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Slovenské programy v marci a apríli 2015Slovenské programy v marci a apríli 2015
SÚČASNÁ ARCHITEKTÚRA NA VÝCHODE SLOVENSKA
11. marca – 18.00 hod.
Projekt East Side Architecture vznikal od roku 2011. Prináša ucelenú 
a komplexnú informáciu o stave súčasnej architektúry. Súčasťou podujatia 
sú aj prednášky architekta a teoretika Matúša Dullu a vystavujúcich 
architektov Michala Buráka (štúdio Atrium) a Irakli Eristaviho (štúdio 
zerozero), ktoré sa začínajú o 18.30 v Svätováclavskej sále Betlemskej 
kaplnky, Betlémské nám. 4, Praha 1. 
Pripravili GJF, o.z. UzemnePlany.sk pod hlavičkou East Side Architecture a SI.

MAREC  MESIAC KNIHY 
 NAD KNIHAMI NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
17. marca – 17.00 hod.  
Kaviareň DNM
Pripravil DOMUS SM v ČR, vstup voľný.  

VÁZY
19. marca – 18.00 hod.
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
Výstava prezentuje mnohé variácie a široké možnosti keramiky.
Pripravili SI a autorky výstavy Markéta Nováková a Mira Podmanická.
Pondelok – piatok 13.00 – 17.00 hod., sobota, nedeľa zatvorené. 
Vstup voľný. 

MULTIKULTURNÍ KALENDÁŘ
21. marca – 14.00 hod.   
ZŠ v Semilech
Zvykoslovní cyklus pro semilský dětský spolek.

BAKKHEIA
22. marca – 20.00 hod.   
Divadlo Ponec, Husitská 24a/899, Praha 3
BAKKHEIA je tanec na hranici medzi divákom a performerom, medzi 
spoločenskou normou a animalitou. 
Koncept a choreografi a: Peter Šavel. 
Pripravili o. z. BOD.Y a divadlo Ponec v spolupráci s SI.

SLOVENSKÉ PONDELKY
23. marca – 19.00 hod.   
Milan Lasica: Listy Emilovi 
hrajú: M. Lasica, D. Kavaschová, K. Mikulčík, L. Schrameková, 
Z. Šebová, B. Švidraňová réžia: Juraj Nvota. Pripravilo divadlo Studio 
DVA v spolupráci so Štúdiom L+S Bratislava a SI.

OTO SKALICKÝ: BANÍCI
24. marca – 24. apríla  
Fotografi cká galerie Fiducia, Nádražní 30, 702 Moravská Ostrava
Výstava študenta Ateliéru kreatívnej fotografi e VŠVU v Bratislave. 
Kurátor výstavy: Miroslav Švolík. Pripravili Fotografi cká galerie Fiducia, 
Oto Skalický a Miro Švolík v spolupráci s SI.

ROMSKÝ A VÝCHODOSLOVENSKÝ FOLKLÓR
24. marca – 14.00 hod.  
Spolek semilských Romů. Velikonoční odpoledne pro děti s vynášením Moreny.

ONDŘEJ  ŠTVERÁČEK QUARTET feat. GENE JACKSON
25. marca – 21.00 hod.
Loop Jazzclub, Občanská plovárna, U Plovárny 8, Praha 1
Koncert významného českého saxofonistu v rámci rovnomenného turné. 
Pripravili Reduta Jazz Club a Loop Jazzclub v spolupráci s Ondřejom 
Štveráčkom a s podporou SI.

VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESLENÉHO HUMORU ZUZANY 
A VLADA ŠTANCELOVÝCH
13. apríla  – 18.00 hod. 
Galerie DNM 
Pripravil DOMUS SM v ČR, vstup voľný.

LÚČE OTCOVSTVA
19. apríla  – 17.00 hod. 
Refl ektár Emauzského kláštora
Divadelné predstavenie. Napísal Karol Wojtyla, pápež Ján Pavol II.

PREDVEČER VÝROČIA KONCA II. SVETOVEJ VOJNY
21. apríla – 18.00 hod. 
Spoločenská sála DNM
Dramatizované čítanie z diel slovenských spisovateľov – A. Bednára, 
D. Tatarku a Jána Roznera. Účinkujú: MgrA. Monika Pulišová, 
Štefan Capko, Vlado Štancel a ďalší.
Pripravil DOMUS SM v ČR, vstup voľný. 

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka fi nančnej podpore 
MK ČR a MŠMT ČR. 
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Veľkonočné želanie

Oslavám veľkonočných 
sviatkov predchádzajú pôst-
ne nedele, začínajúce Po-
polcovou stredou. V tento 
deň ľudia prijímajú v kostole 
znamenie popolom na 
čele ako symbol pokánia 
a niekoľkotýždňového pôstu, 
ktorý má človeka očistiť 
a pripraviť ho na najväčší 
sviatok cirkevného roka. 

Je trápne sledovať, ako sa dnešná spoločnosť neorientuje ani 
v liturgickom roku, ani v ľudových tradíciách. V niektorých 
pražských mestských obvodoch sa toho roku konali fašiangové 
sprievody a zábavy v prvú i druhú pôstnu nedeľu. A nielen v Prahe, 
ale aj v mnohých iných mestách a obciach. Ľudia si pamätajú, že 
vo februári bývajú zábavy. Nuž niekedy áno, niekedy nie, všetko 
záleží od Veľkej noci, ktorá je pohyblivým sviatkom. To značí, 
že niekedy býva fašiangové obdobie dlhé, keďže začína po Troch 
kráľoch a môže končiť až okolo 10. marca, inokedy naopak krátke. 
Tak ako v tomto roku, keď Veľká noc bude začiatkom apríla. A 
ešte kratšie, ak sa Veľká noc začína okolo 25. marca. Na začiatku 
tohoročného pôstu sa odohrala tragédia. V Uherskom Brode 
frustrovaný muž na pravé poludnie vošiel do reštaurácie a zastrelil 
osem nič netušiacich obedujúcich ľudí. Necelé dva mesiace po 
masovej vražde dvanástich francúzskych redaktorov humoristické-
ho časopisu Charlie´s Hebdo, kde vrahmi boli frustrovaní radikál-
ni islamisti, žijúci vo Francúzsku ako občania II. kategórie. Natíska 
sa vysvetlenie, že frustrácia kráča naprieč etnicitou, religióznosťou 
a privádza ľudí rôznych svetov, rôznych vyznaní k nepredstaviteľ-
ným masakrom, k neočakávaným prečinom proti ľudskosti. Vy-
tratila sa pokora, vytráca sa ľudskosť, schopnosť odriekania a oby-
čajná ľudská spolupatričnosť. Je jednoduché poukazovať na krvavé 
činy iných – v tomto prípade moslimov. Akoby vyššia moc vzápätí 
ukázala do našich vlastných radov.

Záverom tohto zamyslenia želám našim čitateľom za celú redakciu 
pokojný zvyšok pôstnych nedelí a krásne sviatky Veľkej noci.  
                       Helena Nosková       

OBSAH
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Tak nejako sa všetko začalo, taký je beletristický pohľad prírodo-
vedca a teológa Prof. Jozefa Michalova, rodáka z Ostrého Grúňa, kto-
rý mal vtedy len 11 rokov. Hrozné udalosti, ktoré nasledovali, majú 
na svedomí príslušníci jednotky Edelweiss, ktorej velil kpt. Ladislav 
Nižňanský. Počas svojej existencie jednotka podnikla asi 50 protipar-
tizánskych akcií, zabila asi 300 partizánov a civilistov. Jej vyčíňanie na 
Slovensku vyvrcholilo práve vraždením v Kľaku a v Ostrom Grúni. 
Jednotka spolu s Pohotovostnými oddielmi HG, vyzbrojenými samo-
hybnými delami a obrnenými vozidlami, a oddielom Heimatschutzu 
(časť Nemcov zo susedných obcí Veľké Pole a Píla), prepadla najskôr 
Ostrý Grúň. V časti Dolné Dvory postupne zavraždili 64 osôb, väč-
šinu v dome Izidora Debnára. (Paradoxne v ňom iba mesiac predtým 
slávili svadobčania prvé kroky dvojice mladých ľudí na spoločnej ceste 
ďalším životom!) Obeťami boli najmä starci, ženy a deti, ktorých ozna-
čili za partizánskych pomocníkov. Po vyplienení a vypálení Ostrého 
Grúňa vtrhli do Dolného Kľaku, kde zavraždili 84 osôb a väčšinu obce 
tiež vypálili. Najmladšia obeť mala tri mesiace, najstaršia 89 rokov! 
Potom mal prísť rad na samotný Kľak a jeho obyvateľov, no priam záz-
rakom – po čase vyžiadanom tamojším farárom Kluchom na posledné 
rozhrešenie a príchodom motospojky – peklo ustalo. Tých, čo preži-
li, odviedli pod hlavňami samopalov k ústiu doliny, kde sa im kázali 
rozísť a ešte vypálili Hrabičov, Župkov i všetky samoty... V ten deň 
ľahla popolom väčšina domov v obciach a z trosiek a často spopod tiel 
postrieľaných ľudí sa podarilo uniknúť len pár šťastlivcom. Poslední 
z nich – napr. Anna Nováková, Veronika Váleková (rod. Štefančová), 
jej brat Peter, citovaný J. Michalov, Roškovci, Novákovci a ďalší – opäť 
spomínali a  zamýšľali sa nad nezmyselnou tragédiou, ktorá nenávrat-
ne zmenila život im a preťala nitky životov ich blízkym. Zamýšľali sa 
aj nad neľudskosťou jej vykonávateľov. Takmer presne pred desiatimi 
rokmi (16. januára 2004) zatkli v Mníchove Ladislava Nižňanského 
pre podozrenie z účasti na vraždách z konca druhej svetovej vojny, 
aj v Ostrom Grúni a v Kľaku. Za zločiny ho súd v Banskej Bystrici 
odsúdil ešte v roku 1962 v neprítomnosti na trest smrti. Nižňanský, 
ktorý desiatky rokov žil nenápadným životom s manželkou na pred-

V Kľakovskej doline na Pohroní si opäť pripomenuli 

tragické udalosti, ktoré sa tu odohrali pred sedemdesiatimi 

rokmi. V nedeľu 21. januára 1945 – ktorá vošla do 

dejín ako „krvavá“ – v tunajších obciach Kľak a Ostrý 

Grúň členovia protipartizánskej jednotky Edelweiss 

a ich pomáhači brutálne zavraždili nevinných civilistov. 

Na pietnej spomienke pri pamätníkoch sa v nedeľu 

18. januára zúčastnili stovky ľudí, zástupcovia 

Kancelárie prezidenta SR, poslanci NR SR, delegácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aj Matice 

slovenskej. Nechýbali pozostalí po obetiach a tradične 

prišli položiť vence aj zástupcovia moravského mesta 

Napajedla, ktorého obyvatelia ako prví po masakre 

poskytli nevyhnutnú pomoc tým, čo prežili.

Smrť sa prikradla ráno

Všetko spí, nepočuť nič okrem melodického žblnkotu 

potoka a hučania hôr. Nočnú tmu občas narúša Mesiac, 

ktorý oblizuje svojím chudobným svetlom zasnežené 

stráne doliny... Obrysy hôr sa rozjasnievajú. Deň 

tlačí noc, pribúda svetla a kohút spieva už tretíkrát. 

Žena budí muža: „Vstaň, starký, treba kŕmiť.“ 

„Ale, veď je nedeľa, pospime si...“ – zahovára muž. 

„– Bum, tŕŕŕŕ...!“ „Bože, čo je to?“ pýta sa nahlas. 

Pozrie cez okno do doliny na cestu. Otočí sa a trasúcim 

sa hlasom volá do izby: „Vstávajte, Nemci idú!“

Kľakovská dolina nezabúda

Väčšina svadobčanov spred domu Izidora Debnára už o mesiac nežila...
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mestí spomínaného mesta (autor tohto článku mal možnosť rozprávať 
sa s človekom, s ktorým Nižňanský pôsobil v Rádiu Slobodná Eu-
rópa, a práve ten ho označil za „nenápadného muža“), pred súdom 
priznal, že bol členom Edelweissu... Zároveň tvrdil, že na masakre 
sa nezúčastnil. Hoci bolo viac ako 20 svedkov, ktorí chceli svedčiť 
o opaku! Na margo súdneho procesu, ktorý sa skončil 19. 12. 2005, 
treba pripomenúť, že hoci prokurátor žiadal najvyšší trest – doživotie, 
mníchovský súd vtedy 88-ročného súdeného zbavil viny. Krajský súd 
v Banskej Bystrici zmenil 31. októbra 2006 rozsudok z trestu smrti 
na doživotie. Nižňanský napokon zomrel v Nemecku na slobode ako 
„ctihodný dôchodca“. Zem mu však určite nie je ľahká!

Petícia aj iniciatíva z Moravy
Nič zo spomínaného nemení najstrašnejší fakt – o životy prišli ukrut-

ným spôsobom nevinní ľudia! Je smutné, že hynú aj dnes počas vojno-
vých konfl iktov vo svete. Aj preto je dôležité, že spod Vtáčnika vzišlo 
memorandum a z neho aj petícia, podpisovaná počas spomienok a ne-
skôr aj elektronicky cez internet, a smerovala do rúk prezidenta. 

„My, dolupodpísaní občania žiadame prezidenta SR Andreja 
Kisku, aby oboznámil všetky hlavy štátov Európy s nasledovným 
memorandom: „... 21. januára 1945 bolo v obciach Kľak a Ostrý 
Grúň zavraždených 148 nevinných ľudí. Civilné obete: deti, ženy, 
muži, starci a starenky bez zbraní v ruke. Nechceli vojnu a museli 
zomrieť... Opätovne zomierajú nevinní, obyčajní ľudia! Vojna je 
zlo! Plač, bolesť, utrpenie a beznádej. Žijeme v 21. storočí, preto 
vyzývame všetky hlavy štátov Európy, aby sa aktívne zapojili do 
opätovného nastolenia mieru v Európe! Už nikdy viac vojnu! Už 
nikdy 21. január 1945!“

Spomínali sme nezištnú pomoc obyvateľov Napajedel v čase najväč-
šej núdze. Je potešiteľné, že so zaujímavou iniciatívou prišla aj mladšia 
generácia obyvateľov mesta, nadväzujúc na tradície dlhoročnej druž-
by. Viac Barbora Košútová, vedúca Múzea Napajedla: „V rámci príp-
rav chystanej výstavy sme sa stretli so žijúcimi pamätníkmi a natáčali 
sme ich spomienky na tragické udalosti aj na družbu s naším mestom. 
Pripravili sme výstavu aj dokumentárny fi lm Kľaku a Ostrému Grúňu 
Napajedla (réžia a produkcia: B. Košútová, strih a kamera: S. Medek, 
námet: K. Kopecká). Prostredníctvom neho chceme priblížiť túto tému 
mladším generáciám a upozorniť tak na to, že nebezpečenstvo je stále živé 
a treba si ho uvedomovať.“ Začiatkom februára sa v Múzeu Napajedla 

Pietna spomienka v Ostrom Grúni

uskutočnila vernisáž výstavy (sprístupnená je do konca marca), kto-
rá pripomenula silné priateľské väzby medzi mestom a slovenskými 
obcami. Zároveň potvrdila, že podobná spolupráca je silná len vtedy, 
keď ju potvrdzujú vždy ďalšie generácie, ktoré majú o ňu prirodzený 
záujem. Vďaka za takéto pripomenutie!

Text a foto Igor Válek, autor je publicista a spisovateľ
Foto: archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, 

Muzea Napajedla a J. Maďar
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Cigeľ a 40. ročník Pochodu vďaky SNP bol 
cieľom mojej cesty. Cigeľ je dedina v okrese 
Prievidza. Ak sa pozriete z okna Bojnického 
zámku cez údolie Hornej Nitry, je na proti-
ľahlej strane na úpätí pohoria Vtáčnik. Má 
1250 obyvateľov.

V polovici januára sa tu koná jedno z naj-
starších a najmasovejších zimných turistic-
kých podujatí na Slovensku. 17. januára toh-
to roku to bol už 40. ročník Pochodu vďaky 
SNP, venovaného pamiatke tragických uda-
lostí, ktoré sa počas SNP stali v Cigli. Prvý 
ročník zimného pochodu sa uskutočnil vo 
februári 1976. Zúčastnilo sa ho 40 ciglian-
skych futbalistov a ich fanúšičiek. Išli na Biely 
kameň a pri výstupe si na pleciach niesli zjaz-
dové lyže. Už na 9. ročníku vo februári 1984 
bol počet účastníkov vyšší ako tisíc a pochod 
bol súčasťou Slovenského zimného zrazu tu-
ristov. V prvých ročníkoch sa trasy ešte meni-
li, ale postupne sa ustálili do dnešnej podoby 
– sú pripravované 3 lyžiarske trasy pre bežká-
rov v dĺžke 16, 18 a 20 km a 4 trasy pre peších 
turistov v dĺžke 5, 10 a 15 km. Jedna lyžiarska 
a jedna pešia trasa sú s prechodom pohoria 
Vtáčnik a končia v Handlovej.

Rekordná účasť na pochode bola v zasneže-
nom roku 2013, počet registrovaných účastní-
kov bol 1857. Tohtoročného jubilejného 40. 
ročníka sa 13. januára zúčastnilo 1807 regis-
trovaných účastníkov. Z dôvodu nedostatku 
snehu boli otvorené len trasy pre peších tu-
ristov. Na trase stretávame mnoho účastníkov 
bez registračného čísla. Odhadujeme, že keby 
sa registrovali všetci, počet účastníkov prekoná 
dvetisíc. Štefan Mjartan, starosta obce, sa us-
meje: „Bolo by to pekné. Ale to by znamenalo 
ďalšie požiadavky na zabezpečenie trasy...“

Účastnícky poplatok je 2,5 eura, deti do 15 
rokov jedno euro. V poplatku je zahrnuté po-
istenie na trase, občerstvenie, účastnícky list 
a odznak, doprava mimoriadnymi autobuso-
vými spojmi z Prievidze a Handlovej a tech-
nické zabezpečenie na trase. Účastnícke číslo 

Cigeľ 
a 40. ročník 

zimnej turistiky

je dôležité aj pre kontrolu, až po odovzdaní 
všetkých čísel v cieli pochodu opúšťajú trasy 
organizátori. Zdravotnícke služby na trase 
pochodu zabezpečuje profesionálna horská 
služba, pripravená je aj lekárska služba.

Pochod sa začal organizovať ako pietna spo-
mienka na tragické udalosti 13. januára 1945, 
kedy oddiely SS prepadli a obkľúčili v skorých 
ranných hodinách Cigeľ, pretože jeho oby-
vatelia aktívne podporovali partizánov, ktorí 
operovali v pohorí Vtáčnik. Počet nemeckých 
vojakov sa odhaduje na 500 až 1000. Obsadili 
dedinu, prehliadali každý dom. Mužov odvá-
dzali k miestnej krčme, kde boli vypočúvaní 
a kruto mučení. Potom bolo 126 chlapov od-
vedených do Prievidze, kde mučenie a vypočú-
vanie pokračovalo. Dvaja muži boli umučení, 
6 bolo zastrelených, jeden zomrel v koncen-
tračnom tábore. V bojoch zahynuli traja, ďalší 

boli chytení gestapom a zastrelení, ďalší zomre-
li pri bombardovaní dediny. Na pamätníku je 
22 mien obetí, medzi nimi aj dve ženy.

Nič nie je známe o osude mladej štvorčlen-
nej židovskej rodiny a mladého židovského 
dievčaťa, ktorí sa v Cigli ukrývali a 13. januára 
boli odvedení.

Po 13. januári bol v Cigli vyhlásený stan-
ný režim. Ani to nezabránilo kontaktu oby-
vateľov s partizánmi. V noci 19. januára si 
prišli do dediny pre potraviny a pri stretnutí 
s hliadkujúcim nemeckým vojakom ho za-
strelili. Ortieľ znel – ak nebude nájdený pá-
chateľ, dedina bude vypálená a obyvatelia po-
strieľaní. K zastreleniu vojaka sa priznal zbeh 
z nemeckej armády, ktorý sa v dedine ukrýval. 
Rozsudok bol rýchly, sám si musel vykopať 
hrob a bol zastrelený. Nemec, čo zachránil 
Cigeľ – takto na neho dedina spomína. Na 
jeho hrobe vždy stál drevený kríž a vždy na 
všechsvätých horeli sviečky.

