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Výber z programov DOMUS SM v ČR na február – marec 2023
Február – Marec
Muzeum Českého lesa Tachov
Výstava Miesta posledného odpočinku Slovákov v Čechách, 
na Morave a Sliezsku. 
Výstava bola otvorená 6. decembra, potrvá do 4. marca. Podrobné 
informácie na www.muzeumtachov.cz
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR.
9. februára 14.00 hod.
Kino Evald, Národní třída, Praha 1, Bio Senior 
Piargy 
Slovenský fi lm o láske, vášni i nádeji. Dej sa odohráva na slovenskej 
dedine v predvečer II. svetovej vojny.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR.
11. februára  
Obecní dům Praha
Česko-Slovenský ples
Pripravila Slovensko-česká spoločnosť, mediálny partner DOMUS 
SM v ČR.
13. februára  14.00 hod. 
Gymnázium Broumov
Česko-slovenské osudy
Úvodný seminár k medzinárodnej konferencii slovenských a 
českých stredoškolákov 2023. Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka 
fi nančnej podpore MŠMT a ÚSZŽ SR.
23. februára  17.00 hod. 
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Fašiangový – masopustní podvečer
Posedenie s ľudovými zvykmi. Pripravil DOMUS SM v ČR 
a ANM vďaka podpore MK ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy. 
Vstup voľný.
7. marca  17.00 hod.  
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Od histórie a tradícií započatých v Nemecku v 13. storočí 
naprieč zvykmi národnostných menšín k Medzinárodnému dňu 
žien
Pripravili DOMUS SM v ČR a ANM vďaka podpore MK ČR 
a Magistrátu hl. Prahy. Vstup voľný.
13. marca  17.00 hod.  
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1
Otvorenie výstavy 
Obraz národnostných menšín vo vybraných regiónoch
Výstava je otvorená okrem nedele, potrvá do 30. 3. Viac informácií 
na www.kvkli.cz
Pripravili DOMUS SM v ČR a ANM vďaka podpore MK ČR 
a Magistrátu hl. mesta Prahy. Vstup voľný.

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.
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23. marca  17.00 hod. 
DNM, pracovňa redakcie mesačníka Listy Slovákov a Čechov
Marec, mesiac knihy
Výstavka nových slovenských kníh s komentárom. Pripravil 
DOMUS SM v ČR a ANM vďaka podpore MK ČR a Magistrátu 
hl. mesta Prahy. Vstup voľný.
30. marca  14.00 hod.  
Gymnázium Hranice 
Česko-slovenské osudy
Úvodný seminár k medzinárodnej konferencii slovenských 
a českých stredoškolákov 2023.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MŠMT 
a ÚSZŽ SR.

Pozvánka na fašiangový – masopustní podvečer

23. februára 2023
17.00 hod.
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OBSAH              
Vážení a milí čitatelia,
v nostalgickom januári žiarivé 
Vianoce ostali len spomienkou. 
Ľudia už nemajú k sebe blízko, 
počasie býva nevľúdne, hoci sa 
aj pár zasnežených dní objavilo 
a  možno ešte objaví. Tento ja-
nuár je poznamenaný voľbou 
prezidenta ČR. Kandidáti podľa 
médií zasa rozdeľujú spoločnosť. 
Ale tak to býva, aj vždy bolo. Za 
komunizmu sme nemohli preja-
viť slobodnú vôľu. Pri čítaní 
týchto riadkov už bude známe 
meno nového prezidenta a spo-
ločnosť bude naďalej rozdelená. 
Len totalita požaduje jednotu 
v  názoroch, pri voľbách atď. 
Každý má ale svoje predstavy, v slobodných voľbách ich realizo-
val. Dôležitý je dialóg dvoch rozdelených skupín, ale ten ešte asi 
nezvládame.
Fašiangy začali po Troch kráľoch a ich hlavné dni nastanú v polo-
vici februára. Boli to od stredoveku veselé sviatky, ktoré cirkev za-
kazovala pre vystrájanie bláznovstiev, maškarné sprievody, kritiku 
hodnostárov, v obciach richtárov, konšelov, remeselníckych maj-
strov i bohatých sedliakov. Veľa sa jedlo a pilo, tancovalo. Kriti-
zovaní sa údajne neurazili, urážky vracali, cenil sa vtip i oplzlosť.
Do fašiangových dní patril tzv. babský deň, keď miestne vydaté 
ženy prebrali na jeden deň vládu nad dedinou. Chodili po de-
dine, chytali mužov, mydlili ich snehom a holili tupou britvou. 
Dokonca aj radnica alebo obecný úrad im v  tento deň patrili, 
richtár s  konšelmi ich museli obsluhovať, nalievať víno, pivo 
i tvrdý alkohol. Ženy museli hojne kričať a robiť hluk, aby odo-
hnali zlých duchov od dediny. Z tohto babského dňa sa postupne 
vyvinul Medzinárodný deň žien, ktorý si v minulom storočí pri-
vlastnili komunisti. Slávil sa u nás hojne do roku 1990.
Prvé číslo 1–2 roku 2023 má menší počet stránok. V roku 2022 
sa dotácie na časopisy znížili, papier, služby a  všetko ostatné 
zdražilo. Radi by sme načas vydávali pôvodný počet stránok. Na 
www.klubsk.net nájdete č. 3 s  programom na apríl, vytlačené 
a rozoslané bude koncom marca.
S ospravedlnením

Helena Nosková, január 2023

Ilustrácia: Dominika Sládková Paštéková
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Aké sú vaše kontakty s Prahou, majú nejakú rodinnú tradíciu?
V Prahe som síce nežil, neštudoval, ale moji predkovia k nej 

mali vrúcny vzťah. Musím spomenúť môjho starého otca, mo-
ravského Slováka Jana Babíka, ktorý dokončil vysokoškolské štú-
dium farmácie v roku 1919 na Karlovej univerzite v Prahe. Začal 
síce študovať na univerzite vo Viedni, ale počas prvej svetovej 
vojny musel narukovať do rakúskej armády a prerušiť štúdiá. Ke-
ďže sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, vznikol nový štát, záverečné 
skúšky, štátnice i promóciu absolvoval v Prahe.
O mnoho hlbšiu brázdu vyryl ale jeho švagor, brat vašej starej 
mamy, Ján Bohúň.

Moja stará mama mala dvoch bratov, spisovateľov a novinárov, 
Ema a Jana Bohúňovcov, ktorí síce boli v mnohom podobní, ale 
aj v mnohom odlišní. Kým Emo bol silný antikomunista a známy 
bratislavský bohém, Jano inklinoval k ľavicovému hnutiu a milo-
val slovenské hory.
Ale napokon svoj život spojil s Prahou?

To je pravda. Možno aj pre históriu Slovákov v  Prahe bude 
zaujímavé, keď sa o tejto pozoruhodnej postave rozhovorím pod-
robnejšie. Jano Bohúň, aj keď bol zo slušne situovanej rodiny, 
otec bol bohatý ružomberský obchodník a matka zemianka s pre-
dikátom de Hora, sa stal sympatizantom ľavicového hnutia po 
prvej svetovej vojne. Bol redaktorom Pravdy chudoby a Proletár-
skej nedele, spolupracovníkom skupiny DAV a blízke priateľstvo 
ho viazalo k Vladimírovi Clementisovi a Lacovi Novomeskému. 
V tridsiatych rokoch sa utiahol do samoty hôr a v Nízkych Tat-
rách a  na Martinských holiach pôsobil ako chatár. Ani tu ne-
prestával tvoriť, o  čom svedčí jeho román Liptovská tragédia, 
ktorý uverejňoval na pokračovanie v  časopise Nový život. Po 
druhej svetovej vojne sa oženil s  Pražankou Helenou Meliche-
rovou a rozhodol sa opustiť svet slovenských hôr a žiť v Prahe. 
Neskôr sa stal riaditeľom hotela Paríž. Tento hotel, ktorý v 50. 
a 60. rokoch patril k najlepším pražským hotelom, sa v tom čase 
stal nepísaným strediskom života Slovákov v Prahe. Neviem, či 
vtedy mali Slováci nejaké ofi ciálne centrum v Prahe, ale v hoteli 
Paríž sa v tom čase pravidelne stretávali pražskí Slováci, študen-
ti, úradníci, umelci, vedci i  vládni a  stranícki funkcionári. Ján 
Bohúň v hoteli zriadil Slovenskú izbu, kde sa podávali slovenské 

Ján BÁBIK (1956) pracoval 
v Slovenskom rozhlase v rokoch 

1979 – 2003 najprv ako redaktor 
literárnej redakcie a po roku 1995 

ako vedúci redakcie umelecko-
dokumentárnej publicistiky. 

Pripravil okolo tristo literárnych 
a dramatických pásiem, dramatizácií 
z diel slovenskej i svetovej literatúry, 
životopisných hier o osobnostiach 

kultúry a dejín. Venuje sa politickým 
procesom v päťdesiatych rokoch. 
Je autorom štvordielneho cyklu 
rozhlasových dokumentov Múzy 

za mrežami o osudoch slovenských 
spisovateľov väznených v tomto 

období. Za prvú časť cyklu získal 
hlavnú cenu na rozhlasovom 

festivale PrixBohemia, Novinársku 
cenu Nadácie otvorenej spoločnosti 
a Hlavnú cenu Literárneho fondu. 

Pripravil aj cyklus rozhlasových 
dokumentov Zradení povstalci 

o prenasledovaných účastníkoch SNP 
v čase totality. Napísal knihu Klenoty 

v tónoch o vzniku slovenských 
hymnických piesní.

Český 
rozhlas

 nezabúda
Hovoríme s rozhlasovým 
autorom Jánom Bábikom
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špeciality, najmä obľúbené bryndzové strapačky. Bohúň sa sta-
ral aj o ubytovanie Slovákov, ktorí prichádzali na služobné cesty 
do Prahy. Nejeden slovenský spisovateľ mi neskôr povedal: „Keď 
som nemohol nájsť v Prahe nocľah, Bohúň vždy niečo vymyslel 
a zariadil, aj keby ma mal prenocovať v kúpeľni.“

Musím podotknúť, že ujo Jano so svojou manželkou boli ty-
pickí Čechoslováci, v Čechách a v českom prostredí rozprávali 
po česky, na Slovensku a so Slovákmi po slovensky. Do penzie 
odišiel koncom 60. rokov a tým zanikla aj Slovenská izba i cen-
trum Slovákov v hoteli Paríž. Obdobie riaditeľovania Jána Bohú-
ňa v hoteli Paríž by si v budúcnosti zaslúžilo rozsiahlejšiu štúdiu, 
pretože by výrazne vyplnilo biele miesta v histórii Slovákov žijú-
cich v Prahe.
Spomínali ste, že Ján Bohúň, rovnako ako aj jeho starší brat 
Emo bol spisovateľ, venoval sa v Prahe aj literárnej tvorbe?

