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Výber z programov DOMUS na september – október 2022
V Listoch č. 7 – 8 DOMUS SM v ČR uverejnil vyhlásenie
Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých
stredoškolákov na tému – Národnostné menšiny, ich pôvod,
tradície v duchovnej a hmotnej kultúre v regiónoch ČR a SR.
Príbehy a prezentácie na Pražskej medzinárodnej konferencii
slovenských a českých stredoškolákov.
Národnostní menšiny, jejich původ, kulturní tradice v regionech
ČR a SR. Příběhy a prezentace na Pražské mezinárodní
konferenci slovenských a českých středoškoláků.
O záštitu nad konferenciou bude požiadaný veľvyslanec
Slovenskej republiky v ČR Rastislav Káčer a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy v ČR.
Hlavným cieľom projektu je objavovanie histórie, hodnôt
duchovnej a hmotnej kultúry na území ČR a SR: slovenskej,
nemeckej, ukrajinskej, rusínskej, židovskej. Dôraz kladieme
na poznávanie Slovenska a Slovákov v ČR.
Už teraz vieme, že sa na konferencii zoznámime s nemeckou
menšinou, ukrajinskou menšinou, slovenskou menšinou v ČR
aj v SR. Účastníkmi budú študentky z Gymnázia v Broumově,
študenti a študentky Všeobecného a sportovního gymnázia
v Bruntále, Gymnázia v Hranicích, Gymnázia v Krnove,
Gymnázia v Tachove. Zo SR bude účastníkom Gymnázium
Varšavská cesta v Žiline, Gymnázia Life Academy v Poprade,
Gymnázium v Turzovke. Očakávame hostí z Bratislavy
a pražských škôl.
Termín konferencie je 2. december 2022 v Dome národnostných
menšín v Prahe.
Pedagógovia a študenti pricestujú v priebehu 1. decembra,
ubytujú sa a očakáva ich prechádza podvečernou Prahou.
2. decembra v čase 9.00 – 15.00 hod. sa uskutoční konferencia,
ktorej program bude uverejnený v č. 12, keďže posledným
termínom na odovzdanie prác je 17. november 2022.
Po konferencii nasleduje voľný program.
3. decembra doobeda sa uskutoční exkurzia po pamiatkach
česko-slovenskej vzájomnosti.
Konferencia sa bude konať vďaka finančnej podpore MŠMT
v ČR a ÚSŽZ v SR.
15. septembra 17.00 hod.
DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Podvečer venovaný životu a dielu Hany Ponickej
Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR a MHMP.
20. – 21. septembra
Staré Město pod Sněžníkem
Filmfest, ktorého súčasťou je prednáška s besedou o osídľovaní
Jesenicka a Slovákoch na Jesenicku (Helena Nosková)
Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR.
22. septembra 14.00 hod.
Všeobecné gymnázium Bruntál a Klub pro starý Bruntál
Seminár pre žiakov a pedagógov s tematikou možností štúdia
problematiky národnostných menšín na Bruntálsku pre Pražskú
medzinárodnú konferenciu.
Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore MŠMT ČR.
10. októbra 14.00 hod.
Gymnázium Tachov
Seminár pre žiakov a pedagógov v Tachove s tematikou
možností štúdia problematiky národnostných menšín na
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Tachovsku pre Pražskú medzinárodnú konferenciu.
Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore MŠMT ČR.
12. októbra 17.00 hod.
DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Karol Wild: Rozevřená minulost
Prezentácia knihy slovenského režiséra dokumentárnych filmov.
S osobnou účasťou autora.
Pripravil DOMUS SM v ČR s finančnou podporou MK ČR.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR
sa uskutočnia vďaka finančnej podpore MK ČR,
Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR,
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Spomienka na oslavy Slovenského národného povstania

Vážení čitatelia,
čo napísať k oslavám SNP, ktoré
sa s vymieraním skutočných pamätníkov vytrácajú. Ako mnohí
okolo mňa, nepatrím k mladej, ba
ani k strednej generácii. Ani jedna z nich nemá skúsenosti nielen
s Povstaním, ale vlastne ani s jeho
pripomínaním. Moja generácia
má skúsenosti s pripomínaním
si nielen toho jedného dňa, ale
celých mesiacov, ktoré sa k SNP
viažu. Veľa záleží na tom, kde sme
prežili detstvo. Ja napríklad v Rajeckých Tepliciach a ďalšie roky
v Žiline. Kunerad, Rajecké Teplice, Konská, Poluvsie (rodisko Jozefa Gabčíka) boli centrom severozápadného povstaleckého odboja. Ilustrácia: Dominika Sládková Paštéková
Nebolo rodiny, ktorá by nemala
skúsenosť s partizánmi a Povstaním. Veľa rodín postihla strata príbuzného, otca, brata, manžela i syna. V päťdesiatych rokoch minulého
storočia sa v Rajeckých Tepliciach spontánne spomínalo na učiteľa
Rudolfa Súľovského, ktorý zahynul v Povstaní. Spomína sa na neho
aj naďalej, pretože pod štíhlym neogotickým kostolom má pamätnú
tabuľu, ktorú aj v iných ročných obdobiach zdobia kvety.
V tretej a štvrtej triede nás v Rajeckých Tepliciach učila pani učiteľka Kašiaková. Vedeli sme, že aj jej manžel padol v Povstaní. Mala
asi päťdesiat rokov a mala nás rada. Bola s nami, aj keď nemusela, napríklad cez veľkú prestávku sedávala s nami na dlhej lavičke pred jednotriedkou, malou školičkou, na ktorej je v súčasnosti tabuľa o partizánskom odboji a učiteľoch, ktorí padli v Rajeckej doline v roku
1944. Táto stopa ostala v nás. V ďalších senioroch z iných regiónov
a miest – Žiliny, Martina, Turca, Kysúc, Prievidze, Banskej Bystrice
– ostávajú obdobné spomienky na ľudí, ktorí v SNP padli, alebo ho
ako účastníci prežili.
Stredná a mladá generácia tieto spomienky nemá a preniesť sa
nedajú, práve tak ako skúsenosti. Preto sviatok SNP ostane už len
tichou, ale pre nás jednotlivcov nostalgickou spomienkou, sprítomňujúcou stratené detstvo.
Helena Nosková, august 2022
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NAJLEPŠÍ
K nedožitej osemdesiatke

Vlada Dzurillu
Keď sa rozletela do sveta správa, že 27. júla 1995 zomrel Vlado Dzurilla, nechcelo
sa to človeku veriť. Žiaľ, bola to smutná pravda. Vrcholovému športovcovi,
trojnásobnému majstrovi sveta, olympionikovi, hokejovej legende a jednej
z najpopulárnejších osobností v histórii slovenského športu (a nielen športu)
ďaleko od domova v Düsseldorfe, kde pôsobil ako tréner, nečakane v spánku
vypovedalo srdce. Mal iba päťdesiatdva rokov.

S

tať sa športovcom mu bolo doslova súdené. Narodil sa 2.
augusta 1942 ako prostredný z troch detí a vyrastal na sídlisku Nová doba v Bratislave, sotva pár krokov od slovenského futbalového svätostánku, totiž štadióna na Tehelnom poli.
Futbal bol teda jeho živlom od útleho detstva, no na rozdiel
od väčšiny svojich vrstovníkov, ktorí radšej dávajú góly, jeho to
odjakživa ťahalo do bránky. Najprv futbalovej, ale potom aj do
hokejovej. Nie preto, že bol od prírody trochu brucháčik (odtiaľ pochádzala aj jeho prezývka Macík), ale preto, lebo ho to
fascinovalo. Obzvlášť s brankárskou hokejkou. Po prvý raz držal
v ruke skutočnú brankársku hokejku ako trinásťročný, keď si ju
vypožičal od kamaráta počas klasického chalanského pouličného

zápasu. „Keď som ju po prvý raz pevne zovrel medzi skrehnutými
prstami, pocítil som zvláštnu triašku,“ spomína na túto chvíľu vo
svojej autobiografickej knihe Svet pred maskou (1980).
Ale ešte než to začalo byť vážne s hokejom na ľade, bol tu hokej
pozemný, kde ako brankár zaznamenal svoj prvý športový úspech,
keď sa v drese klubu TJ Spartak Kovosmalt Petržalka stal v roku
1957 dorasteneckým majstrom Československa. Okrem toho
hrával volejbal v drese Červenej hviezdy a zvažoval aj kariéru
volejbalistu. Ľadový hokej však dostal prednosť, keď sa dostal do
hľadáčika slávneho Slovana Bratislava. Tam mu ponúkli najprv iba
hosťovanie, pretože Slovan mal, čo sa týkalo brankárskeho postu,
na tomto mieste v rôznych vekových kategóriách historickú raritu:
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troch bratov Jendekovcov – Jána, Karola a Dušana. Ján Jendek bol
navyše brankárom reprezentácie a jeho štýl mladý Dzurilla celkom
vedome napodobňoval. V Slovane chytal za dorast a béčko, ktoré
hralo v druhej lige. A šlo mu to tak dobre, že sa klub rozhodol
mladého brankára si ponechať. A tak sa v roku 1959 zrealizoval
Dzurillov prestup z Kovosmaltu Petržalka. Hodnota prestupu bola
závratná: dvadsať hokejok a dvadsať pukov.
Vlado Dzurilla sa po prvý raz v bránke A-mužstva Slovana objavil 29. novembra 1959 v zápase proti Chomutovu, keď sa zranil
brankár Ján Jendek. Dzurillovi sa premiéra vydarila, Slovan vyhral 4:3. „Keď si zaväzujem šnúrky, trasú sa mi ruky, a neviem,
či od zimy alebo od strachu pred tým, čo ma v najbližších minútach čaká...“ spomína si Dzurilla na tieto chvíle.
Tak či onak, stáva sa súčasťou prvého mužstva a v nasledujúcej
sezóne 1960/61 sa v bránke strieda s Jánom Jendekom. A prichádza pozvánka do národnej reprezentácie. Nechce sa mu to
veriť. Veď dovtedy odchytal len deväť ligových zápasov! Schmatne oficiálnu pozvánku a uteká – za svojím majstrom do Kovospracujúceho podniku, či ho pustí na zraz národnej hokejovej reprezentácie. Ach, áno, také to boli vtedy časy! Dzurilla totiž v tej
dobe skončil učňovku a nastúpil do zamestnania v spomínanom
podniku ako opravár chladiarenských zariadení. A preto musel
svojho zamestnávateľa požiadať o uvoľnenie.
Vlado Dzurilla debutuje za národné mužstvo 20. novembra
1960 na staručkej pražskej Štvanici proti Švédsku, v drese ktorého nastúpil aj legendárny Sven Tumba Johansson, dnes už ikona
švédskeho športu. Československo síce prehralo1:3, ale nováčik
v jeho bránke zanechal výborný dojem, čo ocenil aj švédsky tréner Arne Strömberg, ktorý povedal: „Z československých hráčov
sa mi najviac páčil brankár Dzurilla.“
Bolo jasné, že na Slovensku sa objavila brankárska hviezda prvej
veľkosti. Dzurilla to pod vedením trénerov Ladislava Horského a Rastislava Jančušku už ako slovanistická brankárska jednotka
suverénne dokazoval. Je ale iróniou osudu (a v istom zmysle aj
obrazom úrovne slovenského hokeja v tých časoch), že sa so Slovanom nikdy majstrom Československa nestal. V Dzurillových
časoch to bola v československej hokejovej lige najprv éra ZKL
Brna, potom Dukly Jihlava a napokon SONP Kladna. Prvý raz sa
Slovanu podarilo vybojovať majstrovský titul až v sezóne 1978/79,
ale to bola už éra bratov Šťastných, Kuželu, Bukovinského, Rusnáka, Pašeka či Jaška. Dzurilla má v tej dobe už hokejovú kariéru
na československých ľadových plochách (po ére v Slovane odohral
ešte päť sezón za Zetor Brno, s ktorým tiež majstrovský titul nikdy
nezískal) za sebou a pôsobí v Nemecku v klube Augsburger SV.
A až tam – v drese klubu SC Riessersee – sa v roku 1981 už ako
39-ročný harcovník konečne dočkal titulu majstra krajiny. Mužstvo vtedy trénoval jeho bývalý spoluhráč i reprezentačný tréner
Ján Starší. O rok neskôr Vlado Dzurilla definitívne odložil brankársku hokejku do kúta. Ale to trochu predbiehame.
Kým na domácej hokejovej scéne Dzurillovi majstrovské tituly
unikali, na medzinárodnej scéne to bolo úplne naopak. Po prvý
raz sa v drese ČSSR objavuje v bráne na majstrovstvách v roku
1963 v Štokholme, kde odchytal štyri zápasy a získal svoju prvú
medailu z medzinárodného ľadu – bronzovú. O rok neskôr už
reprezentuje Československo na najvyššom športovom kolbišti
– na olympiáde v Innsbrucku, kde získal svoju prvú olympijskú
medailu – tiež bronzovú.
Na nasledujúcich dvoch majstrovstvách sveta (1965 v Tampere
a 1966 v Ľubľani) to už bolo lepšie – dve strieborné. To už predznamenáva Dzurillov postupný vzostup medzi najlepších hokeListy 3
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jových brankárov 20. storočia. Na základe výborných výkonov
ho v Tampere nominovali do All-Star mužstva turnaja a stal sa
najlepším brankárom majstrovstiev. Dzurilla sa stáva definitívne
národnou brankárskou jednotkou, na majstrovstvách v Ľublani
o rok neskôr odchytá šesť zo siedmich stretnutí.
Československý hokej v rokoch 1968 a 1969 bude historicky
navždy spojený s búrlivým spoločenským pohybom tej doby.
Bola to doba politického odmäku, ľudia v Československu sa
začali prebúdzať, prichádzalo obdobie, ktoré vošlo do dejín ako
Pražská jar. A hokej bol toho priamou súčasťou. Začalo sa to
olympijskými hrami vo februári 1968 v Grenobli. Sovietsky zväz
v tej dobe neochvejne kraľoval v tzv. amatérskom svetovom hokeji – bol nepretržitým majstrom sveta už od roku 1963. A zrazu
ho Československo po dlhých siedmich rokoch konečne porazilo! A na olympiáde, pred očami celého, aj nehokejového sveta!
V dobe, keď sa po rokoch stalinskej temnoty začalo konečne,
hoci nesmelo, slobodne písať, hovoriť, polemizovať. Do toho prišlo senzačné víťazstvo v Grenobli 5:4. Ľudia z malej utláčanej krajiny si toto hokejové víťazstvo pochopiteľne vysvetlili zástupne ako
víťazstvo nad Goliášom a hokejisti boli zrazu národní hrdinovia.
A medzi nimi samozrejme ten, ktorý odchytal celý olympijský
turnaj i onen slávny zápas – Vlado Dzurilla. „Do konca zostávajú
už asi len tri alebo štyri sekundy. Priľahnem strelu, padajú na
mňa hádam všetci hráči,“ spomína si Vlado Dzurilla na záverečné chvíle tohto historického zápasu. „Strašná ťarcha ma oberá
o dych. Konečne sa dvíham a skôr než sa stačím nadýchnuť, je
koniec. A zase na mňa padá všetka tá váha. Tentoraz však už len
spoluhráči. Strhávam si pod kopou tiel masku, ľad mi ochladzuje
horiace líca a som šťastný.“ Aj keď hokejisti napokon olympijské
zlato nezískali, verejnosť už aj s ohľadom na to, aká bola v krajine
spoločenská a politická situácia, vnímala zisk striebornej olympijskej medaily ako vrcholný úspech.
Ešte intenzívnejšie prežívali Čechoslováci dva duely so Sovietskym zväzom o rok neskôr na majstrovstvách sveta 1969 v Štokholme. To už bolo v období po sovietskom vojenskom napadnutí
a okupácii Československa v auguste 1968, ľudia začali zoči-voči
tankom a guľometom strácať nádej, že sa niečo zmení.
Aj na tomto šampionáte bol Dzurilla našou brankárskou
jednotkou a stál v bránke aj v oboch víťazných zápasoch so So-