Na pamiatku obetí a ako prejav úcty sa koná 
Pochod vďaky SNP. Pre dedinu to nie je len 
22 mien na pamätníku, je to stále osud 22 
ľudí, ktorí položili život, je to osud rodín, ktoré 
zostali bez otca, bez matky alebo prišli o syna.

Podľa programu prezentácia pochodu začí-
na o pol ôsmej, ale už krátko po 7. hodine 
dostávam číslo 501. Niektorí účastníci od-
chádzajú rovno na trasu. O 9. hodine začína 
slávnostné otvorenie pochodu a kladenie ven-
cov k Pamätníku padlých. Čestným hosťom 
je aj nový predseda Národnej rady SR Peter 
Pellegriny, prvý tajomník ruského veľvysla-
nectva v SR P. Borisov a ďalší. Patrí k nim 
aj 100-ročná Žofi a Martišová z Handlovej. 
S vojskom Ludvíka Svobodu prešla z Buzu-
luku až do Prahy. „Duklu som prešla trikrát. 

Pohľad z Bieleho kameňa

Asi každý máme susedov, ktorým oznamujeme dlhší odchod z bytu. 
Aj ja som sa zastavila u svojej susedky: „Idem domov, vrátim sa 
v pondelok v noci, kvety nie je treba polievať.“ Tá sa usmiala a hovorí: „To 
je zaujímavé, že ešte po tridsiatich rokoch chodíš domov na Slovensko.“
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Slúžila som ako zdravotníčka, v noci sme sa 
dvakrát vracali po ranených.“ Napriek svoj-
mu veku je v obdivuhodnej kondícii. Na roz-
lúčku nám hovorí: „Dovidenia o rok. Mne sa 
v Cigli ľúbi, nohy mi zaplať pánboh slúžia, 
prídem aj na budúci rok.“

Slávnostný rámec kladenia vencov zvyšu-
je aj účasť Čestnej stráže a vojenskej hudby, 
ktoré pricestovali z Bratislavy. Vojaci Čest-
nej stráže sú naozaj reprezentatívni, rovnako 
i slečna v maskáčovej uniforme, ktorá im velí.

Vydávame sa na trať. Počasie je príjemné, 
dokonca začalo svietiť slnko. Ustal aj silný 
vietor, ktorý predtým dva týždne fúkal. Ide-
me trasu na Biely kameň, zo 472 m nadmor-
skej výšky vystúpame po piatich kilometroch 
do výšky 1135 m. Asi po pol hodine, pred 
vstupom do lesa, sa kocháme výhľadom do 
Hornonitrianskej kotliny. Proti nám je Boj-
nický zámok a Strážovské vrchy, vpravo Malá 
Fatra, vľavo Považský Inovec. Trasa pochodu 
vedie po spevnených lesných cestách, a tak 
nevadí ani sneh, ktorý začína hneď pri vstupe 
do hory a postupne ho pribúda. Cestou sa 
sestra zoznamuje s novozvoleným primáto-
rom mesta Nováky, ktorý ihneď protestuje: 
„Ale ja som tu inkognito! O Cigli som počul 
toľko dobrého, že pochod chcem zažiť ako 
účastník, a nie ako čestný hosť, aby som vi-
del, ako sa organizuje.“

Po troch kilometroch prekonávame pr-
vých 300 m výškového rozdielu a sme u prvej 
veľkej zastávky na trase, pri murovanej chate, 
ktorá patrí lesníkom. Je to obľúbená zastávka 
a vyzerá to tu... no, ako na Václaváku. Roz-
diel je v atmosfére, všetci dávajú najavo, že sú 
tu radi a že radi vidia aj vás. Muzikanti hrajú 
na želanie, do spevu aj do tanca. Áno, sú aj 

takí, ktorým nevadí sneh ani kopec a tancu-
jú. Organizátori ponúkajú teplý čaj. Niečo 
do čaju si nosia turisti so sebou. Ale hlavne 
na ponúknutie, pretože každý nesie so sebou 
aj štamprlík. Horí tu oheň, a tak si opeká-
me slaninku a špekáčky. Obdivujem strážcu 
ohňa – mladý chalan, o oheň sa stará už tretí 
rok. Nikto mu túto prácu neuložil, ohniska 
sa ujal sám. Je tam síce pripravená hromada 
dreva, ale treba ho vyhrabať zo snehu. A robiť 
oheň z mokrého dreva, to nedokáže každý.

Spievame ešte partizánsku hymnu –Tichá 
noc, tmavá noc, krásna je, partizán na horách 

bojuje... a vydávame sa znovu na cestu. Snehu 
je viac, stúpanie je strmšie. Máme pred sebou 
2 km a zvyšných 360 m výškového rozdielu. 
Stretávame známych, alebo sa zoznamujeme 
s novými, spôsob sa vždy nájde. „Ako to, že 
máte také nízke číslo a ešte ste len tu?“ pýtajú 
sa ma, a už je téma na rozhovor. A ak vás nie-
kto pozdraví, určite je z Cigľa, pretože Cigľa-
nia sa zdravia – upozorňuje ma sestra.

Túžobne skúmam cestu, kedy bude aspoň 
kúsok po vrstevnici. Prichádzame k druhej 
občerstvovacej stanici, Drevenej chate. Tá 
je už len kúsok pod vrcholom, pokračujeme 
rovno ďalej. A na vrchole som sa dočkala 
aj vytúženej vrstevnice, ale tú už ani nevní-
mam – je tu ako u Mrázika, snehu vyše ko-
lien, stromy celé biele. Aj keď obloha je už 
zase zatiahnutá, pohľad z Bieleho kameňa je 
nádherný. Pod nami je hlboké strmé údolie, 
vpravo Kremnické vrchy.

Na spiatočnej ceste sa nám hneď potvr-
dzuje, že cesta z kopca je horšia ako cesta 
do kopca. Obzerám sa okolo seba, ale nikde 
nevidím plechovky od koly, ani obaly od čo-
kolády, všade je čisto. Turisti všetko, čo si pri-
niesli do lesa, z lesa aj odniesli. Chválim sama 
seba, že som výstup zvládla. Bez zvláštnej fy-
zickej prípravy, v kondícii mestského človeka 
v zime. Asi je to tým, že pochod je nielen 
turistický výstup, ale zároveň aj spoločenská 
udalosť, asi tak na polovicu, nie je pred nami 
len kopec.

Po návrate do cieľa dostávame v kultúr-
nom dome odznak, pamätný list, k tomu 
kotlíkový guláš, nealko nápoj a niečo na za-
hryznutie. Aj tu hrá hudba, ale ešte nikto ne-
tancuje. Spievať a tancovať sa začalo neskôr 
a silné nátury to vydržali až do polnoci.

Na štarte nebolo po snehu ani pamiatky

Slávnostné otvorenie 40. ročníka Pochodu vďaky SNP a kladenie vencov
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Budúci ročník Pochodu vďaky sa koná 
16. 1. 2016. Teraz boli dva ročníky bez sne-
hu, tak snáď ten budúci rok budú otvorené 
aj bežkárske trasy.

Ak by ste sa niekedy do Cigľa vybrali, môže-
te navštíviť Pamätnú izbu a zoznámiť sa s histó-
riou obce. Je možné navštíviť aj Banícky skan-
zen na Bani Cigeľ a dozvedieť sa, ako sa ťažilo 
uhlie. Súčasťou prehliadky je nielen fáranie do 
bane, ale aj návšteva lampárne. Konečne uvidí-
te, kde sú prijímané naše sťažnosti.

Zaujímavou akciou v lete je Cigeľská kosa, 
ktorá je súčasťou koseckej ligy, do ktorej sa 
Cigeľ zapojil v roku 2011. Súťaží sa v 8 kate-
góriách, ženy a deti kosia 25 m2, ostatné ka-
tegórie 50m2. Zaujímavou kategóriou je „sta-
rostovia a politici“, kde môžete vidieť týchto 
chlapov pri poriadnej robote.

V septembri sa koná futbalový turnaj ve-
teránov, na ktorom sa z ČR zúčastňuje obec 
Vikýřovice, partnerská obec Cigľa.

Neplánovanou, ale milou akciou bola 
v roku 2008 návšteva z chorvátskeho mesta 
Jakšič. Neohlásene prišiel v lete do Cigľa au-
tobus plný potomkov našich rodákov, ktorí 
sa do Chorvátska vysťahovali pred a po prvej 
svetovej vojne. Prišli hľadať svoje korene. Na 
budúci rok cestovali do Chorvátska Cigľania 
a druhá návšteva z Jakšiča sa konala v roku 
2012, pri príležitosti osláv 650. výročia prvej 
písomnej zmienky o Cigli. Cieľ bol splnený, 
rodinné vzťahy boli znovu nájdené a nadvia-
zané a odvtedy sa už navštevujú rodiny.

Neohlásená bola v roku 2010 aj návšteva 
vtedy 58-ročného Marcela Foutoyeta. Ako 
čerstvý dôchodca prišiel do rodiska svo-

jej matky, ktorá vo Francúzsku zostala pred 
2. svetovou vojnou. Trasu Paríž – Cigeľ absol-
voval na bicykli s prívesným vozíkom a cesta 
mu trvala dva mesiace.

Ďalšie informácie o Cigli sú dostupné na 
webových stránkach na adresách www.cigel.
sk, www.pochodvdaky.sk, www.vrchvoda.sk.

A krátka poznámka na záver: v priebehu 
rokov nám pravidlá pravopisu menili názov 
obce tým, že sa striedavo písal/nepísal dĺžeň 
na i a mäkčeň na l. Súčasná spisovná podoba 
je Cigeľ, od toho je gramaticky správny tvar 
Cigeľčania a prídavné meno cigeľský. Ale ho-
voríme si Cigľania, a čo sa nás týka, je ciglian-
ske. Preto sú tieto tvary písané kurzívou.

Ing. Eva Zajíčková, CSc.
foto autorka a T. Ličko

Takto sa varilo 2000 porcií  kotlíkového guláša

Pani Žofi a Martišová má už 100 rokov

Muzikanti pri Drevenej chate

Strážca ohňa pri Drevenej chate
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Nebolo by vtedy lepšie hovoriť s mé-
diami a nie sa im vyhýbať? Tým, že 
ste akékoľvek stanoviská dávali len 
na stránku úradu, človek mal pocit, 
že sa bojíte nepríjemných otázok.

Bola za tým moja neskúsenosť a to, 
že sme nemali ľudí, ktorí by vedeli 
komunikovať s médiami.
Mali ste tam hovorcu.

Áno, ale v mnohých veciach sa ne-
vyznal, navyše bol mojím protikan-
didátom na funkciu predsedu úradu, 
čiže nemal veľký záujem mi pomáhať.
Načo ste ho platili? Mať slabého 
hovorcu, ako šéf ho vymením.

Úrad by lepšieho nedokázal zaplatiť. 
Za 800 eur v hrubom, čo bola tamoj-
šia priemerná mzda, vám ho nepôjde 
robiť nik z tej profesie. Nakoniec som 
ho však vymenil na základe konkurzu.
Koľko ste mali vy?

Dvetisíctristo eur v hrubom, ale 
nesťažujem sa, lebo môj prvý plat po 
skončení školy bol 200 eur v hrubom, 
takže som si to vážil. Keď som však 
nastúpil do funkcie, posadili ma do 
skladu bez počítača, telefónu a s roz-
bitou stoličkou.

Riaditeľkou mojej kancelárie totiž bola bývalá predsedníčka úradu, 
ktorá na rozdiel odo mňa neuspela v konkurze na miesto predsedu 
úradu a so svojou kamarátkou, ktorú si tam dosadila, a ktorá bola 
dočasne poverená vedením úradu tesne pred mojím príchodom, mi 
to od začiatku komplikovali.
Ako nový šéf ste mali možnosti to zmeniť, nie?

Tie pozície neboli kvalifi kované ako politické, šlo o štátnych za-
mestnancov, takže ich nebolo možné prepustiť len tak, navyše šéfka 
mojej kancelárie sa rýchlo hodila na PN a vypisovala ministrom listy, 
aký som zlý človek. So Skalským boli jedna ruka.
Vaša podriadená však nerozhoduje, že budete sedieť v sklade, nie?

Nechala si predsednícku kanceláriu, krajania mi však o pár dní 
písali, že ide o sklad a že s tým mám niečo robiť, lebo je to han-
ba. Bolo mi trápne vyhadzovať dámu z kancelárie, ale nakoniec som 
predsa len musel zasiahnuť, veď bolo nedôstojné, aby som pracoval 
a návštevy prijímal v sklade.
Šupli ste aj ju „za odmenu“ do skladu?

Nie. Vyčlenil som jej časť svojho nábytku a dal jej druhú najväč-
šiu kanceláriu na poschodí. Mimochodom, šlo o pani, na ktorú sa 
zamestnanci ešte pred mojím príchodom sťažovali, že ich šikanuje, 
a musel to riešiť až podpredseda vlády Čaplovič.
Citujem Skalského: „Vyfabrikoval sa list na podporu Vetráka, 
pod ktorým je síce podpísaných 50 rôznych krajanských organi-

zácií, z nich len 20 je členom nášho združenia. Keď sme niektoré 
preverovali, vyšlo najavo, že množstvo z nich s jeho podporou 
nesúhlasí a že taký list nikdy nepodpísali. Urobili jedine to, že 
Vetrákovi poslali gratuláciu k menovaniu do funkcie. On ich po-
tom automaticky podpísal pod list, ktorý útočí na naše združe-
nie a jemu vyjadruje podporu.“

Nebolo to tak, Skalský mieša dve rôzne veci. Hovorí totiž o liste, 
s ktorým som nemal nič spoločné. Ten bol priamo spolkami zaslaný 
Ivete Radičovej, ktorá mi ho len dala na vedomie. Poznám človeka, 
ktorý ho koncipoval, a povedal mi, že seriózne obvolal všetky spomí-
nané spolky a všetky chceli, aby na tom zozname boli. Prečo sa tam 
objavili aj dva či tri také, ktoré to neskôr popreli, netuším.

Nepoznám síce detailne vzťahy a previazanosti medzi jednotlivý-
mi ľuďmi, ale viem si predstaviť aj to, že Skalský im volal, niečo im 
povedal, oni sa zľakli a odskočili od toho. Prečo by si autor listu mal 
dôvod vymýšľať? Že niekto lavíruje a mení názor, nie je jeho chyba.

Navyše neviem, prečo ma Skalský spája s tým listom, keď som 
s ním nič nemal. Maximálne som sa potešil tomu, že okrem gratu-
lácií k zvoleniu do funkcie mi pani Radičová dala na vedomie list, 
v ktorom ma podporuje viac ako 50 spolkov, a tak som to spomenul 
v médiách. Čo je na tom zlé?

Veď ten list som nepotreboval ani neinicioval, dosť gratulácií prišlo 
aj mimo neho. Od Skalského to teda bolo neférové. Rozumiem, že 

Rozhovor Karola Sudora v SME 
s JUDr. Milanom Vetrákom II. časť

V minulom čísle sme uverejnili I. časť rozhovoru s bývalým riaditeľom Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí MZV SR JUDr. 
Milanom Vetrákom, ktorá mala značný ohlas medzi čitateľmi. Osobnosť s dnes už – ako sa ukazuje – zriedkavými povahovými 
vlastnosťami a vzdelaním, podporovaná nekričiacou demokratickou väčšinou, prehrala. Našťastie nie celkom. Blahoželáme 
voličom Petržalky a Bratislavy k dobrej voľ be.
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v médiách občas treba zveličovať, informácie by sa však fakt nemali 
zakladať na klamstve. Ja by som v živote nikomu nič také neurobil.
Váš úrad dal zákazku na svoju propagáciu fi rme, ktorej majiteľ 
Bilik bol kamarátom vášho poradcu Hakela. Majiteľa osobne 
poznáte aj vy. Pre Sme ste tvrdili, že fi rma neuspela po známosti, 
ale v prieskume trhu. Jej majiteľ však tvrdil niečo iné – vraj sa 
prihlásil sám, keď videl oznam na webe úradu a dal vám ponuku. 
Pôsobí to tak, že ste sa nedohodli, aká verzia pôjde médiám.

Tak to len vyzerá. V skutočnosti boli dve súťaže. V jednej sme 
oslovili tri fi rmy, robili sme teda prieskum trhu, v druhej sme súťaž 
iba oznámili na webe a fi rmy sa mohli hlásiť samy.

Pravdepodobne sa teda stalo to, že keď redaktorka Sme volala 
majiteľovi fi rmy, nepovedala presne, ktorú súťaž myslí, a on to asi 
pomotal, lebo zákaziek robí veľa.

Možno teda myslel druhú súťaž, hoci redaktorka sa pýtala na prvú, 
čo však on, a možno ani ona sama, nevedeli. Iné vysvetlenie mi nena-
padá, faktom však je, že tá fi rma sa hlásila do množstva výberových 
obstarávaní úradu, a tak sa jej majiteľ pri odpovedi do novín mohol 
zmýliť. Okrem toho môj poradca nebol členom výberovej komisie, 
sám odstúpil práve preto, že sa poznal s majiteľom fi rmy.
Lenže nezrovnalosti pokračovali, keď aj ďalšia fi rma, konkrétne 
Faber – Anna Škultétyová tvrdila raz jedno, raz druhé. Najskôr, 
že reagovala na výzvu na webe, neskôr to opravila, že ju oslovil 
váš úrad.

Nerozumiem, prečo to tak hovorila. Ja osobne som s verejným ob-
starávaním nemal nič, všetky tri fi rmy oslovil príslušný odbor úradu. 
Pred mojím nástupom sa dokonca bez výberového konania, teda ne-
priamo, mohli realizovať zákazky do 33 tisíc eur, ja som to v súlade 
so zákonom znížil na 10 tisíc eur.

Cítil som vtedy z článku Sme nespravodlivosť, lebo päť rokov sa 
bez verejného obstarávania robili na úrade zákazky do jedného mili-
óna korún, ja som to hneď po nástupe sprísnil, a bol som zrazu ten 
zlý? Nerozumel som tomu, lebo som iba nastavil a vylepšil pravidlá.
Prečo však ani úrad, ani fi rmy nechceli prezradiť, koľko peňazí 
za zákazku pýtali? Kolegyňa sa na to pýtala.

Možno to nechceli priznať tie fi rmy, úradu sa však nik nepýtal.
.Máte pocit, že ste ten úrad mali pod kontrolou? Podriadená vás 
dá sedieť do skladu, iní ľudia pod vami proti vám broja, nemá-
te poriadneho hovorcu, vy sám ste v styku s médiami boli ne-
skúsený.

Mal som ho pod kontrolou v tej miere, v akej to bolo možné, 
až kým som ho nestabilizoval. Nastúpil som v situácii, keď tam 

boli mnohí zameraní proti mne, lebo šlo o ľudí prvej predsedníčky, 
ktorých si tam predtým za tie roky podonášala.

V prvom rade som sa však snažil odstrániť všetky nedostatky, ktoré 
objavil fi nančný audit. Pár mesiacov teda trvalo, kým som úrad 
stabilizoval. Netvrdím preto, že som ho mal pod plnou kontrolou aj 
prvé dva či tri mesiace, lebo s niektorými ľuďmi som nemohol hýbať, 
keďže šlo o štátnozamestnanecké miesta. Kým dvakrát po sebe nepo-
rušia pracovnú disciplínu, je to náročné.

Dovtedy tam však nefungovali ani základné mechanizmy a je 
škoda, že médiám to roky neprekážalo. Úrad si začali všímať až po 
mojom nástupe.
Médiá o vás písali aj kvôli webstránke slovenskezahranicie.sk, za 
ktorú dal úrad 34 tisíc eur. Tiež ju vytvárala fi rma, ktorá mala 
byť prepojená na vášho poradcu Hakela.