Starší brat Emo bol pre Jana napriek rôznemu politickému 
názoru veľkým vzorom, a  žiaľ, aj v  tom povedal by som nie 
najpozitívnejšom zmysle. O  výnimočnom rozprávačovi brati-
slavskej bohémy Emovi Bohúňovi jeden literárny kritik napí-
sal, že si svoj talent prerozprával v  spoločnosti a  len časť zo 
svojich skvelých zaprášených historiek napísal. Aj Jano bol 
v tomto podobný, veľa rozprával, vtipne a zaujímavo, ale málo pozatýkali a uväznili. Ich utrpenie bolo o to väčšie, že ho spôsobili 

vlastní ľudia – preto Zranená jazva, ktorá sa hojila po nacistoch 
a bola teraz znovu otvorená.“ Novela mala byť sfi lmovaná, sce-
nár mal napísať sám autor a fi lm režírovať oskarový režisér Ján 
Kadár. Žiaľ, kvôli Janovej zaneprázdnenosti, ale aj kvôli zmene-
nej politickej situácii po sovietskej okupácii a Kadárovej emig-
rácii sa fi lm nenatočil. Keď som v roku 2006 pri stom výročí 
narodenia Jána Bohúňa napísal o ňom článok do krajanského 
časopisu v Čechách, do redakcie prišiel režisér Juraj Herz a mal 
záujem sfi lmovať knihu. Žiaľ, ani to sa nepodarilo.
Iste je váš strýko zaujímavou postavou Slováka v Prahe. A aké 
boli vaše kontakty s vtedy hlavným mestom Československa?

V Prahe som bol niekoľkokrát i ako malé dieťa, ale v pamäti 
mi utkvel najmä týždeň v čase jarných prázdnin v marci v roku 
1969, keď som mal trinásť rokov. S otcom som pochodil mnoho 
pražských pamiatok, múzeí, boli sme aj dvakrát v divadle, nav-
štívili sme aj hospodu U  kalicha. Po druhom víťazstve našich 
hokejistov nad Sovietskym zväzom 4:3 sme triumf oslavovali 
s otcom na Václavskom námestí.
Aká tam bola atmosféra?

Vynikajúca, euforická, radostná, ľudia sa veselili, pripíjali si na 
zdravie, neznámi ľudia sa od radosti objímali, tancovali, gratulo-
vali si, skandovali Za srpen, za srpen! Utkveli mi v pamäti heslá 
– Z Tarasova (tréner sovietskych hokejistov, ktorý si stále niečo 
zapisoval) notesa, budem sázet matesa! Alebo Sibiř to je krásný 
kraj, Raguline, tam si hraj!
Chodievali ste do Prahy aj počas vysokoškolských štúdií?

Veľmi často, a  to pracovne. Keďže som si popri štúdiu pri-
vyrábal ako turistický sprievodca cestovnej kancelárie Čedok, do 
Prahy som chodil obrazne povedané ako na klavír. Tu musím po-
vedať, že turistické vychádzky zabezpečovala Pražská informačná 
služba, ale kolegovia ma upozorňovali, že nie je veľmi spoľahlivá 
a stalo sa párkrát, že pražský sprievodca neprišiel a turistov som 
po Prahe musel povodiť sám. Na druhej strane pražskí sprievod-
covia boli veľmi erudovaní, takže keď prišli, mnoho som sa aj ja 
naučil a  znalosti o Prahe som využil pri prehliadkach, keď ab-
sentovali.

písal. Chcel by som upozorniť na jednu jeho knihu, ktorú na-
písal v polovici 60. rokov, je to novela Zranená jazva. Opísal 
v nej osud židovského ľavicového intelektuála, odbojára, ktorý 
sa stal v 50. rokoch obeťou politického procesu. Kniha mala 
úspech, priaznivo ju podľa výskumu Štefana Druga hodnotili 
aj zahraničné časopisy Jewish Chronicle in London, La Presse 
nouvelle, Israelitische Wochenblatt für die Schweiz in Zürich 
a ďalšie. V rozhovore v denníku Práca Ján Bohúň o vzniku kni-
hy povedal: „Za slovenského štátu som sa usiloval pomáhať Ži-
dom. Kamaráta som schoval v bunkri neďaleko chaty a potom som 
spolupracoval pri jeho ilegálnom úteku do Švajčiarska. On sa, žiaľ, 
už do vlasti nevrátil. Ale prišli iní, niektorých z nich v 50. rokoch 

 Ján Bohúň, bývalý riaditeľ hotela Paríž 
v Prahe, už na dôchodku, 70. roky
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Po skončení štúdií ste začali pracovať vtedy v  Českosloven-
skom rozhlase na Slovensku v Bratislave. Spolupracovali ste 
s pražskými kolegami?

Začínal som ako redaktor elév, takže styky s pražskými kolegami 
mali v agende moji nadriadení. Ale musím povedať, že vtedy boli 
časté výmeny programov, okrem toho niektoré umelecké relácie 
na rozhlasových staniciach Vltava a Devín sa vysielali simultánne.
Potom prišlo v roku 1993 rozdelenie Československa, pokračo-
vala spolupráca s Českým rozhlasom?

Spolupráca s Českým rozhlasom neprestala, ale veľmi záležalo 
na osobných stykoch. V roku 1995 som sa stal vedúcim redakcie 
umelecko-dokumentárnej publicistiky a  zúčastňoval som sa na 
medzinárodných festivaloch Prix Italia a Prix Europa. S veľkou 
úctou spomínam na legendárneho redaktora Českého rozhlasu, 
jedného z priekopníkov českého rozhlasového dokumentu Zdeň-
ka Boučka. Keď som prvý raz prišiel na festival Prix Italia, on 
už tam bol starý ostrieľaný harcovník. Ujal sa ma ako mladšieho 
kolegu, zoznámil ma s mnohými významnými európskymi doku-
mentaristami, veľmi mi uľahčil moje prvé kroky na medzinárod-
nej rozhlasovej pôde. Mali sme dobrý pracovno-priateľský vzťah 
a neskôr sme iniciovali vzájomnú výmenu českého a slovenského 
dokumentu vo vysielaní.
S Českým rozhlasom spolupracujete aj dnes, zachytil som, že 
vám stanica Plus odvysielala niekoľko relácií.

V roku 2018 bolo 100. výročie založenia Československa, tak 
som navštívil kolegu Honzu Sedmidubského z Českého rozhlasu, 
s  ktorým som sa poznal z  niektorých rozhlasových festivalov, 
a navrhol som mu niekoľko tém zo slovenskej histórie. Vtedy ma 
zoznámil s redaktorom Davidom Hertlom, s ktorým som začal 
spolupracovať. Som veľmi vďačný za možnosť, že môžem aj čes-
kých poslucháčov oboznamovať v relácii Portréty s významnými 
osobnosťami slovenskej histórie 20. storočia.
Mohli by ste konkrétne menovať, ktoré osobnosti ste priblížili 
českým poslucháčom?

Sú to predovšetkým hrdinovia protifašistického odboja – Ján 
Golian, Rudolf Viest, Peter Zaťko, Jozef Gabčík, Viliam Žingor, 

Ján Ursíny, ale pripravil som aj relácie o negatívnych osobnos-
tiach našej spoločnej histórie – o predsedovi vlády a takmer pre-
zidentovi Viliamovi Širokom a o komunistickom funkcionáro-
vi Vasiľovi Biľakovi. Potešilo ma, že pásmo o  Vasiľovi Biľakovi 
v týždni vysielania bola druhá najpočúvanejšia relácia cez inter-
net na stanici Plus. Mal som radosť, keď mi kamaráti, ktorí žijú 
v  Čechách, poslali esemesku, že počúvali moje relácie a  že mi 
gratulujú.

Nedá mi, aby som neupozornil, že Český rozhlas vysiela relácie 
o slovenských osobnostiach, na ktoré my na Slovensku neprávom 
zabúdame. Predminulý rok mi David Hertl navrhol pripraviť 
reláciu o  Jánovi Ursínym, keďže mal 125. výročie narodenia 
a 50. výročie úmrtia. Na Slovensku sme vtedy Jána Ursínyho tak-
mer ani nespomenuli, hoci ide o kľúčovú postavu SNP i strojcu 
grandiózneho víťazstva Demokratickej strany nad komunistami 
na Slovensku vo voľbách v roku 1946, a možno aj práve preto. 
S prekvapením som zistil, že Český rozhlas v minulosti odvysielal 
aj relácie o Milanovi Hodžovi, Samuelovi Bellušovi, povereníkovi 
informácií za Demokratickú stranu a prvom slovenskom riadite-
ľovi Rádia Slobodná Európa Jánovi Kempnom, čiže o osobnos-
tiach, na ktoré na Slovensku neprávom zabúdame. Nepripomí-
name si dostatočne tých, ktorí za demokraciu bojovali a  neraz 
aj boli tvrdo prenasledovaní, skôr za hrdinov považujeme tých, 
ktorí ostrie totality len obrusovali. Oceňujem, že David Hertl 
pri príležitosti 70. výročia procesu proti Slánskému priblížil aj 
postavu slovenského národohospodára Eugena Löbla. Neviem, 
kedy sme mu my na Slovensku venovali v médiách takúto roz-
siahlu pozornosť.
Na čom teraz pracujete?

Už dlhodobo sa zaoberám procesmi v 50. rokoch proti sloven-
ským spisovateľom a proti účastníkom protifašistického odboja. 
Tieto témy nie sú na Slovensku ešte dostatočne spracované. Na-
písal som o týchto tragických stránkach slovenskej histórie cyklus 
rozhlasových dokumentov a chcel by som svojim výskumom dať 
aj knižnú podobu.

Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš

 Ján Bábik v spisovateľskej spoločnosti (zľava): Ladislav Ballek, bývalý slovenský 

veľvyslanec v Prahe, Anton Hykisch a Rudolf Dobiáš.
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Epigramatik či aforista? Jedno aj druhé. 
Ešte k tomu i básnik, spisovateľ, fejtonista 

a recenzent. Možno až príliš široké autorské 
rozpätie. Milan Kenda však nepíše len na 
počet. Riadky nie sú vyplnené balastom. 
Vo svojich písaných myšlienkach je skôr 
úsporný. Veď dobrý aforizmus nemá byť 

rozvláčny. Ten, kto sa rozhodne pre takýto 
žáner, musí mať v hlave jasno, že na malej 
ploche treba vyjadriť hlbší duševný záber. 

A samozrejme, mal by oplývať bohatou 
slovnou zásobou, aby presne vyjadril 
podstatu povedaného či napísaného.

Milan Kenda takýchto drobných útvarov uverejnil v po-
prednej tlači tisícky. Jeho perličky nachádzajú čitatelia 
v Literárnom týždenníku, v Slovenských národných 

novinách a tisícky vydal v samostatných knihách. Aforoaféry mu 
vyšli v roku 2019, Epigramáž v roku 2022. Narýchlo zrátané – 
tých humoristických i satirických, častokrát veršovaných esenci-
álnych múdrostí, upozornení a výstrah sa za šesťdesiat rokov jeho 
tvorivého života nazbieralo vyše trinásťtisíc. Pre niekoho neuve-
riteľný počet, no kto bližšie Milana Kendu pozná, vie, že týmto 
literárnym útvarom zasvätil celý svoj život.

