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Zmena termínov a programu vyhradená!

Programy Dokumentačného a múzejného 
strediska v októbri 2013

Kde:  Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2, 
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1, a Ústav pro soudobé ději-
ny AV ČR v.v.i.

Téma: Slovenská osobnosť. Ako som ju spoznal(a). 

V predchádzajúcich rokoch sa vystriedalo mnoho tém. V tomto 
roku ponúkame tieto témy:
I. Slováci v ČR a vo svete: minulosť  a súčasnosť, osobnosti, 
rodiny, spolky.
1. Minulosť: a) vykresliť v historických súvislostiach slovenskú 
osobnosť, ktorá žila v Čechách určité obdobie svojho života (Ján 
Jesenius, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Martin Kukučín, Milan 
Rastislav  Štefánik, Ján Smrek, Jozef Gregor Tajovský,  Hana 
Gregorová, Milan Hodža, Cyprián Majerník, Vincent Hložník, 
Vladimír Clementis, Laco Novomeský, Gustáv Husák,  Dominik 
Tatarka atď.)            
b) Súčasnosť: charakterizovať, popísať súčasné slovenské osob-
nosti žijúce v ČR v kontexte doby  (napr. Ľubomír Feldek, Miro-
slav Žbirka, Fero Fenič, Juraj Jakubisko, Tatiana Medvecká,
rodičia, starí rodičia, priatelia atď.)
2. Významní Slováci vo svete: 
a) vykresliť v historických súvislostiach slovenskú osobnosť, kto-
rá žila vo svete určité obdobie svojho života 
(Dušan Makovický, Milan Hodža, Martin Kukučín atď.) 
b) súčasnosť: charakterizovať, popísať súčasné slovenské osob-
nosti žijúce v ČR v kontexte doby a v našom rodinnom či inom 
okruhu 
3. Migrácie  Slovákov do ČR a do rôznych krajín sveta: histó-
ria a súčasnosť (Slováci žijúci v Maďarsku, Francúzsku, USA, 
Kanade, v Srbsku, na Ukrajine atď.)
Forma spracovania: štúdia, článok, esej, rozhovor, poviedka, 
rozprávka, prezentácia, film a ďalšie odborné a literárne formy 
spracovania.

1.10. 15.00 Seminár k X. medzinárodnej stredoškolskej konfe-
rencii. Gymnázium Chodov. 

3.10.2013 10.00 Tachovsko a slovenskí osídlenci v druhej polo-
vici minulého storočia. Prednáška H. Noskovej v rámci cyklu 
Národného múzea „Dotkni se XX. století.“ Muzeum v Tachově.

14.10. 16.00 Regionální knihovna v Teplicích. Podvečer s Vla-
dom Štancelom Literárno-filmový podvečer k česko-slovenskej 
vzájomnosti. Pripravil  DOMUS SM v ČR a Regionálna Obec 
Slovákov v Tepliciach.

Rozsah podľa formy spracovania od 1 do 10 strán. 

Konzultačné hodiny: DOMUS SM v ČR a ÚSD AV ČR, v.v.i.,  
v priestoroch ÚSD AV ČR v.v.i., pondelok až  streda od 9.00-17.00, 
po predchádzajúcom kontakte na GMS 0042 603 824 370,  ale-
bo na e-mailovej adrese: noskova@usd.cas.cz; Dům pro národ-
nostní menšiny a GVP v Praze Mgr.Olga Mandová: mandova@
gvp.cz; Muzeum v Bruntále t.č. 554 709 145: l.mezerova@mubr.
cz; pre SR  PhDr.Alica Virdzeková Gymnázium Varšavská ces-
ta, Žilina, po predchádzajúcom dohovore na e-maile: alickav@
gmail.com;  Mgr. Igor Válek na e-maile: vkigor@gmail.com
Kontaktné osoby pre konzultácie a prihlásenie sa v SR: 
PhDr. Alica Virdzeková, Mgr. Igor Válek, PhDr. Ľubica Mezerová, 
Mgr. Olga Mandová, PhDr. Helena Nosková, CSc. 

Študentské práce budú prednesené na rokovaní konferencie  4.-
5. decembra 2013, vyhodnotené,  odmenené a publikované.
Súčasťou konferencie je exkurzia po Prahe a kultúrny program. 
Náklady na pobyt študentov a učiteľov hradí  DOMUS SM v ČR.

Termín prihlásenia prác: do 30. októbra 2013  v Dokumentač-
nom a múzejnom stredisku slovenskej menšiny v ČR, Vocelova 
602/3, Praha 2  120 00.

Na Vaše príspevky sa teší Dokumentačné a múzejné stredisko 
SM v ČR. 

X. Pražská medzinárodná konferencia sa koná vďaka finančnej 
podpore Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí SR. 

17.10. 16.00 Seminár k X. stredoškolskej konferencii. DNM, 
Vocelova 602/3, Praha 2.

24.10. 17.00 Božena Němcová a Slovensko. Vernisáž výstavy 
Literárneho múzea SNK v Martine. Úvodné slovo PhDr. Jozef 
Beňovský. Spoločenská sála a kaviareň DNM, Vocelova 602/3, 
Praha 2.

4.11. 15.00 Seminár k X. medzinárodnej stredoškolskej konfe-
rencii. Městské muzeum v Bruntále.

Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR v spolupráci s Centrem dějin menšin 
ÚSD AV ČR v.v.i. a Domem národnostních menšin pozýva študentov stredných škôI v ČR a v SR na

X. Pražskú medzinárodnú konferenciu slovenských 
stredoškolákov a ich hostí 
v dňoch  4. - 5. decembra 2013

Uvedené programy sa konajú vďaka finančnej podpore Úřadu vlády České republiky a Úradu vlády Slovákov 
žijúcich v zahraničí SR.
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Príloha Oriešok

Slovo redaktora
Mesiac slovensko-českej vzájomnosti 
nielen v Prahe
   Keď sa blíži Mesiac česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti, 
začíname sa tešiť, že čoskoro navštívime známe kúpeľné mesto na 
severe Čiech - Teplice. Vďaka dlhoročnej spolupráci s Regionálnou 
Obcou Slovákov v Tepliciach máme možnosť stretávať sa pri roz-
manitých kultúrnych programoch realizovaných práve tam.
    Mesto Teplice bolo a je križovatkou kultúrnych vplyvov. V minu-
losti sa tu stretával nemecký a český živel. Neskoršie, v dôsledku 
migrácie, sa prejavili aj ďalšie kultúrne fenomény. Ten slovenský 
bol nezanedbateľný. Vďaka Regio-
nálnej Obci Slovákov sa posledné 
desaťročie často objavujú slovenské 
programy so zameraním, ktoré dote-
raz v slovenskom menšinovom živo-
te veľmi chýbalo. V Čechách máme 
slovenský folklór, veľa zaujímavých 
výstav, literárne večery, ba i bábkové 
a maňuškové divadlo. Chýbala nám 
však vážna hudba, kultivované pred-
stavovanie významných slovenských osobností mimo Prahy i spolo-
čenský rozmer Slovákov, pre ktorých slovenskosť nie je obživou, ale 
náplňou voľného času.
  To všetko dodala Regionálna Obec Slovákov v Tepliciach, kto-
rá, hoci má vlastnú právnu subjektivitu,  nie je podporovaná cen-
trálnymi inštitúciami a nezískava ani prostriedky zo Slovenska. 
Dokáže však zo skromných prostriedkov regionálnych samospráv 
vytvoriť a realizovať programy, ktoré sú známe nielen v Čechách, 
ale i v zahraničí. Okrem Slovenska napríklad v Nemecku, vďaka 
Beethovenovým dňom a ďalším koncertom vážnej hudby.
  Predsedníčka Obce pani Edita Havlasová, klaviristka a dlhoročná 
hudobná pedagogička, pôsobiaca na Konzervatóriu v Tepliciach, pro-
gramy vytvára so svojimi spolupracovníčkami s podobným okru-
hom záujmov. Spolupracujú s Regionálnou knižnicou v Tepliciach, 
teplickým múzeom, kultúrnym strediskom, Univerzitou J. E. Pur-
kyně a ďalšími vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami. Obec Slo-
vákov v Tepliciach nežije uzavretá do seba, ale vďaka odbornej čin-
nosti svojich členov je včlenená do života regiónu. Stala sa akýmsi 
vzorom, ako by mali programy, ich obsah, podoba aj vystupovanie 
aktérov navonok vyzerať. Vďaka osobnému vkladu každého z nich 
sa darí vytvárať nezvyčajne príjemnú atmosféru na všetkých poduja-
tiach. Tak to býva, keď organizátori sú sami zaujatí tvorbou a chcú 
ju preniesť i na okolie.  

Helena Nosková
Ilustrácia Zuzana Štancelová
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Slovenský parlament má za sebou ďalší prelomový míľnik. Začiat-
kom septembra priamo na rokovaní národnej rady nezaradený 
poslanec Alojz Hlina napadol pri faktickej poznámke v roko-

vacej sále poslanca za Smer-SD Antona Martvoňa. Martvoň vtedy 
hovoril o tom, že Hlina kritizuje exekútorov, ktorí chcú očistiť a 
zlepšiť fungovanie svojho stavu a pritom sám zbohatol na predávaní 
alkoholu mladistvým. Hlina predtým opakovane Martvoňa označil 
za úbožiaka a vyčítal mu, že z jeho počítača na právnickej fakulte 
odchádzali ohováračské maily na úradníčku, ktorá si dovolila upo-
zorniť na nekalé praktiky a keď ju za to vyhodili z práce, išla robiť 
do McDonalda. Hlina Martvoňovi túto záležitosť v pléne pripomí-
na opakovane už viac ako pol roka a Martvoň preto na neho v tejto 
veci podal aj trestné oznámenie, keďže fakty podľa poslanca Sme-
ru-SD hovoria o opaku. Teraz Martvoň pripravuje na Hlinu ďalšie 
trestné oznámenie za výtržníctvo a napadnutie verejného činiteľa. 
Incidentom sa samozrejme zaoberá mandátový a imunitný výbor, 
ktorý si zatiaľ s prípadom nevie poradiť, keďže slovenská legislatíva 
s fyzickým útokom v sále nepočítala. 
   Takže, v slovenskom parlamente nejaké tie facky a zauchá pada-
li aj doteraz. Dali by sa spočítať na prstoch jednej ruky a majú 
zopár spoločných menovateľov. Facky vždy padali po niekoľkých 
poldecákoch a nikdy nie v rokovacej sále. Nechcem to zľahčovať, 
ale niečo na spôsob dedinskej krčmovej roztržky medzi známymi, 
ktorí sa nevedia dohodnúť a strunka sa pretrhne. Nikdy však nedo-
šlo k fyzickému útoku priamo v rokovacej sále a to dokonca počas 
vystúpenia poslanca. Hlina totiž k Martvoňovi pristúpil zozadu, 
keď ešte rozprával a so slovami pozeraj sa mi do očí ho zvalil zo 
stoličky. 
   Precedens, na ktorom sa radi zabávajú všetci pri televíznych novi-
nách, je však podľa môjho názoru len vyvrcholením upadajúcej 
parlamentnej kultúry, ktorá pokračuje už tretie volebné obdobie 
za sebou. Relatívne divoké boli parlamentné rozpravy počas prvé-
ho obdobia vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 – 2002, kde 
dochádzalo k stretom vtedajších koaličných poslancov s výbojnými 
členmi HZDS a SNS. Druhé Dzurindovo obdobie v rokoch 2002 
– 2006, kedy parlamentu šéfoval Pavol Hrušovský (KDH), si rela-
tívne držalo fazónu a v národnej rade sa diskutovalo, argumentova-
lo, prekáralo, ale k veci a bez väčších osobných invektív. Národniari 
v NR SR vtedy chýbali, HZDS sa rozpadlo na množstvo frakcií, 
a jediná reálna opozičná sila – Smer – vtedy komunikovala k veci 
a na úrovni. Jednoducho, koaliční i opoziční poslanci sa rešpekto-
vali, fajčiarsku skupinu tvorili spolu koaliční, opoziční i nezaradení 
zákonodarcovia, vedľa seba pobafkávali Kaliňák a Beňová zo Sme-
ru-SD, Husár z HZDS, Banáš a Černá z ANO, Miššík a Liška z 
SDKÚ, všetko si vždy vysvetlili, ponaťahovali sa, zasmiali a šup zas 
si trochu vytriasť kožuch do sály. Hrušovský po dôležitých hlaso-
vaniach respektíve pri významných dátumoch pozýval všetkých na 
čašu vína a snažil sa viesť parlament ako zástupca všetkých subjek-
tov a poslancov.  
   Obdobie prvej vlády Roberta Fica v rokoch 2006 – 2010 zname-
nalo zhoršenie atmosféry v parlamente, národnú radu viedol rov-
nako ako dnes Pavol Paška a napätie začínalo dostávať iné kontúry. 
Pokiaľ si dobre pamätám, návrh na odvolanie Roberta Fica umožnil 
Paška prerokovať až na tretí pokus, aj to večer o 19:00. Jednodu-
cho, schôdze na vyslovovanie nedôvery ministrom alebo premiérovi 
začal Smer-SD blokovať, v čom pokračuje aj v aktuálnom voleb-
nom období, alebo ich rokovania stanovil na večer, teda sa disku-
tovalo povedzme od 19:00 do 5:00. Demokracia na spôsob sloven-
skej sociálnej demokracie. To si nechcel nechať páčiť vtedajší líder 
SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda, padali slová o tom, že v noci pra-
cujú len zlodeji, čo Smer-SD okamžite využil proti opozícii s tým, 
že si neváži prácu pekárov a lekárov a všetkých, ktorí robia v noci...
V každom prípade, po relatívne konštruktívnom období sa začali 
objavovať osobné útoky z oboch strán, reči o marxistoch, stalinizme 

