo zamaskovať moje 
rozochvenie. Každé ďalšie kolo bolo rov-
nako ťažké. Na naskúšanie nových pies-
ní sme mali vždy iba týždeň. Rozhodne 
to nie je dostatočne dlhý čas na to, aby 
sa človek s niečím zžil a dal do toho 
maximum. Ďalšou nevýhodou bolo, že 
sme si tie piesne nemohli vyberať sami, 
ale aj to človek musel prekonať; to patrí 
k profesionalite.

V závěru soutěže jste dostala roli. Byla 
to pro vás katarze?
   Vôbec som to nečakala. Bol to šok. Celý čas som mala skôr pocit, 
že sa na mňa porota pozerá veľmi kriticky. Keď som sa dozvedela, 
že už nebudem pokračovať a že mám rolu, dostavila sa neuveriteľná 
úľava. Naviac som sa cítila predčasným víťazom. Dnes hľadím späť 
s dobrým pocitom. Naozaj boli na rolu Mariany vhodnejšie adept-
ky a rola Čarodejnice mi sadne ako uliata.

Prozraďte nám, jak může v Česku muzikálový herec získat roli? 
Pomohla vám osobně účast v televizní souteži?
  Podarilo sa mi získať úlohu, ale nič iné sa nezmenilo. V Českej 
republike je veľmi veľa záujemcov o túto prácu. Do muzikálu sa 
dostanete len cez konkurz a na ten príde veľké množstvo ľudí – až 
dvesto. Obecne platí, že čím viac tú rolu chcete, tým viac sa vám 
vzďaľuje, lebo ste nervózni.
   Minulý mesiac som bola na konkurze do muzikálu Zoro (hudba - 
Gipsy Kings) v Divadle Hybernia a uspela som. Získala som hlavnú 
rolu a ešte stále som tým veľmi nadšená.
  Práve vtedy som tam išla s pocitom kľudu, že vlastne o nič nejde a 
pokiaľ to aj nevyjde, svet sa rozhodne neprestane točiť. Verím, že to je 
okrem tvrdej práce jediný možný trik – zachovať si pokojnú myseľ.
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Role Esmeraldy v muzikálu Quasimodo

  Nepál je nádherná krajina a Nepálci sú 
strašne milí ľudia, láskyplní. V porovnaní s 
nami nemajú vôbec nič, sú chudobní a aj o 
to posledné by sa s vami rozdelili. Veľa z nich 
žije v maličkých hlinených domčekoch, kde 
nemajú ani poriadnu posteľ, a aj tak sú vese-
lí. Chápem, že práve nedostatkom financií nie 
sú nútení zaoberať sa budúcnosťou ako my tu, 
lebo zarobia len veľmi málo. Preto však doko-
nale vedia vystihnúť „tu a teraz“. Tam som si 
uvedomila, aká čarovná je prítomnosť a že nám 
často uniká medzi prstami. Stalo sa mi, že som 
asi hodinu kráčala po meste a na nič som pri 
tom nemyslela; vyčistila som si tam hlavu. V 
Prahe sa mi to stane maximálne na päť sekúnd, 
keď sa snažím v jogínskej póze meditovať. 
Odišla som z Prahy s veľkým batohom a vrátila 
sa s malým batôžkom. Oblečenie som rozdala 
dcéram brahmána, u ktorého som bývala. Uve-
domila som si, ako málo si vážime, že žijeme v 
blahobyte a nadbytku. Stále sme nespokojní. 
To je záhada!
  Nepál je krásny. Vyletela som ultralightom k 
vrcholkom Himalájí. Pri týchto gigantoch som 
si  uvedomila, aká maličká som v porovnaní s 
celým vesmírom.