vietmi. Ten prvý sme vyhrali 2:0, čo vyvolalo senzáciu, pretože dovtedy to Sovietom nikto nedal na šampionátoch na nulu.
V nočných hodinách po skončení zápasu zaplnili ulice Bratislavy
tisícky ľudí, ktorí pod oknami bytu Vlada Dzurillu a Jozefa Golonku mohutne skandovali na ich počesť.
A potom sme s Dzurillom v bránke vyhrali aj druhý zápas –
tentoraz 4:3. Aj po ňom prepukli v uliciach českých a slovenských miest búrlivé oslavy, ale už mali výrazný politický charakter
a premenili sa na demonštrácie proti prítomnosti sovietskych
vojsk na území Československa. Objavila sa záplava rôznych letákov, hesiel či nápisov na múroch domov, ako napríklad ČSSR
– okupanti 4:3. Udalosti na Václavskom námestí v Prahe sa neskôr stali zámienkou pre vedenie komunistickej strany, ktorá sa
rozhodla definitívne občanov krajiny pokoriť a zošnurovať prostredníctvom takzvanej normalizácie, ktorá pretrvala v podstate
až do novembra 1989.
Ale ani tentoraz to nebolo zlato. Toho sa Vlado Dzurilla dočkal až o štyri roky neskôr na majstrovstvách sveta 1972, ktoré sa
konali v Prahe. Tentoraz mal rovnocenného brankárskeho partnera v osobe Jiřího Holečka, ktorý odchytal aj víťazný duel so
Sovietmi v pomere 3:2, vďaka čomu získalo Československo po
prvý raz od roku 1949 a po deviatich tituloch Sovietskeho zväzu
za sebou titul majstrov sveta. „V novembri 1972 to bude dvanásť
rokov, čo som sa po prvý raz postavil do brány mužstva ČSSR,“
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zapísal si Dzurilla do svojho denníka, „ale taký pocit ako teraz
som ešte nikdy nezažil.“
V nasledujúcom roku pribudla Dzurillovi okrem národného
mužstva konkurencia aj v Slovane v osobe Marcela Sakáča. Dzurilla sa rozhodol radšej odísť do Brna a s reprezentáciou to tiež vyzeralo na rozlúčku. Zdalo sa, že toto bude posledná kapitola Dzurillovej skvelej hráčskej kariéry. Lenže Dzurilla sa v Brne dostal do
takej formy, že neunikol pozornosti trénerov reprezentácie. Najprv
mu po štyroch rokoch dali šancu ako Holečkovej dvojke na majstrovstvách sveta 1976 v Katoviciach, kde mužstvo Československa
zvíťazilo a Dzurilla tak získal svoj druhý titul majstra sveta.
A potom dostal pozvánku v tej istej pozícii aj na turnaj
mimoriadnej historickej dôležitosti – totiž na Kanadský pohár,
ktorý sa hral v septembri 1976. Bol to prvý oficiálny hokejový turnaj v histórii za účasti všetkých hviezd NHL a najlepších
národných hokejových mužstiev sveta. V hokejovej histórii šlo asi
o takú udalosť, ako keby sa hora pohla k Mohamedovi.
Holeček teda začal turnaj ako jasná jednotka. Podal skvelý výkon vo víťaznom zápase proti Sovietskemu zväzu, ktorým Československo turnaj výborne naštartovalo. Potom však prišla kríza
v zápase proti Spojeným štátom a v bránke sa začal objavovať
Dzurilla. Jiří Holeček k tomu poznamenáva: „Bol to taký typ
brankára, že aj keď nastupoval z pozície dvojky, nikdy nesklamal.“
Presne tak. Prišli Dzurillove nesmrteľné hviezdne hokejové
hodiny. Najprv vychytal nulu v zápase proti Kanaďanom, ktorý
Československo vyhralo v hokejovom svätostánku, montrealskej
hale Forum senzačne 1:0 gólom Milana Nového. Dzurilla chytil
v tomto zápase aj nemožné a kanadská tlač mu dala prezývku
Mister Zero. Legendárny kanadský brankár Ken Dryden na margo Dzurillovho výkonu v tomto zápase len sucho konštatoval:
„To, čo dnes Dzurilla dokázal, som ešte nezažil.“ Druhá hokejová
legenda Peter Šťastný, ktorý hral v oboch spomínaných zápasoch
spolu s Dzurillom, k tomu dodáva: „Vlado Dzurilla sa svojím výkonom stal nesmrteľnou legendou. Keď nám dávno po odznení
eufórie a odplavení všetkých emócií premietali záznam zápasu,
Vladove zákroky nás privádzali takmer do tranzu. To, čo vtedy
pochytal, bolo občas za hranicou ľudských možností.“
Aj v druhom finálovom zápase privádzal Dzurilla kanadských profíkov do zúfalstva. Napokon Kanaďania s vypätím síl
v predĺžení gólom Darryla Sittlera vyhrali, ale Dzurillov výkon
vošiel do hokejovej histórie. Do histórie tentoraz športovej fotografie patrí aj snímka, ako si po zápase Dzurilla vymieňa dres
s kanadským brankárom Roggatienom Vachonom.
Do tretice všetko dobré: o rok neskôr sa vo Viedni stáva Vlado
Dzurilla majstrom sveta po tretí raz. Teraz je to však už definitívne: Dzurilla končí s reprezentáciou a po sezóne aj s hokejom
v Československu. Do slovenskej hokejovej histórie vchádza ako
jediný slovenský hokejista, ktorý získal vo svojej kariére tri tituly majstra sveta. Bol prvým česko-slovenským brankárom, ktorý
chytal v maske.
Po skončení hráčskej kariéry sa venoval trénovaniu. V sezóne 1982/83 trénoval spolu s Jaroslavom Walterom mužstvo
Slovana Bratislava. Následné dve sezóny trénoval mládež Slovana
a v novembri 1985 nastúpil na post hlavného trénera Brna.
Doviedol klub k záchrane v najvyššej federálnej súťaži. V sezóne 1986/87 trénoval nováčika švajčiarskej ligy EHC Olten,
v decembri 1986 však z tohto postu odstúpil. Počas tejto sezóny v januári nasledujúceho roku ho angažoval nemecký klub SC
Riessersee ako hlavného trénera. V sezóne 1988/89 trénoval
klub Eintracht Frankfurt, s ktorým sa prebojoval do štvrťfinále

DEL. Potom trénoval kluby EHC Straubing a Neusser EC. Jeho
posledným pôsobiskom bol klub Düsseldorfer EG, kde v roku
1995 pôsobil ako tréner brankárov a juniorov a kde ho zastihla
aj predčasná smrť.
V roku 1998 sa Vlado Dzurilla stal posmrtne členom Siene
slávy IIHF a v roku 2002 členom Siene slávy slovenského hokeja. Od roku 2010 je členom Siene slávy českého hokeja. Je po
ňom pomenovaný Zimný štadión v bratislavskom Ružinove. Na
jeho počesť je pomenovaný turnaj reprezentačných nádejí do 18
rokov a trofej pre víťazný klub slovenskej hokejovej extraligy.
Na jeho počesť vydala Slovenská pošta 31. marca 2015 známku
s nominálnou hodnotou 0,80 Eur.
Vladimír Dzurilla bol vyhlásený za najlepšieho hokejistu Slovenska 20. storočia a v ankete o najlepšieho slovenského športovca 20. storočia skončil tretí. Igor Otčenáš, foto: autor a internet

VIZITKA VLADA DZURILLU
Hráčska kariéra: Kovosmalt Petržalka, Slovan Bratislava,
Zetor Brno, Augsburger EV, SC Riessersee
Počet ligových zápasov: 19 sezón, 571 zápasov
Počet reprezentačných zápasov: 139
Najväčšie úspechy: majster sveta (1972, 1976, 1977),
striebro z MS (1965, 1966, 1968), bronz z MS (1963,
1964, 1969, 1970), striebro zo ZOH (1968), bronz zo
ZOH (1964, 1972), tri štarty na ZOH a desať účastí
na majstrovstvách sveta, na svetovom šampionáte 1965
vyhlásený za najlepšieho brankára, člen All Stars tímu
majstrovstiev sveta (1965, 1966)
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V pondelok 8. augusta 2022 v skorých
ranných hodinách zomrela v Ríme vo
veku 98 rokov jedna z najvýraznejších
osobností moderných slovenských
dejín, niekdajší blízky spolupracovník
Svätého Otca Jána Pavla II., najstarší
člen Kolégia kardinálov, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov,
emeritný predseda Pápežského kolégia
pre medzinárodné eucharistické kongresy
a renomovaný náboženský spisovateľ
Jozef Tomko.