Už keď bol študentom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratisla-
ve, a odbor biológia by sa zdal viacerým nezáživný, už vtedy do-
kázal populárnym, prístupným štýlom priblížiť mnohé poznatky 
aj laickým čitateľom. Slovenská akadémia vied mu v roku 1969 
udelila Cenu za popularizáciu vedy, neskôr ho Slovenský zväz 

ochrancov prírody a krajiny poctil pamätnou medailou, aj z fes-
tivalu Agrofi lm si v  roku 1993 jednu odnášal. Čestné uznanie 
ho neminulo za zbierku epigramov nazvanú Epidrámy a epidra-
ky. Nasledovali ceny v literárnych súťažiach s celoslovenskou pô-
sobnosťou, ale aj lokálneho významu, napríklad Cena primátora 
Ružomberka za významný prínos v literárnej oblasti. Slovenské 
národné noviny mu v roku 1995 udelili svoju cenu.

Ekológia a prírodoveda tvoria neustálu súčasť jeho tvorivého 
života. Krátko po nežnej revolúcii bol šéfredaktorom časopi-
su Ekopanoráma, potom šéfredaktorom vydavateľstva Príroda. 
S úplnou prirodzenosťou myšlienkovo bohaté verše odzrkadľujú 
jeho vzťah k prírode, no aj úprimný vzťah k Slovensku.

Milan Kenda je nadštandardne pracovitý. Doteraz vydal šest-
násť kníh, mnohé sú venované deťom: Myšlienky učesané na jež-
ka, Kúsok rebra z Jánošíka, Rok nakúka spod klobúka, Veršovaná 
vlastiveda. Už samotné názvy napovedajú, že ide o hravé poetické 
diela, ktoré oslovujú mladých čitateľov. A  keďže sa na vysokej 
škole špecializoval na zoológiu, nečudo, že svoje znalosti uplatnil 
aj v huncútskej knižke pre deti Klamná fauna zooklauna (1999).

Je to až neuveriteľné, koľko zrniek múdrosti, zároveň vtipu 
dokáže vniesť jeden tvorca do svojich diel a neopakovať sa. A to 
pánu Milanovi Kendovi prednedávnom minulo osemdesiatpäť 
rokov. Blahoželáme a obdivujeme ho.

Anna Sláviková

Mimoriadne 
tvorivý autor

(k 85.narodeninám
 Milana Kendu)
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Hoci milovníci divadla, televízie a  strieborného plátna vnímali 
Soňu Valentovú ako usmievavú a šarmantnú ženskú bytosť, hlboko 
v srdci skrývala veľkú bolesť a smútok. 

Nikdy totiž nevidela svoje dve sestry, ktoré ako deti zahynu-
li v  koncentračnom tábore  Osvienčim. Staršia Vierka mala desať, 
mladšia Emka len štyri roky... 

Budúca významná herečka Soňa Valentová prvý raz uzrela svetlo sve-
ta ako povojnové dieťa 3. júna 1946 v Trnave. Rodičia u nej odmalička 
registrovali zjavné umelecké vlohy. Čoskoro sa naučila hrať na klavíri, 
navštevovala hodiny baletu, v roku 1967 absolvovala herectvo na Vy-
sokej škole múzických umení v Bratislave, kde neskôr vyštudovala aj 
televíznu réžiu (1984). Mimoriadne úspešnú hereckú kariéru začínala 
na javisku Slovenského národného divadla (SND), kde hneď zauja-
la stvárnením postavy Alison Porterovej v inscenácii Obzri sa v hneve 
(1967). Rola týranej ženy trpiacej manželove násilné prejavy, no záro-
veň neschopnej sa od neho odpútať, akoby predznamenala ďalšie zložité 
dramatické postavy, ktoré Soňa Valentová zvládala bravúrne.

Pred kamerou prvý raz stála v legendárnej českej historickej fi lmo-
vej dráme režiséra Otakara Vávru Kladivo na čarodejnice (1969), ktorá 

Zomrela herečka 
Soňa Valentová

V sobotu 10. decembra 2022 sa Slovenskom rozniesla smutná správa, 
že vo veku 76 rokov zomrela v Bratislave po dlhodobejších zdravotných problémoch 

vynikajúca herečka Soňa Valentová. Odišiel s ňou nezvyčajný a jedinečný pôvab, ktorý 
však nezostal len na povrchu. Intenzívne prenikal do dramatických aj komických polôh 

a pomáhal stvárňovať i nezabudnuteľné záporné kreácie.

odkazovala na krvavé politické procesy z päťdesiatych rokov minulého 
storočia. Hrala v nej obeť inkvizície – krásnu mladučkú kuchárku Zu-
zanu Voglickovú. Ešte v tom istom roku účinkovala v televíznej insce-
nácii Tma, do ktorej ju obsadil manžel, režisér Pavol Haspra. Neskôr 
excelovala Soňa Valentová na divadelných doskách v úlohách krásnej 
Salome (Herodes a  Herodias,1970), Ximeny (Cid, 1972), Cordelie 
(Kráľ Lear, 1975), Slepého dievčaťa (Krčma Pod zeleným stromom, 
1976), Desdemony (Othello, 1977), Grušenky (Bratia Karamazovov-
ci, 1981), vrchnej sestry Ratchedovej (Prelet na kukučím hniezdom, 
1998)... Veľký ohlas vzbudila inscenácia Antigona v réžii Petra Mikulí-
ka (1971), kde po boku kolegyne zo SND Emílie Vášáryovej stvárnila 
postavu jej sestry Ismeny. Strhujúci príbeh z antických čias, v ktorom 
hrdinka radšej volí smrť ako neslobodu v konaní, bol zjavnou analó-
giou so vzburou Jana Palacha a érou normalizácie.

Nesporný pohybový a spevácky talent Soňa Valentová plnohod-
notne zúročila v kultovom muzikáli SND Na skle maľované (1974), 
v ktorom hrala Smrť. O dva roky neskôr stvárnila postavu hereč-
ky Jindřišky Slavínskej v  životopisnom fi lme o  českom maliarovi 
Josefovi Mánesovi Paleta lásky. Začiatkom osemdesiatych rokov 
účinkovala spolu s Radoslavom Brzobohatým a Michalom Dočolo-
manským v slávnom dobrodružnom fi lme Noční jazdci (1981), v Ja-
kubiskovej Perinbabe (1985) znamenite zvládla rolu zlej macochy. 
Ako manželka hlavného aktéra príbehu, ktorého stvárnil Karel Heř-
mánek, hrala Soňa Valentová v českej komédii Kam, pánové, kam 
jdete? (1987). Pripomenieme tiež úlohu sadistickej vrchnej ošetro-
vateľky Volfovej v psychologickom trileri Filipa Renča Requiem pro 
panenku (1991) či rolu Dr. Prokopovej v sugestívnom fi lme Zapo-
menuté světlo (1996).

Interesantné je, že hoci často hrávala aj postavy z rýdzo vidieckeho 
prostredia, nikdy sa z nej nestala typická predstaviteľka obyčajnej 
dedinskej ženy. Ani Valentovej kreácie sedliackych gazdín v popu-
lárnom komediálnom seriáli Slovácko sa nesúdi (1975), televíznej 
inscenácii Zločin a  pokánie (1982) alebo rola Macochy v  už spo-
menutej rozprávke Perinbaba neboli bežné dedinčanky padajúce od 
únavy. Išlo o hrdé ženské typy povýšené nad bežné vidiecke starosti, 
koketné, cieľavedomé a snažiace sa prekonať vlastný sociálny pôvod.

Znalci dobre vedia, že Soňa Valentová hrala aj v úspešných mu-
zikáloch nezabudnuteľného režisérskeho mága Jozefa Bednárika 
(Grand Hotel, 1993; Pokrvní bratia, 1993; Kabaret, 2004, Fidli-
kant na streche, 2007). Obísť nemožno ani postavu Mae v  psy-
chologickej dráme Mačka na horúcej plechovej streche (2001). Na 
doskách domovského SND účinkovala aj v známej rozprávke Ako 
sa Lomidrevo stal kráľom (2014), v ktorej stvárnila matku hlavného 
hrdinu. Poslednou divadelnou rolou bola kreácia Matky v insce-
nácii Nevesta hôľ (2015).
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Charizmatická Soňa Valentová získala za svoje herecké majstrovstvo via-
cero prestížnych ocenení, spomenieme aspoň jedno z najvyšších štátnych 
vyznamenaní – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za prínos kultúre (2006). 
„Krásna divadelná, televízna a fi lmová diva, ktorá dokázala hrať i netvo-
rov“, je tiež autorkou autobiografi ckej knihy Prelet nad životom (2010). 
Otvorene a úprimne v nej hovorí o svojom detstve, mladých letách, výni-
močných hereckých rolách, pútavo a s úctou spomína aj na roky prežité 
po boku manžela, divadelného a televízneho režiséra Pavla Haspru.

V  marci 2016 postihla Soňu Va-
lentovú náhla cievna príhoda, kto-
rá zasiahla ľavú stranu tela. Mala 
šťastie v  nešťastí, ako totiž uviedla 
dcéra – speváčka a  muzikálová he-
rečka Katarína Hasprová, „operácia 
potrebná nebola, lebo sa u  mamy 
nevyskytlo krvácanie do mozgu“. 
Cievna príhoda teda zásadnejšie ne-
ovplyvnila reč ani pamäť. Dôsledky 
boli fyzického rázu, herečka naprí-
klad nemohla chodiť. Zotavenie po 
mozgovej porážke nie je jednoduché 

ani pre mladých ľudí. Vyžaduje si to veľa času, rehabilitácie a tr-
pezlivosti. Bohužiaľ, Soni Valentovej nebol súdený návrat na 
dosky, čo znamenajú svet, ani pred televízne a filmové kamery... 
Záverečnú fázu pozemskej púte prežila v  domove sociálnych 
služieb v Petržalke. 

Česť pamiatke významnej slovenskej i  československej herečky 
Soni Valentovej!                Peter Cabadaj

Zdroj fotografi í – internet
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Veľkú pozornosť Bibliotéke venuje už tradične Rádio 
Devín. Jedna z relácií – Ars litera – vysielaných po celý 
týždeň, v ktorej si redaktor pozval do štúdia jedného 

vydavateľa a dvoch autorov, aby s nimi pohovoril o procese 
vzniku knihy, ma inšpirovala, aby som jej obsah (v skrátenej 
podobe) priblížila aj čitateľom nášho časopisu.