Setkala jste se v Nepálu i s něčím, co vybo-
čovalo z našeho běžného obrazu světa, jak ho 
chápeme?
   Ja verím, že keby sme dokázali používať väčšiu 
časť nášho mozgu, ktorú zrejme nevyužívame, 
telepatia a lietanie by nebol žiadny problém. S 
tým súvisí aj zážitok, ktorý som mala v Nepále. 
Zoznámila som sa s jedným človekom, ktorý 
viedol meditácie pomocou spievajúcich tibet-

Role Čarodejnice v muzikálu Robin Hood

Scény sa stavali na našich improvizáciách. Ale jedno zostáva, a to 
je drina. Človek v divadle vypne a zabudne na okolitý svet. Úzko 
spolupracujete s druhými na javisku a tak si na nich zvyknete, že 
sa vám stávajú takou dočasnou adoptívnou rodinou. No a s pre-
miérou vždy prichádza smutný okamih lúčenia. Našťastie Česká 
republika nie je zas taká veľká, takže s veľkou pravdepodobnosťou 
sa so svojimi obľúbencami ešte stretnete.

Můžete při téhle práci dělat ještě něco dalšího? Hrajete ve filmu, v 
televizi?
  V tomto povolaní som slobodná, môžem robiť, čo chcem, a to 
ma baví. Nechávam si aj čas, aby som mohla dávať veľa do svojich 
postáv. Občas sa objavujem v televíznych seriáloch, napríklad První 
krok, Cesty domů, Ulice.

A máte ještě nějaký nesplněný sen?
   Rada by som hrala vo filme a v činohre. Bola by som asi najšťast-
nejšia v živote, keby sa mi podarilo vypracovať sa na filmovú hereč-
ku, ktorá stvárňuje charakternú postavu. Predsa len muzikál je vo 
väčšine na pobavenie, aj keď niekedy príbeh dojme. Činohra sa vie 
dotýkať ľudí viac, ide do hĺbky. Dúfam, že takú príležitosť jedného 
dňa dostanem. Bola by som rada. 
   Som však rodený rojko, snov mám veľa. Napríklad mám obrov-
skú cestovateľskú vášeň. Asi pred rokom som to v sebe odhalila a 
povedala som si, že musím niekam odcestovať. Jednoducho som si 
pripadala ako sopka pred výbuchom. Poctivo som si rok sporila. 
Potom som sa rozhodla a rezervovala si letenku na Bali. Nakoniec 
som však dostala ponuku od jednej svojej kamarátky ísť do Nepá-
lu. Povedala som: Dobre, aspoň v tom nebudem sama, a tak som 
prebukovala letenku.
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v speve ako v tanci. Chcel, aby som pred všetkými ľuďmi, ktorí sa 
tam zhromaždili, spievala. Bránila som sa. Vzal ma za ruky a začal 
spievať sám. Pridala som sa. Neviem, či to bolo také nádherné, ale 
určite to bolo srdceryvné. Keď sme dospievali, všetci okolo plakali.
Aj v divadle sa o to usilujeme, aby sme ľuďmi pohli. Príďte sa nieke-
dy pozrieť.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Štancelová

                                                           Fotografie z archívu autorky

ských mís. Tie boli z rôzneho materiálu, zo zliatin kovov, z hliny. 
Drevenou paličkou jazdil po hrane misy a tá sa rozozvučala. Zvuk 
obsahoval alikvotné tóny, teda tóny, ktoré znejú spoločne so základ-
ným tónom. V hlase jednej misy boli až tri tóny. Misu položil vedľa 
tela, každá bola určená k inej čakre. Čím väčšia misa, tým je silnej-
šie cítiť aj vibrácia, ktorá z nej vychádza. Dokáže s vami skutočne 
fyzicky pohnúť. Fyzikálny efekt môžete vidieť, ak tú misu napustíte 
vodou. Drievkom misu rozozvučíte a voda po chvíli začne striekať 
von, hoci sa s misou nepohlo.
   Pri meditácii ku mne prišiel a vedel, že spievam. Ale rovnako mi 
povedal, že mám hrdlo zovreté. To je pravda. Nie som až taká istá 