Zomrel kardinál

JOZEF
TOMKO

skej univerzite (1951), zo sociológie na Gregoriánskej univerzite (1956) a z práva opätovne na Lateránskej univerzite (1961).
Zaujímavosťou je, že doktorát zo sociológie mu bol udelený za
obhajobu dizertačnej práce Il rapporto di lavoro in Cecoslovacchia
1945 – 1954 (Pracovné vzťahy v Československu 1945 – 1954).
Bezprostredne po menovaní za pápežského komorníka (1958)
vstúpil Jozef Tomko do služieb ústredných orgánov katolíckej
cirkvi vo Vatikáne. Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962
– 1965) napríklad pôsobil ako poradca (peritus) pre vieroučné
otázky. Ako pápežský prelát (1970) bol jedným z najviac vyťažených pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie, podieľajúcej sa
na prebudovaní cirkevnej štruktúry v duchu uznesení Druhého
vatikánskeho koncilu. Od decembra 1974 zastával funkciu podtajomníka Kongregácie pre biskupov, v roku 1979 sa stal členom
Pápežskej komisie na interpretáciu koncilových dekrétov. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 v historickej Sixtínskej kaplnke. Obrad vysviacky vykonal osobne pápež Ján Pavol
II. nielen ako priateľské gesto voči novému biskupovi, ale aj ako
prejav úcty a obdivu k trpiacej cirkvi na Slovensku.

sobnostné profilovanie Jozefa Tomka (narodený 11.
marca 1924 vo východoslovenskej obci Udavské) výrazne ovplyvnili rodičia, vo viere najmä mama a duchovní z rodného prostredia. Po vychodení gymnázia v Michalovciach (1935 – 1943) a skončení vojny študoval od októbra
1945 na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Kňazskú formáciu absolvoval v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého.
Deň po oslave svojich 25. narodenín (12. 3. 1949) bol kardinálom
Luigim Tragliom vysvätený za kňaza.
„Pôvodný plán“ – spomínal kardinál Tomko – „bol vrátiť sa
domov a pôsobiť v diecéze. Medzitým sa však stali dôležité udalosti,
ktoré dali iný smer môjmu životu. Ponajprv to bol násilný prevrat vo
februári 1948, ktorý sa čoskoro prejavil: komunistická vláda nám
prikázala okamžite sa vrátiť domov a stiahla nám pasy. Ja som však
medzitým dostal od Svätej stolice menovanie za vicerektora – ekonóma Kolégia Nepomucena. Tak som sa stal ,exulantom´. Dnes ďakujem Bohu za toto ,vyhnanstvo´, za tento exil, pri ktorom sa Rím stal
mojou druhou vlasťou a domovom.“

O

„RÍM HO UKRADOL RODNÉMU SLOVENSKU“

DLHODOBO V SLUŽBÁCH SVÄTEJ STOLICE

Z bohatej spisby kardinála Tomka pripomenieme aspoň niekoľko titulov: Svetlo národov (1972), Blaženstvá (1973), Kresťan
a svet (1974), Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme

Ďalší odborný rast spojil okrem iného aj s doktorandským štúdiom; postupom času získal tri doktoráty – z teológie na Laterán-

V jubilejnom roku 1 100. výročia smrti sv. Metoda, konkrétne 24.
apríla 1985, Svätý Otec Ján Pavol II. menoval Jozefa Tomka za
kardinála a proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov;
o mesiac a deň nato ho prijali do zboru kardinálov (prvýkrát v histórii sa odovzdávanie „kardinálskych klobúkov“ konalo verejne na
Svätopeterskom námestí, kde bola prítomná aj Tomkova vtedy
80-ročná matka) a menovali za prefekta spomínanej kongregácie.
Slováci sa o tejto výnimočnej udalosti dozvedeli z rakúskej televízie a z vysielania rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Vtedajší
náboženský redaktor Slobodnej Európy Anton Hlinka obšírne informoval o celom priebehu podujatia a pripomenul tiež, že Katolícke noviny v Bratislave v súvislosti so zoznamom nových kardinálov
„zabudli“ uviesť, že kardinál Jozef Tomko je Slovák... Biskup Dominik Hrušovský pri odovzdávaní Cyrilometodskej medaily Ústredia
slovenských katolíckych intelektuálov (1985) nazval kardinála Tomka Slovákom, „ktorého Rím ukradol rodnému Slovensku“.

ROZSIAHLE DIELO
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a v slovenských dejinách (1984), Synoda biskupov – podstata, metóda
a perspektívy (1985), Budovať Cirkev (1994) a ďalšie. Do edičného
projektu Otázky dneška, ktorý vyšiel v troch vydaniach (1976, 1979,
1983), prispel tromi nosnými štúdiami – Kristus včera a dnes, Základné črty Cirkvi, Ekumenizmus. Tieto fundované state sa v časoch
náboženskej neslobody na Slovensku stali kompasom a rukoväťou
pre mládež i strednú generáciu pri hľadaní svetonázorového azimutu, pravdy, náboženského poznania a prehĺbení viery.
Vlastnú dominantnú službu univerzálnej Cirkvi vedecko-teoreticky zmapoval v diele Misie do tretieho tisícročia (1998) a popularizačno-cestopisne v publikáciách Na misijných cestách a Na misijných
cestách II. (1989, 1991). V práci L´erezione delle Diocesi di Scepusio,
Neosolio e Rosnavia (1976) objasňuje zriadenie troch slovenských
biskupstiev a zároveň triezvo postuluje zástoj kráľovského patronátneho práva v Uhorsku. Erudovane vysvetľuje maďarskými autormi nekriticky vyzdvihovanú „váhu“ patronátneho práva uhorských kráľov pri ich erigovaní. Podľa nášho významného historika
Richarda Marsinu predstavuje toto dielo dôležitý príspevok nielen
do pokladnice cirkevných, ale aj všeobecných dejín, nielen do oblasti cirkevného, ale i všeobecného práva. Knižne vyšla uvedená
práca najskôr v nemčine (1968); v slovenskom jazyku má názov
Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské
patronátne právo v Uhorsku (1994).

SLOVENSKÝ ÚSTAV
SV. CYRILA A METODA V RÍME
Ako legát Svätého Otca Jána Pavla II. sa kardinál Tomko pravidelne
zúčastňoval na podujatiach po celom svete, o cirkevných otázkach
rokoval s najvyššími predstaviteľmi krajín s rôznymi spoločensko-politickými zriadeniami, zastupoval katolícku cirkev na ekumenických
stretnutiach. S menom Jozefa Tomka bude navždy neodmysliteľne
spojené založenie (1963) a činnosť Slovenského ústavu sv. Cyrila

a Metoda v Ríme. Zaslúžil sa tiež o zriadenie samostatnej Slovenskej
cirkevnej provincie (30. 12. 1977), čím Vatikán významne prispel
nielen k zdokonaleniu a optimalizácii cirkevnej organizácie katolíckej
cirkvi, ale aj k nedotknuteľnosti štátnych hraníc Slovenska. Kardinál
Ján Chryzostom Korec neskôr tento akt zhodnotil nasledovne: „Vtedy sa upevnila cirkevná štruktúra po dlhom, dlhom čase, po mnohých
stáročiach, a to patrí tiež k plnému životu veriacich každého národa.
Možno si v prúde času a života ani neuvedomujeme, aký vážny čin to
bol v cirkevných, národných, ale aj štátnych dejinách Slovenska.“ (2002)
Kardinál Tomko, prirodzene, nemohol chýbať ani pri všetkých
troch návštevách pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. „Po skončení
neslobody“ – uviedol s odstupom času – „nám Svätý Otec okamžite menoval štyroch biskupov a ja som ich vo februári a marci 1990
vysvätil. V apríli som ho sprevádzal na pamätnej prvej ceste, keď vo
Vajnoroch prorocky pobozkal slovenskú zem a požehnal vyše 200
základných kameňov pre nové kostoly.“

EURÓPA BY MALA DÝCHAŤ DVOMA PĽÚCAMI
Ani kardinálska hodnosť neovplyvnila zásadným spôsobom
pracovný štýl a vystupovanie Jozefa Tomka. Jeho pamätné vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 21. apríla
1991 dlho rezonovalo v spoločenskom vedomí. Široká domáca
verejnosť mala vlastne po prvý raz možnosť vidieť slovenského kardinála v jeho dôstojnosti, veľkosti a starostlivosti o osud
národa v krízovej situácii postkomunistického obdobia. Vo svojom prejave kardinál Tomko zdôraznil najmä potrebu úprimného návratu ku koreňom kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti.
Keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie, okrem
iného povedal aj tieto slová: „S láskou a nádejou pozorujem vývoj
na Slovensku, rôzne pekné i menej pekné udalosti na každom poli.
Teším sa z pokroku, smútim nad niektorými javmi, najviac nad
veľkým rozbitím národa a ľudu, ako aj nad stratou každého citu
pre spoločné blaho. Do Európskej únie by sme mali priniesť trochu
slovenskej pohostinnosti, dobroty srdca a ľudského spolunažívania
v zhode a svornosti. To je naše ozajstné tradičné bohatstvo, keď hospodársky sme skôr chudobní. Máme veľa potenciálu ducha, ale si
ho navzájom ničíme... Mali by sme priniesť trochu iného vzduchu,
aby Európa dýchala dvoma pľúcami a nedala sa strhnúť očividným
úpadkom západnej civilizácie, ktorý sa aj u nás vyhlasuje za pokrok... Aj dnes Slovensko ostáva mojou vlasťou, ktorú však milujem
so srdcom otvoreným na svet, včítane Európy, a na poslanie Cirkvi,
pre ktorú mi Boh doprial podľa svojich plánov pracovať.“ (2004)

LAUREÁT SVETOVÝCH OCENENÍ
Za svoju rozsiahlu vedecko-výskumnú, evanjelizačno-misijnú a pedagogicko-organizátorskú činnosť získal kardinál Tomko viacero
čestných doktorátov, vysokých vyznamenaní a ocenení rôznych
proveniencií. Čestné doktoráty mu napríklad udelili Callumet
College v Hamonde (USA), Fu Jen University v Tchaj-pej (Taiwan), Varšavská univerzita (Poľsko), St. Vincent Academy v Latrobe (USA), Universidad de Estado a Universidad Catolica v Buenos
Aires (Argentína), Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita
P. J. Šafárika v Košiciach a iné. Ako vôbec prvý si v roku 1995
prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča najvyššie štátne vyznamenanie SR Rad Bieleho dvojkríža I. stupňa.
Z ďalších početných ocenení a pôct spomenieme Grande-Croix de
l´Ordre de la Couronne de Chéne (Luxembursko, 1988), Grand
Cruz de la Orden del Libertador San Martín (Argentína, 1999).
Česť pamiatke nezabudnuteľného kardinála Jozefa Tomka!
Peter Cabadaj, foto: internet
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Žije aktívny život
aj v osemdesiatke
Ján Mistrík,
foto: Petra Bošanská

 Už ako dieťa ste hrali v Slovenskom
národnom divadle. Ako ste sa tam
dostali?
Veľmi jednoducho. Moji starší bratia, Ivan
aj Vilo, boli odmalička v Detskej rozhlasovej
družine a neskôr pribrali aj mňa. Keď potom
režisér Karol L. Zachar s autorom scenára
Ivanom Terenom hľadali deti do predstavenia Rok na dedine, ktoré malo v roku 1948
premiéru v Národnom divadle, angažovali
ma. V tej partii bol okrem brata aj Leopold
Haverl a Zuzka Lonská. Ivan mal vtedy trinásť, ja šesť. Posledná z mojich detských rolí
bola vo Veselých paniach windsorských, keď
som mal štrnásť.
 Vaše detstvo však bolo spojené
aj s menej príjemnými zážitkami.
Zakúsili ste 2. svetovú vojnu a nad
vašou postieľkou sa skláňali vojaci
v uniformách. Raz to boli Nemci,
potom Rusi, Rumuni, aj slovenskí
partizáni. Dokáže vojna poznačiť dušu
malého človiečika na celý život?
Bol som príliš malý, aby som si konkrétnejšie dokázal uvedomovať situáciu, v ktorej sa
moji rodičia i dvaja starší bratia ocitli. No na
nepríjemnú atmosféru plnú strachu, ktorý sa
okolo nás vznášal, sa zabudnúť nedá. Otec
z obavy, aby sa nám, deťom i mame čosi zlé