Dolu vodou

a podobne. Paška k zmierneniu napätia veľmi neprispieval a nedá sa 
povedať, že by sa snažil správať ako nadstranícky šéf  NR SR. 
Parlament počas prvej vlády Ivety Radičovej toho veľa nestihol, 
kabinet riadne fungoval iba jeden rok, po páde vlády šlo už len 
o to doklepať to do konca volebného obdobia. V každom prípade 
sa najviac zviditeľnil Igor Matovič z hnutia Obyčajní ľudia, ktorý sa 
dostal do NR SR na kandidátke liberálnej SaS. Štvorica obyčajných 
vedela koalícii riadne zavariť, začalo to s ich výhradami k progra-
movému vyhláseniu vlády a pokračovalo to až do konca vtedajšie-
ho volebného obdobia. Richard Sulík sa funkciou šéfa parlamentu 
stopercentne minul, empatie, politického citu a prezieravosti mu 
totiž do vienka sudičky nenadelili ani trošičku, a bez toho sa národ-
ná rada riadiť nedá. Na druhú stranu, Sulík vniesol do rokovania 
schôdzí absolútnu veľkorysosť a do politiky ako takej čerstvý vietor, 
čím samozrejme vyvolal len o to väčší odpor u politických súperov. 
Smer-SD sa v čase od 2010 do 2012 ani nepokúšal predvádzať, že 
mu ide o nejakú diskusiu. Robert Fico s kolegami všetko ťahal na 
hranu alebo za ňu, a v osobných útokoch sa Smer-SD stal majs-
trom.
   Druhá vláda Roberta Fica od roku 2012 pokračuje v intenciách 
tej prvej v tom, že legislatívny proces dostáva tvrdé rany do hla-
vy a všetkých ďalších citlivých častí tela, pripomienkové konania 
k najdôležitejším zákonom sú takmer vždy skrátené, veľa vecí sa 
rieši cez pozmeňujúce návrhy a napríklad zmeny v dôchodkovom 
pilieri schválil Smer-SD v skrátenom legislatívnom konaní. Parla-
ment sa však najviac zmenil príchodom nového subjektu OĽaNO 
(Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) pod vedením Igora Mato-
viča. Táto skupina dokázala za rok takmer paralyzovať parlament 
množstvom podávaných návrhov, mnohokrát otáznej kvality, ale 
o to zanietenejšej, i keď absolútne neodbornej diskusie. V praxi to 
potom vyzerá tak, že poslanci OĽaNO pretrpia vládnu legislatívu 
a potom si niekoľko dní rozprávajú o vlastných návrhoch, všetko 
pretkávané príhodami zo života, kedy kto koho stretol a čo mu 
napadlo, a čudujú sa, keď z nich začínajú byť mierne nervózni aj ich 
opoziční kolegovia z ďalších strán. Áno, parlament má byť miestom 
diskusie. A politického i odborného zápasu. Ale obyčajní ľudia si 
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ho pomýlili s bufetom, keďže tri štvrtiny ich príspevkov sa týkajú 
medziľudských vzťahov, postrehov o živote a podobne, teda niečo-
ho k desiate alebo k olovrantu ale v žiadnom prípade nie k predkla-
danej legislatíve. Druhým problémom je miera populizmu. Áno, 
na Fica nemá nikto, ale Matovič akoby ho chcel dobehnúť. Tým, 
že pravidlá klubu OĽaNO sú nastavené tak, že všetci poslanci, 
ktorí budú chcieť kandidovať aj v ďalšom volebnom období, pô-
jdu z konca kandidačnej listiny, prirodzene sa teraz snažia ukázať 
a prezentovať akoukoľvek aktivitou, ktorá ich dostane do médií. 
Takto napríklad, úplne vážne, predložili do NR SR zákon, podľa 
ktorého by poslancom mohli dať fúkať a ak by boli vážne opití, 
vykázali by ich zo sály. Právo hlasovať by im však zostalo. Navrho-
vateľ Branislav Škripek argumentoval, že opití ľudia nemôžu roz-
hodovať o krajine. Napriek tomu nenavrhol zakázať alkohol úplne, 
priznával, že istá miera, pár pohárikov, je prijateľná. Riešiť chcel 
iba „viditeľne“ podgurážených zákonodarcov. No uznajte, skvelé. 
Takže návrh odverklíkovali všetky televízie, noviny, rádiá, čo na 
tom, že šlo o čistý legislatívny blud. Takto sa samozrejme dostávajú 
do problémov aj v úvodzovkách štandardné opozičné strany, keďže 
o voličov súperia s populistami a nerealistami non plus ultra, pri-
čom obyčajní neustále zdôrazňujú, že práve oni obhajujú bežného 
človeka.
   Práve na kandidátke OĽaNO sa dostal do parlamentu aj Alojz 
Hlina, po pár mesiacoch však Matoviča opustil a rozbieha vlast-
nú politickú kariéru, stranu a všetko, čo s tým súvisí. Hlina má, 
podobne ako Matovič, neskutočne vyvinutý cit na to, kde všade sa 
dá zviditeľniť a tvrdo na tom pracuje. Nevynechá jedinú možnosť. 
Keď sa dozvie o problémoch s autobusmi MHD v Bratislave, vezme 
megafón, nastúpi do autobusu a tam ľudí upozorňuje, že autobus 
je konštrukčne zlý, na výročie 17. novembra s tankom zaparkuje 
pred domom Vasila Biľaka a namieri hlaveň do jeho okien. Takmer 
všetky jeho vystúpenia sú emotívne, veľakrát prerastajú do osob-
ných útokov a je pritom jedno, akej problematiky sa týkajú. Cieľ, 
a samotný Hlina to priznáva, je zviditeľniť sa. Niekedy argumentu-
je napríklad takto – som poslanec, nie som právnik, nemám vysokú 
školu, nehanbím sa za to, ale máme problém s tým a s tým. Ja 
dôrazne žiadam vládu, aby to hneď vyriešila, ja síce neviem ako, ale 
veď nech to nejako vymyslí. Okamžite, lebo ak to nebude do zajtra, 
zatarasím vchod do príslušného ministerstva, lebo ja ich poznám, 
oni beztak nič nerobia. 
   Poslanec Hlina teraz zaútočil v sále na druhého poslanca. Keď 
mladý poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha (vzdelaním filozof a vyso-
koškolský učiteľ) adresoval Ivanovi Miklošovi, ktorý argumentačne 
vyjadril k meritu zákona poznámku, že „a k pánovi Miklošovi, to už 
iba kroch kroch“, alebo keď Martvoň bývalého prorektora univerzi-
ty Komenského Petra Osuského označil za univerzitného šaša, tam 
by sa možno dala čakať tvrdšia reakcia. Neprišla, obaja napadnutí 
sa vedia povzniesť a uvedomujú si, že mladí poslanci, ktorí na nich 
útočia, im nesiahajú ani po členky. Oproti tomu Martvoňove slová 
na Hlinu neboli až tak expresívne. Hlina naopak ukázal, že päste 
patria k výbave poslanca, ktorému sa nepáčia slová oponenta. Hoci 
údery veľmi rád rozdáva, nenaučil sa ich prijímať, hoci má už po 
štyridsiatke. Politiku berie Hlina veľmi osobne, čo je na jednu stra-
nu pekné, na druhú je nemožné v nej týmto štýlom pôsobiť dlho-
dobo. Fyzickým atakom v sále na vystupujúceho poslanca prekročil 
Hlina všetky hranice. Vládny Smer-SD jeho útok pravdepodobne 
využije na presadenie svojich predstáv pri zmenách v rokovacom 
poriadku. 
   My všetci ostatní by sme prijali, ak by si politické elity po inci-
dente vstúpili do svedomia, začali verejne aj prakticky presadzovať 
slušnosť vo verejnom živote a násilie a agresivitu odložili bokom. 
Áno, nikto sa z toho nenaje, ako s obľubou hovorí slovenský premiér, 
ale na kultúru národa vplývajú aj iné ako materiálne veci. Mám 
dve deti v predškolskom veku a bohužiaľ, slovenský parlament si 
prechádza obdobím materskej školy. Nebi sa, keď ti berú hračku, 
nekrič vždy, keď niekto povie niečo, čo sa ti nepáči.  

Martin Guzi
Ilustrácia Zuzana Štancelová 
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Po bratislavskej Vajnorskej ulici sa valili davy ľudí, staré elek-
tričky s otvorenými vozňami boli ovešané fanúšikmi. Všetci 
mali spoločný cieľ – Tehelné pole. Tamojší štadión praskal 

pri futbalových zápasoch vo švíkoch. Desaťtisícové návštevy boli 
samozrejmosťou, keď prišla Trnava, alebo pražské celky Sparta, 
Slavia či Dukla, vzrástli aj trojnásobne. A pri dôležitých zápasoch 
reprezentácie sa v hľadisku tiesnilo aj päťdesiat tisíc divákov. Fut-
balový stánok bol doslova legendou. Teraz však doslúžil a začala sa 
písať jeho nová kapitola...
   Počas tej predchádzajúcej bolo na štadióne veľa skvelých zápa-
sov. Často tu hrávala československá reprezentácia, ktorá mala toto 
prostredie rada. Tehelné pole bolo chrámom, kde sa rodili slávne 
víťazstvá a veľké postupy. Či už na majstrovstvá sveta 1954 vo Švaj-

čiarsku, 1962 v Čile, alebo na pamätný európsky šampionát 1976 v 
Juhoslávii i o štyri roky neskôr v Taliansku. „Bývalo tam fantastické 
prostredie. Tribúny boli pravidelne nabité na prasknutie, slovenskí 
fanúšikovia nás dokázali povzbudzovať od prvej do poslednej minú-
ty. Vytvárali atmoféru, ktorá nám dávala vedomie sily a neporazi-
teľnosti,“ zaspomínal si na bratislavské zápasy Ladislav Vízek. Jeho 
kolega z reprezentácie a z pražskej Dukly Zdeněk Nehoda dodal: 
„Slovenské publikum bývalo fantastické a hnalo nás za výhrami.“ 
Na Tehelnom poli sa hralo veľa kľúčových kvalifikačných zápasov. 
Aj ten koncom októbra 1975, keď sme hostili Anglicko. Zápas sa 
hral netradične dva dni... V stredu podvečer totiž prišla taká veľká 
hmla, že nebolo vidno na krok a stretnutie po šestnástich minútach 
rozhodca ukončil. Opakovalo sa na druhý deň popoludní a naši 
urobili veľký krok k postupu na ME. Dôležitý vyrovnávajúci gól na 
1:1 zaznamenal práve kanonier Nehoda...
   Tehelné pole bolo domovským stánkom bratislavského Slovana. 
,,Na tomto ihrisku hrali najlepší hráči a najlepšie mužstvá sveta. Pre 
každého slovenského a československého futbalistu bolo cťou, že mohol 
hrať na tomto štadióne. Ťažko dnes opísať, koľko radosti a potešenia 
tento štadión priniesol Slovákom a predovšetkým Bratislavčanom,“ 
povedal bývalý spoľahlivý obranca belasých Anton Urban. V bývalej 
československej lige odohral 279 zápasov, bol kapitánom čs. tímu, ktorý 
získal na olympijských hrách 1964 v Tokiu striebro. ,,Mám posvät-
né pocity voči tomuto starčekovi, ktorý momentálne končí svoju púť. 
Právom mu patrí veľká vďaka za všetko krásne, čo sa na ňom udialo 
za tých viac ako 70 rokov.  Veľmi si želám, aby som sa dožil chvíle, 
keď sa opäť jeho hľadisko bude plniť divákmi tak, ako sa to dialo za 
našich mladých rokov,“ neskrýval optimizmus Anton Urban, ktorý na 
Tehelné pole prišiel v roku 1947 a dres Slovana si s výnimkou dvojroč-
nej vojenčiny (1954 - 1956) obliekal dlhých devätnásť rokov (1948 
- 1968). 

Začali búrať legendárny bratislavský futbalový štadión

Nové Tehelné pole

Takto by mal vyzerať nový štadión

Radosť divákov po zisku federálneho titulu Slovana v roku 1992
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   Jeho spoluhráčom bol aj brankár Alexander Vencel. Na Tehelné 
pole prišiel v roku 1961, pôsobil tam pätnásť rokov, počas kto-
rých získal tri federálne tituly a prispel k nevšednému triumfu: v 
roku 1969 získal Slovan Pohár víťazov pohárov. Ako jediný z býva-
lého Československa vyhral európsku trofej. Mimochodom, Ven-
cel má z finálového zápasu v Bazileji s FC Barcelona cennú trofej 
– loptu.  Dva roky žil v malom byte priamo na štadióne, kým si 
nenašiel s rodinou nové bývanie. Vtedy sa mu narodil syn Alexan-
der, ktorý sa učil na Tehelnom poli chodiť a potom sa stal takisto 
výborným brankárom, presadil sa aj vo Francúzsku. „S Tehelným 
poľom som zviazaný viac ako polstoročie,“ vraví Alexander Vencel 
st. Aký bol jeho prvý kontakt s týmto štadiónom? ,,Možno som ho 
videl z niektorého zo stromov... Mal som vtedy dvanásť rokov, keď ma 
strýko zobral na futbal. Na štadióne bolo vtedy 60 tisíc divákov a ja 
som nič nevidel. Tak mi strýko poradil, aby som vyliezol na strom. 
Odtiaľ som sledoval, ako sme vtedy hrali.“ A ako vidí bývalý bran-
kár súčasnosť? „Prišiel ten čas, na ktorý sme všetci čakali. Verím, že 
spomienky a nostalgia pri pohľade na okolie Tehelného poľa rýchlo 
pominú a na novom štadióne bude opäť eufória a krásne zápasy. Bolo 
tu nádherne, avšak prišla  chvíľa, kedy aj toto treba zmeniť a dúfam, 
že k lepšiemu.“ Nový stánok sa stane národným štadiónom, ale Vencel 
dodáva, že popri tom by mal jeho názov zostať taký, aby sa udržala 
tradícia i kontinuita so slávnou minulosťou. „Môj návrh je jasný, inak 
sa štadión ani nemôže volať – bude to Nové Tehelné pole,“ dodala 
brankárska legenda. 
  Štadión prešiel počas svojej prvej etapy niekoľkými zmenami. Pri-
budol nový trávnik a rozšírenie kapacity, postavili umelé osvetlenie, 
vytvorili  iba miesta na sedenie atď. Spočiatku k nemu neodmys-
liteľne patrila tribúna na státie. Mala názov – proletárska. „Na nej 
boli vždy najlepší fanúšikovia. Súperovi krídelníci na tej strane veľa 
neuhrali, lebo tá kulisa bola fantastická. Naša generácia si doma na 
Tehelnom poli verila, aj keby došiel kombinovaný majster sveta, 
pretože sme tu mali výborné zázemie,“ povedal bývalý obranca Ľu-
dovít Zlocha. S Tehelným poľom je zrastený, veď vyrastal neďaleko. 
V belasom drese získal všetky československé tituly – žiacky, doras-
tenecký i seniorský a tiež prispel k zisku Pohára víťaza pohárov. 

Nezabudnuteľné časy prežil v Slovane aj Jozef Vengloš. Ako hráč i 
ako tréner: „Slovan bol pre mňa symbolom už v rodine, keďže môj 
strýko zaň hrával. Ako hráč najradšej spomínam nielen na krásne 
návštevy, ale aj na ľudí, ktorí v tom čase v Slovane pôsobili.“ Ani 
Jozef Vengloš nechýbal na Tehelnom poli 10. júla 2013. V tento 
deň začali chátrajúci štadión búrať. V priebehu asi dvoch rokov by 
tu mala vyrásť nová aréna pre zhruba 20 tisíc divákov. Plány na jej 
výstavbu oživil majiteľ Slovana, podnikateľ Ivan Kmotrík. Ohlá-
sil, že celý komplex zahrňujúci štadión, administratívne priestory, 
byty a ďalšiu infraštruktúru by mohol stáť sedemdesiat miliónov 
eur. Definitívny rozpočet bude známy po výbere stavebnej firmy. 
Štát by mal prispieť na štadión sumou zhruba do 27 miliónov eur. 
Na Tehelnom poli bude hrať po vstupe štátu do jeho financovania 
reprezentácia bezplatne.
   Pripomeňme si Tehelné pole ešte niekoľkými faktami. Najskôr v 
súvislosti s reprezentáciou.
   Futbalový štadión  otvorili 16. septembra 1940. Prvý medzištátny 
zápas tam odohralo mužstvo Slovenska o necelý rok – 7. septemb-
ra 1941 proti Chorvátsku 1:1. Počas druhej svetovej vojny tam 
zohrala slovenská reprezentácia v rokoch 1941-1943 päť zápasov.  
x   Československé reprezentačné mužstvo debutovalo na Tehel-
nom poli 31. októbra 1948 vo víťaznom zápase s Rakúskom 3:1. 
Nasledovalo ďalších 36 medzištátnych zápasov s 24 súpermi. Naj-
viac s Rumunskom – 3, dvakrát sa čs. mužstvo stretlo s jedenástimi 
reprezentáciami. Hralo aj s piatimi majstrami sveta – Anglickom, 
Brazíliou, Talianskom, Španielskom a Francúzskom. Posledný, 37. 
zápas odohral čs. výber na Tehelnom poli 19. augusta 1992 so súpe-
rom, s ktorým tu začínal – s Rakúskom. Stretnutie prinieslo remízu 
2:2. x Potom už nasledovala slovenská éra. Prvý zápas zohral výber 
trénera Vengloša 20. apríla 1994 s Chorvátskom. Celkove zohrala 
slovenská reprezentácia v rokoch 1994-2009 na Tehelnom poli 44 
stretnutí s 32 súpermi. Najviac sme sa stretli s českým výberom 
– štyrikrát. K piatim majstrom sveta, ktorí tu hrali s čs. mužstvom, 
pribudol šiesty – Nemecko.  x Reprezentačná rozlúčka s Tehelným 
poľom prišla 14. novembra 2009. Slovenské mužstvo pod vedením 
V. Weissa zdolalo pred 7 000 divákmi USA 1:0. Desiateho júla 
2013 začali Tehelné pole, na ktorom odohrali celkove asi 2 700 
zápasov,  búrať...

Priblížme si niektoré významné zápasy, ktoré tu odohrali.
   ŠK Bratislava – Hertha Berlín, 27. október 1940, prvý med-
zinárodný zápas. x  ŠK Bratislava – Derby County 3:1 (3:0), 
18. máj 1946. Do Bratislavy prišiel rok po vojne čerstvý víťaz Ang-
lického pohára. V prvom polčase videlo nabité hľadisko - 20 tisíc 
divákov - vynikajúci výkon domácich. Najmä tretí Korostelevov 
gól bol ukážkový, z voleja trafil šibenicu. Angličania ho chceli oka-
mžite kúpiť, ale Martinčan v septembri podpísal Juventusu Turín.  
x Slovan Bratislava – Botafogo Rio de Janeiro 0:2 (0:2), 12. júl 
1955. Aj keď išlo len o priateľský zápas, bola to mimoriadna uda-
losť. Prvý raz sa v Bratislave predstavilo slávne brazílske mužstvo s 
jedným z najlepších hráčov histórie Garrinchom. Hľadisko rozširo-
vali, zápas sledovalo až 50 tisíc divákov. Ošiaľ bol nevídaný, všet-
ky vstupenky sa za dva dni vypredali. x  ČH Bratislava – Celtic 

Slovanistické legendy v súčasnosti (zľava): Alexander Vencel st., 
Jozef Vengloš, Anton Urban, Ľudovít Zlocha, Jozef Čapkovič

Tehelné pole zhruba pred desiatimi rokmi Chátrajúce Tehelné pole
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Hlučná 
samota – 
vynález 
současné 
společnosti?

Období letních dovolených je za námi, ale řada obyvatel 
zejména menších obcí místo relaxace spíš prodělala ner-
vové trauma. Demokracie a svoboda totiž končí tam, 

kde začínáme obtěžovat nebo ubližovat ostatním. Tento výklad si 
bohužel řada podnikatelů či obyčejných lidí nepřipouští. A protože 
žijeme ve společnosti, kde je měřítkem úspěšnosti finanční zisk, 
jsou peníze to jediné, co řadu osob zajímá. Výsledek? Odcizení, 
egoizmus, ztráta empatie a nedostatek porozuměni pro druhé... 
Někde tam bych hledal kořeny problémů, kterým se chci věnovat v 
dnešním článku. Vycházím přitom ze skutečného příběhu, který se 
stal a který bohužel není ojedinělý.

Víno (pivo), ženy, zpěv! Ideální dovolená řady spolu-
občanů.
   Na břehu nad hladinou jedné nejmenované vodní přehrady v 
Čechách je mezi stromy zalesněného kopce roztroušeno několik 
desítek vil, chat a rodinných domů. Většina lidí tady bydlí trvale 
a je náležitě pyšná na tuto oázu klidu a pohody. Idylka obyčejně 
končí příchodem léta. V období dovolených totiž na protější straně 
jezera strhnou bednění z oken provozovatelé barů, okolních kempů 
a chatiček a začne tolik očekávaná letní sezóna. Vyznačuje se mimo 
jiné tím, že středy, pátky a soboty hraje u baru živá kapela k tanci 
a dobré náladě. V žíznivých krcích bavících se návštěvníků mizí 
jeden panák za druhým a peněženka pana podnikatele se utěšeně 
vzdouvá. Reproduktory ochotně chrlí hity jeden za druhým, někdy 
do dvou, jindy i do pěti do rána, podle přání zákazníků. Vše by 
bylo v pořádku, kdyby...