Takú sumu médiá napísali, lebo vychádzali z tvrdení pána Skalské-
ho, v skutočnosti to bolo 20 600 eur bez DPH.
Bránili ste sa sumami za stránky iných úradov, napríklad RTVS, 
ktorá na to podľa vás dala 138 tisíc eur, ministerstvo zahraničných 
vecí 73 730, rezort životného prostredia 62 667, rezort vnútra 
34 760 eur. Odhliadnuc od toho, že predražovanie u iných ne-
môže byť argument, pri všetkej úcte tá stránka nemala takú hod-
notu. Takmer nik by ju tiež nečítal, viac by ste získali aj obyčaj-
ným blogom, ktorý je zdarma.

Keď som prišiel na úrad, ten mal stránku, ktorej vyrobenie síce 
stálo len dve- či tritisíc eur, ďalších 800 však každý mesiac stála ad-
ministrácia. Bola teda lacnejšia? Lebo v našej sume už bol započítaný 
aj dvojročný servis.

Čítanosť zase bola nízka najmä preto, lebo stránka sa nikdy neroz-
vinula do podoby, v akej bola zamýšľaná. Nefungujú tam blogy, 
ktoré mali písať krajania, ani mnohé ďalšie dynamické veci. Súčas-
né vedenie, ktoré bolo po mojom odchode za rozvinutie portálu do 
takejto podoby zodpovedné, to totiž z rôznych dôvodov odmieta. 
Trvám na tom, že to nebolo predražené.
Nik by tam aj tak nechodil, viac by ten úrad spopularizovali blog 
na niektorom čítanom portáli spolu s facebookovou stránkou. 
Ako sa bežný človek dozvie, že vznikol nový web úradu?

Robili sme tlačovku, na ktorej sme ten web prezentovali. Nemô-
žem za to, že novinári chodia len vtedy, ak sa deje nejaký škandál. 
Ako to ja môžem ovplyvniť?

Celý rozhovor je uverejnený na 
sme.sk/c/7545635/exsef-krajanskeho-uradu-spory-vznikli-

lebo-som-ziadal-zdokladovanie-dotacii.html
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Profesor Jaroslav Heyrovský 
a jeho slovenští přátelé II.část

Slovenský fyzikální chemik a fyzik pochá-
zející z východního Slovenska. Od roku 1926 
studoval na pražské Přírodovědecké fakultě 
UK, kde pod vedením JH vypracoval dok-
torskou disertaci. Působil poté jako asistent 
JH a přitom učil na pražských gymnáziích. 
V roce 1939 byl povolán na Slovensko a tam 
v Bratislavě jmenován profesorem fyziky na 
technice. Později byl též profesorem bratislav-
ské univerzity. Stal se slavným už ve 30. letech 
díky své rovnici o polarografi ckých difúzních 
proudech (Ilkovičova rovnice), která byla 
nejcitovanější slovenskou prací. Byl členem 
a korespondentem ČSAV (zásluhou JH už od 
roku 1952) a akademikem SAV. Silně ovlivnil 
vývoj fyziky na Slovensku.

Zásluhou svého učitele JH získal gymna-
ziální profesor Ilkovič stipendium na stáž ve 
Francii v roce 1937. JH mu doporučil ústav, 
ve kterém by měl pracovat, a to v ústavu pro-
fesora Auduberta v Paříži. Tento profesor se 
dobře znal s JH, takže Ilkoviče bez váhání při-
jal, konečně ten už měl ve světě jméno. Brzy 
po příjezdu do Francie Ilkovič podrobně pí-
semně JH informoval o dění pařížského uni-

verzitního Ústavu fyzikální chemie vedeného 
profesorem Audubertem. Ilkovič podrobně 
popsal vybavení laboratoří a svoji současnou 
práci. Ta se zpočátku týkala polarografi e, 
ostatně v Paříži se Ilkovič snažil zajišťovat ob-
chodování s čs. polarografy. 

Později se věnoval stavbě velmi citlivých fo-
tobuněk schopných zaznamenat každý foton, 
tedy fyzikálním problémům. Ve Francii byl až 
do roku 1939 díky prodloužení stipendia. Po 
celou dobu pobytu pilně psal JH o všem, co 
se týkalo chemie a fyziky. JH sdělil Ilkovičovi 
v květnu 1938, že pro případnou profesuru 
v Košicích na technice je třeba se urychleně 
habilitovat na pražské Přírodovědecké fakul-
tě. Po návratu do Prahy v roce 1939 se Ilkovič 
nestačil habilitovat a byl povolán na Sloven-
sko, kde byl záhy jmenován na bratislavské 
technice profesorem fyziky.

V roce 1943 nabídl Ilkovič JH možnost 
publikovat ve slovenském periodiku články 
ve slovenštině nebo v němčině v připravova-
ném svazku přírodovědeckého časopisu, který 
bude vydávat Slovenská akademie věd a umě-
ní. JH tuto nabídku nikdy nevyužil. Byl však 
Ilkovičovi vděčný, že mu pomohl odpovědět 
na kritiku jeho polarografi e, kterou vznesl ně-
mecký fyzikální chemik M. von Stackelberg. 
V září 1943 byl Ilkovič v Praze a přitom na-
vštívil JH. Diskutovali o problémech polaro-
grafi e. Ilkovič též informoval JH o návštěvě 
profesora Heisenberga, laureáta Nobelovy 
ceny za fyziku, v Bratislavě, kterého pozval 
k přednáškám na univerzitě.

Po válce v roce 1945 se JH Ilkovičovi svěřil 
o obvinění z kolaborace s Němci během Pro-
tektorátu, že musel opustit fakultu a že nyní 
pracuje v pražské laboratoři Zbrojovky Brno, 
která vyrábí polarografy. 

V roce 1946 se konala Ilkovičova habilita-
ce na domovské alma mater, která měla pro-
běhnout už v roce 1939. Univerzitní profesor 
Slovenské univerzity se stal docentem UK, 
což bylo v podstatě zbytečné, ale Ilkovičovy 
vztahy k Praze byly natolik silné, že habilitaci 
podnikl, také k radosti učitele JH.

Ten požádal v ten čas Ilkoviče o pat-
ronství pro jeho žáka a spolupracovníka 
Jindřicha Forejta, který sepsal vynikající práci 
o oscilografické polarografii, která však byla 

pražskou Přírodovědeckou fakultou zneváže-
na. Šlo o rigorosa, která by snad mohl Forejt 
dělat na bratislavské Přírodovědecké fakultě 
(z fyzikální chemie u Ilkoviče) a tam též od-
promovat. Záležitost se vlekla, Forejt se stále 
na zkoušku z fyzikální chemie necítil.

Pražský ÚÚP pořádal v únoru 1952 v Bra-
tislavě dvoudenní sjezd praktické polarogra-
fi e, na němž byl čestným předsedou zvolen na 
návrh JH Ilkovič. 

V roce 1954 byla v maďarském Veszprému 
uspořádána polarografi cká konference, na 
které měl Ilkovič na výzvu JH přednést krátké 
sdělení ke kritickým korekcím matematiků 
v Ilkovičově rovnici. 

Ilkovič se dožil svých padesátin v roce 
1957. V Matematicko fysikálním časopisu 
publikoval JH článek o polarografi i s četný-
mi odkazy na Ilkovičovy práce. Po uveřejnění 
článku Ilkovič za něj JH poděkoval a doslova 
uvedl, že „děkuje za umístění své osoby v po-
larografi i do světla až příliš příznivého“.

Na podzim 1958 vyzval JH Ilkoviče, aby 
se zúčastnil v srpnu 1959 v anglické Cam-
bridge mezinárodního polarografi ckého sjez-
du a tam presentoval stav platnosti difúzního 
zákona. Ilkovič se na sjezd skutečně připravo-
val. Sekretariát SAV však Ilkovičovu cestu do 
Cambridge neschválil. Do Anglie se nedostal 
ani JH z rodinných důvodů. 

V lednu 1967 blahopřál JH Ilkovičovi 
k jeho šedesátinám. Napsal mu, že mu přeje 
necítit se zatížen lety, dobré zdraví a všechny 
podmínky k tomu, aby ho život těšil. Výsled-
ky Ilkovičovy činnosti vědecké, organizační 
a pedagogické byly a jsou už tak vynikající, že 
se z nich všichni Ilkovičovi přátelé včetně JH 
radují. To byla od JH velká pochvala Ilkoviče. 

Ilkovič v děkovném dopise napsal, že ve 
všech oslavných článcích jeho osoby byl vždy 
uveden jako žák JH. 

Samuel Stankoviansky (1907–1980)
Slovenský chemik, ředitel průmyslové ško-

ly v Banské Štiavnici a v Bratislavě, posléze 
profesor Univerzity Komenského v Bratisla-
vě, protagonista polarografi e na Slovensku od 
40. do 70. let. 

JH znal Stankovianského z korespondence 
od léta 1947. V roce 1948 poprosil Stanko-

Dyonýz Ilkovič

Zatiaľ čo Slovenská akadémia vied pripravuje medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu o živote a diele Jaroslava Heyrovského, pokračujeme v uverejnení 
druhej časti článku o tomto významnom vedcovi. 

Dyonýz Ilkovič (1907–1980)
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viansky JH o informaci, kde by se daly se-
hnat části polarografi ckého zařízení, zejména 
speciální skleněné nádobky k polarografi c-
kým analýzám a zda zná v Praze specialistu-
-skláře, který by nádobky zhotovil. Dále po-
žádal JH o přímluvu u výrobce polarografů 
(Česká zbrojovka) k urychlení dodávky ob-
jednaného přístroje žilinskou státní nemoc-
nicí. Koncem října Stankoviansky sdělil JH, 
že do nového polarografu vmontoval zapoje-
ní umožňující derivační polarografi i posky-
tující přesnější měření než měření získávaná 
pomocí mikropolarografu fy. Nejedlý. 

V roce 1949 se konal v Banské Štiavnici 
sjezd slovenských chemiků, kterého se JH 
zúčastnil. Stankoviansky po dobu sjezdu JH 
ubytoval v průmyslové škole, když předtím 
mu jel naproti do Hronské Dúbravy. V rám-
ci navázaného přátelství JH požádal Stanko-
vianského o zajištění ubytování rodiny na 
dva týdny na Počúvadle v Štiavnických vr-
ších. Stankoviansky ihned ubytování zamlu-
vil, ale brzy musel do Prahy napsat, že z re-
servace sešlo. Mohl by se však poohlédnout 
po jiném vhodném místě, kde by Heyrovští 
mohli strávit dovolenou. Stankoviansky se 
s JH na stránkách dopisů často radil o růz-
ných polarografi ckých problémech a JH vždy 
rád poradil. 

Na jaře 1951 znovu JH požádal o zamluve-
ní ubytování na Počúvadle a v Banské Štiavni-
ci, kde bude s celou rodinou celé léto. V rámci 
pomoci slovenským geologům s analýzami 
hornin se ÚÚP nabídl, že by v Banské Štiav-
nici polarografi cky i klasickými metodami 
analyzoval vzorky, a to v laboratořích tamější 
průmyslové školy. Nabídka byla přijata. První 
pracovníci ÚÚP zahájili práce již v červnu. 
Stankoviansky jim zajistil ubytování i stravo-
vání. Heyrovského rodina přijela do Štiavnice 
30. 6., hned se zapojila do prací a zůstala ve 
Štiavnici do konce srpna.

V roce 1954 požádal JH Stankovianského 
(v té době ředitele bratislavské vyšší průmy-
slové školy) o pomoc při shánění jednoho 
pokoje na týden v Banské Štiavnici pro dceru 
a zetě, kteří se tam chtěli zúčastnit konferen-
ce. Stankoviansky pochopitelně věc zařídil. 
Oznámil JH, že není jisté, zda se bude moci 
zúčastnit čs.-maďarské polarografi cké kon-
ference, a proto požádal JH, aby přijal jeho 
spolupracovníka M. Fedoroňka mezi aktivní 
účastníky. JH bez váhání souhlasil.

Jozef Vašátko (1906–1979)
Československý chemik a technolog 

narozený na Moravě se specializací na 
sacharidy a potraviny. Profesor SVŠT 
v Bratislavě, člen (akademik) ČSAV a SAV. 

V červnu 1953 navrhl JH Vašátkovi, čelné-
mu představiteli SAV, konání polarografi cké-
ho sjezdu pod hlavičkou ČSAV (PÚ) a SAV 
(Spolek chemikov na Slovensku). Jako místo 
konání sjezdu navrhl smolenický zámek ná-
ležející SAV a termín červen 1954. Vašátko 
s návrhem souhlasil a upřesnil termín na prv-
ní polovinu června, což odsouhlasil i JH. 

V roce 1956 JH Vašátka upozornil na skuteč-
nost, že Spolek, jehož součástí je polarografi cká 
sekce, pořádá polarografi cké kurzy, na nichž 
jsou vybírány vysoké poplatky, jež však nejsou 
přiměřené vybavení kurzu. Navrhl tedy Vašát-
kovi, aby praví slovenští odborníci (profesoři 
Dillinger a Stankoviansky) byli pověřeni kon-
trolou kurzů. Vašátko písemně odpověděl, že 
k předražování kurzů nedošlo a že na rok 1957 
je plánován kurz fyzikálně chemických metod 
omezený na polarometrické titrace. Vybrané 
poplatky že půjdou na krytí režie jako v minu-
lých letech. Kvůli kurzovnému si JH a Vašátko 
vyměnili několik dopisů, až došlo k dohodě.

V červnu 1956 požádal JH Vašátka 
o radu, na koho z SAV je třeba se obrátit 
ve věci uspořádání čtyřdenní čs.-maďarské 
polarografické konference v roce 1957 
nejlépe ve smolenickém zámku. A že výlohy 
s touto konferencí budou hrazeny PÚ ČSAV, 
resp. ČSAV. Konference se konala v Praze, 
nikoli ve Smolenicích. JH poděkoval Vašát-
kovi za ochotu, s níž vyšel vstříc v přípravě 
konference.

V roce 1961 navštívili přátelé JH, man-
želé Őlanderovi ze Švédska, Českosloven-
sko. V doprovodu manželů Heyrovských 
byli přijati v Bratislavě v Úřadu prezidia 
SAV šéfem chemické sekce SAV Vašátkem. 
Švédští hosté byli velmi potěšeni návštěvou 
Slovenska, jak napsal JH, a dojati pečlivou 
přípravou jejich programu, který připra-
vil pracovník SAV L. Molnár. Na podzim 
t. r. JH poděkoval Vašátkovi za spoluúčast 
při uspořádání kolokvia o oscilografi cké 
polarografi i ve smolenickém zámku. Požá-
dal o zachování přízně k PÚ ČSAV i v bu-
doucnu. 

Závěr
Podle korespondence Jaroslava Heyrovské-

ho se slovenskými chemiky panovalo v letech 
po 2. světové válce vzájemné přátelství a po-
chopení ve věcech úředních i osobních. Kromě 
6 chemiků zmíněných v článku si JH dopiso-
val s nejméně 11 dalšími chemiky působícími 
povětšinou v Bratislavě, ale i v Košicích.

JH si Slovensko velmi oblíbil, hlavně 
jeho hornaté části, byl totiž milovníkem 
vysokých hor již od mládí. Jeho kontakty 
s bratislavskými kolegy byly oboustranně 
užitečné.

Prof. Jiří Jindra

Samuel Stankoviansky 
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V práve prebiehajúcej, dynamickej a dramaturgicky pestrej jubilej-
nej 95. sezóne sa jednotlivé súbory Slovenského národného divadla 
snažia diváka zaujať jednak novými titulmi, jednak návratom k osved-
čeným inscenáciám v novom naštudovaní. Najďalej do minulosti išiel 
baletný súbor, ktorý po septembrovom uvedení novoobjaveného ba-
letu Eugena Suchoňa Angelika /viď Listy 12/2014/ pripravil na za-
čiatok roka 2015 premiéru diela Oskara Nedbala Z rozprávky do 
rozprávky. 

Český hudobný skladateľ a dirigent Oskar Nedbal /1874 Tábor – 
1930 Záhreb/ sa považuje za zakladateľa českého baletu – v r. 1902 
uviedlo pražské Národné divadlo s úspechom jeho prvé baletné dielo 
Pohádka o Honzovi /1902/. Nasledovali Z rozprávky do rozprávky 
/1908/, Princezná Hyacinta a ďalšie. Jeho hudobný aj organizačný 
talent sa prejavil aj potom, ako sa v r. 1906 presťahoval do Viedne. 
Tu slávil úspechy nielen ako dirigent, ale aj ako autor vynikajúcich 
operiet /napr. Poľská krv, 1913/. Krátko po vzniku Československa sa 
v r. 1919 vrátil do Prahy, ale tu už na svoje predchádzajúce výnimočné 
postavenie nenadviazal. 

Výraznú stopu však zanechal pri budovaní novovzniknutého Slo-
venského národného divadla /1920/, kam prišiel ako riaditeľ v r. 1923. 
Silou svojho talentu pozdvihol celkovú umeleckú úroveň mladého 
operného a baletného súboru. Do Bratislavy prichádzali vďaka nemu 
hosťovať významné osobnosti vtedajšieho operného sveta. Ale čím viac 
sa mu darilo ako dirigentovi a skladateľovi, tým viac sa stupňovali orga-
nizačné a fi nančné problémy divadla, ktoré do veľkej miery zostali práve 

Z rozprávky do rozprávky

Oskar Nedbal, riaditeľ a dirigent

Aliaksai Kavaleuski (Verklikár), žiaci TKEJ Gusta Herényiová (princezná), Jozef Zajko (princ)

na jeho pleciach. Nevyhli sa mu 
ani intrigy. Zomrel tragicky, na 
Štedrý deň v r. 1930 v Záhrebe.

Vráťme sa však k dielu 
Oskara Nedbala. Jeho pô-
vabný balet Z rozprávky do 
rozprávky bol na scéne Slo-
venského národného divadla v Bratislave v sezóne 1923/1924 vôbec 
prvým titulom pre deti. Odvtedy sa v nových naštudovaniach obja-
vuje dodnes. Jeho terajšie uvedenie – premiéra bola 5. a 7. februára 
2015 – je vlastne jubilejné – desiate. Podľa slov dramaturgičky Evy 
Gajdošovej ho vybrali predovšetkým ako ďalšie príťažlivé predstave-
nie pre deti a zároveň zo spomínaného historického aspektu.

Pre tvorcov takéhoto frekventovaného titulu určite nie je ľahké 
pripraviť predstavenie, ktoré má zaujať ďalšiu generáciu divákov na 
niekoľko sezón. Inscenátori – podľa ich slov – stavili na rozprávko-
vosť príbehu, ktorý je večný, dokonalú tanečnú techniku, množstvo 
účinkujúcich /účinkuje celý 65-členný baletný súbor SND a žiaci 
Tanečného konzervatória Evy Jaczovej/, pestrosť kostýmov a pútavú 
scénu. Ako pripomenuli aj kostýmová výtvarníčka Simona Vachál-
ková a scénický výtvarník Peter Janku, nebolo jednoduché vymyslieť 
niečo, čo by upútalo dnešné deti, no obaja veria, že sa im to podari-
lo. To, čo možno ocenia skôr dospelí a najmä starší diváci je, že do 
úlohy starej mamy, ktorá jednotlivé rozprávky rozpráva, obsadil cho-
reograf a režisér v jednej osobe Jozef Dolinský jubilantku, 85-ročnú 

Balet Oskara Nedbala opäť na scéne Slovenského národného divadla

Dramaturgia Eva Gajdošová – choreografi a a réžia Jozef 
Dolinský st. – hudobné naštudovanie, dirigent Dušan Štefánek 
– scéna Peter Janku – kostýmy Simona Vachálková – účinkujú 
sólisti a zbor Baletu SND a žiaci Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej v Bratislave.
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Juraj Žilinčár, zbojník

Andrej Kremz (krajčír), Sakura a Sumire Shojima (čerti)

Gusta Herényiová (krásavica)

Augusta Herényiová (stará mama), žiačka TKEJ (vnučka)

pani Augustu Herényiovú. Gusta Herényiová bola členkou SND 
40 rokov a dlhé roky patrila k najvýznamnejším primabalerínam 
prvej slovenskej scény. Medzi jej nezabudnuteľné úlohy patrili napr. 
Spiaca krásavica, dvojrola Odetty a Odílie v Labuťom jazere, Giselle, 
ale aj Zlatovláska v balete Z rozprávky do rozprávky v naštudovaní 
z r. 1956. Len pred niekoľkými rokmi sa spolu s ďalšími rovesníkmi 
opäť objavila na scéne SND v baletnom predstavení Made in Canada. 
A prečo prijala aj novú výzvu a súhlasila s účinkovaním v balete Z roz-
právky do rozprávky? „Prehovorili ma moji vnuci a pravnuci, aj oni 
ma ešte chceli vidieť na javisku,“ usmieva sa. Pre ňu samu je to však 
zážitok aj po inej stránke: „Mám možnosť vidieť umenie mojich 

mladých kolegov a kolegýň, ich úžasnú techniku, nadchýnam sa, 
kam pokročil balet za posledné roky. Preto po svojom výstupe ani 
neodchádzam do šatne, sadnem si v portáli, aby som mohla zblíz-
ka sledovať predstavenie.“ 

Aj režisér a choreograf najnovšej podoby vyše 100-ročného baletu, 
už spomínaný Jozef Dolinský si pred rokmi, konkrétne v r. 1976 za-
tancoval na krásnu Nedbalovu hudbu. Vystupoval v postave Čerta, 
ktorá je okrem baletnej techniky náročná aj na herecké stvárnenie. To 
vyžadoval aj od súčasných predstaviteľov.

