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Výber z programov DOMUS SM v ČR na január – február 2023
3. – 20. januára 2023 
Muzeum Českého lesa Tachov
Výstava Dokumentácia slovenských hrobov vo vybraných 
regiónoch Čiech a Moravy
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR.
 
23. januára – 5. februára 2023 
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Výstava Obraz národnostných menšín v regiónoch ČR
Výstava vznikla v spolupráci DOMUS SM v ČR s Akadémiou 
národnostných menšín a vďaka podpore MK ČR.

25. januára a 1. februára 2023   14.00 hod. 
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR 
sa uskutočnia vďaka fi nančnej podpore MK ČR, 

Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR, 
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

Výber z programov DOMUS SM v R na mesiace november a december
18. – 20. novembra  10.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 3, Praha 2
Medzinárodná vedecká konferencia k 100. výročiu 
Ruskej pomocnej akcie
Pripravila Akadémia národnostných menšín v spolupráci 
s DOMUS ČR v SR vďaka podpore MK ČR. 

25. novembra  18.00 hod.
Prednášková sála hotela Olympik Tristar, U Sluncové 14, 
Praha 8-Invalidovna
Beseda so spisovateľmi Petrom Juščákom a Igorom Otčenášom 
o nových slovenských a českých knihách.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore Magistrátu 
HMP a ÚSŽZ SR.

26. novembra  9.30 – 15.30 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 3, Praha 2
Pražská medzinárodná konferencia slovenských a českých 
stredoškolákov k výročiu J. A. Komenského venovaná 
národnostným menšinám v ČR a v SR.
P i t 32

3. decembra   19.00 hod.
Praktická škola v Řekách, Semily
Mikulášska nádielka s besiedkou
Pripravil Spolek Romů v Semiloch v spolupráci s DOMUS SM 
v ČR a vďaka podpore MŠMT ČR.

7. decembra  18.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 3, Praha 2
Ako som sa stala partizánkou
Projekcia celovečerného dokufi lmu. Vstup voľný.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Mirius, s.r.o. 
a vďaka fi nančnej podpore MK ČR a Magistrátu HMP.

9. decembra  17.00 hod.
Městská knihovna v Českém Krumlove
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech 
českých zemí
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore ÚV ČR 
a ÚSZŽ SR.
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Výklad o národnostných menšinách v ČR s besedou pre 
stredné školy a záujemcov z národnostných menšín a českej 
verejnosti. 
Program sa uskutoční vďaka fi nančnej podpore MK ČR a MHMP. 
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OBSAH              
Blíži sa prvá adventná nedeľa 
nazývaná bronzová. Pre dnešné 
staršie ročníky bola zaujímavá 
tým, že celý deň boli otvorené 
všetky obchody, aby ľudia mohli 
nakupovať darčeky pre svojich 
blízkych. Nasledovali strieborná 
a  zlatá nedeľa, názvy ako v  roz-
právke. Zasa boli otvorené všet-
ky vianočne vyzdobené obchody 
a niekedy bol v uliciach poprašok 
snehu, alebo aspoň zamrznuté 
kaluže. Súčasnosť je menej roz-
právková. Obchodné centrá sú 
otvorené stále a  malé obchody 
zanikli. Alebo nie sú otvorené, 
pretože by aj tak nikto neprišiel. 
Nie sú láskavé predavačky a predavači, ktorí by poradili, odporuči-
li, nielen že chceli predať, ako bývala bežná zvyklosť.
Pri spisovaní vianočných zvykov s deťmi do Orieška sme si uvedo-
mili nielen rôznosť vianočných jedál v slovenskej a v českej kuchyni, 
ale aj rôznosť názvov pre vianočné koláčiky, nazývané česky cukro-
ví. V Žiline bol bežný výraz cukrovie a bol považovaný za slovenský. 
V Bratislave a ďalších mestách tomu tak nebolo. Cukrovie prišlo na 
Slovensko v I. ČSR, spoločne s Čechmi a uchytilo sa. Prebilo slo-
venské vianočné pečivo, väčšinou z kysnutého cesta plnené lekvárom 
alebo makom, dokonca sladkou dusenou kapustou. Žilina bola snáď 
prvým mestom, kde sa už za „socíku“ predávali pod laubňami na 
námestí kytice imela, také bežné v Čechách. A dlho sa nepredávali 
vianočné kapry, ku kapustnici a do slovenskej štedrovečernej večere 
sa vysmážaný kapor s majonézovým zemiakovým šalátom nehodil.
Zaujímavá sú ukrajinské vianočné jedlá. Dočítate sa o nich v detskej 
prílohe Oriešok, popísali ich už česky u nás žijúci ukrajinskí žiaci. 
Nájdeme tam recepty na zemiakovo-zeleninové šaláty, šaláty s mä-
som, zeleninou, ovocím a obľúbenou cviklou. Tradičná ukrajinská 
bogata kutja prináša hojnosť do celého nového roka. Určite nám radi 
vysvetlia prípravu obľúbeného želé a vianočných tort. I zvyky, ktoré sa 
viažu k dobrote a prajnosti.
Požehnané Vianoce plné lásky a prajnosti, šťastný a pokojný nový rok 
2023 želá svojim čitateľom redakcia.                   

Vianočný čas

Ilustrácia: Dominika Sládková Paštéková
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Romantik mestskej krajiny
Hneď úvodom treba zdôrazniť, že ide o  význačného maliara, grafi ka, 
ilustrátora, scénografa, ale i  športovca a  veľkého propagátora ľudovej 
kultúry a zvykoslovia. Pre Chmelov energický výtvarný rukopis bola prí-
značná veľkorysosť kompozícií, výrazná farebnosť, zmysel pre skratku, ale 
i melodramatický senzualizmus. Renomovaná kunsthistorička Ľudmila 
Peterajová ho nazvala romantikom mestskej krajiny, ktorú pretvoril, pre-
staval a farebne pretavil na sprievod svojich osihotených mesiacov.

  Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy študoval do roku 1938 
na gymnáziu a  obchodnej akadémii v  Martine. Umelecký talent 
mladého Viliama objavil a podporil jeho učiteľ kreslenia, všestranný 
výtvarník Jaroslav Vodrážka, počas štúdia na martinskom gymnáziu. 
Na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technic-
kej v  Bratislave sa začiatkom 40. rokov zaradil medzi najtalentova-
nejších absolventov (C. Belan, O. Dubay, L. Guderna, F. Hložník, 
M. Medvecká). Intenzívne vtedy komunikoval s mladými básnikmi, 
spisovateľmi i hercami a vycibril si vlastný umelecký program, založený 
predovšetkým na hlbokom vzťahu k slovenskému ľudovému umeniu, 
jánošíkovskej tradícii s jej dobovo novým, symbolickým zaostrením. 
Markantne ho tiež ovplyvnila česká a európska (osobitne francúzska) 
výtvarná moderna. Participoval na zborníkoch zlučujúcich nadrealis-
tickú poéziu a prózu s výtvarníctvom a fi lozofi cko-metodologickými 
iniciatívami (Vo dne a v noci, 1941; Pozdrav, 1942).

Mysteriózne kompozície
Z plejády žiakov Jána Mudrocha na Oddelení kreslenia a maľova-
nia SVŠT vstupoval na sebe vlastné umelecké chodníčky ako prvý. 
Jedným dychom však treba doplniť, že to nebolo bez vonkajších 

Hoci na tento svet prišiel v rumunskom meste Temešvár, detstvo a mládenecké roky prežil 
v Martine a jeho bezprostrednom okolí. Pochádzal z chýrneho turčianskeho rodu Švehlovcov. 
Matka Božena (učiteľka) bola dcérou kultúrnej pracovníčky a funkcionárky Živeny Ľudmily 
Švehlovej, sestrou prvej slovenskej profesionálnej výtvarníčky Želmíry Duchajovej-Švehlovej 
a neterou ochotníckej herečky a spisovateľky Maríny Oľgy Horváthovej. Všetky spomenuté 
dámy žili a účinkovali v Martine a mali silný vplyv na osobnostné formovanie výtvarníka 

Viliama Chmela, od narodenia ktorého uplynulo  14. októbra 105 rokov.

Čarodejný umelec Viliam Chmel       
(Reminiscencia na zabudnutého maliara)

príčin. Keď musel z  politicky motivovaných dôvodov Mudroch 
nedobrovoľne opustiť školu, odišiel z nej na znak protestu predčasne 
– spolu s ďalšími – aj Viliam Chmel. Silný osobnostný a umelecký 
vplyv charizmatického pedagóga na svojho obľúbeného žiaka sa zre-
teľne prejavil v raných maľbách a kresbách „jasne zodpovedajúcich 
mudrochovskému zmyslovému citu pre farbu“. Chmelova mužná 
robustnosť, ktorá farebnosti udeľuje nielen emotívnu, ale i kompo-
zičnú funkciu, sa však presadila už v tejto začiatočnej fáze. Dokon-
ca možno vypozorovať aj  relatívne samostatné riešenia, vyznačené 
poetickými odbočkami nadrealistického pôvodu i mágiou skladby 
predmetov prvých „čarodejníckych zátiší“.

  Rozhodujúcim medzníkom a impulzom Chmelovho maliarske-
ho vývinu bol ale študijný pobyt na výtvarnej akadémii vo Viedni 
(1943). Pôvodne chcel, rovnako ako ďalší tvorcovia, využiť jednu 
z mála vtedajších príležitostí na doplnenie si skratkovitého maliarske-
ho vzdelania. Ozajstný a už trvalý podnet získava mimo pôdy akadé-
mie – vo viedenských uliciach, zákutiach či nábrežiach. Ich podobu 
usilovne zaznamenával do skicára optikou maliara, ktorého obdivoval 
najviac zo všetkých, „expresionistu viedenských panorám“ Oskara Mesto pri rieke (olej, 1943; v zbierkach Slovenskej národnej galérie)

Žena (olej, 1947; v zbierkach Slovenskej národnej galérie)
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Kokoschku. V  priebehu nasledujúcich zhruba troch rokov venuje 
Chmel takmer výlučnú pozornosť rozpracovaniu tohto podnetu. Mys-
teriózne obrazové kompozície nočnej Viedne, Bratislavy, Paríža, Prahy 
či Sofi e kritika označila za podmanivú syntézu videného a imaginácie. 
Ako trefne uvádza Ľudmila Peterajová, maliarove „vyľudnené ulice, 
videné očami poučenými Kokoschkovým expresionizmom a srdcom blíz-
kym Hložníkovej otázke o vine za tragické osudy ľudí na dne, sú boľavou 
realitou, skutočnosťou príznačnejšou než prízrak fantázie“.

Rozvíjanie vlastného konceptu
Veľkorysosťou v kompozičnom riešení a sugestivitou vo svetelno-fa-
rebnej náladovosti dokumentoval v povojnovej ére konfl ikt medzi ťa-
živou dobou a túžbou po slobode. V tejto súvislosti treba spomenúť, 
že Chmel bol priamym účastníkom SNP. Tematicky sa často vracal 
k nočným mestám a architektonickým motívom, pričom so zmyslom 
pre disciplínu a kontinuitu systematicky rozvíjal vlastný výtvarný kon-
cept. Každý náročnejší kompozičný celok vznikol na základe starost-
livo zhotovených štúdií a  variantných riešení. Počas študijnej cesty 
v Paríži (1947) ho inšpiroval Rouaultov expresionizmus, ktorý citlivo 
obohatil o domáci folklór i modernú tradíciu. Od roku 1949 pracoval 
na sérii kresieb a grafík s motívmi slovenských ľudových piesní, kde od 
detailnejšie prekreslených obrázkov prešiel k očisteným a ornamentál-
nymi prvkami dekoratívne obohateným kompozíciám. Čiernobiely 
odtlačok spravidla dotváral akvarelovým kolorovaním, čím sa zámerne 
prihlásil k odkazu tvorby Ľudovíta Fullu. Upozornil na seba tiež ako 
ilustrátor zbojníckych a baladických piesní.

Propagátor slovesnosti
Metódu socialistického realizmu – po nástupe komunistickej moci ofi -
ciálnej umeleckej línie – začal Chmel aplikovať vo svojej tvorbe od roku 
1950. Kresby z tohto obdobia charakterizuje vyrovnávanie sa s fi gurál-
nym modelom a krajinárskym motívom, s akcentom na detail. Hlboký 
vzťah k našej literatúre a slovesnosti potvrdil, okrem iného, cyklom por-
trétnych uhlokresieb predstaviteľov štúrovskej generácie, výstavou kresieb 
a grafík Štúrovci a ich Slovensko (1956), ako aj posmrtne vydanou kni-
hou s  veršami slovenských básnikov Čarodejný huslista (Tatran, edícia 
Intímne kresby majstrov, 1980). Za zmienku stoja tiež tvorcove farebné 
grafi ky s motívmi stredoslovenskej dediny a prírody (Turiec, Terchová, 
Zázrivá) i bratislavského prístavu. Príležitostne sa venoval scénografi i, au-
torsky pripravil na vydanie knihu o mladom turčianskom výtvarníkovi 
a blízkom priateľovi Jánovi (Jankovi) Novákovi, ktorý ako 23-ročný zahy-
nul v Povstaní. Spoločne bojovali proti fašistom na milovaných Martin-
ských holiach v rámci 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefá-
nika, ktorej velil legendárny Viliam Žingor. Azda len niekoľko znalcov 
Chmelovej biografi e vie, že bol aj talentovaným hokejistom. Začiatkom 
štyridsiatych rokov dokonca viackrát reprezentoval Slovensko! V drese VŠ 
Bratislava hrával napríklad s Ladislavom Brežným, Františkom Dibar-
borom, Ivanom Chodákom, Vojtechom Okoličánym... Športovú temati-
ku výtvarne rozvinul koncom 50. rokov. Uhlom a tušom načrtával kom-
pozície z basketbalu a hokeja, ktoré sčasti realizoval v linorytoch.