S brahmánskou rodinou

Nepál
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toto číslo Najmladších Študentských Listov pre vás pripravili deti 
Neposednej pastelky rodičovského centra Jablíčkov, ich lektorky 
Mgr. Irena Ďuríková a Ing. arch. Eva Antošová a PhDr. Katarína 
Miháľová v spolupráci s Dokumentačným a muzeálnym stredis-
kom slovenskej menšiny v ČR. Vaši rodičia si iste radi prečítajú 
rozhovor Ireny Ďuríkovej s lektorkou Neposednej pastelky Evou 
Antošovou, ktorá dáva návod na vzdelávanie detí výtvarnou výcho-
vou. Jej úspešné snahy dokumentuje výstava malých výtvarníkov 
nazvaná Výtvarná reč nepotrebuje preklad, inštalovaná v Dome 
národnostných menšín, kde sa stretla s pozoruhodným záujmom 
verejnosti. Teší nás, že medzi poprednými detskými výtvarníkmi 
sa ocitla skupinka slovenských detí vedená Sebastiánom Ďuríkom. 
Teší nás tiež  spolupráca českých a slovenských lektoriek.
   Češka Eva Antošová vedie deti k originalite výtvarného preja-
vu, Katarína Miháľová udržuje slovenčinu slovenských detí, ktorú 
vnáša aj do multikultúrneho prostredia centra. Irena Ďuríková je 
nápaditou  organizátorkou, propagátorkou a citlivou fotografkou. 
Konečne živý a spontánny projekt, ktorý získal podporu Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, za ktorú treba poďakovať. 
                                                                    
                                                                                 Vaša redakcia

Milé deti a rodičia,

Eva Antošová a děti z Neposedné pastelky. Zprava: Jáchym Černý, 
Sebastian Ďurík, Linda Albrechtová, Tereza Drábková, Laura Bráz-
dová, Šárka Nováková, Theodor Durakovič

Študentské
Najmladšie
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Vediete krúžok s názvom Neposedná pastelka. Z vystavených diel 
malých umelcov je ale zrejmé, že pastelka rozhodne nie je ich jedi-
ným vyjadrovacím prostriedkom. S akými technikami sa deti v 
krúžku môžu zoznámiť a ako na ne reagujú? Uprednostňujú jedny 
pred druhými, majú nejaké „hromadne obľúbené“, alebo sú prefe-
rencie detí v tomto smere individuálne?
  Je pravda, že název kroužku může být trochu zavádějící. Když 
jsem ho pojmenovávala, chtěla jsem, aby jméno vyvolávalo předsta-
vu výtvarné nespoutanosti. Na propagačním plakátu v Jablíčkově je 
taková prohnutá, ohebná Pastelka „v akci“. Beru si ji na pomoc při 
vstupu do dětského světa. Je to taková moje virtuální pomocnice.
   Kroužek je převážně pro děti v předškolním věku, ale chodí sem i 
děti starší. Je záměrně široce výtvarně zaměřen. Pracujeme různými 
technikami od těch úplně klasických, jako jsou kresba - různými 
materiály, malba - temperou, vodovými barvami, latexem..., grafi-
ka – papírotisk, monotyp... až po méně obvyklé např. tisk tempe-
rou různými předměty i třeba chodidly nebo úplně speciální, které 
vymýšlím, a pokud se to hodí, kombinujeme. Hodně pracujeme 
s prostorem, především s reliéfem. To, myslím, děti velmi baví.
   Děti se učí základním dovednostem jako jak správně držet tužku, 
pracovat se štětcem a který na co použít, stříhat, jak něco slepit a 
jaké lepidlo použít, trhat…. Získávají zkušenosti s různými mate-
riály, učí se je rozeznat, využívat jejich vlastností a to všechno pak 
použít ve svém vlastním tvoření se zapojením fantazie. „Špinavé“, 

tedy přesněji zapatlané ruce od lepidla nebo barvy postupně přestá-
vají vadit. Snažím se, aby děti uměly pojmenovat techniky i před-
měty, se kterými pracujeme, a aby také uměly říci, co dělaly a jak 
postupovaly při práci.