Návšteva vydareného a s citom pripraveného divadelného predsta-
venia môže v detskom divákovi zanechať zážitok prakticky na celý ži-
vot. Hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože mne sa to prihodilo práve 

s baletom Z rozprávky do rozprávky. Útržky melódií a niektoré obra-
zy, celkovú atmosféru tohto diela vidím a počujem dodnes. Podobné 
emócie z inscenácie by som dopriala aj súčasným malým aj veľkým 
divákom.        Mirjana Šišoláková

P.S. Pani Gusta Herényiová bola v januári tohto roku pri príle-
žitosti svojho životného jubilea ocenená prezidentom Slovenskej 
republiky A ndrejom Kiskom vysokým štátnym vyznamenaním: 
Pribinovým krížom I. triedy za mimoriadny celoživotný prínos 
pre slovenskú kultúru osobitne v oblasti tanečného umenia. 
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Cestičkou po hrádzi k najbližším mostom 
a do ruchu ulíc Fudžiedy. Len si musím zvyk-
núť na jazdu vľavo, v protiklade k európskym 
zvyklostiam. Asi po 15 minútach jazdy, keď 
míňam domy a obchody, poštu i supermarket, 
školu, komunitné centrum a malý evanjelic-
ký kostolík, sa dostávam k pýche mesta. Je to 
rozľahlý mestský park s obrovským rybníkom 
Rengendži-ike. Rybník má tvar ruky s roztia-
hnutými prstami. K nemu priliehajú aleje, 
záhrady a lesopark na okolitých kopcoch. Blíži 
sa koniec obdobia rozkvitnutých sakúr. Kreh-
ké lupene kvetov, ktoré sú pre Japoncov sym-
bolom krásy a pominuteľnosti života, opadáva-
jú a vánok ich unáša ktovie kam.

Ale nie je čas na nostalgiu. Bicykel zapar-
kujem u budovy mestského múzea a vydám 
sa na prechádzku parkom, okružnou trasou 
okolo rybníka. Vo vode plávajú stovky kap-
rov Koi a ich zlato-oranžové, červeno-čierne, 
či inými odtieňmi a kombináciami sfarbené 
škvrnité telá čeria hladinu. Na vode loďky 
s výletníkmi. Malí predškoláci vo veselých 
farebných šiltovkách, držiaci sa na prechádz-
ke za ruky. Študenti bežiaci okolo rybníka 
v rámci školského telocviku. Dôchodcovia 
s fotoaparátmi a úsmevmi na tvárach. (Tá 
úžasná schopnosť Japoncov zastaviť sa a obdi-
vovať krásu okamihu!)

Fudžieda, pačinko a iné divy...
Mám veľmi intenzívny pocit. Najprv sa v ňom nevyznám, no 
potom sa mi rozjasní...
Vrátilo sa mi detstvo! Či je to tým zvláštnym, slnečným svet-
lom a nádherným počasím, alebo tým, ako dobre je o mňa po-
starané? Všetky moje starosti zostali niekde v minulosti.
K dispozícii mám bicykel, ideálny dopravný prostriedok na 
prieskumné cesty.

Aleje sakúr striedajú porasty azaliek 
a rododendronov. Záhony kvetín zase per-
goly porastené vistáriami, ktoré onedlho 
zakvitnú fi alovými strapcami. Kvetmi, ktoré 
sa stali symbolom mesta a ktoré mu pre-
požičali svoje meno. Tradičná časť záhrady 
s borovicami a dreveným altánom, precíz-
ne tvarovanými bonsajami a kamennou 
lampou. Drevené lávky, skracujúce cestu 
cez vodu z jednej strany „prsta“ na druhú, 
ponad sadenice kosatcov, ktorých čas príde 
asi o mesiac. Ešte neskôr, keď nastane leto, 
zaplní zátoky rybníka záplava lotosových 
kvetov.

Vydávam sa chodníčkom dohora, na vy-
hliadkovú trasu po hrebeni kopcov. Tu, vyso-
ko nad vodou, sa nachádzajú kruhové, trávou 
zarastené pohrebné valy, staré tisícky rokov.

Úžasné výhľady na mesto a krajinu podo 
mnou. Mestská aglomerácia sa tiahne kilo-
metre bez prerušenia, v diaľke v opare sa 
dá na horizonte vytušiť more. Na opačnej 
strane línia kopcov. Tam niekde sa za jasné-
ho počasia týči hora Fudži. Ale povetrie je 
dnes zakalené vlhkosťou a vraj i pieskom, 
ktorý sem zaviali vetry až kdesi z Číny, 
od delty Žltej rieky. Kráska Fudži sa dnes 
skrýva. 

Na prechádzke

Záliv Suruga

Drevená lávka
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Vyťahujem skicák a kreslím…
Nad rybníkom je natiahnutý ohromný 

drôt a z neho vlajú vo vetre desiatky Ko-
i-nobori. Pestrofarebné niekoľkometrové 
„veterné rukávy“ v tvare kaprov. V tomto ob-
dobí sa vztyčujú na oslavu sviatku chlapcov. 
Koľko je chlapcov v rodine, toľko kaprov vlaje 
na bambusovom stožiari v záhrade domu, či 
na balkóne bytu. Kaprík Koi, táto húževnatá 
a mrštná ryba, ktorá pochádza z horských 
potokov, sa stala symbolom sily, zdravia a vy-
trvalosti. Atribútov a vlastností takých potreb-
ných pre život.

Na svojich potulkách objavujem aj iné 
podoby mesta. Obchody a remeselné dielne. 
Malé starinárstvo s množstvom „starožitnos-
tí“, čajových konvíc a keramiky. Kupujem 
čajový hrnček s kaligrafi ou a letopočtom 
1937. (Kaligrafi cký nápis mi Jošihiro-san vy-
loží v zmysle „I did it my way!“ Že by vplyv či 
stopa Franka Sinatru z druhej strany oceánu?)

Obľúbené 100Yenové obchody, nákupné 
haly, supermarkety, antikvariáty plné kníh 
a komiksov Manga, kaviarničky...

Veľká budova s neónovým nápisom PA-
CHINKO. Zrazu som v inom svete. Od-
vrátená tvár Japonska? Hala plná hracích 
automatov, vo vzduchu rachot kovových 
guličiek zo stoviek „slot-machines“. Osame-
lé postavy fascinujúco hľadiace na lietajúce 
„kovové strely“. Rámus padajúcich guličiek 
a plné misky získaných kovových „trofejí“. 
(Tie sa dajú vymeniť za sušienky, nápoje a iné 
drobné výhry – v Japonsku je totiž ofi ciálne 
hazard zakázaný! I keď vraj existujú spôsoby, 
ako zákon obísť…) Som prekvapený, koľko je 
tu ľudí. Koľko ich tu, v tom hluku „relaxuje“. 
Rýchlo opúšťam toto zvláštne miesto, ktoré 
som náhodou objavil...

To ja radšej vetrám hlavu na bicykli. Keď 
sa držím brehov rieky Seto, môžem obdivovať 
množstvo druhov vodných vtákov aj siluetu 
zasnežených vrcholkov južných Japonských 
Álp v diaľke. Keď usilovne šliapnem do pe-
dálov, asi za hodinu ma cesty dovedú k ústiu 
rieky. Popod posledný most, na ktorom vedie 
trať rýchlovlaku, až do prístavu a rybárske-
ho mestečka Yaizu. Staré drevené domy, vo 
dvoroch rybárske siete a vypraná bielizeň.

Betónové mólo s rybármi. Maják na mori. 
Sivé, zvlnené vody Surugského zálivu. Na 
obzore mesto Šizuoka s obrysom majestát-
nej hory Fudži. Vysoko nad hlavou mi krúži 
dvojica nejakých morských orlov. Obrovské 
lode plávajúce okolo polostrova Izu na otvo-
rený oceán. Voda je chladná. Na kúpanie si 
treba ešte pár týždňov počkať.

Stúpam chodníkom na kopec nad staré 
Yaizu. Lesná cesta a kamenné schody ma 
dovedú k Chrámu Bieleho kohúta. Tak som 
si ho nazval, sám pre seba, podľa drevorez-
by v štíte. V jeho tieni sa krčí malý cintorín 
s kamennými náhrobkami a soškami budhov. 
Výhľady na prístav a vody Tichého oceánu.

Po takomto výlete človek veru vyhladne. Vy-
ťahujem z vaku Obentó – krabičku s jedlom, 
ktorú mi zabalila Yumiko-san. Sú v nej domá-
ce ryžové guľky Onigiri so slanou oranžovou 
slivkou Umeboši, zabalené do sušenej morskej 

riasy. Začínam sa tešiť 
na sľúbenú slávnostnú 
večeru vo vyhlásenej 
rybej reštaurácii.

Japonská kuchy-
ňa je kapitolou sama 
pre seba. Hlavnými 
princípmi sú jemná, 
prirodzená chuť jed-
la, použitie čerstvých 
a sezónnych surovín. 
Napríklad v tomto jarnom období mladé vý-
honky bambusových koreňov – „baby-bam-
boo“. Na zvýraznenie chuti sójová omáčka, 
miso-pasta či sladké ryžové víno mirin. Zeleni-
na čerstvá, často nakvasená alebo fermentova-
ná. Ryby a najrôznejšie iné „potvorky“ a plody 
mora. Miska snehobielej ryže, koruna každého 
jedla, od raňajok až po večeru. Neodmysliteľná 
šálka zeleného čaju. Jedlo, ktoré chutí a zároveň 
fascinuje na pohľad. Dnes večer ochutnám svo-
je prvé suši...

Sedíme v modernej, decentne nasvietenej 
reštaurácii. Srdcom reštaurácie je kuchy-
ňa, do ktorej je vidieť od všetkých stolov na 
šikovné ruky majstrov kuchárov. Okolo ku-
chyne bežiaci pás a u každého stolu monitor, 
na ktorý vyťukávame objednávku. Onedlho 
sa po bežiacom páse blížia taniere s dobrota-
mi, ktoré sa neomylne zastavia vždy u toho 
správneho stolu.

Miso polievka. Pečená ryba z morských 
hlbín. Soba – tradičné pohánkové rezance. 
Najrôznejšie kúsky suši – malé umelecké diela 
vytvorené z kôpky ryže a darov mora, morskej 
riasy a chrenu wasabi. 

„Oišií des ka?“, zisťujú so smiechom pani 
Jumiko a pán Jošihiro, moji hostitelia.

„Oišií des!“, odpovedám po pravde. Chu-
tilo mi! A veľmi! „Dómo arigató gazaimašta!“

Pripadám si ako po návšteve nielen výbor-
nej reštaurácie, ale i nejakého divadelného 
predstavenia.

Ale o divadle Kabuki až niekedy inokedy...
Miro Pogran

Maják v Yaizu

Kriketový štadión

Rengendži-ike park Koi-nobori

Čajový  hrnček
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Úvod
V roku 2014 sme si pripomenuli sté výročie od vypuknutia prvej 

svetovej vojny. Bola to dovtedy najväčšia vojna, ktorá postihla ľuds-
tvo a z ktorej dôsledkov sa spamätávalo dlhý čas.

Keďže prvá svetová vojna bola už dávno, bolo nemožné nájsť pria-
meho pamätníka. Mojím pamätníkom sa stal syn poručíka z prvej 
svetovej vojny, ktorý bol ochotný podeliť sa so spomienkami na svoj-
ho otca, Jakuba Kleina. Pán Arieh Klein žije v Izraeli, takže som sa 
s ním mohla kontaktovať len cez pani profesorku. Navštevuje Žilinu 
pomerne často a tiež chodieva k nám do školy na besedy.

Prvým cieľom mojej práce sa stala túžba dozvedieť sa viac o pô-
sobení slovenských vojakov v  prvej svetovej vojne. Mnohí získali 
ocenenia, prekypovali odvahou a trpeli za cisárstvo. 

Druhým cieľom, ktorý som si postavila, bolo napísať príbeh pána 
Jakuba Kleina, dôstojníka rakúsko-uhorskej armády. 

Ďalším cieľom mojej práce, ktorý by som chcela splniť, je vniesť 
do povedomia mojim priateľom, spolužiakom a rodine príbeh tohto 
zaujímavého človeka.

 Prácu som rozdelila do štyroch kapitol. V prvej kapitole som na-
črtla postup pri vypracovávaní svojej práce. V druhej kapitole som 
napísala stručnú históriu prvej svetovej vojny. Tretia kapitola sa za-
oberá životom Jakuba Kleina. Ďalšou kapitolou je záver, kde sa sna-
žím zhrnúť poznatky o problematike.

Súčasťou práce bude aj rozhovor s  pamätníkom Ariehom Klei-
nom, ako aj fotografi e zo súkromného archívu pána Kleina, z kníh 
a internetu. Nechýbajú tu ani dokumenty z prvej svetovej vojny, kto-
ré však neboli v osobnom archíve pána Kleina.

Príbeh Jakuba Kleina
Terchová je dedina na strednom Slovensku, ktorá je rodiskom Jura 

Jánošíka a tiež sa označuje ako vstupná brána do Vrátnej doliny. Je 

V poslednom čísle minulého roka sme v Študentských 
listoch uverejnili víťaznú prácu XII. medzinárodnej  
konferencie slovenských stredoškolákov a  ich hostí, 
ktorá sa konala 8.–9. 12. v Bruntále. V tejto prílohe 
Listov uverejňujeme štúdiu sextánky Šárky Ščavnickej 
z  GVARZ, najmladšej súťažiacej, ktorá získala cenu 
časopisu Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe 
vedieť viac, za posunutie príbehu do oblasti svetových 
dejín a citlivé vykreslenie osudu Jakuba Kleina.  

Listy
Študentské

Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

3/2015

Život je neustály boj
(Príbeh Jakuba Kleina)

Identifi kačná karta pána Jakuba Kleina z prvej svetovej vojny
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aj rodiskom otca môjho pamätníka, pána Jakuba Kleina, jeho súro-
dencov a jeho otca. Otec pána Kleina, Moritz, mal v Terchovej sta-
tok, krčmu a prenajatú pôdu, na ktorej zamestnával viac ľudí. Spolu 
so svojou ženou Ernestínou, rodenou Polákovou, ktorá pochádzala 
z Lodna, mali päť detí: Hermínu, Dezidera, Jakuba, Emila a Aladára. 
Otec môjho pamätníka sa narodil devätnásteho apríla 1894.

Jakubovi Kleinovi sa dostalo dobrého vzdelania. Už ako päťročný 
začal chodiť do školy a v šestnástich zmaturoval. Po maturite nelenil 
a začal hneď pracovať. Našiel si miesto v súkennej továrni v Žiline. 
Neskôr pracoval u slepého predavača vína.

Do pokojného života rodiny Kleinovcov zasiahlo vypuknutie 
1. svetovej vojny. Jakub aj so svojím bratom Deziderom narukoval 
a stal sa z neho poručík rakúsko-uhorskej armády, ktorej musel zložiť 
prísahu. Jeho domovom sa stal peší pluk číslo 71.

Prvé boje na východnom fronte prežil v Karpatoch. Dvadsiate-
ho novembra 1914 obsadila ruská armáda dediny Ruské a Zvalu. 
Až nakoniec dvadsiateho tretieho novembra obsadili Humenné. 
Väčšina tamojších obyvateľov videla Rusov po prvýkrát a nazývali 
ich „moskaľovia“. Vymýšľali o  nich fantastické a strašidelné his-
torky. Rusko naopak šírilo v Karpatoch ruskú propagandu, a  to 

medzi civilistami a vojakmi, usilovali sa získať ich na svoju stra-
nu. Viacerí vojaci aj dezertovali, hlavne Slovania. Toto však nebol 
prípad pána Kleina, ktorý bojoval proti ruskej armáde. Poraziť 
Rusov sa jeho jednotkám, bohužiaľ, nepodarilo, museli čakať až 
na príchod svojho spojenca Nemecka, ktoré poslalo svojmu spo-
jencovi posily.

Rakúsko-uhorská armáda opätovala útok Rusku a začala ofenzí-
vu v Haliči. Bojovať začali už dvadsiateho tretieho augusta 1914. 
Táto rakúsko-uhorská ofenzíva mala zastihnúť Rusov nepriprave-
ných. Rýchly postup sa nepodaril a Rakúsko-Uhorsko malo veľké 
straty na životoch, vysoké boli aj v radoch dôstojníkov nižších hod-
ností, hlavne v bitkách o Rudnik a  Lublin. Na konci januára bol 
pluk stiahnutý na oddych a následne prešlo celé rakúsko-uhorské 
vojsko reorganizáciou. Druhého mája 1915 začali rakúsko-uhor-
sko-nemeckí spojenci prelomovú vojnu oblasti Gorlíc. Zatlačili 
Rusov na hlboký ústup.

Nasledovalo obdobie pomerného pokoja na východnom fronte. 
Bojovalo sa však viac inde, a  to na západnom fronte. Taliansko 
a  Rusko vypracovali plán, ako pomôcť spojencom pri Verdune. 
Rozhodli sa zaútočiť na Nemecko a  Rakúsko-Uhorsko z  dvoch 
strán. Na čele ruskej armády stál Alexej Brusilov. Brusilov prešiel 
do útoku dňa pätnásteho júna 1916 a  dlhú dobu sa mu darilo, 
ale mal aj veľa problémov. Strojcami jedného z týchto problémov 
boli vojaci nadporučíka Trostlera, ktorého  priateľom bol aj poru-
čík Klein. Bola to jednotka tridsiatich mužov, ktorá sa veľmi dobre 
vyznala v okolí. Rozhodli sa Rusov prekvapiť v neďalekom pries-
myku. Rozdelili si mužov a guľomety. Kozáci využili svoj typický 
útok –  kozácke kone si na povel ľahli a slúžili kozákom ako štít 
a rakúsko-uhorskí vojaci na čele s dôstojníkmi Trostlerom a Klei-
nom začali strieľať. Zastavili ich na tri hodiny a za tento hrdinský 
čin dostali obidvaja vyznamenanie. Rusko však stále mohlo úplne 
poraziť rakúsko-uhorskú armádu. Nič ho nedokázalo zastaviť na 
dlhšie ako na pár hodín. Nemecká armáda, ktorá posilnila rakús-
ko-uhorské jednotky, zničila ruské plány.

Po Brusilovovej ofenzíve sa mnohí vojaci rakúsko-uhorskej ar-
mády dostali do zajatia, ale časť bola presunutá na taliansky front, 
medzi nimi aj príslušníci 71. pešieho pluku. Už od začiatku museli 
odolávať silným útokom zo strany Talianov. Na prelome rokov 1916 
a 1917, počas alpskej zimy sa boje zaobišli bez ťažení, boli iba pozič-
né boje. Bitky na rieke Piave pokračovali aj naďalej.

