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Výber programov v novembri a decembri 2016Výber programov v novembri a decembri 2016
1. 11.–19. 11. Galerie DNM, Vocelova 3, Praha 1
Výstava Tajemný svět loutek. 
Vystavujú traja absolventi jedného ročníka. Výstava je prístupná v pondelok–nedeľu 
9.00–18.00 hod. Pripravilo Bona Fide.

10. 11. 14.00–16.00 hod. Kysucké múzeum v Čadci
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ a pedagógov 
z Turzovky, Čadce. 
Pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci s DOMUS SM ČR.

16. 11. 14.00–16.00 hod. Muzeum Bruntál
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ a pedagógov.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Múzeom v Bruntále a Všeobecným 
a športovým gymnáziom v Bruntále, vedie PhDr. Ľubica Mezerová a Mgr. Antonín Zgažar. 

23. 11. 18.00–20.00 hod. Spoločenská sála DNM  
Farby piesku. Celovečerný dokument režiséra Ladislava Kaboša spojený 
s výstavou z antickej Líbye, pozri pozvánku. 
Pripravil  DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR. Ďalšie info na 
www.Farbypiesku.sk.   

28. 11. 17.00 hod. Slovenský inštitút, nám. Republiky 3, Praha 1     
Podvečer s Toňou Revajovou a jej knihami. O detstve – takom, aké by malo byť, 
a nielen o ňom. 
Predstavíme vám známu slovenskú spisovateľku, nositeľku významných ocenení 
za tvorbu pre deti a mládež. Mimoriadnu popularitu jej priniesli knihy Denis a jeho 
sestry a štvordielna séria Johankiných príbehov. Prvá časť Johanka v Zapadáčiku 
nedávno vyšla vo vydavateľstve Víkend v skvelom preklade 
Ivony Březinovej ako Johanka v Zapadálkově. 
Vzácnymi hosťami Tone Revajovej budú Ivona Březinová 
a Jiří Černý. Ukážky z autorkinej tvorby číta Viera Kučerová.
DOMUS SM v ČR a Slovenský inštitút pripravili toto 
podujatie v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti 
pre deti, ich rodičov a starých rodičov a pre nás všetkých.   

30. 11. 20.00 hod. Venuše ve Švehlovce
Samko Tále smrdí stále! Divadelná monodráma v podaní 
vynikajúceho Pavla Seriša rozpráva kruto-nežné zlomky 
príbehov malých ľudí malého mesta v trošku pokrivenej 
optike čudáka Samka Táleho. 
Inscenácia je dramatizáciou slávnej novely Daniely Kapitáňovej 
Kniha o cintoríne. 
Pozývame vás na premiéru inscenácie Samko Tále, ktorá sa 
bude konať vo Venuši ve Švehlovce. 
www.venuse-ve-svehlovce.cz

1. 12. 17.00 hod. Kavárna DNM
Otvorenie výstavy k 70. výročiu návratu slovenských krajanov. 
Výstava potrvá do 14. 12. Pripravil DOMUS SM v ČR. 

2. 12. 9.00 hod. Spoločenská sála DNM
XIII. pražská medzinárodná konferencia slovenských 
stredoškolákov a ich hostí:  Zvyky, obyčaje, tradície, rodný jazyk. 
Pripravili DOMUS SM v ČR, Kysucké múzeum v Čadci, 
Všeobecné a športové gymnázium v Bruntále, GVARZ Žilina 
a Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke.   

3. 12. 9.30 hod.
Po stopách česko-slovenskej vzájomnosti. 
Exkurzia po Prahe pre účastníkov XIII. pražskej medzinárodnej konferencie 
slovenských stredoškolákov. Pripravil DOMUS SM v ČR.

3. 12. 14.00 hod. Semily MŠ Bitouchov
Mikulášské tradice romských a slovenských dětí. 
Program zahájí proslov předsedy Spolku s připomenutím lidových tradic 
ze Slovenska. Budou následovat hry a soutěže dětí s dětskou diskotékou a mikulášská 
nadílka. Připravil Spolek Romů v Semilech ve spolupráci s DOMUS SM v Semilech.

8. 12. 18.00 hod. Kaviareň DNM
Kto príde, dozvie sa viacej. 
Predvianočný večer s prekvapením. DOMUS SM v ČR a KSK pozývajú všetkých 
záujemcov z národnostných menšín.
Pripravil DOMUS SM v ČR.

12. 12. 11.00 hod. Krajská vědecká knihovna, Liberec, Rumjancevova 14
Ako sa meral čas. 
Workshop o ľudových zvykoch a obyčajoch, ktoré sa tradovali a tradujú na Liberecku.
Pripravil DOMUS SM v ČR.           

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka fi nančnej podpore MK ČR, MŠMT, 
Magistrátu hl. m. Prahy a Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. 
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Novembrové číslo nášho ča-

sopisu čerpá zo života našich 
predkov. Nedávno sme si pri-
pomenuli Pamiatku zosnulých 
a mnohí z nás zašli do kraja 
svojho detstva. Veľa Slovákov 
žijúcich v Prahe, na severnej 
Morave, v pohraničných re-
giónoch pochádza z Kysúc 
a okolia. V minulosti chudob-
né Kysuce vysielali do českých 
krajín drotárov, poľnohos-
podárskych robotníkov i ro-
botníkov do priemyslu. Časť 
českej pospolitosti si v rokoch 
prvej republiky vytvárala obraz 
Slováka podľa pracovitých, nenáročných Kysučanov. A tak v tomto 
čísle nájdete zaujímavé články o tradičných kysuckých jedlách a ky-
suckej kuchyni vrátane článku o zabíjačkách taktiež na Kysuciach. 
Témou slovenského vysťahovalectva sa zaoberá aj odborný článok; na 
ten náhodne nadväzuje článok o prvej Slovenke z Turca, ktorá získala 
doktorát na parížskej Sorbone.

Spomínané články nám pripomínajú, že Slováci v minulosti od-
chádzali za prácou, za štúdiom, za lepšími životnými podmienkami 
do cudziny. Na vlastnej koži mnohí poznali pocit migranta, prijí-
maného i odstrkávaného, človeka bez domova,  človeka – cudzinca. 
Možno práve na základe tejto stáročnej skúsenosti sa Slováci uzatvá-
rajú pred migrantmi. Asi im neželajú vlastné skúsenosti. Noví mig-
ranti prichádzajúci do Európy sa Slovensku vyhýbajú. Pragmaticky 
si na usídlenie vyberajú krajiny s jazykmi veľkých národov, krajiny 
bohaté a viacej ústretové voči prichádzajúcim. Zdá sa, že jeseň na 
Slovensku bude s ohľadom na migrácie zvonka nenáročná, pokojná. 
A kde hľadať obraz nového migranta? Môžeme začať pri dokumente 
z Líbye, ktorý sme zaradili do programu DOMUS SM v ČR v Dome 
národnostných menšín. 

Koncom novembra vás pozývame na stretnutie so známou sloven-
skou spisovateľkou, autorkou populárnych detských kníh na Sloven-
sku Toňou Revajovou. Jej tvorba, zaujímavé životné príbehy a prezen-
tácia kníh vrátane Johanky v Zapadálkově, ktorá vyšla v českom pre-
klade spisovateľky Ivony Březinovej, uzavrú Mesiac česko-slovenskej 
vzájomnosti.   Helena Nosková, október 2016

Pozvanie
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Kúpeľná architektúra
Najväčším lákadlom celého mestečka 

s príjemnou kúpeľnou atmosférou je súbor 
Jurkovičových stavieb. Skvostov charakteris-
tickej architektúry s priliehavými poetický-
mi názvami „kopírujúcimi“ secesné a ďalšie 
poetické krivky jednotlivých budov. Vila 
Chalúpka, Vila Jastrabie, Hudobný pavilón 
a čerešnička na torte – impozantný Jurkovičov 
dom. Je dobré, že kúpele, poznajúc a ceniac si 
ich hodnotu, sa o tieto skvosty dobre starajú 
a udržiavajú tak Jurkovičov hmatateľný odkaz 
v dobrej „kondícii“. Nesporne najvýznamnej-
šou Jurkovičovou realizáciou v Luhačoviciach 
je už spomínaný po ňom pomenovaný dom 

Jurkovičov oblúk

situovaný do samotného srdca kúpeľného or-
ganizmu. Zdá sa, že tu aj povestný Rím ťahá 
za kratší koniec a hrá druhé husle, pretože 
všetky cesty a pieskové cestičky vedú k domu. 
Viditeľnému z diaľky, tak trochu akoby per-
níkovému (človek ma chuť zahryznúť, dajme 
tomu, do „marcipánových“ labutí pri vcho-
doch) a dýchajúcemu harmóniou tvarov 
a oku lahodiacou pestrosťou farieb. Stavby 
Dušana Jurkoviča, vytvorené pre Luhačovice 
zarážajúco len v priebehu troch rokov!, spája-
jú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvor-
by s dekoratívnymi princípmi secesie. Treba si 
uvedomiť, že architektúra kúpeľov korešpon-
duje aj s vrcholiacim emancipačným hnutím 

stredoeurópskych slovanských národov, usi-
lujúcich o sebaidentifi káciu. Okrem iného aj 
prostredníctvom ľudovej kultúry predstavu-
júcej hmatateľné korene spájajúce s generá-
ciami predkov. Touto syntézou sa kúpele lí-
šia od dlhého radu významných európskych 
kúpeľov. Architektonický výraz týchto je totiž 
často doslova mdlý, viac či menej unifi kovaný 
až únavne kozmopolitný. 

Pripomenúť treba aj skutočnosť, že príchod 
a pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačo-
viciach súvisí s faktom, že začiatkom 20. sto-
ročia českí a slovanskí buditelia hľadali proti-
pól Karlových Varov, kde sa stretávali spolo-
čenské špičky, „smotánka“ z nemeckých 
krajín v nemeckom salóne. Tak teda práve 
naliehavá myšlienka vytvoriť silný proti-
pól a „kodifi kovať“ tradíciu stretávania sa 
Slovanov v Luhačoviciach v slovanskom saló-
ne stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc. 
„S tým korešponduje aj tradícia stretávania 
sa a podpory česko-slovenskej vzájomnosti. 
Tento rok sa v Luhačoviciach konal v poradí 
už štvrtý ročník Dní slovenskej kultúry, ktoré 
nadväzujú na tradíciu Československých 
porád v rokoch 1908–1938,“ vysvetľuje 
J. Dědek. V Luhačoviciach začiatkom minu-
lého storočia pôsobili tri výrazné osobnosti 
zo Slovenska, ktoré spájal okrem priateľstva 
aj vrelý vzťah ku kúpeľom. Okrem Jurkoviča 
aj národný buditeľ, kúpeľný lekár a iniciátor 
stretnutia Čechov a Slovákov MUDr. Pavol 
Blaho a správca Cyril Holuby, ktorý založil 
v Luhačoviciach miestnu odbočku spolku 
Českoslovanskej jednoty. Na konci dva-
dsiatych rokov minulého storočia sa nepre-
hliadnuteľné kúpele stali významným bodom 
na mape stretávania sa Čechov a Slovákov. 
Na spomínanú trojicu a ďalších významných 
ľudí, z tohto pohľadu pravidelných kúpeľ-
ných hostí minulosti, upozorňuje skupina 
panelov a „stena slávnych“ ústiaca práve 
do parku v strede s Jurkovičovým domom.                                                             
Systematické využívanie minerálnych prame-
ňov na liečebné účely má viac ako 300-ročnú 
tradíciu. Jurkovičovská tradícia v Luhačo-
viciach je síce mladšia, ale jej sila prekonáva 
hranice dnešných štátov. 

Múzeum pod Bradlom
Dušan Samuel Jurkovič je rodákom z my-

javských kopaníc a tie sú „vzdialené“ doslova 
čo by kameňom dohodil. Žiaľ, nie taká zá-
konitá je skutočnosť, že si na Slovensku do-
kážeme dôstojným a zároveň atraktívnym 
spôsobom uctiť velikánov. Priamo v regióne, 
z ktorého pochádzajú. Ba ísť ešte ďalej a pri-
blížiť ich aj mladším generáciám, aby ich 
členovia mali byť na koho hrdí a kde vidieť 
pozitívne príklady pre vlastný rast a zmyslu-
plný život. So svetlou výnimkou – je ich na 
Slovensku, pravdaže, čoraz viac! – sme sa 
stretli v Brezovej pod Bradlom na sloven-

Česko a Slovensko spája, vďaka príbuznostiam a historickým prepojeniam, 
priam sieť oblúkov. Nie betónových a či z iných materiálov, ale ľudských 
v rovine diel ich umu a rúk, miest pôsobení. Aj Kúpele Luhačovice 
na moravskej strane a mestečko Brezová pod Bradlom na slovenskej sú 
oblúkom spájajúcim významnú osobnosť architektúry aj národného života. 
Kúpele si dlhodobo udržiavajú pozíciu Slovákmi najnavštevovanejších 
kúpeľov. Povedané rečou čísel – ročne v nich strávia počas pobytov 
zhruba dve tisícky našincov spod Tatier. Slováci tvoria viac ako polovicu 
zahraničných návštevníkov! Do najväčších moravských kúpeľov 
ich láka geografi cká blízkosť, jedinečné minerálne vody (na čele so 
svetoznámou Vincentkou), kultúrne a spoločenské podujatia (už niekoľko 
rokov dni venované súčasnej slovenskej kultúre) aj bohatá tradícia 
česko-slovenskej vzájomnosti. Bonusom je ešte niečo výnimočné. Stavby 
jedného z najvýznamnejších slovenských architektov nedávnej minulosti 
Dušana Samuela Jurkoviča. Ako nám povedal Ing. Jiří Dědek, MBA, 
výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice: „Kým dobré kúpeľné a wellness 
služby dnes nájdete už aj v iných kúpeľoch, ostatné lákadlá sú viac či menej 
doménou Luhačovíc. Majú nezameniteľný genius loci (ducha miesta).“ 

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
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Nápaditá expozícia Jurkovičovho života a diela

Jurkovičov dom – architektonický skvost v Luhačoviciach

skej strane svahov Bielych Karpát. V rodisku 
D. S. Jurkoviča, veď Národný dom Štefáni-
kov (pomenovaný podľa ďalšieho neprehliad-
nuteľného rodáka z regiónu a pár kilometrov 
vzdialených Košarísk) leží v srdci mestečka. 
Za výraznou fasádou živej farby, pripomí-
najúcou práve živosťou tak trochu veľkého ar-
chitekta, nájdete nie tak dávno sprístupnenú 
Pamätnú izbu D. S. Jurkoviča. 

„Jurkovič je právom považovaný za zaklada-
teľa modernej slovenskej architektúry. Vo svojej 
tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej 
kultúry i moderné trendy európskej architek-
túry. Bol autorom nielen pôvabných secesných 
budov, ale aj moderných funkcionalistických 
stavieb či pôsobivých pomníkov a pamätní-
kov,“ to sú už slová sympatického sprievodcu 
a spoluzakladateľa múzea Matúša Valihoru 
(jeho sestra je výtvarnou autorkou nápaditej 
expozície). Na prvý pohľad nielen zapálený, 
ale aj vedomostne „podkutý“ absolvent muze-
ológie z nitrianskej univerzity nám ďalej so 
zjavnou hrdosťou a vnútorným presvedčením 
vysvetlil, že múzeum (a všetko, čo s ním sú-
visí) je síce súkromné, no je už zaradené do 
ofi ciálnej siete múzeí na Slovensku prostred-
níctvom príslušnej agendy. Dozvedeli sme sa, 
že Kopaničiarsky región – miestna akčná skupi-
na v spolupráci s Mestom Brezová pod Brad-
lom zriadili vlastne prvú stálu expozíciu 
na Slovensku venovanú tomuto architektovi!
O dôvodoch opäť viac M. Valihora: „Dušan Jur-
kovič mal k rodnému podbradliansko-podjavo-
rinskému kraju i k svojej rodine hlboký vzťah. 
Jurkovičove diela v tomto kraji sú sústredené 
práve na území Brezovej pod Bradlom, v ktorej 
od piatich rokov vyrastal a mal k nej pevné väzby. 
Sú to: pamätná tabuľa udalostí roku 1848, ná-
hrobník rodiny Papánkovcov, brána na brezov-

ský cintorín, Dejinný pamätník, pamätník 
hurbanovských bojov, pamätník v Hurbanovej 
doline a najmä vrcholné Jurkovičovo dielo, 
Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Do rodné-
ho kraja sa Dušan Jurkovič symbolicky vrátil 
v novembri 1948, odkedy je miestom jeho po-
sledného odpočinku jeho dielo – Dejinný pa-
mätník na cintoríne v Brezovej pod Bradlom.“
Spoznali sme – a hlavne aj videli – počas pú-
tavej prehliadky spojenej so zainteresovaným 
slovom, že kombináciou pôvodných pred-
metov a modernej interaktívnej techniky pa-
mätná izba vyvoláva zážitok. Návštevníkom 

ponúka možnosť urobiť si názornú predstavu 
o architektovi. Vytýčené sa podarilo. Možno aj 
nad očakávanie tvorcov. Tí okrem Jurkovičov-
ho života a diela kládli dôraz na jeho vzťah 
k rodnému kraju. Pravdaže, expozícia sa venu-
je aj jeho vrcholnému dielu – Mohyle Mila-
na Rastislava Štefánika na neďalekom Bradle.
Vzácnymi exponátmi pamätnej izby sú osob-
né predmety Dušana Jurkoviča, darované jeho 
vnučkou Katarínou Salayovou-Jurkovičo-
vou. „Zákonite veľkú pozornosť návštev-
níkov priťahuje najväčší exponát pamätnej 
izby – originál travertínovej platne z tumby 
mohyly. Vzťah bývalého režimu k Štefáni-
kovi bol nie príliš pozitívny, okolie mohyly 
zarastalo, chátrala aj samotná mohyla. Táto 
platňa bola z nej demontovaná pri jej rekon-
štrukcii a nahradená kópiou,“ ukazuje na 
neprehliadnuteľný kameň náš sprievodca.
Dodávame ešte, že vystavené pôvodné pred-
mety dopĺňajú reprodukcie Jurkovičových 
plánov a náčrtov. Už sme hovorili o nutnosti 
pritiahnuť k takýmto živým odkazom veli-
kánov hlavne mladých. Aj preto je dobré, že 
zobrazovanú minulosť pamätná izba približuje 
nielen prostredníctvom pôvodných predme-
tov a reprodukcií. Kvôli názornej predstave je 
tu model Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, 
ktorý sa roztvára, aby ukázal vnútro mohyly 
s hrobkou...                                                                                      

Ostáva dodať, že ak chcete lepšie pochopiť 
život a dielo architekta Dušana Jurkoviča, 
navštívte moravské Luhačovice aj myjavskú 
Brezovú pod Bradlom. Sú blízko ako dva 
konce jedného oblúka. 