Albert Marenčin mal pôvodne celkom slušne zabehnutú IT 
fi rmu. Potom sa začiatkom 90. rokov rozhodol vydávať knihy. 
Najprv ich bolo pár, ale časom sa dostal až na 100 titulov ročne. 
Ide o stredné vydavateľstvo, ktoré sa špecializuje najmä na domácu 
tvorbu. Čo treba na to, aby si človek mohol založiť vydavateľstvo?

„Hlavne odhodlanie. Uvedomujem si, že keď dnes niekto 
chce založiť vydavateľstvo, vstupuje do veľmi silného konku-
renčného prostredia so zavedenými distribúciami a celým pro-
cesom výroby kníh. My sme začínali v  r. 1993, to znamená 

Od rukopisu 
k vydaniu

knihy
Bratislavské výstavisko Incheba 

v Petržalke prilákalo v jeseni na knižný 
veľtrh Bibliotéka po dvoch rokoch 

prestávky opäť stovky návštevníkov. 
Aj keď sa veľtrh v posledných rokoch 
hodne komercializuje a okrem kníh 

ponúka čoraz viac sprievodných 
artiklov, ako sú minerály, hodinky, 

šperky atď., stále je Bibliotéka v prvom 
rade zasvätená knihám. Pobudla som na 
výstavisku jeden deň, chodiac od stánku 
ku stánku, pozerajúc na improvizovane 
postavené pulty, doslova sa prehýbajúce 
pod záplavou kníh. No najradšej mám 
sprievodné podujatia, kde sa o knihách 

hovorí. Mnohí návštevníci besied 
s autormi a vydavateľmi boli naladení 

len na chvíľkové pobudnutie v hľadisku 
a už sa zasa ponáhľali inam. Boli aj takí, 

ktorí tam sedeli aj počas trvania celej 
akcie. A po jej skončení si knihu kúpili 

a nechali si ju podpísať...

v čase, keď sa rozpadal štátny knižný trh a vznikali nové vyda-
vateľstvá. Veľká väčšina vydavateľstiev, ktoré sú dnes na trhu, 
vznikli na začiatku 90. rokov, niektoré sa pretransformovali zo 
štátnych podnikov, ako boli Slovenský spisovateľ, Tatran, Prí-
roda a  ďalšie. Často zvyknem hovoriť, že som už od detstva 
túžil byť vydavateľom a  že je to moje poslanie. Čiastočne je 
to pravda. U nás doma si otec vyrábal samizdaty, robil koláže. 
S domácimi aj zahraničnými priateľmi, surrealistami, zostavova-
li zborníky, bibliofílie a knihy. Takže to bol pre mňa vzor, a keď 
to dieťa vidí, tak je to veľmi inšpiratívne. Zo začiatku sa to zdá 
byť aj jednoduché. Vydáte vo väčšom náklade niekoľko kníh, sú 
úspešné, dotláčate, zveríte ich distribútorovi, ale  po čase zistí-
te, že sa už nepredávajú a vtedy začínajú problémy. Ja som mal 
kníhkupecký vzor v pani Steinerovej – to je antikvariát v centre 
Bratislavy so 150-ročnou tradíciou – a ona ma ubezpečovala, že 
každá kniha sa raz predá. Čo je upokojujúce, avšak v kontexte 
150-ročnej histórie sa to ľahko hovorí, ale žijeme zo dňa na deň 
a keď sa kniha rok-dva nepredáva, začína to byť problém.

Na to, aby človek mohol byť vydavateľom, nestačí len po-
čítač. Dôležité sú kontakty a najmä prísun nových rukopisov 
a treba mať víziu, nejaké smerovanie, štýl. Každý vydavateľ chce 
byť originálny a buduje si svoju sieť čitateľov. Väčšina vydava-
teľov sa orientuje na zahraničnú literatúru, či už je to severská, 
francúzska, anglosaská – tam je veľká konkurencia, zavedení 
hráči na knižnom trhu vedia odhadnúť, čo sa bude predávať, čo 
bude bestseller. Dôležité sú kontakty, dobrí agenti. Hľadať na 
veľtrhoch medzi miliónmi kníh „dobrý“ titul je tak trochu ako 
hľadať ihlu v kope sena. Niekedy sa to podarí. My sa špeciali-
zujeme na domácu tvorbu. Je mi bližšia, mám pocit, že jej viac 
rozumiem. Tak to bolo aj s našou najúspešnejšou edíciou kníh 
o Bratislave – tam sa mi podarilo spojiť môj záujem o históriu 
mesta, v ktorom žijem, objavovanie tém, bádanie v archívoch 
a pod. so záujmom množstva čitateľov týchto kníh. Ale na „pre-
žitie“ to nestačí. Máme veľa rôznych edícií od detských kníh 
cez beletriu pre široké spektrum čitateľov, odbornú literatúru 

Albert Marenčin, foto: Laco Palmai
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až po bibliofílie. Som rád, keď „objavíme“ nového autora, ktorý 
zaujme čitateľov, keď vydáme knihu s  „pridanou“ hodnotou. 
Bestsellery sú dôležité na prežitie, aj keď si uvedomujem, že 
čím viac takýchto kníh sa predá, tým viac sa tá kniha približuje 
k priemernému čitateľovi, tým je, dá sa povedať, priemernejšia 
– aj keď samozrejme výnimky potvrdzujú toto pravidlo.

Nie je jednoduché nájsť kvalitného redaktora, grafi ka atď. 
Sme rodinná fi rma a zistili sme, že si väčšinu vecí vieme urobiť 
sami, ale bez externých spolupracovníkov by sme to nezvládli.“

VÍZIA – ČO VYDÁVAŤ
Albert Marenčin: „Na začiatku je dobré mať nejakú pred-
stavu, čomu sa venovať, akej literatúre. Či to je vlastná pre-
ferencia, alebo hľadanie akejsi diery na trhu. My sme začínali 
prekladmi. Ako prvý to bol starší rukopis, otcov preklad Paula 
Valéryho. Pôvodne mal vyjsť začiatkom 70. rokov, ale prišla 
normalizácia a  problémy s  publikovaním, sadzba bola roz-
metaná, ostali len obťahy. Prepísali sme text a vydali. Potom 
prišli ďalšie preklady, najmä z francúzštiny: Jarryho Kráľ Ubu 
v bibliofi lskej úprave a ďalšie. Postupne sme začali vydávať pô-
vodnú tvorbu. Dá sa povedať, že sme objavili alebo uviedli do 
slovenskej literatúry veľa zaujímavých autorov. To, že vydá-
vame prevažne pôvodnú tvorbu, je najmä preto, že ma oveľa 
viac zaujíma než prekladová literatúra, hoci aj oveľa kvalit-
nejšia, ktorú však neviem tak intenzívne prežívať. Uvediem 
príklad. Keď som chodieval do Paríža na veľtrhy, veľmi sa mi 

páčilo mesto, jeho architektúra aj kultúra všetkého možného, 
ale uvedomil som si, že ľudia čo tu žili, vytvárali tú kultú-
ru stáročia, ba tisícročia – ja ju za niekoľkodňovú návštevu 
nedokážem absorbovať, a už vôbec nie pochopiť.“

SPISOVATEĽ MICHAL HVORECKÝ
Prozaik Michal Hvorecký spolupracuje s vydavateľmi na Slo-
vensku, ale aj v Nemecku. Prvú knihu vydal v r. 1998. „Mys-
lím, že prvá kniha je pre autora veľmi dôležitá, lebo mení 
všetky pravidlá. Dovtedy píše pre seba do zásuvky, možno 
pre okruh najbližších, ale kniha znamená zásadný krok, že 
to človek myslí vážne a môže byť kritizovaný, hodnotený. Ja 
som mal pri vydaní prvej knihy šťastie, pretože ma vydavateľ 
oslovil na základe účasti v súťaži Poviedka roka. Len som ešte 
nemal dosť materiálu na knihu, takže som ponuku refl ekto-
val, ale trvalo ešte tri roky, kým som sa dopracoval k  ruko-
pisu. Bolo to prajné obdobie pre začínajúcich autorov. Má 
s nimi bohaté skúsenosti a môže nám predostrieť svoj pohľad 
na takúto spoluprácu. Myslím, že lepšie ako teraz, keď vyda-
vateľstvá uvažujú komerčnejšie a viac prihliadajú na možnosti 
knižného trhu. Vtedy príslušníci mojej generácie dnešných 
štyridsiatnikov, ba už päťdesiatnikov, začínali a bola veľká vôľa 
po nových autorských hlasoch. Skôr nastala debata o tom, akú 
vizuálnu podobu má kniha mať, lebo tam sme zistili, že moje 
predstavy sa rozchádzajú s  tým, čo by chcel vydavateľ. Nie 
som asi typický prípad. Väčšina autorov jednoducho odovzdá 
rukopis a potom si počká na korektúry a celá príprava knihy, 
či už redakčná alebo tlačová, je v réžii vydavateľstva. Ja si dávam zá-
ležať na tom, ako vyzerá typografi a knihy, grafi cký dizajn, rukopis 
odovzdávam po editorských úpravách. Snažím sa byť do posledného 
okamihu súčasťou toho procesu. Aj som sa veľa naučil: ako kniha 
vzniká, čo všetko je za tým. Naučil som sa ceniť si profesie, ktoré som 
predtým nepoznal a sú s tým spojené.“

DO TRETICE: 
KNIHU TREBA AJ ODPREZENTOVAŤ
Po vyjdení knihy nastupuje ešte ďalšia – tretia fáza, a to knihu 
odprezentovať a dostať ju medzi ľudí. Ktorá z fáz je autorovi 
Michalovi Hvoreckému najbližšia, na ktorú sa najviac teší?

„Jednoznačne na tú prvú, to znamená písanie. Tým, v akej som 
životnej situácii, že pracujem v Goetheho inštitúte v Bratislave 
na plný úväzok, mám tri deti, tak čas na písanie je vzácny. Želal 
by som si, aby ho bolo viac. Píšem predovšetkým prózu. Vzťah 
s  vydavateľom musí byť postavený na vzájomnej dôvere. Moje 
knihy vychádzajú aj v zahraničí a je to od krajiny ku krajine od-
lišné. Mám úzku spoluprácu s  nemeckým vydavateľom, ktorá 
trvá už 12 rokov. Ja si veľmi vážim, keď vydavateľstvo zostane 
autorovi verné, pretože to už dávno nie je pravidlom. Žijeme 
v tvrdo komerčne orientovanom svete, často stačí jeden prepa-
dák, aby sa vydavateľstvo s  autorom rozlúčilo. Takže si cením, 
keď niekto so mnou zostane. Je to veľmi vzácny vzťah, niekedy 
aj priateľstvo. Môj nemecký vydavateľ pricestoval niekoľkokrát 
do Bratislavy, spoznal môj kultúrny priestor, rodinu, naopak ja 
chodievam tam a  tá starostlivosť pri dobrom vydavateľovi zna-
mená všetky fázy: dobrú prípravu knihy a jej propagáciu. Moje 
nemecké vydavateľstvo ma poslalo na tri dlhé turné s knihou po 
Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Je to náročný proces, ale je to 
aj veľký zážitok, veľká radosť, keď človek vidí, ako ľuďom záleží 
na tom, aby sa v tej veľkej konkurencii kníh titul nestratil.“

Jarmila Wankeová

Michal Hvorecký, foto: Nora a Jakub Print
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Farma v jeskyni je unikátne divadelné štúdio, 
ktorého súbor – vedený slovenským režisérom 
Viliamom Dočolomanským – pôsobí ako 
rezidenčný súbor Centra súčasného umenia 
DOX v pražských Holešoviciach. Tvorba 
divadla je zameraná hlavne na výskum a vývoj 
ľudského výrazu a využíva na to kombináciu 
žánrov fyzického, tanečného, hudobného 
divadla alebo fi lmu. Súbor reprezentoval 
Českú republiku na prestížnych festivaloch 
na troch kontinentoch planéty a vo vyše 
šesťdesiatich svetových mestách. Získal 
niekoľko významných medzinárodných 
ocenení, pričom asi najcennejšia je Európska 
cena Novej divadelnej reality pre režiséra 
Dočolomanského, ktorý je jediným českým 
držiteľom tejto ceny. Farma v jeskyni oslavuje 
20 rokov od svojho vzniku premiérou nového 
divadelného projektu Commander.