Dobrovoľný odchod
Rozmanitá Chmelova tvorba, často plná smútku a  neurčitej nos-
talgie, predstavuje sugestívne svedectvo a dokument nielen o  jeho 
osobnosti, ale i o zložitej škále pocitov, názorov, postojov, odhodlaní 
i sklamaní ťažko skúšanej generácie druhej svetovej vojny.

„Čarodejný umelec“ Viliam Chmel odišiel z tohto sveta dobrovoľ-
ne vo veku 44 rokov (30. 11. 1961). Počas života vystavoval zried-
kakedy. Obdivuhodná šírka jeho diela, žánrová pestrosť a  tvorivá 
autokritickosť boli tak naplno prezentované až na posmrtnej výstave 
v  Slovenskej národnej galérii, ktorá sa konala v  roku 1964. Žiaľ, 
dnešné Slovensko na tohto kvalitného výtvarníka úplne zabudlo...

Peter Cabadaj
Foto: Viliam Chmel

Mesto s mesiacom a červeným vtákom (olej, okolo roku 1947; v zbierkach 
Slovenskej národnej  galérie)

Zelené nebo nad ruinami (olej, okolo roku 1943; v súkromnej zbierke)

Postava (olej, 1957; v súkromnej zbierke) 
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Patríte k špičkovým slovenským producentom šumivého vína 
šampanskou technológiou. Aká bola cesta k dosiahnutiu tejto 
méty?
Keďže výroba šumivého vína klasickou šampanskou technológiou 
patrí svojimi požiadavkami na teoretické vedomosti, remeselné 
zručnosti, trpezlivosť a priestorovú náročnosť k najťažším vinár-
skym postupom, bola táto cesta dosť tŕnistá.
Museli ste prekonávať nejaké osobitné podnikateľské prekážky?
Prvý sekt sme vyrobili už v roku 1984 za hlbokého komuniz-
mu, súkromné podnikanie bolo zakázané a bolo v príkrom roz-
pore s  podstatou totalitného režimu. Zásadná zmena nastala 
až po Nežnej revolúcii v roku 1989, keď sa začali klásť základy 
slobodnej spoločnosti. Centrálne plánovanú ekonomiku zalo-
ženú na štátnom vlastníctve s monopolným postavením všet-
kých výrobných podnikov a  na  dodávateľsko-odberateľských 
vzťahoch začal nahrádzať voľný trh s potrebnou konkurenciou 
viacerých podnikateľských subjektov rôznej veľkosti. Priva-
tizáciou, reštitúciou pôdy a  transformáciou družstiev začali 
vznikať aj podmienky na zakladanie malých rodinných fi riem. 
Pádom železnej opony nám bolo umožnené cestovať do vyspe-
lých vinohradníckych oblastí v Európe a získavať tak množstvo 
cenných informácií o moderných technologických postupoch 
a najmä možnosť zadovážiť k nim aj potrebné zariadenia vhodné 
pre malovýrobcov. K výrobe sektov šampanskou technológiou to 

U Hacajovcov 
z Pezinka 

o šumivých 
vínach

Korene fi rmy HACAJ siahajú až do prvej 
polovice 19. storočia. Začiatkom 20. storočia 

Ján Hacaj st. (1888 – 1945) s manželkou 
Rozáliou rod. Fraňovou (1890 – 1977) začínajú 

s obnovou fyloxérou zničených vinohradov. 
Vo vinohradníckej tradícii pokračuje najmä 

dcéra Paulína (1915 – 1995) aj po kolektivizácii, 
ako skupinárka na pezinskom družstve. 

Vladimír Hacaj st. (1926 – 2000) sa aj počas 
komunizmu popri profesii učiteľa snaží 

udržiavať v rodine staré vinohradnícke tradície, 
ktoré sa prenášajú aj na synov Jána (1960) 

a Vladimíra (1962 – 2022.) 
Po politickej zmene v roku 1989 spolu s tetou 
Paulínou začínajú na vrátených vinohradoch 
klásť základy malej rodinnej fi rmy. Vinárstvo 

HACAJ v súčasnosti vyrába najmä šumivé 
vína klasickou šampanskou technológiou 

druhotného kvasenia vo fľašiach a ako doplnok 
aj tiché odrodové vína. Všetky vína sú vyrobené 

z hrozna dopestovaného v Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti, predovšetkým z produkcie 

vo vlastných vinohradoch. Okrem toho sa 
vinárstvo HACAJ zaoberá vínnou turistikou 
vo vyše tristoročnom vinohradníckom dome 
v centre Pezinka a vo vyše štyridsaťročnom 

vinohrade Sauvignon v známej lokalite Grefty. 
Využili sme v čase prednovoročnom, keď je 

šumivé víno neodmysliteľnou súčasťou vítania 
nadchádzajúceho roka, príležitosť aj my 

Hacajovcov navštíviť. Naším sprievodcom bol 
súčasný majiteľ fi rmy Ján Hacaj.
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tomu tak nebolo, konzumenti netušili, aký je rozdiel medzi sý-
tenými vínami, perlivými vínami a najmä šumivými vínami vy-
rábanými klasickou šampanskou technológiou. Šumivé vína boli 
stále iba nápojom výnimočných udalostí. Vďaka nižšiemu dopy-
tu, komplikovanej technológii a vysokým výrobným nákladom 
sa produkovali predovšetkým sýtené vína a šumivé vína vyrobené 
priemyselnou tankovou metódou druhotného kvasenia. Zmena 
nastala až prudkým nástupom bublinkových nápojov, ktoré sa 
začali konzumovať najmä v horúcich letných mesiacoch. Postup-
ne to generovalo záujem aj o kvalitnejšie a drahšie tzv. bublinkové 
nápoje, vrátane sektov vyrobených šampanskou metódou.
V čom je slovenské šumivé víno špecifi cké a v čom by mohlo byť 
lepšie? Máte nejaký svoj vlastný výrobný postup?

Slovenské špecifi ká neexistujú. Sú iba známe preferencie konzu-
mentov sektov v  strednej Európe, uprednostňujúcich mladšie, 
ovocnejšie typy bez výraznej kvasinkovej autolýzy. Vlastný vý-
robný postup nemáme, uplatňujeme iba notoricky známu tra-
dičnú metódu výroby šampanského. Okrem typických odrôd na 

bolo ešte rádovo náročnejšie. Okrem týchto „špecifi ckých od-
borných“ prekážok to bola aj skostnatenosť bankového sektora, 
nevyhovujúcej legislatívy, štátnych dotácií a  spotrebiteľských 
preferencií konzumentov vína.
Ako sa podľa vás mení vínna kultúra na Slovensku, má svoje 
špecifi ká? Kam v tomto rámci patrí šumivé víno?
V  minulom režime bolo víno degradované na lacný zdroj 
alkoholu, o vínnej kultúre sa dalo ťažko hovoriť. Výsledkom ne-
existencie konkurencie a preferovania kvantitatívnych ukazovate-
ľov boli masové anonymné vína, ktoré sa direktívne vyrábali podľa 
jednotného technologického postupu s minimálnym priestorom 
na individuálny prístup k  jednotlivým odrodám a  špecifi kám 
daného ročníka. Konzumovali sa najmä lacné stolové vína s vyso-
kým obsahom zvyškového cukru, navyše bez označenia ročníka, 
odrody a pôvodu. Po roku 1989 došlo našťastie k dramatickým 
zmenám. Neexistuje podľa mňa iný potravinársky produkt, ktorý 
by zaznamenal taký prudký kvalitatívny posun. A spolu s tým sa 
výrazne začala zlepšovať aj vínna kultúra. Pri šumivých vínach 
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výrobu sektov využívame aj odrodovú skladbu našich vinohradov 
a ich pôdno-klimatickú rozmanitosť.
Sú na Slovensku vôbec dobré prírodné podmienky na pestova-
nie takého hrozna, ktoré je vhodné na výrobu šampanského?
Na Slovensku sú mimoriadne vhodné podmienky na výrobu sek-
tov, predovšetkým v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, kto-
rá leží na približne rovnakej zemepisnej šírke ako oblasť Cham-
pagne. Rovnako ako tam, aj u nás sú veľké rozdiely v priebehu 
počasia v  jednotlivých ročníkoch, čo vedie k potrebe zmiešavať 
rôzne odrody, ročníky a  polohy. A keďže sme takisto severnou 
okrajovou oblasťou pestovateľnosti viniča, dopestované hrozno sa 
vyznačuje zvýšeným obsahom kyselín, čo je optimálne práve pre 
sekty s vysokým potenciálom zrenia.
Stretli ste sa pri výrobe vášho produktu s nejakou kuriozitou?
Asi najväčšou kuriozitou bolo, keď sme na certifi káciu dali prvý 
biely sekt z odrody burgundské modré (blanc de noir), ktorý de-
gustačná komisia vyradila. Dôvodom bolo, že sme si vraj poplietli 
vzorky, pretože to nebol červený sekt, ale biely.
Kde všade vyvážate/predávate váš produkt? Povedali by ste 
nám niečo o  sortimente, ktorý vyrábate a v  čom sa odlišujú 
jednotlivé druhy vášho šumivého?
Naše sekty predávame iba do vínoték a gastro zariadení a takisto 
priamym konzumentom v rámci podujatí vínnej turistiky. Exis-
tujú dve základné línie našich sektov, odlišné podľa odrodovej 
skladby a podľa zvyškového cukru. Podľa odrodovej skladby mô-
žeme rozlíšiť tri druhy našich sektov. Prvou skupinou sú sekty 
vyrobené z typických odrôd pestovaných v oblasti Champagne. 
Je to chardonnay a  burgundské modré (pinot noir). Druhou 
skupinou sú odrody rozšírené v našej oblasti a zároveň aj vhod-
né na výrobu sektov. Sem patrí veltlínske zelené, rizling vlašský 
a rizling rýnsky. Treťou skupinou sú netypické odrody na výrobu 
sektov, ku ktorým patrí najmä sauvignon, feteasca regala (pesec-
ká leánka) a alibernet. Podľa zvyškového cukru máme v ponuke 

kategórie BRUT NATURE, EXTRA BRUT, BRUT, EXTRA 
DRY a DEMI SEC.
S akými problémami sa dnes musí chtiac či nechtiac potýkať 
slovenský výrobca šumivých vín a vôbec vína?
Dlhodobým problémom je nezáujem a  nekultúrnosť prakticky 
všetkých garnitúr tvoriacich koncepcie poľnohospodárstva, ktoré 
ignorujú obrovský rozvojový potenciál vinohradníctva na kulti-
váciu vidieka. Ide predovšetkým o podporu rozvoja vínnej turis-
tiky, ktorá generuje v rámci cestovného ruchu množstvo nových 
podnikateľských aktivít a  pracovných príležitostí náročných na 
odbornú kvalifi káciu. Porovnanie so situáciou na Morave je do 
očí bijúce. Navyše je tu jeden nečakaný a likvidačný problém  – 
premnoženie poľovnej zveri, ktorá vinohradníkom v Malokarpat-
skej oblasti spôsobuje každý rok miliónové škody na úrode a ob-
rovské náklady na ochranu v  podobe elektrických ohradníkov, 
oplotení, plašičov a repelentov. Čo sa týka samotného šumivého 
vína, tak stále je tu obrovský tlak dovozu lacných bublinkových 
nápojov.
Čo okrem skvelých šumivých vín by ste prípadným záujemcom 
či návštevníkom mohli ponúknuť, čo s výrobou vašich vín bez-
prostredne súvisí?
Môžeme ponúknuť prehliadku viac ako tristo rokov starej piv-
nice, ktorá je kultúrnou a historickou pamiatkou mesta. Repre-
zentuje unikátnu vinohradnícku architektúru mestského typu, 
pre ktorú bolo charakteristické prepojenie obytných, výrobných 
a  skladovacích priestorov v  jednom uzatvorenom celku priamo 
v centre mesta. V súčasnosti sú pivničné priestory využívané na 
výrobu sektov klasickou metódou druhotného kvasenia vo fľaši. 
Toto spojenie atraktívnych historických priestorov s rovnako uni-
kátnou ukážkou majstrovstva najnáročnejšej vinárskej technoló-
gie je umocnené ochutnávkou vín s odborným výkladom.

Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
Foto: autor
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Zvyčajne dospelí učia deti, no cez 
jednotlivé príbehy, ktoré na seba 
nadväzujú, sa dozvedáme, že malé, 

šesť či sedemročné deti odnaučia svojho 
nového suseda viacerým zlozvykom, ako je 
popíjanie alkoholu, fajčenie či nadmerné 
pitie kávy. Maličká knižočka 11 x 16 cen-
timetrov ukrýva v sebe morálne hodnoty, 
aké dieťa najľahšie prijme nenútenou zá-
bavnou formou. Vlastne ide o edukatívne 
dielko, pri ktorom sa dieťa aj pobaví.
Jej úplne najnovšia knižka, ktorá vyšla 
pred tromi mesiacmi, nesie v  sebe aj de-
tektívnu zápletku. Už názov Útok z po-
maranča naznačuje akčnosť. No nejde 
o nejaké surové prepadnutie. To len malý 
chlapec Riško kopne do pomaranča, ktorý 
sa zakotúľa za debničku s ovocím vo veľ-
kom obchodnom centre. V takom bludis-
ku sa možno ľahko stratiť. Pritrafí sa to aj 
Riškovi, zbytočne narieka, no mama ho 
nevie medzi toľkými ľuďmi nájsť. Chlapec 
na seba upozorní práve tým pomarančom, 
ktorý zbadá jedno z malinkých dievčatiek, 
malinkých ako Janko Hraško. Spolu s ka-
marátkami vyskočia z  knižky rozprávok. 
Jedna z nich je riekanka, druhá hádanka 
a  tretia spievanka. Keďže sú to bytosti 
z  iného sveta, obyčajní ľudia im nerozu-
mejú, a  teda nemôžu chlapcovi pomôcť. 
Až keď sa objaví Elka, dievčatko, ktoré 
rado číta knižky, a porozumie ich rozpráv-

kovej reči, podarí sa jej zásluhou priviesť 
strateného Riška k mame.
Obidve spomínané knižky sú vyzdobe-
né peknými ilustráciami Jána Mikulčíka 
a Daniely Ondreičkovej, čím dodajú prí-
behom ešte väčšiu príťažlivosť. Obsahovo 
hodnotné diela Danuše Dragulovej-Fak-
torovej sú vhodným čítaním pre šesť až 
osemročné deti, ktorých zvedavosť nemu-
sia napĺňať iba tablety a elektronické hry, 
ale vďaka šikovne zveršovaným básňam 
a príbehom s detektívnou zápletkou si do-
kážu rozšíriť aj slovnú zásobu.
Distribúcia kníh autorky siaha aj na čes-
ký trh, a tak v roku 2020 vyšiel vo vyda-
vateľstve KAVAPECH preklad jej knižky 
Príbehy z poštárskej kapsičky (Příběhy 
z pošťákovy brašny). Táto knižka sa teší aj 
esperantskej mutácii zo slovenského vyda-
vateľstva Espero.
V knižnej kultúre sa v súčasnosti ozaj ťaž-
ko podniká. Vydavateľ naráža na obrovské 
fi nančné bariéry, niet pochopenia ani zo 
strany štátu a  spoliehať sa na pomoc od 
sponzorov je veľmi neisté. Napriek všetkým 
spomenutým, ba aj skrytým peripetiám, 
PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová vedie 
jedno z najúspešnejších vydavateľstiev pre 
deti na Slovensku. DAXE je overená znač-
ka a  za viac ako dvadsať rokov existencie 
v ňom vyšlo 135 kníh. Riaditeľka Dragu-

lová-Faktorová má zmysel pre kvalitu ume-
leckého slova. Sama je veľmi produktívnou 
spisovateľkou. Doteraz vydala vyše 40 titu-
lov, ako vo svojom, tak aj v iných vydava-
teľstvách. Väčšina z nich je určená deťom, 
no nedávno napísala aj odbornú teoretickú 
monografi u Pozícia a význam printových 
médií pre detského adresáta na Slovensku. 
K  napísaniu takejto odbornej knihy sa 
odhodlala po dlhoročných redaktorských 
skúsenostiach a  výskumoch. Bola šéfre-
daktorkou časopisu Zornička, uverejňo-
vala v Slovenských pohľadoch, Literárnom 
týždenníku, Včielke, Slniečku. Vydala svoj 
knižný debut Tramtaríček. Od roku 1999 
vyšli v jej vydavateľstve DAXE nielen bás-
ne a rozprávky od nej, ale aj od mnohých 
iných autorov. Už osemnásť rokov vydáva 
detské časopisy Maxík a Zvonček, nedáv-
no k nim pribudol veľmi dôležitý mesač-
ník Enviráčik. Malí čitatelia majú konečne 
k dispozícii časopis, ktorého príspevky prí-
ťažlivou a hravou formou odhaľujú viaceré 
taje z oblasti prírody, živočíšnej aj rastlinnej 
ríše. Učia malých čitateľov všímať si mnohé 
úkazy, ktoré sa v prírode dejú a približujú 
im nepoznané skutočnosti. A prostredníc-
tvom pekného slova i  pútavých obrázkov 
im odhaľujú krásy prírody, ktorú si treba 
vážiť a chrániť ju.       Mgr. Anna Sláviková

Foto: archív autorky

Knižky plné fantázie
Dobrej literatúry pre deti nikdy nie je dosť. Síce pri pochôdzkach po slovenských kníhkupectvách 

vidím stohy, no nie každú by som začínajúcim čitateľom odporučila. Tvorba Danuše Dragulovej-
-Faktorovej je príťažlivá najmä tým, že dokáže z obyčajných slovíčok poskladať hravé veršovačky 

a do drobných príbehov vplieta pútavý dej. Ako napríklad do jednej z jej najnovších kníh 
Príhody uja Hrmotku.
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SVÄTÝ MIKULÁŠ (6. december)
Večer 6. decembra, častejšie však v  predvečer tohto sviatku, 
chodieval po dedinách Mikuláš, takmer vždy v sprievode čerta, 
zriedkavejšie anjela (s jeho maskou sa stretávame častejšie v mest-
skom ako vo vidieckom prostredí). Výnimočne túto skupinku 
dopĺňala smrť, niekedy aj medveď.

V  odeve, ktorý si zhotovili sami, chodili za Mikuláša ob-
lečení prevažne muži, iba ojedinele ženy. Na hlave mali vysoké 
papierové koruny oblepené pozlátkom (staniolom), telo si za-
krútili do dlhej súkennej hune. Vlasy, bradu i  fúzy si vyrobili 
z kúdele ľanu alebo konope. Neskôr si obliekali dlhé biele alebo 
žlté plášte a k tomu biskupskú čiapku príslušnej farby so zlatým 
krížom. V ruke nosievali dlhú palicu, ktorú časom nahradila bis-
kupská berla. Na chrbte mali pripevnený kôš s darčekmi. Čert 
mal oblečený prevrátený kožuch, opásaný železnou reťazou, na 
hlave mal pripevnené rohy a  tvár začiernenú uhlím. Anjel bol 
zaodetý v bielom, hlavu mu zdobila papierová koruna oblepená 
pozlátkom. Smrť chodila v dlhom čiernom plášti s kosou v ruke 
a s tvárou zamúčenou na bielo. Medveď mal kostým z kožucha 
alebo kožušín, ktorý neraz dopĺňala z nich vyrobená medvedia 
hlava. Príchod Mikuláša do domu oznamovalo zvonenie zvon-
čeka – liatovčeka. Tešili sa naň najmä deti, ktoré za prednesené 
modlitbičky, vinše či pesničky dostali od Mikuláša darčeky. Na-
opak, odmenou pre Mikuláša a jeho sprievod boli koláče, slanina, 
vajcia, klobása, časom peniaze.

Ak Mikuláš nenavštívil príbytok osobne, rodičia sľúbili deťom, 
že príde v noci, keď budú spať. Z toho dôvodu si večer povyklada-
li krpčeky, kapce, od medzivojnového obdobia vyčistené topánky 
do okien, aby im do nich nadelil darčeky. Neposlušné deti dostali 
prút zabalený v  staniole, palicu alebo uhlie. Nechýbal však ani 
ozajstný darček, zväčša orechy, jablká, sušené slivky, hrušky, ne-
skôr skaramelizovaný cukor. V obci Zákopčie matky tajne piekli 
deťom panákov z koláčového cesta, ktoré doplnili očami, nosom, 
ústami a gombíkmi z fazule alebo hrachu. V Rudine piekli okrem 
panáčikov aj ovečky, koníky a kohútikov. V bohatších rodinách 
deti obdarovali aj cukríkmi alebo medovníkmi.

SVÄTÁ LUCIA (13. december)
Sviatok svätej Lucie sa na Kysuciach (podobne ako na väčšine 

územia Slovenska) spájal s obchôdzkami maskovaných žien s po-
stavou Lucie. Z kultúrnohistorického pohľadu možno za najstarší 
typ tejto masky považovať Lucie zaodeté do bielych šiat, zakrúte-
né do plachty, s  tvárou zakrytou bielou šatkou hlboko do čela, 
neskôr zamúčenou. V neskoršom období ich nahradili postavy 

Vnímanie magického obradového charakteru predvianočného času sa 
do 20. storočia na Kysuciach udržalo aj v obchôdzkach s maskami, ktoré 
v súčasnosti majú predovšetkým spoločenské a zábavné funkcie, hoci je 

v nich stále prítomný prvok tajomnosti a strachu.

Obyčaje predvianočného obdobia

Stridžie dni na Kysuciach

oblečené ako stará žena. Kým sprvu boli obchôdzky vyhradené 
dospelým ženám, neskôr prešli do repertoáru mládeže a začali sa 
ich zúčastňovať aj mládenci.

Lucie chodievali po zotmení po dedine individuálne, prípad-
ne po skupinách. V ruke mali husacie krídlo, ktorým povyme-
tali všetky kúty v  dome, čím robili magickú očistu príbytkov 
pred vianočnými sviatkami a  vyháňali zlých duchov. Napomí-
nali domácich, neskôr hlavne deti, aby boli k sebe dobrí a pri-
vítali Ježiška s pokojom v  srdci. Na dvere domov kreslili kríže 
cesnakom, aby zabránili strigám a zlým mocnostiam vstúpiť do 
obydlí a hospodárskych stavieb. Keď sa súčasťou maskovaných 
obchôdzok stali mládenci, obvykle sa obliekali za ženy a diev-
ky za mužov. Takéto postavy robili v navštívených domoch „ne-
plechu“. Snažili sa domácim začierniť tvár, porozhadzovali im 
riady, rozfúkali nadriapané perie, čím sa pôvodná magická fun-
kcia zmenila na zábavnú.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že sviatok svätej Lucie 
mal v poverových predstavách zvláštny význam. Spájal sa s vierou 
v  mimoriadnu aktivizáciu ženských démonických bytostí. 

Mikuláš v Múzeu kysuckej dediny 
vo Vychylovke, rok 1985 

II. časť
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nepodarilo, stihol by ju trest alebo dokonca smrť. S týmto dňom 
sa viazali aj predpovede počasia v budúcom roku. Verilo sa, aké 
počasie bude od Lucie do Štedrého večera, také bude aj na bu-
dúci rok. Každý deň predstavoval jeden mesiac budúceho roka.

Na Luciu bolo tiež dôležité, aby ako prvá návšteva do domu 
nevstúpila žena – potenciálna nositeľka nešťastia. Naopak, 
vítaný bol prvý mužský návštevník, ktorý predznamenával 
šťastie v budúcom roku. Za tým účelom po dedine chodievali 
vinšovať chlapci vo fáze rastu, aby všetko dobré v príbytkoch 
narastalo. Takéto obchôdzky sa označovali aj ako chodenie 
s oceľou:

Z toho vyplývali aj početné ochranné úkony, ktoré mali chrániť 
ľudí, zvieratá aj celé hospodárstva pred vplyvom bosoriek. V úlo-
he ochranného prostriedku sa používal už spomínaný cesnak, 
ktorým aj samotní domáci robievali kríže na dverách príbytkov 
a maštalí, ale aj na čelá všetkých členov rodiny.