Ať to stojí, co to stojí, jen když to sype!
   ...kdyby svým hlukem neobtěžovali domorodce na protějším bře-
hu. Někteří raději zavřou okna a snaží se v letním vedru usnout v 
uzavřené místnosti. Jak jistě tušíte, není to věc jednoduchá. Jiní 
nechají okna otevřená a nespavost způsobenou virválem se snaží 
vyřešit tak, že v noci pracují a přes den spí. No a další dávají před-
nost práškům...
   Smutní hrdinové tohoto příběhu se pokusili věc řešit přes úřady. 
Řekli si, že přece není možné, aby je někdo hlukem osm až deset 
týdnů v roce terorizoval. Rozhodli se, že osloví krajskou hygienickou 

Glasgow 1:1 (0:0), 18. november 1959. Majster ČSR v 1. kole 
EPM najskôr podľahol v Glasgowe 3:4, pričom víťazný gól padol 
20 sekúnd pred koncom.  Záujem o odvetu bol obrovský a predalo 
sa viac vstupeniek, ako bola kapacita. Nevydržali ani bariéry, jedna 
praskla a stovky ľudí sa prevalili na plochu. Hralo sa pred rekord-
nou návštevou vyše 60 tisíc ľudí, akú Tehelné pole už nikdy potom 
z bezpečnostných dôvodov nezažilo. ČH zachraňovala v závere 
remízu a vypadla.  x ČSSR – Škótsko 4:0 (3:0), 14. máj 1961. 
Dôležitá kvalifikácia o postup na MS. Čs. mužstvo hladko vyhralo 
a vybojovalo si rozhodujúci duel. V Belgicku potom opäť zdolalo 
Škótsko 4:2, postúpilo na MS do Čile, kde získalo nečakané strieb-
ro. x  ČSSR – Portugalsko 0:1 (0:1), 25. apríl 1965. V boji o sve-
tový šampionát v Anglicku 1966 pochoval čs. nádeje na rozbah-
nenom ihrisku legendárny Eusébio. Gólom už v 20. min. vyrazil 
dych 60tisícovému kotlu. Tesne pred prestávkou Weiss, čerstvý otec 
budúceho trénera slovenskej reprezentácie, spálil penaltu... Čs. tím 
prehral, hoci od 4. min hrali Portugalčania bez zraneného Mende-
sa, len s desiatimi hráčmi. x  ČSSR – Brazília 3:2 (2:1), 23. jún 
1968. Prvý i posledný raz hrali reprezentanti Brazílie v Bratislave, 
priateľský zápas sledovalo beznádejne vypredané Tehelné pole (60 
tisíc divákov). Pelé neprišiel, ale ostatné hviezdy nechýbali – Car-
los Alberto, Tostao, Rivelino, Jarzinho, Edú… Bol to slávny zápas 
Jozefa Adamca, ktorý strelil do Félixovej siete tri góly.  x ČSSR – 
Anglicko 2:1 (1:1), 30. október 1975. Čs. tím s ôsmimi sloven-
skými hráčmi v základnej zostave si dôležitým víťazstvom otvoril 
dvere na ME 1976, kde vybojoval senzačný titul. Silný anglický 
výber zložili gólmi Nehoda a Galis. Zápas sa hral pôvodne už o deň 
skôr, ale rozhodca ho ukončil pre hmlu v 16. min.  Na druhý deň 
sa hralo popoludní, ale do hľadiska prišlo aj tak 55 tisíc divákov. Po 
prvý raz sedeli aj na novovybudovanej tribúne. x  ČSSR – Francúz-
sko 2:0 (0:0), 4. apríl 1979. S kapitánom Ondrušom a v strede 
poľa so súčasným trénerom reprezentácie Kozákom pred 50 tisíc 
nadšenými divákmi, ktorých neodradil ani lejak, vybojovali domáci 
po prestávke cenné víťazstvo v kvalifikácii ME 1980 (tam potom 
vybojovali bronzové medaily). Francúzi boli celý zápas nepríjemní 
a výborne ich dirigovala najjagavejšia hviezda Platini.  x Slovan 
Bratislava – Real Madrid, 1:2 (0:1),   18. september 1991. Prvé 
kolo Pohára UEFA. Za Slovan skóroval Dubovský, ktorý neskôr 
prestúpil práve do Realu. V odvete bola remíza 1:1, no postúpil 
podľa očakávania Real.  x Slovan – Myjava 0:0,  25. november 
2009. Tento zápas nie je síce významný, ale spomenúť ho treba: 
bol to úplne posledný zápas na Tehelnom poli, odveta štvrťfinále 
Slovenského pohára. 

Svetozár Okrucký
Foto archív autora

Bagre búrajú Tehelné pole
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Jak postupovat, pokud nás někdo obtěžuje nadměr-
ným hlukem?
   V zásadě existují tři možnosti řešení pro obyvatele, které obtěžuje 
hluk linoucí se z hudebních produkcí:
   1/ informovat se na stavebním úřadě, zda je produkce povolena, 
pokud ne, dejte oznámení na úřad a žádejte nápravu stavu
   2/ pokud by podle stavebního odboru byla produkce povolena, je 
třeba jít na krajskou hygienickou stanici a dát podnět, zda se touto 
činností neporušují hygienické normy. Krajská hygienická stanice 
musí v takovém případě provést šetření. Pokud zjistí, že jsou poru-
šené normy, musí zjednat nápravu
   3/ obrátit se na Policii České republiky, aby bylo zahájeno pře-
stupkové řízení v případě, že se jedná o porušování zákona
   Všechny tyto tři způsoby ochrany jsou postupy na sobě zcela 
nezávislé a občané je mohou kombinovat. To znamená, že mohu 
podat podněty na všechny tři subjekty dohromady nebo zvlášť, ale 
nikdy se mi nemůže stát, že např. krajská hygienická stanice bude 
svůj postup podmiňovat protokolem od Policie České republiky, 
nebo že stavební úřad bude svůj postup podmiňovat protokolem 
od krajské hygienické stanice atd. Každý z oslovených musí postu-
povat samostatně.

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová

stanici. Ta na jejich podnět skutečně provedla míst-
ní šetření a zjistila, že provozovatel nemá povolení 
provozovat stavbu s hudebními produkcemi. Svoje 
stanovisko postoupila k prošetření odboru výstavby 
a územního plánování na příslušný městský úřad. 
Tentokrát se veselí a práskání šampaňského ozýva-
lo z míst, kde bydleli starousedlíci. „Happy end?“ 
Kdepak, jak je u nás zvykem spíš deziluze.

Byrokratický šiml živený leností úřední-
ků a motivovaný milodary od podnikate-
lů dokáže divy.
   Po prověření podnětu z krajské hygienické sta-
nice vydal příslušný stavební odbor stanovisko, ve 
kterém se vyjádřil, že nebyly shledány důvody k 
jakémukoli řízení z věci úřední. A basta fidli! Smut-
ným a nevyspalým domorodcům zbyly oči pro pláč 
a prázdné lahve od vína. Avšak, aniž to kdokoli z 
nich čekal, zableskla se jistá jiskřička naděje. Úřed-
níci krajské hygienické stanice se nespokojili s vyjá-
dřením příslušného živnostenského úřadu a podali 
podnět na krajský úřad. Teprve na základě vyjádře-
ní „Kraje“ provedl příslušný stavební úřad opětov-
né šetření a tentokrát byl vlastník stavby vyzván, 
aby stavbu provozoval bez hudebních produkcí. 
Salto mortale úředníků příslušného stavebního 
úřadu bylo impozantní, ale mělo kyselou příchuť. 
Podnikatel si z výzvy nic nedělal a živá hudba vesele 
vyhrávala dál. A úředníci ze stavebního odboru se 
tvářili, jako by udělali svým povinnostem zadost a 
dál už je situace ohledně produkce živé hudby a 
nerespektování provozovatele nezajímala.   

Právnělegislativněúřednickoneochotno-
komunikačněstavebněúřední guláš.  
   Snažili se. Opravdu se snažili zmučení domorodci 
poukázat na to, že rušení hudbou, zpěvem a řevem 
neustále pokračuje. Ač na porušování v užívání 
stavby upozorňovala krajská hygienická stanice i 
krajský úřad, bylo to obyvatelům platné jak mrt-
vému zimník. Úředníci na stavebním úřadě tvrdili, 
že mají nějakou pracovní dobu a po ní přece nebu-
dou chodit sledovat situaci v provozovnách. Jestli prý chtějí něco 
stěžovatelé řešit, mají přinést protokol od příslušníků Policie České 
republiky. Jenže policisté nešťastným obyvatelům řekli, že jim pro-
tokol do rukou nedají. Ten si prý musí vyžádat stavební úřad. A tak 
pořád dokola, pějme píseň dokola a dokola a dokola.
   Bože, proč jenom jsi stvořil ten svět tak složitý! Anebo, že by za 
tím byla lidská hloupost a neschopnost? A třeba i obálka ve správ-
nou chvíli na správném místě? Ne, nepodsouvejme nikomu takové 
vlastnosti bez toho, aniž bychom takovou hanebnost mohli jed-
noznačně a nade vší pochybnost prokázat. Vždyť ani v krabici od 
vína, proti očekávání jejího majitele, nemusí být víno, ale sedm 
milionů...

Slibně rozehraná partie zubožených občanů s úředníky 
stavebního úřadu zůstala vězet na mrtvém bodě.
   Vypadá to tak, že si v mnoha případech občané České republi-
ky platí úředníky nikoli proto, aby je ochraňovali a pomáhali, ale 
proto, aby měli s kým o svá práva bojovat. Zatímco státní či obec-
ní zaměstnanci úřadů mají čas a pohodlí na to, aby se mohli do 
hloubky ponořit do příslušných zákonů, norem a nařízení, občan 
se musí zpravidla ohánět na jiném poli, aby uživil rodinu. A když 
už mu nějaký ten volný čas zbude, rád by relaxoval. Pak není divu, 
že se v problematice neorientuje a ve svém postupu chybuje. Proto 
si myslím, že následující právní rady je možno vyvažovat zlatem. 
Dvaceti čtyř karátovým.
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Šírenie cyrilometodského odkazu
   Nie príliš známa je skutočnosť, že Jánošíkovo rodis-
ko Terchová bola aj miestom zrodu ďalšej dnes už 
tiež legendy. V roku 1990 bola totiž táto obec prvým 
miestom na území Česko-Slovenska, kde sa uskutoč-
nili Cyrilometodské dni! Aj preto, že tunajší rímsko-
katolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku 
zasväteným solúnskym bratom. História prezrádza, že 
od druhej polovice 30. rokov 20. storočia Terchovci 
pociťovali potrebu väčšieho a priestrannejšieho chrá-
mu. S konkrétnou myšlienkou nakoniec prišiel svieži 
mladý um a silná viera mladého kňaza Štefana Bitte-
ra. Hneď po príchode na svoje kňazské pôsobisko bol 
nadšený prostredím a hlavne ľuďmi. Neskôr spomí-
nal, ako na Polnočnej omši i na Božie narodenie býval 
vtedajší Kostol svätého Martina preplnený. „Srdce mi 
plesalo vianočnou radosťou a začal som byť hrdý na to, 
že môžem byť farárom takýchto farníkov. Jedno mi však 
prišlo veľmi ľúto: všetci sa nedostali do kostola... Po pár 
rokoch som svoju veľkú túžbu, vybudovať nový kostol, 
prejavil verejne. A bol som šťastný, že veriaci i vedúci 
činitelia obce súhlasili...“                                                                 
   Na jeseň roku 1942 už bola stavba postavená, 
omietnutá a pokrytá dreveným šindľom. Ešte raz 
však osud vyskúšal silu ľudí. Začiatkom jari 1943 
neobišiel krutý vír vojnového besnenia ani Terchovú. 
V apríli popolom ľahlo veľa domov, plamene zhltli i 
farskú budovu. Vtedy sa ponúklo riešenie. Priam ako-

Patróni Európy i Matica
V lete viac ako inokedy rezonovali spoločenské, spomienkové i kultúrne podujatia úzko súvisiace s 1150. výro-
čím príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie obývané našimi predkami. S odkazom týchto spo-
lupatrónov Európy úzko súvisí aj ďalšie výročie a život jedinečnej slovenskej ustanovizne, Matice slovenskej… 
K obom súvisiacim udalostiam sa vraciame v nasledujúcich riadkoch.

Kostol má novú strechuImpozantný chrám i koncert
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by vopred pripravené zhora a realizované ľuďmi na 
zemi. Poškodeným ponúkla prístrešie hrubá stavba 
kostola. Medzi jeho múry sa uchýlili ako domov. 
Slávnostná konsekrácia Kostola sv. Cyrila a Meto-
da v Terchovej sa udiala v októbri 1949 za prítom-
nosti významného nitrianskeho arcibiskupa Dr. E. 
Néczeya. Príbeh kostola, ľudí a človeka môže mať 
len jediné zákonité zakončenie. Po arcibiskupovom 
boku v tých okamihoch hrdo slúžil svätú omšu otec 
myšlienky nového chrámu vdp. Štefan Bitter. Kto 
iný?! 
   Interiér kostola prešiel dodnes mnohými preme-
nami. Priečelie vyplnili drevené plastiky solúnskych 
vierozvestov, cyrilometodskú tematiku v interiéri 
evokujú pôsobivé okná. Sú na nich vyobrazené motí-
vy práve z daného obdobia. Rastislav píše žiadosť 
byzantskému cisárovi Michalovi III., solúnski bra-
tia prijímajú poverenie na misiu, „zhotovujú“ reč 
i písmo, učia nových veriacich, po neľahkom živote 
dokonávajú jeden po druhom svoju významnú púť 

pozemským životom... Z posledného obdobia vzišli impozantné 
sochy vierozvestov nad hlavným vchodom. Ešte  niečo podstatné 
a aktuálne. V máji začali Terchovci pokrývať svoj kostol novou 
strechou, vlastnými silami a za vlastné. Aby aj takto prejavili svoj 
úprimný vzťah k viere, ale aj k odkazu predkov. Terchovský kostol 
predstavuje architektonickú dominantu obce i doliny. Stal sa vyhľa-
dávaným miestom a inak to nebolo ani počas Cyrilometodských 
dní 2013...                
   Nielen pre spomínané prvenstvá, ale aj vďaka zanieteným ľuďom 
a spojenej ochote vybudovať jedinečnú a silnú tradíciu sú CMD 
stále živým a silným impulzom. V dňoch 4. – 7. júla sa konal už 
ich 24. ročník. Hoci ešte v úvodný štvrtok sa program kvôli počasiu 
menil, nič nemohlo narušiť celok podujatia. Piatok otvorila sviatosť 
zmierenia a dvojica svätých omší. Mimoriadnym zážitkom bola 
Staroslovienska omša Pavla Kršku pre sóla, miešaný zbor, komorný 
súbor a organ, ktorú celebroval Mons. Ladislav Stromček, generál-
ny vikár Žilinskej diecézy. Popoludnie v kostole patrilo hudobno-
dramatickému pásmu Cyril a Metod. Sobota sa začala Liturgiou sv. 
Jána Zlatoústeho, gréckokatolíckou svätou omšou, ktorú celebroval 
arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. 
Atmosféru doplnil miešaný chrámový zbor Chrystomos z Vranova 
nad Topľou. Dramaturgicky výborne ju bezprostredne po skončení 
doplnilo slávnostné uvedenie nového knižného vydania veľbásne 
Proglas s príznačným názvom Evanjeliu svätému som predslovom. 
Nedeľa býva tradične najbohatšia. Po skončení svätej omše, celeb-
rovanej P. Jánom Halamom, SVD, provinciálom, sa od kostola 
hore Terchovou vydala živá stužka. Terchovský ľud a muziky viedli 
veriacich v procesii na vrch Oravcové. Tu už svätú omšu celebroval 
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Bodkou za ďalším ročníkom 
celého podujatia bol galakoncert Slovenskej filharmónie.                                                                                       
  Zmysel a naplnenie Cyrilometodských dní najlepšie precítil kaž-
dý, kto počas štyroch dní aspoň na chvíľu pobudol v Terchovej. 
A či navštívil aspoň jedno z  podujatí a prostredníctvom bohat-
stva myšlienok a hĺbky viery v nich zakomponovaných precítil 
ohromnú silu vyvierajúcu až z hĺbky času... Silnejšiu ako sila búrky, 
čo párkrát zahrmela nad Terchovou a či neďalekými Tiesňavami, 
Vrátnou, Malým i Veľkým Rozsutcom. Po skončení CMD 2013 
sme oslovili riaditeľa tamojšieho MKS Ruda Patrnčiaka, ktorý nám 
povedal: „Najväčšie poslanie vidím v objasnení a priblížení posolstva 
Sv. Cyrila a Metoda širokej verejnosti. V prijatí a uvedomení si zmyslu 
a poslania ich misie. Tu nejde len o to, aby sme si zopakovali dejepis, 
ale dôkladne sa zaoberali ich odkazom, ktorý je dnes taký aktuálny, 
ako v časoch, keď prišli na Veľkú Moravu.“  M. Zajac: „Ide o pripomí-
nanie si, zveľaďovanie a šírenie nadčasového odkazu solúnskych vieroz-
vestov, prostredníctvom čoho môžeme zasievať impulzy a námety, aby 
toto posolstvo bolo živé i žité.“ Ostáva nám s týmito presvedčenými 
slovami vrelo súhlasiť a tešiť sa na budúci rok. 