Text a foto: Igor Válek, 
autor je spisovateľ a publicista
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Slovenskí gymnasti a gymnastky sa objavovali na vrcholných 
medzinárodných súťažiach spočiatku poskromne. Po Koši-
čanovi Ľudovítovi Kmeťkovi, striebornom na OH 1912, teda 

ešte z čias Rakúsko-Uhorska a Matylde Pálfyovej, striebornej z OH 
1936 a potom medailistke z MS 1938, sa tretím gymnastickým 
olympionikom zo Slovenska stal Ferdinand Daniš, rodák z Opatovej 
pri Lučenci, a to dokonca olympionikom trojnásobným.

FERDINAND DANIŠ 7. 1. 1929 sa čoskoro po narodení 
presťahoval s rodinou do Frýdlantu nad Ostravicí, kde sa v ta-
mojšom Sokole zoznamoval s gymnastickým náradím. Bolo 
jasné, že Ferdinand je veľký talent, čo sa potvrdilo počas jeho 
základnej vojenskej služby, najmä keď ho prevelili do Trenčína 
a prepracoval sa do gymnastickej reprezentácie, pričom sa v roku 
1952 stal na základe výborných výkonov členom ATK Praha. 
Podmienky v tomto klube mal ideálne a vhodné na prípravu na 
OH v Helsinkách 1952, na ktoré bol aj nominovaný. Na týchto 
OH sa ako člen družstva podieľal na získaní 7. miesta reprezentá-
cie ČSR, vo viacboji obsadil 12. miesto a skvelé umiestnenia do-
siahol na jednotlivých náradiach: na bradlách bol 5., v prostných 
7. a na preskoku 9. 

Na MS 1954 v Ríme Ferdinand Daniš svojím výkonom prispel 
k peknému umiestneniu družstva ČSR (5. miesto) a Ferdinand vo 
viacboji obsadil 29. miesto.

Pred OH v Melbourne 1956 Ferdinand Daniš neustále zvyšo-
val tréningové dávky. Avšak začali sa hlásiť zranenia. Pár mesiacov 
pred OH mu praskol meniskus. Pripravoval sa na tieto olympijské 

Slovenskí gymnasti 
na olympijských hrách
Gymnastika, odhliadnuc od jej dôležitého poslania už v časoch antických, „zrodila“ v ére 
moderného športu viacero osobností, ktoré jej dodávali vážnosť, úctu, obdiv i popularitu. 
Ani situácia v našom gymnastickom dianí nebola, nie je a dúfajme, že ani nebude iná.

Ferdinand Daniš

hry so sadrou na nohe. I napriek tomuto nepríjemnému zraneniu 
pomohol družstvu ČSR k celkovému 4. miestu, vo viacboji obsadil 
12. miesto a v prostných obsadil 6. miesto.

V roku 1957 na pretekoch počas Festivalu mládeže v Moskve mu 
pri zoskoku z koňa praskol aj druhý meniskus. Ferdinand sa sve-
domito pripravoval na ďalšie preteky i napriek tomuto nepríjemné-
mu zraneniu. Na MS v Moskve 1958 sa svojím výkonom podieľal 
na získaní tretieho miesta v súťaži družstiev a vo viacboji obsadil 
12. miesto, čo bol veľký úspech. Skvelé výkony predvádzal Ferdinand 
Daniš aj na Majstrovstvách Európy 1959 v Kodani, odkiaľ odišiel 
ovenčený striebornou medailou za cvičenie na bradlách i s fi nálovým 
umiestnením z cvičenia na hrazde ‒ 5. miesto, na kruhoch 6. miesto 
a vo viacboji obsadil vynikajúce 4. miesto.

Na OH v Ríme v roku 1960 Ferdinand Daniš už išiel akoby 
len do počtu, ale aj tak bol z našich reprezentantov najlepší, keď 
svojím výkonom pomohol družstvu k získaniu pekného 4. miesta 
a vo viacboji obsadil 15. miesto. Po týchto pretekoch sa musel 
podrobiť mnohým operáciám kolien, lakťa i obličky. Napriek 
zdravotným problémom sa pripravoval na ďalšie olympijské hry, 
a to do Tokia 1964, ale zúčastniť sa na nich sa mu už žiaľ nepo-
darilo.

Tento vynikajúci gymnasta vyštudoval aj Fakultu telesnej výchovy 
a športu v Prahe a stal sa od roku 1965 úspešným trénerom gymna-
stov najprv v Prahe a neskôr v Dukle Banská Bystrica.

Opatovský rodák Ferdinand Daniš vo svojich aktívnych pretekár-
skych časoch doma na gymnastických pódiách kraľoval, stal sa 6-ná-
sobným absolútnym majstrom bývalého Československa vo viacboji 
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„Okúsil som aj trénerský chlebík, a to v rokoch 1968‒1974,“ 
vyťahuje zo spomienok Pavel Gajdoš. „V Dukle Praha som vycho-
vával niekoľkých súcich gymnastov (Starnovský, Tannenberger), ale 
na šampionát v roku 1970 v Ľubľane, kde som viedol náš celok, 
si nerád spomínam. Pri výmene generácií sa reprezentačný výber 
zúžil na desať pretekárov, a tak som vopred tŕpol, aby sa niektorý 
z nich nezranil. Psychicky doľahli na družstvo nezdary V. Skoumala, 
B. Mudříka, vo svojom úsilí zostal osamotený M. Netušil a družstvo 
ČSSR obsadilo až 9. miesto.“

Pavel Gajdoš po skončení trénerskej činnosti v roku 1974 pôsobil 
dlhé roky na Správe vrcholového športu Československej ľudovej 
armády v Prahe. V rokoch 1992–1993 pôsobil ako vojenský pozoro-
vateľ OSN v jednotkách UNPROFOR v Belehrade, Sarajeve a inde.

Do dôchodku odišiel v hodnosti plukovníka v roku 1993. S man-
želkou a deťmi žije v Prahe.
Počas svojej gymnastickej kariéry (1951–1968) dosiahol tieto 
pozoruhodné výsledky:
• OH 1960 Rím: 4. miesto družstvo, 28.–29. miesto viacboj 

jednotlivcov.
• OH 1964 Tokio: 6. miesto družstvo, 106. miesto viacboj 

jednotlivcov (pád z hrazdy, zranený).
• MS 1958 Moskva: 3. miesto družstvo, 42. miesto viacboj 

jednotlivcov.
• MS 1962 Praha: 3. miesto družstvo, 25. miesto viacboj 

jednotlivcov.
• MS 1966 Dortmund: náhradník.
• ME 1961 Luxemburg: 15. miesto vo viacboji jednotlivcov.
• Na majstrovstvách Československa získal dovedna 14 titu-

lov majstra republiky na jednotlivých náradiach nasledovne: 
bradlá (1957, 1958, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966), kru-
hy (1961, 1962, 1963, 1964), kôň na šírku (1962, 1963), 
hrazda (1965).

jednotlivcov, a to v rokoch 1951‒1955 a 1959‒1960 a 17-násob-
ným majstrom republiky v jednotlivých disciplínach.
Ferdinand Daniš žije so svojou manželkou v Prahe.

Ďalším vynikajúcim gymnastom zo Slovenska 
po Ferdinandovi Danišovi bol PAVEL GAJDOŠ 1. 8. 1936.

Mladý Pavel sa v mladosti venoval s obľubou najprv futbalu, a to 
v Michalovciach počas štúdia na tamojšom gymnáziu. Avšak v roku 
1953 sa Pavel zapísal do Športovej školy dorastu a mládeže, kde 
jedným z dobrovoľných trénerov gymnastiky bol aj jeho otec, učiteľ 
Ján Gajdoš.

Pavla gymnastika očarila, začal systematicky trénovať. 
Pravidelne dochádzal z dedinky Petrovce nad Laborcom do 
Michaloviec na tréningy. Už v roku 1953 sa Pavel zúčastnil 
majstrovstiev Slovenska vo Svite a svoju kategóriu dorastencov 
s prehľadom vyhral, čo bolo veľkým prekvapením pre vtedajšiu 
gymnastickú obec na Slovensku. Po maturite v roku 1954 za-
čal Pavel študovať na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, tu 
však študoval len 1 semester, a keďže tu na gymnastiku neboli 
vhodné tréningové podmienky, odišiel v roku 1955 študovať na 
Inštitút telesnej výchovy a športu do Prahy. Jeho trénerom sa stal 
skúsený Lubomír Novotný. Ako 22-ročný má už 1. júla 1958 
diplom absolventa ITVS, aby na druhý deň odcestoval na svoj 
prvý svetový šampionát do Moskvy, kde ho ovenčili bronzovou 
medailou v súťaži družstiev.

„Keď sme v moskovskom športovom paláci nastupovali na sú-
ťaž, sotvakto veril, že sa nám podarí zaradiť za absolútnu svetovú 
špičku ‒ Sovietsky zväz a Japonsko,“ spomína na tie chvíle Pavel 
Gajdoš, ktorý štartoval na dvoch olympiádach (1960, 1964) 
a troch majstrovstvách sveta (1958, 1962 a 1966 ako náhradník). 
„Najväčšími konkurentmi boli Fíni, ktorí išli do súťaže s medai-
lovými ambíciami. Viedli sme spočiatku pred nimi, ale po troch 
náradiach prišlo sklamanie, keď Ferdinandovi Danišovi a mne sa 
nevydarilo cvičenie na koni na šírku. Bradlá a najmä hrazda nám 
však vrátili náladu, ale o bronzových medailách sme ani po skon-
čení súťaže nesnívali, veď Fíni sa už vopred tešili. Napokon sme 
zistili, že tréner sa prerátal...“

Po OH 1964 Pavel ešte stále systematicky pretekal. Pripravoval 
sa na ďalšie preteky. Bol platným členom reprezentačného družstva 
ČSSR v medzištátnych stretnutiach napr. s Maďarskom, Nemeckou 
spolkovou republikou, Juhosláviou atď. Húževnato sa pripravoval 
na OH v Mexiku 1968. Na svojich ostatných Majstrovstvách ČSSR 
v Bratislave pred OH 1968 podal solídny výkon v olympijskom 
dvanásťboji, avšak do reprezentačného družstva boli zaradení už 
mladší, perspektívnejší gymnasti. Po týchto majstrovstvách Pavel 
ukončil svoju úspešnú pretekársku činnosť.

Pavel Gajdoš

Mariana Némethová-Krajčírová
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Gymnastkou 20. storočia je 
MARIANA NÉMETHOVÁKRAJČÍROVÁ.

Mariana Némethová-Krajčírová sa narodila 1. júla 1948 
v Košiciach. Keď mala 9 rokov, presťahovala sa rodina do Bratislavy 
a tu sa začali aj prvé gymnastické krôčky Mariany.

Do školskej telocvične na Vazovovej ulici v Bratislave privied-
la roku 1959 k trénerovi staršia sestra Dagmar za ruku mladšiu 
Marianu. Mariana po roku systematického gymnastického tréningu 
vyhrala súťaž žiačok a o ďalší rok súťaž dorasteniek a v drese brati-
slavského družstva titul najlepších. Nasledovala druhá výkonnostná 
trieda mládeže: až na 45. mieste! Prvé sklamanie, ale o niekoľko me-
siacov neskôr bronzový stupienok. Predolympijský rok 1963 neza-
čala 15-ročná Mariana najšťastnejšie: olympijský výber tvorilo trid-
sať dievčat a Mariana bola tridsiata prvá. Nevzdali sa a s trénerom 
Jánom Čižíkom skúsili na vlastné trovy bojovať o letenky na OH 
v Tokiu. Plán sa vydaril. Mariana skončila štvrtá s právom pokračo-
vať v olympijskej príprave. Na začiatku roka 1964 ju čakalo turné po 
Spojených štátoch amerických. Do odchodu chýbalo päť dní, keď sa 
Mariana na tréningu zranila.

„Konečne prvý raz reprezentačný dres v Budapešti...“ ‒ zvestovala 
doma ‒ a znova na poslednú chvíľu zranenie. Posledná šanca, maj-
strovstvá republiky v Ostrave, stačí zakolísať a v nabitej konkurencii 
sú všetky nádeje preč. Čáslavská, Ružičková, Tkáčiková, Sedláčková 
a nominovaných bude len osem najlepších! Vyšla kladina, prostné 
i bradlá a odrazu takmer plece pri pleci s Věrou Čáslavskou!

„Keď vtedy prišla so sestrou Dagmar, nevidel som v nej nijaký 
talent pre gymnastiku,“ priznal neskôr tréner Ján Čižík. „Presvedčila 

neskôr, keď s mimoriadnou usilovnosťou a ľahkosťou zdolávala všet-
ky prekážky.“ Úspešne prekonávala najťažšie chvíle, ktoré podstu-
pujú nováčikovia družstiev: pristupovať k náradiam ako prvá. Od 
Tokia 1964 cez MS v Dortmunde 1966 získala na vrcholných po-
dujatiach dovedna šesť medailí a stala sa najúspešnejšou slovenskou 
gymnastkou v histórii. Počas svojej aktívnej gymnastickej činnosti 
Mariana úspešne absolvovala štúdium na FTVŠ UK v Bratislave 
a stala sa profesionálnou trénerkou.

Mariana pôsobila v Gymnastickom centre v Bratislave, v Stredisku 
vrcholového športu Bratislava, v Slavoji Bratislava-Vinohrady, na 
Športovom gymnáziu Bratislava, znovu v Slavoji Bratislava-Vino-
hrady a od roku 1992 v Taliansku. V súčasnosti je trénerkou mla-
dých gymnastiek v Slávii UK Bratislava.
Gymnastické výsledky Mariany Némethovej-Krajčírovej:

• OH Tokio 1964: 2. miesto v súťaži družstiev.
• OH v Mexiko City 1968: 2. miesto v súťaži družstiev, 

4. miesto vo fi nále v preskoku.
• MS Dortmund 1966: 1. miesto v súťaži družstiev, 

5. miesto vo fi nále v preskoku.
• MS Ľubľana 1970: 3. miesto v súťaži družstiev, 

4. miesto vo fi nále na bradlách s nerovnako vysokou žrďou.
• ME Amsterdam 1967: 3. miesto vo viacboji, 

3. miesto vo fi nále na bradlách, 4. miesto vo fi nále 
v preskoku a 5. miesta vo fi nále na prostných a kladine.

Mariana Némethová-Krajčírová získala tieto najvyššie ocene-
nia: Gymnastka Slovenska 20. storočia, Strieborné kruhy SOV, 
Čestná členka Slovenskej gymnastickej federácie. V súčasnosti žije 
v Bratislave.           Text a foto: Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc.

Mariana Némethová-Krajčírová s trénerom Jánom Čižíkom

Autor článku (vpravo) s paralympionikom Jozefom Metelkom
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Narodila sa 18. februára 1886 
v obci Slovany v Turci (okr. 
Martin) v rodine Adolfa Turce-

ra a Anny Turcerovej, rod. Rendekovej. 
Otec bol najskôr mlynárom v rodinnom 
‒ znievskom mlyne, neskôr sa stal podo-
movým obchodníkom. V chudobných po-
meroch sa mu však na Slovensku nedarilo 
uživiť rodinu, preto sa rozhodol v roku 
1889, podobne ako mnoho ďalších tur-
čianskych olejkárov a obchodníkov, odísť 
do Ruska. Usadil sa v Menzelinsku na 
Urale. Tam malá Helena prežila detstvo 
a navštevovala základnú školu.

V rokoch 1893–1904 študovala na 
francúzskom dievčenskom gymnáziu 
v Moskve. Potom žila rok u príbuzných 
vo Varšave, kde sa zdokonaľovala v poľ-
štine a zúčastňovala sa aktívne na kultúr-
nom živote tamojších Slovákov. Keďže 
dobre ovládala francúzštinu, rozhodla sa 
pre ďalšie štúdium v Paríži, kde spočiatku 

Prvá Slovenka, 
ktorá získala doktorát 
na parížskej Sorbone...

študovala francúzsku literatúru na Sorbone, 
na Collége de France a v Ústave orientál-
nych jazykov. V Paríži žila v tom období 
početná skupina francúzskych slavistov 
ako aj emigrantov zo slovanských krajín, 
ktorá ju značne ovplyvnila, preto sa popri 
fi lológii (francúzsky a grécky jazyk) a his-
tórii neskôr zamerala na štúdium slovan-
ských literatúr. Známy francúzsky slavista 
G. Haumant jej navrhol prekonzultovať 
námet svojej dizertácie s profesorom E. De-
nisom, ktorý sa zaoberal dejinami vý-
chodnej Európy. Na jeho odporúčanie 
začala v roku 1910 spracovávať tému 
o Ľ. Štúrovi a o myšlienke slovenskej 
nezávislosti. Uvedomila si, že je to vhod-
ná téma, ktorou môže zviditeľniť sloven-
ský národ a priblížiť ho západoeurópskej 
spoločnosti. Prof. Denis jej pomohol nad-
viazať kontakty s ďalšími odborníkmi na 
slovenské dejiny i pri získavaní archívnych 
materiálov na Slovensku a v Čechách.