Prvotnou inšpiráciou predstavenia Commander bola zne-
pokojujúca správa v médiách o  tom, že estónska polícia 
zatkla 13-ročného chlapca, ktorý bol na internete lídrom 

medzinárodnej neonacistickej skupiny (FKD) Plamennej voj-
novej divízie a  vystupoval na sociálnych sieťach pod profi lom 
Commander. Tento extrémista dokonca zdieľal návod na výrobu 
bomby a vyzýval na spáchanie teroristického útoku na Londýn. 
Avšak inscenácia nie je o  príbehu tohto konkrétneho chlapca. 
Dialógy sú síce prevzaté priamo z komunikácie spomínanej radi-
kálnej on-line skupiny, ale projekt rozdelený na dve časti – pohy-

COMMANDER
bové divadlo s dospelými tanečníkmi a audiovizuálna projekcia 
s  detskými hercami – hovorí skôr všeobecne o  témach, ako je 
nedospelé správanie sa spoločnosti verzus on-line radikalizácia 
detí. Veď podobný príbeh môže v súčasnosti prebiehať kdekoľ-
vek inde na svete. Aj preto vzniku inscenácie najprv predchádzal 
podrobný výskum správania sa mladistvých na internete, ktorý 
súbor uskutočnil. Nakoniec sociologické výskumy sú pre štúdio 
Farma v jeskyni základným princípom tvorby, ktorý v minulosti 
uplatnili aj pri iných inscenáciách. Aj preto príprava predstavenia 
môže niekedy trvať až niekoľko rokov. Veľmi dôležitou súčasťou 
scénického prejavu je živá hudba, ktorá určuje dynamiku pred-
stavenia najmä v prvej časti. Netradičné zloženie nástrojov, vrá-
tane využitia bítboxu, tak typického pre hiphopovú hudbu, riadi 
pohyb jednotlivých performerov na scéne. Zatiaľ čo divadelná 
časť vo veľmi profesionálnom pohybovom predvedení sa on-line 
diskusiami iba voľne inšpiruje, dialógy detských protagonistov 
v audiovizuálnej časti sú doslovne prevzatými fragmentmi z ko-
munikácie detí na internete. Odhaľujú nám svet detí v polohách, 
v akých ho vôbec nepoznáme a v akých si ho asi ani nedokáže-
me predstaviť. Rozprávajú sa medzi sebou otvorene o smrti, sexe 
a nenávisti s takou prirodzenou vyrovnanosťou v hlase, až je to 
pre diváka šokujúce. Hlavou diváka počas predstavenia neustále 
víria otázky: Je toto svet, v ktorom žijeme? Je to naozaj realita, 
ktorú sme si stvorili, alebo to je iba fi kcia fabulovaná tvorcami? 
Napriek tomu, že si divák v priebehu predstavenia ani na chvíľ-
ku nemá šancu odpočinúť, odchádza príbehom zasiahnutý v tom 
najcitlivejšom mieste svojej podstaty. Veď sa to týka našich detí, 
našej zraniteľnosti a budúcnosti zároveň. A predstavenie Com-
mander nemilosrdne zatína priamo do živého. Nesnaží sa diváka 
šetriť a ani mu skresľovať skutočnosť, ako sme toho často sved-
kami pri iných divadelných produkciách. Dielo nepodlieza a ani 
nič neprikrášľuje. A práve tým robí dobrú službu nielen divadlu 
samotnému, ale celej spoločnosti. Inscenácia Commander roz-
hodne stojí za návštevu divadla.        Vladimír Dubeň

Foto: Michal Hančovský
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Laserové médium je vo forme plynu – v  tomto prípade ide 
o tzv. plynový laser na báze CO2 alebo inertných plynov, a vo 
forme pevnej látky – tzv. laserové kryštály. Prvý funkčný laser 

bol zostrojený v roku 1960 na báze laserového kryštálu rubínu s vy-
užitím kvantových energetických hladín tohto kryštálu. Odvtedy 
začal masívny rozvoj výskumu, vývoja a výroby laserov; výsledkom 
je súčasný stav, keď sa bez použitia laserov a  laserových systémov 
už prakticky nezaobídeme. A to nielen v nanotechnike a optoelek-
tronike, ale taktiež v  technológii výrobných procesov, priemysle, 
stavebníctve, lekárstve a v bežnom živote (laserové CD a DVD pre-
hrávače, laserové tlačiarne a podobne).

V praxi sa využívajú dva druhy laserov:
Plynový laser CO2, v  ktorom je aktívnym laserovým médiom 

kysličník uhličitý, dusík a hélium (inertný plyn) rezonujúci v oblasti 
infračerveného svetla, umožňujúci energetický výkon až 50 kW.

Kryštálový laser Nd:YAG, kde je aktívnym laserovým médiom 
kryštál YAG (Yttrium Aluminium Garnet) dopovaný iontami 
neodýmu Nd, rezonujúci v oblasti infračerveného žiarenia a energe-
tického výkonu 5 až 10 kW.

Kryštál YAG je známy tiež ako český granát (z anglického garnet), 
ktorý sa vyskytuje voľne v prírode, kde vznikol v priebehu tekto-
nických zmien pri tvorbe zemského povrchu. Prírodný kryštál sa 
používa v klenotníctve pri výrobe šperkov, laserový kryštál Nd:YAG 
sa vyrába (rastie) umelo v špeciálnych zariadeniach (autoklávoch) 
v inertnom prostredí.

Existujú aj iné druhy špeciálnych laserov, plynových i kryštálo-
vých, ktoré produkujú svetelný lúč s  vlnovými dĺžkami pokrýva-
júcimi celú oblasť viditeľného svetelného spektra, ale tiež v oblasti 
ultrafi alového alebo infračerveného žiarenia. Každý z nich je určený 
na špecifi cké aplikácie. Napríklad plynový laser sa nedá použiť pri 
čítaní záznamu na nosiči CD alebo DVD, tam sa používajú práve 
lasery pevnej fázy na báze kryštálov arsenidu galia (GaAs) alebo fos-
fi du galia (GaP).

LASER (z anglického Light Amplifi cation by 
Stimulating Emission of Radiation – zosilňovanie 
svetla stimulovanou emisiou žiarenia) je kvantový 

generátor elektromagnetického žiarenia, ktorý 
generuje úzky monochromatický svetelný lúč 

danej vlnovej dĺžky, teda danej energie. Na rozdiel 
od spojitého svetla z prirodzených zdrojov je 

koherentný a polarizovaný – osciluje iba v jednej 
rovine. Laser transponuje spojité svetelné spektrum, 

napríklad svetlo z elektrickej výbojky alebo 
svetelnej diódy, na elektromagnetické žiarenie 

jedinej vlnovej dĺžky. K tejto transpozícii dochádza 
pomocou laserového média (plyn alebo pevná látka) 

v rezonátore (sústava lesklých zrkadiel pokrytých 
kovovou vrstvou), v ktorom sa dopadajúci svetelný 

lúč mnohonásobne odráža, čím sa vybudené 
svetelné kvantum výrazne zosilňuje.

LASERY,
kvantové 

generátory 
svetla

Kvantová laserová optika nachádza široké uplatnenie hlavne 
v  elektrónovej litografi i pri výrobe integrovaných obvodov (mik-
ročipov), značení miniatúrnych elektronických prvkov (laserové 
markery) a  laserovej holografi i (3-dimenzionálne zobrazenia). Za-
ujímavé aplikácie laserov nájdeme taktiež v architektúre a geodézii 
(plošná nivelizácia, vytyčovanie priamych línií). Sofi stikované la-
serové systémy využíva taktiež automobilový priemysel, napríklad 
pri kontrole a rezaní kovových i nekovových materiálov s vysokou 
presnosťou. V  lekárstve sa hojne využívajú výkonové lasery (lase-
rová mikrochirurgia), terapeutické lasery (pooperačné stavy) a tzv. 
soft-lasery („wellness and beauty“).

Výskum s veda v oblasti laserov sa zameriavajú v súčasnej dobe 
na využitie fyzikálnych optických a elektrických objavov v odvetví 
nanotechnológií. Medzi najznámejšie nanoštruktúry, ktoré majú 
význam v technickej praxi, patria optické vlákna na prenos dát, ho-
lografi cké 3-D štruktúry (hologramy ako bezpečnostné prvky na 
identifi káciu) na viacrozmernú vizualizáciu a taktiež „nanošošovky“ 
– zdroje a usmerňovače úzkeho svetelného lúča požadovaným sme-
rom. Bez použitia laserov a elektrónových mikroskopov by výroba 
týchto super miniatúrnych prvkov nebola možná.

Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o.
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Anna Grusková:
TICHÝ POBYT 
NA ULICI GWERKOVEJ-GÖLLNEROVEJ
(Literárna bašta, 2022)

spolkov a  ženského hnutia na Slovensku, spoluzostavovateľkou 
a spoluautorkou feministického zborníka, v ktorom propagovala 
úplnú emancipáciu ženy.

Práve tieto aktivity ju v konzervatívnom slovenskom prostredí 
robili výnimočnou, ale aj tŕňom v oku. „Som presvedčená, že keby 
som svoju prácu vydala po francúzsky alebo po anglicky, ocenili 
by ju. Ale nariekať netreba. Nie som sama v takej situácii. Je to len 
jeden moment z tradičného zápasu úsilia o priblíženie sa k sveto-
vosti s domácimi malými pomermi a úzkymi obzormi,“ hovorila. 
Nebola len manželkou uznávaného maliara, ale aj slobodomyseľ-
nou, presvedčenou demokratkou, ktorej neskoršia účasť v  SNP 
bola logickým krokom. V novembri 1944 ju nacisti v Banskej Bys-
trici zatkli a ranou do tyla popravili počas masakru v Kremničke.