Vašu výtvarnú skupinu navštevujú deti rôznych národností. Pozo-
rujete nejaký rozdiel vo vyjadrovaní detí odlišných kultúr? Je podľa 
vás kreativita detí ovplyvnená výchovou zo strany rodiny?
  Dětský svět je v tomto věku plný fantazie a představ. Ty však 
vyrůstají na reálných základech, které jsou velmi ovlivněny kultu-
rou, jazykem, tedy jejich původem a velmi ovlivňují vidění světa. 
To, že tyto děti vyrůstají v České republice a pocházejí odjinud, je 
v jejich výtvarném vyjadřování často velmi zajímavé.
   Výchova v rodině a vliv nejbližšího okolí je v tomto věku určitě 
zásadní, co se týká kreativity. Děti jsou přirozeně zvídavé a v tomto 
věku (3-7 let) je zajímá téměř vše, co jim předvedete. Je jen na 
dospělých v jejich nejbližším okolí, aby této chuti poznávat a zkou-
šet využili a rozvíjeli ji. 

Spomenuli ste, že pracujete prevažne s deťmi od 3 do 7 rokov. 
Je medzi mladšími a staršími deťmi v predškolskom veku nejaký 
výrazný rozdiel v tom, ako reagujú na predkladanú tému, ako ju 
chápu? Pozorujete rozdiel v ich prístupe k samotnej práci?
   Děti v tomto věku se velmi rychle rozvíjejí a jsou mezi nimi roz-
díly, které s sebou nese různá dynamika vývoje. Je tu ale ještě jeden 
mezník vývoje, který vidím na dětech velmi výrazně, a to je nástup 
do mateřské školy. Dětem z mateřských škol, které nechodily do 
Neposedné pastelky už předtím, nějaký čas trvá, než si zvyknou 
na rozdílný přístup k práci. Většinou  čekají  a  někdy i vyžadu-
jí podobný přístup, na jaký jsou zvyklé. Je to často tvoření podle 
šablon a přesných návodů a otázka: „Je to takhle dobře?“, kterou 

Výtvarná reč nepotrebuje 
preklad Z dielne Neposednej pastelky v Jablíčkove

Zo spoločnej práce na príprave výstavy Neposednej pastelky vznikol zaujímavý rozhovor. Otázky lektorke 
Ing. arch. Eve Antošovej kladie lektorka Mgr. Irena Ďuríková, matka dvoch detí, ktoré výtvarný kurz navštevujú.
Pedagogická práca Evy Antošovej s deťmi viacerých národností je obdivuhodná, čo dokazuje aj fotografická 
dokumentácia Mgr. Ireny Ďuríkovej. Atmosféra vernisáže výstavy bola neopakovateľná. 
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často slýchám, o tom jen svědčí. 
Cesta k našemu tvoření je mno-
hem méně konkrétní a mnohem 
méně je zaměřena na výsledek. 
Mnohem důležitější je proces 
jejich individuální tvorby a jejich 
dětská iniciativa. Každé dítě je 
však jiné a potřebuje větší či 
menší pomoc, aby ho to v hledá-
ní vlastní cesty neodradilo.