Jakub Klein spolu s ďalšími vojakmi boli na jar roku 1918 presu-
nutí do Kragujevca kvôli náboru nových vojakov. V čase jeho pobytu 
v Kragujevci došlo k najväčšej vzbure vojakov rakúsko-uhorskej ar-
mády. On aj jeho brat Dezider to šťastne prežili.

Na žiadosť nemeckého velenia o posily v bojoch vo Verdune pro-
ti vojskám Dohody, hoci malo Rakúsko-Uhorsko samo problémy, 
poslalo niekoľko plukov. Medzi dôstojníkmi rakúsko-uhorskej ar-

Jakub Klein 

Manželka Eva so 
synom Arturom 

V zákopoch na fronte, Jakub Klein druhý zľava 
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mády, ktorí sa zúčastnili bojov na západnom fronte, bol aj poručík 
Jakub Klein.

Náš pamätník spomína príhodu svojho otca zo západného 
frontu: „Raz ich prišiel pozrieť veliteľ frontu a nechal si nastúpiť 
všetkých dôstojníkov. Neznášal ľudí z vyvoleného národa a dával 
to jasne najavo. Otec to nevydržal a povedal mu, že mu to z tej 
hlavy dostanú von, načo schytal od dôstojníka zaucho. Otec ho 
vyzval na súboj a nikto nevedel, čo sa bude diať. K súboju však 
nedošlo. Keď mu na front došiel balíček od jeho mamy s neja-
kými dobrotami, pozval na „hostinu“ aj tohto nemeckého dôs-
tojníka, ktorý vôbec nechápal túto dobrosrdečnosť. Nakoniec sa 
spriatelili.“

Západný front bol pre pána Kleina osudný. Dostal sa do francúz-
skeho zajatia, pretože na fronte utrpel ťažké zranenie nohy. V zajatí 
ho dali do lazaretu, kde sa liečil zo zranenia niekoľko týždňov. Po 
prepustení zo zajatia ako dôstojník dostal peniaze, za ktoré kúpil 
svojmu otcovi tabakové listy do jeho čibuku.

Po šťastnom návrate domov začal podnikať. Jeho brat založil v Ži-
line fi rmu s  cementom s názvom Agrária, kde po skončení vojny 
začali spoločne podnikať. So svojou ženou Evou sa oženil v  roku 
1926 a po troch dňoch svadobnej cesty v Taliansku sa musel vrá-
tiť domov, pretože konkurencia zrušila ich spoločný kartel. Musel 
vynaložiť veľké úsilie, aby si udržali zákazníkov. Kým konkurencia 
stihla zareagovať, ovládli celý trh.

V roku 1927 sa mu narodil jediný syn Artur (Arieh). Žili šťastne 
v Žiline až do začiatku druhej svetovej vojny. Židia si neuvedo-
movali, že im hrozí nebezpečenstvo a  spoločne všetci pomáhali, 
dokiaľ sa dalo, ľuďom v transportoch. Nosili im jedlo, pitie... Pán 
Klein využíval aj svoje dokumenty z   Verdunu a podarilo sa mu 
zachrániť pár ľudí. V Žiline bol zberný tábor pre Židov, z ktorého 
posielali do transportov. Židovská náboženská obec sa dozvedela, 
že väzňom nedávajú jesť a piť, preto poslali pána Kleina za nemec-
kým veliteľom tábora, aby im vybavil jedlo. Náš pamätník Arieh 
často spomína, ako si otec zobral vyznamenania z prvej svetovej 
vojny a  predstúpil pred veliteľa s  tým, že možno s  jeho otcom 
bojovali pri Verdune. Smelosť a možno aj vysoké vyznamenania 
ovplyvnili Nemca a dovolil, aby väzni dostali piť a nechal zo zo-
znamu na transport prepustiť dvoch chlapcov, ktorí ešte nemali 
osemnásť rokov.

Keď sa situácia pre židovských občanov v Žiline zhoršila, poslali 
manželia Kleinovci svojho syna Artura preč zo Žiliny. Zamestnanci 
pána Kleina schovávali uňho vo fi rme zbrane do sudov, o čom ma-
jiteľ fi rmy vôbec nevedel a za čo hrozil trest smrti. Keď zbrane našli 
a hrozilo im zatknutie, tiež ušli zo Žiliny. Odišli do Lietavy, kde mali 
svojho syna a našli ho v Sunekovej Závadke.

Pán Klein hľadal pre svoju rodinu to najlepšie miesto na pre-
žitie, prešli cez mnohé mestá a dediny ako boli Kunerad, Banská 
Bystrica, Revúca, Podbrezová až nakoniec zakotvili na Kališti. Tu 

Jakub aj so svojím synom bojoval po boku partizánov. Nie vždy 
boli partizáni milí ľudia, aj tu sa našli takí, ktorí nemali radi židov. 
Urazili aj pána Kleina, ktorého česť bránil jeho syn, Artur. Jedného 
z útočníkov zastrelil.

 Ale partizáni odišli a Nemci sa rozhodli pomstiť. Syn pána Kleina 
sa snažil utiecť, čo skoro neprežil a pána Kleina a jeho ženu zas za-
chránili dokumenty z Verdunu. Artur sa nakoniec tiež vrátil späť do 
Kališťa, bol svedkom jeho vypálenia, ako aj smrti svojej mamy, ktorá 
ochorela na týfus a tejto chorobe nakoniec podľahla.

Keď sa skončila vojna, vrátil sa Jakub späť do svojho podniku. 
Našťastie jeho jediný syn Artur sa vyliečil z veľkých zranení a vrátil 
sa domov. Keď sa v ČSR dostali k moci komunisti a došlo k zná-
rodňovaniu, zobrali Jakubovi podnik Agráriu. Podarilo sa mu ho 
na krátky čas získať späť, ale následne ho musel predať štátu za 
malú čiastku.

V roku 1951 emigroval do Izraela, kam odišiel jeho syn už v roku 
1949 po vzniku samostatného židovského štátu. A  tam už zostal. 
Pracoval najprv v kozmetickej fi rme, neskôr pracoval u svojho syna 
Artura, ktorý má v  Jeruzaleme fi rmu. Najviac času však trávil na 
výstavách svojich známok. Vyhral až dvadsaťdva zlatých medailí.

Dožil sa aj vnúčat,  s ktorými, ako aj so synom a nevestou, strávil 
pekné chvíle, ktoré mu umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na tra-
gédie, ktoré prežil. 

Tohto vojaka neskolila ani prvá, ani druhá svetová vojna. Vec, nad 
ktorou nevedel vyhrať boj, bola rakovina chrbtice, na ktorú nako-
niec zomrel v roku 1982. Jeho vášňou boli známky a aj jeho náhro-
bok v Jeruzaleme má tvar známky, ktorý mu nechal urobiť jeho syn 
Arieh (Artur) Klein.

Záver
Moja práca sa zaoberá životom pána Jakuba Kleina, vojaka v prvej 

svetovej vojne. V prvej kapitole práce som stručne zhrnula príčiny 
a priebeh prvej svetovej vojny s dôrazom na stručnú charakteristiku 
hlavných frontov.

Hlavnou časťou práce je príbeh Jakuba Kleina, rodáka z Tercho-
vej nachádzajúcej sa neďaleko od Žiliny. Snažila som sa vykresliť 
jeho životné osudy nielen počas prvej svetovej vojny, ale aj v ďal-
šom životnom období až do jeho smrti. Najťažšou časťou práce bolo 

Vojenská legitimácia Jakuba Kleina vystavená v Kragujevci 28. apríla 1918

S vnúčatami 
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zosúladenie spomienok jeho syna Artura na otca – vojaka, pretože 
mnohé udalosti, dátumy si už nepamätá. Preto sme využili objektív-
ne zdroje, ako sú odborná literatúra aj internet, aby sme zrekonštru-
ovali jeho život počas prvej svetovej vojny. Veľa zážitkov a informá-
cií som získala z rozhovoru s pánom Ariehom (Arturom) Kleinom, 
jeho synom. 

Počas písania tejto práce som zistila, že prvá svetová vojna bola už 
dlhodobo plánovaná, ale nikto neočakával, že bude trvať tak dlho. 
Je dôkazom toho, že ľuďom sa vždy máli a chcú mať stále viac. Ďalej 
som zistila, že už v období prvej svetovej vojny vznikali stereotypy 
a existovala intolerancia, napr. voči židom, pretože aj vtedy sa našli 
ľudia, čo ich neznášali. 

Prvým cieľom mojej práce bolo dozvedieť sa viac o  Slovákoch 
v prvej svetovej vojne. Myslím si, že sa mi tento cieľ podarilo splniť. 
Pána Kleina nikto neodsudzoval za jeho slovenský pôvod ani jeho 
priateľov, dokonca získal ocenenia za svoju statočnosť.

Druhým mojím cieľom bolo 
napísať príbeh Jakuba Kleina. 
V  príbehu som zachytila detstvo 
tohto vojaka, život pred vojnou, 
jeho osud vo vojne, tiež sa mi 
podarilo zachytiť medzivojnové 
obdobie, jeho neustály útek počas 
druhej svetovej vojny, život v ob-
dobí totalitného režimu a  nako-
niec som opísala jeho emigráciu 
do Izraela a následný život v novej 
krajine.

Tretím cieľom mojej práce bolo 
dať do povedomia priateľov, spo-
lužiakov a rodiny život tohto zau-
jímavého človeka. Tento cieľ sa 
snažím stále napĺňať. Okrem svo-
jej rodiny som predstavila svoju 
prácu svojim priateľom. Následne 
by som s  ňou chcela oboznámiť 
aj spolužiakov, napr. na hodine 
dejepisu. Myslím si, že si zaslúži, 
aby o jeho živote vedelo veľa ľudí. 
Zachránil mnoho životov a nikdy 
nič nepýtal na oplátku.
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Východný front v roku 1916 

Medaila za statočnosť 

Šárka Ščavnická prezentuje svoju štúdiu na 
konferencii v Bruntále 8. 12. 2014 
 Foto: Helena NoskováPlénum študentskej konferencie v Bruntále 8. 12. 2014. 
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Nazerajúc do slovníkov sa dozvedám, že celebrita je osoba známa, 
ktorá sa preslávila najmä prostredníctvom médií. Celebrita českej au-
torky Lenky Procházkovej je divadelná hra, ktorú nedávno uviedlo 
Východočeské divadlo v Pardubiciach. Už samotný názov je satirou. 

Hra predstavuje jeden deň zo života hlavnej postavy Jana Ma-
reka, profesora fi lozofi e, od šiestej ráno do šiestej večer. Je deň sv. 
Mikuláša. Pod oknami profesorovho bytu, ktorý je priamo na ná-

Celebrita
MONIKA PULIŠOVÁ
(nar. 1987 v Žiari nad Hronom)

Divadelnú réžiu a dra-
maturgiu študovala na 
VŠMU v Bratislave 
u prof. Vajdičku. Pred-
tým tam študovala aj 
divadelnú produkciu. 
Dva roky učila herec-
tvo a viedla autorský 

seminár na konzervatóriu v Bratislave a pe-
dagogickej a lektorskej práci sa venuje aj 
naďalej. Je autorkou dvoch divadelných hier 
pre deti. Naposledy režírovala hru Lenky 
Procházkovej Celebrita vo Východočeskom 
divadle v Pardubiciach. Momentálne žije 
v Prahe a pripravuje vlastný divadelný pro-
jekt, ktorý bude mať premiéru na jar a bude 
po slovensky. 

Pardubické zákutie

Pardubické námestie

mestí, takže počuť „každohodinové“ odbíjanie kostolných zvonov, 
sa chystá veselica aj s dychovkou a mažoretkami. Profesor je starý 
mrzutý intelektuál, ktorý sa vo svojom byte bez televízora, mikro-
vlnky, počítača a najmä bez internetu zabarikádoval pred vonkaj-
ším svetom. 

Kostolné zvony odbíjajú šesť. Do prítmia javiska unavene vchádza 
herec Zdeněk Rumpík, pod pazuchou staručký tranzistorák, sadá si 
do vyšediveného kresla. Z rádia sa ozve dopravné hlásenie o katastro-
fálnej smrteľnej nehode a agresívna americká rapová pieseň. „V takové 
to žijeme době. A tak špatně jsme na ni připraveni.“ Profesor odmieta 
akékoľvek výdobytky modernej techniky, dnešnú generáciu obviňuje 
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Pardubické divadlo

Zámok v Pardubiciach

z demolácie planéty a celému ľudstvu predpovedá skorý zánik. Dnes 
nám už nezostáva nič iné iba nemo pozorovať blížiacu sa apokalypsu. 
Bim-bam. Je osem hodín. Zvoní telefón. Redaktor Linhart z rozhlasu 
žiada profesora o novoročné posolstvo pre celú krajinu, ktoré sa bude 
vysielať 1. januára hneď po polnoci. Aby profesora zlákal, útočí na 
jeho ego, lichotí mu a označuje ho za skutočnú celebritu, ktorá má 
ľudstvu čo povedať. Profesor počas hry formuluje niekoľko posolstiev, 
necháva sa strnúť nádejou, že má poslednú šancu niečo po sebe zane-
chať, až kým mu opäť nezavolá Linhart. Už ho nebude viac obťažovať, 
pretože kolegovia zohnali hokejistu! Áno, počuli ste dobre, slávneho 
hokejistu! To je tá správna celebrita, ktorá našu civilizáciu povzbudí, 
to bude to správne oduševnené, koučovské posolstvo. 

Profesor, ktorý sa po rokoch konečne prebral zo stoickej apatie, 
prežíva sklamanie z odmietnutia zúrivo, deštruktívne, je plný trpké-
ho, bodavého sarkazmu a zlosti. Zdá sa však, že tento incident pred-
sa priniesol ovocie, pretože hra končí slovami: „Musíme si pořídit ten 
zasranej internet. Takovej je prostě život.“ Bim-bam. Kostolné zvony 
odbíjajú šesť. Gýčová rozladená dychovka konečne prestala vytru-
bovať, pretože je už tma a mažoretky by nebolo vidieť. Veselica na 
námestí končí. Končí aj profesorova nehybná, roky stojaca, skepsou 
preplnená, nič neprodukujúca zlá nálada. Počas tohto poldňa zmenil 
svoje niekoľkoročné negatívne stanovisko. Ak chce naozaj žiť a nie len 
zaživa umierať, musí sa prispôsobiť svetu, v ktorom sa, bez vlastného 
pričinenia, znenazdajky ocitol. 

Bolo by krásne a vzrušujúce môcť sa na chvíľu ocitnúť v minulos-
ti. Niekedy sa nechám uniesť (možno príliš) romantickou predsta-
vou prechádzky barokovou prezdobenou sálou plnou vyšnurovaných 
džentlmenov, ktorí mne, dáme v krinolíne s prsiami pod bradou, 
poklonkujú. Alebo vo svojich denných snoch nazerám do dekadent-
ných parížskych budoárov a putík začiatku tridsiatych rokov, kde 
sa stretáva avantgarda v tvorivom ošiali nových umeleckých experi-
mentov a lacného vína. Mať tak stroj času! Aspoň na týždeň. Na deň. 
Ale, božechráň, nie na celý život! Byť do smrti uväznená v kosticiach, 
v ktorých sa nedá dýchať, škrtená extrémnym bontónom, hygiena na 
príšernej úrovni alebo pozerajúc sa do tváre dvom blížiacim sa vojnám 
a čakať na smrť... Je pohodlné žiť tu a teraz. Máme všetok komfort a is-
totu snáď stále stabilnej Európy a možnosti, teda vymoženosti, o akých 
by sa neopovážil snívať ani ten najkreatívnejší fantasta minulosti. Sme 
vzdelaní, informovaní, cestujeme kade-tade, aby sme mali ob(z)rov-

ské obzory. Roboty robia všetku prácu za nás a ušetrený čas investu-
jeme do seba. Do seba, pre seba, na seba. Zdalo by sa, že už musíme 
byť napchatí na prasknutie. Tlačíme do seba nekonečno informácií 
a hamburgerov. Vlastne, fast food už nie, teraz sme prešli na nízkotuč-
né trendy bio – oba extrémy nám ponúknu pramálo živín, ale vysoké 
percento dobrého pocitu. Ako dlho sa ešte vydržíme nafukovať, na-
dúvať, kým príde explózia? Sociológovia hovoria, že hlúpneme, pretože 
strácame zdravý sedliacky rozum. Aké paradoxné! Čím sme vzdelanej-
ší, tým sme hlúpejší. Škoda, že spolu so sebou zatiaľ nevieme nafúknuť 
celú planétu. To by sa mohlo hodiť, lebo miesta je čím ďalej menej. 
V hre Celebrita autorka píše: „Naším nejdůležitějším občanským úkolem 
je pilně třídit odpad. A až zrychlíme čas nesmrtelnosti ještě víc, tak ten 
odpad odvezem na Mars. Navrhuju, abychom tam vyvezli i Číňany. Oni 
z toho už něco vyrobí. A my si to po internetu objednáme. Ale možná to je 
chybná prognóza a oni tam vyvezou nás. Není to úplně ideální planeta... 
Tahle byla. Než jsme si ji začali prizpůsobovat. Jen žádnou paniku! V té-
hle sezóně to ještě nenastane. Doufejme, že to odserou až naši vnuci. Stejně 
už jsou to Marťani.“ Stroj času by bol viac ako do minulosti užitočný 
na nakuknutie do budúcna. Na čo všetko je treba sa pripraviť? Čo je 
skutočne dôležité a čo naopak len chvíľkový výstrelok, ktorému dnes 
zbytočne pripisujeme váhu? A naozaj sa bude nosiť latex, ako to vi-
díme v každom sci-fi  fi lme? Ale možnože sa vývoj zastaví, pomaličky 
otočí a my sa opäť ocitneme v jaskyni. Potom môžeme začať od znova. 
Ako poznáme ľudstvo a sami seba – nepoučíme sa nikdy. 

Okrem profesora Mareka v hre vystupuje ešte jedna vedľajšia po-
stava, a to posluhovačka Ema, ktorú hrala Lída Vlášková. Ema je tiež 
generácia 60+, ale na rozdiel od profesora je aktívna, stále v pohybe, 
temperamentne živá. A vie posielať SMS! Predstavuje jeho alter ego. 
Je to ten typ babičky, ktorá si s vnúčatami v zahraničí „skypuje“ a zá-
roveň pečie tie najlepšie buchty na svete. Netají sa, že je to pre ňu 
náročné, že ju to stojí isté úsilie a nejde to ľavou zadnou, ale chápe, 
že počítače nie sú strašiak a internet môže byť aj pre ňu nápomocný. 
Je to vecou voľby. Neuspokojiť sa s pasívnym „čuměním do bedny “ 
a adoráciou mediálnych celebrít, ktoré by novoročné posolstvo poňali 
ako vyratúvanie módnych trendov budúcej sezóny.     Monika Pulišová
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V roku 1772 sa v Piešťanoch objavil vý-
znamný balneológ, profesor Henrich J. von 
Crantz.* Svoju analýzu miestnych termál-
nych prameňov uverejnil v diele „Gesund-
brunnen der oesterreichischen Monarchie“. 
Piešťanské kúpele opisuje ako bahniská s vy-
kopanými jamami, v ktorých sa kúpu chorí.  
O vode píše, že „vajíčko v nej za minútu 
stvrdne“. Jeho návšteva bola impulzom 
k tomu, aby v Piešťanoch postavili prvú stá-
lu, aj keď iba drevenú budovu kúpeľov. 

Základ liečby chorého videl okrem užívania 
liekov a diéty hlavne vo využívaní termálnych 
vôd a kúpeľov. Odozvou na jeho dielo bolo 
budovanie bazénov a ďalších kúpeľných za-
riadení v blízkosti skúmaných prameňov. Na 
území Slovenska sa začali budovať kúpele vo 
Vyhniach, Trenčianskych Tepliciach, Turčian-
skych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach a inde.

V rokoch 1820–1822 dal majiteľ kúpe-
ľov Jozef Erdődy vybudovať prvé murované 
kúpeľné budovy. Dnes sú známe pod náz-
vom Napoleonské kúpele, hoci sa nevzťahujú 
k žiadnemu zo známych Napoleonov. Kúpeľné 
budovy sú postavené nad horúcimi prameňmi. 
Chorí sa kúpu bezprostredne nad vyvierajúci-
mi horúcimi prameňmi, čo má veľký liečebný 
aj relaxačný účinok. Odporúčam.