Anna Grusková koncipovala svoju knihu ako prepletanie 
príbehu samotného hľadania stôp po Alžbete Gwerkovej-Göll-
nerovej s obrazom osudu tejto vzdelanej, odvážnej a emancipo-
vanej ženy, prekračujúcej domáci chotár a preto aj svoju dobu. 
V tomto zmysle je to teda nielen silný životný príbeh výnimoč-
nej individuality, ale aj dokument o našom zabúdaní, ba mož-
no ešte presnejšie o našom ignorantstve. Je preto chvályhodné, 
že prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 8. mája 
2022 udelila Alžbete Gwerkovej-Göllnerovej in memoriam vy-
znamenanie Rád Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy 
o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

SLOVENSKÁ 
A ČESKÁ KNIŽNICA

Knihy sa môžu narodiť rôzne. Táto sa narodila tak, že si autorka 
Anna Grusková (1962) prenajala v Banskej Štiavnici byt a náho-
dou rovno oproti na stene bola tabuľka s názvom ulice: Dr. Alžbety 
Gwerkovej-Göllnerovej. To bol prvý impulz, po ktorom nasledo-
vala otázka: Kto bola táto žena, po ktorej je pomenovaná banskoš-
tiavnická ulica? Jediným vodidlom bolo meno Edmunda Gwerka 
(1895 – 1956), uznávaného slovenského maliara, rodáka z Banskej 
Štiavnice, ktorý práve tam vytvoril svoje vrcholné krajinárske diela. 
Ale bola to prvá a hlavná stopa. Potom sa autorke dostal do rúk list, 
ktorým budúca hrdinka jej knihy pozýva hostí na tichý pobyt do 
Banskej Štiavnice a toto pozvanie spred osemdesiatich rokov bolo 
akoby výzvou venovať sa päť rokov pátraniu po múzeách, knižni-
ciach i súkromných zbierkach po osude pozoruhodnej ženy, literár-
nej vedkyne, historičky a prekladateľky, ktorej posledné roky boli 
neodmysliteľne spojené práve so Štiavnicou, kde žila so svojím man-
želom, maliarom Edmundom Gwerkom. Výsledkom je nielen táto 
pútavá a svojím spôsobom smutná reportážno-dokumentárna kni-
ha, ale aj rovnomenný fi lmový dokument pod názvom Žena novej 
doby (2022) a  tanečné predstavenie v  podaní banskobystrického 
Divadla Štúdio tanca v choreografi i Tibora Trulíka.

Alžbeta Gwerková-Göllnerová, rodáčka z Čierneho Balogu, po-
chádzala zo židovskej rodiny. Študovala na obchodnej škole, po-
tom na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1925 – 1930 češ-
tinu a maďarčinu na Filozofi ckej fakulte UK v Prahe. Absolvovala 
študijný pobyt na Sorbonne v Paríži a v Kluži. Pôsobila ako učiteľ-
ka v Spišskej Novej Vsi, v Rimavskej Sobote, na maďarskom uči-
teľskom ústave v Bratislave, na gymnáziu a na učiteľskom ústave 
v Banskej Štiavnici. Stala sa priekopníčkou modernej slovenskej 
hungaristiky. Vedecky pracovala aj v  oblasti historiografi e, sú-
stredila sa na obdobie starších slovenských dejín v období reformá-
cie. Neskôr sa zamerala na problematiku maďarskej literatúry 19. 
a 20. storočia. Spolupracovala na slovensko-maďarskom slovníku. 
Venovala sa aj výskumu slovenskej literatúry, pripravila medailóny 
o popredných slovenských spisovateľoch, v  rukopisoch zanecha-
la monografi e o E. M. Šoltésovej a  teoretickú prácu o  románe. 
V rokoch 1932 – 1938 bola členkou redakčného kruhu Prúdov, 
literárneho časopisu  Služba, ako aj aktivistkou a  funkcionárkou 
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Jiří Kamen: BŮH JE Z BRNA
(Mladá fronta, 2022)

Knihu s  takým titulom 
nemožno obísť, ani keď sa 
pulty vianočných kníhkupec-
tiev prehýbajú, navyše ak je 
v  podtitule pár mien viac či 
menej známych príslušníkov 
brnianskeho umeleckého mi-
lieu, čiže miestnej bohémy, 
ako Arnošt Goldfl am, Franta 
Kocourek, Jan Novák a ďalší. 

Z voleja je teda jasné, že to bude nielen zábavné, ale určite aj po-
učné čítanie. Jediné, čo trochu človeka spletie, je autorstvo knihy. 
Ofi ciálne je jej autorom spisovateľ a rozhlasový redaktor Jiří Ka-
men, ale skutočným autorom je Karel Fuksa (1946). Presnejšie: 
skutočným autorom sú Kamenom zachytené spomienky režiséra 
Karla Fuksu, tvorcu mnohých dokumentárnych fi lmov nakrúte-
ných pre Československú, resp. Českú televíziu, ale aj „insitného 
profesionála“, mystifi kátora, cestovateľa, maliara a maratónskeho 
bežca na brniansku bohému, ktorej bol členom, ako aj na život 
v dobovom Brne a postavy i postavičky, ktoré ten život žili a ko-
lorovali jeho atmosféru.

O  Waldemarovi Matuškovi vzniklo mnoho kníh, prevažne 
spomienkového a osobného charakteru. Osobitnosť Bystrovovej 
knihy spočíva v precíznej kombinácii obsahovo nasýteného textu 
s výnimočnou bohatosťou fotografi ckého a ilustratívneho mate-
riálu. Plus k tomu výborné grafi cké a layoutové spracovanie, čo 
z  tejto knihy robí zrejme doposiaľ najreprezentatívnejší knižný 
počin, hodný mena tohto nezabudnuteľného speváka, skutočnej 
ikony povojnovej československej populárnej kultúry. Bystrov vo 
svojej knihe ponúka zasvätený a nevtieravý prierez Matuškovou 
umeleckou kariérou. Tá je samozrejme vsadená do kontextu doby, 
ktorú Matuška ako vtedajšia hviezda prvej veľkosti nepochybne 
ovplyvňoval, prinajmenšom čo do kultivovania hudobného vku-
su českého a slovenského publika, neprirodzene odrezaného od 
svetových hudobných i umeleckých trendov. Pozitívom knihy je, 
že Bystrov okrem vlastnej skúsenosti a práce s archívnymi mate-
riálmi (napríklad čo sa týka rozptýlenia legendy o Matuškovom 
„slovenskom“ pôvode) dáva priestor aj iným zdrojom, čo prispie-
va k plastickosti predovšetkým Matuškovho osobnostného pro-
fi lu. Nie je to kniha o búraní hviezdneho statusu populárneho 
umelca, hoci sa nevyhýba miestam v Matuškovom živote, kde 

by sa dalo bulvarizovať, ani sa nebojí konfrontovať. Ba možno 
naopak, skôr ide o jeho posilnenie. Lebo možno až pri tejto kni-
he si človek hlbšie uvedomí, že Matuška nebol ani o nič horší 
divadelný či fi lmový herec ako spevák. Stačí si spomenúť na jeho 
stvárnenie postavy Zášinka v Jasného fi lme Všichni dobrí rodáci.

Waldemar Matuška zanechal v  dvoch povojnových generá-
ciách Čechov a Slovákov nezmazateľnú stopu. Bol to presved-
čivý, spontánny, talentovaný umelec s  citom pre text, ktorého 
chlapácka, kovbojská či námornícka štylizovanosť nikdy nepre-
kročili hranicu vkusu. Preto ho možno počúvať aj dnes nielen 
ako nostalgickú ozvenu toho, „co všechno vodnes čas“. Kniha 
Michala Bystrova je toho skvelým a dôstojným kontrapunktom.

Michal Bystrov:
WALDEMAR MATUŠKA: 
Snům ostruhy dát
(Dobrovský, 2022)

Kniha o „podivuhodných náhodách“, ako sa píše v úvode, je vlast-
ne takou zmesou nesúrodých príslovečných príhod z nakrúcania, ale 
s  tým rozdielom, že tu sa fi lm nenakrúca, ale priamo vyvoláva vo 
Fuksových spomienkach. Žánrová nesúrodosť textu však veci ne-
škodí, skôr naopak, evokuje to pestrosť či presnejšie neusporiadanosť, 
slobodymilovnosť života mestskej bohémy, ktorá je tu hlavným hrdi-
nom ako celok, i cez jej jednotlivých príslušníkov, či už to boli básni-
ci, uletení fi lozofi , poetizujúci siláci, surrealisti, prípadne divadelníci. 
A neprekáža ani to, že než sa dostaneme k jej príhodám, dozvieme sa 
najprv dosť veľa o samotnej, „dobre namiešanej“ rodine Karla Fuk-
su, počnúc praprarodičmi až po vnúčatá, o celom panoptiku postáv 
zastupujúcich náboženskú, kultúrnu a politickú rôznorodosť a roz-
pornosť 20. storočia v jednej rodine. To je nesporné plus tejto knihy, 
lebo odkrýva aj hlbšie vrstvy doby, ktoré utvárajú špecifi cký charakter 
Brna ako mesta a jedinečnosť ľudí – nielen bohémy – v ňom žijúcich. 
Súčasne je to jedna z možností ako knihu čítať, aby čitateľa neod-
radilo, ak celkom nepozná kultúrne, spoločenské a sociálne pozadie 
knihy, alebo nikdy nepočul napríklad o takom Rudym Kovandovi. 
Pozitívom knihy je aj spontánnosť jej rozprávačského jazyka, ktorý 
nenadužíva na zvýšenie „vtipnosti“ príhod barličku brnianskeho 
hantecu, ako sa to často stáva, ak príde reč na Brno.

Igor Otčenáš
Foto: zdroj internet
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Že Damašek je hlavním městem Sýrie, ví každý školák. 
Ale víte, že i my v České republice máme svůj Dama-
šek? Je to část obce Třemešná na Bruntálsku. Na mapě 

Česka najdete i  Benátky (italské město Venezia má u  nás tra-
dičně počeštěný název) – tentokrát jde o část města Ždírec nad 
Doubravou v kraji Vysočina; zdejší vodní cesty mohou vyvolat 
vzpomínky na perlu severní Itálie. Obec Vídeň – rovněž na Vy-
sočině – nese své jméno odedávna – tedy českou podobu jména 
rakouské metropole Wien. V historickém erbu této obce je zob-
razena dokonce silueta vídeňské katedrály sv. Štěpána. Součástí 
středočeského hornického města Příbram je osada Jerusalem – 
shoda se jménem největšího města Izraele vede k předpokladům, 
že název vznikl v době křížových pochodů. Turisté navštěvující 
hrad Karlštejn si pravděpodobně všimnou nedaleké obce Srbsko. 
A v blízkosti je lom Velká Amerika s mohutným kaňonem při-
pomínající americký Crand Canyon. Navíc jsou tu i lomy zvané 
Mexiko, Kanada a Malá Amerika.