Lucia bola vnímaná ako patrónka žien a  ženských ručných 
prác, preto ženy v tento deň nepriadli ani nešili. Niekde verili, že 
by im potom celý rok odbierali (hnisali) prsty, inde, že by ich za 
to strigy utancovali k smrti. Rozšírená bola aj predstava, že Lucia 
spúšťa dole komínom prázdne vretená žene, ktorá zákaz priasť 
porušila, a  preto ich musí do polnoci naplniť. Ak by sa jej to 

Mikuláš v Múzeu kysuckej dediny 
vo Vychylovke, rok 1985

Lucie vchádzajú do domu 
v Múzeu kysuckej dediny 
vo Vychylovke

Lucie pri obchôdzke 
v Starej Bystrici, 
rok 1978

Mikuláš s anjelom a čertom
v zaniknutej obci Riečnica, rok 1979
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„Doniesol som vám oceli,
aby sa vám hrnce, misky nebili
a sekery nelámali.
Koľko máte v plote kolov,
aby ste mali v maštali toľko volov.
Koľko máte tanierov,
aby mala vaša dievka toľko frajerov.“

alebo:
„Cencely, cencely, doniesli sme vám oceli,
aby sa vám hrnce, misky nebili
a rajnice nekazili,
tanieriky nepukali, neštiepali
a lyžičky nelámali.
A aby ste boli po celý rok zdraví
aj s vašou rodinou ako táto oceľ.“

Aj keď zvykom realizovaným na Luciu dominoval strach z boso-
riek a ich možného negatívneho vplyvu na ľudí a dobytok, najmä 
mládencov lákalo odhaliť ich, ba dokonca ich aj potrestať. Pri tom 
im mal pomôcť Luciin stolček, pomocou ktorého mali medzi miest-
nymi ženami odhaliť jednotlivé strigy. Stolček vyrábali od Lucie 
do Štedrého večera tak, že každý deň na ňom niečo urobili. Musel 
byť zhotovený z deviatich rôznych kusov dreva a nesmel byť zbí-
janý železnými, ale drevenými klinmi. Keď si naň mládenec cez 
Utiereň (polnočnú vianočnú omšu) sadol v kostole za oltárom, mal 
medzi zhromaždenými uzrieť bosorky. Bolo to však nebezpečné, 
lebo dedinské ženy – strigy by ho boli roztrhali za to, že ich odha-
lil, ak by sa patrične nechránil. Z toho dôvodu mal mať pri sebe 
vrecko maku a za hrsť ihiel, ktoré by pri úteku rozsýpal. Strigy ho 
nemohli chytiť skôr, kým sa nepretiahli uchom každej ihly a ne-
pozbierali mak do posledného zrniečka. Za rovnakým účelom mlá-
denci v stridžie dni plietli bič. Keď ho zložili do kruhu, ten, kto 
ho uplietol, uvidel dedinské strigy. Odvážny gazda zase zatĺkal do 
zdravého dubového kláta veľký železný klin a veril, že na Štedrý deň 
o polnoci ho budú musieť prísť miestne strigy vytiahnuť zubami.

K dňu svätej Lucie sa viazali aj rôzne ľúbostné veštby, ktoré po-
kračovali až do Štedrého večera, keď sa mal vyjaviť ich výsledok. 
Dievča, vhodné na vydaj, večer na Luciu jedenkrát zahryzlo do 

zdravého červeného jablka, ktoré si dobre schovalo. Každý večer 
z neho odhryzlo ďalší kúsok a  so zvyškom išlo na Štedrý večer 
smerom ku kostolu. Ktorého mládenca videlo ako prvého vchá-
dzať do kostola, ten sa mal stať jej mužom, prípadne sa jej nastá-
vajúci mal volať rovnako ako on.

Dodnes je rozšírené aj veštenie pomocou 12 lístkov, na ktoré sa 
napísali mužské mená. Niektoré dievky si na lístočky napísali aj slová 
ako smrť, prespanka, vdovec, prípadne nechali jeden lístok prázd-
ny, čo znamenalo, že budúci rok ešte nebudú mať milého. Lístočky 
starostlivo poskladali a každý večer bez toho, aby sa pozreli, čo lístok 
skrýva, jeden zničili (prevažne ho hodili do ohňa). Na Štedrý večer 
im zostal jediný lístok – s menom muža, za ktorého sa vydajú.

K  podobnej veštbe sa používala aj dvanásťcípová papierová 
hviezda. Do každého jej cípu sa vpísalo jedno meno. Hviezda 
musela po celý čas ležať rubom nahor a mohla sa obrátiť až na 
Štedrý večer, keď jej po odtrhnutí ostatných cípov zostal už len 
jeden posledný s  menom osudom určeného mládenca. Známe 
bolo aj varenie halušiek. Do každej halušky dievčatá zabalili lís-
tok s mužským menom. Halušky vhodili do vriacej vody a čakali, 
ktorá sa uvarí ako prvá. Meno v nej veštilo nastávajúceho. V po-
verových predstavách sa práve obdobie aktivity negatívnych síl 
spájalo s dobou vhodnou na takéto veštby.

SVÄTÝ TOMÁŠ (21. december)
V minulosti sa 21. december spájal so sviatkom svätého Tomáša. 
Obvykle sa konali zabíjačky, z ktorých sa výslužka poslala rodine 
a susedom. Najčastejšie to bola zabíjačková kapustnica a slanina. 
Mútilo sa aj maslo, lebo sa verilo, že „maslo od Tomaš_ zdrov_ 
prinoš_.“ V tento deň nesmel ísť nikto do hory, lebo by zablúdil, 
alebo by na neho mohol spadnúť strom. V obci Zákopčie chodili 
mládenci oblečení za staré ženy – Tomy a strašili ľudí, alebo im 
„vyviedli niečo zlé“ v dome či na dvore. Predísť tomu sa dalo len 
darovaním jedla, pálenky alebo drobných peňazí.

Po sviatku sv. Tomáša už nasledovalo vianočné obdobie začína-
júce Štedrým dňom (24. decembra), ktorý sa na Kysuciach nazý-
val Viľija alebo Na Viľiju. 

PhDr. Alojz Kontrik
Kysucké múzeum

Foto: Alojz Kontrik a archív Kysuckého múzea

Magická očista príbytku 
v Múzeu kysuckej 
dediny vo Vychylovke
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Gorkij síce hru napísal ako metaforu rozkladu „prehni-
tej“ kapitalistickej spoločnosti, ale keď sa človek trochu 
zamyslí nad tým, čo sa deje v  súčasnom Rusku, môže 

v  inscenácii pozorovať jasné paralely s  autoritárskou Putinovou 
politikou a  so štátom riadeným kapitalizmom, kde sa jedinec, 
ktorý nie je spriaznený s tzv. „verchuškou“, nemá šancu slobodne 
uplatniť. Jediné, čo mu ostáva, je držať zavreté ústa a krok, pre-
tože je takmer vo všetkom závislý iba na tom, čo mu servíruje 
ofi ciálna štátna moc. Sám autor možno ani netušil, aký hlboký 
odkaz vo svojej detailnej drobnokresbe charakterov a vzťahov jed-
nej ruskej rodiny zanechal. Nakoniec Gorkij, hoci po celý život 
stál na piedestáli štátom uznávaného umenia, sa v závere svojho 
života tiež dostal do konfl iktu so Stalinom a jeho víziou o tom, 
kam by sa ruská literatúra mala uberať. Nič nového pod slnkom. 
Stret intelektu s politickou mocou je v Rusku už akousi zaužíva-
nou tradíciou. V  duchu opulentných prehlásení súčasných po-
litikov o  tom, že štát možno riadiť ako fi rmu či nemocnicu, sa 
hlavná hrdinka Gorkého hry Vassa snaží rovnako riadiť vlastnú 
rodinu. Rodinná fi rma zostane životaschopná, iba ak sa pre ňu 
úplne odovzdá každý jej člen. A tomuto cieľu Vassa podriaďuje 
celé svoje konanie aj na úkor svojho osobného života. Dominant-
ná podnikateľka je schopná zabezpečiť každého člena rodiny, za 
to však očakáva ich absolútnu lojalitu, akoby jej príslušníci boli 
iba zamestnanci. Ocitajú sa tak v pozlátenej klietke, z ktorej niet 
úniku. A  ak by sa o  to aj chceli pokúsiť, narážajú na problém 
nedostatku peňazí. Všetky pokusy na útek mimo rodinu strosko-
tajú na tom, že sa vlastne bez Vassy nedokážu o  seba postarať. 

Toto neustále blúdenie v kruhu musí nakoniec vyvrcholiť do tra-
gického vyústenia osudu hlavnej hrdinky, ktoré síce v pôvodnej 
predlohe nebolo, ale v dramaturgickom kontexte inscenácie dáva 
prekvapujúco zmysel. Režisér Jan Frič v spolupráci so scénogra-
fom Draganom Stojčevskim umiestnili originálnu víziu insce-
nácie do sterilného priestoru s dominantným dreveným stolom 
uprostred, evokujúceho blýskavé komerčné biznis centrá plné 
odrazov z blikajúcich žiariviek. Metafora umierajúcej veľryby na 
začiatku predstavenia vystihuje dokonale obraz rozkladu fi rmy 
aj  rodinných vzťahov, ale zároveň odkazuje na to, že po zániku 
musí prísť niečo nové. Kostýmy Mareka Cpina navodzujú istú 
uniformitu, ktorá u predstaviteľky hlavnej postavy Zuzany Sti-
vínovej hraničí až s vojenskými prvkami, typickými pre väčšinu 
diktátorov. Z hereckých výkonov zaujme okrem Vassy ešte Pavel 
Vančura v úlohe jej syna Pavla. Celkové uchopenie predlohy pô-
sobí veľmi expresívne ako po výtvarnej stránke, tak aj z hľadiska 
hereckého prejavu. Dialógy vyznievajú v takmer bezfarebnej in-
tonácii mechanicky, akoby boli aktéri inscenácie iba súčiastkami 
veľkého stroja riadeného ústrednou postavou. Každopádne sa in-
scenátorom podarilo aj vo viac ako sto rokov starom texte opäť 
objaviť niečo nové a invenčné. Svedčí o tom aj Cena divadelnej 
kritiky za rok 2021 v prestížnej kategórii Inscenácia roka, kto-
rú predstavenie získalo. Zdá sa, že činohra Národného divadla 
aj napriek dlhej prestávke spôsobenej pandémiou a po výmene 
umeleckého vedenia vykročila do divadelnej sezóny 2021/2022 
správnou nohou.

 Text a foto: Vladimír Dubeň

Národné divadlo v Prahe sa rozhodlo priviesť na javisko Stavovského divadla 
odvážny, možno na prvý pohľad až „samovražedný“ experiment. Po rokoch 

nezáujmu o predstaviteľa socialistického realizmu Maxima Gorkého sa tvorcovia 
odhodlali vrátiť do divadla hru Vassa Železnovová tohto ruského spisovateľa 
a dramatika. Pre svoj zámer si vybrali jeho text z roku 1910, ktorý na rozdiel 
od verzie z roku 1935 ešte nebol nasiaknutý ideológiou spojenou s dianím vo 

vtedajšom stalinovskom Sovietskom zväze.

Vassa Železnovová
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Stroj času by nás musel vrátiť na záver 19. storočia. Vtedy 
sa v  novinách Zipser Bote (č. 34 z  25. augusta 1900, 
s. 2) objavila správička skôr s nádychom senzácie a zde-

senia: „Niekoľkokrát boli na turistickej ceste medzi Belianskou 
jaskyňou a Hágami spozorované dve obludné motorové vozidlá, 
ktoré ohrozovali a plašili kone zapriahnuté vo fi akroch. Cesta je 
to úzka a  tento experiment by mohol spôsobiť nešťastie, pretože 
na nej nie je vôbec miesto na vyhýbanie.“ Správička bola dosta-
točným podnetom na ďalšie pátranie, pretože to boli pravde-
podobne prvé automobily, ktoré sa na území Vysokých Tatier 
objavili. Pátranie bolo úspešne zavŕšené, keď som si v kronike 
poľovníckeho zámočka v Tatranskej Javorine, ktorý bol vtedy 
v majetku kniežaťa Kristiána Krafta von Hohenlohe-Oehrin-
gen prečítal zápis z 19. augusta 1900: „Jeho Výsosť doviezla dva 
automobily s benzínovým motorom, s ktorými sa uskutočnili skú-
šobné jazdy na Štrbské Pleso a do Javoriny, ale pre strmosť a zlé 
cesty sa nemohli používať a boli neskôr vrátené späť. Boli to tu 
prvé automobily.“ Nepoznáme typ automobilov, ale na základe 
údajov z archívov rodu Hohenlohe môžeme usudzovať, že išlo 
o predchodcov typu, ktorým sa začína pomenovanie Mercedes 
a bol známy len ako Daimler 12 PS alebo Daimler 23 PS.

Ešte v  auguste toho istého roku registrujeme ďalší pohyb 
automobilu pod Tatrami a pravdepodobne (aspoň pri návra-
te späť) aj vo Vysokých Tatrách. Stručná správa v týždenníku 
Karpathen Post (č. 36 zo 6. septembra 1900, s. 2) oznamuje: 
„Dňa 28. augusta ráno prišiel do Liptovského Svätého Mikuláša 
automobil s  trojčlennou posádkou. Boli to výrobca automobilov 
z Leesdorfu pri Badene, jeden kapitán a jeden strojník. Posádka 
má na cestu limit tri dni a tak po krátkom odpočinku pokračovala 
do Popradu.“

O  tomto automobilovom dobrodružstve máme viac infor-
mácií vďaka pozornosti, ktorú jazde venoval aj rakúsky mo-
toristický časopis Allgemeine Automobil Zeitung v  č. 37 zo

16. septembra 1900. Cisársko-kráľovská armáda, pripravujúca 
sa na veľké manévre, vypísala čosi ako výberové konanie na auto-
mobily pre generalitu. Do tejto súťaže vstúpila aj dielňa v Lees-
dorfe (dnes časť Badenu), ktorá kúpila licenciu automobilu 
skonštruovaného francúzskym konštruktérom Leonom Boi-
leém. Riaditeľ dielne August Wärndorfer konštrukciu a vyba-
venie čiastočne upravil a pod dohľadom kapitána Wolfa, ktorý 
v armádnych štruktúrach pracoval na motorizácii, určili trasu 
testovacej jazdy. Posádku dopĺňal ešte strojník Lutz.