Dva roky zbierala dokumenty, písomnosti 
a spomienky, ktoré sa týkali Štúrovho ži-
vota a práce. Nadviazala aj kontakty s jeho 
najbližšími príbuznými (s Antonom a Dio-
nýzom Štúrom). S. H. Vajanský jej poskytol 
svoj rodinný archív, v ktorom našla niekoľ-
ko Štúrových listov. Množstvo nespraco-
vaných rukopisov, listov a publikácií našla 
v zbierkach Muzeálnej slovenskej spoloč-
nosti v Martine (SNM Martin), potom 
bádala v Lyceálnom archíve v Bratislave, 
v archíve Národného múzea v Prahe, ako 
aj v mieste Štúrovho pôsobenia v Modre. 
V roku 1910 sa stáva členkou Muzeál-
nej slovenskej spoločnosti v Martine.
Po študijnej ceste sa v roku 1912 vrátila 
do Paríža a začala koncipovať dizertačnú 
prácu, ktorú odovzdala v apríli 1913. Práca 
bola veľmi pozitívne hodnotená, a tak bola 
Helena Turcerová v roku 1913 ako prvá 
Slovenka v dejinách slávnostne promova-
ná za doktorku fi lozofi e (PhDr.) na slávnej 

Poslednú septembrovú sobotu v Slovanoch slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu svojej rodáčke Helene Anne Turcerovej-Devečkovej 
pri príležitosti 130. výročia jej narodenia. Pred obecným úradom 
v Slovanoch sa zišli zástupcovia Matice slovenskej, Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, Ústavu svetovej literatúry SAV 
a samozrejme najbližší príbuzní, aby si uctili túto zaujímavú ženu.

Podobizeň H. Turcerovej-Devečkovej (ALU SNK) Rukopis H. Turcerovej-Devečkovej – pohľadnica adresovaná Š. Krčmérymu (archív MS)
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francúzskej univerzite. Obhájením dizer-
tácie sa stala jednou z najuznávanejších 
autorít na štúrovskú problematiku. Dok-
torská práca vyšla v tom istom roku vo 
francúzštine a mala značný ohlas v časo-
pisoch Národnie noviny, Národný hlásnik 
a iných. Až v roku 1956 vydala Slovenská 
akadémia vied v Bratislave jej slovenský 
preklad ako rozmnoženinu. 

Helena Turcerová sa v roku 1913 vrátila 
do Ruska, kde začala učiť francúzsky jazyk 
na dievčenskom gymnáziu v Menzelinsku. 
O rok vycestovala do Talianska. Na spiatoč-
nej ceste sa zastavila v rodnom Turci, kde 
nadviazala a udržiavala osobné kontakty 
s poprednými slovenskými rodinami a lite-
rátmi (Pietrovci, Halašovci, E. M. Šoltésová, 
M. Mitrovský a iní). V Martine ju zastihol 
začiatok prvej svetovej vojny, preto sa ne-
mohla vrátiť do Ruska a už natrvalo ostala 
na Slovensku. Priatelila sa aj s rodinou 
J. G. Tajovského. V ich rodine na Bystričke 
sa konalo jej zasnúbenie s jasovským evan-
jelickým farárom Ondrejom Devečkom. Po 
vydaji sa ako literátka podpisovala celým 
menom – Helena Turcerová-Devečková. 
Rok po svadbe sa im narodila dcéra Anna. 
Nové možnosti na rozvinutie činnosti sa 
pre ňu naskytli po skončení prvej svetovej 
vojny a po vzniku Československej repub-
liky. Začala sa venovať politickému dianiu 
a rozširovaniu československo-francúzskej 
spolupráce.

V roku 1919 bola členkou českosloven-
skej delegácie na Mierovej konferencii 
v Paríži. Po návrate začala v roku 1920 učiť 
slovenský, francúzsky a nemecký jazyk na 
obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Tu 
objavila talent a nadanie Ľudovíta Ful-

lu a presvedčila jeho otca, aby ho poslal 
študovať maliarstvo na Akadémiu výtvar-
ných umení do Prahy. Ľudovít Fulla na 
toto obdobie spomína v publikácií s ná-
zvom Okamihy a vyznania z roku 1983: 
,,V Kubíne som veľa akvareloval. Pokračo-
val som v tom, čo som začal na gymnáziu 
v Ružomberku. Bez chvastania môžem po-
vedať, že už v prvej triede gymnázia som 
túto techniku skvele ovládal. Vlastne vtedy 
som prvý raz uvažoval, že by som sa mohol 
stať maliarom. Cesta k cieľu bola krivola-
ká. Ale viditeľná. Padla do očí jednej 
pre mňa vzácnej žene: Moje kubínske 
akvarely a maľované kulisy si totiž všim-

la pani profesorka dr. He-
lena Turcerová-Devečková.“ 
(Ľudovít Fulla ilustroval obál-
ku II. vydania prekladu Otec 
Goriot – Honoré de Balzac, 
ktoré preložila Dr. Turcerová 
– Devečková a vydala Mati-
ca Slovenská v roku 1946.)
Na Orave sa spoznala 
i s P. O. Hviezdoslavom. Od 
roku 1923 pôsobila v Kež-
marku ako inšpektorka 
cudzích jazykov na obchod-
ných učilištiach a na školách 
pre ženské povolania.

Od roku 1920 pôso-
bila ako členka vedecké-
ho odboru pre históriu 
v Matici slovenskej (z 27 
členov bola jedinou ženou).
V roku 1928 sa zúčastnila 
v Prahe Slavistického zjaz-
du, kde ju sprevádzal Rudo 
Brtáň – literárny vedec, 
kritik, prekladateľ, slavista 
a germanista. Za zásluhy 
v oblasti vedeckého báda-

nia sa v roku 1929 stala členkou Učenej 
spoločnosti Šafárikovej (predchodcu SAV), 
po roku 1945 členkou Umeleckej a vedec-
kej rady a Zväzu slovenských spisovateľov.

V roku 1948 sa s manželom presťahovali do 
Bratislavy, kde sa venovala najmä preklada-
teľskej práci. Udržiavala písomné kontakty 
s literátmi, historikmi a politikmi z Francúz-
ska, Anglicka, Ruska, Poľska, Česka a Srbska.
Zomrela 3. novembra 1964 v Bratislave vo 
veku 78 rokov.

Publikačná činnosť H. Turcerovej-De-
večkovej je pomerne rozsiahla. Okrem 
doktorskej práce napísala rozsiahlu stať 
o láskach Ľ. Štúra a memoárový príspevok 
o J. G. Tajovskom. Počas pedagogickej 
práce sa ako spoluautorka podieľala na 
tvorbe dvoch učebníc nemeckého jazy-
ka pre obchodné školy. V poslednom 
tvorivom období sa prekladmi z ruštiny 
a francúzštiny zaradila medzi prvé sloven-
ské prekladateľky. Do slovenčiny preloži-
la viaceré zo základných diel francúzskej 
a ruskej literatúry (Otec Goriot od H. de 
Balzaca, Stendhalov Kartuziánsky kláštor 
v Parme, 4-zväzkový román Ján Krištof od 
R. Rollanda, Traja mušketieri od A. Du-
masa, Ruské bájky pre malé deti, Ostrov-
ského Sviatočný sen, Gercenove Pamäti 
a dumy a mnohé iné diela). Z poľštiny 
preložila Kraszewského Starú báj. Cel-
kom preložila 22 kníh, čím dala budúcim 
generáciám mnoho diel velikánov svetovej 
literatúry. 

Mali by sme byť hrdí na to, že práve 
z Turca pochádzala takáto vzdelaná žena, 
ktorá sa nezameniteľným spôsobom zapí-
sala do kroniky nášho národa. Ako prvá 
autorka pochopila názory Ľudovíta Štúra 
na štát a štátnu samostatnosť a interpreto-
vala ich do dôsledkov. 

                 Ivana Poláková
List adresovaný H. Turcerovej-Devečkovej, v ktorom ju menujú členkou 
vedeckého odboru MS (archív MS)

Titulné listy publikácií, ktoré H. Turcerová-Devečková preložila
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O smyslu 
vystěhovaleckého procesu 

v meziválečné ČSR 

Vrcholem vystěhovaleckého procesu v meziválečné ČSR mělo být zdárné usazení Čechů 
a Slováků v cizině a vytvoření podmínek pro oboustranně prospěšnou komunikaci s domovem. 

Jak usazování probíhalo, k jakému způsobu života krajané dospěli, záleželo na mnoha 
okolnostech, z nichž některé mohly být ovlivněny ještě před odchodem vystěhovalců do ciziny. 

Toho si byli dobře vědomi přední organizátoři dění, které sledovalo a ovlivňovalo migrační 
pohyby v této zemi a z této země. Ovlivňování okolností spojených se záměry migrovat 

mělo být součástí vystěhovalecké politiky, na níž se podílely vedle Československého ústavu 
zahraničního a státních orgánů také dobrovolné organizace. Druhou stránkou vystěhovalecké 
politiky, organicky navazující na řízení příprav k odchodu a usazování vystěhovalců v cizině, 

byl v pojetí tehdejšího uvažovaní o zahraniční migraci přímý kontakt s krajany ve světě, 
nazývaný zkráceně a poněkud familiárně krajanská péče.
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entity zahrnul třeba české Němce. Na druhé straně to lze zcela po-
chopit, a to při dostatečné znalosti aktivity německého obyvatelstva 
ČSR tehdejší doby. 

 Když historik a diplomat Kamil Krofta a spol. přišli v roce 1928 
s nápadem řešit národnostní otázku v ČSR vědeckou a věcnou dis-
kusí na půdě Československé společnosti pro studium národnostních 
otázek, bylo již pozdě na vyrovnaný postup v řešení vztahu státu 
a menšin. Národnostní status se řešil už pod tíhou německých poža-
davků. Německá menšinová politika uvnitř ČSR se pak promítla do 
postojů ČÚZ a dalších orgánů zabývajících se krajanskou péčí. Na-
víc krajanská péče přecházela v nacionální obranu českoslovenství.

Kdo se také zabýval krajanskou péčí 
Před vznikem Československého ústavu zahraničního podporova-

lo několik domácích organizací a spolků Čechy a Slováky v zahrani-
čí. Byly mezi nimi: 1. Zahraniční odbor Národní rady československé, 
2. Ústav pro hospodářské styky emigrační a kolonizační při Masarykově 
akademii práce, 3. Československý červený kříž, 4. Sdružení českosloven-
ských spolků zahraničních, 5. Jednota československých spolků v cizině, 
6. Zemědělská jednota,7. Péče o pracující dorost, 8. Kostnická jednota, 
9. Česká misijní jednota,10. Spolek sv. Rafaela, 11. Apoštolát sv. Cyrila 
a Metoda v Olomouci, 12. Spolek sv. Vojtěcha v Trnavě, 13. Spolek Tra-
noscius v Liptovském sv. Mikuláši, 14. Slovenská odbočka Národní rady 
československé v Bratislavě, 15. Zahraniční župa sokolská, 16. Školský 
spolek Komenský, 17. Sdružení Čechů a Slováků z Ruska. 

 Československý ústav zahraniční měl všechny domácí organizace 
„soustřeďovat k cílevědomé a intenzivnější práci“. Jeho centralizační 
poslání se v krajanské péči promítalo jak do organizace vystěhova-
lecké politiky doma v ČSR, tak do organizace krajanského hnutí.

 Do krajanského hnutí vstoupil Československý ústav zahraniční 
se zásadou budování krajanských ústředí, center krajanských spolků 
v jednotlivých zemích světa. Tato centra měla představovat kulturní, 
společenskou a v některých případech i politickou reprezentaci Če-

Krajanská péče
Podstata krajanské péče vycházela z proklamace těsných vazeb 

mezi jednotlivými fázemi migračního procesu. Po rozboru veške-
rých okolností pro uvážlivou volbu emigrace, která byla nakonec 
označena jako nevyhnutelná záležitost, měl nastat dobře zorganizo-
vaný odchod vystěhovalců. Na tento akt mělo navázat usazení v ci-
zině, a to opět s důkladným rozmyslem výběru vhodného místa. 
Předpokládalo se totiž, když tyto postupy budou zachovány v ide-
álním provedení, bude to důležitý předpoklad pro pozdější styky 
s domovem, tedy s Československem. K takovým úvahám přispívaly 
případy reemigrace Čechů a Slováků zpět do vlasti. Znamenalo to, 
že vystěhovalecká politika meziválečného Československa chápa-
la vystěhovalectví jako řízený proces, kdy se část populace ve státě 
odděluje, migruje do zahraničí, pak prochází změnami v jiných soci-
álních a etnických podmínkách. V cizině se po nějakém čase proces 
počáteční adaptace rozdvojuje jednak směrem k asimilaci a jednak 
si zachovává zpětnou tendenci, která se projevuje styky s původním 
domovem a může přerůstat také ve fyzický návrat, v reemigraci. 

Stanislav Klíma se vyjádřil ve své práci Československá péče krajanská 
(Praha: Orbis 1931) o poslání Československého ústavu zahraničního 
ve vystěhovalecké politice: „Hlavním jeho úkolem zůstane vždy práce 
o usměrňování našeho vystěhovalectví, tj. když již nelze nijakým způso-
bem zabránit tomu, aby se lidé stěhovali, pracovat k tomu, aby se stěhova-
li tam, kde jsou pro ně nejen nejlepší vyhlídky po stránce hospodářské, ale 
kde je zároveň i nejvíce podmínek pro to, aby se mohli usazovat v souvis-
lých osadách, ve kterých by se pro národ náš mohli zachovat“.

Podobně o těchto otázkách hovořily stanovy ČÚZ. Vyjadřovala 
se v tomto smyslu taktéž četná veřejná prohlášení vůdčích osobností 
na migrační otázky v tisku nebo v rozhlase. Ze stanov vyplývalo, že 
si Československý ústav zahraniční uvědomoval vazebnost mezi jed-
notlivými etapami vystěhovaleckého procesu od odchodu (emigrace) 
až po reemigraci (návrat). Stanovy této instituce také naznačovaly, že 
se hlavní důraz klade na spolupráci s krajanským světem. Jedním ze 
čtyř bodů účelu ústavu bylo: „Studovat československý problém vy-
stěhovalecký, kolonizační a přistěhovalecký a poměry v cizině i doma 
a přispívat teoreticky i prakticky k jeho řešení.“ Avšak s důrazem na 
dodatek, že povinností ústavu je zároveň zprostředkovat přesídlení 
československých státních příslušníků a krajanů zpět do vlasti.

Tak se vyjadřovaly stanovy. Ovšem celá řada projevů funkcionářů 
ústavu nasvědčovala tomu, že má-li Československý ústav zahranič-
ní sehrát skutečně významnou roli v československé vystěhovalecké 
politice, musí od kulturních a propagačních kontaktů s krajany pře-
jít k aktivnímu řízení, jehož smyslem je přítomnost a hlavně bu-
doucnost krajanského světa, s představou živého organismu, který 
oplývá dostatečnou vůlí spolupracovat s původním domovem.

Kdo byl předmětem krajanské péče
Vedle faktu, že nebyla zcela zvládnuta praxe československé vy-

stěhovalecké politiky (což přední aktéři tohoto dění sami uznávali), 
nebyl navíc jednoznačně stanoven předmět zájmu této formující se 
politiky. Nebylo totiž ujasněno, zda se bude československá migrač-
ní praxe zabývat Čechy a Slováky (resp. Čechoslováky) nebo česko-
slovenskými státními příslušníky, a tudíž etnická příslušnost nebude 
na prvním místě nebo alespoň nebude tak akcentována. 

 Československý ústav zahraniční byl zakládán jako celostátní or-
ganizace a sledoval vystěhovalectví z českých zemí, Slovenska a Pod-
karpatské Rusi. Dalo by se proto předpokládat, že se zabýval vystě-
hovalectvím Čechů, Slováků, Ukrajinců-Rusínů, Rusů a Bělorusů, 
ale také dalších národností.

 Stanovy Československého ústavu zahraničního na několika mís-
tech opakovaly, že se jedná o „československé příslušníky a krajany 
v cizině“. Přestože termíny nebyly zcela přesné, většina je přijímala 
a vykládala tak, že v obou případech (v případě termínu „českoslo-
venští příslušníci“ a termínu „krajané“) se jedná o Čechy a Slováky. 
To nakonec odpovídalo tehdejšímu státnímu pojetí, v němž Češi 
a Slováci byli hlavní státotvornou složkou ČSR. Po celá 30. léta až 
do Mnichova byla koncepce migrační politiky rozdvojena tímto 
principem krajanské péče, který formálně respektoval českosloven-
ství ve smyslu státní příslušnosti, přičemž jen málokdo by do této 
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chů a Slováků v příslušné zemi a měla podporovat veškeré projevy 
„národního“ života a hledat nové formy sociální ochrany krajanů. 
To znamenalo především zakládat spolky v místech většího soustře-
dění Čechů a Slováků, zřizovat školy a národní domy.