Na divadelných javiskách sa objavuje takmer
trištvrte storočia. Prvá jeho herecká kreácia
odznela na scéne SND, keď mal šesť rokov.
Ako 16-ročný nastúpil do Dedinského divadla
v Spišskej Novej Vsi, neskôr pôsobil na scénach vo
Zvolene, Martine, Poetickom súbore i Novej scéne,
kde účinkuje doteraz. Okrem divadelných postáv
si zahral v mnohých slovenských i českých filmoch
pre kiná, v televíznych filmoch a inscenáciách,
rozhlasových hrách, svoj hlas prepožičal stovkám
zahraničných kolegov pri dabingoch, recitoval na
mnohých podujatiach a po dobu sedemnástich
rokov stvárňoval príkladného otca rozhlasovej
rodiny Bielikovcov. Na pohľad pôsobí ako južanský
typ s postavou basketbalistu, no dušou je Slovák
„zaťažený“ na čistotu nášho spisovného jazyka.
Herec a recitátor JÁN MISTRÍK (1942).
v Bratislave nestalo, odviezol nás radšej k príbuzným na dedinu. Nemohol však, chudák,
tušiť, že práve v dedinke Tŕnie pri Zvolene,
a práve v budove školy, kde sme bývali, sa
ubytuje nemecký štáb. O nejaký čas ho vystriedali vojaci iných armád a vypuklo Povstanie. Paradoxne v Bratislave, kam sa otec
bez nás vrátil, sa nič nedialo. Akurát zhorela
Apolka. Vojnu sme našťastie všetci prežili,
no neželal by som ju zakúsiť už viackrát ani
sebe, ani svojim deťom, ani vnukom, ba ani
ich vnukom.
 Ako sa vám vyrastalo pri starších
bratoch?
Keďže Ivan bol odo mňa o sedem rokov
starší a Vilo dokonca o deväť, nebol som pre
nich partnerom. Museli ma opatrovať a dávať na mňa pozor. Aj neskôr, keď už chodili
za „kočkami“, stále som sa ťahal za nimi ako
slimák. Odháňali ma, aby som im nekazil
rande. Neraz mi Ivan pohrozil: „Veď počkaj,
až narastieš, tak si to s tebou rukolapne vybavím.“ Nepodarilo sa mu to, lebo som vyrástol o hlavu vyšší ako on. A tiež som bol inej
váhovej kategórie.
 Ivan sa stal veľmi známym
a obľúbeným hercom. Nebol to
pre vás priveľký „tieň“?
Necítil som to tak. Boli sme absolútne rozdielne typy, aj herecky, aj povahovo. Medzi

nami panoval zvláštny vzťah. Nazval by som
to ostych. Ako profesionáli sme sa na javisku
nikdy nestretli.
 Po Ivanovej smrti ste sa ujali jeho
dvoch synov. Mali ste už aj vlastné deti...
Pokladal som to za samozrejmosť. Starší Ivan
mal vtedy 20 a Miško 16 rokov. No pokým
sa nepostavili na nohy, mali u mňa akési zázemie.
 Vaše dcéry iniciovali a zmanažovali
vydanie knihy o svojom strýkovi Ivanovi.
Čo ich k tomu viedlo a aký bol ich zámer?
Potešil som sa, keď mi prezradili, do čoho sa
pustili. Pokiaľ viem, a uviedli to aj v úvode
knižky s názvom Človek odinakiaľ s podtitulom Ivan Mistrík, ktorej autorom je Richard
Pupala, ich cieľom bolo pripomenúť si ho
ako vynikajúceho herca i jedinečného človeka. Mali sa navzájom radi, aj jeho chlapcov prijali v našej domácnosti ako vlastných
súrodencov. Nikdy som nepostrehol nejakú
závisť či žiarlivosť.
 Svoj herecký talent ste ešte ako dieťa
predviedli aj niekdajšiemu prezidentovi
ČSR Antonínovi Zápotockému. Ocenil
váš výkon?
Na Novej scéne bola premiéra jeho hry Vstanú noví bojovníci a my, celý rákoš deciek,
sme v nej účinkovali. Aj predtým sme tam
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často hrávali, no naraz sme cítili strašnú
nervozitu. Všetci lietali ako splašení, na každom kroku sme počuli: Príde súdruh Zápotocký! Tak sme sa vystrašili. Tŕpli sme, aby
sme všetko povedali, aby sme sa nepotkli,
lebo, čo povie súdruh prezident?
 A čo povedal?
Nepýtal som sa ho. Mal som vtedy necelých
deväť rokov. Ale asi to dopadlo dobre, keď
nás nevyhodili.
 V mladosti ste vraj boli veľký rebel.
V deviatej triede ste dokonca odmietli
chodiť do školy. Prečo?
Nebolo to len tak pre nič za nič. Učiteľka mi
neprávom dala zaucho. Cítil som sa urazený
a pred kamarátmi veľmi ponížený. Tak som
sa zašprajcoval a deviatu triedu, ktorá vtedy
nebola povinná, som nedokončil.
 Nechýbalo vám to?
Chýbalo. Aj som to neskôr výrazne pocítil
a vzdelanie som si dodatočne dokončil. Ale
vtedy som to riešil inak.
 Ako?
Zamestnal som sa v bratislavskom pivovare,
potom som robil v Čechách na priehrade
Fláje a neskôr, keď som už dovŕšil šestnásť
rokov, čo bola podmienka, nastúpil som do
Dedinského divadla.
 Stať sa však profesionálnym hercom, to nie je len tak, zo dňa na deň...
To je fakt. Tomuto kumštu žije človek hádam odmalička. Bolo to tak aj v mojom
prípade. V predstavení Rok na dedine som
sa okrem hercov zoznámil aj s režisérmi,
poznali ma aj z Detskej rozhlasovej družiny.
Okrem účinkovania v rozhlase ma postupne obsadzovali do menších, neskôr i väčších
postáv. Takže nástup do zájazdového Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi som
celkom zvládol. Škoda len, že toto divadlo,
ktoré vzniklo v roku 1948, zakrátko, vlastne
o necelý rok po mojom nástupe, zrušili.
 Chuť byť profesionálnym hercom
však nepoľavila...
Kto raz pričuchol ku kumštu, toho to len
tak neprejde.



Mali ste odvahu hlásiť sa na vysokú
školu bez maturity?
Nuž, nebolo to jednoduché. Na VŠMU ma
prijali až na tretí pokus, keď mi boli ochotní
dať výnimku zo vzdelania.
 Napokon ste herectvo na vysokej
škole ukončili a to s takými veľkými
hercami ako Emília Vášáryová,
Božidara Turzonovová, Dušan Lenci...
Profesor Andrej Bagar sa dlhý čas pokúšal
vybaviť pre absolventov herectva nejaký honosný titul ako majú trebárs filozofi alebo
absolventi iných vysokých škôl. (Teraz niektorí používajú titul Mgr. art.) Nepodarilo
sa mu to. Na promočnom akte nám teda
odovzdal aspoň hrdý titul – herec.
 Ako profesionál ste potom účinkovali v divadlách vo Zvolene i Martine,
neskôr na bratislavskej Poetickej scéne...
Vo Zvolene som sa tiež dlho neohrial, pretože som musel nastúpiť na povinnú vojenskú prezenčnú službu. Naša škola nemala
vojenskú katedru, tak som na celé dva roky
musel ísť slúžiť. Našťastie sa mi to podarilo
odkrútiť vo vtedajšom Vojenskom umeleckom súbore.
 Od roku 1973 pôsobíte na javisku
Novej scény, kde hráte dodnes,
dostali ste veľa zaujímavých úloh,
medzi ktorými nechýbala ani rola
cigánskeho vajdu v muzikáli Cigáni
idú do neba. Ako ste sa pripravovali
na túto úlohu, zašli ste sa pozrieť
do nejakej rómskej kolónie?
Už v roku 1963, keď som mal vo filme Kto
si bez viny hrať hlavnú postavu rómskeho
mládenca, som si povedal, že by som o týchto svojráznych ľuďoch mal aj čosi vedieť.
Štáb mi objednal ubytovanie v popradskom
hoteli a každý deň som mal autobusom dochádzať do cigánskej osady Hranovnica. No
už po dvoch dňoch som s nimi celý týždeň
býval v ich chatrčiach. Môžem povedať, celkom sme si rozumeli. Odvtedy ma prijímajú
ako svojho.
Ján Mistrík (Ray Court), Pavol Plevčík,
The Bodyguard, foto: Zdenko Hanout

Ján Mistrík ako Pavol Dobšinský



Účinkujete vo viacerých
muzikáloch. Aj v nich spievate?
Ja spievam iba v sebaobrane. Profesionálny
spev prenechávam tým, ktorí to vedia.
 Básnik a scenárista Daniel Hevier
napísal pre vás rolu rozprávkara
a učiteľa Pavla Dobšinského, ktorého
stvárňujete už druhú divadelnú
sezónu na bratislavskej Novej scéne.
Nezľakli ste sa, že budete musieť túto
postavu stvárňovať spevácky, keďže ide
o muzikál Jánošík?
Samozrejme, že som sa nezľakol, pretože
tvorcovia dobre vedia, že sólovo spievať naživo v divadle odmietam.
V súčasnosti hrám na Novej scéne aj v predstavení The Bodyguard, ušla sa mi úloha
bývalého agenta FBI, osobného strážcu,
ktorého filmoví diváci poznajú s Kevinom
Costnerom, aj tu ma spievanie obišlo, účinkujem tiež v adaptácii slávneho románu Rozum a cit.
 Paradoxne sa stále vraciate na tie
isté miesta...

Sídlo VUS-u bolo v rokoch 1964 –
1966, keď som tam fungoval, presne na
miestach bývalých kasární, ktorých ploty
som v detstve preliezal. Keď potom tie
staré barabizne zbúrali, postavili na nich
v 80. rokoch nový Slovenský rozhlas,
v ktorom som počas mnohých rokov nahral nespočetné množstvo nahrávok.

Váš seriálový Mišo Bielik, ktorého ste predstavovali dlhých sedemnásť rokov, si vedel múdro a správne poradiť v každej situácii. Darí sa
vám udržiavať si rešpekt a zvládať
prípadne aj kolízne stavy, ktoré nastanú vo vašom súkromí a v rodine?
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Ján Mistrík s rodinou

Rozhlasový Mišo Bielik bol trochu iný,
ako som bol ja. Ale časom sme sa akosi navzájom zblížili. Možno sa autori pri písaní
jednotlivých častí trochu približovali mne,
a možno som sa trošku tomu pôvodnému
Mišovi priblížil aj ja. No rešpekt v seriálovej rodine sa, samozrejme, udržiava
o čosi ľahšie ako v rodine reálnej. Rešpekt
voči mne zo strany detí udržiavala najmä
moja manželka, pretože v tých najťažších
rokoch, keď moje dievčatá vyrastali, som
bol často mimo domu. Vtedy sa ešte nakrúcalo veľa televíznych inscenácií aj filmov. Tiež som dlhé roky bol v zájazdových divadlách, takže ten základný chod
rodiny mala v rukách moja žena. A podľa
toho, ako sa správala ona ku mne, tak sa
ku mne potom správali aj naše deti. Myslím si, že moja žena si ma dosť váži, rovnako ako ja ju, a máme k sebe aj po vyše
šesťdesiatich rokoch veľmi dobrý vzťah.
Teda rešpekt voči mne bol zo strany detí
akýsi automatický a nemusel som si ho
vynucovať.
 Ste otcom troch dcér. Prostredná,
Zuzana, je jednou z postáv nežnej revolúcie. Nezdedila tú revoltu sčasti po vás?
Neviem. Ona je absolútne slobodná bytosť.
Na rozdiel odo mňa a mojich bratov, ktorí
sme vyrastali v celkom inej spoločnosti. Neustále sme museli kohosi poslúchať, poznali
sme len dril, množstvo mantinelov.
 Takže vy svoje deti neobmedzujete?
Všetky tri dcéry sú už samostatné, odsťahovali sa od nás, majú vlastné domácnosti. Som
dedkom piatim vnukom a mám aj jedno
pravnúča. Ale ešte keď boli malé, základné
pravidlá, samozrejme, dodržiavať museli. No
pri rozhodovaní som sa ich snažil nanajvýš
usmerniť. Napokon, všetky tri šli do života
viac-menej cez šport a ten ich naučil istej

disciplíne. Najstaršia Jana robila vrcholovú
gymnastiku, prostredná Zuzana pretekársky
plávala a najmladšia Ľuba roky chodila na
synchronizované plávanie.
 Šport nie je ani pre vás neznámy
pojem...
Od malého chalana som mal rád šport. Bol
som ochotný preliezať dvojmetrový betónový plot, nad ktorým bol ostnatý drôt, pretože ma delil od parku patriaceho mestským
kasárňam, len aby som si mohol s chlapcami
zahrať basketbal.
 Neskôr ste sa tomuto športu
venovali aj súťažne...
Basketbal a volejbal som mal najradšej
a dodnes si ich s chuťou zahrám, ibaže má to
jednu podmienku. Musí sa zísť najmenej šesť
hráčov. A to sa nie vždy podarí. No najmä,
na obidva tieto športy treba telocvičňu. A tá
je v lete, počas prázdnin, keď mám najviac
času, zatvorená.
 Radšej ste sa teda preorientovali
na tenis...
Môj otec hrával tenis, no mňa tento šport
až tak nelákal. Tenisovú raketu som chytil
do rúk po prvýkrát, až keď som mal 45 rokov. Teraz každý deň chodím hneď ráno na
kurty a zahrám si. Ak príde nejaký parťák,
som rád, a ak tam zostanem sám, odbíjam
loptičku o stenu. Tenis patrí k môjmu každodennému rituálu.
 Takže aj vo vyššom veku môže
človek začínať so športom od nuly?
Pravdaže. Na šport, ale aj na akúkoľvek inú
dobrú vec, nie je nikdy neskoro. Keď sa pred
pár rokmi stal tenis u nás akýmsi hitom a začali sa aj divadelné tenisové turnaje, chvíľu
som sa prizeral, kto všetko sa tvári, že ho vie
hrať. Povedal som si, že to skúsim. Zaplatil
som si na pár hodín trénera, čo ma naučil