Medzi ocenenými bol aj režisér Juraj JakubiskoSlávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda
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Matica je záväzok i výzva
   Vo vtedajšom Turčianskom Svätom 
Martine sa 4. augusta 1863, teda pred 
150 rokmi konalo zakladajúce valné 
zhromaždenie Matice slovenskej. Tým-
to aktom fakticky vznikla najvýznam-
nejšia kultúrno-spoločenská inštitúcia 
v dejinách slovenského národa. V mes-
te sa zišlo okolo 5000 ľudí, ktorí sa v 
atmosfére kypiacej národným sebauve-
domím stali spoluzakladateľmi Mati-
ce. Stretnutie malo najskôr duchovný 
charakter: v rímskokatolíckom kosto-
le a neskôr v evanjelickom chráme sa 
konali služby Božie. Pravdaže, aj na 
počesť tisíceho výročia príchodu Kon-
štantína a Metoda na Veľkú Moravu 
(tu je v úvode spomínaná previazanosť 
a časová následnosť udalostí!). Potom 
sa konalo samotné zasadnutie prvých 
matičiarov, rokovanie otvoril Ján 
Francisci, ktorý bol jeho predsedom. 
Znie to dnes prekvapivo, no inštitúcia 
dostala dokonca dar 1000 zlatých od 
rakúskeho cisára. Na porovnanie, Francisci predložil zhromažde-
niu aj medzi ľudom zozbieraných 94 tisíc zlatých na vznik Matice. 
Valné zhromaždenie prijalo zároveň uznesenie, že MS založili „na 

tisícročnú pamiat-
ku pokresťančenia a 
založenia písomníctva 
slovanského“. Účastníci 
zvolili predsedu i pod-
predsedu Matice. Stali 
sa nimi rímskokato-
lícky banskobystrický 
biskup Štefan Moyses 
a evanjelický superin-
tendant Karol Kuzmá-
ny. Bol to pozoruhod-
ný výsledok dohovoru 
rozhodujúcich konfesií 
na Slovensku, ktoré 
v žičlivej atmosfére 
navrhli svojich kandi-

dátov na dané posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľmi národnej 
ustanovizne, ktorá sa stala nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou 
národa slovenského a po rôznych transformáciách žije a pracuje 
dodnes.
 V dňoch 1. – 4. augusta 2013 sa konali v Martine Národné matičné 
slávnosti, vrchol osláv 150. výročia založenia MS. Podujatie otvoril 
Kongres Matíc slovanských národov a pokračovalo vernisážou výsta-
vy Posvätný odkaz s podtitulom Svätí Cyril a Metod v slovenskom 
výtvarnom umení. Počas druhého dňa sprístupnili ďalšiu výstavu 
Matica v národe – národ v Matici. Tento deň ozvláštnila aj sláv-
nostná prezentácia striebornej zberateľskej mince, poštovej známky 
a najnovšej knižnej publikácie o dejinách MS Vrastanie do času 
od dlhoročného matičiara a „dvorného“ historika inštitúcie Tomáša 
Winklera. Vyvrcholením dňa bolo slávnostné sprístupnenie Parku 
sv. Cyrila a Metoda v areáli MS a odhalenie ich súsošia, ako aj búst 
Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V sobotu 
Martinom prešiel sprievod matičiarov, ktorý sa skončil v amfiteátri. 
Tu program pokračoval vystúpeniami folklórnych súborov a skupín 
z celého Slovenska. Počas slávnostného galaprogramu Ochrankyňa 
národa boli pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky 
ocenené Cenou dvadsaťročia osobnosti v 20 kategóriách národné-
ho, politického, kultúrneho, vedeckého, umeleckého, duchovného, 
hospodárskeho a spoločenského života. Za všetkých ocenených sa 
poďakoval bývalý prezident ČR Václav Klaus. Záverečným dňom 
slávností bola nedeľa a tá patrila slávnostným bohoslužbám, orga-
novému koncertu i Matičnej nedeli v Múzeu slovenskej dediny. 

Hlavnými organizátormi Národných matičných slávností, ktoré sa 
uskutočnili pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, boli Mati-
ca slovenská a Mesto Martin. „Nikto doteraz nesformuloval zmysel 
života, poslanie a úlohy slovenského národa lepšie, než je to zapísané 
v stanovách Matice slovenskej.“ V príhovore počas galaprogramu aj 
toto povedal premiér Fico a pokračoval: „Matica vznikla ako spolok 
demokraticky zdola, aby vytvárala vedomie slovenskej aj slovanskej 
súdržnosti. Stala sa z nej vedecká inštitúcia, v ktorej sú prvopočiatky 
vedeckých ústavov dnešnej Slovenskej akadémie vied. V Matici sa tiež 
zrodilo múzejníctvo v Muzeálnej slovenskej spoločnosti a v Matici sa 
tiež zrodili základy archívnictva, knihovedy, etnografie, zbierania ľu-
dovej slovesnosti, zvykov a tradícií...“ 
  Musíme pripomenúť, že sú dni slávnostné a dni všedné. Tých 
druhých je viac a treba dodať, že práve tie a hlavne ľudia, čo dnes 
pracujú v Matici slovenskej a profilujú jej tvár i reálne výstupy prá-
ce, musia dokázať status veľkej minulosti prenášať aj do dní 21. 
storočia. Aby Matica bola po každej stránke živým a potrebným 
organizmom a naopak, nebola často len rozpačito vnímaným sym-
bolom. Veď aj v októbri tohto roku ju čaká dôležité valné zhro-
maždenie, na ktorom matičiari rozhodnú o mnohých dôležitých 
veciach. Ba o Matici vôbec... 

Text a foto Igor Válek

Privítanie v Martine: Klaus, Fico a Tkáč

Unikátna púť a svätá omša na vrchu Oravcové                            

Z galaprogramu v amfiteátri
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Od konskej železnice 
po 160 km/h
Železnica vedúca z Bratislavy do Žiliny patrí dnes k najviac využívaným a najdôležitejším železničným tratiam 
na Slovensku. Keďže jej väčšia časť, od Leopoldova po Žilinu, vedie údolím Váhu, dostala názov Považská. Jej 
počiatky sú však zložitejšie, nakoľko vznikla spojením viacerých úsekov postavených rôznymi spoločnosťami. 
Jedným z nich je aj na Slovensku najstaršia konská železnica Bratislava – Trnava ( - Sereď).  Výstavba celej trate 
trvala dovedna 45 rokov. Od ukončenia jej výstavby uplynulo v roku 2013 presne 130 rokov. 

V 30. rokoch 19. storočia už existo-
vali prvé plány spojenia rakúskych 
a uhorských miest vtedy v Európe 

novým a moderným spôsobom – železnicou. 
Tá mala byť prevádzkovaná parnými rušňami. 
Prioritou Habsburskej monarchie bolo spojiť 
Viedeň a Pešť cez Bratislavu. Stavala sa tiež 
Severná železnica cisára Ferdinanda z Viedne 
cez Brno a Bohumín do Haliče (dnes južné 
Poľsko). Na tento plán promptne zareagova-
la skupina grófov, statkárov a obchodníkov 
v Bratislave a Trnave, ktorej centrálnou posta-
vou bol barón Juraj Walterkirchen. Chceli sa 
v záujme rozvoja tohto územia napojiť na plá-
novanú železnicu. Podnikatelia, ktorí sa stretli 
v roku 1836 v Bratislave, rozhodli, že vybu-
dujú železnicu do Trnavy zatiaľ len v animálnej 
trakcii a vytvorili stavebnú akciovú spoločnosť. 
Následne zadali iným subjektom vymeriavacie 
a potom stavebné práce, ktoré začali v roku 
1838. Na projektovaní železnice sa podieľal aj 
známy inžinier Otto Hieronymi.

Stanica konskej železnice Bratislava

Osobný vlak konskej železnice
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     V najbližších troch rokoch sa výstavba zastavila, lebo v Uhorsku 
vypukla hospodárska kríza. Ale už v roku 1876 sa začalo s budo-
vaním pokračovania železnice. 2. júla 1876 otvorili úsek Trnava – 
Nové Mesto nad Váhom. Tiež prestavali prijímaciu budovu v Trna-
ve v duchu uniformovaného štátneho železničného štýlu. V roku 
1876 bola prestavaná na parostrojnú aj železnica Trnava – Sereď. 
Nasledovala výstavba úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce 
pri Trenčíne, ktorá bola dokončená 1. 5. 1878. Aj táto spoločnosť 
sa ale zakrátko stala finančne nespôsobilou a Považskú železnicu 
odpredala. Kupcom mala byť veľká súkromná železničná spoločnosť 
s francúzskym kapitálom s názvom Rakúsko-Uhorská spoločnosť 
štátnej železnice (k. k. priv. Österreich-Ungarische Staatseisenbahn-
gesellschaft, známa pod značkou StEG). Štát sa však bránil predaju 
železnice tejto čoraz silnejúcej firme, a preto odkúpil túto železnicu 
sám. 
     Po dohode medzi štátom a StEG-om v roku 1882 získala spoloč-
nosť StEG Považskú železnicu výmenou za inú trať v dnešnom 
Maďarsku za podmienky jej dobudovania až po Žilinu. Spoločnosť 
v rýchlom tempe zabezpečila výstavbu úseku Zlatovce – Žilina vrá-
tane stavby mosta cez Váh medzi Zlatovcami a Trenčínom, ako aj 

     V Bratislave bola výpravná budova konskej železnice umiestnená 
na križovatke dnešných ulíc Krížna a Legionárska, budova tu stojí 
dodnes. Koľaje smerovali na severovýchod až k Rači. Niekoľko sto 
metrov ďalej v koľajisku konskej železnice neskôr vznikla železničná 
stanica Bratislava-filiálka, dnes už nepoužívaná. Úsek Bratislava – 
Sv. Jur bol otvorený 4. októbra 1840. Išlo o prvý pre verejnosť prís-
tupný úsek železnice na Slovensku. Výstavba pokračovala pomaly, 
úsek Sv. Jur – Pezinok otvorili 30. 6. 1841, Pezinok – Šenkvice 19. 
10. 1845, Šenkvice – Trnava 1. 6. 1846. Pokračovanie do Serede 
otvorili 1. novembra 1846.
     Spoločnosť sa počas výstavby finančne vyčerpala, hoci uvažovala 
i o nasadení parnej trakcie. Lacné kone a jednoduchšia prevádz-
ka však spôsobili ponechanie animálnej trakcie na vyše 30 rokov. 
V jednotlivých staniciach držali po 8 – 12 koní, ktoré boli dva 
dni v službe, jeden deň mali odpočinok. Po 4 rokoch bolo možné 
kone vyradiť zo služby a odpredať. Osobný vlak sa skladal z dvoch 
vozňov ťahaných jedným párom koní, nákladný vlak mal až šesť 
vozňov. Trasa Bratislava – Trnava trvala osobnému vlaku približne 
3,5 hodiny. Koľajnice mali rozchod 1435 mm, rovnaký ako pre 
parné vlaky.
     Popri železnici otvorili súkromníci medzi Trnavou, Novým Mes-
tom nad Váhom a Moravským Pískom, cez ktorý viedla Severná 
železnica cisára Ferdinanda, dostavníkovú dopravu, aby sa vytvorilo 
lepšie prepojenie. 
     Doprava však neprinášala také zisky, ako mala, a tak až do začiatku 
70. rokov 19. storočia sa nepodarilo nakúpiť parné rušne a postaviť 
výhrevne a ďalšie vybavenie pre parnú trakciu. Pritom medzitým 
postavili v okolí parné železnice Viedeň – Bratislava – Budapešť, 
Košice – Žilina – Bohumín či Budapešť – Zvolen – Vrútky. Už od 
50. rokov 19. storočia sa uvažovalo o prepojení železnice Viedeň 
– Bratislava – Budapešť so Severnou železnicou cisára Ferdinanda 
do trojuholníka novou železnicou vedúcou údolím Váhu (Galanta 
– Sereď – Leopoldov – Trenčín – Uherské Hradiště alebo Galanta 
– Trenčín - Žilina - Bohumín), ktorá by bola konkurenciou kon-
skej železnici. Prvú koncesiu na stavbu tejto trate získal podnika-
teľ Henry Bethel Strousberg, známy tým, že žiadal o koncesie na 
výstavbu mnohých tratí, ale len máloktoré doviedol do úspešného 
konca. Trať však nechcel viesť Považím, ale Ponitrím (Nové Zámky 
– Nitra – Topoľčany – Trenčín). Nepostavil ju však. 
     V spoločnosti konskej železnice sa uvažovalo o predaji železnice, 
čo sa aj uskutočnilo v roku 1872. Kupcom sa stala rakúska firma 
na čele s podnikateľmi kniežaťom Windischgrätzom a bankárom 
Ullmannom. Tá plánovala postaviť jednu celistvú  trať Sopron 
– Bratislava – Trnava – Žilina. O rok aj pol sa vytvorila Akciová 
spoločnosť Považskej železnice, načas dopravu pozastavili, pustili sa 
do adataptácie trate na parný pohon a 1. 5. 1873 prešiel z Bratisla-
vy do Trnavy prvý parný vlak. Rušeň tohto vlaku dostal názov Nagy 
Szombat, čo je maďarský názov Trnavy. V Bratislave bola železnica 
zaústená do trate Bratislava – Budapešť spojkou medzi stanicami 
Rača a Vajnory. 

Zaťažkávacia skúška na moste pri prestavbe animálnej trakcie 
na parnú

Cestovný poriadok Považskej železnice po otvorení úseku 
Trnava - Nové Mesto nad Váhom (1876)
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ďalších dvoch dnes už neexistujúcich mos-
tov pri Nosiciach a Milochove (prestav-
ba trate sa tu uskutočnila s výstavbou 
Nosickej priehrady, kedy mosty zrušili). 
Na tomto úseku trate sa objavili štíhlejšie 
staničné prijímacie budovy v štýle StEG-u 
s vystúpenou centrálnou časťou prieče-
lia (rizalitom), z ktorých väčšina stojí 
dodnes. Pre uniformitu pri stavbe budov 
(za účelom urýchlenia výstavby používali 
jednotné projekty) nájdeme podobné stav-
by v rôznych častiach Európy, kam mala 
dosah táto spoločnosť. Trať bola vybudo-
vaná so zapojením moderných technic-
kých prvkov, napríklad telegrafu.
     V Žiline bola vybudovaná konečná 
stanica v lokalite Nová Žilina a za stani-
cou vybudovali železničnú výhrevňu (dnes 
takzvaná elektrická remíza). Prvý vlak sem 
dorazil 1. novembra 1883. Za touto budo-
vou viedla Košicko-bohumínska železnica, 
ktorá mala v meste vlastnú stanicu a pre 
konkurenčný boj medzi spoločnosťami boli 
spojené len jednou koľajou. Vybudovali 
tiež výhrevňu v Trenčianskej Teplej, kde 
bola postavená aj menšia obytná kolónia. 
Väčšia kolónia s vyše 24 obytnými doma-
mi vznikla v Žiline a stojí dodnes. Obytná 
kolónia Považskej železnice na Novej Žili-
ne mala pôvodne dve časti: pre úradníkov 
a pre robotníkov. Úradnícka časť, ktorú po 
vzniku ČSR obývali hlavne českí zamest-
nanci, stojí dodnes a bola honosnejšia 
a upravenejšia ako slovenská časť. Obe čas-
ti rozdeľoval vysoký kovaný plot. V každej 
sa nachádzalo niekoľko dvojposchodových 
obytných domov s dreveným podkrovím. 
V strede medzi domami bola spoločná 
práčovňa a kúpele so štyrmi vaňami.
     V roku 1883 tiež vybudovali v Bratisla-
ve spojku medzi Račou a Hlavnou stani-
cou. Pre skrátenie dopravy z Budapešti do 
Žiliny a po Košicko-bohumínskej železni-
ci ďalej do Haliče postačovalo vybudovať 
trať Galanta – Leopoldov, čo sa uskutočnilo v roku 1885. Následne 
spoločnosť StEG vybudovala aj trať z Čadce do Zwardońa, peážnou 
dohodou s Košicko-bohumínskou železnicou chceli takto skrátiť 
spojenie do Haliče. 
     V 90. rokoch 19. storočia sa začalo masívne vykupovanie železníc 
štátom (poštátňovanie). V roku 1891 prevzal štát aj železnice patriace 

StEG-u. Košicko-bohumínska železnica však zostala v súkromných 
rukách. Podľa starých cestovných poriadkov zo začiatku 20. sto-
ročia boli zavedené celkom dobré prípoje v Žiline medzi oboma 
železnicami. Aby ľudia nemuseli presadať, využívali sa priame voz-
ne, napríklad z Bohumína do Bratislavy a ďalej do Viedne alebo 
z Bohumína do Budapešti cez Leopoldov, Galantu a Štúrovo. 
     K Považskej železnici časom pribudli aj bočné trate – miestne 
železnice. Boli to Trnava – Kúty, postavená v rokoch 1897 – 1898, 
Piešťany – Vrbové (1906), Trenčín – Topoľčany (1901), Trenčian-
ska Teplá – Vlárský průsmyk – Bylnice (postavená StEG-om v r. 
1888), Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (úzkorozchodná 
trať s elektrickým pohonom, 1909), (Trenčianska Teplá - ) Nemšo-
vá – Lednické Rovne (1910). 
     V období Československej republiky trať pretrvala, ale prioritou 
bolo napojenie Slovenska na Prahu. Vybudovali preto trať Púchov 
– Horní Lideč, ktorá umožnila skrátiť čas cestovania medzi Žilinou 
a Olomoucom o približne 45 minút. 
     Po 2. svetovej vojne bola postupne Považská železnica zdvoj-
koľajňovaná a v 70. – 80. rokoch elektrifikovaná. Prioritou sa stala 
po roku 1993, kedy sa centrálne štátne orgány presunuli z Prahy do 
Bratislavy. Postupne sa zaviedol medzi Bratislavou, Žilinou a Koši-
cami rýchlikový takt 2 hodiny a v súčasnosti prebieha prestavba 
trate na rýchlosť 160 km/h. 
     