 Na počátku 30. let existovala taková centra ve třech evropských 
zemích - v Bulharsku, Jugoslávii a ve Francii. V Bulharsku to byl 
Národní dům v Sofi i, s pobočkami ve třech slovenských obcích 
(Brašljanici, Mrtvici a Gorné Orjachovici) a v českém Vojvodovu 
a také v dalších městech Bulharska, kde bylo soustředěno několik 
desítek českých a slovenských rodin. Podobná situace byla v Jugo-
slávii, kde se na devadesát krajanských spolků sdružovalo v běle-
hradském Československém svazu. V praxi tento svaz řešil hlavně 
zakládání českých a slovenských škol a pořádání jazykových kurzů 
češtiny a slovenštiny. Ve 30. letech bylo napočteno ve Francii na 
40 krajanských spolků, z nichž asi 30 spadalo pod pařížské ústředí 
Československé kolonie, zabývající se sociální ochranou velkého počtu 
Slováků a Čechů (jejich odhady stoupaly až k číslovce 80 000 kraja-
nů, přičemž po skončení první světové války to nebylo ani 5 000).

 Vedle těchto tří evropských zemí (Bulharsko, Jugoslávie a Fran-
cie) působila krajanská centra v Rakousku a ve Spojených státech, 
ovšem nejednalo se o jedno jediné ústředí, ale o několik středisek. 
V Rakousku to byla Menšinová rada, která sjednocovala krajany 
a krajanské spolky z politického hlediska. Vedle ní působil spolek 
Komenský, který se stal ústředním orgánem pro školské otázky. 
Spolek České srdce soustřeďoval a koordinoval všechny aktivity ve 
prospěch sociální pomoci krajanům. Ještě více centrálních spolků 
pracovalo v USA.

Krajanská péče s ohledem na význam krajanů 
O významu krajanů pro společnost v Československu a významu 

pro stát nebylo pochyb. Ze všech kvalifi kovaných analýz tohoto vý-
znamu se zdůrazňovaly během 20. a 30. let tyto tři aspekty:

 1.  velký počet krajanů v zahraničí (přibližně jedna pětina Čechů 
a Slováků),

 2.  účast zahraničních Čechů a Slováků v 1. světové válce na straně 
dohodových států,

 3.  kulturní, společenská a hospodářská reprezentace a propagace 
ČSR prostřednictvím krajanského světa.

Na první poradě v prosinci 1929, k níž svolal Československý 
ústav zahraniční „všechny činitele zabývající se krajanskou péčí“, se 
kromě zásad této péče nastolila otázka, zda se ústav stane orgánem, 
který bude krajany evidovat, aby mohl lépe studovat „krajanské vět-
ve“ v jednotlivých zemích světa, nebo zda je bude také prakticky řídit 
a tím usměrňovat veškerý styk ČSR s krajany. Z debat kolem těchto 
koncepčních otázek vyplývalo, že Československý ústav zahraniční 
měl tyto ambice a pokoušel se je realizovat. Své platné i rozhodující 
místo v této organizaci během 30. let sice našel, ale neuspěl stopro-
centně, jak si předsevzal. Důvody musíme hledat v politicky kompli-
kované době 30. let a zvláště pak v druhé polovině tohoto období.

Bylo proto přirozené, že na podzim roku 1938 při hodnocení de-
setileté práce se objevily důvody k sebekritice a k projevům o nerea-
lizovaných možnostech. Je zjevné, že sebekritika také padala na vrub 
pomnichovské atmosféře a na vrub všeobecné lítosti nad promarně-
nými příležitostmi republiku ubránit před postupují likvidací. Co 
tedy při pohledu zpět říkali o sobě a o své práci pro krajany význam-
ní pracovníci vystěhovaleckých otázek a krajanské peče? Vyjádřil to 
za všechny Jan Auerhan, předseda ČÚZ, když řekl, že zůstala „drob-
ná menšinová práce.“

Praktický výkon krajanské péče
Veškeré úsilí Československého ústavu zahraničního a dalších spolků 

se odvíjelo od evidence významných krajanů, škol, spolků a krajanských 
časopisů. Evidenční oddělení ČÚZ doplňovalo kartotéky s adresami, 
na které ústav zasílal žádosti o spolupráci. Když se projevila ochota kra-
janů ke spolupráci, docházelo k zájezdům a studijním cestám pracovní-
ků ústavu do zahraničí k větším skupinám Čechů a Slováků. V prvním 
roce se rozvinuly intenzivní kontakty s krajany v těchto zemích: Polsko, 
Německo, Holandsko, Rakousko, Jugoslávie, Francie a USA. Zároveň 
krajané hojně navštěvovali ČÚZ. Pro jednotnou informaci krajanských 

časopisů vznikla Korespondence Československého ústavu zahraničního pro 
krajanský tisk, obsahující pravidelně aktualizované zprávy ze všech vý-
znamných oblastí života v ČSR.

 Důležitou stránkou praktických činností ústavu ve prospěch 
krajanů byla podpora krajanského školství. ČÚZ zasílal krajanům 
učebnice, zprostředkoval příchod učitelů mezi krajany. Učebnice 
a učitelé mířili třeba do belgických hornických středisek v Eysde-
nu, Heusdenu, Beeringenu nebo do francouzských měst Bordeaux, 
Grand Combe nebo do uhelných revírů kolem Lensu či do Latinské 
Ameriky. Ani náboženský život krajanů nebyl opomenut. ČÚZ za-
sílal knihy, podporoval krajanský tisk, vydával příručky a knihy pro 
krajany a o krajanech. V neposlední řadě zasílal fi nanční podpory na 
stavbu škol a národních domů. Podílel se na fi nancování prázdnino-
vých zájezdů dětí krajanů do ČSR. Byl páteří veškeré krajanské péče.

Finance na krajanskou péči
Podpora krajanského života vyžadovala fi nance. Ústav je získával ze 

státních dotací (především z ministerstva sociální péče) a také z darů 
různých domácích fi rem a jednotlivců. V roce 1933 vznikl návrh po-
řádat každý rok v březnu dny československého zahraničí, které vedle 
základního smyslu, jímž bylo přiblížení krajanského světa Čechům 
s Slovákům doma v ČSR, přinesly značný fi nanční efekt. První dny 
československého zahraničí v letech 1934–1935 proběhly v Praze 
a v největších městech republiky. V roce 1936 se podílelo na třetím 
ročníku dnů československého zahraničí na 160 organizací a odha-
dovalo se, že na přednášky, besedy, divadelní představení a slavnostní 
shromáždění přišel víc než jeden milion lidí. Pro každý ročník přijal 
záštitu president republiky. Oslav se účastnili další státní představitelé.

Čechům a Slovákům doma se připomínal význam a podíl krajanů 
na vzniku samostatného Československa a určitá povinnost republi-
ky pomáhat Čechům a Slovákům v zahraničí. Z celostátních sbírek 
vznikl fond, na němž byly na konci roku 1938 přes tři miliony ko-
run a který přešel spolu s dalším majetkem do nového spolku pro 
krajanskou péči, do Domoviny zahraničních krajanů.

 Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR
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tradičné vybavenie a zariadenie domácností 
obohatené o inventár v ľudovom prostredí ne-
známy, výrobky drotárskych dielní, produkty 
mestskej či zahraničnej kuchyne. Poukazuje 
tiež na vplyv fi nančného kapitálu prineseného 
drotármi z cudziny na zvýšenie kvality stravo-
vacích návykov v obci Veľké Rovné a cel-
kový rast životnej úrovne drotárskych rodín 
v porovnaní s okolitými obcami v rovnakom 
období. Spomínanú oblasť prezentuje cez viac 
ako 400 exponátov z historického, etnografi c-
kého a drotárskeho zbierkového fondu múzea 
a cez sprievodné texty obohatené o autentické 
výpovede pamätníkov.

Strava v minulosti nebola ani zďaleka taká 
pestrá, ako je tomu dnes. Do veľkej miery 
závisela od hospodárskych možností kra-
ja a od sociálneho postavenia jednotlivých 
rodín. Klimatické pomery severozápadné-
ho Slovenska a pomerne nízka kvalita pôdy 
nedovoľovali obyvateľom tunajších obcí 
pestovať mnohé základné plodiny. Samot-
ná cesta k ich pestovaniu a k chovu dobytka 
bola v obci Veľké Rovné náročná, keďže išlo 
o kopaničiarsku obec s osídlením podhor-
ských oblastí. Napriek tomu bolo Veľké Rov-
né výnimočné. Vďaka úspešne sa rozvíjajúce-

Od frfajdy k almázii
(pohľad do kuchyne drotárov)

Od frfajdy k almázii je názov 

výstavy, ktorá je v súčasnosti 

inštalovaná vo výstavnej sále 

Považského múzea v Žiline, 

v areáli Budatínskeho hradu, 

kde potrvá do 15. januára 2017. 

Projekt Od frfajdy k almázii je 

podporený z verejných zdrojov 

poskytnutých Fondom na podporu 

umenia a spolufi nancovaný 

s podporou Žilinského 

samosprávneho kraja.  

Prezentuje z hľadiska regionálnej diver-
zity zaujímavú oblasť našej kultúry 
– ľudovú stravu. Vychádza priamo 

z poznatkov získaných výskumom v najvý-
znamnejšom centre drotárstva, vo Veľkom 
Rovnom. Stravu približuje príťažlivou formou 
scénických zobrazení činností demonštrujú-
cich prípravu potravy, uskladnenie či konzer-
vovanie potravín. Poukazuje na tradičné i ne-
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mu drotárstvu sa v určitom období (koniec 
19. a 1. polovica 20. storočia) vymykalo 
kvalitou, rozsahom potravín či kuchynského 
vybavenia bežnému priemeru. Do ľudovej 
kuchyne veľmi skoro prenikli produkty 
mestskej i zahraničnej kuchyne, zvýšila sa 
konzumácia niektorých potravín a do veľkej 
miery sa zmenil najmä kuchynský inventár. 
Napriek mnohým novotám si však tradičná 
strava vychádzajúca z miestnej surovinovej zá-
kladne naďalej udržala v stravovaní obyvate-
ľov významné miesto. Stravu vo všeobecnosti 
charakterizujú nielen jednotlivé pokrmy, ale 
aj spôsob prípravy potravy, jej uskladnenie, 
konzervovanie a inventár kuchyne.

Obilninové jedlá 
Vo Veľkom Rovnom pestovali predovšet-

kým raž, jačmeň, ovos a pšenicu (žito), ob-
ľúbenými boli aj pohánka a proso. Väčšina 
obilnín sa tu spotrebovala vo forme múky, 
ktorá tvorila základ obilninových jedál. 
V obci sa pestovala aj tzv. krivica (horská raž), 
ktorá mala dvojročný vegetačný cyklus. Prvý 
rok sa siala ako jarina a kosila sa na krmivo, 
druhý rok mala úrodu ako obilnina. Keďže 
bola nenáročná na kvalitu pôdy, vysievali ju 
priamo do rúbanísk. Používala sa na prípravu 
múčnych jedál a na pečenie chleba.

K často pripravovaným jedlám patrili naj-
mä obilninové kaše, ktoré sa varili zaváraním 
do vriacej vody alebo mlieka. Na vianočnom 
stole nesmela chýbať pšeničná, tzv. Ježiškova 
kaša, omastená maslom. Kaše sa pripravovali 
aj z prosa (pšená kaša) a z pohánky. Z kupo-
vanej kukurice a neskôr aj z ryže sa varili ku-
kuričná a sladká ryžová kaša, tzv. rajs. 

Múčne jedlá boli v obci veľmi obľúbené 
a vyznačovali sa veľkou variabilnosťou. K naj-
starším jedlám z múky, na ktoré si obyvate-
lia pamätajú, patrili tzv. podplamenníky. Boli 
to jednoduché, rukami tvarované placky, na 
ktoré sa cesto vyrobilo iba zamiesením múky 
a vody. Dali sa piecť na rozhorúčený kameň, 
pod ktorým sa udržiaval oheň.

Z múky, vody, soli a neskôr aj z vajíč-
ka sa pripravovali aj tzv. drobance (melence) 
a strúhané púčky (škubané púčky, škuban-
ce). Drobance sa jedávali omastené maslom 
alebo sa zaliali sladkým či kyslým mliekom. 
Do strúhaných púčkov miešali kyslú kapus-
tu s oškvarkami alebo tvaroh. V minulosti 
patrili k svadobným jedlám. Rovňanskou 
špecialitou boli tzv. lámance. Robili sa z rov-
nakého cesta, z ktorého sa upiekli na platni 
sporáka placky, polámali sa na menšie kúsky 
a obarili teplou vodou, aby zmäkli. Násled-
ne sa omastili maslom a dochutili tvarohom, 
makom či orechmi. S rôznymi príchuťami sa 
pripravovali aj rezance, halušky a šúľance. Šú-
ľance boli obľúbené s makom, jedli sa najmä 
na Vianoce. 

Na koláče sa používalo najmä kysnuté 
cesto, najčastejšie z lepšej pšeničnej múky. 
Najkvalitnejšiu jemnú múku si chodili kupo-
vať ženy úspešných drotárov do Bytče a Žili-
ny. Dodnes sa u nás hovorí, že keď im obchod-
ník ponúkol tú najlepšiu múku, čo v obchode 
mal, tak sa ho spýtali, či lepšiu od nej nemá. 

Plnené koláče sa piekli iba na nedeľu, vý-
znamnejšie sviatky či rodinné udalosti. Ob-
ľúbené boli tzv. lopatové osúchy, pri ktorých 
sa cesto tvarovalo na chlebovej lopate. Na-
vrch sa dala slaná alebo sladká plnka a cesto 
sa čiastočne zavinulo. Piekli sa v peci, ktorá 
bola vopred vykúrená. Na Vánoce sa pekli 
také hruškové, boli veliké ako taniere a to sme 
pekli na každý roh stola a to tam museli byť 
do nového roku. Kysnuté cesto sa upravovalo 
aj do podoby závinov, najčastejšie so sladký-
mi plnkami – makovou, orechovou, kapus-
tovou, jablkovou. Iným variantom koláčov 
z kysnutého cesta boli tzv. kachličkové koláče 
v tvare malých kachličiek so sladkými pln-
kami. Takéto kachličkové piekali hlavne pred 
sviatkom a na svadby, preto ich volali aj svad-
bové. Obľúbeným, jednoduchým a pomerne 
lacným pečivom bola tzv. baba z kysnutého 
cesta, najčastejšie bez prísad, piekli sa však aj 
orechové a makové. 

Základnou potravinovou zložkou bol však 
chlieb. Na pečenie chleba sa v obci používa-
la najmä ražná, niekedy aj jačmenná alebo 
zmiešaná múka. Podľa obyvateľov bol chut-
ný chlebík aj z krivice. Keď sa hora zrúbala, 
vyklčovala, tam nasiali krivice, to bolo ako raž 
a chlieb bol z toho náramne dobrý, taký nasládly. 
Chlieb sa doma piekol zvyčajne raz do týždňa, 
obyčajne v sobotu, ale frekvencia pečenia bola 
ovplyvnená možnosťami a sociálnym postave-
ním jednotlivých rodín. V mnohých domác-
nostiach ho nahrádzala už spomínaná baba. 
Domáce pečenie chleba v obci ustúpilo so 
založením pekární v medzivojnovom období, 
najmä pekárne Jozefa Mičietu. Ten odišiel do 
Švajčiarska ako džarek (drotársky učeň), kde sa 
vyučil za pekára a do obce si priniesol švajčiar-
sku receptúru na výrobu pečiva. Piekol nielen 
chlieb, ale aj rôzne druhy rožkov, neskôr aj 
zákusky. Dvakrát do týždňa piekol pre obyva-
teľov, ktorí si doniesli v slameničke zamiesené 
svoje vlastné cesto.  

Kapustové a zemiakové jedlá
Kapusta a zemiaky patrili do každo-

denného jedálneho lístka. Kapusta sa na 
jeseň starostlivo nakladala do drevených 
sudov v takých množstvách, aby vydržala do 
ďalšej úrody. Patrila k nutrične bohatým a sý-
tym potravinám. V Rovnom sa pripravovali 
jedlá z kyslej nakladanej kapusty, ale aj z čerst-
vej hlávkovej.

Kapustová kyslá voda bola základom 
kapustovej polievky – kapusnice. Najčastejšie 
sa varila s kúskom bravčového mäsa alebo 
hríbmi a dochutila sa koreninami. Kapusta sa 
jedla hlavne varená, zahustená rozpučeným 
uvareným zemiakom a zápražkou z múky. 
Ak bola príliš kyslá, zriedili ju zemiakovou 
vodou. Niekde do nej dávali aj oškvarky. Tak-
to sa varila hlavne na raňajky a podávala sa 
s varenými zemiakmi. Kyslú kapustu chystali 
aj k údenému mäsu, klobáskam či jelitám. 
Čerstvá hlávková kapusta pripravená nasladko 
sa dávala ako náplň do lopatových osúchov. 
Kyslá aj čerstvá sa miešala s rôznymi druhmi 
cestovín, najčastejšie s haluškami s opraženou 
slaninou.

Zemiaky sa v spomínanom regióne začali 
pestovať koncom 18. storočia. Ich využitie 
v ľudovej kuchyni bolo neskutočne široké. 
Jedli sa uvarené v šupke a očistené, opečené, 
boli súčasťou niektorých cestovinových jedál 
(halušky, šúľance), polievok, slúžili ako ná-
plň do lopatových osúchov. Vďaka drotárom 
pôsobiacim v Amerike sa do obce dostali aj 
viaceré nové sorty amerických zemiakov. 