základy, a teraz, dovolím si povedať, že sa
vyrovnám aj tým, ktorým som voľakedy závidel.
 A ešte čosi veľmi dôležité ste
podnikli pred časom v prospech svojho
zdravia a zlepšenia kondície...
Vyše tridsať rokov som fajčil. A veľa. Denne
som „vyhúlil“ štyridsať Spárt. Potom som si
povedal – dosť! Zo dňa na deň som prestal.
A vydržal som nefajčiť až dodnes.
 Nedávno ste oslávili osemdesiatku,
napriek tomu sa stále udržiavate vo
forme. Nacvičujete nové predstavenia,
hráte v divadle, nakrúcate v televízii,
dabujete zahraničné filmy a pritom
vyzeráte sviežo, mladistvo, pôsobíte
takmer ako športový tréner. Čomu
vďačíte za svoju svižnosť a čo vám
pomáha zvládať ťažké životné situácie?
Najmä športu. Úlohy športovcov som si zahral profesionálne viackrát, dokonca v televíznom filme Tu sú levy som hral tenisového
trénera Lucke Vondráčkovej. A potom, je to
aj akýsi môj chorobný optimizmus. V každej veci a situácii sa usilujem hľadať v prvom
rade dobré stránky. Máločo ma rozčúli, či
vyvedie z miery. Nad všetkými udalosťami,
ktoré sa dejú, sa snažím čo najtriezvejšie uvažovať, počkať ako sa veci vyvinú a „netlačiť
príliš na pílu“.
A kto mi pomáha ťažké situácie zvládať? Zatiaľ všetky naozaj náročné životné situácie, či
už zdravotné, politické, keď som mal dištanc
za to, že som sa v 68. roku angažoval v slobodnom vysielači Matice slovenskej Kriváň,
ale aj mnohé umelecké krízy, ktoré sa z času
na čas u každého vyskytnú, vždy so mnou trpezlivo a s pochopením prežívala moja manželka Elvíra. Som jej za to nesmierne vďačný.
 Takže ste jeden z mála šťastných
a spokojných ľudí, ktorých nevie nič
rozčúliť...
No, nie je to celkom tak. Sú veci, ktoré
ma vyvádzajú z miery. Napríklad absolútna neprofesionalita a jazyková nepripravenosť väčšiny moderátorov a čítačov správ
v takmer všetkých médiách. Používajú síce
slovenské slová, ale dikcia reči je česká, anglická, nemecká. Nepoznajú asimiláciu,
nevedia, kam patria predložky... To ma vie
vytočiť. Ja potom „vytočím“ svoju ženu, keď
pri pozeraní televízie neustále šomrem a kohosi opravujem.
Mgr. Anna Sláviková
Foto: archív Novej scény a J. Mistríka
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žijúcich v Čechách sa postupne snaží miestnej reči celkom
prispôsobiť, a keďže sa slová ľahko pletú, radšej postupne
ostanú iba pri češtine. Ak nechceme hľadať príčinu tohto javu
v zmätkoch na tanieri, netreba podceniť vplyv trojice kapusta,
kel a zelí, alebo večný smiech nad tým, že Slováci vždy cestujú
peši, keďže jdou...

LAMPÁŠ:
Nová
občasná
príloha
Platforma (nielen) pre
slovenských študentov
a potomkov Slovákov
žijúcich v Česku
Prečo Lampáš? Nie je prekvapivé, že veľa
Slovákov žijúcich v zahraničí zabúda
na slovenské slová. Najmä pre české
slová platí, že sa zvyknú ponúkať, akoby
v prezlečení, namiesto slov slovenských.
Hoci sa niektorým slovám podarí,
že ich prijmú na obidvoch stranách,
každý, kto sa intenzívne pohyboval
na oboch jazykových územiach, sa isto
dopustil nejakého úsmevného omylu vo
vyjadrovaní, zapríčineného odvážnym
precenením podobnosti oboch jazykov.

Zámerom tejto prílohy nie je prílišné lipnutie na slovenčine, nie sme lingvisti. Záber tém bude veľmi široký a hlavnou
myšlienkou je vytvoriť priestor, kde by i mladí Slováci, študujúci a pohybujúci sa v českom prostredí, mali možnosť a motiváciu sa naďalej prejavovať aj v slovenčine. Sme otvorení aj
menšiemu množstvu príspevkov písaných po česky, a to preto, že obidva jazyky majú neodmysliteľné miesto vedľa seba
pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oboch krajinách. Občasnou
dvojjazyčnosťou sa naznačí myšlienka, že nie je nutné si medzi nimi vyberať.
Predstava o obsahu občasnej prílohy Lampáš je veľmi široká.
Prispievatelia budú môcť prezentovať časti svojich výskumných a študijných projektov doplnené krátkym komentárom, takisto aj svoje umelecké projekty. Je možné uverejniť
aj autorskú tvorbu poviedkovú, básnickú či esejistickú. Ďalej
recenzie a reportáže z podujatí. Postupne ponúkneme aj vizuálne príspevky v podobe autorských fotografií, výtvarnej tvorby či komiksov.
Kedysi som počula od pani Heleny Noskovej, že v redakcii Listov nemohli nájsť slovenský ekvivalent slova lucerna,
a chvíľu im trvalo, kým si spomenuli, že existuje aj lampáš.
Vznikajúci priestor pre mladých, so slovenčinou spriaznených
ľudí, nesie názov Lampáš jednak preto, že ich má k sebe privádzať, aby sa ich cesty skrížili, ale i preto, že pod ním je najväčšia tma. Netreba sa teda báť svoj slovenský prejav kultivovať,
ani s ním vyjsť v Lampáši na svetlo.
Alexandra Brocková, ilustrácia Marek Lentvorský

M

edzi našich domácich favoritov v tomto smere patrí
dômyselné spojenie rezňa a řízku, čiže takzvaný
riezok alebo rízek, a podozrivá požiadavka v mäsiarstve, ktorá vyplývala z „počeštenia“ mäsa z morky, vďaka
ktorému sme sa dožadovali mäsa morčecího a dostalo sa nám
iba pohoršených pohľadov. Z typických gastronomických nedorozumení si pripomeňme ešte medzi odporcami pokrmov
z vnútorností známu zámenu pečeně a pečienky. Veľa Slovákov
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Kremíkové
technológie
základ
polovodičového
priemyslu
Svetový trh polovodičových
súčiastok, akými sú integrované
obvody (čipy), zaznamenáva
v posledných rokoch neobvykle
veľký nedostatok kremíkových
čipov. Výrobcom čipov hrozí
najhorší pokles v histórii výroby
polovodičov, a preto musia
uvažovať o výstavbe nových
závodov na ich výrobu. Postaviť
fabriku na výrobu sofistikovaných
polovodičových súčiastok totiž
trvá i niekoľko rokov a nie
vždy sa začne s výrobou čipov
v najvhodnejšom období.

V

posledných troch rokoch svetový trh zaznamenal
značný nedostatok vyrobených čipov, ktoré dodnes
chýbajú napríklad aj výrobcom automobilov; dôsledkom toho je pokles výroby osobných automobilov v súčasnom období.
Základným materiálom na výrobu polovodičových súčiastok používaných v mikroelektronike (integrované obvody = čipy) a elektrotechnike (tranzistory, diódy, tyristory) je kremík s extrémne vysokou čistotou 99,9999 % = 6N.
Výroba superčistých monokryštalických kremíkových
ingotov z polykryštalického kremíka (základný polovodičový
substrát) je technologicky veľmi náročná. Monokryštalický
kremík sa vyrába metódou riadenej monokryštalizácie základného polykryštalického substrátu; známe sú dva technologické procesy: CZ-Czochralski a BG-Bridgeman. Pri najčastejšie
používanej monokryštalizácii CZ je do kremíkového autoklávu – „ťažičky“ (tzv. „puller“) vložený zárodok kremíkového
kryštálu, ktorý sa otáča a pulzuje v elektromagnetickom poli,
frekvencia otáčok sa riadi teplotným gradientom. Na zárodku
kryštálu potom rastú vrstvy veľmi čistého kremíka; výsledným
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a iba tri z nich – TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Inc. a INTEL – majú
väčšinový podiel na výrobe. Vzhľadom na očakávané zvýšenie záujmu trhu o polovodičové súčiastky sú však takéto masívne investície nutné. Inak problémy s nedostatkom čipov
pocíti každé priemyselné odvetvie a prakticky každá firma.
Preto existuje rozsiahla snaha vlád vyspelých štátov dotovať
stavbu nových výrobných závodov a ich vybavenia, a to od
Spojených štátov amerických cez Európu až po Čínu a Japonsko.
Americká spoločnosť INTEL lobuje u vlády za prijatie amerického
zákona o čipoch; argumentuje tým, že USA musia byť konkurencieschopnejšie voči výrobcom z Ázie (Čína, Taiwan, Južná Kórea
a Japonsko). Združenie výrobcov čipov SEMI = Semiconductors
produktom je kremíkový ingot s priemerom až 400 mm a dĺžke 2 až 3 metre. Z takýchto ingotov sa laserovou, diamantovou alebo SiC-karbónovou rezačkou režú veľmi tenké kremíkové dosky („silicon wafers“) s definovanými hrúbkami od
50 do 600 mikrónov (1 mikrón = 10-6 m) podľa celosvetovo
platnej nomenklatúry združenia výrobcov kremíkových substrátov SEMI). Tieto monokryštalické kremíkové doštičky sú
základným materiálom pre proces tzv. elektrónovej litografie,
teda už pre konkrétnu výrobu monokryštalických kremíkových čipov, svetelných diód LED = Light Emission Diode,
konvertorov svetelného žiarenia na elektrický prúd CMOS
= Compulsory Metals On Silicon, CCD = Coupled Charge
Device a podobných polovodičových prvkov. Vysoká kvalita

Equipments Materials and Instruments informuje o tom, že
už v tomto roku bolo zahájených 20 nových projektov výstavby veľkých závodov na výrobu polovodičových súčiastok.
Investície na zariadenie týchto závodov sa odhadujú na viacej
než 115 miliárd USD, čo je oproti minulému roku o 15 %
viacej, a v budúcom roku tieto výdaje určite prekonajú čiastku na 150 miliárd USD. Výrobcovia čipov predpokladajú
optimistickú prognózu záujmu odberateľov v dlhodobom
horizonte: očakávajú totiž, že do konca tohto desaťročia prekonajú celkové tržby polovodičového odvetvia sumu bilión
USD. A to znamená, že sa takto masívna výstavba závodov na
výrobu polovodičových súčiastok rozhodne vyplatí.
Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o.
kremíkových monokryštálov je základným predpokladom výroby súčiastok používaných v elektronike a elektrotechnike:
diódy, tranzistory, tyristory, mikročipy, CCD, CMOS, atď.
Tieto polovodičové súčiastky používa celý rad priemyselných
odvetví: telekomunikácie, výroba počítačov a ich periférnych
zariadení, prenos údajov, digitálna fotografia, optoelektronika, výkonová elektrotechnika, automobilový a letecký priemysel, atď.
Vzhľadom na obrovské počiatočné náklady pri výrobe čipov (podotýkame, že celý výrobný proces musí prebiehať
v inertných prevádzkach, teda v extrémne čistom prostredí)
je toto podnikanie veľmi neisté: návratnosť investície v čiastke 20 miliárd USD do 10-tich rokov vyžaduje nepretržitú
prevádzku výrobného závodu na polovodičové súčiastky po
celú túto dobu. Preto sa investíciám v polovodičoch venuje
iba niekoľko málo spoločností so špičkovými technológiami
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ROZETA

ružomberský
umelecký okruh

Oblastná Galéria P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši

V letných mesiacoch obohatila program Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši výstava pod názvom ROZETA Ružomberský umelecký okruh
1995 – 2022. Výstava po rokoch nadviazala na aktivity Voľného umeleckého združenia
ROZETA a umožnila prezentáciu tvorby širšieho okruhu umelcov z regiónu Dolného
Liptova. Návštevník výstavy tak mal možnosť vidieť bohaté zastúpenie rôznych
artefaktov nielen z oblasti maľby, grafiky, koláže, fotografie, sochárskej, textilnej
a intermediálnej tvorby, ale aj z oblasti scénografie, architektúry a dizajnu.