Peter Šimko
     Foto zbierka Považské múzeum v Žiline

Pohľadnica zachytávajúca unikátnu budovu železničnej stanice v Leopoldove posta-
venú na začiatku 20. storočia

Železničný most cez Váh pri Trenčíne

Pôvodný rozsah výpravnej budovy železničnej stanice Trenčín v štýle StEG
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Rok v Irkutsku,
alebo tam, kde medveďov hrajúcich na balalajku nestretnete

Sibír je územie v Ruskej federácii, ležiace za rozsiahlym 
pohorím Ural. O Sibíri se vždy hovorilo ako o mieste, kam 
bola vyháňaná ruská inteligencia v cárskom Rusku, tak i 

v období Sovietskeho zväzu. Len málokto vie, že v súčasnosti sú 
na Sibír každoročne „vyháňané“, úplne dobrovoľne, desiatky, ba 
stovky študentov z celého sveta. Tak, ako existujú výmenné študijné 
programy s univerzitami v európskej časti Ruska (najviac študen-
tov smeruj do Moskvy a okolia, Petrohradu, i do Soči), môžete si 
vybrať i z ponuky univerzít v ázijskej časti Ruska (tj. za Uralom). 
Ja som takúto možnosť využila. Vďaka programu Erasmus Mundus 
som odišla na rok do sibírskeho mesta Irkutsk. O Sibíri a vlastnom 
Irkutsku som vedela iba to, že cez Irkutsk vedie slávna Transsibírska 
magistrála a že kúsok od neho leží známe jazero Bajkal. Práve Baj-
kal - perla Sibíri bol pre mňa rozhodujúci faktor pre výber Irkutska. 
Inak by som sa tiež neodhodlala, pretože samotné sibírske mestá na 
návštevu príliš nelákajú. Veď sa hovorí, že tam behajú medvede po 
uliciach (Rusi k tomuto mýtu ešte s obľubou pridávajú „..a hrajú 
na balalajku“), ľudia tam žijú v zemliankách a že tam mrzne 365 
dní v roku.

   Vlani v septembri som teda odišla za Ural. Prekonala som strach 
z neznáma a nazrela do života naozajstných Sibírčanov. Neľutu-
jem jedinej minúty, ktorú som v divokom sibírskom kraji prežila. 
Irkutsk sa stal mojím druhým domovom, Bajkal domovom tretím 
a Transsibírska magistrála domovom štvrtým. V dnešnom príspev-
ku by som vám chcela predstaviť Irkutsk. Mesto, v ktorom som 
študovala, žila, športovala, jedla tradičné buriatské jedlo pozy, pila 
pivo i vodku.

Irkutsk od počiatkov k dnešku
   Sibírske mesto Irkutsk leží v Irkutskej oblasti, 70 km od Bajkalu, 
takmer 4 000 km od Vladivostoku a viac než 7 000 km od Prahy. 
Pokiaľ idete autom, cesta Praha - Irkutsk vám podľa údajov google 
maps trvá 86 hodín. Pokiaľ volíte leteckú dopravu, čistý čas letu 
Praha - Moskva/Petrohrad - Irkutsk trvá cca 10 hodín. Vlakom tra-
sa Moskva - Irkutsk trvá príjemné tri dni (to nie je predsa tak ďale-
ko, že?:-)) Keď podstúpite tieto niekoľkohodinové či niekoľkodňo-
vé presuny, na konci sa vám dostaví pocit úľavy, že už konečne ste 
v cieli, v Irkutsku. 
  Vitajte v meste, ktoré má temer 700 000 obyvateľov. Je to také 
bežné ruské mesto. Nič veľké. Napriek tomu je Irkutsk najväčšie 
mesto Irkutskej oblasti, druhé v poradí je mesto Bratsk s iba 250 000 
obyvateľmi. Vitajte v jednom z najstarších sibírskych miest. Práve 
Irkutsk pred dvoma rokmi oslávil 350. výročie od svojho založenia. 
Písal sa rok 1661, keď bojarský syn Jakov Pochabov založil Irkutskú 
osadu na sútoku dvoch riek, malého toku Irkut a mohutnej Angary, 
ktorá ako jediná rieka vyteká z Bajkalu a ďalej sa vlieva do Jeniseja. 
Jakov už vtedy predpovedal Irkutsku bohatú budúcnosť a dôležité 
postavenie v ekonomike Sibíri a vôbec celého Ruska. Irkutsk se oci-
tol na križovatke dôležitých obchodných trás. Angara spájala mesto 
s okolitými oblasťami, blízkosť Bajkalu umožňovala prepojenie so 
Zabajkalskom (tj. oblasťou za Bajkalom, Buriatskou republikou), 
z Číny sa cez Irkutsk ďalej do Ruska dovážal predovšetkým čaj, 
v menšom množstve hodváb, porcelán a látky. V 18. storočí sa vďaka 
obchodným kontaktom rozvíjali remeslá všetkého druhu. Stavali sa 
honosné meštianske obydlia, peniaze plynuli z vreciek mecenášov. 

Na lávke vedúcej na nové nábrežie. Vľavo rieka Angara, vpravo 
chrám Božieho zjavenia (pol. 18. st.)

Večný oheň pri oslavách Dňa víťazstva 9. mája
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Najznámejším irkutským mecenášom je bezpochyby vtedajší sta-
rosta V. P. Sukačov, ktorý pomohol Irkutsku po veľkom požiari v r. 
1879 a dotoval výstavbu nového centra. Mesto prekvitalo tiež v kul-

túrnej oblasti. Potom, čo 
bolo  v r. 1825 potlače-
né dekabristické povsta-
nie proti Mikulášovi I., 
boli mnohí dekabristi 
vyhnaní na Sibír. Ich 
útočiskom sa stal prá-
ve Irkutsk. Vďaka nim 
sa v Irkutsku rozvíjal 
bohatý kultúrny život. 
Dekabristom sú v Irkut-
sku každoročne veno-
vané decembrové plesy, 
koncerty, komponova-
né programy v rámci 
projektu „Dekabristické 
večery“. Môžeme tiež 
doplniť, že o rozvoj 
kultúry v oblasti sa 
zaslúžil tiež jeden Čech, 

generál Klička, ktorý založil prvé múzeum na Sibíri a prvú verejnú 
knižnicu. Kultúru bezpochyby tiež obohacovali najrôznejšie náro-
dy: Buriati, Poliaci, Taliani, Číňania, Židia či mnohé moslimské 
národy. Nie je prekvapujúce, že popri takomto mohutnom rozkve-
te mesta a vďaka jeho kozmopolitizmu dosiahol Irkutsk označenie 
hlavné mesto Sibíri a je takto nazývaný dodnes. 
   Takýto  ekonomický, kultúrny a politický rozmach je nevídaný, 
pokiaľ si uvedomíme, že Sibír nikdy nebola pod dokonalou kon-
trolou Petrohradu, vtedajšieho hlavného mesta Ruska. Irkutsk si 
dodnes zachoval svoju dôstojnosť, v Irkutsku história žije a je cítiť, 
že Irkutčania sú na svoje mesto hrdí. A ja som bola hrdá na seba, 
že som tam mohla prežiť určitú dobu svojho života. A rozhodne 
sa nestotožňujem s názormi (nielen) českých cestovateľov, bloge-

rov, podľa ktorých je Irkutsk „město špinavé, všude nepříjemný 
zápach, zkrátka ošklivé město“. Je pravda, že Irkutsk vám neukáže 
svoju krásu okamžite. Tu, ako aj v ostatných sibírskych mestách 
nemôžete očakávať starobylé kostoly ako moskovský Chrám Vasi-
la Blaženého, Suzdaľský kremeľ či kostoly ako vo Vladimíre. Keď 
prídete na Sibír, musíte si uvedomiť, že skutočná história na Sibíri 
začína o osem storočí neskôr než v „Európe“. 

Medveďa s balalajkou nestretnete
   Irkutsk rozhodne nie je miesto divoké, zaostalé. Naopak, je to 
útulné (nie je veľké), prívetivé a na ruské pomery civilizované mes-
to. A predsa je Irkutsk naozaj ruské mesto. Pokiaľ ho porovnám 
s Krasnojarskom či Vladivostokom, Irkutsk jasne vedie vo svojej 
„ruskosti“. Krasnojarsk doháňa Európu, Vladivostok je svetový 
prístav a približuje sa svetu viac ako Irkutsk, ležiaci v útrobách 
Sibíri. Irkutsk je miesto, kam sa rada budem vracať. A to vďaka 
ľuďom s ruskou dušou a vďaka prechádzkam po známych uliciach 
a uličkách.

Záhony na Kirovovom námestí, vzadu Administratíva Irkutskej oblasti, na mieste ktorej stál chrám Kazaňskej matky Božej (1894), 
ktorý však v r. 1932 zrovnali komunisti so zemou 

Socha babra so sobolom v tlame pred 
130. štvrťou

Irkutská drevená architektúra. Často zložitá rezba pod strechou, 
okolo okien a dverí bola drahšia než stavba samotného domu
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    V Irkutsku sa každý musí prejsť po najznámejšej a zároveň naj-
väčšej irkutskej ulici Karola Marxa, v minulosti nazývanej Veľká uli-
ca. Ul. Karola Marxa sa kríži s ulicou Lenina, hlavnou dopravnou 
tepnou v centre mesta. Tu si nemožno nevšimnúť sochu V.I.Lenina, 
ktorý s jemne zdvihnutou pravicou dlaňou nahor vyzýva ľud, aby 
ho vypočul. Cudzinci si toto gesto vyložili po svojom, vraj si Lenin 
stopuje taxi:). Nepoznám jediné ruské mesto, v ktorom by nebola 
ul. Marxa a Lenina. Napriek tomu sú s tým v Irkutsku nespokojní 
a už niekoľko rokov bojujú za návrat k pôvodným názvom týchto 
dvoch i mnohých ďalších ulíc. 
   Trúfam si povedať, že pýchou Irkutska je okrem dvoch hlavných 
ulíc tiež nábrežie Angary (staré a nové). Na starom nábreží nájdete 
Národopisné múzeum, hlavnú budovu Irkutskej štátnej univerzity 
(jedna z najväčších univerzít na Sibíri) s univerzitnou knižnicou. 
Samozrejme nemožno prehliadnuť pamätník Alexandrovi III., 
ktorý sa zaslúžil o výstavbu Transsibírskej magistrály. Z nábrežia 
môžete cez rieku hľadieť na nové štvrte Irkutska a hlavnú želez-
ničnú stanicu, ktorej budova patrí k najkrajším staniciam na tra-
se Transsibírskej magistrály. Pokiaľ prežijete asi štvorkilometrovú 
prechádzku, dostanete sa na zrekonštruované nové nábrežie, kde 
môžete posedieť pri rieke so zmrzlinou v ruke či navštíviť jeden z 
troch kostolov (dva pravoslávne a jeden poľský katolícky), ktoré 
tvoria dominantu mesta a objavujú sa na mnohých propagačných 
fotografiách. 
   Z nábrežia sa za niekoľko minút dostanete na hlavné Kirovovo 
námestie, kde sa konajú všetky dôležité slávnosti. V lete je námes-
tie posiate pestrými záhonmi kvetov, v zime sa mení na ľadové 
kráľovstvo. Vo všetkých sibírskych mestách, kde sa zimné teploty 
niekoľko mesiacov držia pod hodnotou -20 °C, sa stavajú ľadové 
sochy, a napr. v Chabarovsku či Novosibírsku bývajú dokonca 
medzinárodné súťaže v modelovaní sôch z ľadu a snehu.  Z námes-
tia sa ešte prejdete po ul. Lenina k novo postavenej štvrti, ktorú 
nazvali 130. štvrť. Tu v priebehu posledných dvoch až troch rokov 
postavili kópie drevených stavieb (väčšinou meštianskych domov), 
typických pre Irkutsk 18. a 19. storočia. V nich dnes sídlia kaviar-
ne, bary, múzeá či výstavné priestory. Pred vstupom do štvrte stojí 
obrovská socha babra (starší názov pre ussurijského tigra), ktorý 
v zuboch drží sobola. Tento výjav je tiež v centre erbu mesta a vyob-
razuje silu, mohutnosť a bohatstvo kraja. I keď je 130. štvrť pekná, 
nová, nemôže vynahradiť krásy starých drevených stavieb, niekto-
rých v pôvodnom stave, niektorých opravených, v uličkách okolo 
ulíc Karola Marxa a ul. Dzeržinského. Predovšetkým ul. Grjazno-
va je štátom chránená. V žiadnom inom ruskom meste nenájdete 
toľko dochovaných dreveníc ako práve v Irkutsku (je ich tu asi 700). 
Bohužiaľ moderná doba má tendencie ničiť všetko staré a schátralé, 
preto existujú názory, že tieto domy by sa mali zrovnať so zemou. 
Takúto katastrofu si našťastie uvedomujú nadšení Irkuťania, ktorí 
nedávno usporiadali workshop, v ktorom zoznamovali ľudí s his-

tóriou drevených stavieb, ich originalitou a neopakovateľnosťou... 
Dúfajme, že drevenice budú zachránené a Irkutsk i naďalej bude 
môcť oslňovať týmto jedinečným dedičstvom.    
   Určite je vám teraz jasné, že v takomto meste len tak medveďa 
s balalajkou nestretnete. A ak ho stretnete, tak ste si museli dopriať 
toľko vodky značky Bajkal, že ste si bobra splietli (ako Sibírčania 
hovoria) s Mackom medvedíkom.    

Do Irkutska kedykoľvek
   Irkutsk môžete obdivovať za každého počasia a v každom ročnom 
období. Prežila som tu jar, leto, krásne teplé babie leto (v septembri 
2012 sa teploty pohybovali nad hranicou +20 °C), jeseň i pravú 
sibírsku zimu. Najnižšiu teplotu sme mali -39 °C, priemernú zim-
nú teplotu -20 °C. I tak je zima v Irkutsku krásna. Pokiaľ si zvyk-
nete, že slnko vychádza okolo 10:30 a zapadá po 17:00, sibírsku 
zimu si určite môžete užiť. Slnko svieti celé dni, týždne, mesiace. 
Irkutsk má teda, na rozdiel od ostatných sibírskych miest, nespor-
nú výhodu, že vás slnečné lúče nabijú energiou a nedovoľujú vám 
upadať do jesenných či zimných depresií. Ak teda máte odvahu, 
ste dobrodružnej povahy a máte radi výzvy, Irkutsk a okolité krásy 
sú vám k dispozícii. A pokiaľ máte radi divokú prírodu, z Irkutska 
musíte zájsť na výlet k Bajkalu. O tom ale v budúcom vydaní. „Do 
vstrechi“ u ďalšieho rozprávania o Sibíri! 
        

Zuzana Zahrádková,
študentka Masarykovej univerzity v Brne, odbor prekladateľstvo

Foto autorka

Sídlo irkutského mecenáša V. P. Sukačova. Po veľkom požiari 
r. 1879, keď zhoreli dve tretiny mesta, sa finančne zaslúžil o 
jeho rozvoj. Je tiež zakladatelom Irkutského múzea umenia (na 
Leninovej ulici)

Kirovovo námestie, ktoré sa každoročne na niekoľko mesiacov mení na ľadové kráľovstvo
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Prechádzky Slovenskom 3
Začala sa jeseň, určite najfarebnejšia časť roka. Najväčšie horúčavy už povolili, je čas presunúť sa z kúpalísk a aj 
od vodných plôch niekde inde. Dajme tomu na kopce a k turistike. Kde inde ju začať, ako v slovenských veľho-
rách, Vysokých Tatrách?! Turistickú výstroj na seba, nutné občerstvenie do batohu a bez otáľania vyrazíme... 

S využitím trošky povolenej obraznosti môžeme povedať, že 
plátnom Vysokých Tatier, teda ich sprístupnenou a turistami 
najnavštevovanejšou časťou, sa vinie neprehliadnuteľná červe-

ná niť. Dostatočne výrazná a sledujúca svojou líniou tie najkrajšie 
miesta slovenských veľhôr. Je aj na turistických mapách. Tatranská 
magistrála – najdlhšia a najvýznamnejšia, červeno značená turistic-
ká cesta, ktorá pretína celé južné úbočie Vysokých Tatier od Pod-
banského až po Veľké Biele pleso na úpätí Belianskych Tatier, ktorej 
dĺžka je presne 46,25 km. 
   Odborníci a „značkári“ ju turistom naservírovali v podobe pätice 
chodov – jedného lepšieho/chutnejšieho ako ďalšieho v poradí –, 
ktoré oceňujú všetci milovníci turistiky, športového relaxu, relatív-
ne panenského ticha hôr a panorám nádherných výhľadov. Hovorí-
me o piatich úsekoch onej magistrály: I. Podbanské – Štrbské pleso; 
II. Štrbské pleso – Sliezsky dom; III. Sliezsky dom – Hrebienok; 
IV. Hrebienok – Skalnaté pleso a V. Skalnaté pleso – Veľké Bie-
le pleso. Všetky ponúkajú vyššie uvedené atribúty vysokohorskej 
turistiky. Môžeme zároveň povedať, že najviac azda v jeseni, keď sa 
začína farbiť lístie na stromoch a vysokohorský ostrý a čistý vzduch 
sa mieša s jasnými slnečnými lúčmi. Aj viditeľnosť predurčuje tieto 
miesta, volá nás, aby sme ich navštívili a aspoň na pár hodín ušli 
spod lopatiek mlynčeka, nazvaného civilizačný zhon.                    
   Prejdeme sa spolu časťou od Štrbského plesa až po najväčšie vysoko-
horské ubytovacie zariadenie na Slovensku (poskytujúce svojho času 
oddych napríklad  dnes už nebohému pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri 
návšteve Slovenska) – horský hotel Sliezsky dom (1670 m n. m.).