Trasa testovacej jazdy bola na vtedajšiu dobu odvážna. Vied-
la z Badenu do Bratislavy, ďalej do Trenčína, Žiliny, Popradu, 
cez Prešov a  Jaslo do najvýchodnejšej pevnosti c. k. armády 
v  Przemysli. Dvojvalec s  výkonom 12 konských síl, ktorý 
viezol jeden a  pol tony nákladu, absolvoval, podľa palubné-
ho denníka, celú trasu za 32 hodín čistej jazdy. Tu si dovolím 
poznámku, že je málo pravdepodobné, súdiac podľa uvedenej 
trasy, že by z nej odbočili do niektorej z tatranských osád. Keď-
že však správu písali až po návrate, je možné, že sa tak stalo 
cestou späť, keď sa mali, podľa neoverených údajov, zastaviť 
v Tatranskej Lomnici…

Isté je, že tieto dve jazdy naštartovali automobilizmus v na-
šich malých veľhorách a pod nimi. Najmä ak uvážime, že ešte 
nebol železnicou spojený Poprad s  centrálnou časťou Tatier, 
teda Smokovcami (už existovali a prekvitali Starý, Nový a Dol-
ný Smokovec), hoci samotné mesto už bolo železničným uz-
lom. Vláčiky z Popradu do Tatranskej Lomnice boli sezónne, 
jazdili iba v  letných mesiacoch do 15. septembra. Šance pre 
automobilových dobrodruhov teda boli nemalé!

V roku 1902 továrnická rodina Scholtz z Matejoviec (dnes 
časť Popradu) kúpila od Emila Jelineka (mimochodom, tvor-
ca továrenskej značky Mercedes) automobil Daimler 35 PS 
a bolo to prvé súkromné auto v celej tatranskej a podtatranskej 
oblasti.

V roku 1981 sa uskutočnil jeden z prvých komplexných monitoringov dopravy 
na území Vysokých Tatier. Bolo to v čase náporu trabantov a podobných 

„ekologických“ motorových vozidiel na vzácne prostredie, v ktorom sa nachádzali 
tatranské osady. Čísla boli alarmujúce. Len prejazdov vozidiel s identifi káciou 

NDR v lete registrovali viac ako 2000 denne. Vtedajší pokus o obmedzenie 
formou záchytných parkovísk v podhorí zlyhal. Počet automobilov neklesal, 

ba naopak. Dnešné čísla hovoria – bez ohľadu na ročné obdobie – o priemernej 
dennej frekvencii v Starom Smokovci okolo 6-tisíc vozidiel. Ako sa toto 

automobilové šialenstvo v teritóriu národného parku začalo?

Etudy zo začiatkov 
automobilov v Tatrách
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Písal sa rok 1903, v ktorom registrujeme pokus o zavedenie 
hromadnej automobilovej (ešte nemožno hovoriť o  autobu-
sovej) dopravy vo Vysokých Tatrách. Nádejný podnikateľ La-
jos Rózsa podal u župného úradu v Levoči žiadosť o udelenie 
koncesie na autodopravu z Popradu do Vysokých Tatier a do 
Pienin. Udeleniu koncesie však mali predchádzať skúšobné 
jazdy, ktorých účastníkmi mali byť vysokí župní úradníci, ako 
aj zástupca vecne príslušného súdu zo Spišskej Soboty, v tom 
čase sídelného mesta Tatranského okresu.

Skúšobné jazdy mali rozdielny priebeh. Osemmiestny „au-
tobus“ absolvoval najprv 23. júla 1903 skúšobnú jazdu z Pop-
radu do Smokovca. Jazda prebehla bez problémov, účastníci 
netajili nadšenie, podnikateľ optimizmus. Nasledujúci deň 
však priniesol zvrat. Skúšobná trasa viedla z Popradu cez Kež-
marok a Maguru do Spišskej Starej Vsi. Pri návrate v klesaní 
z Magury vozidlu zlyhali brzdy, duchaplný šofér na situáciu 
síce zareagoval tým, že zišiel z  cesty, ale havária si vyžiadala 
ťažšie zranenia vrchného stoličného sudcu, vicežupana a hlav-
ného župného inžiniera. Reakcia úradu bola nekompromisná; 
koncesiu podnikateľ nezískal.

Napriek ťažkostiam pionierov automobilizmu bol vývoj 
nezastaviteľný. Známou a  výnimočnou epizódou histórie 
tatranskej a  podtatranskej cestnej dopravy bolo elektrické 
bezkoľajové vozidlo, ktoré sa v  Tatrách objavilo ako vzdor 
a vzbura popradských podnikateľov Vincenta Matejku a Vi-
liama Kriegera proti liknavosti pri riešení spojenia medzi Pop-
radom a  Smokovcom. Prvý z  pánov bol hoteliér, nájomca 
viacerých reštauračných a ubytovacích zariadení v Smokovci, 
druhý vyrábal elektrickú energiu, keď v mlynoch v Poprade 
i  vo Veľkej inštaloval Francisove turbíny. V  roku 1904 po-
stavili trolejové vedenie, z  drážďanskej fi rmy Stoll objednali 
tri vozidlá – 6. augusta 1904 začali prevádzkovať jednu z pr-
vých medzimestských trolejbusových liniek v Európe. Dodnes 
o tejto trati píšu dopravní historici obdivné state, kolujú le-
gendy, ale realita bola trochu iná. Drevené kolesá na prašnej 
ceste, rachot pri jazde, ktorý plašil nielen lesnú zver, ale aj 
kone ťahajúce kočiare, drožky či fi akre… K povinnej výbave 
sprievodcu patrila metlička, ktorou pri vystupovaní zbavoval 
prachu odev cestujúcich. No, čaro dopravných experimentov! 
Tento sa skončil po troch rokoch prevádzky. Páni podnikatelia 
sa rozhodli predsa len pre koľajovú dopravu.

Napriek týmto novým vozidlám na cestách sa fiakristi 
a  drožkári z  podtatranských dedín, pre ktorých bolo letné 
vozenie hostí od rýchlikov Košicko-bohumínskej železnice 
z Popradu do Tatier, Pienin, Kvetnice či Gánoviec zdrojom 
obživy, pozerali na vývoj bez väčších obáv. Pri železnici (hoci 
nebola prvou do Tatier) však spozorneli, ba aj vyjadrili ne-
vôľu. Úsmevne, pretože pri rokovaní o stavbe elektrickej že-
leznice z Popradu do Smokovca 26. júla 1906 vyslaný pro-
testujúci celý čas rokovania plieskal pod oknami, za ktorými 
komisia rokovala, bičom. Nepomohlo, pokrok tým plieska-
ním nevyhnal.

V oných časoch začiatkov automobilizmu pod Tatrami 
a v nich sa šoféri dvoch protiidúcich automobilov stihli pri 
stretnutí pozdraviť, hoci sa nepoznali, prehodili pár viet 
a neboli to iba obvyklé zdvorilostné frázy. Dnes? Ale, veď to 
poznáte!

Mikuláš Argalács
Foto: archív autora

Autobus, reprodukcia z Allgemeine Automobill Zeitung, 1900

Auto Boilée, reprodukcia z Allgemeine Automobill Zeitung, 1900

Cárov automobil: Múzeum Coburgovcov, Sv. Anton
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Po vojenské službě v Piešťanech a studiích typografi e v Žilině 
se odstěhoval do Prahy. Postupně získal místo ve fi lmových 
ateliérech na Barrandově. V  roce 1934 z  Československa 

utekl a po krátké stáži v 20th Century Fox v Paříži se stal váleč-
ným kameramanem. Když vypukla španělská občanská válka, stal 
se členem interbrigadistického novinářského hnutí, díky čemuž se 
seznámil a spolupracoval s Ernestem Hemingwayem a Robertem 
Capem. Zkušenost z natáčení v prostředí válečných konfl iktů jej 
ze zpětného pohledu donutila, aby si osvojil nedocenitelné doved-
nosti, které později využil jako fotograf světové pop-kulturní scény. 
Po třetím, těžkém zranění, které jej ve válečném prostředí postihlo, 
utekl do Velké Británie, kde se doživotně usadil. Tam záhy vstoupil 
do jednotek Československé armády. Ještě před koncem války si 
stihl v  Leicesteru otevřít první vlastní nahrávací a  fotografi cké 
studio. Roku 1949 se přestěhoval do Londýna, kde se řízením 
osudu doživotně usadil, a od té doby jeho život rok co rok stále 
více určoval jeho fotografi cký um. Ačkoliv se do Československa 
nevrátil, v polovině šedesátých let spolupracoval s mezinárodním 
hudebním festivalem Bratislavská lýra, kam se díky němu povedlo 
pozvat mnoho špičkových umělců ze západních zemí. V rodném 
domě Deža Hoff manna v Banské Štiavnici byla roku 2019 zpří-
stupněna pamětní místnost coby malé museum.

V  roce 1955 se stal reportérem hudebního týdeníku Record 
Mirror, kde se seznámil se svým spolupracovníkem Johnem Dou-
glasem. Společně otevřeli novou éru pojetí fotografování. Napří-
klad místo statických „ofi ciálních“ záběrů kapel začali fotit dyna-
micky. Snad nejznámějším příkladem jsou rané fotografi e kape-
ly Th e Beatles. V dokumentu Dežo Hoff mann – Fotograf Beatles 
(2022) vzpomíná na Deža Paul McCartney: „Když jsme se fotili, 
řekl: Vyskočte do vzduchu.” Tak vznikly rané ikonické fotografi e 
kapely. Sir Paul McCartney na Hoff manna vzpomíná také jako 

V Banské Štiavnici v domě Pod 
Červenou studňou se před sto deseti 

lety narodil Dezider Hoff mann 
(1912–1986), člověk, kterého od 

konce 60. let minulého století znal 
celý hudební svět jako jednoho 

z nejvýznamnějších fotografů. Byl 
„dvorním“ fotografem Th e Beatles, 

a to už od začátků jejich kariéry. 
Ve výpovědích pamětníků zaznívá, 
že Hoff mann byl jeden z těch lidí, 

kteří umí zprostředkovávat kontakty 
a dokáží druhé představit veřejnosti.

Dežo
Hoffmann 

fotograf Beatles
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Elton John, Th e Kinks, Herman´s Hermits, Th e Shadows, Cliff  
Richard, Charlie Chaplin, Marlon Brando, Sophia Loren, Tom 
Jones, Stevie Wonder, Johnny Cash, Diana Ross, Bob Dylan, 
Duke Ellington, Louis Amstrong a mnoho dalších.

Dokumentární fi lm Dežo Hoff mann – Fotograf Beatles je v čes-
kých kinech uváděn od 17. listopadu 2022 a jeho premiéru fi nan-
čně podpořilo DOMUS SM V ČR.

Alexandra Brocková
Fotografi e: Trigon Production a Mirius Film Distribution

POUŽITÉ ZDROJE:
• Dežo Hoff mann – Fotograf Beatles [fi lm]. Režie Patrik LANČARIČ. 

Slovensko, 2022.
• NOVÁK, Ladislav. Hemingway ho zachránil, Sinatra letěl přes půl 

světa, pohřeb mu zaplatil McCartney. Dvorní fotograf Beatles, Dežo 
Hoff mann. In: Zápisník zahraničních zpravodajů [rozhlasový pořad]. 
ČRO – Radiožurnál, 14. 9. 2022, 13:33.

• Rodný dom Deža Hoff mana [online]. OZ Rodný dom Deža Hoff manna: 
©2020 [cit. 6.11.2022]. Dostupné z: https://www.dezohoff mann.sk/.

na velmi dobrého přítele. Když pan Fotograf 26. března 1986 
v  Londýně zemřel, Sir Paul McCartney pomohl zaplatit jeho 
pohřeb. Pohřben je na židovském hřbitově v  londýnské čtvrti 
Golders Green.