U

melecký okruh aktuálne tvorí pätnásť osobností, z ktorých
dve Milan Adamčiak a Róbert Cyprich sa prezentovali,
bohužiaľ, už len in memoriam. Napriek tomu ich konceptuálna tvorba má od 60. rokov minulého storočia stále veľký vplyv
na umelecké dianie v celoslovenskom kontexte. V galérii sú zastúpení dielami zo súkromnej zbierky výtvarníka Jána Kudličku, ktorý
patrí k zakladajúcim členom Voľného umeleckého združenia ROZETA. Vo svojej tvorbe sa po celý život zaoberá motívom krajiny,
pričom mu nejde o zobrazovanie reality, ale skôr o esenciu, ktorú
krajina vyžaruje a snaží sa jej, ako sám hovorí, takzvane dostať „pod
kožu“. O tom svedčia aj jeho Krajinopartitúry, v ktorých prepojil
krajinu s hudobným záznamom. Mladší z rodiny – syn Boris Kudlička, ktorého práce môžu návštevníci vidieť na veľkoformátových
fotografiách, svojimi divadelnými scénografiami už dávno prekročil hranice slovenského umenia. Žije vo Varšave a vytvoril výpravy
pre najvýznamnejšie operné scény po celom svete. Robil scénografie
v Národnej opere a vo Veľkom divadle vo Varšave, ale aj v Kráľovskej
opere v Londýne, v Štátnej opere v Berlíne, v Opere vo Frankfurte nad Mohanom, v Metropolitnej opere v New Yorku, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Divadle Aréna, v Divadle
A. Bagara v Nitre, vo Vroclavskej opere, ďalej v Poznani a v Lodži.
Jeho spoločné inscenácie so svetovo uznávaným poľským režisérom
Mariuszom Trielińskym boli uvedené vo Washingtone, v Los Angeles, v Tokiu, v Yokohame alebo v Petrohrade. Hneď vedľa opernej
scénografie možno vidieť projekty architekta Petra Abonyiho, ktorý
je držiteľom ceny Dušana Jurkoviča za kostol v Lomnej, medziná-

rodného ocenenia CE.ZA.AR za sídlo firmy GAS Oil Engineering
v Spišskej Teplici a tiež ceny Krištáľové krídlo za rok 2012 za mimoriadny prínos v oblasti architektúry. Základnou filozofiou jeho tvorby je koncept organickej architektúry, avšak nie iba po formálnej
stránke, ale skôr z hľadiska obsahu organického svetonázoru v rámci postmodernej plurality. Sochár Rasťo Biarinec v rámci výstavy
predstavil viacrozmerné objekty v podobe holých kmeňov stromov
pod názvom Liptovské hole. Diela v sebe invenčným spôsobom spájajú tematiku Liptova, horskej krajiny, ale aj ekológie. Vo svojej tvorbe sa tento umelec často zameriava na tesanie svojich predstáv o pravekých živých tvoroch do skamenených vrstiev travertínu, mramoru

Výstava ROZETA, ružomberský umelecký okruh 1995 – 2022
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Ján Kudlička, Krajinopartitúra 2022

alebo vápenca. Korene tvorby ďalšieho zo zakladajúcich členov ROZETY a zároveň jedného z iniciátorov jej znovuzrodenia Pavla Ruska vychádzajú z textilného dizajnu. Textil je dôležitým východiskom
aj jeho súčasnej maliarskej a grafickej tvorby. V jeho pestrofarebných
akryloch možno objavovať jemné geometrické štruktúry, ktoré pri
pohľade z rôznych uhlov, dokážu doslova meniť priestorovú optiku.
Textilná výtvarníčka Marta Bošelová priviezla do Liptovskej galérie
mozaiku zo sadrových dlažobných kociek, ktoré použila ako adjustáciu výšiviek z rôznych regiónov Slovenska. Dielo pod názvom
Kultúrna evolúcia, pôvodne inšpirované starým kobercom, metaforicky evokuje stav spoločnosti, ktorá si šliape po svojich kultúrnych hodnotách a tradíciách. Popri pôvodných členoch, ktorí stáli
pri zrode myšlienky Voľného umeleckého združenia ROZETA, sa
ružomberský okruh umelcov rozrástol aj o mladšiu generáciu, ako
sú architekti Richard Kalmár a Vavrinec Kendera, sochári Štefan
Papčo a Mira Podmanická, fotografka Lucia Papčová, výtvarníčky Zuzana Hrušková a Monika Zmoray. Kurátorsky výstavu
zastrešili riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa Richard Gregor
a riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach Dorota Kenderová, kam sa výstava po jej ukončení v Liptovskom Mikuláši ďalej
premiestni. Výstava ružomberského umeleckého okruhu ROZETA
nie je iba ukážkou silnej výtvarníckej tradície a umeleckej bohatosti regiónu, ale zároveň predzvesťou septembrového otvorenia novej
Galérie ROZETA v Ružomberku. Výtvarníci ale aj široká verejnosť
sa tak po dlhých rokoch konečne dočkajú dôstojného stánku výtvarného umenia v centre Dolného Liptova.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Marta Bošelová, Kultúrna evolúcia, 2006

Pavol Rusko, Izolácia, akryl, 2020

Rastislav Biarinec, Liptovské hole 2021

Monika Zmoray, Nežná revolúcia, triptych s videoinštaláciou 2020
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SLOVENSKÁ A ČESKÁ KNIŽNICA

Eduard Kukan:
Diplomat. Moja cesta
(Artis Omnis, 2022)

E

duard Kukan (1939 – 2022) patrí
k najvýraznejším postavám modernej slovenskej histórie z prelomu
20. a 21. storočia, pričom osobitne kľúčový je jeho politický, spoločenský i osobnostný vklad do histórie samostatnej slovenskej zahraničnej politiky a formovania
inštitucionálnych a organizačných základov slovenskej zahraničnej služby. Ako
minister zahraničných vecí, ale aj ako
praktický politik, sa výrazným spôsobom
podieľal na prozápadnom zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska a na jeho
znovuzačleňovaní do európskeho civilizačného priestoru. V knihe spomienok
Diplomat, s podtitulom Moja cesta, ktorú
dokončil krátko pred svojím nečakaným
odchodom, sumarizuje ako jeden z prvých výrazných politických predstaviteľov
po roku 1989 nielen svoj život, ale predovšetkým príbeh Slovenska na historických
križovatkách v búrlivých časoch tektonic-

kých zmien v Európe z konca osemdesiatych rokov minulého storočia. Čitateľ
má preto jedinečnú autentickú možnosť
nahliadnuť do zákulisia prelomových
okamihov, ktoré menili našu krajinu (ide
predovšetkým o rokovania pri vstupe
Slovenska do európskych hospodárskych
a politických štruktúr a vstupe do Severoatlantickej aliancie), ako aj zoznámiť sa
s komplikovaným a citlivým labyrintom
medzinárodných diplomatických vzťahov na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni. Výrazné miesto majú v Kukanových
spomienkach vnútropolitické udalosti
z konca 90. rokov a politická porážka

mečiarizmu, keď práve on, ako minister
zahraničných vecí, zohral svoju vari životnú úlohu pri presadzovaní euroatlantickej
orientácie Slovenska a prinavrátení kreditu dôveryhodnosti a partnerskej spoľahlivosti celej krajine.
Kukanovo spomínanie je prevažne osobným a spomienkovým, než čisto politickým, preto v ňom nenachádzame akademizujúce zahraničnopolitické rozbory,
ani strategické geopolitické úvahy, čo však
neznižuje ich výpovednú hodnotu pamätníka i spoluformovateľa svojej doby. Napokon on sám hovorí, že mnohé z toho,
čo sa naučil, vkladá do osobných príbehov, ktoré ako diplomat a politik zažil.
Eduard Kukan v závere svojho predslovu
ku knihe vyslovuje nádej, že nás jeho rozprávanie zaujme a možno aj pobaví. My
môžeme konštatovať, že jeho memoáre
ponúkajú jedno i druhé, navyše je pôvodný autorov text doplnený spomienkami
kolegov, priateľov a najbližších príbuzných, ako aj dojemným postskriptom
Kukanovej manželky Zdenky, ktorá má
v knihe právom výrazný priestor, a dcéry
Soni Sklenárovej. To dotvára Kukanov
nielen politicko-diplomatický, ale najmä
výsostne ľudský profil, ako ho poznali
jeho zahraničnopolitickí partneri, kolegovia, spolupracovníci a priatelia, ale aj
obyčajní občania Slovenska, s ktorými sa
stretával často a rád.

Pavel Pospěch:
Neznámá společnost
(Host, 2021)

A

zda najvýstižnejšie charakterizuje
tematiku knihy (presnejšie desiatich esejí) Neznámá společnost
s podtitulom Pohledy na současné Česko

sociológa Pavla Pospěcha z Masarykovej univerzity v Brne
prvá a posledná veta
z úvodného odstavca
celej knihy. Prvá znie:
„S bazény jsme na
tom dobře, s volební účastí ne.“ A posledná: „Komunismus skončil, ale my v něm
stále žijeme.“ Všetko, o čom potom autor
píše, o čom uvažuje a k čomu poskytu-

je aj čitateľný sociologický komentár, sa
dá vtesnať práve medzi tieto dve vety.
A k tomu patrí otáznik: aká je vlastne
dnešná – vari by sa dalo povedať – že
moderná česká spoločnosť? Poznáme ju,
či nepoznáme? Lebo navonok kráča s dobou a hojne využíva materiálny dostatok,
skvalitňuje svoj život, už nezápasí o elementárnu existenciu, ale na druhej strane
sa ešte nezbavila starých zvykov a schém.
Ako to ide dohromady? A ide to vôbec?
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Pospěch otvára tieto otázky v kontexte
spoločenských otrasov ostatných troch
desaťročí v českej spoločnosti, pričom
vychádza zo sociologických prieskumov
a historických štúdií. Jazyk jeho knihy je
však populárny a teda zrozumiteľný (ako
hovorí sám autor, nápad napísať túto knihu vzišiel z diskusií v rámci kurzu Sociológia pre nesociológov), aj keď jeho sondy
do života súčasnej českej spoločnosti idú
vedome od známeho k neznámemu. Inými slovami, cieľom jeho knihy nie je vysvetľovať veci, ktorým všetci rozumieme
a ktoré chápeme, ale hlavne zistiť, či nie
je za touto zdanlivou rukolapnosťou alebo

banálnosťou niečo, čo nepoznáme a čo sa
vzpiera jednoduchému vysvetleniu. Či to,
čo považujeme za nesporné, nie je v zásade
pochybné, a naopak. Pospěchove úvahy sú
v tomto zmysle hľadaním „obrysov“ dôležitých tém vo svete každodennosti, pričom jeho ambíciou je poskytnúť nástroje,
ktorými tieto témy možno pomenovať.
V tomto svetle sa úvaha prečo sú Čechy
veľmocou záhradných bazénov (alebo
chalupárenia), nejaví až taká bizarná, ale
otvára priestor k nahliadnutiu do širšej
problematiky spoločenskej, hospodárskej,
sociálnej i politickej tektoniky krajiny. To
je dôležité, lebo podľa toho možno do is-

tej miery rozkryť nielen budúce smerovanie spoločnosti, ale aj potenciálne úskalia,
ergo mať šancu sa im včas vyhnúť. Autor
to výstižne, na mnohých miestach aj vtipne (za pozornosť stojí najmä pasáž o fronte
na banány), demonštruje takpovediac od
piky až po hviezdy, čiže od úvahy o situačnom stave dnešného českého vidieka
a jeho sociálnej zotrvačnosti až po jej vplyv
na klimatickú zmenu a civilizačný kolaps.
Je to zaujímavé a poučné čítanie, pričom
pozorný čitateľ nájde v Pospěchovej knihe
aj niekoľko nie nepodobných postrehov,
akoby odpozorovaných z podobne neznámej krajiny zvanej Slovensko.