Ako prvý stály kúpeľný balneológ a chi-
rurg pôsobil v Piešťanoch František Ernest 
Scherer, ďalší rodák z Čiech (1805–1879). 
Vynaložil veľa úsilia na zlepšenie balneolo-

Piešťany 
perla na Váhu II. časť

gických a hygienických podmienok v kúpe-
ľoch. V roku 1863 založil Vojenský kúpeľný 
ústav, ktorý aj dnes navracia zdravie tisícom 
pacientov. Svoje znalosti a postrehy z kúpeľ-
nej liečby zhrnul v publikácii „O teplých 
prameňoch piešťanských“ (Lipsko 1837). 
Okrem iného v nej opísal fyzikálne a che-
mické vlastnosti piešťanských termálnych 
vôd a liečivého bahna, uviedol odborné 
balneologické znalosti a praktické skúsenos-
ti so špecifi ckým účinkom teplých kúpeľov 
v závislosti od teploty vody, dĺžky trvania 
kúpeľnej procedúry a zdravotného stavu pa-
cienta. Je zakladateľom modernej piešťan-
skej balneoterapie a liečebné postupy, ktoré 
stanovil, sa aplikujú dodnes. Na pamiatku 
tohto vzácneho človeka je pomenovaná 
v Piešťanoch ulica, škola a deviaty z desiatich 
vrtov termálnej vody - vrt V-9. 
Rozkvet kúpeľov v rokoch 1889–1940

Veľkolepý rozmach kúpeľov nastal v rokoch 
1889–1940 pod taktovkou rodiny Winterov-
cov, predovšetkým Ľudovíta Wintera,* ktorý 
bol a zostane najväčšou osobnosťou v deji-
nách Piešťan a ich kúpeľov. Ľudovít Winter 
stvoril Piešťany také, ako ich poznáme dnes 
– svetové kúpele s puncom svetovosti.   

*Ľudvík Winter sa narodil v roku 1870 
v rodine maďarských židov. Neovládal sloven-
činu, ale riadil slovenské kúpele, po vzniku 
ČSR a teda zániku Rakúska-Uhorska čelil 
ako Maďar nenávisti Slovákov, počas 2. sveto-

vej vojny čelil ako bohatý žid nenávisti fašis-
tov. Ako 75-ročný starec opustil koncentrák, 
aby zase ako bohatý kapitalista čelil nenávis-
ti komunistov. Zomrel vo veku 98 rokov ako 
chudobný dôchodca, ktorý ani nesmel vstúpiť 
na Kúpeľný ostrov, ktorý 50 rokov budoval... 
V texte použitá tučná kurzíva v úvodzov-
kách je citácia z knihy Ľudovíta Wintera 
Spomienky na Piešťany, ktorú napísal rok 
pred svojou smrťou ako 97-ročný pán.

V roku 1889 si Alexander Winter prenajal 
od grófa Erdödyho piešťanské kúpele a zalo-
žil fi rmu Alexander Winter a synovia, pod-
nik generálneho prenájmu kúpeľov. V roku 
1889 vyzerali podľa popisu Ľudovíta Win-
tera Piešťany takto: „štyristo domov z ne-
pálených tehál, hlinené dlážky, slamené 
strechy. Záchody vo dvoroch, kopy hnoja, 
žumpy  vedľa studne s pitnou vodou. Kostol 
a obecný úrad. Za domami rozsiahle po-
zemky, role, veľké ovocné záhrady, ktoré 
zaručovali ich vlastníkom primerané živo-
bytie. To bola obec Piešťany s počtom oby-
vateľov šesť tisíc. Cez rieku Váh viedol na 
Kúpeľný ostrov drevený most na pilieroch. 
V popisovanej dobe navštevovalo Kúpeľný 
ostrov každé leto asi tisíc chorých. Z nich 
do 150 mohlo byť ubytovaných v hostinci, 
ostatní sa ubytovávali v chatrčiach roľní-
kov, kde v tej dobe nemohlo byť ani reči 
o čistote a hygiene.“ Alexander Winter 
plánoval urýchlene opraviť chátrajúce kú-
peľné budovy a začať s modernizáciou kúpe-
ľov. Úspory 200 000 zlatých sa však do roka 
minuli, no zámer sa mu nepodarilo uskutoč-
niť. Finančné a hmotné starosti podlomili 
60-ročnému Alexandrovi Winterovi zdravie. 
Pod ťarchou fi nančných starostí ochorel. 

*Piešťanské parky o rozlohe 125 ha vytvárajú ráz mesta a dotvárajú príjemnú atmosféru  kúpeľov. Na území 
parku sa nachádzajú vzácne druhy drevín a viaceré architektonické pamiatky. Park je zapísaný v Ústrednom 
zozname národných kultúrnych pamiatok.
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Na pomoc si povolal jedného z troch sy-
nov¸ Ľudovíta, v tom čase dvadsaťročného 
študenta Vysokej školy technickej vo Vied-
ni. Syn musel v roku 1890 opustiť štúdiá 
a prišiel pomáhať otcovi... Prvým dielom 
Winterovcov bola nemocnica pre robotní-
kov. Jednou zo zásad starého pána Wintera 
bolo: „zo zlého urobiť dobré a z ničoho 
stvoriť niečo“. A tak z prázdnych maštalí 
vznikol tzv. robotnícky špitál. Robotnícka 
nemocnica* postupne s kapacitou 400 postelí 
sa stala známou v celej Európe a ovplyvnila 
nemocenské poisťovníctvo v oblasti kúpeľnej 
liečby v celej rakúsko-uhorskej monarchii. 
V robotníckej nemocnici sa bezplatne liečili 
všetky nemajetné osoby. Podmienkou bolo, 
aby liečebné náklady štyridsať grajciarov den-
ne hradil zamestnávateľ alebo príslušná obec.

*Dnes je v objekte bývalej robotníckej ne-
mocnice luxusný štvorhviezdičkový Hotel 
Sandor Pavillon, ktorý nesie meno po otcovi 
piešťanských kúpeľov Sandorovi (Alexandrovi) 
Winterovi. Pri príležitosti stretnutia potomkov 
rodiny Winterovcov v máji 2011 bola na bu-
dove osadená busta Alexandra Wintera od pieš-
ťanského výtvarníka Dávida Švorca. 

Winterovci vybudovali rozsiahly kúpeľný 
park* a ochranné hrádze pozdĺž Váhu proti 
povodniam, ktoré pravidelne páchali obrov-
ské škody na majetku i životoch obyvateľstva. 
Na okraji parku nechal Ľ. Winter vybudovať 
v roku 1894 Kúpeľný salón, veľkolepú budovu 
s jedálňami, kaviarňou, miestnosťami na tanec. 
Rešpektoval prianie a potrebu návštevníkov 
baviť sa. Najal do Kursalónu hudobné teleso 
a hercov. Vedľa Kursalónu vzniklo i kamenné 
divadlo. Za päť rokov sa pod vedením mladého 
Ľudvíka zmenila tvár kúpeľov. Boli postavené 
nové hosťovské izby, drevené vane boli na-

hradené mramorovými, všade poriadok, čis-
tota, vydláždené chodníky, promenády.

Heslom mladého Wintera bolo: „pá-
nom je hosť, my sme jeho služobníci, a to 
v prvom rade ja“. Ľudovít už od piatej ráno 
usmerňoval práce súvisiace s chodom kú-
peľov. „Našou zásadou bolo, aby od nás 
každý odchádzal s chválospevom.“ Preto sa 
Ľudvík snažil uspokojiť chorých v každom 
ohľade. Chápal, že k uspokojeniu telesných 
potrieb patrí aj uspokojenie potrieb duchov-
ných. Väčšina chorých bola nábožensky zalo-
žená. Dobré účinky kúpeľov považovali za 
boží dar a vzdávali za to vďaku Stvoriteľovi. 
Aby mali kde, nechal Ľudovít veriacim po-
staviť svätostánky. Rímskokatolícky kostol, 
kostol pre protestantov i synagógu. Ľudovít 
nachádzal duševné uspokojenie vo vďačnosti 

chorých. Vedel, že bez propagácie sa do sveta 
nedostane. Vytvoril prospekty v piatich jazy-
koch a tisícky exemplárov rozposlal lekárom 
v celej monarchii. Začínajúcemu kresliarovi 
Arturovi Heyerovi zadal námet, aby jedinou 
fi gúrou vyjadril uzdravenie. Tak vznikol 
v roku 1894 plagát Barlolámača, ktoré-
ho nechal Ľudvík v roku 1930 zvečniť do 
bronzu. Bronzová socha Barlolámača od Ró-
berta Kühmayera dodnes víta návštevníkov 
kúpeľov pri vstupe na Kolonádový most.

Ľ. Winter chcel do Piešťan prilákať naj-
zámožnejšie vrstvy sveta a plánoval postaviť 
na Kúpeľnom ostrove supermoderný hotel. 
Hotel mal poskytovať pod jednou strechou 
luxusné ubytovanie i kúpele. V septembri 
1910 sa začalo s výstavbou, v apríli 1912 bol 
hotelový a balneoterapeutický komplex Th er-
mia Palace a Kúpeľný dom Irma dohotovený. 
Bol považovaný za vrchol kúpeľnej architek-
túry v monarchii. Na slávnostnom zahájení 
1. mája 1912 zaznela veta „nad Piešťanmi 
svitol deň veľkej slávy“. V priebehu jediné-
ho týždňa bol hotel obsadený zámožnými 
cudzincami, ktorí prinášali štátu nielen zla-
to, valuty, ale i  slávu. Prvým bol Ferdinand 
I., cár bulharský, ktorý sa do hotela Th ermia 
Palace* pravidelne vracal. Nasledovali ďalší 
excelentní návštevníci, napríklad nemec-
ký cisár Wilhelm II., maharadžovia z Indie 
a Malajska, prezidenti a diplomati z najroz-
ličnejších štátov sveta. Vďaka Th ermii Palace 
kúpele dosiahli najvyššiu predvojnovú ná- 
vštevnosť – 16 860 hostí.

*Názov Th ermia Palace, zrozumiteľný v kaž-
dom jazyku zároveň evokuje uzdravovanie. 
Druhá časť komplexu, kde bola umiestnená 
balneoterapia, dostala meno Irma na počesť 
osvietenej majiteľky kúpeľov, grófky Irmy Erdödy-
ovej. Názvy objektov, ktoré dal postaviť Ľudovít 
Winter: Napoleon, Pro Patria, Kursalón, Kurho-
tel atď. zostávali, aj keď sa ešte za života Ľ. W. 
trikrát zmenil politický systém a názvy štátnych 
a spoločenských inštitúcii či ulíc a námestí sa pod-
ľa toho menili.

Piešťany sa stávali miestom čulého spolo-
čenského ruchu. Už v roku 1912 sa tu konal 
svetový turnaj v šachu, v roku 1914 otvori-
li na Kúpeľnom ostrove prvé golfové ihris-
ko. Anglický časopis Golf Illustrated sa vo 
vydaní z júla 1914 vyjadril o ňom takto: 
„Najkrajšie golfové ihrisko na kontinente 
bolo teraz otvorené v piešťanských kúpe-
ľoch (Uhorsko), vzdialených len tri hodiny 
cesty vlakom priamo z Viedne. Je nádherne 
situované medzi Karpatmi a riekou Váh, päť 
minút chôdze od hotela Th ermia Palace...“ 
Na tomto golfovom ihrisku sa v roku 1914 
konal i prvý letecký deň. Piešťany už získa-
vali punc svetovosti. 

Prišiel rok 1914. A 1. svetová vojna. Kú-
pele sa vyprázdnili. Väčšina mužských za-
mestnancov narukovala. Ľudvík mal v tom Hotel Irma, Napoleonské kúpele, v pozadí Považský Inovec
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čase viac ako štyridsať rokov a zatiaľ zostával 
„doma“. Jeho brat Imrich a syn museli naru-
kovať. Neboli príjmy pre kúpele, neboli príj-
my pre rodinných príslušníkov narukovaných 
zamestnancov. Napokon Ľudvík ponúkol 
svoje služby ministerstvu vojny. „Všetky po-
stele dám k dispozícii raneným.“ Odpoveď 
z Viedne bola promptná – ÁNO. Z ruského 
frontu začali privážať ranených. Počet rane-
ných rástol, a tak bola pre nich v roku 1916 
postavená ďalšia nemocnica, tzv. Pro Patria, 
skromná stavba s kapacitou 500 chorých s iz-

bami po dvadsať postelí priamo nad horúci-
mi prameňmi. V priebehu celej vojny bolo 
v Piešťanoch liečených 5000 dôstojníkov 
a 60 000 vojakov. Podľa zákona zanedbanie 
povinnosti pri opatrovaní chorých vojakov sa 
trestalo väzením, prípadne až trestom smrti. 
Ale ako nakŕmiť toľkých vojakov – denne 
čakalo na prídel jedla 2000 vojakov. Mesačné 
prídely múky, masti, mäsa, krmiva prichádza-
li oneskorene, niekedy vojakom určené vagó-
ny potravín jednoducho zmizli. „Postavíme 
mlyn*, výkrmňu ošípaných, prenajmeme 
hospodárstvo a sami si budeme dorábať 
potrebné obilie, budeme mať mäso, mlieko, 
slovom všetko potrebné pre zásobovanie 
chorých. Využijeme možnosti tunajšej prvo-
triednej ornej pôdy. Vojaci mali z prvej 
ruky mlieko, tvaroh, syr, zeleninu...“

*Tzv. Ružový mlyn, postavený v roku 1917, 
základ potravinárskeho priemyslu na Sloven-
sku. Významný exportný podnik zásoboval 
nielen Československo, ale vyvážal tovar do 
Nemecka, Švajčiarska či škandinávskych zemí. 

 V prevádzke do roku 2002. V roku 2008 
bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Počiatočný útlm kúpeľov, spôsobený 
nástupom vojny, bol vďaka predvídavosti 
a podnikateľskej obratnosti Ľudovíta Win-
tera prekonaný. Kúpele prosperovali, veď 
počas vojny sa v nich liečilo 65 000 voja-
kov. A vďaka fungujúcim kúpeľom, ktoré 
zabezpečovali miestnym prácu a živobytie, 
nepoznalo civilné obyvateľstvo Piešťan hlad 
tak ako v okolitých okresoch. 

Nastal koniec vojny. Na troskách rakús-
ko-uhorskej monarchie vzniklo ČSR a Pieš-
ťany, nielen Kúpeľný ostrov, ale hlavne obec 
Piešťany čakal búrlivý medzivojnový rozvoj. 
Opäť pod taktovkou Ľudovíta Wintera... 

Ing. Marta Adlerová
Pokračovanie v budúcom čísle

Dokladom toho, že Piešťany boli miestom stretávania sa svetovej smotánky, je stretnutie troch cisárov v roku 1917.

Cisárovná Rakúsko-Uhorska patrila so svojím 
manželom Franz-Jozefom I. k prominentným 
hosťom kúpeľov

Zelený strom, tu býval Ľudovít Winter a v roku 
1990 bola na dome osadená pamätná tabuľa

Evanjelický kostol postavený v roku 1905, za ním 
stojí bývalá Robotnícka nemocnica, dnes Hotel 
Sandor Pavillon.
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Barmské
dni

Do Barmy som sa pracovne dostala po tom, 
čo sa juhom tejto kedysi bohatej, ale zúfalo 
zle spravovanej krajiny prehnal cyklón Nar-
gis. Obrovská prílivová morská vlna spustošila 
úrodné pobrežné nížiny v delte rieky Iravádi na 
juhu zeme. V tejto prírodnej katastrofe zahy-
nulo viac než 100 000 miestnych obyvateľov. 

Z politických dôvodov sa pomoc z celého 
sveta len ťažko dostávala do zeme. Vládnu-
ca militantná junta celé dni bránila vstúpiť 
humanitárnym pracovníkom a materiálnej 
pomoci do krajiny. V Barme vládol jeden 
z najparanoidnejších režimov na svete. Len 
chvíľu pred ničivým cyklónom sa vládna 
garnitúra presťahovala do nového hlavného 
mesta, ktoré si vystavala 300 kilometrov od 
Rangúnu – bývalého hlavného a najväčšieho 
mesta v krajine. Nové hlavné mesto stojí na 
močariskách, potýka sa s vysokým výskytom 

a povie: „Vieš ty, aký ja mám teraz doma po-
koj? A to ticho!“ Chvíľu sa nechápavo dívam, 
kým mi dôjde, že v tejto budhistickej krajine 
sa smrť až tak vážne neberie, zato zmysel pre 
humor je v ťažkých chvíľach a nezmyselných 
režimoch niekedy to jediné, čo ľuďom ostáva. 

Zmysel pre humor nesmiem strácať ani ja. 
Humorných situácií je aj v náročných pod-
mienkach dosť, napríklad keď vám pri písaní 
riportu pre darcov spadne na klávesnicu 
zo stropu malý gekon a je ťažko odhadnúť, 
kto sa vyľakal viac. Prípadne, keď sa snažím 
bojovať so švábmi všetkou silou spreja proti 
hmyzu a moja asistentka ma zdesene zasta-
vuje a láskyplne a vlastnoručne vynáša švá-
bov z kancelárie. Prípadne, keď sa chystám 
predstaviť plán cesty môjmu miestnemu tímu 
a uprostred mapy sedí obrovská ropucha. Ako 
mestské dievča zo stredu Európy s touto tro-
pickou faunou trochu bojujem. 

Niektoré situácie vtipne možno pôsobia, 
ale mne tak nepripadajú. Napríklad keď ma 
dcéra nášho regionálneho manažéra, dievči-
na len o pár rokov mladšia, začne pri obede 
ovievať palmou. Pripadám si ťažko ovievaná 
duchom kolonializmu, záležitosti síce v mo-
jom prípade nepoznanej, ale mám s tým ľud-
sky veľký problém a snažím sa z toho vykrútiť 
vtipkovaním, že pri káve budem ovievať ja ju. 
Chvíľu sa bavíme a ja so zaujatím počúvam, že 
mladá dáma študuje a nemá žiadne ambície, 
pokiaľ ide o partnera a rodinu. Dozvedám sa, 
že ženy, ktoré si v tejto krajine zvolia inú ži-
votnú dráhu než rodinný život, sú vnímané 
veľmi pozitívne. Dáva to zmysel, Barma má 
na ázijské pomery veľmi nízku mieru pôrod-
nosti, čo je dané práve kultúrne. Ženy tu do 
vydaja a materstva naozaj nie sú tlačené. 

Opäť mi tak  nedá nevnímať nesmierne 
paradoxy tejto krajiny – bohatej a predsa 
chudobnej, krásnej a zúboženej, krajiny, kde 
vedľa seba existujú budhizmus a tvrdý mili-
tantný režim. Veľmi by ma zaujímalo, čo by 
na to všetko dnes povedal pán Orwell.

Mgr. Petra Weissová,
autorka  je humanitárna pracovníčka, 

publicistka a cestovateľka

komárov, je vysvietené 24 hodín denne, čo 
v krajine s neexistujúcim verejným osvetlením 
a neustálymi výpadkami elektriny pôsobí ako 
svetelný výsmech. Málokde na svete sa mož-
no stretnúť s podobnou aroganciou moci, tu 
sa generáli už ani netvária, že sa schovávajú 
za nejakú ideológiu. Toto hlavné mesto, Nai-
pidaw, je len metaforou bubliny, v ktorej si 
junta žije. Trvá celé dni, než povolia vstup 
lodiam v Bengálskom zálive s potravinovou 
pomocou. Pritom pri takýchto katastrofách 
ide o každú minútu. 

V zemi koordinujem pomoc, jazdím do 
terénu do cyklónom poničenej delty, kde zi-
sťujem, aké sú potreby – rybári dostávajú lode 
a siete, aby mohli opäť živiť svoje rodiny, pre 
deti staviame dočasné školy z celtoviny, zatiaľ 
čo staviame či opravujeme tie solídnejšie, dis-
tribuujeme domáce zvieratá a skúmame, či je 
výhodnejšie čistiť morskou vodou znečistené 
studne, alebo kopať nové. 