Zemiakovou, veľmi chutnou špecialitou 
boli placky – podlesníky (podlisnáky), pri-
pravené na čerstvých kapustných listoch. 
Naša babka nastrúhali zemiakov v jeseni, keď 
sa kopali, hodila do toho vajco, trochu múky 
a soli, potom maslom natrela tie kapusné listy, 
dala ich spariť, aby boli ohybné, na to dala tú 
masu a dala ich upiecť do sušiarne na ovocie. 
Takéto placky sa piekli aj na platni sporáka, 
v peci alebo na plechu v rúre. Upečené sa 
omastili maslom a zapíjali mliekom. Obľúbe-
ným jedlom bola aj kaša nazývaná čír alebo 
fučka. Uvarené zemiaky sa popučili a zaliali 
vodou, v ktorej sa varili a  kaša sa opäť za-
varila aj s trochou krupicovej múky. Na ta-
nieri sa v strede urobila jamka, kde sa vlialo 
roztopené maslo. Vynikajúcim jedlom, ktoré 
nesmelo chýbať v rovňanskej kuchyni, boli 
tzv. beleše. Pripravovali sa z uvarených roz-
tlačených zemiakov, do ktorých sa pridalo va-
jíčko, múka a štipka soli. Masa sa vypracovala 
do oválneho tvaru a piekla sa na platni sporá-
ka. Upečené sa potierali maslom. V obci sa 
pripravoval aj slávnostný zemiakový šalát zo 
zemiakov uvarených v šupke, z kyslej uhor-
ky, vajíčok uvarených na tvrdo a z podomác-
ky pripraveného nálevu. Zemiaky boli tiež 
základnou surovinou do polievky s názvom 
 slepé ryby (tarana, rantáš, hoganina). Pripra-
vovala sa zo zemnáčkvov, mrkve, patružlenu 
a cibulky. Mohli sa do nej dať aj sušené hrí-
by či oškvarená slaninka a trochu drobancov. 
Niekde sa zahustila zásmažkou. 

             Katarína Kendrová,
etnologička Považské múzeum

Pokračovanie nabudúce
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Divadelný súbor HUGO z Pruského 
pracuje od roku 2008 pod režijnou 
taktovkou „persony grata“ Andreja 

Škvaru. Dovoľte trochu priblížiť umeleckú 
cestu tohto mladého umelca, bez ktorého 
by nevzniklo dielo, ktoré možno nazvať na 
poli slovenského neprofesionálneho divadla 
nezvyčajným.

Dôležitá na tejto ceste je Andrejova mama, 
ktorá ho od malička vedie k tvorbe. Zo zá-
znamu znie vážnym detským hláskom veta: 
Volám sa Andrej a mám rád divadlo (úsmev). 
Keď dostane svoje prvé ‒ maňuškové, ešte ako 
žiak prvého stupňa si doňho zavedie cez kábli-
ky osvetlenie a malé efekty. Divadelné výstupy 
usporadúva najprv pre rodičov, ktorí povinne 
sledujú jeho nedeľné divadelné popoludnia.

Vo štvrtom ročníku bol objavený ako reci-
tátor, v ZUŠ ako muzikant. Ako 16-ročný 
začal hrať v ilavskom DS Pod vežou, po troch 
rokoch zaklopal na dvere ilavského DS Malá 
múza, kde stvárňoval komediálne i dramatic-
ké úlohy. O štúdium herectva sa pokúšal aj 

na AU v Banskej Bystrici, kde paradoxne 
nenastúpil, lebo škola nezískala akreditáciu. 
 Popri hraní v Malej múze Andrej pokračo-
val s mladými z Pruského – v ceste, ktorú na-
stúpil kňaz Peter Holbička. Keď do farnosti 
prišiel ako kaplán, mal už za sebou veľké 
muzikálové skúsenosti s titulmi Jozef Egypt-
ský a my, či Láska je silnejšia. Počas svojho 
pôsobenia tento kňaz rozbehol vo farnosti 
hrané obrady krížovej cesty, ktoré tu ostali 
dodnes veľkonočnou tradíciou. 

Po jeho odchode Andrej Škvaro v Pruskom 
premiéruje pokus o muzikál Tajomstvo kríža. 
Herci fungujú stále bez názvu súboru. Ten 
priniesla ako nápad Edita Hrehušová, ktorá 
v tom čase pracovala na groteske S. Mrožka 
Karol s dvoma výbornými miestnymi prota-
gonistami Miroslavom Žilkom a Tiborom 
Arendášom. Keďže v tom čase pripravovali aj 
vystúpenia o Hugolínovi Gavlovičovi, dali si 
tvorcovia spoločný názov Hugo.

To už mladý režisér študuje v Nitre etnoló-
giu-etnomuzikológiu a po večeroch v Divadle 

Andreja Bagara ako divák nadšene sledu-
je muzikálové produkcie Jozefa Bednárika. 
O svojom prvom muzikáli Soľ nad zlato režisér 
hovorí: „Hneď v prvý večer, keď som túto roz-
právkovú kazetu počul, v duchu som režíro-
val. Začal som si predstavovať scénu, situácie, 
herecké obsadenie... Jednoducho ‒ múza ma 
uchytila do svojich pavučín, z ktorých sa už 
nedalo vycúvať. Soľ nad zlato bola o chuti do 
života, aby sme ju vedeli nájsť za každých okol-
ností. Často si myslíme, že niektorý deň pre-
behol všedne, no už kontakt s priateľom môže 
byť soľou dňa. Je len na nás, ako si stretnutia či 
vzťahy vzájomne „dochutíme“. Práca na tomto 
projekte bola pre mňa nielen relaxom, ale aj 
nadstavbou hodnôt, ktoré žijem a môžem ich 
v spoločnom diele nielen dostávať, ale i odo-
vzdávať ďalším. Forza nám rozprávku povoli-
la autorsky uviesť. Vychádzali sme zo scenára 
Jána Domastu.“

V pláne bol ale muzikál, v ktorom tvo-
rí rovnocennú súčasť spev, dialóg a tanec. 
Počas príprav pomohlo veľa odborníkov 

Keď pred niekoľkými rokmi produkčná spoločnosť Forza vydala MG kazetu Soľ nad zlato, 

nikto na Považí netušil, koľko radosti z nej vyťažia bezmála štyridsiati divadelníci. Muzikál 

s rovnomenným názvom odštartoval určitú senzáciu. Je totiž nezvyčajné, že produkcie pomerne 

mladého neprofesionálneho divadelného súboru uvidia tisícky divákov.

Cesta jedného režiséra...

Andrej Škvaro v úlohe Ondreja 
(Š. Králik – Trasovisko, 
DS Malá múza, 2008)
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 Milé deti,

rozprávku v tomto vydaní Orieška pre vás napísal slovenský výtvarník Eugen 

Sopko. Priatelia ho volali Žeňko. V skutočnosti on sám bol takým Mikulášom, ktorý 

rád obdarúval deti svojimi príbehmi. S manželkou Brigitou sa kedysi odsťahovali 

z Bratislavy do Bavorska, južnej časti Nemeckej spolkovej republiky. Naučil sa po 

nemecky tak, že v tomto jazyku aj písal detské knižky, ku ktorým ako vyštudovaný 

výtvarník dokázal namaľovať pekné obrázky. Maliar Eugen Sopko s dušou dieťaťa už 

pred časom odišiel na obláčiku do rozprávkového neba, ale v knižniciach po sebe 

zanechal veľké množstvo láskavých príbehov. Jeden z nich vám ponúkame. Knižku 

o tom, ako Mikuláša zmodernizovať, vydalo v roku 1991 aj slovenské nakladateľstvo 

Mladé letá v Bratislave, text preložila do slovenčiny Elena Flašková. Keď si príbeh 

prečítate, skúste nakresliť, ako by ste si moderného Mikuláša predstavovali vy 

a obrázok nám pošlite. Najlepšie diela odmeníme mikulášskym darčekom.                   

 Vaša redakcia
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Mikuláš, ktorý sa volal Mikuláš, bol vlastne celkom obyčajný Mikuláš. Nebolo na ňom naozaj 

nič zvláštne. Býval v lese neďaleko od mesta v malom domčeku. V lete, ak práve nebol niekde 

na cestách, pracoval v malej záhradke. Vtedy k nemu prichádzali len tak na skok Martina a Peter 

a pomáhali mu. Alebo sa spolu iba rozprávali. V zime mával Mikuláš viac roboty. V deň svojich 

menín, na Mikuláša, obdarúval všetky deti v mestečku. Ako všetci dobre vieme, Mikuláš je veľký 

priateľ detí. Taký bol aj Mikuláš – Mikuláš. 

Jedného dňa priniesol poštár telegram: VSETKYM MIKULASOM – STOP – POZVANKA NA 

SKOLENIE – STOP – NA MIKULASSKY OSTROV – STOP – UCAST NUTNA – STOP – VRCHNY 

SEF SEVERIN.

Mikuláš sa rozlúčil so svojimi priateľmi Martinou a Petrom a vydal sa na cestu. Tak ako on, 

vyberali sa všetci Mikulášovia na svete na Mikulášsky ostrov. V nasledujúci deň už všetci sedeli 

v Mikulášskej škole. Ich šéfko Severín prednášal o „racionalizácii“. Čo je to tá „racionalizácia“, 

čudoval sa Mikuláš, ale neodvážil sa opýtať, a tak si trpezlivo vypočul celú prednášku. 

V budúcnosti budú musieť Mikulášovia rozdeľovať darčeky rýchlejšie. Aby ušetrili čas, každý 

bábiky – panenky
čudoval sa – divil se

mával – míval  
najskôr – nejdřív 

opýtať sa – zeptat se 
roboty – práce

trpezlivo – trpělivě
ustatý – unavený 

vreckový – kapesní
vypočul – vyslechl
zdúpnel – zkoprněl
zronilo – zarmoutilo

z nich bude mať na starosti iba jeden druh darčekov: jeden modré 

autíčka, druhý žlté plyšové medvedíky a Mikuláš – Mikuláš mal 

rozdávať len bábiky v ružových šatočkách. Každý Mikuláš dostal 

navyše malý vreckový počítač, aby si lepšie vedel rozdeliť 

nádielku.

„Načo je to dobré“, pýtal sa sám seba Mikuláš, „neboli vari deti 

každý rok šťastné? Tak sa mi zdá, že ničomu nerozumiem.“

Jedného dňa našiel pred dverami kopu snehu a snežiť 

neprestávalo. Mikuláš začal baliť darčeky. No, teraz to boli samé 

bábiky v ružových šatočkách. Smutne spomínal na staré dobré 

časy. Vtedy balil pre každé dieťa zvláštny darček, a k tomu pribalil 

hrušky, jabĺčka, orechy a medovníky. Teraz to už nesmel. A toto 

je tá „racionalizácia“. Pre istotu pozrel Mikuláš na svoj vreckový 
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počítač. Tam bolo napísané, že zajtra je jeho veľký deň. Na nasledujúci večer sa vydal na cestu. „Len 

aby som nezabudol na nijaké dieťa!“ Ale aj o to sa staral počítač.

A potom prišlo to sklamanie. Klopal na každé dvere. Nikto mu však neotváral. Mikuláš smutne položil 

každému dieťaťu bábiku len tak pred dvere. Ani veľkú knihu s malými hriechmi nemusel vyberať. Aj 

Martine a Petrovi dal ružové bábiky, no deti to napodiv veľmi nepotešilo. A tvárili sa veľmi prekvapene.

Smutne sa pobral domov. Navštívil všetky deti, nikoho nevynechal. Ale hnevalo ho, že už sa nikto 

tak netešil ako voľakedy. Bol veľmi ustatý, nuž si najskôr uvaril silný čaj a ako zvyčajne, podišiel ku 

kalendáru, aby odtrhol list … vtom však zbledol a zdúpnel. V kalendári stálo: 4. december! Počítač 

sa pomýlil. Mikuláš chodí 5. decembra, deň pred svojím sviatkom. Čo teraz? On už všetky darčeky 

poroznášal, už nemal pre deti nič, celkom nič. Načisto ho to zronilo.

V izbe bolo ticho. Zrazu niekto potichučky zaklopal na dvere. Kto to môže byť? Vo dverách stáli 

dvaja malí veselí Mikulášovia! Martina a Peter si vzali červené šaty, nalepili si dlhé brady z vaty 

a akože ináč, priniesli aj zopár darčekov: hrušky, jabĺčka, orechy a medovníky. Za nimi prichádzalo 

stále viac detí a každé prinieslo malý darček pre smutného Mikuláša. No on už vôbec nebol smutný.

Isté je, že odvtedy znovu chodieva s vrecom plným všelijakých darčekov – a vždy dochvíľne večer 

pred Mikulášom.

V tajničke hľadajte meno 
mesta v južnom Nemecku, 
v ktorom žil a tvoril výtvarník 
slovenského pôvodu 
Eugen Sopko.
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kamarátov (Eduard Štencl, Václav Koh-
ler, Hanka Kubíková...) a výsledkom bolo, 
že takto hudobne, choreografi cky a texto-
vo upravenú predlohu potom DS HUGO 
uviedol v slovenskej premiére ako originál 
javiskovej produkcie muzikálu Soľ nad zlato. 
 Po úspešnej rozprávke, ktorá mala asi trid-
sať repríz na Slovensku i v Čechách, prišiel 
na rad muzikál s veľkonočnou tematikou 
Mystérium, ktorým DS Hugo prekonal akú-
koľvek doterajšiu divácku návštevnosť v  ilav-
skom DK, kde v tom čase Andrej Škvaro 
pôsobil ako riaditeľ. Významnou v tomto 
období bola pohybová a hudobná spolu-
práca s protagonistami ilavského folklórneho 
súboru Strážov. Ako mimoriadne talenty sa 
tu naplno prejavili absolventi ZUŠ Ilava Dag-
mar Mišíková, Lukáš Behan a Jozef Kováč, 
ktorý študoval operný spev na konzervatóriu.
 Na treťom, zatiaľ najslávnejšom muzikáli Pe-
rinbaba Hugo spolupracoval s autorom scenára 
– Ľubomírom Feldekom. Piesne doplnila vlast-
nými textami a hudbou opäť Dagmar Miší-
ková, ktorá sa predstavila tiež v úlohe Smrti 
v alternácii s Editou Hrehušovou. Perinbabu 
v podaní Jany Heisarovej alternovala Laura Pe-
karková. Scénografi cky sa o výpravu postarala 
Zdenka Cíbiková, choreografi u pripravili Viera 
Muntágová, Richard Benech a Štefan Mucha. 

Rozprávka sa stala spoločným divadel-
no-tanečným projektom troch miest: Dub-
nica, Ilava, Valašské Klobouky pod názvom 
„Cez Karpaty na vohľady“. Na tento projekt 
sa podarilo získať dotácie, ktoré pomohli 
v ilavskom DK obnoviť svetelný park, zís-
kať cimbal a goralské kroje pre ilavský FS 
Strážov. Perinbaba sa s úspechom hrá od roku 
2010 dodnes, navštívilo ju asi 25 000 divá-
kov. Predstavenie odvysielala pred rokmi vo 
vianočnom období aj RTVS.

Po ročnom pobyte režiséra Andreja Škvaru 
v USA prišla v r. 2013 chuť vyskúšať si kon-
verzačnú komédiu. Titul Prekvapenie na 
motívy divadelnej hry Ray Conneya Funny 
Money priniesol súboru nové režijné a he-
recké výzvy a túžbu v tomto roku pristúpiť 
k téme v divadle najvznešenejšej ‒ k dráme.

Herecký potenciál súboru sa ocitol na svo-
jom vrchole a s predlohou Ivana Bukovčana 
Kým kohút nezaspieva si poradil na vysokej 
úrovni. Za herecký priestor si režisér vybral 
starú kotolňu, v ktorej má divák možnosť 
z výšky pod drobnohľadom sledovať charak-
tery jednotlivých postáv, ako vedec a jeho po-
kus s laboratórnymi myšami. V tých vynikol 
nový objav súboru Mário Paholek ako i Juraj 
Bielik a Adam Arendáš. Túto inscenáciu môžu 
diváci celoročne vidieť nielen na domácej scé-
ne v Pruskom, ale súbor sa prvýkrát rozhodol 
predstaviť aj na tohtoročných celoslovenských 
divadelných prehliadkach. Veríme, že ich priví-
tame v rámci tradičných Slovenských divadel-
ných večerov aj v Prahe...   

             Magdaléna Pajanková 
foto: archív súboru

Muzikál Perinbaba, 2010

I. Bukovčan – Kým kohút nezaspieva, 2016

Muzikál Mystérium, 2009
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Historický Olomouc, perla Moravy, 
sa stal centrom vzdelanosti v da-
nom regióne. Univerzita zažila 

v priebehu stáročí turbulentné časy, rôzne 
zmeny, ba aj dočasný zánik. Dnešná uni-
verzita, obnovená v roku 1946, nesie meno 
významného českého historika a politika 
19. storočia Františka Palackého. Univerzita 
Palackého má v súčasnej podobe 8 fakúlt, na 
ktorých študuje viac než 24 000 študentov nie-
len z Českej republiky, ale aj iných kútov sveta. 
Samozrejme, v priestoroch školy stretnete aj 
veľa Slovákov.

Jedna z najmladších súčastí
Prebiehajúci rok je veľmi dôležitým práve 

pre jednu z fakúlt. Druhá najmladšia fakul-
ta univerzity, Právnická fakulta, oslavuje 25. 
výročie. Pôvodná fakulta, na ktorej sa vyučo-
valo právo, bola obnovená de iure už v roku 
1946, ale de facto až 2 roky po zmene re-
žimu v Československu, t. j. v roku 1991. 
K tomuto významnému jubileu sa vedenie 
fakulty rozhodlo usporiadať absolventské 
stretnutie. Pri tejto príležitosti bol verejnosti 
predstavený aj fakultný almanach k 25. na-
rodeninám. Almanach, plný fotografi í do-

kumentujúcich vývoj 
fakulty, pokrstili tri dôle-
žité osobnosti. Súčasná 
dekanka Zdenka Papouš-
ková, bývalá dekanka Mi-
lana Hrušáková a bývalý 
dekan Michal Malacka. 
„Nejsou to žádné profesio-
nální snímky, avšak obsaho-
vá hodnota vybraných foto-
grafi í je pro nás obrovská,“ 
dodala dekanka. Snímky 
z almanachu si môžu ná-
vštevníci fakulty prezrieť 
v priestoroch neďaleko auly 
počas celého zimného se-
mestra.