Alexander Mitrofanov:
Mrazík s pendrekem v ruce
(Prostor, 2022)

K

eď v januári tohto roku Alexander Mitrofanov aktualizoval doslov k druhému vydaniu svojej
knihy Mrazík s pendrekem v ruce s podtitulom Proč je současné Rusko takové
a proč nemůže být jiné, s trochou irónie
pridal k deprimujúcemu obrazu Ruska,
ktorý predostrel, „špetku optimizmu“
a v duchu typického ruského fatalizmu
ho zakončil úslovím poživjom – uvídim.
A my sme požili a 24. februára v úžase uvideli Rusko v plnej sile napadnúť
pod fantazmagorickými zámienkami
(denacifikácia, demilitarizácia, berieme
si len to, čo je historicky naše, Ukrajina neexistuje a Ukrajinci nie sú žiadny
národ – výber „argumentov“ je pestrý)
nezávislý, samostatný štát. A všetko to,
o čom Mitrofanov, sám pôvodom Rus,
v knihe píše, sa s desivou mrazivosťou
naplnilo, ba po zverstvách, spáchaných
ruskými vojakmi v Buči či Irpine, po
zrovnaní Mariupoľa so zemou, po tisíckach mŕtvych, zranených a znásilnených
obyvateľoch Ukrajiny, až prekypelo.
Človek by povedal, že život prekonal čitateľskú predstavivosť, pretože to, o čom

Mitrofanov zasvätene píše a čo chce
z toho Stredoeurópan racionálne
spracovať, sa akosi
vzpiera všetkému,
v čo veríme a čo chápeme pod pojmom
kultúrna civilizácia.
V tejto chvíli nie je na našich knižných
pultoch knižka o súčasnom Rusku, ktorá
by s takou razanciou a nemilosrdnosťou
prenikla tak hlboko do podloží tzv. ruskej
duše, ku koreňom jej postsovietskej nostalgie a do základov ruskej imperiálnej štátnosti. Mitrofanov na mnohých historických i aktuálnych príkladoch – a v značnej
miere aj na základe osobnej skúsenosti
(v Sovietskom zväze prežil dvadsaťdva rokov svojho života), ale aj na príkladoch
z filmov či kníh – dokladá historickú rozdielnosť spoločenských a politických základov Ruska v porovnaní so Západom.
O to opiera aj svoju kľúčovú tézu: Rusko
je krajina, ktorá je vo svojej spupnej zahľadenosti do seba, väčšinovom názore na
bezvýznamnosť jedinca a všemohúcnosť
štátu na čele s neomylným vladárom, ako
aj v pocite globálnej výnimočnosti, kde

nemá demokracia miesto, nielen nezmeniteľná, ale aj nebezpečná. Napokon, po
napadnutí Ukrajiny je to celkom zrejmé
a mnohým (hoci zďaleka nie všetkým)
spadli klapky z očí. Mitrofanov pritom
nevychádza z pocitov a želaní, ale z faktov
a osobných zážitkov z bezprostredného
poznania reality, vďaka čomu je to presvedčivé, ale o to menej radostné čítanie.
Rozdávať radosť a optimizmus zo súčasného Ruska však ani nie je jeho cieľom,
rovnako ani hľadanie receptov, ako z toho
von. S tým napokon zápasia Rusi samotní
prinajmenšom od čias Černyševského, ak
nie vôbec celú svoju históriu. A aj tak ani
v 21. storočí neprišli na nič lepšie, ako vyvolať vojnu. Alebo ak by sme mohli parafrázovať slávny citát bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina: nech robí
Rusko čokoľvek, vždy to vyjde narovnako.
Igor Otčenáš
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Dobový pohľad na centrum Nitrianskeho
Pravna – rodiska Jána Roháča. Zdroj: internet

Spomienka na ikonickú osobnosť
(K nedožitej deväťdesiatke JÁNA ROHÁČA)
Ako kreatívny aj inovatívny režisér a scenárista fundamentálne prispel
k rozvoju mnohých umeleckých sfér (divadlo, televízia, film, populárna
hudba, malé javiskové formy, pantomíma, groteska, muzikál, kabaret...).
Právom ho možno pokladať za zakladateľskú osobnosť v oblasti nových médií,
televíznej zábavy, uplatnenia hudby v televízii aj kinematografii.

B

ol majstrom vo využívaní filmových trikov a animácie, mal jedinečný cit pre nové umelecké trendy či
objavovanie mladých talentov. Všestranný Ján Roháč
spolupracoval prakticky s kompletnou špičkou československého humoru a populárnej hudby 60. a 70. rokov dvadsiateho storočia.

Z PRAVNA DO PRAHY
Roháčovci patrili k starousadlíkom na Hornej Nitre, respektíve na rozhraní Nitrianskej a Turčianskej kotliny. Najstarším známym nositeľom tohto priezviska bol Melchior Roháč
(zomrel 1622) – rodák z Martina, evanjelický farár, cirkevný
hodnostár a náboženský spisovateľ. Budúci ikonický umelecký
tvorca uzrel prvý raz svetlo sveta 18. júna 1932 v Nitrianskom

Pravne (dedina v okrese Prievidza), kde bol otec Kazimír notárom a matka Emília vychovávateľkou. Vyrastal s dvoma súrodencami – o rok starším bratom Jozefom, ktorý sa stal stavebným inžinierom, a mladšou sestrou Máriou, ktorá vyštudovala
geológiu a odišla žiť do Ameriky. Študoval na reálnom gymnáziu
v Prievidzi, kde ako režisér i herec oduševnene participoval na
činnosti miestneho divadelného krúžku. Režíroval ochotníkov
(Marína Havranová a iné hry), s ktorými absolvoval viacero
slovenských aj celoštátnych divadelných prehliadok, pripravil
množstvo zábavných programov v Nitrianskom Pravne a Bojniciach, hral vo svojich autorských kabaretoch a estrádach, informačnými článkami prispieval do periodickej tlače...
Keď mladý Roháč úspešne zmaturoval, „poslúchol volanie múz“ a začal študovať na Divadelnej fakulte Akadémie
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múzických umení v Prahe. Ešte pred zavŕšením štúdia sa
stal režisérom Divadla estrády a satiry v Prahe, hneď po jeho
dokončení (1955) nastúpil ako režisér do Východočeského
divadla v Pardubiciach, kde účinkoval dva roky. Dobrý chýr
o mimoriadne talentovanom Roháčovi zaregistroval aj slávny Jan Werich, ktorý bol riaditeľom Divadla ABC. Práve on
prehovoril slovenského mládenca, aby zobral funkciu režiséra
tejto scény. Zapadnúť do špičkového umeleckého ansámblu
nerobilo kreatívnemu Roháčovi žiadny problém. Netrvalo
dlho a spriatelil sa nielen s Werichom, ale i Miroslavom
Horníčkom, Waldemarom Matuškom, Karlom Gottom
a mnohými inými. Zvlášť blízka mu bola speváčka Hana Hegerová – bratislavská rodáčka s prvým umeleckým angažmánom v Žiline. Medzi prevažne českými hercami a spevákmi
bol Slovák Janík Roháč (takto familiárne ho najbližší spolupracovníci a kolegovia volali) okrem kumštu výnimočný aj
tým, že vždy hovoril v rodnom jazyku. Čoskoro si získal dobré

Povestnú invenciu a kreativitu uplatnil Roháč aj pri réžii
programu, ktorý Laterna magica s veľkým medzinárodným
ohlasom uviedla na pamätnej Svetovej výstave v Bruseli
(1958). Rodák z Nitrianskeho Pravna bol hlavným režisérom audiovizuálneho opusu Kinoautomat: Člověk a jeho dům,
s ktorým sa Československo triumfálne prezentovalo na výstave EXPO ´67 v kanadskom meste Montreal (hrali ho tam
420-krát). Obrovský úspech zožal program aj na výstave Hemisfair v kalifornskom San Antoniu (USA), kde mal niekoľko
tisíc repríz. Dôležité je zo slovenského pohľadu zdôrazniť, že
v obidvoch fascinujúcich umeleckých celkoch, bruselskom
i montrealskom, Roháč jedinečne využil motívy našej prírody
a ľudové piesne.
Najväčší režisérsky priestor dostal Roháč v Československej
televízii – v Prahe aj Bratislave. Začínal inscenáciami a medzi
jeho prvotiny patrí hra Gabriely Presissovej Gazdina roba.
Režíroval tiež priame televízne prenosy z divadiel, nakrútil
inscenácie Čechovovho Starostlivého otca, Mauppasantovho
Miláčika, snímku Žiarlivosť, adaptoval poviedky O´Henryho
(Harlemská tragédia), O´Casseya (Usporená libra)...
Milióny televíznych divákov si obľúbilo desaťdielny seriál
Byli jednou dva písaři (1972), v ktorom aj vďaka Roháčovej
réžii excelovali Jiří Sovák s Miroslavom Horníčkom. Scenár
napísal uznávaný tvorca Jaroslav Dietl podľa románu slávneho
francúzskeho literáta Gustava Flauberta.
Špeciálnu kategóriu predstavujú Roháčove televízne réžie veľkých hudobno-zábavných relácií s Karlom Gottom
v Mestskom divadle v Slanom a desiatky ďalších humoristických, kabaretných, revuálnych a iných programov. Od roku
1977 pripravoval s populárnym českým hercom a komikom
Vladimírom Menšíkom honosné silvestrovské večery, ktoré sa tešili masovej diváckej priazni. Ešte skôr zaznamenal
veľký úspech aj televízny cyklus Hovory H s Miroslavom
Horníčkom.

VŠETKO CHCEL ROBIŤ DOBRE
meno a popri materskej scéne režíroval v ďalších českých
divadlách a sporadicky tiež v zahraničí.

HVIEZDNA KARIÉRA
Začiatkom šesťdesiatych rokov prevzal vedenie známej Laterny magiky v Prahe a v Hudobnom divadle Karlín zožal obrovský úspech inscenáciou Klobúk, v ktorej excelovali Miroslav
Horníček s Milošom Kopeckým. Od roku 1963 bol režisérom
legendárneho divadla Semafor, kde každou hrou obecenstvo
priam fascinoval. Hercov dokázal vybičovať k bravúrnym výkonom a majstrovsky vedel nadviazať kontakt medzi javiskom
a publikom. Z tohto obdobia je známa Roháčova kooperácia
s herecko-komickými dvojicami Werich – Horníček, Suchý –
Šlitr, Šimek – Grossmann či Lasica – Satinský.
Výraznú stopu zanechal popri divadle aj v hranom filme. Spolu
s režisérom Vladimírom Svitáčkom nakrútili v roku 1957 krátku
satirickú komédiu Konec jasnovidce, neskôr kultovú celovečernú
hudobnú snímku Kdyby tisíc klarinetů (1964), ktorá patrí medzi
divácky najúspešnejšie tituly v dejinách československej kinematografie. Účinkovala v nej plejáda dobových hviezd popmusic
– vrátane mimoriadne talentovaných, vtedy ešte len začínajúcich
interpretov (E. Pilarová, N. Urbánková, K. Gott a iní).

Pre štúdio Československej televízie v Bratislave inscenoval
hru Dovidenia, Lucienne!, ktorú v hlavných úlohách s Máriou Kráľovičovou a Elom Romančíkom naživo odvysielali
15. apríla 1957. Odštartovaná tým bola dlhodobá úspešná
séria bratislavských televíznych pondelkov. Iný rozmer kooperácie predstavovali hudobné filmy a komédie (Parížsky život,
Keby skriňa bola oknom, Päť opôn, Dýchni, Pomsta a ďalšie).
Nielen v Čechách, ale i na Slovensku režíroval zábavné,
hudobné, revuálne a kabaretné programy. Pamätná je Roháčova spolupráca s humoristickým tandemom Lasica & Satinský. Medzi hudobnými reláciami má výnimočné miesto jeho
projekt Našich deväť, v ktorom každú súťažnú skladbu už
v roku 1979 realizoval ako videoklip (vtedy sa tomu hovorilo
„inscenovaná pesnička“).
Československá televízia Bratislava v kooperácii s Krátkym
filmom Praha a pod Roháčovou režijnou taktovkou nakrútila divácky hit, pantomimickú klasiku Traja chrobáci (1976).
Ota Jirák, Boleslav Polívka a Josef Dvořák hrali chrobákov
v reálnom svete ľudského obydlia, kde má pre nich všetko
ozrutánske rozmery. Zažívajú tu dobrodružstvá neobyčajného
poznávania vecí bežnej človečenskej potreby. Herecký koncert
troch mímov, ako i celkové režijné stvárnenie rozprávkovej
grotesky boli ocenené na domácich i medzinárodných televíznych festivaloch.
Listy 19
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Ukážka zo slávneho hudobného filmu
Kdyby tisíc klarinetů (1964).
Zdroj: ČSFD.cz

Úspešné rozprávky, vyrobené v starom režime, nemajú svojich dôstojných nástupcov. Televízie ich na Vianoce odriekajú
ako preventívne otčenáše a niekedy sa medzi nimi objaví aj
jedna, trochu menej zapamätateľná, ale pôvabne veselá – Snehuliaci. Zahrali si v nej Beáta Znaková-Drotárová, Július Satinský i malý Richard Stanke. Dvadsaťdvaminútová poloanimovaná groteska v Roháčovej réžii vznikla v roku jeho úmrtia.
Nápad prišiel v synergii s literátom a scenáristom Tomášom
Janovicom, keď raz koncom sedemdesiatych rokov sedeli v kaviarni na jednom z mnohých priateľských rendezvous...
Nesmierne produktívny Roháč režíroval aj operety (J. Offenbach: Parížsky život...), programy ľudových piesní a tancov
(Soľ zeme, Srdenko moje, Rodný môj kraj...), festivaly slovenskej populárnej hudby, nakrútil dokument o svojom prievidzskom učiteľovi – akademickom maliarovi Jozefovi Fedorovi.
Veľkým režisérskym snom bol životopisný film o legendárnom
Františkovi Krištofovi Veselom, ktorého od mladosti obdivoval. Mal už pripravený aj scenár, ale k realizácii opusu nakoniec z dôvodu spevákovho úmrtia neprišlo...
Všetci, čo s Roháčom prišli do bezprostredného kontaktu, tvrdia, že po sebe zanechával prievan nápadov, plánov, nevyčerpateľnej tvorivej energie. Herci, speváci či muzikanti ho
vyhľadávali nielen preto, že dokázal bravúrne povýšiť program
„ľahkých múz“ na kumšt, ale najmä z dôvodu, že to robil invenčne, oduševnene, s ľahkosťou, duchaplne a s veľkou noblesou. „Chcem robiť všetko dobre a mrzí ma, že v očiach niektorých ľudí sa humor a zábava posúvajú až na perifériu umenia“
– skromne poznamenal ohľadom svojej činnosti najúspešnejší
československý tvorca televíznej zábavy tých čias.