Pri skúmaní potrieb obyvateľov delty a aspoň 
čiastočnom zmierňovaní následkov katastrofy 
si človek vypočuje neuveriteľné príbehy. Sta-
rosta jednej malej dedinky sa so mnou podelil 
o svoj osud – v prílivovej vlne mu umrela žena, 
dvanásť z jeho trinástich detí a dve vnúčatá. 
Chvíľu premýšľam, či je vôbec možné vyjadriť 
primeranú sústrasť a zmôžem sa len na „je mi 
to ľúto“. Pán nato na mňa šibalsky žmurkne 

Názov pre tento príspevok som 
si požičala od Georga Orwella, 
ktorého obyvatelia Barmy (dnes 
ofi ciálne Myanmar) nazývali 
Prorok. Svoj pobyt a skúsenosti 
v týchto končinách sveta popísal 
práve v rovnomennom románe, 
Barmánci však tvrdia, že Or-
well o ich zemi napísal hneď 
knihy tri. Veria, že jeho chmúr-
ne dystopické vízie o ľudstve, po-
písané v románoch Farma zvie-
rat a 1984, sú tiež o Barme a že 
sa v tejto zemi naplnili. 
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Ľudmila Peterajová

Prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. 
(1927–2015) sa narodila v Bernolákove. Po 
maturite na známom dievčenskom gymná-
ziu na Dunajskej ulici v Bratislave (1946) za-
čala študovať fi lozofi u, estetiku, dejiny ume-
nia, taliansky a anglický jazyk na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Vysokú školu absolvovala v roku 1952. 

Ľudmila Peterajová bola mimoriadnou 
osobnosťou slovenskej kultúry. Mala roz-
siahle poznatky v našej i svetovej umenove-
de. Krásny, prístupný a čitateľsky vnímaný 
rukopis autorských kníh. Schopnosť hlbokej 
orientácie v detailoch i všeobecných zákoni-
tostiach nášho umenia. A bola nezabudnu-
teľnou vysokoškolskou pedagogičkou celých 
generácií dnešných výtvarných umelcov. 
Bola vzácnou ženou, ktorá na bohatej a hl-
bokej vedomostnej báze sformovala pomer-
ne skoro vlastné zdravé postoje, ktoré treba 
i dnes len obdivovať. Ich hlavnými prvkami 
je doposiaľ trvalé študovanie a rozširovanie 
vedomostí a ľudskosť. Je i zostane uznávaná 
a rešpektovaná v oblasti teórie a dejín vý-
tvarného umenia. Patrí k najvýznamnejším 
bádateľom na poli výtvarného umenia 20. 
storočia na Slovensku. 

V rokoch 1953–1975 pracovala v Sloven-
skej národnej galérii a podieľala sa na budo-
vaní jej zbierkového fondu. Od roku 1973 
pedagogicky pôsobila na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave. V roku 1983 
bola menovaná vysokoškolskou profesor-
kou. Venovala sa predovšetkým výtvarné-
mu umeniu 20. storočia, najmä skúmaniu 
Generácie 1909. Je autorkou 26 knižných 
monografi í, publikácií a odborných štúdií 
o výtvarnom umení. Z bohatej publikačnej 
činnosti treba uviesť aspoň Ester M. Šime-
rová (1966), Futurizmus (1966), Secesia 

Bola činná ako prekladateľka z taliančiny. 
Pôsobila ako členka mnohých odborných 
komisií. Za svoju tvorivú, vedeckú a od-
bornú prácu získala mnohé ocenenia. Cena 
Martina Benku (1975), Cena Mariána Vá-
rossa (1977), cena Andreja Kmeťa (2010).

Bola nositeľkou Identifi kačného kódu Slo-
venska.

Odišla nedávno. U takýchto osobností 
býva nekrológ duplicitou ich životnej cesty. 

Bola i zostane.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

február 2015

(1973), Donatello (1974), Bedrich Hoff -
städter (1977), Cyprián Majerník (1981), 
Albín Brunovský (1985, 1990), Magdaléna 
Robinsonová (1988), Ester Šimerová-Mar-
tinčeková (1994), Nepýtaj sa na svoj osud 
(Život a dielo Karola Vaculíka, 2005).

Pripravila vyše 300 katalógov k výsta-
vám a množstvo príspevkov, recenzií, štúdií 
a esejí. Bola kurátorkou na bienále umenia 
v Benátkach v rokoch 1966 a 1970 a na bie-
nále umenia v brazílskom Sao Paulo (1967). 
Členkou medzinárodnej asociácie výtvar-
ných kritikov so sídlom v Paríži (AICA). 

VLNA vs. BREH
Nový slovenský fi lm je už v kinách!

Dokument je režijným debutom nášho skvelého, známeho a oceňovaného 

(získal tri České levy) kameramana Martina Štrbu. Hovorí o výnimočnej 

generácii slovenských výtvarníkov, najmä fotografov – „Slovenská nová vlna“, 

vlne, ktorá zvalcovala šedosť a nehybnosť stojacich vôd, priplavila originalitu, 

nápaditosť, hravosť, chuť experimentovať a akúsi novú tvorivú energiu. 

Výtvarníci sa spoznali v 80. rokoch, keď študovali fotku na pražskej FAMU 

a odvtedy spolu vedú tvorivé dialógy, ktoré sa nedajú prehliadnuť. „Slovenská 

nová vlna“ zaplavila nielen slovenskú a českú výtvarnú scénu, ale preliala sa 

celou Európou. Ide o, na slovenské pomery, nevídaný fenomén. 

Film rozpráva príbehy, životné osudy a najmä tvorivé aktivity a umelecké 

invencie jednej generácie slovenských výtvarníkov, medzi ktorými boli 

Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Miro Švolík, 

Kamil Varga, Peter Župník a samozrejme Martin Štrba. Ten navštevuje svojich 

priateľov a umeleckých spriaznencov a spolu spomínajú na časy, keď vyvrel 

prameň, z ktorého je dnes fantastický a inšpiratívny podmorský svet.

Nenechajte si ujsť kultúrnu lahôdku tejto sezóny! Film Vlna vs. breh môžeme 

vidieť aj v českých kinách, v Prahe napríklad v kine Aero a Světozor. 

Jej príbeh bol celoživotným hľadaním hodnoty umenia a tým aj ľudského života. 
Pozostáva z obrovského množstva stretnutí, v ktorých bolo mnoho poznania 
a objavovania. S československým výtvarným umením vyrastala, študovala ho, 
písala o ňom. Osobne poznala ateliéry všetkých umelcov obdobia slovenskej 
moderny i tých neskôr narodených. S jej odchodom odišla posledná odborníčka 
na túto výtvarnú dobu. Znalkyňa a múdra osoba, spolutvorkyňa pojmu 
„Generácia 1909 – Svedomie doby“.

V odborných kruhoch je zaužívaný pojem „sto rokov“. Pri hodnotení umenia 
Generácie 1909 už odborník pracuje s pomerne vyhraneným a uzavretým názorom 
na hodnotu diela jednotlivých umelcov tých čias. A bolo to práve toto umenie 
v Československu, ktoré považujeme dodnes za svetový fenomén a neskoršími 
generáciami len pomaly dobiehané. Slovenská moderna a s ňou spojené mená ako 
Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Cyprián Majerník, Martin Benka a niektorí ďalší 
sú pojmom, ktorý je i zostane v našej kultúre neprekonateľným. 

Ľudmila Peterajová, kamarátsky volaná Lidka, v dnešnom pohľade na jej život 
bola sama „svedomím doby“. Písala do posledných dní. O Ester Šimerovej-Martin-
čekovej, úžasnom umenovedcovi, dlhodobom riaditeľovi SNG a jej manželovi 
Karolovi Vaculíkovi a vlastné „Pamäti“. Kniha, ktorú si považuje za česť mať 
vo svojej knižnici každý milovník umenia. 
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Grafi cký dizajn z ateliéru Guapa

Kto sa skrýva pod značkou Guapa?
Guapa znamená v španielčine „krásny“. 

Krásne nám spríjemňuje život. Krásne dáva 
odpočinúť našim očiam, našej duši. O krásne 
veci vychádzajúce z ateliéru Guapa sa zaslu-
hujú dve mladé krásne slovenské grafi cké di-
zajnérky Alexandra Varšová a Eva Kocnárová. 
Sú to ženy, ktoré chodia s očami aj srdcom 
otvoreným, aby nám sprostredkovali to, čo si 
pre svoju zaneprázdnenosť často nevšimneme.
Obe pochádzate zo Slovenska. Kde ste sa 
prvýkrát stretli a ako ste sa dali ako dvoji-
ca dokopy?

nové sféry sveta grafi ckej tvorby. Potvrdenie 
tohoto rozhodnutia je čiastočne spojené 
s Barcelonou, preto sme našu značku pome-
novali guapa, čo je španielske prídavné meno 
s významom veľmi pekná, mierou a kvalitou 
presahujúca priemer. Snažíme sa, aby naše 
vzory tomuto významu zodpovedali.
Odkiaľ pochádza vaša inšpirácia?

Snažíme sa pretvárať podnety z organické-
ho aj geometrického sveta na vzory. Štruktú-
rovanie a cyklickosť je súčasťou našich živo-
tov a sveta, v ktorom ich žijeme, v každej ro-
vine, na ktorú upriamime svoju pozornosť, 
mikro alebo makro pohľadom, v priestore aj 
čase. Zaujímajú nás teda momenty opakova-
nia – aj veľmi jednoduché opakovanie zák-
ladných tvarov môže priniesť nový a nečaka-
ný vizuálny zážitok a fascinujúci je aj opač-
ný postup, keď je opakovanie v zložitejšej 
štruktúre na prvý pohľad nepostrehnuteľné. 
Formálne sa inšpirujeme južanským fareb-
ným temperamentom a severským tvarovým 
minimalizmom. Výsledkom sú geometrické 
a abstraktné vzory.
Čo vnímate ako kľúčové pre vašu tvorbu?

Hnacou silou je pre nás hravosť a nápadi-
tosť, vlastnosti, ktoré považujeme za základ 
veselého a nestarnúceho ducha. Tvorbu 
vzorov vnímame ako dekoratívnu terapiu 
prostredníctvom sviežich farieb, ladných 
tvarov a prepracovaných detailov, zlaďovanie 
kriviek vychádzajúcich z prírodných foriem 
s geometricky precíznymi tvarmi. Terape-
utický „aspekt“ je však len naša „pracovná 
nadsádzka“, nehľadáme psychologické pre-

Naše korene sú na východnom Slovensku, 
stretli sme sa ale v Prahe, v korporátnom open 
space. Už tam sme zistili, že sa nám spolu 
dobre pracuje a postupne sme odkrývali ďalšie 
zhody v záujmoch a predstavách o tom, čomu 
sa chceme v pracovnej oblasti venovať. Tie nás 
odklonili od korporátneho sveta a prišli prvé 
spoločné projekty, práca na reklamných kon-
ceptoch, webových stránkach, vizuáloch pre 
kultúrne a charitatívne projekty. V istom mo-
mente tvorby sme sa zhodli v rozhodnutí za-
merať sa na dizajn vzorov, ktoré sme sem-tam 
využívali v reklamných projektoch. Všetko sa 
udialo v inšpiratívnom pražskom prostredí, 
„na vlne“ kreativity, v komunite ľudí nadše-
ných grafi kou. 
Ako vám napadlo začať pracovať so vzormi?

Nápad prišiel s boomom dekoratívnych 
samolepiek na stenu. Vnímali sme záujem 
ľudí o originálne zdobenie a dotváranie ich 
životného priestoru. Pred rokmi sa všetky 
steny ozdobené „valčekovými vzormi“ pre-
bielili, potom prefarbili a pri nástupe samo-
lepiek na steny nás napadlo, že je pravý čas 
pre kvalitné kreatívne tapety. S veľkou ra-
dosťou a entuziazmom sme začali odhaľovať 

Všade okolo nás sa vyskytujú štruktúry. Niekedy sme na ne citlivejší, 
hocikedy ich bez povšimnutia prejdeme. Či chceme alebo nechceme, 
podvedome na nás pôsobia. Záleží na našom momentálnom rozpo-
ložení, ako silno ich práve vnímame. Naša pozornosť sa selektívne 
upiera na problém, ktorý práve riešime, a redukuje ostatné podnety. 
Ale skúsme sa na chvíľu, uprostred hektického dňa, prestať sústrediť! 
Oči začnú pretekať všade okolo a zarazia sa na nejakom vzore. Vzo-
ry priťahujú pozornosť. Guapa priťahuje pozornosť.
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sahy, liečime sa radšej humorom, ktorý sa 
dá v našich vzoroch tiež odhaliť.
Ako tvoríte vzor?

Experimentujeme s jednoduchými tvar-
mi s cieľom pretvoriť ich na zložitejšie 
štruktúry. Pretože pracujeme primárne 
v digitálnom prostredí, všetky vzory sú vý-
sledkom presných výpočtov, ďalej všednej aj 
nevšednej inšpirácie, odvahy experimento-
vať, intuitívneho hľadania opakovaní a hry 
s pestrou škálou farieb a tvarov.
Pre aké účely vzory tvoríte? Premýšľate 
najprv nad vzorom alebo nad konkrétnou 
vecou, pre ktorú chcete vzor použiť?

Prvým krokom je vždy tvorba samotné-
ho vzoru. V produktovej tvorbe sa potom 
zameriavame na výber vhodného vzoru pre 
konkrétny produkt a materiál, na zladenie 
vzoru a tvaru produktu a následnú koncep-
tuálnu alebo intuitívnu premenu produktu 
zvoleným dekorom. Aj keď pri navrhovaní 
vzorov uvažujeme primárne o ich aplikácii 
na tapety, zároveň hľadáme cesty k ďalším 
materiálom.
Na aké materiály možno vzory aplikovať?

Myslíme si, že vzory je možné aplikovať 
na veľkú škálu materiálov, záleží len od 
technologických možností. Po skúsenosti 
s porcelánom a látkami chceme otestovať, 
ako si budú naše vzory rozumieť napríklad 
s drevom, sklom alebo kovom. Veríme, že 
dodajú originálny vzhľad akémukoľvek po-

vrchu, a preto sme otvorené spolupráci s di-
zajnérmi pri výrobe nových produktov.
Akým spôsobom pôsobia vzory na veci?

Vytvorenie fi nálnej podoby vzoru je len 
prvý krok, po ktorom nasleduje jeho “lade-
nie” pre konkrétny účel. Prakticky to zna-
mená hlavne hľadanie vhodnej veľkosti pre 
jeho aplikáciu na konkrétny materiál, pre-
verovanie rôznych variantov na docielenie 
súladu vzoru, tvaru a materiálu.
Ako pôsobia konkrétne vzorované veci na 
interiér, na vnímanie človeka?

Naším prianím je, aby vzory guapa na-
vodzovali v životnom priestore optimizmus 
a pohodu. Rozmanité vzory v pestrých fa-
rebných kombináciách dokážu oživiť každú 
izbu, či už sa rozhodnete pre veľký akcent 
ako napríklad otapetovať si celú stenu či 
izbu, alebo zvolíte vzorované doplnky ako 
vankúš, nástenné hodiny atď. 
Aké sú vaše ambície do budúcnosti? Na čo 
by ste sa chceli vo vašej tvorbe zamerať?

V prvom rade chceme nadviazať spolu-
prácu s interiérovými dizajnérmi a rozšíriť 
distribúciu našich tapiet. Máme veľa nápa-
dov, ako aplikovať vzory guapa na každo-
denné predmety, zároveň chceme pripraviť 
limitované kolekcie vlastných produktov. 
Kde možno vidieť vašu kompletnú tvor-
bu a kde sa môžeme s vašimi produktmi 
stretnúť „naživo“?

Predovšetkým na našich webových strán-
kach www.guapahome.com.

Spustili sme e-shop, záujemcom pripraví-
me vizualizácie. Naživo budeme najbližšie 
v Nitre na výstave NÁBYTOK A BÝVA-
NIE v termíne 10.–15. 3. 2015.

Mgr. Irena Ďuríková
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Krst novej knihy Vlada Štancela
S     táva sa snáď novou tradíciou prísť začiatkom nového roku do kníh-

kupectva Luxor na Václavskom námestí na krst novej knihy autora 
televíznych Černých ovcí, Těstovin i celovečerných fi lmov Vlada Štance-
la. V predminulom roku to bola jeho kniha Zo života občianskej spoloč-
nosti, 14. januára 2015 sa na tom istom mieste krstil nový humoristický 
román Milka. V poradí kniha štvrtá. Pravda, medzi knihami Dlužník 
(2006), Žerty stranou (2009) a Zo života občianskej spoločnosti (2014) 
bol podstatne väčší časový odstup. Žeby s rokmi zrelosti narastala i chuť 
zanechávať po sebe písomné prejavy? Dve posledné knihy vydalo vyda-
vateľstvo Akcent Drahomír Rybníček, Třebíč.

Humoristický román Milka je voľným pokračovaním knihy Zo ži-
vota občianskej spoločnosti zrejme preto, že autor sa snaží humornou 
formou upozorňovať na nešváry novej konzumnej spoločnosti, ktoré 
môžu niektorým ľuďom znepríjemňovať každodenný život. Predovšet-
kým ak sú z tých, ktorí sa chcú presadiť vo svete médií. Viac ako iné 
prostredie navodzujú frustráciu jednotlivca, ktorý sa chce výrazne pre-
sadiť. Viac ako iné prostredia opantávajú ľudí, ktorí strácajú schopnosť 
vymaniť sa. Autor je znalcom tohto prostredia, keďže takmer dvadsať 
rokov pôsobí ako režisér, dramaturg, scenárista i herec.

Knihu sprevádzajú kreatívne ilustrácie Zuzany Štancelovej, v rôznych 
odtieňoch šede a čiernych kontúr, ktoré si zaslúžia samostatné ocenenie.  

Knihu krstila známa meteorologička a moderátorka českej TV Taťá-
na Míková, ktorá do celého podvečera vniesla kritický a reálny pohľad 
prírodovedkyne. Sama autorka a spoluautorka mnohých vedeckých pu-
blikácií pripomenula zaujímavé sci-fi  pasáže v novej knihe. Stretnutie 
s touto výnimočnou odborníčkou, tajomníčkou Národného klimatické-
ho programu Českej republiky bolo veľkou udalosťou pre prítomných.

Ďalšou kmotrou bola absolventka žurnalistiky, dejepisu a češtiny, 
vysokoškolská učiteľka Dita Křišťanová z Literárnej akadémie Josefa 
Škvoreckého, na ktorej súčasne pôsobí aj Vlado Štancel.

Kniha s takýmito krstnými rodičmi iste úspešne vyrazí do sveta 
a nájde svojich čitateľov.           Helena Nosková
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Andrea Pistl-Andrášová
Umelecký obraz je najpôvodnejšia forma 
maliarskeho umenia, ktorá trvá a bude 
i naďalej informovať ľudí, že umenie je 
večné. Namaľovať obraz je náročné pre 
každého. Začína sa z ničoho. Pred vami 
biele plátno a na stolíku farby. Avšak na-
maľovať obraz, ktorý prináša tvorivé po-
solstvo, vyžaduje okrem zvládnutia techník 
maľby i talent. Vďaka nemu dokáže umelec 
maľovať tak, aby ho divák vedel prijať.

Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu. Veľkosť 
umenia je v objavoch. V chcení. V schopnosti otvoriť sa večnosti 
a nekonečnu a vedieť spracovať, vyjadriť to, čo našim zmyslom a po-
znaniu chýba. Malú – veľkú pravdu o existencii.

Umelecký obraz je jedným z najkrajších posolstiev ľudskej civili-
zácie. Vzniká ním to, čo pred tým nikdy nebolo. Originál. A v ňom 
ukrytý estetický, impresívny či naratívny príbeh o tom, čo potrebu-
jeme. Krásu, lásku, poznanie, upozornenie, dobro, pohľad na zlo. 
Umenie akoby chránilo to dobré vo svete, ktoré od jeho vzniku bolo 
v menšine. Umenie má preto prinášať. Darovať človeku kúsok seba. 
Dobré umenie nemôže klamať, iba hrať sa. Tvorba je proces, ktorý 
nepoznáme, ale cítime. Obraz je hudba, kniha, pieseň. Je to súčasť 
života, bez ktorej sa nedá žiť.