Dvere sú mladým 
stále otvorené

Podobne ako po minulé 
roky ponúkala Právnická 
fakulta študentom stred-
ných škôl možnosť štúdia 
v niekoľkých odboroch. 
Nutnosťou však bolo podať 
prihlášku k štúdiu do kon-
ca februára 2016 a násled-
ne úspešne zložiť prijímacie 
skúšky. Tí šťastnejší, kto-
rým prišla domov obálka 

s oznámením o prijatí, vykročili de facto jed-
nou nohou do nového života. V akademickom 
roku 2016/2017 prišlo k zápisu do 1. ročníka 
odboru Právo viac než 200 nádejných štu-
dentov. Pre všetkých to bolo veľké neznámo, 
samozrejme aj pre mňa. Preto sa pozrieme na 
Právnickú fakultu a samotné mesto z trochu 
iného pohľadu. Nasledujúci text nebude pí-
saný perom žurnalistu, ale budú to vyjadrené 
prvotné dojmy nováčika v Olomouci.

Prvé kroky
Na úvod by som, ako to už spoločenské 

normy vyžadujú, predstavil svoju osobu. 
Volám sa Marek Masarik a som bývalý štu-
dent 8-ročného gymnázia na Varšavskej ceste 
1 v Žiline. Na svoju strednú školu mám ešte 
stále čerstvé spomienky. Práve tam sa vykryš-
talizovalo, ktorým smerom by sa mala uberať 
moja akademická budúcnosť. Za to patrí veľ-
ká vďaka pani PhDr. Alici Virdzekovej, ktorá 
nielen mne, ale aj iným študentom venova-
la svoju pozornosť na úkor svojho voľného 
času. Ako to už vyplýva z predchádzajúceho 
textu, som od septembra 2016 študentom 
1. ročníka odboru Právo na Právnickej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci. Ale dosť už 
bolo o mne, vstúpme aspoň pomyselne do sa-
motného Olomouca!

Neskromne môžem povedať, že som mal 
možnosť navštíviť mnohé zaujímavé miesta 
v Českej republike. V mojom portfóliu nechý-

Stĺp Najsvätejšej Trojice a historická radnica s orlojom 
na Hornom námestí 

Rok okrúhlych výročí
Rok 2016 je veľmi zaujímavým dátumom, čo sa týka histórie územia 

Českej republiky. Asi najvýraznejším míľnikom je 700. výročie narodenia 

českého kráľa a rímsko-nemeckého cisára Karola IV. Za jeho éry zažili 

české krajiny dovtedy nevídanú prosperitu. Expanzívna politika, 

budovateľský rozmach hlavného mesta či založenie povestnej Universitas 

Carolina. V dnešnom článku však nebudeme hovoriť o tomto velikánovi 

ani o najstaršej univerzite na východ od Paríža a na sever od Álp. 

Zameriame sa na inú inštitúciu vzdelanosti v českých krajinách, 

presnejšie na najstaršiu moravskú univerzitu, ktorá vznikla približne 

o dve storočia neskôr než tá pražská. 

Katedrála sv. Václava, Olomouc
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ba klasika ako „stovežatá“ Praha, mesto žijúce 
pivom (Plzeň), Hradec Králové, metropola 
Moravy (Brno) či kráľovské stopy v južných 
Čechách (České Budějovice, Český Krumlov, 
Hluboká nad Vltavou) atď. V mojom cestova-
teľskom zozname však chýbal práve Olomouc, 
v ktorom strávim roky svojho študentského ži-
vota a ktovie, možno tu ostanem aj dlhšie.

Musím sa priznať, že mesto na mňa zapôso-
bilo ihneď, ako som vystúpil z vlaku. Bezmála 
po pätnásťminútovej prechádzke zo železničnej 
stanice cez Masarykovu třídu sa dostávam do 
samotného centra mesta. Olomouc je okrem 
iného preslávený aj tým, že tu vraždou Václa-
va III. vymrel přemyslovský rod či svojím ar-
cibiskupstvom s rozsiahlymi dejinami. Všetky 
historické skutočnosti spájajúce sa s touto lo-
kalitou sa podpísali na atmosfére, ktorú cítiť 
v meste. Olomouc priam dýcha históriou.

Mesto s historickou tvárou
Vzhľad mesta, ako to už býva, sa menil a vy-

víjal v časovom slede. Dnes by som mohol Olo-
mouc právom zaradiť medzi mestá s najvyššou 
koncentráciou kultúrnych pamiatok v Českej 
republike. Poďme sa na ne teda pozrieť! 

Po vstupe z jednej z postranných uličiek na 
Horné námestie sa vám vyjaví monumentálny 
Stĺp Najsvätejšej Trojice. Tento vrchol olo-
mouckého patriotizmu je zároveň najvyšším 
súsoším v Česku. Neďaleko môžeme nájsť aj 
historickú radnicu postavenú v gotickom štý-
le spoločne s heliocentrickým orlojom, ktorý 
je umiestnený na fasáde radnice. O pár me-
trov nižšie sa nachádza aj Dolné námestie, 
na ktorom je ďalší morový, Mariánsky, stĺp. 
Okrem toho tu môžeme vidieť výzdobu do-
mov prameniacu z rôznych umeleckých obdo-
bí, od gotiky cez barok až po rokoko. 

Pri svojom prvom kontakte s mestom som 
však ako prvé navštívil miesto, kde sa stretáva 
história svetská i cirkevná. Je ním areál Olo-
mouckého hradu, jeden z najvýznamnejších 
hradných komplexov v Česku. Dnes tu sídli 
Arcidiecézní muzeum Olomouc. Najväčšou 
pýchou tohto miesta je, podľa môjho názoru, 
pompézna katedrála sv. Václava.

Za pomerne krátky čas môjho pobytu som 
stihol navštíviť aj rôzne iné miesta, napr. histo-
rickú Zbrojnicu, Arcibiskupský palác, Korunní 
pevnůstku či Kostel svatého Mořice, z ktorého 
vyhliadkovej veže sa mi naskytol dych berúci 
panoramatický výhľad na olomoucký región. 

Toto moravské mesto na mňa skutočne veľ-
mi silno zapôsobilo a zanechalo vo mne veľmi 
pozitívne dojmy. Olomouc sa môže hrdo nazý-
vať mestom, ktoré má svoje originálne a neza-
meniteľné genius loci.

Mozaika právnického vzdelania
Stojím pred budovou fakulty a pomaly do 

nej vchádzam. Je evidentné, že je to miesto 
akademickej pôdy. Chodby pulzujú krokmi 
učiteľov a počuť zhovárajúcich sa študentov. 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Tereziánska Zbrojnica a Arcibiskupský palác, Olomouc

Pravdepodobne to nebude len o práve, na-
koľko na ich tvárach sú veselé oči a široké 
úsmevy. Všetci sa tu správajú priateľsky, ale 
s istou dávkou vážnosti budúcich právnikov. 
Viem, že o pár mesiacov už budem smelší a aj 
ja budem brať školu s väčším nadhľadom, po-
dobne ako oni. 

Predtým si však musím prejsť pre prváka 
neľahkými začiatkami. Tým mám na mysli 
rôzne úvodné administratívne povinnosti, 
ale hlavne zvládnutie predmetov, ktoré ma 
zasvätia do štúdia práva. Nejeden nás má na-
učiť kriticky a analyticky myslieť, komplexne 
uvažovať a pozorne čítať bez prehliadnutia 
podstatných detailov. Načrieme takisto do 
verejného a súkromného práva, prevažne 
zo všeobecnej časti. Systematicky prejdeme 
právnym systémom v Českej republike či po-
rovnáme vzťahy ekonómie a práva. Za veľmi 
dôležitý predmet pokladám jeden odborný 
cudzí jazyk – angličtina, nemčina alebo fran-
cúzština. Ja osobne som si vybral nemčinu, 
nakoľko dnes po anglicky už vie takmer každý 

a čím viac jazykov, tým lepšie sa človek uplat-
ní. Nemenej dôležitými predmetmi sú tie, 
ktoré sa zaoberajú históriou práva. Z nich, 
samozrejme, vyniká Rímske právo – tzv. pra-
vlasť dnešného právneho systému v Európe. 
Tiež sa budeme zaoberať ústavnými dejina-
mi novoveku a právnymi dejinami na území 
Českej republiky. Po úspešnom ukončení 
semestra by nás táto mozaika mala posunúť 
ďalej a mali by sme byť pripravení na nasle-
dujúce štúdium už konkrétneho pozitívneho 
(platného) práva. 

Vynovené priestory fakulty, moderné tech-
niky vyučovania. Poväčšine mladý akademic-
ký kolektív, ale nájdu sa aj takí, ktorí dosiahli 
najvyššie akademické tituly vďaka dlhoročnej 
praxi. To všetko ma doviedlo k záveru, že za-
tiaľ nemôžem a snáď ani nebudem ľutovať svoje 
rozhodnutie študovať právo na druhej najmlad-
šej, avšak nemenej cennej právnickej fakulte 
v Českej republike.    Marek Masarik,

 študent 1. ročníka 
Právnickej fakulty Olomouc 
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Je nádherný slnečný deň, asi jeden z po-
sledných teplých dní pred nástupom zimy.
„Hotel California“ je neveľký hostel na 

okraji Faaborgu, nachádzajúci sa v budove 
bývalej stanice na zrušenej železničnej trati, 
ktorá v minulosti spájala vidiek s mesteč-

Dánska jeseňDánska jeseň

kom. Majiteľ, azda odrastený hipisák, takto 
extravagantne nazval toto inak sympatic-
ké miesto na prenocovanie. Zrenovovaná 
budova zariadená so striedmym severským 
vkusom, ktorý dopĺňa pestrá zmes nábyt-
ku z druhej ruky a exotické suveníry z ciest. 

Okrem nás sa tu toho času zdržiava jediný, 
zato dlhodobý nájomník. Jordánec Ahmed 
si chystá v spoločnej kuchyni večeru. V pod-
state milý chlapík, ktorý medzi miešaním 
fazule a zeleniny v panvici vykladá o svojej 
práci šoféra, mašinfírera gigantického auta 
‒ stroja na spracovanie mohutných stromov 
a dreva z lesných porastov. Rozpráva o tom, 
ako ho kdesi v Nemecku čaká manželka, 
zdravotná sestra, pôvodom z Poľska, aby si, 
až on v Dánsku dostatočne zarobí, splnili 
svoj sen o návrate do Jordánska, kde sa ich 
spoločný život premení na rozprávku. Pre 
krajinu a spoločnosť, ktorá im k naplneniu 
toho sna má dopomôcť, však nemá slovíčka 
uznania: „Tá hrozná dánska povaha, to prí-
šerne upršané dánske počasie, to nekonečné 
šero a tma nastupujúcej dánskej zimy!“

Sedíme pri sviečkach, čaji a sušienkach 
v obývačke prízemného domčeka našej hos-
titeľky, keramičky Katie. Jej sedemnásťročná 
dcéra Emma, študentka, rozpráva o tom, 
ako sa dánsky vidiek i samotné mestečko 
Faaborg vyľudňuje. Mladí utekajú do veľ-
komiest, ako je Kodaň či Odense za lepším 
zárobkom a kariérou. Provinčný Faaborg 
ožíva len v lete, keď ho naplnia zástupy 
prázdninových hostí, hľadajúcich romantiku 
a svieži morský vzduch. Emma, sama napoly 
Japonka, zapálene diskutuje o problémoch 
s prisťahovalcami, o tom, ako ľudia, čo ne-
jako vyčnievajú z radu či sú trochu iní, to 
nemajú jednoduché…

Rozpráva o tom, že miluje Dánsko, no vidí 
i chyby a nedostatky na dánskej spoločnosti, 
ktorá pravidelne obsadzuje prvé miesto v rebríč-
ku krajín podľa „indexu šťastia“ vo svete. 

Správu o šťastí vo svete vypracováva na zá-
kazku OSN Columbijská univerzita v New 

Hotel California

Loďky v prístave

Na okraji Odense schádzame z diaľnice a smerujeme na juhozápad ostrova 
Fyn. Krajina vydáva svedectvo o láske Dánov k pôde i krajine ako takej. 
Úhľadné, nedávno zorané polia pripravené k zimnému odpočinku či zelenajúce 
sa klíčiacim porastom ozimín. Namiesto autobazárov a autosalónov sa kde-tu 
medzi dedinami objavujú pri ceste predajne s vystavenou poľnohospodárskou 
technikou s vlajkami na priečeliach. Obrovské supermoderné traktory 
a najrôznejšie prapodivné mašiny a stroje na obrábanie pôdy.
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Yorku a jednotlivé krajiny hodnotí na zákla-
de takzvaného indexu šťastia. Ten zohľadňu-
je faktory, ako sú napríklad hrubý domáci 
produkt na obyvateľa, priemerná dĺžka živo-
ta, stav korupcie v štáte, dostupnosť zdravot-
níckej starostlivosti, sloboda v rozhodovaní, 
štedrosť spoluobčanov a bezpečnosť. Správa 
ale zdôrazňuje, že aj keď väčšina „najšťastnej-
ších“ krajín patrí zároveň k tým najbohat-
ším, samotný príjem nie je takým dôležitým 
faktorom šťastia ako osobná sloboda a pod-
pora spoločnosti.

(Mimochodom v roku 2016 v tomto 
zozname o stave šťastia v 157 krajinách sve-
ta, ktorý otvára na prvom mieste Dánsko 
a zakončujú ho Burundi, Sýria a Togo, ob-
sadila Česká republika lichotivú 27. priečku. 
Slovensko skončilo na 45. mieste…)

Je tu nové ráno. Prvými mrazíkmi pos-
triebrená krajina vonia čerstvo rozoranou 
zemou, pôdou opatrovanou s takou láskou. 
Oblohou sa nesú hlasy divokých husí. Kŕdle 
smerujúce do zimných hniezdisk, niekam na 
sever Španielska. Gagotanie husí a šum ich 
krídel pretína chladný ranný vzduch…

Len zopár kilometrov od hostela sa nachád-
za výstavný Panský dvor, elegantná historická 
rezidencia. Usadlosť s veľkoryso vybudova-
nými záhradami a parkom, otvorenými pre 
verejnosť. Za ním sa tiahne les dánskych jed-
lí, vysadený ako podľa pravítka, aj pôvodné 
zmiešané lesy s tajuplným zoskupením balva-
nov a skál ‒ spomienka na vikingské časy…

Slnkom ožiarené uličky starého Faaborgu 
sú ľudoprázdne. Občas nejaká osamelá po-
stava, cupitajúca po kamennej dlažbe his-
torického centra. Hodiny na mestskej veži 
odbíjajú celú. Ospalý prístav plný lodičiek 
a plachetníc. Približujúci sa trajekt na hori-
zonte…

To neďaleká dedina Horne ukrýva pre túto 
časť Dánska nevšednú stavbu stredovekého 
kruhového kostola „rundkirke“. Neskorogo-
tický kostol zo 14. storočia, s hlavnou loďou 

Exteriéry a interiér hornskej rundkirke sa 
stali kulisami skvelého fi lmu režiséra Anders 
Th omas Jensena „Adamove jablká“ z roku 
2005. Čierna trpká komédia, politicky silne 
nekorektná, ktorá pozbierala ocenenia na 
festivaloch po celom svete. Film, ktorý ne-
chá diváka nahliadnuť pod pokrievku rusti-
kálneho čara dánskeho vidieka a spoločnosti 
a ak mu to dovolíte, zavŕta sa vám hlboko 
pod kožu.

Film, ktorý vrelo odporúčam pozrieť si 
v niektorý dlhý zimný večer. Som si istý, že 
fi lmové postavy farára Ivana (Mads Mikkel-
sen) a neonacistu Adama (Ulrich Th omsen) 
vám budú robiť spoločnosť ešte dlho po 
skončení fi lmu.

Mierne sa zvažujúca cesta klesá k moru, 
vzdialenému len pár kilometrov od dediny. 
Násyp s cestou križuje rozsiahle močaristé 
územie, prírodnú rezerváciu s hniezdami 
tisícov morských vtákov. Cesta sa končí na 
pobreží, na betónovom móle vytvárajúcom 

prístav pre nákladné lode 
a trajekty. Lodná dopra-
va je jedným zo spôso-
bov, ako pricestovať či 
opustiť Dánske kráľov-
stvo (rozlohou i poč-
tom obyvateľov po-
dobné Slovensku), kto-
ré sa okrem Jutského 
polostrova spojeného 
s európskou pevni-
nou rozkladá na 443 
pomenovaných ostro-
voch. Celoročne obý-
vaných je z nich necelá 
stovka. Takmer tretina 
obyvateľov Dánska žije 
v Kodani. Veľmi dúfam, 

že sa budem môcť do 
krajiny, ktorá dala svetu rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena, opäť niekedy vrátiť.          

                              Miro Pogran, foto autor

Čakanie

Faaborgská ulička

Jesenné zátišie

postavenou na netradičnom pôdoryse kru-
hu, plniaci kedysi dávno v časoch pirátskych 
nájazdov funkciu úkrytu a pevnosti pre oby-

vateľov dediny a jej širokého okolia. Stav-
ba už z diaľky žiari nad krajinou na pozadí 
modrého neba. 
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Naši predkovia obdobie zabíjačiek začínali zväčša 21. de-
cembra, teda pár dní pred Vianocami. Práve tento deň 
podľa starého cirkevného kalendára bol dňom sv. Tomáša. 