ČLOVEK HROMADNÉHO VÝSKYTU
Jednu z odpovedí na otázku, v čom tkvel úspech Roháčovej
kariéry, respektíve čím bol originálny, ponúka Jozef Leikert.
„Ak sa niekde zjavil, hneď bolo cítiť jeho prítomnosť... Pri tvorbe

zábavných programov nič nenechával na náhodu. Pred vystúpením presedel s umelcami celé hodiny, vymieňali si názory, hádali
sa, hľadali to najlepšie riešenie. Často to nebolo jednoduché, ale
Ján Roháč presvedčil aj najväčších tvrdohlavcov. Postupom času
nebolo už treba nikoho presviedčať. Roháčova ,taktovka´ sa stala
zárukou kvality a umelci boli radi, keď ich pozval účinkovať do
svojho programu.“
Fascinujúce množstvo opusov, ktoré vytvoril, jednoznačne
potvrdzujú, že Roháča práca ohromne bavila a bol ňou doslova pohltený. Pamätníci, ktorých je čoraz menej, naňho
spomínajú ako na pohodového, šarmantného, ale večne uponáhľaného človeka. Krutý osud mu však vystavil nemilosrdnú
stopku. Navždy! Blízki priatelia zvykli hovorievať, že zomrel
skôr, ako sa patrí. Keď 5. októbra 1980 v Prahe náhle skonal,
mal iba 48 rokov. Svoj život ale tento človek „hromadného
výskytu“ istotne nepremárnil. Opak je pravdou. Enormné
pracovné nasadenie a tempo zničili jeho organizmus ešte pred
abrahámovinami...
Azda najucelenejší obraz o umelcovej biografii a bohatom
diele ponúka v češtine napísaná monografia Ján Roháč. Život, styl a dílo jedinečného režiséra (2010). Autor knihy Václav
Junek v nej plasticky vykreslil nielen jednotlivé etapy Roháčovej umeleckej dráhy na pozadí dobového spoločenského
diania, ale i peripetie divadelnej a televíznej tvorby v 50. až
70. rokoch minulého storočia vo vtedajšom Československu.
Monografia tiež obsahuje autentické výpovede a svedectvá režisérových kolegov z umeleckej brandže, kamarátov a známych,
rôzne objavné dokumenty a prekvapivé súvislosti. Hodnotné
dielo (aj z literárneho hľadiska) ocenia čitatelia, ktorých vážnejšie interesuje genéza, zákulisie vzniku, formovanie vývoja
a žánre československého populárneho kumštu v najlepšom
zmysle tohto slova.
Peter Cabadaj
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Oriešok pre deti slovenských krajanov nielen v ČR

Časopis pre deti, ktoré maľujú a čítajú

Časopis pro děti, které malují a čtou

Milé deti,
MUCHOTRÁVKA, ŽALUDE,
ČUČORIEDKY či MEDVEDIE LABKY
na dvoch ANAKONDÁCH, čo to je? Je
to Anakondacykel? Volavka sa rozhodla
urobiť si vozidlo z toho, čo nájde po ceste
do lesa. Rozprávky a príbehy sú takéto
podobné skladačky, ktoré vznikajú v hlavách
spisovateľov. Kto chce písať, musí mať
nápady, myšlienky a na nich postaviť príbeh
tak, ako postavila volavka tento svoj bicykel.
Chlapci Max a Alexander sa dali do
práce a máme tu ich predstavu o veľkom
neznámom svete hrdinov a zloduchov.
P.S.: Ak by ste mali nápad, o čom by mohla
byť obrázková skladačka, pošlite nám ho na
emailovú adresu:
dominika.pastekova@gmail.com.

D

nes to je o SUPERHRDINOCH a ANTIHRDINOCH.
Naši dvaja autori nám predstavujú svoj svet, svoje postavy, ktoré ako všetky príbehy sveta medzi sebou bojujú o moc, o prevahu a nakoniec o čo iné ako o zachovanie našej
planéty. Čo za ich príbehom stojí? Sú to zosilnené schopnosti a to
v oboch smeroch. Ničitelia sú superničitelia a superhrdinovia sa im
vyrovnajú. Príbehy sa pohybujú v priestore, niekedy aj v medziplanetárnom, a v čase. Ten čas hrá dôležitú úlohu, pretože nám
otvára možnosť sa v ňom voľne pohybovať – dopredu, ale aj dozadu. Môžeme sa vrátiť do minulosti a opraviť chybné rozhodnutia,
vyhnúť sa nebezpečenstvu? Áno, vo svete bájí a rozprávok sa to
deje. Bohužiaľ, v našom svete to urobiť nemôžeme. Dá sa len zbaliť
svoje veci a utiecť do bezpečia, ako to urobil aj Alexander, ktorý
nám nakreslil príbeh svojej cesty – z Ukrajiny do Čiech.
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VZNIK
Můj svět, i když je to fiktivní svět,
tak podobně jako náš svět na naší
Zemi, vznikl velkým třeskem.
Byl tomu přítomen Prométheus,
který svým bleskem zažehl velký
třesk. A uvedl do chodu vznik
nové galaxie a nových světů, které
bylo potřeba osídlovat a chránit
před ničiteli. Hrdinové i jejich
nepřátelé postupně vznikali jako
vztah nabídky a poptávky, vždy ke
konkrétnímu antagonistovi vznikl
jeden protagonista, aby rovnováha
byla dosažena.
A pak je tady také ta situace
s prastarou rasou zvanou Xengisté
z planety Xengo, která byla jedním
z mála pozůstatků z původního
vesmíru před velkým třeskem.
Došlo ke zničení jejich domovské
planety Xengo, tato událost
umožnila některým příslušníkům
rasy hledat po celém nově
vytvořeném vesmíru novou, životu
prosperující planetu k osídlení.
Jejich vůdce Xengo není fyzická
bytost, na rozdíl od mých dalších
postav, a dovede být čímkoliv za
pomoci své schopnosti ohýbání
reality, technicky je jako Ďábel
z Bible. Padlý anděl, nejdřív
Ochránce a pak Ničitel.

Popis Strážců Země
TIME THUNDER MAN: hnědočerné vlasy, hnědé oči
jiskřící blesky a svalnaté tělo jako Daniel Craig. Nosí
modrožlutou kombinézu s bleskem na hrudi, váží
68,04 kg a měří 198 cm.
SPELL MAN: nosí masku s magickými symboly a plášť
se symbolem INGWUZ, to je runa nového začátku,
a oblek ve stylu Harryho Pottera, jako úbor fafrnpálu.
Váží 81,65 kg a měří 188 cm.
AGE MAN: bíle brnění se znakem nekonečna s helmou.
Váží 99,79 kg a měří 188 cm.
DOG MAN: hnědočerný kožený oblek s červeným
nákrčníkem a stejnobarevná helma ve tvaru psí hlavy
s psími ušima. Váží 90,72 kg a měří 183 cm.
ROBOT MAN: jeho robotické tělo je v podstatě oblek,
takže váží 90 tun a měří 191 cm. Má modré svíticí oči
a modré svítící jádro.
MUSIC MAN: nosí masku s houslovým klíčem a jeho
oblek má notový vzor. Váží 75,75 kg a měří 178 cm.
PROMÉTHEUS: černé kudrnaté vlasy jako Sherlock
Holmes (Benedict Cumberbatch), vousy, na nose nosí
brýle. Na sobě má nejčastěji výkonnější brnění a váží
193 kg (díky tomu brnění), měří víc než 190 cm
a mimochodem většinou sedí v první lavici.
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Popis Ničitelů
PANÍ HADOVÁ: černé vlasy ve stylu medúzy, má brýle
s hadím vzorem a nejčastěji nosí lehké ženské brnění
s hadím vzorem, díky kterému váží 54,43 kg a měří
170 cm.
VIRUS MAN: nosí
železný oblek, který
váží 385 kg, na hrudi
symbol viru a opasek
s pověšenými bombami.

DOKTOR USHAWI:
maska ve tvaru lebky,
tmavozelený oblek
s voodoo symboly
a plášť. Vždy nosí
u sebe hůl, která má
na konci lebku. Váží
113,4 kg a měří
183 cm.

ČERNÝ RYTÍŘ:
černé špičkové brnění,
dohromady s ním váží
99,79 kg a měří 188 cm.
Má opasek stejné černé
barvy, nosí meč taky
z černého teseraktu. Na
pravé ruce má Kainovo
znamení.
KILLER PLANT MAN:
celý je pokrytý rostlinami,
co se dovedou zformovat
do podoby obleku,
a díky svým rostlinným
schopnostem dovede být
větší než jakýkoliv strom
na planetě.
KRÁL LEDÁK: nosí kryogenický oblek pod modrým
královským kabátem, co dokazuje jeho samozvaný
vladařský titul, a nosí korunu z ledu. Váží 145 kg díky
tomu obleku, jinak jenom 86 kg, protože dost cvičí,
a měří 178 cm. Je jako lední elementál schopen se
proměnit v krystalickou ledovou bytost a díky své ledové
mutaci má až sněžně bílé vlasy.

Alexander Haraim sa narodil 26. 6. 2009 na Ukrajine v meste Charkov. V rodnom meste
absolvoval 7. triedu ZŠ. Od marca 2022 žije Saša s mamičkou, sestrou a synovcom v Prahe, pretože
ich dom dvakrát zasiahla strela a rodina bola nútená opustiť bombardovaný Charkov. Alexander
rád kreslí, hrá volejbal, rád jazdí na motorových člnoch. Naučil sa už po česky a od septembra je
žiakom 8. triedy ZŠ v Prahe. Do Orieška nakreslil záverečný obrázok na poslednej strane o svojej
ceste z Ukrajiny.

Richard Nosek sa narodil v Prahe v máji 2013. Jeho otec mal starého otca, ktorý pochádzal
z Košíc, ale až do svojej smrti v roku 2020 žil v Žiline a Martine, kam jeho otec chodieval
na prázdniny. Rišova babička vyrastala v Žiline a stále sa tam vracia. Rišo dokonale rozumie
slovenčine, rád číta a píše krátke úvahy. Skončil 3. ročník ZŠ, učí sa hrať na gitaru a je členom
Klubu mladých horolezcov. V Oriešku sa zaúča na editora a redaktora.

Max Sládek sa narodil v júli 2003 v Českom Krumlove. Pochádza z česko-slovenskej rodiny.
Slovenská časť rodiny je pôvodom z Bratislavy, starý otec bol maliar. Bohužiaľ Maxova babka
ani starý otec zo Slovenska už nežijú, ale Max tam trávil a trávi vždy podstatnú časť letných aj
vianočných prázdnin. Rád používa niektoré výrazy hovorovej slovenčiny a aj inak jazyku svojej
matky rozumie. Od chvíle, keď začal skladať slová, sediac dlhé hodiny za počítačom, píše texty.
Intenzívne sa zaujíma o filmy, antickú mytológiu a má napočúvané miliardy hodín audiokníh.
Pre tento Oriešok sme vybrali jeho starší text venovaný superhrdinom. Neskôr sa začal venovať
napínavým príbehom s detektívnou zápletkou.

Nová koncepcia Oriešku je rozpracovaná. (Poznámka redakce)
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Ilustrace: Alexander Haraim
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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P r a h a

galerie G7 • květen, červen 2013 • prostějov

SLOVÁKOV A ČECHOV,

28/02/2020 16:09:46

5/6/13 10:11:39 AM

2

Časopisy

Listy

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12
2020

ktorí chcú o sebe vedieť viac

únor 2021

45 Kč

S PŘÍLOHOU

32. ROČNÍK
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Kluby
v karanténě

Sraz
české
reprezentace

můj příběh:

Aryna Sabalenková
Jarmila Wankeová – Na Slovensku udeľovali výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá • Peter Cabadaj
– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor Otčenáš
– Zakliaty v koňovi • Dominika Paštéková Sládková – Vianoce • Mirjana Šišoláková – SOVA – prvá
online premiéra v 101-ročnej histórii SND • Igor Otčenáš – O bohyniach, šeptuchách a bosorkách
• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada
s pohnutými dejinami (1. časť) • Ľuboslav Moza – Vojtech Rušin • Eva Zajíčková – Odišla pani Mária
Kendžírová • Zuzana Štancelová – Výstavy v roce 2020 • Študentské listy • Helena Nosková – Program
Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov k výročiu úmrtia Jana Amosa Komenského •

dialog

s Michalem Hrdličkou
Generální partner
Českého tenisového svazu
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

04.12.2020 15:42:33

Kalendáře

I_OB_titul_12_2020.indd 1

Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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