Niektorí z nás majú tú úžasnú schopnosť tvoriť. A my ostatní z tej 
tvorby dokážeme vybrať zrnká, ktoré jediné nám, iba nám dokážu 
dať inšpiráciu, elán a myšlienky, dobré i zlé. Umenie je jednodu-
cho fenomén, ktorý je súčasťou vývoja a predpokladom civilizácie. 
Kultúra tvorí hodnoty života. Preto tak usilovne hľadáme hodnoty 
kultúry.

Obdivujem umelcov, ktorí vedia rozvíjať to vývojaschopné, čo 
bolo. Cesty zdanlivého objavovania nie sú o umení, ale o dekora-
tívnej povrchnosti, ktorá končí použitím ďalšieho náteru. A nebude 
chýbať. Už dlhší čas sledujem výtvarnú umelkyňu, ktorá vo svojom 
ateliéri tvaruje umelecké kroky smerom k jedinečnosti. 
Andrea Pistl-Andrášová si vďaka trpezlivosti, hľadaniu a najmä ta-
lentu, ktorý dokáže vniesť do posolstva obrazu, vytvorila meno, kto-
ré predpokladá to, čo nazývame životom obrazu. 

Na začiatku mala nespútanú silu a potrebu vyjadriť svoje vnútro 
adekvátnym umeleckým výrazom. Najbližšia jej bola maľba. A v nej 
začala štúdiom výrazových prvkov expresionizmu, kubizmu i fauvi-
zmu. To najkrajšie, čo v umení začiatku XX. storočia vzniklo. Čo sa 
v tomto umení ďalej rozvíja a rastie. Nadviazať na hodnoty je jasný 
krok. Ale dať obrazovej ploche svojskosť a rukopis, ktorý ju cha-
rakterizuje, to patrí medzi náročnejšie prejavy. Andrea postupom 
rokov dokázala i to. Jej tvorivá cesta je cestou k úspechu. Figurálna 
tvorba, ukrytá v pohybe, výraze či krátkej impresii dáva jej umeniu 
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Fotografi e sú z vernisáže výstavy pani Andrášovej vo výstavnej sieni DNM 
v Prahe roku 2013

neopakovateľný pôvab. Nadchne sa klaunom, cigánskym tancom či 
stretnutím milencov, aby v ďalších obrazoch porozprávala o roztržke 
či hľadaní seba. Sociálny nepokoj spojený s úctou a láskou k bytiu. 
Obrazy maliarky Andrey Pistl-Andrášovej milujú život a svet v ňom. 
Tak ako ich umelkyňa. Preto ich majú ľudia radi. Neustále hľadanie, 
nové nápady a poznanie sú platformou vzniku všetkých obrazových 
kolekcií. Prestupuje sa v nich navzájom fi gurálna maľba s abstrakt-
nou. Prvky moderných umeleckých smerov dvadsiateho storočia 
a autentický vlastný tvorivý princíp. Z nich vzniká umenie na slo-
venskej umeleckej scéne ojedinelé. Tvorba fascinujúca expresívnou 
farbou, prvkami surrealistickej imaginácie, tvarovými kubistickými 
experimentmi. 

Jej dielo je už dnes rozsiahle a divácky zaujímavé. Preto jej 
tvorbu vyhľadáva stále viac záujemcov o umenie. 
Narodila sa v Košiciach. Po absolvovaní vysokoškolského 
štúdia na bratislavskej Univerzite Komenského učila výtvarnú 
výchovu a venovala sa maľbe ako terapii. V súčasnosti sa aktív-
ne venuje voľnej maliarskej tvorbe. 
Jej výstavy premieňajú každodenné významy do nových hod-
nôt. Diela autorky sú vo viacerých súkromných zbierkach. 
V roku 2009 obdržala cenu medzinárodnej odbornej kritiky 
na talianskom výtvarnom festivale so zahraničnou účasťou.
Žije a tvorí v Bratislave.

PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
február 2015
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Jak do vašeho života přišel jazz?
Mala som štrnásť rokov, bývala som v Liptovskom Mikuláši a ka-

marátila som sa s Viliamom Dočolomanským, ktorý založil divadel-
nú skupinu. Stala som sa v tomto súbore herečkou. Spoznali sme sa 
v umeleckej škole, kde on chodil na klavír a ja na fl autu a klarinet. 
Neskôr sme založili prvú kapelu v netradičnom obsadení nástrojov – 
klavír, husle, fagot a spev. Viliam do svojich kompozícií vkladal prvky 
jazzu, ja som skúšala scatovať. Vtedy som prvýkrát počula Ellu Fitz-
gerald. Bolo to jej najslávnejšie sólo v piesni How High is Th e Moon 
z berlínskeho koncertu. Nemohla som uveriť, že sa dá scatovať tak 
rýchlo. Úplne som sa do nej zbláznila a skúšala tie sóla spievať s ňou. 
Odvtedy sa bez prestávky jazzu aj scatu venujem.
Kde jste se učila zpívat?

Chcela som sa dostať na konzervatórium v Žiline, tak ma asi dva 
roky učila moja jediná učiteľka Romana Lenková. Nedostala som sa. 
Šla som na gymnázium a spevu som sa venovala sama. Učila som sa 
hlavne tým, že som počúvala tie najlepšie speváčky ako Ella Fitzge-
rald, Carmen McRae, Sarah Vaughan či Shirley Horn. Odporúčam to 
všetkým začínajúcim spevákom. Tieto dámy sú stále to najlepšie, od 
ktorých sa dá veľa naučiť. Hľadajte korene tejto muziky. Niektoré veci 
by sa vo vývoji speváka či inštrumentalistu nemali preskočiť.

S kapelou, v ktorej som hrala a spievala s Viliamom, sme obehali veľa 
malých festivalov. Ako sedemnásťročná som sa zúčastnila prvého roční-
ka Letnej jazzovej dielne v Bratislave. Spevákov viedol Peter Lipa. Zo-
známila som sa s ďalšími muzikantmi, získala kontakty a odviezla som 
si noty jazzových štandardov, ktoré tvoria základ repertoáru všetkých 
jazzových spevákov. To bolo pre mňa veľmi dôležité. V tom čase som 
v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ som, nemala možnosť sa k takým notám 
dostať. Veľmi mi pomohla aj Jana Koubková, ktorá si našu prvú kapelu 
vzala pod krídla, obľúbila si nás a my sme zase chodili na jej koncerty na 
Slovensku. Vtedy ju sprevádzal klavirista Vojtěch Eckert. Nezabúdala na 
nás ani doma a posielala nám poštou rôzne nahrávky na kazetách a noty. 

Po gymnáziu som išla študovať na vysokú pedagogickú do Prešova. 
Tam som našla partičku muzikantov – AMC Trio. Často som cesto-
vala i do Piešťan a Bratislavy, kde som hosťovala v rôznych kapelách 
a získavala ďalšie skúsenosti.
Získat kontakty je jedna věc, ale jak se pak v praxi využívají?

Máte možnosť spolupracovať s rôznymi muzikantmi, pozvať si ich 
na svoje projekty, prepojiť sa navzájom.

Dôležitá je prvá skúsenosť. Stretnete sa, zahráte si a zistíte, či vám 
táto spolupráca vyhovuje. Ja sama sa považujem skôr za muzikanta, 
nie len za speváčku, a viem, že keď sme na jednom pódiu, začne niečo 
lietať vo vzduchu. Musí tam zafungovať nejaká chémia... Spevák pot-
rebuje klaviristu alebo gitaristu, ktorý ho sprevádza. Koľkokrát spie-
vate melódiu a on tam zahrá niečo malinké okolo, preplietajú sa, je 
to ako krásne súznenie dvoch duší. Vzniká niečo ojedinelé a vzácne. 
Sprievod vás ale môže aj rušiť, keď je necitlivý. Mal by slúžiť, dopĺňať 
a nie prehlušovať.

Mám i také skúsenosti, že s niektorými kolegami to fungovalo mu-
zikantsky, ale nie ľudsky. Tým pádom som spoluprácu s nimi musela 
ukončiť. Dobré vzťahy v kapele sú pre mňa veľmi dôležité.
Jak si zpěvačka ve svobodném povolání organizuje svůj profesio-
nální život?

Po ukončení vysokej školy som vzala angažmán na trajekte medzi 
Helsinkami a Tallinom a odišla na tri mesiace na more. S kapelou zlo-
ženou zo slovenských muzikantov sme skúšali repertoár v Bratislave. 
Nebol to jazz. Pre mňa úplne nová skúsenosť, úplne iný spôsob techni-
ky. Spievala som širokú škálu štýlov – pop, rock, funk, country, disco, 
všetky možné svetové hity – Tina Turner, Cher atď. A ja, keď už niečo 
robím, snažím sa to robiť poriadne, tak si dokážete predstaviť, s akou 
silou som sa pustila do pesničiek Tiny Turner. To bol obrovský nápor 
na hlasivky. Spievala som takto každý deň v kuse tri mesiace. Nemala 
som žiadny hlasový kľud. Len raz som si posťažovala, že mám unave-
né hlasivky a kapelník mi povedal: „To neprichádza do úvahy, večer 
proste musíš spievať! Alebo letíš!“ Tak som to prekričala. Tu nebola iná 
možnosť, ak som si nechcela zbaliť kufre a doplávať k brehu. Nakoniec 
som sa vyspievala a hlas mi to len posilnilo.

Po tejto skúsenosti prišiel čas, kedy som sa rozhodovala, čo bu-
dem robiť ďalej. Určite som sa chcela presťahovať prinajmenšom do 
Bratislavy, kde som už spievala a vystupovala pravidelne. Práve vte-
dy sa mi ozval Viliam, ktorý dokončil štúdiá na brnenskej JAMU, 
s tým, že sa sťahuje do Prahy, či to nechcem skúsiť tiež. Zbalila som 
batoh a prišla.

Úprimne, poznala som tu len klaviristu Vojtěcha Eckerta. Pamätal si 
ma ešte ako šestnásť-, sedemnásťročnú. Zavolala som mu a spýtala sa, 
či nepotrebuje speváčku. Odpovedal mi: „Holka moje, já mám tolik 
zpěvaček, žádnou další nepotřebuji.“

Skúšala som to viackrát. Snažila som sa mu vysvetliť, že za ten čas, 
čo sme sa nevideli, spievam trošku inak. Na štvrtý raz sa mi podarilo 
ho prehovoriť. Zavolal si ma k nemu domov. To stretnutie bolo veľmi 

Miriam Bayle
špičková jazzová zpěvačka, 

která je označována za královnu scatu

Vojtěch Dyk a Miriam Bayle
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príjemné. Asi hodinu sme hrali, spievali, improvizovali a nakoniec mi 
povedal: „Tak dobře, holka, já ti pomůžu.“

Pre mňa to bol zásadný zlom. Vojtěch mi postavil moju prvú praž-
skú kapelu – jazzové trio – Vojtěch Eckert klavír, Petr Dvorský basa, 
Martin Šulc bicie. Boli to znamenití hráči. Za tieto skúsenosti som 
Vojtěchovi naozaj veľmi vďačná.

Zo začiatku koncerty zháňal Vojtěch Eckert, neskôr som si všetko 
obstarávala sama. Dnes som nesmierne vďačná, že sa o moje koncerty 
a PR už štvrtým rokom stará moja manažérka Katka Soukupová a ja sa 
tak môžem viac venovať hudbe.
Říká se, že odezva publika pomáhá interpretům na jevišti a nabíjí 
je energií, takže neodcházejí unavení, ale většinou naopak naplně-
ní. Je to jen vliv reakcí publika, anebo pomáhá i ten pocit souná-
ležitosti, souzvuku v procesu tvorby hudby mezi hráči na pódiu?

Energia koluje. Nikdy nedáva len jedna strana. Keď na pódiu niečo 
vznikne, prenesie sa to aj na publikum. Všetko sa ale začína u hu-
dobníkov. Stáva sa, že diváci nereagujú a kolega mi hovorí: „Ti lidé 
jsou dneska divní.“ Ale väčšinou dôvod, prečo nás nevnímajú, stojí na 
pódiu. Je to hudobník, ktorý dáva podnet a publikum reaguje a dáva 
naspäť. Potom je to tá pravá terapia pre ľudí, ktorí sa prišli pobaviť, 
oddýchnuť si. Ono je to ale obojstranné, spevom sa liečim aj ja sama.
To vypadá, že pro zpěváka, interpreta není důležitá jen technika 
a kvalita hlasu?

Technika i dýchanie sú dôležité. Ale nie až tak, ako to, čo má spevák 
v sebe. Poznám takých namakaných borcov, ktorí vydržia s dychom 
a majú rozsah štyri oktávy a predsa sú prázdni, po prvej pesničke ma 
začnú nudiť. Mám radšej takých, ktorí majú niečo, čo ma zaujme ih-
neď, keď kráčajú na pódium. Otvoria pusu a po prvej fráze viem, že je 
to ONO. A toto ONO hľadám tak u seba, ako aj u druhých. Vypo-
čujte si Shirley Horn, kráľovnú balád. 
Jak vypadá váš repertoár?

V poslednom čase som sa pustila do tvorby vlastných pesničiek. 
K autorskej tvorbe som sa dostala už pri spolupráci s Viliamom kedysi 
v našich začiatkoch a pokračovala som v tom, aj keď sme každý študo-
vali na inej škole a v inej krajine. Skladala som hudbu do predstavení 
jeho divadla „Farma v jeskyni“, aranžovala pesničky, alebo som z času 
na čas prichádzala a robila s hercami workshopy, kde som ich učila, 
ako narábať s hlasom a dbala na správnu intonáciu. 

Základom môjho repertoáru sú jazzové štandardy, ktoré sú pre mňa 
pokladom. Sú to nádherné skladby s krásnymi textami a priezračnými 
melódiami. Dnes je v Čechách medzi jazzovými hudobníkmi len málo 
skladateľov, ktorých hudba ma osloví a zaujme. 
K tým výnimočným patrí napríklad Jaromír Honzák, kontrabasista. 
Založil Vyššiu odbornú školu jazzovú pri Konzervatóriu Jaroslava Jež-
ka v Prahe, kde som dvanásť rokov učila. Jaromír Honzák je veľká 
osobnosť českej jazzovej scény. 

Všimla jsem si na vašich webových stránkách, že jezdíte na zájezdy. 
V čem je to přínosné?

Mám radosť, že o nás prejavuje záujem i zahraničie. Publikum rea-
guje všade inak. Veľmi milé privítanie nás čakalo v Maďarsku, Grécku 
či v Poľsku. V niektorých krajinách sú ľudia spontánnejší, emocionál-
nejší, vrelší. Je veľmi príjemné v takom prostredí hrať. Rada poznávam 
nových ľudí, vymieňame si skúsenosti, alebo sa len tak rozprávame. 
Ak je človek trochu vnímavý a otvorený, môže si z takýchto stretnutí 
a zážitkov odniesť podnety, ktoré sa pre neho stanú novou hudobnou 
či duchovnou inšpiráciou. Z mojej skúsenosti zájazd vždy utužil vzťa-
hy v kapele. Musí tam ale fungovať vzájomný rešpekt a tolerancia. Na 
toto mám zatiaľ šťastie. 
Jaké máte zkušenosti s obecenstvem v Praze?

V Prahe vždy bolo jazzové publikum. Veľkú, nezanedbateľnú časť 
obecenstva tvoria turisti. Niektorí prídu náhodne, iní idú na webové 
stránky klubu a program na večer si vyberajú. Na nedostatok publika 
si nemôžeme sťažovať. Ľudia sa občas potrebujú odreagovať. Je úžasné 
ich pozorovať. Pre mňa je najväčšou odmenou, keď z koncertu od-
chádzajú s úsmevom. Pritom hovoria, že jazzu nerozumejú. Nemusia. 
Stačí otvoriť srdce. 

Tiež sa snažím publikum zapojiť, aby boli súčasťou koncertu. Na 
jednom z nich som počas klavírneho sóla hodila do publika vajíčko 
(malý perkusívny nástroj, ktorý má funkciu shakeru). Pán to chvíľu 
skúšal, veľmi mu to nešlo, a tak mi ho hodil naspäť. Kvôli silným svet-
lám som to ale nevidela a vajíčko mi pristálo na čele... 
Několikrát jste se zmínila o své pedagogické práci, kde všude učíte?

Každoročne vediem víkendový workshop v Jedlové u Poličky, ktorý 
organizuje Ida Kelarová. Účastníci si okrem práce aj oddýchnu, v oko-
lí je krásna príroda, v lete chodíme ráno na prechádzky, nazbierame 
hríby a ideme spievať. Ida nám znamenite varí a stará sa o nás.

Na pozvanie učím na jazzových workshopoch v Poľsku či na Sloven-
sku. Ďalej si ma pozývajú spevácke zbory, ktoré by chceli mať v reperto-
ári jazzovú pesničku, kde sú synkopy a potrebujú poradiť, ako swingo-
vať, frázovať. Učím na New York University v Prahe, kam vždy na jeden 
semester prichádzajú študenti z New Yorku. K tomu učím súkromne.
Co připravujete a na co nás můžete v blízké době pozvat?

Už v minulom roku v októbri sme s mojou manažérkou zorganizo-
vali v La Fabrike projekt „Fenomén scat“, ktorý je venovaný vokálnej 
improvizácii. Na tento koncert som si pozvala Vojtěcha Dyka, aby si so 
mnou zascatoval, a tomu to teda ide perfektne! Tento rok v júni bude-
me pokračovať ďalším večerom pod názvom „Fenomén scat 2“ na tom 
istom mieste. Pozvaní budú i ďalší hostia, napríklad Ester Kočičková, 
Anna Polívková a jednáme aj s ďalšími. Oslávim tam svoje štyridsiate 
narodeniny. Bude to taký spontánny večierok s milými ľuďmi. Pro-
jekt tento rok uvedieme na jazzovom festivale v Brne, na Slovensku, 
v Maďarsku, vyjednáva sa o Londýne. Srdečne vás pozývam aj na svoje 
stránky, kde nájdete všetky potrebné informácie: www.miriambayle.
com a prajem nám všetkým pokoj v duši, radosť zo života a veľa lásky. 

Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
Foto Jiří Štarha
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KONCERT LEGEND – JEDINÉ VYSTOUPENÍ V PRAZE

Dvě legendy české hudební scény se společně setkají a budou hrát 26. dubna 2015 v pražském divadle ABC. 

Nenechte si ujít jedinečný koncert české folkové 

a lidové hudby! Přijďte si zavzpomínat a zanoto-

vat melodie, které nás provázejí již neuvěřitelných 

55 let, na vystoupení dvou hudebních legend v je-

dinečném koncertním pásmu. Na pódiu se poslu-

chačům společně představí dvacet vynikajících 

hudebníků pod vedením kapelníků Dr. Jiřího 

Tichoty (Spirituál kvintet) a hudebního skladatele 

a dirigenta Jaroslava Krčka (Musica Bohemica).

Historicky se toto spojení podařilo prvně v rámci Sme-

tanovi Litomyšle před téměř dvěma lety. Přes velkou 

vytíženost obou kapel se však povedlo najít termín a 

příznivci se tak mohou těšit na ojedinělé spojení, kdy si 

budou moci poslechnout dva velikány na živo ve spo-

lečném vystoupení.

Spirituál kvintet, stejně jako Musica Bohemica mají za sebou vskvělou hudební dráhu, založenou na tradici, origi-

nalitě, kvalitní hudbě a špičkových hudebnících. Jaroslav Krček a Jiří Tichota patří jednoznačně mezi špičky v tom, co 

dělají. Jejich písně provázely Čechy i Slováky v těžkých i klíčových chvílích historie a dodávaly radost, odvahu a naději.

Udělejte si radost a pozvěte své přátele. 

Vstupenky můžete již nyní zakoupit v předprodeji divadla ABC 

(Vodičkova 28, Praha 1) nebo v síti Ticketpro. 

Pořádá agentura Na Perutích www.hudba-na-perutich.cz

Pavel Peroutka, Spirituál Kvintet
naperutich@gmail.com
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