Medzi vystavenými dielami 
nájdeme „kropiace voňavkárske 
autá“. Spracovávanie tém zmys-
lových vnemov sa mi javí, možno 
ale len z pohľadu dospelého, ako 
cesta dosť tŕnistá. Akým spôso-
bom deti na ceste za výtvarným 
vyjadrením vediete? A ako reagu-
jete na otázky typu: „Je to takto 
dobre?“ A na obavy žiaka z toho, 
že sa mu niečo nepodarí, alebo 
keď si dokonca myslí, že niečo 
nedokáže výtvarne stvárniť?
   Výtvarné vidění světa se rozvíjí 
v závislosti na věku od tzv. arche-
typálního k individuálnímu. 
Děje se tak právě v tomto věku 
a je to nejlepší doba k položení 
dobrých základů. Výtvarný pro-
jev je pro děti velmi přirozený 
a přístupný. Aby nevznikly oba-
vy, že něco nezvládají,  je třeba 
je chválit a povzbuzovat. Z mé strany pak kreativitu podněcovat, 
aby se jejich nápady uplatnily a rozvíjely. Pokud se toto daří,  je to 
práce velmi radostná pro mě a myslím, že velmi uspokojující pro 
děti. Když se to však nedaří, je dobré děti učit to nevzdat, nedat se 
odradit a třeba začít znovu. K tomu je potřeba uvolněná atmosféra, 
natolik přirozená, aby dítě nemělo zábrany. Přiznám se, že ve více 
dětech je to někdy problém, protože jim chci dát volnost projevu i 
pohybu a někdy to v ateliéru vypadá dost divoce.

Na výstave máme možnosť vidieť výsledky toho, ako sa deti uja-
li tém spojených s nejakým rozprávaným príbehom („O slonovi, 
ktorému vyrástol na chrbte les“) alebo rozprávkou („O červenej 
čiapočke“). Ako na dnešné deti pôsobia čítané príbehy? A čo z oko-
litého sveta ovplyvňuje ich výtvarné stvárnenie?
   Děti mají velkou fantazii, pracovat s ní je radost, a musíte ji 
obdivovat. Proto jsou tato témata tak vděčná. Dětský svět v tomto 
věku nemá přesnou hranici mezi fantazií a realitou a oba tyto světy 
splývají. Proto se dnes tolik mluví o škodlivosti předváděného násilí 
na obrazovkách. Ve výtvarné oblasti je to pak vliv kýče či líbivé-
ho projevu na rozhraní kýče v animovaných filmech nebo hrách, 
reklamách apod. Pod tímto vlivem se výtvarné cítění posunuje od 
vlastního osobitého projevu směrem ke komerci a uniformitě.
   Čtený pohádkový příběh nese nejen poselství, také probouzí před-
stavy, krása jazyka, neobvyklá spojení působí na fantazii. Nemají 
konkrétní vizuální podobu. Tu si každý vytváří sám. 
  Mluvené slovo a v pozdějším věku čtené slovo se vytrácí jako něco, 
co je příliš časově náročné. Vidět film je rychlejší. 

Keď už hovoríte o filmoch a televíznych obrazovkách - dnešné deti 
predškolského veku majú tiež veľmi jednoduchý prístup k digitál-
nym technológiám, ako sú počítače, chytré telefóny, tablety ap. 
Ich pomerne jednoduché ovládanie umožňuje, že dieťa sa ešte bez 
znalosti čítania a písania dokáže rýchlo zorientovať v aplikáciách a 
samo ich ovláda. Vnímate nejaký vplyv sprostredkovanej reality na 
tvorbu detí v prípadoch, keď sa od nich očakáva reflexia reálneho 
sveta?
   Souvisí to s tím, co už jsem řekla. Dětský svět se stále více ode-
hrává ve virtuální realitě, a tam jsou děti o některé smyslové požitky 
ochuzeny, není to jejich reálný svět. Také tam chybí přímé vztahy 
k nim samým a obráceně, nemohou žádné vztahy navázat. Znalost 
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některých věcí k nim přichází přes obrazovku, tedy jen zprostřed-
kovaně.Těžko můžete čekat, že dítě nakreslí svou představu reálné-
ho slona, pokud nikdy nebylo v ZOO a vidělo ho pouze „deformo-
vaného“ v animovaném filmu.