Český Nový York (tak trochu puristicky počeštěná varianta New 
Yorku), Paris, Velký a Malý London jsou obce v jižních Čechách. 
Nemají se svými velkými jmenovci mnoho společného. Existují 
domněnky, že názvy vznikly po 1. světové válce jako výraz vděku 
za výrazný příspěvek Západu ke vzniku Československa. Ani osada 
Bosna na severu Čech zřejmě se svou jmenovkyní v bývalé Jugoslá-
vii nijak blíže nesouvisí. Východoslovenská metropole má svého 
jmenovce – obec Košice – ve středních Čechách; nedaleko Tábo-
ra je vesnice Temešvár, která však s Rumunskem nemá souvislost. 
V historické Kutné Hoře je královský zámek a středověká mincov-
na Vlašský dvůr (Vlaši bylo ve staré češtině označení Italů; ti byli 
do mincovny pozváni počátkem 13. století). Za české Finsko bývá 
označováno jihočeské Třeboňsko s  mnoha rybníky, vyvolávající 
asociace se zemí tisíců jezer na severu Evropy.

Celý svět 
najdete    
v Česku

Pravčická brána

Adršpach skalní město
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Svérázné názvy spojené s místy v zahraničí jsou tvořeny přídav-
ným jménem „česká“ či „české“ a příslušnou lokalitou v zahraničí. 
Tak například Česká Kanada je krajinná oblast na pomezí jižních 
Čech a západní Moravy v okolí měst jako jsou Slavonice či Nová 
Bystřice. Teploty tady bývají nižší a zima trvá zpravidla déle, než 
je obvyklé v obdobných zeměpisných šířkách. Označení se pou-
žívá necelých sto let, od roku 1994 existuje jako přírodní park. 
České Švýcarsko je národní park v  severních Čechách tvořený 
labskými pískovci; proslulá je zdejší Pravčická brána a soutěsky 
řeky Kamenice. V poslední době se dostalo do povědomí veřej-
nosti po ničivém požáru, který obětavě likvidovali hasiči z celé 
země. Název je obdobou označení Saské Švýcarsko, používaného 
pro podobný region v sousedním Sasku; jméno vymysleli švýcar-
ští malíři působící v 18. století v nedalekých Drážďanech. Všech-
no jim tu připomínalo místa ve vzdálené alpské vlasti. Českou 
Saharu najdeme na Třeboňsku – jde o  písečné přesypy připo-
mínající pouštní krajinu; ještě větší je Moravská Sahara u města 
Bzenec na jižní Moravě. Čínský pavilon lze najít na více místech 
v Čechách, např. ve středočeské Vlašimi. Hanáckými Benátkami 
je nazýváno město Litovel se šesti rameny řeky Morava, Hanác-

bývá označována trať mezi Hanušovicemi a Jeseníkem v Je-
seníkách.

Severomoravské město Karviná je často zvané Česká Pisa díky 
kostelu sv. Petra z Alkantary se šikmou věží, jejíž sklon je ob-
dobný jako ve známém italském městě. A perla našeho baroka 
hospitál Kuks ve východních Čechách je označován díky své ar-
chitektuře jako české Versailles, zatímco přídomek Malý Schön-
brunn podle paláce ve Vídni přísluší rokokovému zámku Nové 
Hrady u Litomyšle. Skalní město v Adršpachu má horolezcům 
připomínat známý útvar (korunu) Himálaje.

Ve výčtu názvů evokujících místa v Evropě i na jiných světadí-
lech a majících svou obdobu v České republice by bylo možno 
pokračovat. Je jich ještě mnohem více. Třeba si laskavý čtenář na 
některá další sám vzpomene.

Petr Kuneš s využitím údajů G. Chačijeva
Foto: Jiří Nosek

kými Aténami město Kroměříž se zámkem a zahradami, zapsané 
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako jedno 
ze šestnácti českých míst a  regionů. Olomouc s proslulou uni-
verzitou je zase Hanácký Oxford nebo Hanácký Řím; jsou tu 
i pozůstatky tábora římských legionářů.

Popularity některých známých měst a míst využívají i jim 
podobná u nás. V Rakousku existuje horská železnice Sem-
mering s  prudkým stoupáním a  mnoha tunely i  viadukty. 
Pojem je díky své technické ojedinělosti a  krásným vý-
hledům z vlaku známý i v zahraničí. Proto se nelze divit, že 
u nás máme také Pražský Semmering – trať šplhající se přes 
Prokopské údolí; po cestě využívá dvou viaduktů vysokých 
23 a  25 metrů; z  motoráčku se cestujícím otevírají krásné 
výhledy na metropoli i okolní přírodu. Za Slezský Semmerig 

Olomouc Horní náměstí

Kroměříž zámek

Hospital Kuks
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O jednej 
láske 

k životu
Ten talent, ktorý sa ukrýva vo 

výnimočných tvorcoch a prezentujú 
ho cez umelecké diela či projekty, 
nebude nikdy možné prehliadnuť. 
On tvorí a napĺňa život národov, 
naznačuje budúcnosť. Za týmito 
všeobecne formulovanými vetami 

sa skrýva hĺbka ľudskej duše. Bytie 
mimoriadneho jedinca, ktoré pre 
ľudí prináša a zároveň vkladá do 
doby, v ktorej vzniká, identitu 

a stopy pre budúcnosť. Jednoducho, 
bez talentu je umelecká tvorba 

remeslom.
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Stretávania s  tvorbou Silvie Bely Petrovej boli vždy zaují-
mavé. Provokáciou, sériou lineárnych, koloristických i te-
matických kontrastov, ojedinelosťou. Od ostatnej výstavy 

dynamicky rozvíja kreativitu v dielach tak zaujímavých a príťaž-
livých, aby ju predstavila verejnosti nie ako sériu obrazov, ale ako 
šperky radosti, príťažlivosti a hodnoty. 

Silvia je stálicou v súčasnom umení. Prináša jej to obdiv a záujem 
o jej umenie. Ako nedávno na úspešnej výstave v libanonskom Bej-
rúte. Sledujem jej vnímanie sveta v mnohých rozhovoroch, porov-
návam výtvarné postupy a teším sa z každého jej úspechu. Pretože 
jej tvorba je v súčasnom umení iná, bohatá na objavy. Talentovaná 
umelkyňa už desaťročia vstupuje do umeleckého života originálnou 
maľbou, ktorá sa opiera o fi guratívne základy. Obsahový rozmer ob-
razov je široký aj vďaka neustálej snahe objavovať. Symbolika, úder-
nosť, ale i pôsobivé emocionálne prvky sú len niektoré z charakte-
ristík autorkinej tvorby. Silvia Petrová maľuje s veľkým zanietením 
život, ktorému dodáva autentickosť svojím rukopisom.

Tvorivý život každého dobrého umelca je osobitým príbehom, 
často plným napätia i zaujímavých vzťahov. Mal by však končiť 
úspechom. Predovšetkým vďaka talentu, ktorý postupne vystúpi 
na povrch, aby dal remeselnej praxi umeleckú hodnotu.

Životným príbehom umelkyne Silvie Petrovej je obohacovať 
výtvarný prejav o nové výrazové prostriedky, hrať sa s nimi, so 

symbolmi i surreálnymi nápadmi. Obdivovať svet okolo nás, vší-
mať si maličkosti, ctiť človeka, jeho pohyb v časopriestore dneš-
ka. Silvia je umelkyňou mimoriadne vnímavou. Vie, že prázdne, 
šokujúce témy nie sú umením a  prázdny priestor vždy rýchlo 
zaplnia povrchní artisti.

Silvia je osobitým tvorcom. Každému obrazu dáva kúsok zo 
svojho života.

Aj preto v  jej tvorbe nevíťazí hraný smútok, ani umelá krá-
sa, netlmočí krátkodobé výkriky jedinca do prázdna. Ona hľadá 
hodnotu príbehov a možnosti ich vyjadrenia. Tvorí imanentné 
úvahy, ktorých úlohou je dať divákovi iný pohľad na život a jeho 
existenciu. Vizuálne a jasne. 

Vážim si u tejto umelkyne dlhoročnú tvorivú snahu i cestu a jej 
následné úspechy na nej. Prezeral som si jej obrazy v útulnom 
ateliéri a videl som v nich myšlienky, ktoré obohatia a prežijú.

V Silvii vidím veľký tvorivý potenciál. V mesiacoch november, 
december 2022 ho prezentovala na samostatnej výstave v prestíž-
nej galérii Bratislavského hradu. A s veľkým úspechom.

Jej umenie je humánne, zmysluplné i zmyselné, ale predovšet-
kým iné. Jej reč je zrozumiteľná aj cez závoj hádaniek. Pretože kaž-
dé slovo, každý obraz má veľa významov. A to autorka dobre vie.

V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.
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Zo sna ich neprebudí ani ničivé zemetrasenie, ktoré mesto zrov-
ná so zemou 6. mája 1976 pred deviatou večernou hodinou. 
Fasáda kostola akoby zázrakom zostáva stáť, len kamenní 

anjeli zdobiaci štít budovy o kus poskočia zo svojich miest. Zvonica 
dómu – 50-metrová kampanila stojaca samostatne bokom od kostola 
sa zrúti ako domček z karát rovnako ako 70 % budov tohto mestečka 
ležiaceho na úpätí friulanských Álp. Gemona a spolu s ňou 136 ďalších 
mestečiek a dedín rozosiatych na ploche 5 700 kilometrov štvorcových 
bola zasiahnutá zemetrasením so silou 6,4 stupňa Richterovej stupni-
ce. Deštrukcia je absolútna. Takmer tisíc obetí v celom regióne (v sa-
motnej Gemone zahynulo 370 obyvateľov), tisíce zranených, 18-tisíc 
totálne zničených domovov, 75-tisíc poškodených budov. Zemetrase-
nie urobilo z 80-tisíc ľudí bezdomovcov a viac ako stotisíc ich muselo 
byť z postihnutej oblasti evakuovaných.