Bol to deň, ktorý mal svoje výnimočné miesto v predvianočnom 
zvykosloví. Bol totiž najkratším dňom roka a bezprostredne pred-
chádzal zimnému slnovratu a pripisoval sa mu špeciálny magický 
význam. V tento deň sa vo väčšine dedinských domácností konali 
zabíjačky. Starí gazdovia dodnes hovoria, že keď v tento deň zabijú 
prasiatko, mäso dlhšie vydrží. Ale verili aj tomu, že maslo mútené 
v tento deň malo mať zvýšenú hojivú silu. Vraj maslo na Tomá-
ša zdravie prináša, a preto z neho odkladali. Rovnako tak hojivý 
účinok mala mať aj bravčová masť zo zabíjačky, ktorá sa konala 
v tento deň. 

Spracovanie doma chovaného prasaťa poskytlo potrebnú zásobu 
potravín, a tak si naši predkovia v predstihu zabezpečili čerstvé po-
traviny na sviatočný stôl. Pravdaže zabíjačky sa neobmedzovali len 
na december, vo všeobecnosti to boli chladné mesiace zahŕňajúce 
aj október a november. Neskôr došlo k presunu zabíjačiek z týchto 
mesiacov na začiatok roku, najmä na fašiangové obdobie. Fašian-
gy boli považované za typickú dobu pre domáce zabíjačky, preto-
že v minulosti sa práve vtedy konali svadby a ku každej správnej 

Zabíjačky sú opäť 
predo dvermi
Zabíjačka v minulosti neodmysliteľne patrila k zimným slovenským tradíciám a v dedinskom 
prostredí bola považovaná za spoločenskú udalosť, na ktorej sa stretávala celá rodina. Už od raného 
stredoveku sa typickým mesiacom pre jej konanie uvádzal december.    

svadbe patrila zabíjačka. Môžeme teda povedať, že tradičné obdo-
bie zabíjačiek sa začínalo už v októbri a končilo v marci. Malo 
to niekoľko praktických dôvodov. Nízke teploty a veľké mrazy 
umožňovali postupné spracovanie mäsa a dlhšiu trvanlivosť málo 
trvanlivých potravín, ktoré by sa inak pokazili. Pretože v minulosti 
bol nedostatok dostupných chladiarenských možností, ale v tom-
to období mali ľudia aj menej práce. Pre dedinu bol v minulosti 
charakteristickým znakom poľnohospodársky spôsob života, ktorý 
vyžadoval mnoho práce a času, a to takmer celý rok, spravidla od 
jari do jesene. Preto chladnejšie mesiace poskytovali dostatok času 
na usporiadanie takej veľkej udalosti, akou bola zabíjačka. Ďalšou 
z príčin však bolo i to, že si ľudia potrebovali vytvoriť zásoby mäsa 
a iných potravín zo zabíjačky na dlhú zimu, kedy bolo jedla menej 
ako v iné ročné obdobia. V súčasnosti je to už trochu ináč. Ľudia 
si môžu usporiadať zabíjačku prakticky kedykoľvek. Nemusia sa 
strachovať, že by sa im potraviny pokazili, pretože v každej domác-
nosti máme k dispozícii mrazničky, kam sa produkty jednoducho 
uskladnia.

Ak by sme teda hľadali pôvod dnešnej domácej zabíjačky, dostali by 
sme sa až do doby lovecko-zberačskej, v ktorej rituáloch nachádzame 
podobnosť s tým, čo sa odohráva na zabíjačke dnes. Prasa je jedno 
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z prvých domestikovaných zvierat, ktoré my ľudia chováme už od 
9. až 7. tisícročia pred naším letopočtom. Už vtedy človek dokázal úplne 
zužitkovať prasa so všetkým, čo k nemu patrí. Využil mäso, vnútornosti, 
črevá, krv, kožu, ale aj kosti, z ktorých vyrábal nástroje a ozdoby. 

Zároveň aj pospolitosť, ktorá je typická pre domácu zabíjačku, 
bola badateľná už v dobe, kedy sa ľudia spoločne podieľali na ob-
starávaní potravy. To znamená, že spoločnými silami niečo ulovili, 
potom to spolu zjedli a náležite oslávili. 

Keď sa prenesieme z tohto obdobia do stredoveku a obdobia fe-
udalizmu, tak právo výseku mäsa mali v minulosti len šľachtici. Hoci 
na druhej strane šľachta dávala prednosť zverine a „vznešenejším“ 
druhom mäsa. Z toho vyplývalo, že zabíjačky mohol vykonávať 
jedine zemepán, ktorý prípadne poveroval týmto úkonom svojich 
poddaných. Tí inak mohli zužitkovať na svoje účely len zvieratá, čo 
podochli. Až zrušenie feudalizmu umožnilo aj chudobe mať svoje 
vlastné prasa. Bravčové mäso na stole prostých ľudí bolo ‒ aj keď 
sporadicky ‒ najmä cez sviatky. Magicko-prosperitný význam mala 
konzumácia bravčového mäsa počas niektorých sviatkov, najmä na 
Nový rok, pretože mala zaistiť úspešný priebeh a bohatstvo v nad-
chádzajúcom hospodárskom roku. U bohatších sedliakov sa jedlo 
pravidelne, no v niektorých chudobných rodinách by sa tieto dni 
dali spočítať na prstoch jednej ruky.  

 Aj za čias totality chceli mať komunisti prehľad o tom, čo ľud 
chová ‒ najmä preto, aby to bolo len na vlastnú spotrebu a nie na 
obohacovanie sa. Preto chodili spisovať statok a zabíjačky sa museli 
hlásiť, alebo sa zabíjalo potajomky večer. V päťdesiatych rokoch 
nemali komunisti problém siahnuť na čokoľvek súkromné, ale zo 
zabíjačky sa museli odovzdávať našťastie len kosti a krupón, teda 
koža z chrbta s určenými rozmermi, ktorá sa použila na šitie kabeliek 
a topánok. 

Tak či onak to bola v rodine vždy veľká udalosť, hoci bolo veľa 
práce, ale tiež veľa zábavy a najmä medziľudského priateľstva. Za-
bíjačka bola navyše dôvodom pre príjemné rodinné stretnutia, keď 
sa popri práci udialo mnoho nezabudnuteľných príhod. Tie sa do 
omrzenia každý rok pripomínali a obohacovali o nové detaily, ktoré 
sa nikdy nestali. Možno aj preto dodnes patrí k obľúbeným tradí-
ciám na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Zabíjačky sa konali tak na 
dedinách, ako aj v mestách. V mestskom prostredí sa na zabitie oší-
panej volali mäsiari. Pri každej tradičnej zabíjačke bol najdôležitejší 
dobrý mäsiar, pretože od jeho skúsenosti a šikovnosti závisela kvalita 
výsledných zabíjačkových produktov. Spočiatku išlo o remeslo, ktoré 
sa odovzdávalo z generácie na generáciu. Zvyčajne otec, ktorý bol 
mäsiar, odovzdával svoje znalosti a skúsenosti synovi, ktorý po ňom 
remeslo prevzal. Dobrý mäsiar bol v minulosti vždy veľmi vyťažený, 
pretože ročne zabil a spracoval okolo 60 prasiat. Na vidieku fungoval 
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systém susedskej výpomoci, väčšinou však domáci oslovovali ľudí, 
ktorí mali s touto prácou skúsenosti. Treba podotknúť, že v niekto-
rých domácnostiach sa zabíjačky ujal vždy najskúsenejší člen rodiny 
alebo hospodár a až neskôr sa čím viac objednával mäsiar.

Tak ako to bývalo v minulosti, aj dnes každej zabíjačke predchá-
dzajú prípravy niekoľko dní vopred. Bolo treba pozháňať ingredien-
cie, kúpiť črevá, nabrúsiť nože a prípadne sa ešte od susedov poži-
čiavali chýbajúce veci: najčastejšie koryto, trojnožka s krmelcom, 
kotly, špric alebo neskôr horák na opaľovanie srsti. Už deň pred 
zabíjačkou ženy museli pripraviť a očistiť cesnak, cibuľu, majorán 
a všetky potrebné nádoby. Zabíjačka začínala skoro ráno, za tmy, 
aby sa počas dňa stihli výrobky spracovať. Preto gazda vstával prvý, 
do kotla zakúril už za tmy, lebo keď prišiel mäsiar, musela už v kotle 
vrieť voda. Po raňajkách, na ktorých nechýbali káva a koláče, začala 
celodenná robota, na ktorú sa ale každý tešil, pretože priniesla čas 
hojnosti a lahôdok. Už skoro ráno sa stretávala pri nej širšia i blízka 
rodina, priatelia a známi, aby si vzájomne vypomohli a tiež spoloč-
ne hodovali. Hovorievalo sa, že len pri zabíjačke sa zistí, koľko má 
človek príbuzných. Každý mal svoje miesto a úlohy ‒ mužom ich 
rozdeľoval mäsiar alebo gazda, ženám zvyčajne velila gazdiná či stará 
mama.

Keďže zabíjačka bola a aj je udalosťou, pri ktorej alkohol bol sa-
mozrejmosťou, patrilo sa hneď zrána si dať za štamperlík niečoho 
tuhého na zahriatie a „na guráž“. U nás doma na Kysuciach bývavalo 
vždy zvykom tesne pred tým, ako išiel mäsiar s gazdom a pomocník-
mi do maštale zabiť prasa, ponúknuť ich pálenkou. Vraj preto, aby sa 
potužili a mali presnú mušku. Zväčša to býva slivovica, čaj s rumom, 
aby sa mäsiar a pomocníci posilnili. Alkohol sa však podáva aj z iné-
ho dôvodu. Keďže vonku býva poriadna zima a všetko sa robí holými 
rukami, je potrebné sa niečím zohriať.

Na zabitie ošípanej sa volali mäsiari, prípadne ľudia, ktorí mali 
s touto prácou skúsenosti. Za starých čias bývala zabíjačka hotová 
raz dva. Ale stávalo sa, že najzložitejším úkonom bolo samotné 
usmrtenie prasaťa. Podľa dobových svedkov to bolo niekedy až 
tragikomické a dnešní ochrancovia zvierat by dnes majstrov-mä-
siarov hnali pred súd. Ak by sme sa pozreli na samotný starší 
názov zabíjačky, ktorým je zakáľačka, tak nám bude zrejmé, že 
najstarším spôsobom usmrtenia bolo zviera zaklať, teda zviera za-
biť ostrým nožom. Po prvej svetovej vojne sa používal dobre na-
brúsený bodák, čo si chlapi doniesli z frontu. Ten sa vrazil prasaťu 
zboku do krku medzi hlavu a ľavú lopatku. Tým sa mala porušiť 
ľavá krčná tepna. Zároveň sa zviera zvalilo na zem, aby sa zachy-
tila krv do misky. Keď bol však mäsiar nešikovný či prasa príliš 
čulé, zmenila sa zabíjačka na boj, ktorý nie vždy skončil podľa 
predstáv zúčastnených. Neraz sa muselo poranené prasa naháňať 
po dvore a doraziť mocným dubovým drúkom či sekerou medzi 
oči. Keď sa prasaťu podarilo ujsť zo dvora, našlo sa až na jar, 
obžrané divou zverou. Unikátnym prípadom bol jeden mäsiar, 

ktorému zabíjačka začínala vždy v alkoholovom objatí, a tak sa 
neraz stalo, že prasaťu len odťal ucho či ho ináč skaličil. Používal 
totiž len dlhú sekeru, ale podporilo to aj to, že sa muselo zabíjať 
potme, lebo po vojne sa tu prasce zabíjali potajomky, načierno. 
Iným príkladom bol jeden gazda z Vychylovky, ktorému zabíjač-
ka trvala skoro týždeň, prasa horko ťažko zabil a zapil to až tak, 
že sa celá práca poriadne pretiahla. Neskôr sa usmrtenie kom-
binovalo. Najskôr mocný úder do hlavy, potom bleskový vpich 
zakáľacieho noža. Pichnutie do krku či srdca bolo nevyhnutné 
aj pri modernom spôsobe zabíjania porážacou pištoľou, ktorý je 
záležitosťou 50.–60. rokov dvadsiateho storočia. 

Podľa povier sa prasa nesmelo vystrašiť, aby sa v ňom „nesekla 
krv“, preto sa k nemu najskôr pristupovalo pomaly. Krv bola dôleži-
tou súčasťou zabíjačkových špecialít. Okrem toho bola aj súčasťou 
obradných úkonov prosperitnej mágie. 

Miroslava Jančulová, Kysucké múzeum
Pokračovanie nabudúce 
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Ľudové umenie v celom svojom vývoji vyjadrovalo to, čo „krás-
nemu umeniu“ často chýbalo. Ľudské vnútro. Zobrazovalo život 
tých, ktorí nevládnu, ale robia. Vedia sa veseliť, smiať, tancovať 

ako ľudia. Jednoducho žiť. To je dominantnou cestou umelca, akým je 
Ignác Bizmayer.

V živote stretáme veľké umelecké osobnosti, ktorých prínos sa stáva nielen tou povestnou studnicou krásy, 
ale obrovským vkladom do kultúry ľudstva. Vkladá do nej vlastne každý z nás. Umelecké dielo má však osobitý 
charakter, ktorým svietime v nádherných cestičkách bytia, keď hľadáme správny smer, alebo keď nedokážeme 
vypovedať názory a pocity. Umenie bolo od praveku umením všetkých ľudí, kde vždy jeho ďalšiu cestu určoval talent 
jedinca. Potom, neskôr, ho začali deliť na „krásne a ľudové umenie“. Tak, ako sa stále výraznejšie diferencovala každá 
spoločnosť na tých, čo panujú a tých zvyšných. Človek, vnímavý a citlivý človek vždy dokázal vnímať krásu hudby, 
literatúry i výtvarného prejavu cez kvalitu spracovania, zjednodušene povedané remesla, a neskôr vďaka umeleckému 
výrazu. Dokonalosť renesančnej sochy dnes kladieme na rovnaký stupienok ako prostý, ale úprimne čistý výraz 
gotickej plastiky. Umenie nielen zobrazuje, ale aj vyjadruje dušu človeka a našej existencie. Preto je stále také vzácne. 

Ignác Bizmayer

Na budúci rok oslávi deväťdesiatpäťročné jubileum. Človek 
úprimný, dobrý, originálny a jedinečný. Vytvoril dielo, ktoré bude 
reprezentovať Slovensko nastálo. Zobrazil jeho existenciu a ľudí v tej 
najpôsobivejšej forme. Vdýchol hline farbu života. Zmapoval jedno 
storočie tak dôsledne, ako sa nepodarilo nikomu inému. Umelec, 
ktorého ctia všetky vekové kategórie.

Keď som tomuto vzácnemu výtvarníkovi, ktorého poznám od 
začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia, pripravil jednu 
z jubilejných výstav v galérii Merum v Modre, počas konania nád-
hernej exhibície sa na ňu chodili pozrieť ženičky z každej časti 
Slovenska. Aj z tej najvýchodnejšej. Vlakom, autobusom, zviezol ich 
sused. A keď som sa pýtal prečo, odpovedali, aby pookriali.

Výtvarné umenie je fenomén. Mnohí tvrdia, že mu nerozumejú. 
Ale umenie je aj tvorba Ignáca Bizmayera. Treba pozerať nielen oča-
mi, ale aj s citom. Významní tvorcovia dokážu nielen vyjadriť svoje 
city, ale spracovať tak, aby im divák porozumel. A toto dokazuje 
doposiaľ obrovská osobnosť svetovej keramiky Ignác Bizmayer. 

Bol to Ignác Bizmayer, kto oživil staré habánske tradície a uviedol 
ich do života všetkých ľudí v jemu vlastnom umeleckom výraze, 
aj v rušnej dobe 21. storočia. V jeho tvorbe je prostý ľudský život, 
práca, zvyky a obyčaje slovenského ľudu. Umelecky stvárňoval krás-
ne fi gurálne kompozície z prostredia muzikantov, remeselníkov, 
vinohradníkov i tanečníkov. Z jeho najznámejších tém – ale i kon-
krétnych diel spomeniem Vynášanie Moreny, Jánošíkovská družina, 
Vinohradnícky rok. Jeho dielo neustále vzbudzuje pozornosť a má 
veľký ohlas na domácich a zahraničných výstavách. Nachádza sa 
v desiatkach verejných i súkromných zbierok a je z roka na rok viac 

Tanier
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cenené. Tvorca sa zúčastnil stovák samostatných a kolektívnych 
výstav doma i v zahraničí, kde obdržal mnohé uznania a ceny. Je 
držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriad-
ne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a fi gurálnej tvor-
by. Nevšedné dielo Ignáca Bizmayera môžu návštevníci obdivovať 
v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia v Modre, 
kde je sprístupnená jeho vlastná galéria. 

Národný umelec Ignác Bizmayer sa narodil 20. apríla 1922 
v Košolnej. Pochádza z habánskeho rodu. Tomuto vzácnemu ume-
leckému remeslu sa začal učiť v keramickej dielni v Modre v roku 
1936. Od roku 1957 sa venuje vlastnej voľnej sochárskej, fi gurálnej 
keramickej tvorbe, súčasťou ktorej je aj úžitková dekoratívna kera-
mika. Je laureátom Identifi kačného kódu Slovenska.

Dnes majster žije a tvorivo pracuje vo svojom ateliéri v Modre
-Harmónii.  PhDr. Ľuboslav Moza, november 2016, 
                              člen Európskej akadémie vied a umení

Nevesta z Vlčnova, 1940

Dáma s holubom, 1944

Božie mukyŽena s batohom, 1990
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Odkud pocházíte?
Z Bratislavy.

Co vás přivedlo k vašemu oboru? Měl na vás vliv někdo z vašeho 
okolí?