S  liverpoolskou kapelou se Hoff mann setkal poprvé v  roce 
1962. Navzdory tomu, že mu tehdy bylo už padesát, začal s nimi 
novou kapitolu svého života. Z výpovědí pamětníků v dokumen-
tu i z jiných materiálů, které se povedlo tvůrcům fi lmu nasbírat, 
je patrné, že velmi energickou. K Beatles se dostal zdánlivě nepa-
trným rozhodnutím – do redakce přišla v růžové obálce stížnost 

fanynky, že magazín o  kapele neinformuje, navzdory tomu, že 
v Německu už vydala desku. Byl ve správnou chvíli na správném 
místě a využil toho. Pakliže by Deža tato výtka nechala chladným 
jako zbytek redakce, udělal by osudovou chybu. Do Liverpoolu se 
za opomíjenou kapelou vydal a  riskoval pracovní místo, protože 
místo tří hodin strávil s mladíky tři dny. Nefotil je u podepiso-
vání smlouvy, jak požadoval manažer kapely v souladu s dobovým 
územ – fotky celebrit v 60. letech byly studiové, statické a naa-
ranžované. Dežo Hoff mann Beatles raději nafotil venku a z  jeho 
portrétů dýchal život a přirozenost. Pracoval totiž s umělci vždy in-
dividuálně a jeho osobitý styl byl později velmi vážený. Například 

Frank Sinatra si pro fotku od Hoff manna přiletěl až z New Yorku. 
Za celý život nafotil víc záběrů Beatles než kdokoliv jiný, zazna-
menal všechny významné události jejich kariéry. V  posledních 
aktivních třiceti letech svého života se mu povedlo vytvořit víc jak 
milion snímků. A to nejen ze špiček hudební sféry. Před objekti-
vem jeho fotoaparátu stáli například Frank Sinatra, Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, Dusty Springfi eld, Th e Animals, Marilyn Monroe, 
Laurence Olivier, Pink Floyd, Th e Cream, Mick Jagger, Roling 
Stones, Jerry Lee Lewis, Th e Yardbirds, Th e Who, Th e Searchers, 
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Jan Hraběta, 
Jana Magdoňová: 
Přes Zábradlí k Cimrmanům
(Nakladatelství XYZ, 2022)
Možno aj vás niekedy zaujalo, že sa vo fi lme popri hlavných 
hviezdach na chvíľu objavia aj úžasné herecké typy, ktoré sa síce 
na plátne či na obrazovke sotva mihnú, prípadne prednesú krát-
ku repliku, ale zanechajú nezabudnuteľný dojem, pretože majú 
svoju významovú váhu, aj istý kolorit. Takým hercom je aj Jan 
Hraběta (nar. 10. mája 1940 v Zlíne), ktorý patrí už dlhé roky 
neodmysliteľne k  „základnému kádru“ Divadla Jári Cimrmana 
(po Zdeňkovi Svěrákovi a Miloňovi Čepelkovi je dnes tretím naj-
starším členom súboru). Aj keď o hereckej kariére on sám nikdy 
vážne neuvažoval. Teda nie v tom zmysle, že by divadlu a fi lmu 
venoval veľkú väčšinu svojho života. Pôvodne vyučený elektro-
mechanik, ktorý sa živil aj ako šofér a opravár motorov, mal však 
v  sebe umelecké sklony, a  tak sa po absolvovaní základnej vo-
jenskej služby prihlásil na večernú umeleckú školu. Poctivo do 
nej dochádzal celý rok, no potom dostal ponuku stať sa osvet-
ľovačom v Divadle Na zábradlí a bolo po štúdiách. Ale tým sa 
zároveň začala obdivuhodná Hrabětova takmer polstoročná cesta 
divadlom, fi lmom, rozhlasom i televíziou, ktorá trvá dodnes.

Aká to bola cesta, kadiaľ viedla, aké boli jej zákruty a zákutia, koho 
na tejto ceste Jan Hraběta stretol a spoznal, čo ho ovplyvnilo, čo mal 
rád a čo rád nemal, o tom všetkom – a mnohom ďalšom – hovorí vo 
svojej spomienkovej knihe (v spoluautorstve s Janou Magdoňovou) 
Od Zábradlí k Cimrmanům s predslovom Zdeňka Svěráka. Už názov 
tejto knihy naznačuje, ktoré sú základné body Hrabětovej ľudskej 
a umeleckej topografi e, ako aj v istom zmysle repertoárový rozsah, 
ktorým vo svojom umeleckom živote prešiel a ktorý, aj keď nebol 
nikdy takpovediac „hercom veľkých rolí“, si zručne osvojil, vráta-
ne výraznej rozdielnosti divadelného poňatia a umeleckých poetík, 
resp. výrazových prostriedkov vo fi lme či v televízii.

Ako to už chodí, aj v Hrabětovom živote zohrala kľúčovú úlohu 
náhoda. Ako osvetľovač v Divadle Na zábradlí počul vari päťdesiat-
krát monológ z Havlovej hry Záhradná slávnosť. Keď v roku 1978 
prešiel spočiatku ako kulisár a neskôr ako osvetľovač k Cimrmanom 

SLOVENSKÁ 
A ČESKÁ 
KNIŽNICA

a krátil si chvíľu opakovaním tohto monológu, počul ho člen súboru 
Miloň Čepelka a už to išlo. Pravda, medzitým a okolo toho bolo 
amatérske vystupovanie. Ako prvé v roku 1975 v Horných Počer-
niciach v zakázanej Havlovej hre Žobrácka opera, neskôr už pravi-
delné účinkovanie u Cimrmanov, ako aj prienik do televízie a fi lmu. 
Možno povedať, že vari práve sedemdesiate roky minulého storočia 
sú v Hrabětovom spomínaní tie najzaujímavejšie. To znamená nie-
len spomienky na jeho herecké začiatky, ale aj na jeho dôvernejší 
kontakt s českým politickým a umeleckým disentom, vrátane poli-
cajných výsluchov v období Charty 77. (S čím súvisí okrem iného aj 
zábavná vsuvka o tom, ako mu eštebáci vypísali ospravedlnenku do 
práce.) Hraběta mal napokon aj dôvod, prečo sa stotožňoval s disi-
dentským hnutím: jeho otca ako poctivého baťovca (táto prezývka 
Hrabětovi medzi cimrmanovcami aj prischla) odsúdili komunisti po 
svojom nástupe k moci bez súdneho procesu na tri roky.

Jan Hraběta má za tých takmer päť desaťročí na svojom konte 
desiatky úloh (za všetky spomeňme vo fi lme napríklad Nejistá se-
zóna, Postřižiny, Vesničko má středisková, Lotrando a Zubejda, 
Vratné láhve, zo seriálov spomeňme Doktor Martin, Horákovci, 
Ohnivý kuře či Vyprávěj a u Cimrmanov napríklad Béda Síra 
z  hry Akt, správcová z  Lijavca, praotec Čech z  Českého neba 
alebo Sváťa Pulec zo Švestky). Jeho spomínanie nie je iba čítaním 
o ceste k divadlu či o práci vo fi lme a televízii, ale aj sklíčkom 
v historickej mozaike krajiny, cez ktoré možno vidieť širší spo-
ločenský i sociálny kontext. V tomto je kniha jedinečná, napo-
kon ako každý podobný memoárový titul, v ktorom je vtipnosť 
a múdrosť rozprávača presne zasadená do kulís svojej doby.

Christopher Shaffer: 
Moon over Sásová
(L & R Publishing, 2021)

Druhá kniha, ktorú chceme v našej decembrovej rubrike predsta-
viť, nie je celkom typická. Teda je to normálna kniha, ale nie je na-
písaná po slovensky a na Slovensku doposiaľ nevyšla. No nazdávame 
sa, že stojí za zmienku a bližší pohľad, pretože je napísaná o Sloven-
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sku. Jej autorom je rodák z Alabamy Christopher Shaff er, aktuálne 
riaditeľ knižnice na Troy University vo svojom rodnom štáte, ktorý 
nemá so Slovenskom priame ani nepriame rodinné zväzky. V roku 
1991 sa ako dvadsaťročný študent Auburnovej univerzity vybral 
v rámci univerzitného vzdelávacieho programu do Prahy, kde narazil 
na oznam, že sa hľadajú učitelia angličtiny. A tak sa prihlásil. O dva 
roky neskôr, dva týždne po rozpade Československa, sa v treskúcej 
januárovej zime a peripetiách s kaziacim sa maličkým automobilom 
Fiat Uno objavil v Banskej Bystrici.

Práve Shaff erove zážitky a dojmy z poldruharočného poby-
tu v Banskej Bystrici sú hlavnou témou jeho nedávno vydanej 
knihy Moon over Sásová (Mesiac nad Sásovou) s  podtitulom 
Skúsenosti jedného Američana z učenia na Slovensku po skonče-
ní studenej vojny. Prečo Sásová? Možno mnohí neviete, ale ide 
o dedinku (dnes je to už mestská časť) Banskej Bystrice, kde 
Shaff er počas svojho pobytu žil. Podkladom k napísaniu knihy 
boli jeho listy domov rodine, ktoré boli v čase, keď neexistovali 
mobily a  internet a za telefonáty za oceán sa platili horibilné 
sumy, jeho hlavným komunikačným spojením s  takpovediac 
vonkajším svetom. Využíval však aj poznámky zo svojho den-
níka a fotografi e.

Shaff erova spomienková kniha po takmer tridsiatich rokoch 
od pobytu na Slovensku je v istom zmysle zákonite plná príbe-
hov so skôr láskavým, trochu sentimentalizujúcim podtónom, 
ako to už býva pri takýchto typoch kníh. Pritom obraz, ktorý sa 
mladému Američanovi v prvých rokoch samostatnosti Sloven-
ska naskytol, nebol práve najvábnejší. „Tie sídliskové paneláky, 
ktoré som videl, to nebolo práve najromantickejšie prostredie,“ 
píše vo svojej knihe. Spočiatku bol týmto prostredím vystra-

šený. „Ani som nevedel trafi ť, kde to vlastne bývam, všetko to 
bolo také rovnaké.“

Shaff er si spomína, že jeho rodina nebola veľmi nadšená, že sa 
chce vybrať do neznámej postkomunistickej krajiny. Presadil si 
však svoje a dnes to neľutuje. „Bola to skvelá doba,“ píše. No sú-
časne konštatuje, že krajina bola plná rozporov najmä v ľudskom 
myslení. Shaff er to pripisuje nielen dedičstvu štyridsiatich rokov 
komunizmu, ale aj zmätku v hlavách ako výsledku civilizačnej 
kolízie so slobodným svetom. To sa týkalo hlavne predsudkov 
voči menšinám, predovšetkým Rómom.

Shaff erove spomienky odrážajú atmosféru radikálnych zmien 
na Slovensku po roku 1989 z pohľadu cudzinca, ktorý sám, ako 
sa priznáva, prichádzal do krajiny s istými predsudkami, presnej-
šie povedané so skreslenými a dosť naivnými predstavami o ži-
vote a ľuďoch vo východnej Európe. Najväčšmi zo všetkého ho 
v porovnaní so životom doma v Amerike prekvapilo, ako málo 
stresu bolo v  tej dobe napriek všetkému medzi ľuďmi a ako si 
dokázali užívať život i v dobovej neľahkej ekonomickej situácii.

Shaff er sa na Slovensko odvtedy už niekoľkokrát vrátil, pre-
tože, ako sám hovorí, cítil sa tam napriek všetkému ako doma. 
Kniha jeho spomienok je príjemným čítaním o čase, na ktorý 
sme už mnohí vari zabudli. Práve preto je dobré si aj prostredníc-
tvom spomienok obyčajného Američana pripomínať, že za tých 
uplynulých tridsať rokov Slovensko prešlo obrovský kus cesty od 
polozabudnutej východoeurópskej provincie k  modernizujúce-
mu sa európskemu štátu, hoci mnohé zákruty a slepé uličky sme 
si na tejto ceste naozaj mohli odpustiť. Aj preto by bolo dobré, 
keby si táto knižka našla slovenského vydavateľa. Možno k tomu 
prispeje aj táto krátka recenzia. Igor Otčenáš, foto: zdroj internet
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V dňoch 6. – 8. septembra 2022 
sa uskutočnil v priestoroch Štátnej 
vedeckej knižnice (ŠVK) v centre 

Slovenska, v Banskej Bystrici (v meste, 
v ktorom sa dohrávali rozhodujúce 

udalosti v novodobých dejinách 
Slovenska) – už 16. zjazd Slovenskej 

historickej spoločnosti pri Slovenskej 
akadémii vied (SHS pri SAV). 

Záštitu nad podujatím mal predseda 
Banskobystrického samosprávneho 

kraja Ján Lunter.

16. zjazd 
Slovenskej 
historickej 
spoločnosti 

pri Slovenskej 
akadémii vied

V prvý deň (6. 9. 2022) sme si mohli vypočuť príhovory spo-
luorganizátorov a hostí a zúčastniť sa slávnostného odovzdá-

vanie Cien SHS a Plakiet SHS.
Úvodné slovo patrilo PhD. Rastislavovi Kožiakovi, PhD. – vedú-
cemu Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a  zároveň predsedovi SHS, ktorý povedal: „Päť rokov v  živote 
človeka je pomerne dlhá doba. Môžeme to povedať aj o  inšti-
túciách alebo profesijných spoločnostiach, ako je Slovenská his-
torická spoločnosť? Ekonómovia pre päťročné obdobia zostavujú 
strednodobé plány, neskôr robia hĺbkovú bilanciu... Prvé bilanč-
né obdobia SHS pri SAV mali rôznu dĺžku. Prvý zjazd SHS bol 
v  r. 1946 v Piešťanoch, druhý v r. 1948 v Košiciach a ďalší až 
v r. 1959 v Bratislave. Skúsenosti ukázali, že pravidelné bilanco-
vanie má svoj zmysel hlavne kvôli plánovaniu práce slovenskej 
historickej obce, najmä výstupov jej členov, ich fi nancovania 
a potom ich prirodzených publikačných, prednáškových, výstav-
ných a iných výstupov. Náš posledný 15. zjazd sa konal v r. 2016 
v Skalici, ale plánovaný zjazd (2021) narušil nový fenomén, pan-
démia covid-19. Pre historikov neboli pandémie rôznych nemocí 
neznámou témou – mor, cholera, čierne kiahne... Boli sme pre-
svedčení, že ostali len súčasťou minulosti, nestalo sa. Obdobie 
pandémie covidu-19 neprialo základnému výskumu. Najviac 
sme to pocítili pri jeho plánovaní v archívoch doma i v zahrani-
čí. Tie na základe vládnych nariadení zatvorili, resp. postupne aj 
otvorili, ale v značne obmedzenom režime poskytovania svojich 
služieb. Podobná situácia bola aj v knižniciach, ktoré ešte stále, 
i napriek elektronizácií nášho života a aj výskumov sú zásadnými 
platformami, v ktorých historik bádateľsky pracuje a z ktorých 
žije! Ale napriek tomu i  v  covidových rokoch 2020 – 2022 sa 
rodili nové diela, či už individuálne aj kolektívne monogra-
fi e, vedecké zborníky, napĺňali sa odborné časopisy vedeckými 
štúdiami. A výsledok? Do súťaže SHS v jednotlivých kategóriách 
boli zaslané desiatky titulov. Bolo problém vybrať víťaznú prácu.