Štrbské a Popradské pleso, Symbolický cintorín
   Od liečebného domu Solisko na Štrbskom plese obchádzame 
sprava južný breh plesa až po jeho okraj, kde prechádzame cez cestu 
a pokračujeme už jej staršou sestrou, cestou lesnou. Potom pre-
kročíme zurčiaci potok Mlynica a začíname mierne stúpať lesným 
porastom až na Trigan. Odtiaľ riedkym porastom pokračujeme až k 
rázcestiu  tzv. „zimnej cesty“ a ďalej pokračujeme po červenej značke. 
(Pozor však, v čase snehovej pokrývky, ktorá môže niekedy prekvapiť 
aj počas neskorej jesene, vtedy býva tento úsek po Popradské pleso 
uzavretý!) Od rázcestia vedie chodník ešte krátko popod zelený les-
ný krov a potom už otvoreným terénom po úbočí Patrie až k mostu 
cez Hincov potok. Od neho sa zakrátko dostaneme k rázcestiu nad 
samotným Popradským plesom, odkiaľ je to len kúsok po asfaltovej 
ceste k Chate pri Popradskom plese (1 494 m. n. m.). Dovtedy len 

sporadické výhľady na veľkolepé panorámy sa stávajú všadeprítom-
nou (a hlavne!) vítanou realitou. Zdá sa nám, že kam len oko dočiahne, 
vidíme, ako sa strmé štíty priam rozprávajú s modrou oblohou...                                                                                          
   
   Od chaty, kde sa môžeme občerstviť i pri posedení na príjemnej 
terase, obchádzame pleso – vďačiace za svoje pomenovanie veselo 
zurčiacej rieke Poprad vytekajúcej na jeho južnom cípe – severným 
brehom cez mostík nad (naozaj ľadovým) Ľadovým potokom na 

Pri Štrbskom plese začneme naše cesty na magistrálu i k vodo-
pádu Skok

Pohľad z výšky Ostrvy na Popradské pleso je uchvacujúci

Spoločnosť na magistrále nám robia aj takéto krásavice z ríše 
kvetov
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druhú stranu plesa. Tam začíname stúpať nespočetnými serpentí-
nami do závratnej (aspoň z nášho človečieho pohľadu) výšky. Skôr 
ako tak urobíme, stojí za malé prerušenie magistrálnej túry odboč-
ka po žltej značke doprava na jedinečné miesto Vysokých Tatier 
i celého Slovenska. 
   Za štvrť hodinky stojíme na 
Symbolickom cintoríne (1 525 m 
n. m.), turistami hojne navštevo-
vanom pamätnom mieste práve 
pod západnými stenami Ostr-
vy. Tu sa v limbovom poraste 
nachádza cintorín na pamiatku 
tých, čo predčasne ukončili svoje 
životy vo Vysokých Tatrách a – vo 
výnimočných prípadoch – i ľudí, 
ktorí zahynuli v horách hocikde 
na šírom svete. V tieni limbové-
ho hája tu dnes nájdeme viac ako 
160 pamätných tabúľ a 50 ručne 
vyrezávaných detvianskych dreve-
ných krížov, ktoré sú priam ako z 
marcipánu. Starším farebnosťou 
možno pripomenú i Ladove maľ-
by a ilustrácie... Pôvodne boli 
pamätné tabule obetí slovenských 
veľhôr roztrúsené na konkrétnych 
miestach horských tragédií 
a neskôr boli sústredené na toto 
miesto. Propagátorom, ale aj praktickým realizátorom myšlienky 
založiť symbolický cintorín obetí hôr bol Čech. Akademický maliar 
Otakar Štáfl, ktorý miloval (nielen) túto časť Slovenska a spolu s 
manželkou a niekoľkými priateľmi sa pustil roku 1936 do výstavby 
diela. Verejnosti ho odovzdali 11. 8. 1940 pod krídlami nedvoj-
značného motta: „Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu.“ Kaž-
dý rok si na prelome októbra a novembra na záver letnej turistickej 
sezóny na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou pri Popradskom 
plese pripomínajú na pietnom akte obete hôr priamo v areáli cin-
torína pri centrálnej kaplnke so šindľovou strechou. Výnimkou 
nebude ani tento rok, tieto riadky chápte ako pozvánku... 
   V súčasnosti sa o symbolický cintorín stará Správa TANAP-u a na 
jeho ďalšie rozširovanie platia z estetických a priestorových dôvodov 
už prísne kritériá, čo je len dobre. Ozaj, pre návštevníkov je každo-
ročne uzavretý od 1. januára do 30. júna. 

Ostrva, Velické pleso i Skok
   Krátka cesta naspäť a môžeme pokračovať. Ba ešte lepšie pove-
dané, naozaj turisticky stúpať po spomínaných serpentínach v str-
mom severozápadnom úbočí Ostrvy do sedla pod týmto kopcom. 
Tu si namáhavejší výkon (prekonáme prevýšenie viac ako 450 m) 
vyberie daň v podobe zrýchleného dychu, silnejšie bijúceho srd-
ca i prepoteného odevu. No odmena po necelej hodinke za toto 
všetko rozhodne stojí. Hovoríme o skutočne prekrásnom výhľa-
de na „mláčku“ Popradského plesa dolu, v závere Mengusovskej, 
Zlomiskovej a Rumanovej doliny. Zo sedla je ďalší priebeh našej 
cesty menej náročný, chodník mierne stúpa v úbočí Tupej a Klina, 

prekročíme Štôlsku dolinu a mierne vlnitým terénom pretíname 
južné úbočie Končistej. Stále sprevádzaní nádhernými pohľadmi do 
Popradskej kotliny po pravici a na chrbty Nízkych Tatier na hori-
zonte (duše) za ňou. Chodník klesá a prechádzame okolo južného 
brehu Batizovského plesa. Pri dobrej viditeľnosti sa nám na výcho-
de Batizovskej doliny v plnej kráse ukáže najvyšší slovenský štít 
– Gerlach. Od plesa sa chodník skrúca vpravo, obchádzame Suchý 
vrch a pokračujeme cez južné úbočie Kotlového štítu. Prechádzame 
juhovýchodný výbežok Kvetnicovej veže a prudko klesáme veľkým 
oblúkom vpravo k horskému hotelu Sliezsky dom. Odporúčame 
naplánovať si tu ďalší oddych. Hoci napríklad pri neďalekom Velic-
kom plese a hoci pri pohľadoch na prírodný amfiteáter uzavretý 
„oponou“ Poľského hrebeňa... Potom nás už čaká cesta do Starého 
Smokovca po chodníku vedúcom krížom cez zalesnený svah južné-
ho úpätia Slavkovského štítu. Peknú túru jednou časťou Tatranskej 
magistrály máme za sebou. Hoci, podľa uznávaných turistických 
kritérií, išlo o stredne náročné športovanie, najmä „sviatočných“ 
turistov môžu na druhý deň bolieť nohy. Ak sa však váš pobyt vo 
Vysokých Tatrách nekončí, máme ešte jeden tip na ľahšiu prechádz-
ku vhodnú na druhý deň. Inými slovami povedané, akýsi menej 
náročný výletík slúžiaci na „vyklepanie“ svalov.
   Znovu vychádzame zo Štrbského plesa, tentoraz však smerujeme 
od Areálu snov, lyžiarskeho strediska vďačiaceho za svoj zrod majs-
trovstvám sveta v bielych športoch ešte v pomerne vzdialenom roku 
1970. Z areálu nás, smerom do Mlynickej doliny, zavedie žltá znač-
ka k vodopádu Skok, skáčucemu z výšky 25 metrov. Tam a späť 
doskáčeme za necelé 3 hodiny, ďalších 15 minút nám zaberie chô-
dza k plesu nad ním. Nenáročná prechádzka azda objasní, či prúdy 
vody vo vodopáde sú naozaj slzami nešťastnej mladej ženy hľada-
júcej svojho mŕtveho milého, ako hovorí jedna tatranská povesť. 
Každopádne, typický jemný závoj vytvorený vodou odrážajúcou sa 
od hrany skalného prahu je príjemným osviežením nielen pre oči. 
Kto v sebe hľadá dušu, tu ju azda úspešne nájde. Ba vlastne nielen 
v sebe, ale aj okolo seba. To je však „vec“ výsostne individuálna, 
každopádne však príjemné hľadanie a radostné nachádzanie!
                                                                                                          
                                                                     Text a foto Igor Válek

Typická tatranská impresia: skaly, kosodrevina a obloha

Detvianska „marcipánová“ 
paráda na Symbolickom 
cintoríne

Takto impozantne skáče Skok
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   Chceme, aby sa ľudia na Slovensku postupne dozvedali o tých, 
ktorí zmysluplne napĺňajú to veľké a potrebné slovo „kultúra“. 
   Významné ocenenia „nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“ v roku 
2013 obdržali dvadsiati umelci z rôznych odborov našej kultúry. 
   Keď sa umenie na vás pri prvom kontakte nenalepí, keď do vás 
pomaly vstúpi a vy ním žijete, tešíte sa mu a zistíte, že ho potrebujete 
pre jeho živosť, imanentnú silu, stimul pre seba i ako posolstvo, to 
je dobré umenie. Takým je spevácky prejav jednej z mála speváčok 
s hudobným vzdelaním, Identifikačným kódom Slovenska ocene-
nej Sisy Sklovskej. Toto uznanie bolo udelené aj Nore Beňačkovej, 
pre jej kreativitu a rozhľad ako populárnej hlásateľky v českosloven-
skej televízii, Libuši Čtverákovej, neobyčajnej umelkyni figurálnej 
keramiky a jednému z najlepších súčasných výtvarných umelcov, 
spisovateľovi a vysokoškolskému pedagógovi Ľudovítovi Hološkovi. 
Prestížne ocenenie prevzala z rúk prezidenta nadácie úžasná ikona 
československého herectva Květa Fialová. Taktiež renomovaná taneč-
ná umelkyňa a predovšetkým pedagogička Dagmar Hubová. Viktor 
Frešo patrí k mladšej a tým aj novej generácii výtvarníkov. Písali sme 
o ňom v predchádzajúcom čísle. Karol Kapeller, majster výskumov 
regenerácie nervových vlákien, je zároveň tvorcom neopakovateľne 
krásnej a citlivej poézie. Herecké hviezdy, ktoré dostali toto ocenenie 
predovšetkým pre ich umeleckú eleganciu, príťažlivosť a svetovosť, 
Juraja Kukuru a Štefana Kvietika, predstavilo odovzdávanie ocene-
ní ako tvorcov, ktorí dosiahli tie ťažko dosiahnuteľné vrcholy. Štefan 
Luby, svetovo rešpektovaný vedec, píše príťažlivú a najmä intelek-
tuálnu literatúru faktu. Barnardína Lunterová je citlivou keramič-
kou. A Richard Müller špičkovým spevákom, tvorcom, ktorý sa už 
desaťročia drží na vrchole populárnej hudby, ktorá je nositeľom inte-
lektu a obsahovej hodnoty. Svetovou osobnosťou sklárskej tvorby je 
Štěpán Pala. Výtvarný umelec a vysokoškolský pedagóg, spisovateľ 
Vladimír Popovič predstavuje v našej kultúre tú modernú, objavnú 
a progresívnu časť, ktorá sa rodila v šesťdesiatych rokoch. Výraznou 
osobnosťou je ďalší ocenený, Andrej Rudavský, sochár a maliar, člen 
kultovej tvorivej skupiny Mikuláša Galandu. Svetovou osobnosťou 
baletu a tanca je Mário Radačovský. U nás i v zahraničí vysoko 
rešpektovanou umelkyňou je maliarka, grafička, ilustrátorka Kamila 
Štanclová. Nesporne nositeľkou veľkého umeleckého mena je jed-
na z najtalentovanejších a stále najkrajších herečiek Soňa Valento-
vá. A Jana Želibská je absolútnou zakladateľkou nového výtvarného 
prejavu, ktorý pracuje s novými médiami a jedinečnou kreativitou. 
(katalóg z uvedenej akcie sa nachádza na www.artem.sk).

Ľuboslav Moza
Foto archív autora

IDENTIFIKAČNÝ KÓD 
SLOVENSKA VII.

Identita má stovky 
výrazov. Drží člo-
veka počas života, 

pomáha mu preskakovať 
tie najväčšie prekážky 
a najzvláštnejšie problé-
my. Identita je radosť. Je 
matkou každého z nás, 
ku ktorej sa vraciame 
vždy, keď je nám hor-
šie. Je prežitou spomi-
enkou na časy krátkych 
nohavíc a „zrolovaných“ 

bielych podkolienok, na strom za domom, ktorý bol najväčším dob-
rodružstvom a ním aj zostane. Je našou súčasťou a nedá sa zobrať. 
Prenáša sa do umeleckého prejavu ako jedinečnosť a nositeľ toho, čo 
nazývame „môj život“.
   Dňa 3. augusta 20l3 sa na Bratislavskom hrade uskutočnilo pod 
záštitou prezidenta republiky slávnostné odovzdávanie ocenení 
„nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“. Tento ambiciózny projekt 
slovenskej nadácie Artem je koncipovaný dlhodobo a jeho cieľom je 
pravidelne predstavovať verejnosti známe či menej známe osobnosti 
našej kultúry, ktorých tvorba v akomkoľvek náročnom umeleckom 
hodnotení patrí medzi to najlepšie a najkvalitnejšie, čo na Sloven-
sku vznikalo a aj v súčasnosti vzniká. Je za ňou náročná práca, talent 
a kreativita. Ich hodnota pretrvá večnosť krásy ľudských životov, aby 
aj v ďalekej budúcnosti nielen vypovedala o dobe, ale dávala člove-
ku cez tvorivého ducha génia tak potrebné posolstvá krásy, ľudskosti 
a tvorivosti. 
   Pôvodná autorská a umelecká tvorba týchto, pre rýchlosť života 
často aj neznámych umelcov, patrí tvorcom, ktorí tvorili a tvoria die-
lo patriace do slovenskej kultúry v jednotnej Európe. Je ich mnoho 
a každý zaslúži osobitú pozornosť, nezávisle na ich veku a štýlovom 
zameraní. Za ich tvorbou je pestrosť a náročnosť existencie jedinca, 
rebelantstvo, hľadanie, náročné súboje so sebou i spoločnosťou pri 
tvorení nového, hodnotného. Najväčšou satisfakciou dobrého prija-
tia ich tvorby je uznanie spoločnosti, pre ktorú tvorili a tvoria. Kon-
krétne je však za každým z nich nie nedôležitá kopa cien, medailí 
a ocenení.  

Prvý rad sprava Nora Beňačková, Ľudovít Hološka, Karol 
Kapeller, Soňa Valentová, Jana Želibská
Druhý rad sprava Květa Fialová, Vladimír Popovič, Renáta 
Zmajkovičová, popredsedkyňa NR SR, Štefan Luby, Kamila 
Štanclová a Štěpán Pala
Tretí rad sprava Ľuboslav Moza, autor projektu, Sisa Sklovská, 
Mário Radačovský, Juraj Kukura, Viktor Frešo, Katarína Mozo-
vá, riaditeľka projektu a dve asistentky

Sprava Juraj Kukura, Květa Fialová, Nora Beňačková, Richard 
Müller, Štěpán Paka

Sprava Katarína Mozová riaditeľka 
projektu, Ľuboslav Moza, autor projek-
tu, Květa Fialová a Gabriela Pirošková, 
moderátorka
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Bienále ilustrácií 
Bratislava 2013
Každý nepárny rok vstupuje do Bratislavy celý detský svet, 

aby si pripomenul, že život sú rozprávkové príbehy, ktoré 
k nám prichádzajú cez literatúru a výtvarný prejav. 

   Od 6. septembra 2013 prebieha v bratislavskom Dome ume-
nia svetové BIB 2013 a potrvá niekoľko mesiacov. Je jedinečnou 
udalosťou, ktorú sa vďaka úsiliu podarilo udržať. Medzinárodný 
projekt s tradíciou a rešpektom je opäť tu. V dave povrchných 
bláznivostí dneška vysoko prečnieva. Je nositeľom niečoho, čo sa 
zdanlivo stráca.  Detskej slobody. Bodaj by zotrvalo ešte pekných 
pár storočí.
   Dejiny detskej knižnej ilustrácie sú spojené s vývojom detskej kni-
hy. Maľba, kresba, grafika boli v začiatkoch obrazovou výzdobou, 
vysvetľovali, usmerňovali a v podstate obmedzovali voľnosť detskej 
mysle realitou obrazu. Lebo skutočne dobrá ilustrácia nie je iba 
dekorovaním, či výtvarným prevedením textu ale niečím viac. Mala 
by rozvíjať tvorivosť detskej duše neobmedzenou konfrontáciou 
a výrazom. Adolescent by mal možnosť byť čitateľom i divákom 
výtvarnosti zároveň. Vnímať dve umelecké disciplíny za účelom 
vlastnej kreativity a rozvoja fantázie. 
   Československá knižná ilustrácia so zameraním na deti a mládež 
má svoju osobitú tradíciu. Jej vývoj logicky súvisel s vývojom voľnej 
grafiky. Ilustrácie klasikov moderny ako Benka, Fulla, Galanda sa 
plne rozvinuli expresionistickým výrazom Hložníkovej grafickej 
školy. V „zlatých“ šesťdesiatych rokoch, keď dostala komunikácia so 
západným umením mimoriadnu dynamiku, vtedy, keď nik nečakal 
úspech, ale skôr jasne vymedzené zaostávanie za vyspelým svetom, 
vtedy vstúpila do sveta naša škola s takým úspechom, že prekva-
pili sami seba. Mená ako Viera Bombová, Viera Gergeľová, Naďa 
Rappensbergerová, Jarmila Pavlíčková a najmä Albín Brunovský, 
ktorý imagináciou a surrealistickou hrou vytvoril úplne jedineč-
nú európsku školu umenia, vstúpili so svojím umením do Európy, 
aby jej darovali nové výrazové prostriedky a vnímanie ilustrácie. 
Naše umenie ovplyvnilo európske. Pravdepodobne aj to bol jeden 
z veľkých stimulov vzniku BIB, projektu, ktorý je trvalo zapísaný 
ako výnimočný.