Prednedávnom som sa dívala na nejaké zošitky z detstva, do ktorých 
som si kedysi maľovala šminky a oblečenie. Spomínam si, že som naj-
radšej šila, vyšívala a štrikovala. Vždy, keď som s niečím začala, zatvorila 
som sa v izbičke a zostala som do toho ponorená, kým som to nedokon-
čila. V rodine nebol nikto z tejto branže. Môj otec robil taxikára, ale vo 
voľnom čase šil oblečenie. Džínsy, mikiny, páperové bundy. Bol perfek-
cionista. Všetko doťahoval do detailu. Džínsovinu pral s kameňmi, aby 
bola „cool”. V akvarku v kúpeľni pochromoval cvoky, aby neboli žiarivo 
strieborné, ale mali farbu ako na džínsach zo zahraničia. Od známych 
zbieral štítky zo starých džínsov, ktoré našíval na tie, čo vyrábal. Ručne 
ich vyšíval, keď sa to nosilo. My s bratom sme v kumbále párali perie od 
kostrčiek, aby neliezlo z búnd a neškrabalo. Moje detstvo, to bol tatov 
šijací stroj. Milovala som dívať sa, ako sa hrá. Mal talent, pravdepodobne 
zdedený po jeho dedkovi, ktorý bol krajčír. Otec dokázal podľa obrázku 
z časopisu vyrobiť strih na čokoľvek. Perfekcionizmus, sústredenie sa na 
detail, tvorivosť, som zdedila po ňom.
Jakou školu jste šla studovat?

Jednu vec som vedela už na základke, a to, že by sa mi nepáčilo 
pracovať stále na jednom mieste. Hľadala som tvorivé a svojou pod-
statou neposedné povolanie. Hovorila som si, že by som mohla byť 
kaderníčka alebo kozmetička. Vybrala som si maskérinu. Názov školy 
znel veľkolepo! Umelecko-remeselné práce scénické, odbor maskér-
-parochniar. Škola patrila pod Slovenské národné divadlo. Učili sme sa 
robiť parochne, brady, fúzy, vlasové pramienky. Odlievali sme si tváre, 
učili sa základy špeciálnych efektov. Väčšinu času sme však sedeli za 
stolom a pútkovali. 
Přišla změna režimu, která přinesla i změnu životního stylu, nové 
profese. V jakém oboru jste potom vlastně začala pracovat? 

Cez prázdniny medzi druhým a tretím ročníkom, keď som mala 
šestnásť, som robila pre jeden študentský fi lm. Veľmi prirodzene som 
sa dostala do povedomia a mala som dosť práce i počas školského 
roku. Vtedy na začiatku deväťdesiatych rokov vznikali kurzy pre ma-
nekýnky. Sama som ešte takmer nič nevedela a už som prednášala. 
Dokonca som v sedemnástich učila diplomatov a ich ženy, ako sa majú 
upravovať. Všetky peniaze, čo som si príležitostne zarobila, som minu-
la v predajni Christian Dior, v tej dobe jedinej značkovej parfumérii 
u nás. Chodila som v jedných džínsach a niekoľko rokov nakupovala 
len líčidlá. 

Postupne ma volali do práce na módne prehliadky, fotenia do ča-
sopisov. Už v mladom veku som pracovala na slovenskom fi nále Th e 

Elite Model Look, ale aj v Prahe, Dubrovníku a Bukurešti, kam ma 
poslalo vedenie z Viedne.
Čím si myslíte, že jste je zaujala? Vaší energií, nápady, pracovitostí?

Myslím, že všetkým dohromady. Mala som moderný pohľad. Do-
kázala som vnímať, čo sa deje tam vonku za hranicami. Som hravá. 
Bavilo ma skúšať. Kupovala som zahraničné časopisy a snažila som 
sa ísť s dobou. Možno to bola moja schopnosť vnímať nové trendy 
kombinovaná s vrodeným perfekcionizmom.

Časom som sa vyprofi lovala do odborníčky módneho a beauty líče-
nia bez toho, že by som si uvedomovala, kam smerujem. Moja práca 
ma bavila a všetko to šlo “samo”. Pravdu povediac prvé roky som veľ-
mi ťažko zvládala prostredie, v ktorom som sa ocitla. Bola som čistá 
duša, dôverčivá, až naivná. Všetko som brala smrteľne vážne a veľa mi 
toho prišlo moc komplikované. Často som plakala. Keď som sa však 
v takých chvíľach zamyslela, či mi to trápenie stojí za to, vždy vyhrala 
láska k profesii. 
Co vás přivedlo do Prahy? 

Spolupráca s módnou návrhárkou Liběnou Rochovou. Stretli sme 
sa na fi nále Elite Model Look v Bratislave, kde na súťažiacich prezen-
tovala svoju kolekciu. Veľmi sa jej moja práca páčila, a tak ma pozvala 
líčiť na jej autorskú prehliadku do Brna. Neskôr si ma vyžiadala na fo-
tenie kolekcie pre časopis Betty s fotografom Tonom Stanom. Liběna 
nakoniec kolekciu nefotila, ale tím, s ktorým sme mali pracovať, ma 
objednal na niečo iné. Prvý polrok som sa presúvala sem a tam, Brati-
slava - Praha a späť. Prespávala som u rodičov mojej kamarátky a keď 
mi už pripadalo, že by som mohla byť na ťarchu, chodila som domov. 
Neskôr ma doma prichýlili režisér fi nále Look of the Year a jeho žena. 
Alebo som si prenajímala izbu u jednej starej pani, a tak som si zvykla, 
že keď som bola doma, chodila som spať ako ona po správach. Pretĺ-
kala som sa všelijako. Práca nebola istá, ponuky chodili nepravidelne. 
Ale ako sa vraví: risk je zisk a odvážnym šťastie praje. Praha mi prirástla 
k srdcu. Myslela som si, že ešte pôjdem ďalej, že dobyjem svet. Postu-
pom času som zistila, že ten svet, kúsok z toho hviezdneho prachu sa 
dá stretnúť i v Prahe.

Po čase som začala spolupracovať so skupinou Lucie: fotenia, natá-
čania videoklipov i sprevádzania na turné. Bola som nadšená. Prišli aj 
ponuky pracovať na nakrúcaní videoklipov pre domáci i zahraničný 
trh. Striedali sa tu Nemci, Francúzi, Angličania, Američania, Škandi-
návci. Robila som napríklad pre hudobnú skupinu A-ha alebo líčila 
Alice Coopera na koncert a Davida Hasselhofa na prezentáciu  novej 
platne. Mala som možnosť pracovať s režisérom Wes Andersonom, 
Jánuszom Kaminskim, ktorého fi lmy Zachraňte vojína Ryana a Šin-
dlerův seznam získali Oscara za kameru. Pracovala som i s kostýmo-
vou dizajnérkou Milenou Canonero, ktorá má Oscara za fi lm Marie 
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Antoinetta. Vďaka týmto skvelým ľuďom zo sveta i z domova som si 
rozšírila obzory a naučila sa byť silnejšia a otvorenejšia. V oblasti módy 
spolupracujem s časopisom Elle, Harper‘s Bazaar, Dolce vita a líčim 
módne prehliadky pre J.P. Gaultiera a Vivien Westwood...
Podílela jste se i na tvorbě hraných fi lmů?

Posledný fi lmový projekt, ktorý som mala na starosti ako umelecká 
maskérka, bol fi lm Slávka Horáka Domácí péče. Nakrúcali sme pred 
dvomi rokmi na Morave. Film sa veľmi podaril, z čoho mám veľkú 
radosť. Natáčanie bolo totiž nesmierne príjemné. Ďalej som sa zúčast-
nila nakrúcania projektu HBO, druhej série seriálu Terapia v hlavnej 
úlohe s Karlom Rodenom. 
V estetice fi lmu hraje svoji roli technika. Moderní postupy změnily 
pohled i na líčení a masky. V čem je ta zásadní změna?

V poslednom čase je snaha ako i v módnej fotografi i, tak vo 
fi lme, odľahčovať líčenie. Vo „fashion“ sa vytvára umelecké dielo 
a možno ešte dlhšie než vo fi lme sa nenosí ťažké líčenie. Niekedy 
ide o artové veci, vtedy je líčenie výraznejšie. Všeobecne platí, že 
menej je viacej. Dnešné účesy na „fashion“ vyzerajú, ako keby vlasy 
boli mokré. Túto podobu získajú vďaka zdĺhavému systému úpravy 
a používania produktov správnym spôsobom. Je to alchýmia. Mo-
delky skôr pôsobia ledabolo, akoby neupravené, ale v tom je čaro 
umeleckého účesu. 

Pri tvorbe fi lmu záleží na tom, akým spôsobom pracuje kamera-
man s kamerou, či je dynamická, surová, alebo statická, aké farebné 
korekcie sa používajú v postprodukčnom spracovaní, ako tvorcovia 
chcú pôsobiť na diváka. Dnes už nejde o to dodržiavať striktne dobové 
prvky, ale hrať sa s možnosťami a emóciami. Dobré fi lmy zanechajú 
stopu, oslovia vás. Príkladom môže byť fi lm Libertin, kostýmy odpo-
vedajú historickému obdobiu, kameraman nepracoval s teplými fareb-
nými fi ltrami. Z plátna na vás dýcha špina, v ktorej tí ľudia žili. Opač-
ný prípad je trebárs fi lm Revolutionary roar s Leonardom di Capriom 
a Kate Winslet. Tam je kamera klasická a harmonická. Napriek tomu, 
že je to dobová inscenácia, hlavná hrdinka nie je dobovo upravená. 
Sú dodržané klasické dobové prvky, kostým, strih vlasov, ale úprava je 
uvoľnenejšia. Tvár je odlíčená. Vďaka tomu je minimalistický emočný 
boj hlavnej postavy presvedčivý. Baví ma fi lmový priestor, možnosti 
a posúvanie hraníc s rešpektom.

Kam všude vás zavedla vaše práce?
Od Lisabonu, Londýna, Paríža cez Berlín, Mníchov, talianske, 

rakúske, nemecké Alpy, Benátky, Moskvu, až po Barbados, Bali, Sin-
gapur. Pozrela som sa aj do africkej Gambie, do New Yorku, Českú 
republiku som prešla krížom-krážom.

Pol roka som žila v Sydney. Chcela som sa doučiť angličtinu a otes-
tovať sama seba. Vždy som mala prácu, pretože niekto niekomu o mne 
povedal. Lákalo ma zistiť, aké to bude v Austrálii bez akéhokoľvek od-
porúčania. Veľa mojich známych si neverilo a radšej šli robiť do baru 
alebo reštaurácie. Počítala som s tým, že môžem skončiť kdekoľvek, 
ale najskôr som vyskúšala to, čo viem najlepšie. Podarilo sa mi nájsť 
agentúru, ktorá ma začala zastupovať, a tak som si pobyt spestrila. 
Živila som sa tam ako make-up artist a hair stylist. Okrem toho som si 
riadne oddýchla. Chodila som do školy, schádzala sa s priateľmi, veľa 
plávala a chodila. Boli to také prázdniny pri mori.
Ještě jsme se nevěnovali speciální fi lmové disciplíně – hudebním 
klipům. To je velmi zajímavá práce. Škoda, že většinou nebývají 
na konci titulky.

V poslednom čase už sa titulky objavujú. Robila som s Kayne Wes-
tom, jedným z najvplyvnejších spevákov v Amerike. Dostala som na 
starosť make-up aj vlasy. V klipe vystupovala známa modelka v roli 
Fénixa. Z Ameriky doviezli perie a hotové krídla. To perie sa dole-
povalo na celé telo. V titulkoch sme uvedení všetci. Mnoho kolegov 
a fanúšikov z Ameriky mi potom posielalo správy na facebook, že sa 
im moja práca páčila. 

V poslednom čase už klipy toľko nerobím. Jediný hudobník, s kto-
rým dnes pracujem pravidelne, je Aneta Langerová. Baví ma jej tvorba 
i jej osobnosť. Stretnutia s ňou ma veľmi obohacujú.

Paradoxne pred dvadsiatimi rokmi sa producenti ospravedlňovali, 
že majú málo peňazí, ale hudobných klipov sa točilo veľa. Dnes sa 
väčšinou očakáva, že všetci budú robiť zadarmo alebo za minimálny 
honorár. Takáto investícia je zaujímavá pre ľudí, čo začínajú a potre-
bujú si vytvoriť portfólio, aby sa dostali ku kvalitnej práci. Práve preto 
sa obzvlášť v klipoch domácej produkcie objavujú titulky. Je to spôsob, 
ako sa poďakovať ľuďom, ktorí na projekte pracovali v znevýhodne-
ných podmienkach.
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Tvoje tvář má známý hlas je opravdu velmi náročný televizní pro-
jekt nejen pro účinkující. Co jste si při té nabídce pomyslela?

Prekvapilo ma, že ma Simona Matásková na tento projekt oslovila. 
Dovtedy som nič také veľké pre televíziu nerobila a ona ma pozná skôr 
z prostredia fotoprodukcie. Milujem výzvy a rada prekračujem svoje 
hranice. Udržuje ma to stále nadšenú, bdelú a hravú. Mením prostre-
dia i druh práce a prenášam si inšpiráciu do ďalších oblastí. Celé roky 
si dávam pozor na to, s kým robím. Potrebujem, aby sa mi páčila prá-
ca môjho kolegu fotografa, pretože len tak si porozumieme a môžeme 
dosiahnuť harmóniu, doplňovať sa. Ponuku z televízie som vnímala 
nielen ako výzvu, ale aj dosť veľké riziko a vedela som, že na taký veľký 
kolosálny projekt sama nestačím. Rozhodla som sa osloviť moju ko-

legyňu Janu Dopitovú, ktorej prácu si nesmierne vážim. Vedela som, 
že vie skvele robiť s parochňami. Rehabilituje tie staré, hľadá v nich 
nové možnosti, hrá sa s nimi a dokáže zázraky. Až keď sme sa my dve 
dohodli, oslovili sme Davida Šestáka na špeciálne efekty. Vedela som, 
že v tejto trojici to zvládneme. Či sa to podarí, bolo vo hviezdach. 
Tento zábavní pořad se stále těší velké pozornosti publika. Pro-
zraďte nám alespoň něco ze zákulisí vaší práce.

Videli sme s Janou mnoho zahraničných ukážok z edície tohoto 
programu a veľmi sa nám to nepáčilo. Vedeli sme o potenciáli a mož-
nostiach. Rozhodli sme sa pre fi lmový kvalitnejší štýl práce. Okrem 
našej snahy sme takisto potrebovali kameramana, ktorý to bude ve-
dieť dobre nasvietiť. Vedomie, že sa bude točiť na formát HD (High 
Defi nition) nám veľa kľudu nedodalo. Krajina v tej technike vyzerá 
ostro a dobre, ale väčšine ľudí to nepristane. Pred prvou sériou som 
asi šesť týždňov vôbec nespala. Bála som sa, aby to celé nevyzeralo ako 
lacný maškarný ples. Ukľudnila som sa až na natáčaní prvého dielu, až 
vtedy som zistila, že nám to funguje. Hviezdy obliekajú kvalitné kos-
týmy, spolupracujeme s výborným kameramanom, parochne máme 
z 98 percent vlasové,  vďaka tomu aj vyzerajú ozajstne. David odlieva 
perfektné masky. Celkový obraz vzniká pomocou každého jedného 
člena nášho veľkého tímu. Všetci makajú a sú dôležitou súčasťou cel-
ku. Bez nich by to nešlo! 
Výběr protagonistů se nepodřizuje tomu, jak jsou té které slavné 
zpěvačce nebo zpěvákovi podobní? Tu práci vám tedy neusnadňují?

Tvár českých hercov a spevákov hrá rolu len do okamihu, keď vyho-
vujú aj hlasové alebo pohybové schopnosti. Najmä teraz v poslednom 
čase pracujeme s výraznými hranatými tvárami, ktoré sa o mnoho 
horšie tvarujú do iných postav. Lepené masky sa tiež nedajú dať všade, 
to by z nich boli gumáci. 

Projekt Tvoje tvář má známý hlas má pre mňa zásadný význam. 
Vďaka nemu som objavila nové možnosti a priestor. Som tolerantnej-
šia k sebe i k ostatným a som schopnejšia viac než kedykoľvek pred-
tým prácu s dôverou delegovať i na ostatných. Nesmierne ma teší, že 
som sa mohla stať súčasťou tohoto televízneho kolosu.

Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová 

Foto Adriana Bartošová a z archívu TV Nova
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Thajské masáže 
Thajská masáž uvolní vaše svaly, klouby, 
šlachy i chodidla. Jemně natáhne a odbloku-
je páteř. Přináší celkové fyzické a psychické 
uvolnění. Naše zkušené masérky se postarají 
o vaše unavené tělo a navodí vám příjemný 
pocit odpočinuté mysli.

Luxusní kosmetika 
Biologique Recherche
V našem salonu si můžete dopřát zcela 
unikátní systém péče o vaši pleť, který byl 
vyvinutý týmem francouzských odborníků. 
Nabízíme dámské i pánské kosmetické ošet-
ření, které zanechá vaši pokožku zregenero-
vanou, očištěnou a nádherně rozjasněnou.

Využijte široké nabídky našich kosmetických služeb:
    klasické masáže      rituály Pure Fiji      horké lávové kameny      
    estetické formování postavy      výživové poradenství      lymfodrenáže      
    manikúra       pedikúra      prodlužování řas



Platnost do 31. 12. 2016

Cotinium s. r. o.
Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice 
Tel.: +420 605 131 765   

VitalBody Pečujeme o vaši krásu!
Kosmetický a relaxační salon

www.vitalbody.cz

-20% SLEVUKupon na
na thajské masáže NEBO na základní 
kosmetické ošetření. 

VitalBody
www.vitalbody.cz
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