Cenu SHS pri SAV za rok 2021 získala v kategóriách:

• vedecká práca: Civitas nostra Bardfa vocata od M. Fedorčákovej
•  vedecko-popularizačná práca: Židia v 1. ČSR 

do K. Meškovej-Hradskej
•  edícia prameňov: Autentický protokol Bratislavskej kapituly 

(1504 – 1513) od B. Csiba.

Ešte zo všetkých podujatí spomeniem stretnutie s pracovníkmi 
katedier histórie a archívnictva na UK v Bratislave (2018). Te-
maticky bolo venované prvému predsedovi SHS profesorovi 
Danielovi Rapantovi. Práve na ňom vedenie univerzity vyjadrilo 
verejné ospravedlnenie nestorovi modernej slovenskej historio-
grafi e i  jeho rodine za príkoria, ktoré mu boli spôsobené v 50. 
rokoch minulého storočia v súvislosti s jeho profesijnou degra-
dáciou na univerzite. Verím, že posolstvo tohto gesta môže byť 
inšpiráciou pre intenzívnejší výskum Rapantovho miesta nielen 
v dejinách našej SHS, ale aj slovenskej historiografi e. Opäť je to 
jedna z dôležitých a stále aktuálnych výziev pre našu spoločnosť.“ 
Následne zaznel hlas Daniela Rapanta zo zvukového záznamu 
z prvého zjazdu SHS v r. 1946.
Pán predseda SHS ešte spomenul, že od r. 2019 sa udeľuje Plaketa 
SHK pri SAV. Autorom grafi ckého návrhu plakety je akademický 
maliar Miroslav Cipár, žiaľ, taktiež podľahol covidu-19. Symbolic-
ky sa držiteľom prvej plakety stal prvý predseda SHS Daniel Ra-
pant in memoriam. Cenu prevzala jeho dcéra Helena Rapantová.

Pohľad na rokovanie historikov 
v rámci zjazdu SHS pri SAV 
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• Jan Mervart (Filosofi cký ústav Akademie věd České republi-
ky v Prahe): Marxismus bez Marxe: normalizační historiografi e 
v Československu
•  Agáta Šústová Drelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave): 

Náboženská sloboda alebo demokracia? Katolícky disent 
v historiografi i normalizácie

•  Štefan Šutaj (Katedra histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Výskum dejín maďarskej 
menšiny v normalizačnom období

2. blok: Pamäťové inštitúcie na Slovensku po roku 1989 
– transformácia a modernizácia? 

(garantka bloku: Martina Orosová)
• Martina Orosová (Pamiatkový úrad SR v Bratislave): Pamäťo-
vé inštitúcie na Slovensku po roku 1989 – transformácia a mo-
dernizácia?
•  Ondrej Podolec (Ústav pamäti národa v Bratislave, Katedra 

právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave): Pamäťové zákony 
a pamäťové inštitúcie po roku 1989 (legislatíva a jej aplikácia)

•  Marcela Domenová (Inštitút histórie Filozofi ckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove, Štátna vedecká knižnica 
v Prešove): Od bibliografi e k vede (vedeckovýskumná činnosť 
vedeckých knižníc na Slovensku)

•  Štefan Hrivňák (Archív mesta Bratislavy): Slovenské archív-
nictvo... nádej a vízie ponovembrovej éry verzus realita po 
tridsiatich rokoch

•  Peter Bárta (Historické múzeum Slovenského národného 
múzea v Bratislave): 30 rokov slovenských múzeí

3. blok: Obraz totalitných režimov vo vyučovaní dejepisu 
a vo verejnom priestore 
(garantka: Marína Zavacká, Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)
Panelová diskusia:
• Milan Ducháček (Katedra historie Fakulty přírodovědně-
-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci)
• Michala Lônčiková (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 
České republiky v Prahe)
• Jana Kerekrétyová (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa 
v Bratislave)

4. blok: Historici a historiografi a na Slovensku 
v globalizujúcom sa svete 

Za rok 2021 ju prevzali: prof. Mária Kohútová, PhDr. Elena Man-
nová, CSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
Dr. Kožiak pripomenul, že Plaketa SHS pri SAV má aj medziná-
rodnú podobu. Prvými ocenenými sa stali profesor E. Boisserie 
z Národného inštitútu východných jazykov a civilizácií v Paríži 
a prof. László Szarka z Historického ústavu Maďarskej akadémie 
vied v Budapešti. Za rok 2021 ju získal Dr.h.c. prof. Dr. Karl 
Schwarz z Rakúska.
Nasledoval medzinárodný workshop s názvom Historici, histo-
riografi a a dejiny vo verejnom priestore v krajinách V4 po roku 
1989. Išlo o  tému stále aktuálnu, lebo je istou sebarefl exiou 
profesionálnych historikov a  „tvorcov dejín“ nadväzujúcou na 
15. zjazd v Skalici.

Vystúpili na ňom:

• Dušan Kováč (Historický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave)
•  Denisa Nečasová (Historický ústav Filozofi ckej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne)
•  Maciej Górny (Historický ústav Poľskej akadémie vied 

vo Varšave)
•  Attila Simon (Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity 

Jána Selyeho v Komárne)

Vedecká konferencia s názvom Historici, historiografi a a dejiny 
vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989 bola rozdelená 
na štyri nasledovné bloky, ktoré moderovali ich garanti:

1. blok: Slovenská historiografi a pred rokom 1989 
(garant bloku: Adam Hudek)
• Adam Hudek (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave, Ústav 
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ČR v Prahe): 
Národ predurčený na socialistickú revolúciu. Marxistická inter-
pretácia slovenských dejín

Odovzdávanie ocenenia 
Plakety SHS pri SAV za rok 2021 
prof. Márii Kohútovej z rúk 
PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD., 
predsedu SHS pri SAV

Pohľad na 
rokovanie 
historikov v rámci 
zjazdu SHS pri 
SAV
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(garanti: Gabriela Dudeková Kováčová – Historický ústav SAV, 
v.v.i. v Bratislave) a Miroslav Michela

Panelová diskusia:
•  Dušan Zupka (Katedra všeobecných dejín Filozofi ckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave)
•  Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)
•  Ján Golian (Katedra histórie Filozofi ckej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku)
• Elena Mannová (Historický ústav SAV, v.v.i. v Bratislave)

Sprievodnými podujatiami boli:
•  výstavky materiálov a publikácií historických pracovísk 

a vydavateľstiev v priestoroch ŠVK spojené s predajom
•  prezentácia Vojenského historického ústavu v Bratislave 

v priestoroch Múzea SNP
•  prehliadka novej expozície Stredoslovenského múzea 

s odborným výkladom
•  beseda Ako sa na Slovensku popularizujú dejiny, o stave 

a formách popularizácie dejín na Slovensku (aj pre verejnosť): 
Tünde Lengyelová – historička, Juraj Červenák – spisovateľ, 
Jaroslav Valent – šéfredaktor časopisu Historická revue, Oliver 
Zajac – zástupca internetového portálu History Lab

•  beseda Oplatí sa na Slovensku vydávať knihy o histórii? 
s vydavateľmi historickej literatúry o súčasnom knižnom trhu 
na Slovensku (aj pre verejnosť): Jozef Hyrja – Vydavateľstvo 
Hadart Publishing, Daniela Dvořáková – Vydavateľstvo Rak, 
Peter Švorc – Vydavateľstvo UNIVERSUM, Rastislav Molda – 
Vydavateľstvo Society for Human Studies.

SHS pri SAV združuje odborné a regionálne sekcie – od sekcie archív-
nictva a pomocných vied, cez dejiny knižnej kultúry...

Okrem iného existujú aj bi-/trilaterálne komisie historikov: Sloven-
sko-česká, Slovensko-maďarská, Slovensko-francúzska, Česko-ne-
mecká, Slovensko-rumunská, Slovensko-poľská, Slovensko-ukrajin-
ská a Slovensko-ruská.
Slovensko-česká komisia historikov vznikla v r. 1994, tzn. nepretržite 
funguje už 28 rokov, ide teda o najstaršiu komisiu. Predsedníčkou 
českej časti komisie je Doc. Mgr. Denisa Nečasová, PhD. z Masary-
kovej univerzity v Brne (ktorá vystúpila v medzinárodnom worksho-
pe v prvý deň konferencie). Predsedom slovenskej časti komisie bol 
do r. 2015 PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV 
v Bratislave a od. r. 2015 prevzal túto funkciu prof. Roman Holec 
z UK v Bratislave.
Komisia sa koná tradične dvakrát ročne, zasadnutie vždy po jed-
nom na území každého štátu. Posledné na území Čiech sa konalo 
v Zlíne (2021) na tému Fenomén Baťa v česko-slovenských vzťa-
hoch. Na jar tohto roku sa uskutočnilo už 54. zasadnutie komisie 
s interdisciplinárnym seminárom na tému Česko-slovenské vzťahy 
a kultúra. Obnovuje sa podujatie pre učiteľov a archivárov v Liber-
ci, na jeseň 2022 privíta/ privítala členov komisie Praha s témou 
didaktiky dejepisu.
Najväčšie zmeny v rámci komisie sa uskutočnili pri vydávaní periodi-
ka Česko-slovenská historická ročenka. Po 22 rokoch (2009 – 2022) 
začala v novom modernom šate vychádzať dvakrát ročne (r. 2021) 
ako recenzovaný vedecký časopis (ISSN 1214-8334). Je snahou ko-
misie dostať ročenku v čo najväčšej miere do medzinárodných data-
báz a spraviť z nej živé a aktuálne periodikum.
V súčasnosti sa aj z iniciatívy predsedov jednotlivých komisií intenzív-
nejšie obnovili kontakty s Ministerstvom zahraničných vecí SR, ktoré 
deklaruje význam spoločných kontaktov historikov. Pevne veríme, že 
všetky nové výzvy sa nestanú len prianím a výsledky slovenských i čes-
kých historikov budú akceptované aj vo svete.    

Text a foto: Iva Poláková

Výstavky materiálov 
a publikácií historických pracovísk 
a vydavateľstiev v priestoroch ŠVK 
spojené s predajom
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Milé deti,
vianočný Oriešok je celý o tmavých nočných obrázkoch, lebo všetky 
vianočné zázraky sa dejú v noci. Mária s Jozefom prišli do mesta 
Betlehem v noci za tmy, malý Ježiš sa tiež narodil v noci a my, 
keď sa schádzame na Štedrý deň, aby sme oslávili jeho narodenie, 
sedíme pri večernom stole, vonku je temná tma a čakáme na všetky 
zázraky, darčeky, teplo, veselo, úžasné jedlo a hlavne 
pokoj a pohodu.

Vánoce
Mám tatínka, kterého dědeček byl Slovák z Košic. Trochu si na něj pamatuji. 
Babička vyrůstala v Žilině, kde prý bývali krásné Vánoce.

Vánoce na Smíchově
Vánoce slavíme spolu. Vánoce se slaví kvůli narození Ježíše Krista a kvůli jeho 
dobrotě se dávají dary. Většina lidí slaví Vánoce, ale bohužel většina lidí zapomněla, 
proč se Vánoce slaví. V jiných státech se Ježíškovi říká děda Mráz, v jiných zas 
Santa. Já osobně slavím Vánoce se svou rodinou. Jako slavnostní jídlo jíme kapra 
a bramborový salát. Pak se chvíli pomodlíme. Zpíváme koledy a jíme cukroví. 
Pak si navzájem dáváme dárky a hrajeme deskové hry. Podle mě jsou Vánoce 
skvělé. Ale ještě před Vánoci se před kostelem staví svítící andělé a před školou 
chlívek s oslíkem, ovcí, kozou a poníkem. Vánoce jsou svátek osvícení, protože jsou 
lidé hodní a dávají si dary.
Richard Nosek, 4 třída ZŠ, 9 let
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Slovensko a Vianoce
Moja stará mama hovorí, že najkrajšie Vianoce bývali na Slovensku. Keď chodila na I. stupeň ZŠ, bývala 
v Rajeckých Tepliciach. Bolo to v rokoch 1956 – 1960. Na sv. Ondreja chodila s kamarátkou strašiť 
bojazlivejšie dievčatá. Už o piatej bola tma, a tak sa schovali pod mostík cez Kuneradku, omotali sa 
reťazami, ujúkali...

Mikulášske obchôdzky boli zakázané. Ale dedo Mráz v Rajeckých bol zážitok. Mal koňa, sane plné 
darčekov i Snehurku. Dedo Mráz bol súdruh učiteľ v obrovskom kožuchu a baranici a Snehurka najkrajšia 
učiteľka v kožúšku. Cez park sa doviezli do zotavovne Baník. Cestou okolo saní tancovali snehové 
vločky, žiačky tak 7 – 9-ročné oblečené v bielych sukničkách z krepu a v bielych svetríkoch. Bola im 
bohovská zima, ale tancovali, aby sa zahriali. V kinosále dedo Mráz rozdal darčeky 
a premietal sa ruský film. Darčekmi boli krabice s vianočným cukrovím, tu i tam knižka, 
ktorú pribalili dedovi Mrázovi rodičia.