  V domácom prostredí viac ako predtým vytváralo podmienky 
nadaným absolventom a nádejným ilustrátorom vydavateľstvo 
Mladé letá. Táto štátna inštitúcia v spomínanom období zažívala naj-
väčší rozmach a vydávala veľké množstvo kníh pre deti a mládež. 
  V roku 1965 sa v Bratislave uskutočnila československá výsta-
va ilustrácií detských kníh. Vďaka obrovskému úspechu sa v roku 
1967 zopakovala, avšak už ako prvý ročník medzinárodnej súťaže 
Bienále ilustrácií Bratislava. Každým ročníkom sa na nej zúčastnilo 
viac a viac svetových ilustrátorov, v dôsledku čoho sa s pravidel-
nosťou realizuje už vyše 40 rokov. 
   BIB sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre 
detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry SR. BIBIA-
NA je jeho hlavným organizátorom. 
   Každý ročník prezentuje najnovšie a najkreatívnejšie ilustrácie, 
ktoré vznikli v jednotlivých krajinách za čas uplynutý od predošlého 
ročníka. Tieto exempláre nie sú iba vystavované, ale i oceňované. 
  Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu Grand prix BIB, 
Zlaté jablká BIB, Plakety BIB ilustrátorom a Čestné uznanie 
vydavateľstvu. Udelením najvyššieho ocenenia na bienále ilustrá-
cií získava výtvarník právo prezentovať na najbližšom ročníku BIB 
samostatnú výstavu z vlastnej tvorby. Počas konania BIB sa verej-
nosti predstavujú nositelia Ceny H. Ch. Andersena za ilustráciu a 
literatúru, expozícia Noma Concours (súťaž ázijského kultúrneho 
centra UNESCO v Tokiu) a kolekcia slovenského ilustrátora In 
memoriam. Súčasťou BIB je aj medzinárodné sympózium na aktu-
álnu tému, kde si odborníci konfrontujú skúsenosti s ilustračnou 
tvorbou z rôznych krajín sveta. 
   Jedným zo zakladateľov a dlhodobým realizátorom tohto projektu 
bol Dušan Roll.

Vývoj ročníkov BIB v rokoch 1967- 1989 
   Od samotného začiatku až podnes má Bienále ilustrácií Bratislava 
za sebou už dvadsaťtri úspešných ročníkov. 
  Prvý ročník BIB sa konal dňa piateho septembra 1967 v bratislavskom 
Dome umenia. Tu vznikli hlavné symboly a tvar tohto projektu, 

„Campagne FM4 č. 3“ „Campagne FM4 č. 1“
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 Ilustrácie Miloša Koptáka, 
dnes jednoho z najznámej-
ších a vo svete rešpektova-
ných umelcov, zakladateľa 
a predsedu Asociácie 
ilustrátorov

„Beekeeper“ (detská knižka s textom i ilustráciami Miloša Koptáka)

„Malá princezná 1“
„Sizyfos“

„Malá princezná 2“
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za ktorými stoja významní umelci. O prípravu pozvánok, katalógov a pla-
gátov sa postaral grafický dizajnér Milan Veselý, sošky a ceny pre víťazov 
(Zlaté jablko BIB, Plaketa BIB, Grand Prix BIB) vytvoril sochár Karol 
Lacko a logo prehliadky navrhol Miroslav Cipár.
   Zúčastnení ilustrátori boli z dvadsiatich troch krajín. Historicky prvým 
ilustrátorom odmeneným najvyšším ocenením Grand prix BIB ´67 bol 
Yesuo Segawa, pochádzajúci z Japonska, za svoju ilustráciu v knihe Taro 
and the Bamboo Shoot od Masaka Matsuna.

   V roku 1969, kedy sa konal druhý ročník BIB, sa po 
dohode s UNESCO v rámci výstavy začali organizovať aj 
pracovné semináre, tzv. workshopy pre ilustrátorov. Prvé 
semináre prebiehali pod vedením Albína Brunovského a 
Dušana Kállaya. V tom čase sa začal budovať Medzinárod-
ný dom umenia pre deti BIBIANA (otvorený bol v roku 
1987), kde sa mala nachádzať galéria BIB, a postupne 
dopĺňaný archív ilustrácií zozbieraných zo všetkých dote-
rajších ročníkov. Nestalo sa a archív je v SNG. Iniciatí-
vou druhého ročníka bolo i začatie vydávania poštových 
známok a obálok reprezentujúcich spomínanú expozíciu. 
O každom ročníku BIB vznikali zborníky a katalógy v 
mnohých jazykoch, ktoré slúžili ako záznamy postupného 
vývoja ilustrácie pre deti. 
   Po neistých pokusoch na jedenástom ročníku BIB (1987) 
sa v nasledujúcom roku 1989 do programu natrvalo začle-
nila sprievodná akcia Medzinárodná prehliadka animova-
ných filmov pre deti, ktorá mala symbolizovať spolupatrič-
nosť ilustrátorskej a animátorskej tvorby pre deti. 

BIB po roku 1989 
   Organizátori sa počas príprav trinásteho ročníka (1991) 
rozhodli prehodnotiť doterajší chod a zmysel poslania BIB. 
Keďže malo počas svojho trvania už takpovediac ustálený 
počet zúčastnených krajín, organizátori si od zmien sľubo-
vali vyššiu kvalitu expozície. Podujali sa preto uskutočniť 
programovú selekciu. Výtvarnú úroveň kompletizovaného 
fondu exponátov výstavy posudzovala pred začatím výstavy 
predporota. Vystavené boli teda len diela ňou vybrané. 
   Situácia sa postupne zhoršila a exekutíva IBBY na jarnom 
zasadnutí v roku 1996 uvažovala o prerušení spolupráce so 
sekretariátom BIB pri výbere zúčastnených zahraničných 
ilustrátorov. Táto správa priviedla ministra kultúry k roz-
hodnutiu uskutočniť náhlu zmenu vo vedení Bibiany. V 
roku 1995 sa stal Dušan Roll predsedom Medzinárodného 
komitétu BIB a zároveň aj zastával funkciu generálneho 
komisára BIB. 
   Bratislavské bienále ilustrácií je aj dnes svetovým a zná-
mym. Má rešpektované meno i úroveň a usiluje sa vyvíjať 
tak, aby akceptovalo dobu a jej dynamiku. To všetko sú 
dobré aspekty. Avšak diskusie o kvalite poroty, o hodno-
tách vystavených prác, o nárokoch na knižnú ilustráciu 
sa budú viesť nekonečne bez definitívneho súdu, lebo ten 
vlastne nejestvuje. Vieme, že umenie detskej ilustrácie je 
skutočným umením, nielen pre malých. Je to stret tvorcu 
so životom, s jeho nekonečnom a dokonalosťou. Je trvalým 
spoznávaním seba a impulzom pre dieťa pri objavovaní 
vlastnej duše. U mladého nejestvuje realita, iba prelety nad 
svetom plným zaujímavostí, ktoré sa ho netýkajú. O tom 
by mali byť detské knihy aj ich ilustrácie.

  Autori ilustrácií, ktorí boli za Slovensko ocenení na BIB v 
zoradení podľa ročníkov.
  Albín Brunovský, Viera Bombová, Ondrej Zimka, Dušan 
Kállay, Miroslav Cipár, Róbert Dúbravec, Ľuba Končeko-
vá – Veselá, František Blaško, Róbert Brun, Katarína Ševel-
lová – Šuteková, Viera Gergeľová, Jana Kiselová-Siteková, 
Peter Uchnár, Ľuboslav Paľo, Martina Matlovičová – Krá-
lová a Tomáš Klepoch.

   Na 21 ročníkoch BIB sa za 42 rokov prezentovalo 6 200 
ilustrátorov z viac ako 100 krajín sveta takmer päťdesiatimi 
tisícami originálmi ilustrácií. Program a obsah jednotlivých 
ročníkov sú podrobne zaznamenané v katalógoch a zborní-
koch BIB, ktoré sú uschované v knižnici Medzinárodného 
domu pre deti – BIBIANA.

                                                     Ľuboslav Moza
Foto archív Miloša Koptáka

 „Perzeus“

 „Nióba“
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Studoval jste na FAMU a byl to váš první krok v České republice. 
Co vás k tomu vedlo?
   Od útleho detstva som bol vášnivým fotografom. Keď som prvý 
raz pri skúškach na pražskú FAMU neuspel, išiel som na rok štu-
dovať EF SVŠT v Bratislave. V tom čase som bol členom študent-
ského B klubu, ktorý združoval amatérskych fotografov a filmárov. 
Mnohí z nich svoj koníček neskôr vymenili za celoživotnú profesiu. 
Aj ja som napokon opäť zamieril na FAMU. Študoval som kameru 
u profesora Šmoka. Mal som šťastie, že ma učil aj kameraman čes-
kej novej vlny Jaroslav Kučera. Popri štúdiu kamery v Prahe som sa 
intenzívne zaujímal o dokumentárnu réžiu. 

Jak jste se nakonec k dokumentární režii dostal?
   Po skončení štúdia som dostal príležitosť v Krátkom filme na 
Kolibe a nakrútil debut „Deti na nás hľadia“ (1981), ktorý získal 
ocenenia na domácich aj zahraničných festivaloch. Príbeh českej 
rodiny, ktorá si adoptovala 9 detí a potom sa im narodilo desiate 
vlastné, som sledoval aj po 25 rokoch. V rámci cyklu Curriculum 
vitae, ktorý naša spoločnosť MEDIA FILM nakrúcala pre ČT, sa 
s nimi zoznámili aj českí diváci. 
   Sociálne témy ma priťahovali:  Dokument Starina (1982) mapoval 
osudy ľudí v najvýchod-
nejšom cípe Slovenska, 
ktorí sa museli vysťahovať 
kvôli výstavbe vodárenskej 
nádrže. Starina bola jedna 
zo 7 obcí, ktoré navždy 
zmizli zo všetkých máp. 
Presídlenci spretŕhali kore-
ne so svojou minulosťou, 
mnohí sa s tým veľmi 
ťažko vyrovnávali. Vedenie 
Koliby film neschválilo, 
chýbali im prejavy nadše-
nia mladých ľudí, ktorí sa 
sťahovali do nových pane-
lákov. Bol som postavený 
pred voľbu, alebo film 
skončí v trezore, alebo film 
„upraviť“. A po treťom fil-
me „Fašiangy v Sebechle-
boch“ som dostal zákaz 
nakrúcať...  
  Aj k téme Stariny som sa 
po rokoch vrátil. Dopočul 
som sa, že v obci Veľká 

Poľana sa každý rok na Dušičky stretávajú ľudia zo zatopených obcí 
na omši, ktorú slúži gréckokatolícky biskup. Postaví sa provizórny 
oltár pod otvoreným nebom pod kopcom, na ktorom je cintorín. 
  Strážcovia vodného diela nám zodvihli závoru do územia niko-
ho. Už len ťažko sme našli stopu po domoch, záhradách, ľuďoch, 
ktorí tu celé generácie žili. Vnímali sme sugestívnu atmosféru tohto 
miesta. Stromy boli tak obsypané jablkami, ktoré nikto nemohol 
pozbierať, až sa konáre ohýbali ťarchou a zlomené pahýle sa dotý-
kali zeme. Našli sme aj drevenú chalúpku, ktorú majiteľ nenechal 
vykúpiť. Možno doteraz ešte stojí medzi stromami, vedľa zurčiacej 
riečky, kým sa celkom nerozpadne.
   Spolu s manželkou sme vtedy pre TV Markíza vyvíjali seriál 
V tieni. Bol zameraný na príbehy ľudí v hraničných životných situ-
áciách. Na obrazovke sa udržal vo večernom vysielaní deväť rokov 
a ja som nakrútil 27 dokumentov. Jeden z nich dokonca dostal 
Zlatú olivu, hlavnú cenu na medzinárodnom festivale dokumen-
tárnych filmov v meste Bar v Čiernej Hore. Podobný cyklus sme 
začali neskôr robiť aj pre Českú televíziu – Curriculum vitae, mal 
38 častí a spolupracovali s nami viacerí režiséri (Sommerová, Herz, 
Pinkavová, Kosek...).

Ladislav Kaboš
Režisér  dokumentárních filmů

Svetová premiéra filmu v Šanghaji, Ladislav Kaboš s Theom 
Hudecom Plagát k filmu Zmenil tvár Šanghaja
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Vaše žena pracuje rovněž v nějaké filmařské profesi?
  Nielen žena, aj môj syn. So Svatavou Máriou som sa zoznámil 
počas štúdia v Prahe a ona sa dostala k tejto profesii vďaka mne. 
Robila 7 rokov v Slovenskej televízii ako scenáristka, dramatur-
gyňa. Možno si pamätáte seriál pre deti „Pa a Pi“. Venuje sa aj réžii, 
napr. pre cyklus ČT Curriculum vitae nakrútila 14 príbehov. Je 
aj producentkou v našej spoločnosti MEDIA FILM. A syn začal 
úplne opačne ako ja; na VŠMU v Bratislave vyštudoval dokumen-
tárnu réžiu a pokračoval na pražskej FAMU, kde absolvoval obor 

„kamera“. Má za sebou prvý celovečerný film (Zoufalci, 2009, réžia 
Jitka Rudolfová) a veľa krátkych filmov. Je producentom českej 
spoločnosti KABOS Film & Media a nakrúca aj vlastné autorské 
filmy, napr. jeho dokument „Prízraky“ bol vybratý do programu 
európskych filmárov EX ORIENTE. 

Ráda bych se vás zeptala, co vás nejvíc přitahuje na dokumentární 
tvorbě, potažmo na tvorbě sociálních dokumentů?
  Odvážim sa povedať, že každý dokument má pre budúce gene-
rácie veľkú hodnotu, pretože v sebe ukrýva pamäť o existencii člo-
veka v konkrétnom priestore. Vysvetlím to na takomto príklade: 
na Kolibe sa kedysi točili takzvané Letopisy, každodenné záznamy 
všetkého dôležitého, čo sa udialo; zvuk i obraz na 35-mm film sa 
robil veľmi precízne. Vtedy nad tým mnohí ohrnovali nos. Ubehlo 
dvadsať, tridsať rokov a veľa režisérov veľmi často siaha práve do 
týchto archívov...

Žijete v Praze. Proč jste se přestěhoval do Čech?
  Manželka je Češka. Na Slovensku som nemohol nakrúcať. Josef 
Platz – producent ČT mi dal novú šancu. V roku 1983 som totiž 
pre ČT nakrútil dokument o avantgardnej sochárke Magde Jete-
lovej. Film hneď, ako sme ho dokončili, zakázali vysielať. Magda 
emigrovala. Usadila sa v Nemecku v Bergheime. Po Nežnej revolú-
cii sme sa rozhodli film dokrútiť. Magdu sme navštívili v Nemec-
ku. Zachytili sme aj prípravy na jej rozsiahlu výstavu v pražskom 
Belvederi.

Roku 2010 měl premiéru film Zmenil tvár Šanghaja o slovenském 
architektovi Ladislavu Hudecovi. Zásluhu máte i na tom, že jste ho 
objevil pro širší veřejnost. Jak vy sám jste se k této látce dostal?
    Na výstave „Návrat odídených“, ktorú pripravil architekt a pub-
licista prof. Šlachta, som sa po prvý raz stretol s architektúrou Ladi-
slava Hudeca. Prekvapilo ma, ako málo sa o tomto človeku vie, 
napriek tomu, že v Šanghaji postavil viac ako šesťdesiat budov a 
jeho Park Hotel bol prvým mrakodrapom v Ázii. Bez zveličenia sa 
dá povedať, že to bol otec ázijských mrakodrapov. Jeho Park Hotel 
sa stal srdcom Šanghaja. Číňania si jeho dielo veľmi vážia a jeho 
budovy považujú za skvosty architektúry koloniálneho Šanghaja. 
Dvadsaťšesť jeho budov už zrekonštruovali.
  Počas nakrúcania filmu sa podarilo viac zásadných objavov. 
Napríklad sa ukázalo, že Hudec je skutočne slovenského pôvodu. 
Narodil sa v Banskej Bystrici. Na Slovensku sa nachádza jeho jedi-
ná architektúra postavená mimo Číny. Je to kostolík Panny Márie 
Kráľovnej vo Vyhniach pri Banskej Štiavnici. Objavili sme ho vďaka 
archívu Univerzity vo Viktórii v Kanade a vďaka rodinnému archí-
vu jeho syna Martina Hudeca v Monte Carle. 
   O druhý objav sa zaslúžil môj syn Michael, ktorý sa s Dodom 
Šimončičom podieľal na kamere. Pri nakrúcaní vo Viktória u Thea, 
syna Hudeca, našiel unikátny filmový archív – 16-mm filmy, ktoré 

Nakrúcanie v Šanghaji

Marián Kuffa v rómskej osade

Centrum Misuraty po bombardovaní  Foto: Darina Smržová

Beáta, jedna z hlavných hrdiniek filmu
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nakrútil v tridsiatych rokoch minulého storočia sám architekt. 
   Film už má viac ako dva roky po premiére, téma Hudec je však 
stále živá. Napríklad sa snažíme, aby bol kostolík vo Vyhniach 
zapísaný ako národná kultúrna pamiatka. V Číne náš film evo-
koval vznik Hudecovho múzea a kultúrneho centra. Film Zmenil 
tvár Šanghaja získal v roku 2011 Cenu slovenskej filmovej kritiky 
a Tvorivú prémiu za réžiu na 22. ročníku udeľovania ceny Igric.