Zdrojom inšpirácie pre vás, respektíve pre deti, s ktorými pracujete, 
nie sú len rozprávky, riekanky a príbehy, ale aj úžitkové predmety. 
Tie určite musia byť pre deti lákavé už svojou obyčajnou prítom-
nosťou v ateliéri. Do akej miery deti v tvorení vediete a v čom majú 
naopak  „voľnú ruku“?
   Každé dítě je velká individualita a třeba k nim tak přistupo-
vat. Jsou děti, které pracují soustředěně a samostatně, jiné k tomu 
potřebují interakci okolí a rády se u toho předvádějí. Někdo se obá-
vá neúspěchu a potřebuje dodat odvahu, před jiného nesmím nic 
položit, aby okamžitě „nepracoval“. Mým úkolem je v každém roz-
víjet to, co je mu vlastní a pomáhat mu v tom. Je důležité i tvořivé 
prostředí a tvořivá atmosféra. Ateliér, kde leccos najdete a můžete 
to použít, nebo vás to třeba jen inspiruje, je k tomu nejlepší. 

Okrem nádherných grafík možno v DNM vidieť aj „plastiky“ z 
farebného papiera inšpirované dielom Karla Malicha, ktoré mali 
deti možnosť zhliadnuť na jeho nedávnej výstave, ktorú ste spoločne 
navštívili. Ako sa deťom výstava páčila a ako sa zhostili úlohy vytvo-
riť diela á la Malich?
  Myslím, že je výstava opravdu inspirovala. Většina dětí byla na 
„opravdové“ výtvarné výstavě poprvé a byl to pro ně velký zážitek. 
Byla jsem sama překvapena, s jakou invencí a chutí to vytvářely.
  Neposedná pastelka samozřejmě také pořádá výstavy a vernisáže 
v Jablíčkově. Letos ale poprvé vystavujeme celý měsíc v DNM (od 
26. 6.) a práce dětí má tak možnost vidět více lidí.

Výstava v DNM zaujme nielen objemom prác, ale tiež rozpätím a 
variáciou techník a tém, ktoré sú spracované. Je fascinujúce, ako 
niektoré techniky dokážu fungovať, bez toho, aby vypovedali o 
veku autora - pri pohľade na niektoré diela si nemôžete byť istí, či 
ich tvoril dospelý človek alebo dieťa. Je zaujímavé pozorovať, ako 
deti jednotlivé témy uchopujú. Detské videnie sveta je niečo, čo 
sa dospelému človeku často stráca z mysle. Ako to vidíte vy, keďže 
pracujete vo výtvarnej oblasti priamo s deťmi? Čo deťom môžu dať 
hodiny výtvarnej výchovy?

  Pracuji s dětmi ve výtvarné oblasti, protože je mi to nejbližší. 
Nemyslím si však, že „výtvarka” je sama o sobě důležitá. Co bych 
chtěla, aby si děti odnesly z mých hodin, je právě tvořivost. Aby si ji 
zachovaly a dále ji rozvíjely. Kreativita  je  v určité míře dána každé-
mu dítěti. Snažím se, aby si děti také zachovaly nadšení pro věc 
nebo si dokázaly v rámci úkolu najít to, co je jim blízké. Pokud si 
najdou něco, co je osloví, potom s tím budou rády pracovat a bude 
je to bavit. A v neposlední řadě je důležité, aby dokázaly přemýšlet 
a domýšlet věci do hloubky. Pokud by si tyto principy odnesly dále, 
tak jejich životy nikdy nesklouznou do stereotypu, budou vnitřně 
bohaté a nebudou se nikdy nudit!
   A tak bych chtěla pozvat všechny malé zájemce do Neposedné 
pastelky. Ráda uvítám všechny, kteří rádi kreslí, malují nebo něco 
vytvářejí, anebo si to chtějí třeba jen zkusit. Neposedná pastelka 
je otevřená pro všechny děti bez nároků na výtvarné nadání. Stačí 
jediné - aby nás to bavilo.

Vďaka za rozhovor a pripájam kontakt: eva.antosova@volny.cz

Irena Ďuríková 
Foto autorka
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