Cukroví piekli dievčatá s mamičkami – medvedie labky, 
linecké koláčiky s drienkovým lekvárom, perníčky, 
vanilkové rohlíčky.
Najobľúbenejšia bola varená domáca čokoláda. 
Kolekcie neboli, varenou, do staniolu zabalenou 
čokoládou sa zdobil stromček. Boli to medvedie labky, 
hviezdičky, motýle, konská i prasačia hlava, kohút. 
Balili sa do strieborného staniolu a na stromčeku vraj 
boli pekné. Aj chutné, lepšie ako dnešná čokoláda, 
tvrdí stará mama. Sľúbila, že toho roku ju uvarí. 
Potrebuje nejaký tuk, škrob, cukor a kakao.

Nebola telka, len rozhlas. Pri počúvaní stará 
mama a prastará mama plietli vianočné darčeky. 
Stará mama plietla len šály, iné nevedela. Sedeli 
v kuchyni, v iných izbách sa nekúrilo, lebo bolo 
málo uhlia. Potrebovali ho hute a železiarne. 
Babička s prababičkou chodili do lesa zbierať suché 
konáre a šušky. Ale keď napadol sneh, bolo treba 
siahnuť do pivnice, kde sa skrýval prídel 5 q uhlia.

Na Štedrý deň sa zakúrilo v obývačke, bola rybacia polievka, zemiakový šalát, obaľované pstruhy, ktoré 
prastarý otec nachytal na Rajčianke, jablkové rezy, cukroví. Pod stromčekom bol betlehem vystrihnutý 
z papiera a darčeky.
Stará mama nostalgicky spomína na drienky, ktoré chodila po prvých mrazíkoch zbierať na jasnočervený 
kyslý drienkový lekvár. Na stráni nad Rajeckými rástli kríky drienok.
Boli sme ich tam v lete so starou mamou hľadať, ale už tam nerastú. Sú tam domy i chaty. V uvedených 
rokoch bolo vlastne všetko zakázané. Nemalo sa ani chodiť na polnočnú. A často nebýval ani sneh – 
hovorilo sa im čierne Vianoce. Okolo Silvestra udreli mrazy, zamrzol rybník a chodilo sa korčuľovať.
Slovenské zvyky sa v týchto rokoch neprejavovali. Vtedajšie Vianoce boli vlastne rovnaké ako v Čechách, 
len sa odohrávali na Slovensku, v Rajeckých Tepliciach zamerané len na vtedajší nebohatý konzum.
Filip Nosek, kvarta G, Nymburk
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Trakyho Vánoce
Když byl Traky ještě malý dráček, letěli jednou s maminkou nad blízkou 
vesnicí. Byl to jeden z Trakyho prvních přeletů. Draci tenkrát sídlili 
v horách daleko za vesnicí, ale v zimě na severu v dračí zóně nebylo 
co lovit, a tak se museli čas od času přiblížit k lidskému území. Trakyho 
ale zásoby nezajímaly. Byl nadšený ze zimní krajiny. Všechno bylo 
bílé a hladké. Okénka lidských domečků teple svítila do tmy. Najednou 
uviděl Traky něco překrásného. Veliký majestátní strom, na kterém rostly 
stovky pestře barevných kulatých plodů. «Mami, mami, co je to za strom? 
Vypadá jako smrk, ale smrky přece nemají ovoce!“ Píštěl Traky nadšeně. 

Dračice se usmála. „To je vánoční stromeček. 
A ty kuličky na něm nerostou. Lidé je tam věší 

jako ozdobu.“ Trakymu tahle odpověď ale nestačila, 
naopak vyvolala mnohé další otázky. „A proč to lidé dělají? 

A co to jsou tyhle vánočníky?“ „Vánoce,“ opravila ho dračice. 
„To je takový lidský svátek.“ „A proč zdobí ten strom?“ 

„Já vlastně nevím Traky, lidé mají zvláštní zvyky.“
Dráček byl zklamaný. Neměl rád neobjasněné záhady. Za chvíli se 
ale rozveselil, vzpomněl si totiž, že jeden den v zimním období přináší 
skupinka lidí dary před jejich sluj. A ten den bude právě zítra. Počká si 
večer na ně a zeptá se jich proč zdobí ten velký stromek.
A tak dráček čekal a čekal, dlouho do noci, skoro se mu už zavírala velká 
žlutá očka, ale najednou uslyšel dychtění a zvuk táhnoucích sání. Už 
jsou tady! Zaradoval se. Vyskočil před sluj a zavolal: „Ahoj lidé, mám na 

vás otázku! Proč…“ nestačil ale větu dopovědět. 
Skupinka lidí začala křičet a utíkat pryč, co jim nohy 
stačily. Ten hluk probudil i matku dračici. „Traky, co 
tady děláš?“ Zeptala se přísně. „Chtěl jsem se lidí 
zeptat, proč zdobí ten strom. Ale oni utekli, nechali 
tady dokonce i svoje sáně a krávu, co na nich táhli.“ 
Řekl dráček smutně. „Lidé se nás bojí, Traky. Jsme 
mnohem větší než oni.“ Utěšovala dračice mládě. 
„Ale my přeci lidi nelovíme.“ Maminka se na Trakyho 
zahleděla. 
„Ale mohli bychom. A proto z nás mají strach.“
Traky rostl a rostl, ale na záhadu vánočního 
stromečku nezapomněl. Když byl dostatečně velký, 
vyrazil do světa. Prošel mnoho zemí. Díval se lidem 
do oken a poslouchal na střeše, co si o stromech 
povídají. Slyšel mnoho legend, někteří říkali, že 
je strom znamení života, jiní, že věčná zeleň 
jehličnanů přináší štěstí, pro některé znamenal 
strom svatou trojici a pro jiné připomínal strom 
poznání z Edenské zahrady. Význam a důvod jeho 
zdobení nebyl nikdy jednotný, zůstával pořád tak 
trochu tajemný. Jedno však Traky viděl ve všech 
vánočních okénkách. Rodiny a přátelé pohromadě. 
A tak se jednoho roku s mámou rozhodli strávit 
zimu poblíž města Český Krumlov. Na hoře zvané 
Dubík měli svou oblíbenou víkendovou sluj a rádi 
se v noci prolétávali nad krásným městem, které 
jim připomínalo doby minulé. Obyvatelé města vždy 
věděli, když se draci rozhodli pobývat na Dubíku, 
vždy se nad kopcem vznášel obláček dýmu, jako 
dračí vlajka. Věděli, že mají chystat oběť.
První den ráno Traky řekl mámě dračici tajemně: 
„Já už vím, mami, jak rozluštit záhadu stromečku.“ 
Počkal si toho večera na skupinku lidí, kteří jako 
každý rok vezli krávu jako oběť drakům. Počkal, až 
nechali svůj náklad před slují a odešli. Pak vychrlil 
na krávu oheň a krásně do zlatova jí opekl. Naložil 
si pečeni na záda a doletěl s ní až na náměstí 
uprostřed města. Tam ji opatrně položil. Lidé, kteří 

slyšeli z dálky svištěni dračích 
křídel se ukryli do domů. Postupně 
je ale vůně pečeně přilákala. 
Opatrně se k pečené krávě přiblížil 
nejdřív jeden statečný. Pak druhý 
a za chvilku už Krumlované 
hodovali. Propukla slavnost 
a veselí. Lidé vyvezli na náves 
sudy s pivem a brzy se rozezněla 
i kapela. Traky a maminka létali 
nad vesnicí, ale nikdo už se před 
nimi neschovával.
„Nerozluštil jsem sice záhadu 
stromu mami, ale za to jsem 
rozluštil záhadu Vánoc. Celé ty 
roky nám lidé nosili ke sluji vánoční 
dárky. A my jsme jim nikdy nic 
nedali. Proto se nás báli.“
Magdalena Sládková
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Vánoce u nás – v Kyjevě
Chci vám napsat o své rodině, o našich tradicích. Díváme se 
společně na pohádky a vánoční filmy. Milujeme film  Sám doma 
o Kevinovi. Každoročně o Vánocích připravujeme s maminkou želé 
dort, do něhož dáváme zakysanou smetanu a ovoce. Také pečeme 
kuře. Na Vánoce chystáme 12 různých jídel. Každý rok vymyslíme 
jeden nový salát, ale vždy máme na stole salát s kuřecím masem 
a ananasem. Moje máma ráda chystá tvarohový dort a já mám 
ráda želé s pečivem.
Každý rok kupujeme živý vánoční stromeček a zdobíme ho. Umělý 
odmítáme. Letos jsme koupili novoroční hračku tygra, příští rok to 
bude hračka králíček.
V Kyjevě jsme na Nový rok mohli jít na hlavní náměstí, kde je 
centrální největší vánoční strom. Vždy je tam hodně lidí a hezká 
atmosféra, vše je zábavné. Moje rodina ráda chodí na výstavy 
ledových figurek. Ještě máme jednoho velkého koníčka, a to 
bruslení. Užíváme si ho vespolek a vždy se hodně nasmějeme.
Bohužel tyto Vánoce a Nový rok (1. ledna) nebudou stejné jako ty 
předchozí…                     Karyna Hrabiichuk, 15 let, SOŠ Hranice

VÁNOCE
Je tradicí, že se moje rodina sejde na Vánoce u babičky a společně 
připraví tradiční ukrajinská jídla. Obvykle vaříme kutiu a knedlíky se 
zelím a knedlíky s bramborami, ale podle tradice by mělo být na 
stole 12 jídel.
Kutia je hlavním jídlem na Vánoce. Tradičně se kutia vyrábí z pšenice 
a medu, přidávají se k ní ořechy a rozinky. Kutia se připravuje odlišně 
nejen v každém regionu, ale také v každé rodině. Přidejte také uzvar, 
čokoládu, sušené meruňky nebo halvu. Kutia může být tekutá, nebo 
tuhá v závislosti na regionu. Na některých místech je kutia vyrobená 
z rýže. Jídlo má hluboký symbolický význam, protože pšenice, stejně 
jako obilí, ožívá každý rok, a proto je symbolem věčnosti.
Zelné a bramborové knedlíky. Knedlíky symbolizují sytost a hojnost. 
Libové knedlíky s bramborami nebo zelím musí být na vánočním 
stole. Knedlíky se podávají s vymazaným olejem, smaženou 
cibulkou nebo s houbovou omáčkou.           

Stanislav Mašyrenko, 17 let, SOŠ Hranice

Vianoce v mojej rodine
Volám sa Saša. Pochádzam z Ukrajiny, z mesta Charkov.
Vianoce v našej rodine oslavujeme 7. januára. Ale deň predtým, 6. januára, je Štedrý 
večer, čiže Bagata Kutja. V tento deň sa celá rodina zhromaždila pri slávnostnom stole, 
aby jedla kutju a 12 pôstnych jedál. Kutja sa vždy pripravovala z pšenice s prídavkom 
medu, maku a hrozienok. Na stole boli obyčajne halušky, dusená kapusta, zemiakový 
šalát s červenou repou a rybou, hríby, ryby, šišky a kompót. Zakaždým sa pripravovali 
iné jedlá bez pridania mäsa. Po 18. hodine sa schádzali príbuzní, aby sa pohostili kutjou 
a navzájom sa obdarúvali. Aj v tento večer sa chodilo koledovať – deti a dospelí sa 
zhromaždili 
v skupinách a vyobliekaní chodili k priateľom a známym, spievali vianočné koledy. Domov 
prišli s darčekmi a kopami peňazí. Vianoce sa oslavovali 7. januára. V tento deň sa všetci 
pozdravili slovami: „Narodil sa Kristus. Chváľme ho.“ A opäť sa pri slávnostnom stole 
zhromaždili príbuzní a priatelia. Oslavovali vždy veselo: Bolo tu čo jesť. Nesmie chýbať 
pečená klobása, mäso, želé, najchutnejšie šaláty. Na stole sú obľúbené nápoje a dobroty: 
cukríky, koláčiky, koláče. Vždy to bola veľká zábava.
     Alexander Haraim, 14 rokov, 8. trieda ZŠ Praha

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR. Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, 
Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093 • E-mail: anele@seznam.cz (Helena Nosková) • Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net • Grafi cká úprava 
Dominika Sládková Paštéková, dominika.pastekova@gmail.com. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 12/2022. Do tlače odovzdané 30. 11. 2022. 
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VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
31     BŘEZNA 2020 18.00
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Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafi ckých výstupech.

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Milan Dedek

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB
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Kontakt:  Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555, 
e-mail: franklin@franklin.cz
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Generální partner 

Českého tenisového svazu

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

Složení bez parabenů a chloridu 
sodného.

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

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči 
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem, 
fotostárnutím a zhoršením funkce 
přirozeného keratinu.

K barvení používáme výhradně značku 
GOLDWELL. Jednu z technologicky 
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/

www.hairsalon-no1.cz

ORIBE 
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Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,      ktorí chcú o sebe vedieť viac

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12                         
2020

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