Spolupracujete nyní na něčem s Českou televizí?
  V koprodukcii s RTVS a s ČT dokončujem kinematografický 
projekt Všetky moje deti. Projekt získal podporu z európskeho pro-
gramu Media a z programu Eurimage, čo je skutočne výnimočné. 
Počas niekoľkých rokov sme časozberne sledovali príbehy v najza-
ostalejších rómskych osadách a prácu Mariána Kuffu. Nakrúcanie 
bolo dosť dramatické. V jednej osade napadli nášho kameramana 
a už to vyzeralo, že film nedokončíme. Maroša Kuffu neodradia 
neúspechy. Pre Maroša je ľudskosť nad zákonom. Nemôžeme si 
nevšimnúť bezdomovca, ktorý zomiera na ulici preto, že naše záko-
nodárstvo je nedokonalé a nepočíta s podobným prípadom. „Boh 
nás nebude súdiť za výsledky, ale za veľkosť snahy a lásky“ – je jeho 
každodenným mottom. 

Přinesl jste s sebou ještě jedno DVD Krvavé piesky Líbye. Jedná se 
o jeden z vašich nedávno dokončených projektů?
   Roku 2006 ma slovenský veľvyslanec v Líbyi pán Bóry pozval 
do Tripolisu premietnuť môj krátky film o Slovensku. Dole pod 
kinosálou v Talianskom kultúrnom stredisku bola výstava Ľuby El 
Malaheg - Slovenky žijúcej 20 rokov v Líbyi. Robila vedúcu na 
oddelení ARO v misuratskej nemocnici. Vydala sa za líbyjského 
lekára, konvertovala k islámu. Jej príbeh sa mi zdal veľmi zaují-
mavý. Udržiaval som s ňou kontakt a snažil som sa nájsť možnosť 
nakrútiť o nej film. Keď Arabská jar prepukla aj v Líbyi, napísala 
mi, že v nemocnici majú desiatky ranených. Ďalšie správy boli čím 
ďalej tým viac dramatické. Misurata bola vtedy niekoľko mesiacov 
obkľúčená vojskom. Kaddáfiho vojaci ostreľovali nemocnicu, kde 
zachraňovali ranených z obidvoch strán frontu. Ľuba sa jedného 
dňa rozhodla utiecť. Chcela ešte vidieť svoje deti, ktoré už medzi-
tým evakuovala talianska vojenská loď...
    Jej dcéra s manželom Násrim nemohli dlho vydržať na Sloven-
sku. Chceli pomáhať povstalcom. Vrátili sa do vojnovej Líbye. Situ-
ácia v Misurate sa zhoršovala. Chýbali potraviny, lieky. Ľuba mala 
strach o dcéru a vnučku. Svoj strach prekonala a rozhodla sa vrátiť 
do Misuraty. Pridali sme sa k nej. Išli sme loďou Al Entisar, ktorá 
bola jediným spojením Misuraty so svetom. Do Misuraty každý 
týždeň dovážala humanitárnu pomoc z celého sveta. Mal som pro-
blém, lebo so mnou nikto nechcel ísť. Získal som až jednu bývalú 
spolupracovníčku, strihačku Darinu Smržovú. Strihala 9 mojich 
filmov, v Líbyi sa venovala zvuku. Ja som sa vrátil ku svojej prvej 
profesii a robil som si kameru. Česká televízia nám požičala balis-

tické vesty. Moja vážila asi jedenásť kíl a okrem nej sa mi do kufra 
už veľa nezmestilo. Mali sme šťastie. Na našej prvej ceste vznikol 
dokument „Al Entisar – Loď nádeje“. 
   V Misurate sme sa skamarátili so skupinou mladých ľudí, ktorí 
tam založili Mediálne centrum - nakrúcali boje povstalcov na fron-
te. Keď sme k nim prišli v tých nepriestrelných vestách, pozerali sa 
na nás s úmevom, lebo oni chodili na front strieľať alebo nakrúcať 
v tričku a v sandáloch. Štúdio v kasárňach bolo improvizované, no 
vládla tam obrovská eufória. Točili, strihali šoty, nahrávali pesničky, 
navrhovali plagáty. Ľudia rôznych profesií zobrali do rúk kameru a 
vydali sa na front. Jedného ich kamaráta zastrelili. Kameru zobral 
do rúk ďalší a pokračoval v jeho robote. Chceli, aby ľudia na celom 
svete videli, čo sa v Líbyi deje. Keď sme im premietli náš dokument, 
rozhodli sa nám pomôcť s príbehom Ľuby a poskytli nám svoj uni-
kátny materiál.
   Ľuba nás všetkých prekvapila a zostala v Líbyi. Keď sme ju druhý-
krát navštívili, robila v poľnej nemocnici pri Syrte. To bolo posledné 
veľké bojisko občianskej vojny. Skrýval sa tam Kaddáfí, obklopený 
svojimi poslednými vernými. Syrta bola jeho rodiskom. 
   Desať dní po tom, čo sme odišli z poľnej nemocnice Gate 50, 
doviezli tam zraneného Kaddáfiho. Vrtuľník ho dopravil na jeho 
poslednú cestu do Misuraty. 
   Film „Krvavé piesky Líbye” ešte nemal kinopremiéru. RTVS ho 
plánuje odvysielať na konci roku spolu s besedou o nakrúcaní fil-
mu. (viac o filme na stránkach www.libyabloodysands.com)

Projekty, které jste dokončil a na kterých ještě pracujete, jsou časo-
vě náročné. Máte čas a přemýšlíte, na čem budete v blízké době 
pracovat?
   S prof. Šlachtom mám v pláne urobiť reprezentatívnu monogra-
fiu Ladislava Hudeca. Jeho deti boli veľmi ochotné, spolupracovali 
s nami na filme a dali mi k dispozícii veľké množstvo obrazového 
materiálu, mám cenné dokumenty z Číny i z archívu Univerzity vo 
Viktórii v Kanade. 
   Po svetovej premiére nášho filmu Zmenil tvár Šanghaja v Hudeco-
vom Grand Theatre v Šanghaji Číňania oslovili Banskú Bystricu, 
či by nechceli darovať sochu Ladislava Hudeca do pripravované-
ho múzea v Šanghaji. Slovensku sa sochu nepodarilo realizovať. 
Nevzdali sme to. Spolu s našimi známymi Číňanmi máme sme-
lý plán: chceme sochu Ladislava Hudeca inštalovať na Ľudovom 
námestí pred jeho Park Hotelom. Je to ohromný priestor v centre 
Šanghaja, možno desaťkrát väčší ako Václavák. Zháňame sponzo-
rov, potrebné financie. Som presvedčený, že téma Hudec sa netýka 
iba Banskej Bystrice, ale celého Slovenska. (viac na stránkach filmu 
www.ladislavhudec.eu) 

Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová

Fotografie z archívu MEDIA FILM

Nakrúcanie v rómskej osade v zime

Michael a Ladislav Kaboš v Šanghaji Foto: Dodo Šimončič





   Milé deti,
   rozprávky a ich rozprávači často vytvárajú fantastický svet, kde zvery, hmyz, ryby, vtáky i plazy rozprávajú ľudskou rečou a riešia 
podobné problémy, ktoré máme aj my ľudia. Rozprávači chcú deťom priblížiť iný tajuplný svet živých tvorov. Chcú, aby ich deti 
vnímali pozorne a pokiaľ možno aj priateľsky.
   Chápeme, je ťažké obľúbiť si komára, ktorý nás v lete štípe, až nám naskakujú pľuzgiere, ktoré strašne svrbia. Ale vžime sa na 
chvíľku do života dnešného komára v meste. Nemá to jednoduché. Kravy, kone už v mestách nežijú a ľudia sa bránia dezodorantmi 
od výmyslu sveta. Čo im ostáva? Vzdelávať sa  v chémii, botanike, zoológii atď.  Aj komár sa musí učiť, ak chce prežiť.
   Alebo taký pavúk. Ľudia sa ho boja, hnusí sa im. Kričia od strachu, keď ho uvidia na stene v izbe a hneď ho chcú zabiť. Často 
i zabijú. A práve tento pavúk chytá do svojich sietí všakovaký hmyz.
   Nie je treba sa s týmto hmyzom maznať, ale je užitočné ho pozorovať. O pár dní nastane jeseň, prídu chladné dni a komáre 
i pavúky sa stratia. Kam sa asi podejú? Ak to viete, napíšte nám do redakcie. Najlepšie odpovede odmeníme.

                                                                                                                                                                                   Vaša redakcia   

Ako sa po slovensky
povie „brouk“?

Na obrázku si váľa 
guličku s prvým 

písmenom svojho mena.
Poskladajte len 

písmenká dokopy.



                                                        Iste poznáte pesničku „Komáre sa ženili, holbu vína vypili“. Preto si          
                                                  ľudia  myslia, že komáre sa ženia, ak nie často, tak aspoň raz za život. Áno,      
                                                  ak to vôbec vo svojom krátkom živote stihnú.
                                                     Bolo leto a mladý komár Uršulín vyrazil za potravou.
                                                    „Bź, bź, bź, bź, zum, zum, zum, najlepšie by bolo ísť niekam k bazénu,“    
                                                         uvažoval potichu.
                                                           „Sú tam deti, krásne dievčatá, chlapci, mladá krv, to sa pekne napijem,    
                                                           samé vitamíny, proteíny a ktoviečo ešte!“
                                                     A doletel na kúpalisko. Detí plno a všetky nastriekané akýmsi odporným   
                                                    dezodorantom, ktorý na komára dýchol ako smrť a vysmieval sa mu do   
                                                    tváre. Dievčatá a chlapci to isté. Chudák Uršulín si už zúfal. Po dlhom   
                                  hľadaní naďabil na vychudnutého roztržitého filozofa, prisatého k nejakej učenej   
                                  knižke. Bez deodorantu, kúpal sa len vo vlastnom pote. Aká úľava. Konečne  
                                  človečina. Uršulín sa spustil na jeho plece, nasadil sosák a pokojne si upíjal krvi.   
                                  Nebola to ktovieaká hostina, ale lepšia aj takáto diéta, ako nič. A filozof, zahĺbený do 
                                  knihy, nič necítil. Ani sa nezahnal, ani sa nepoškrabal, len ďalej čítal. Komár sa napil 
                                  do sýtosti a pomaly odletel. Veď už sa stmievalo.
                                     Uršulín sa rozhodol, že prenocuje na jednom balkóne veľkého panelákového 
sídliska. Je teplo, okná budú otvorené, deti i rodičia najedení, napití, okúpaní, bez dezodorantu a spiaci. 
  „Joj, teraz to len bude hostina!“ radoval sa v duchu mladý, neskúsený komár Uršulín a vtiahol sa do 
vyhriateho rohu balkóna, aby vyčkal príhodnú chvíľu. Vtom vybehla žena na balkón s veľkou dekou. Začala 
ju vytriasať z balkóna a nevdojak zachytila do nej i Uršulína. Ťažká deka mu pochrámala jemné krídelká 
a on padal z balkóna, až spadol do čremchového kríka, ktorý rástol pod balkónom. 
   V kríku sídlil pavúk Baltazár. Vyznačoval sa dlhými nohami, sivastou farbou akoby pretkávanou 
červenými svetielkami. Bol to dômyselný pavúk, ktorý priadol krásne, husté, veľké a pevné siete.  
   Aj teraz ich mal niekoľko na čremche i na susednom kríku. Ráno sa v nich zachytávali kvapky rosy a keď 
na ne svietilo slnko, trblietali sa ako diamanty. A do jednej takejto vyčačkanej siete spadol Uršulín. Snažil 
sa rýchle vyslobodiť, ale čím viacej sa snažil, tým viacej sa zamotával. Ráno ho Baltazár našiel úplne 
vysileného. Pozorne si ho obzrel a usúdil, že to veru nie je bohvieaký úlovok. Mladý, vychudnutý komár 
s polámanými krídlami v čase najväčšej hojnosti. Výsmech vrcholiaceho leta. A tak sa rozhodol, že si najprv 
nechá vyrozprávať jeho životný príbeh a až potom sa rozhodne, či ho zje.
  Uršulín, zamotaný v pavučine sa predstavil a rozpovedal mu svoj krátky príbeh. Nedávno sa vyliahol 
z drobného vajíčka a len čo sa naučil trochu lietať, už bol odkázaný sám na seba. Jeho roj komárov odletel 
do neznáma a Uršulín zostal sám. Pretĺka sa deň po dni, ako vie, ale nie je to žiadna sláva. To ostatne videl 
aj sám Baltázár. Rozhodol sa, že komára nezje, chytí si lepšieho. Pozorne vymotal Uršulína z hustej siete, 
dal sa mu napiť krištáľovej rosy a tenučkou pavučinkou mu obviazal krídla. Uložil ho do vlastnej hojdacej 
pavúčej siete, aby si úbohý komár trocha pospal.
  Potom šiel Baltazár zobudiť svoju pavúčiu manželku Krišpínu, beztak sa už brieždilo. Krišpína bola ľudová 
liečiteľka všetkých pavúkov široko ďaleko. Príležitostne liečila i ľudí, ak sa jej nebáli. Uršulínovi pripravila 
liečivý nápoj zo štiav ovocia. Keď ho Uršulín vypil, začal sa uzdravovať. Krídla sa mu začali narovnávať 

brieždiť sa - svítat
cicať - sát

čremcha - střemcha

trblietať sa - třpytit se
vyčačkaný - vyzdobený     
vychudnutý - vyhublý

holba - holba (míra na tekutiny) 
naďabiť - potkat, objevit

 nevdojak - mimovolně, nechtěně
obzrieť - prohlédnout



a silnieť. Cítil, že o pár dní bude zasa lietať. 
Ale zatiaľ sa celkom udomácnil v pavúčej 
rodine, v pohostinnom čremchovom kríku.
   Baltazár a Krišpína mali šesť detí - malých 
pavúčikov. Starali sa o nich vzorne, učili ich spriadať siete, 
loviť do nich hmyz, opravovať potrhané siete, udržiavať pavúčí domček 
v poriadku a čistote. Práve sa začali pripravovať na chladné jesenné dni, veď leto už pokročilo a slnka 
začalo ubúdať. Bolo treba aj nasušiť potravu na zimu, zatepliť hniezdo, a vôbec zabezpečiť sa.
   Pavúčí drobizg sa veľmi rýchlo spriatelil s Uršulínom. Bol predsa len starší, videl už svet, žil v ňom 
sám. Keď to spozorovali Baltazár s Krišpínou, rozhodli sa, že si Uršulína nechajú v rodine ako domáceho 
vychovávateľa a učiteľa. Sami majú plné ruky práce, veď len uživiť toľko hladných krkov dá rodičom 
poriadne zabrať. Nezastavia sa od rána do noci. A kto má potom vychovávať deti, dozerať na ne a učiť ich? 
Pavúčích škôlok je málo, sú preplnené, žiadnych malých pavúkov už neprijímajú. A školy nie sú vôbec. 
Uršulín je teda ideálne riešenie.  
   Komár rád zostal. Konečne nebol sám a našiel novú rodinu, ktorá už nechytala komárov do svojich sietí. 
Len muchy a iný hmyz pre obživu početnej rodiny, v ktorej žil aj  komár. Aj on prestal z ľudí cicať krv. Dal 
prednosť sladkým šťavám z kvetov a ovocia. Dalo by sa povedať, že sa stal komárom - vegetariánom. 
Skutočnou raritou. Navyše sa začal vzdelávať, aby mohol svojich mladých pavúčikov učiť. Chodil do 
neďalekej knižnice a čítal. V atlase rastlín sa dočítal, že čremcha odpudzuje hmyz, preto má Baltazár také 
slabé úlovky. A tak navrhol extenzívny lov na neďalekom hlohovom kríku. Baltazár s Krišpínou si nemohli 
bystrého komára vynachváliť, veď mali zrazu plné siete. A tak Uršulín, dôsledný vychovávateľ, dodnes žije 
v pavúčej svornej rodine a na ženenie ani nepomyslí.    

Oriešok
Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.  Redakcia:  Vocelova  
602/3,  Praha  2, 120  00,  tel.:  257311555,  281924801,  603 824 370,  607 237 093  anazuz@volny.cz;  anele@seznam.cz.  Internetovú  verziu  
nájdete  na  www.klubsk.net  Texty  napísali  Helena Nosková,   Zuzana  Štancelová.   Ilustrácie  a  grafická  úprava  Zuzana  Štancelová.  Toto  
číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 9/2013. Do tlače odovzdané 20.9.2013.

Riešenie: 1) Komár pije z pohára, 2) Komár má o jednu nohu naviac, 3) Komár škúli, 4) Komár má dlhšiu zadnú časť 
tela, 5) Pavúk vľavo má štyri tykadlá, 6) Pavúk visí za nohu zrkadlovo obrátene, 7) Pavúk vpravo má desať nôh. 

Napísala  
Helena 
Nosková 
Nakreslila 
Zuzana 
Štancelová 
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