Miestne múzeum, pripomínajúce tieto tragické chvíle, uchová-
va autentické výpovede očitých svedkov oných udalostí:

„Áno, čo sa stalo, stalo sa. Je lepšie tomu prosto uveriť, byť rea-
listom. A naše deti a mládež aby sa naučili, že život je vážna vec... 
Tak sme to vtedy cítili všetci z Friuli. Nech sme boli kdekoľvek, 
keď udrelo zemetrasenie...“

„Zem sa hýbe. Podlaha nedrží svoj tvar. Nábytok sa presúva. 
Všetky dvere sa razom otvoria. Steny sa otvárajú. Dom sa otvára. 
Je to katastrofa. Z hlbín je počuť hlas vinníka a moje nohy i môj 
hlas sú zamrznuté strachom...“

„Po 59 sekundách, ktoré sa zdajú byť večnosťou, nastáva ne-
skutočný kľud spolu s tou najhlbšou temnotou, ktorá bohužiaľ 
nie všetkých navracia naspäť do reality. Obraciam oči k  nebu. 
Hviezdy sú stále na svojom obvyklom mieste. Takže čo sa to 
práve stalo? ... Potom sa zhora znesie zvláštna hmla, nie je vlh-
ká ani studená, nie je normálna. Nie je to hmla, je to prach. 
Domovy našich priateľov a  príbuzných zostupujú, aby prikryli 
tých z nás, ktorí sme stále nažive.“

„Ďalší otras. Sedíme na chodníku a snažíme sa premýšľať. Po-
starať sa, konať, niečo robiť. Dúfať proti nádeji, pochopiť, prežiť. 
Trápi ma jedna myšlienka: Zajtra... zajtra... odpovie ďalšie chve-
nie. Na oblohe sú hviezdy stále na svojom mieste...“

Obnova zničeného regiónu začala prakticky okamžite. Zdvihla 
sa obrovská vlna solidarity, nielen v rámci Talianska. Tisíce dob-
rovoľníkov sa snažia pomáhať, priložiť ruky k dielu, uľahčiť...

Vstup do gemonského dómu stráži sedemmetrový 
svätý Krištof s Jezuliatkom na ramene. Stredoveké kamenné sochy 
zdobiace priečelie chrámu rozprávajú svoj vianočný príbeh v dvoch 

dejstvách. Mudrci z východu – traja králi prinášajú svoje dary Kráľovi 
kráľov, ktorý sa narodil v maštali v tomto čase prvých Vianoc. Utrmácaní 
dlhým putovaním tvrdo zaspávajú na kamennej rímse kostola. S hlavami 

v dlaniach tu spia svoj sen už zopár storočí.

Gemona del Friuli
/mestečko, ktoré vstalo z mŕtvych/
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Hasiči, armáda, policajné zbory, Červený kríž, zahraničné hu-
manitárne i vojenské zložky z Rakúska, Francúzska, bývalej Juho-
slávie, Kanady, Nemecka, Holandska, Švajčiarska a USA. Bola 
zriadená špeciálna komisia regulujúca a koordinujúca záchranné 
práce v celom postihnutom regióne. Začali vznikať stanové mes-
tečká poskytujúce dočasné útočisko tisícom ľudí, ktorí sa ocitli 
bez strechy nad hlavou.

Po štyroch mesiacoch nastáva druhé dejstvo tejto tragédie. 
11. a 15. septembra sa opäť trasie zem pod nohami. Čo nezničilo 
májové zemetrasenie, ba i  to málo, čo sa podarilo znova vybu-
dovať, zase padá k zemi. Nastáva všeobecný exodus obyvateľstva 
postihnutej oblasti. Prímorské letoviská Lignano Sabbiadoro, Bi-
bione, Grado či Jesolo a Caorle sa na niekoľko mesiacov stávajú 
dočasným domovom pre 40 000 obetí zemetrasenia až do jari 
1977, keď sa pomaly začínajú navracať naspäť do nových pre-
fabrikovaných domovov.

Gemona pomaly vstáva z mŕtvych. Kameň po kameni. Väčšina 
jej obyvateľov strávi prvých 5 rokov v prefabrikovaných osadách 
vytvárajúc umelý komunálny život známy ako „kemp“.

Kombinácia bezpečnosti prefabrikovaných domov, strachu 
vyvolaného traumatickými zážitkami a  daňovými úľavami pre 
evakuantov žijúcich v „kempoch“ spôsobuje nastavenie mysli, že 
ľudia odkladajú návrat do svojich domovov, hoci už prebudo-
vaných. Boja sa návratu medzi štyri betónové steny, hoci už ide 
o bezpečnostný vystužený betón. Staré mestské centrum sa zdrá-
ha návratu do života. K víťazstvu nad týmito psychologickými 
ťažkosťami prispelo to, že prvým miestom obnovy a  „normál-
neho“ života sa stala radnica. Historické centrum Gemony bolo 
rekonštruované, „tam kde bývalo a ako bývalo“, všetky použiteľ-
né fragmenty mesta, ktoré nezničilo zemetrasenie, boli obnove-
né a starostlivo označené a vzápätí umiestňované naspäť do rov-
nakých pozícií ako pred katastrofou. Chýbajúce elementy boli 
reprodukované tak, aby boli jasne rozlíšiteľné od originálov. Re-
konštrukčné práce zaistili, že spomienka na to, čo bolo predtým, 
bola udržovaná pri živote a často pretkaná novými inovatívnymi 
architektonickými kódmi. Bez pochýb súhrn kultúrnych, ekolo-
gických, sociálnych a fi nančných faktorov dohromady priniesol 
výsledky, ktoré dnes môže vidieť každý, kto sa prechádza ulička-
mi mesta. Gemona del Friuli – „hlavné mesto zemetrasenia“ sa 
stalo symbolom znovuzrodenia z katastrofy.

Gemonu sme navštívili na konci októbra minulého roka ces-
tou domov z  krátkej jesennej dovolenky na pobreží severného 
Jadranu. Sedíme v  kaviarni pri šálke chutnej silnej kávy. Celá 
ulička rozvoniava široko ďaleko čerstvo upečenou pizzou a olivo-
vým olejom. Z hory Monte Cuarnan týčiacej sa nad katedrálou 
sa k zemi znášajú a nad mestom krúžia pestrofarebné krídla pa-
raglidov. Utrpenie, ktorým si mesto a jeho obyvatelia prešli v ne-
dávnej minulosti, pripomína už len malé múzeum umiestnené 
v obnovenom historickom centre.

Prišiel nový rok a  ja myslím na Ukrajinu, ktorá je zmieta-
ná a  ničená nie nevyspytateľnou silou prírody, ale nenávisťou, 
zlobou a „bohorovnou“ pýchou ľudských sŕdc. Koľko času, úsilia 
a energie si raz vyžiada rekonštrukcia tejto zdevastovanej krajiny 
a poničených životov jej obyvateľov... a bude to vôbec možné?

Text a foto: Miro Pogran
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OCENENIA V PRVEJ KATEGÓRII ZÍSKALI:
• I. miesto
Anna Sofi a Kavcová z Gymnázia Varšavská cesta Žilina za vy-
nikajúcu originálnu štúdiu Osud gréckokatolíckeho kňaza v boji 
za slobodu. 
Prezentácia bola dokonalá, autorka spracovala neznáme materiá-
ly zo života a prenasledovania gréckokatolíckeho kňaza, zasadila 
ho do novodobej histórie.
• II. miesto
Alexandra Mišková z  Life of Academy Poprad s  prezentáciou 
Nemci na Spiši a ich vysídlenie po druhej svetovej vojne. 
Napísala tak stručnú históriu karpatských Nemcov s prejavmi ich 
hmotnej kultúry.

Víťazi Pražskej medzinárodnej konferencie 
slovenských a českých stredoškolákov na tému

Konferencia sa konala 2. decembra 2022 

v Dome pre národnostné menšiny v Prahe pod 

záštitou MŠMT ČR a Veľvyslanectva SR.

Konferenciu otvorila chargé d´aff aires Soňa 

Budajová. V priebehu konferencie účastníkov 
privítala Mgr. Hana Cetlová z MŠMT ČR.

Konferencie sa zúčastnili žiaci zo šiestich gymnázií: 
Broumov, Bruntál, Hranice, Poprad, Tachov, 
Turzovka a Žilina. Zaznelo osemnásť referátov 

a prezentácií vybraných zo školských kôl. 
Žiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií:

PRVÁ KATEGÓRIA

mladší žiaci – od 12 do 15 rokov
DRUHÁ KATEGÓRIA 

starší žiaci – od 16 do 19 rokov

Národnostní menšiny, jejich původ, kulturní tradice 
v regionech ČR a SR.

• III. miesto
Johana Polanská a  Sibyla Řezníčková z  Gymnázia Tachov 
s témou Rusínské tradice v obci Branka na Tachovsku. 
Práca vznikla priamo v teréne – v obci Branka, autorky utriedili 
zaujímavý živý i spomienkový materiál.

OCENENIA V DRUHEJ KATEGÓRII ZÍSKALI:
• I. miesto
Lucia Galambošová za štúdiu Zachránení bratia. 
Štúdia je vynikajúca po odbornej i štylistickej stránke.
• Na II. mieste sa umiestnili dve autorky
Emília Juritková z Gymnázia Varšavská cesta Žilina s  rozsiah-
lou prácou Dievčenské gymnázium v Žiline.
Práca bola náročná na archívne bádanie, jeho utriedenie, zasade-
nie do historického obdobia medzivojnových rokov.
Anežka Vrbová zo Všeobecného a sportovního gymnázia v Brun-
tále získala II. miesto za krásnu štúdiu Emmerich Machold a jeho 
továrna za druhé světové války. Originálna téma s etickým záze-
mím, vynikajúcou prezentáciou a prednesom.
• III. miesto
Martin Dinga z Gymnázia Varšavská cesta Žilina za mnohovrstev-
nú rozsiahlu štúdiu Darina Bancíková, prvá evanjelická farárka na 
Slovensku. 
Z práce vyplýva autorovo osobné zaujatie, rozsiahle štúdium od-
bornej literatúry a prameňov a etické cítenie.

Bruntál, všetci účastníci

Gymnázium Žilina

Pedagógovia a hodnotitelia
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Čestné uznanie získal Timotej Šoltýs z Life of Academy Poprad 
za prácu Politický systém ČSR, v  ktorej si všíma národnostné 
menšiny.
Autor pre ochorenie nemohol prácu predniesť osobne.

Čestné uznanie udelilo Dokumentační a muzejní středisko sloven-
ské menšiny v ČR Ondřejovi Schwarcovi a Tomášovi Měrkovi 
zo Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál za dokument 
Andrej Šuhaj – osudy bratra Nikoly Šuhaje na Bruntálsku. 

Štúdia okrem bohatého dokumentačného materiálu o živote 
Andreja Šuhaja v Sliezsku umožňuje autorom rozkrývanie ste-
reotypov kladením mnohých otázok, na ktoré je treba hľadať 
odpovede.

Ocenené žiacke práce boli nielen prínosom k danej téme, ale 
preukázali aj ich osobné zaujatie pre danú tému, schopnosť samo-
statne pracovať, získavať a triediť poznatky, apelovať na dodržia-
vanie etických noriem.

Hodnotné boli aj ďalšie neocenené práce. Ich autori priniesli 
nové poznatky a práce majú cennú dokumentačnú hodnotu. Prá-
cu Rómovia na Slovensku autoriek Kariny Kokoruďovej a Lucie 
Harabínovej z Life of Academy Poprad delili od III. miesta len 
desatiny bodov.

Oceňovaná bola rozsiahla štúdia Kataríny Gordanovej a Bar-
bory Puškárovej z Gymnázia v Turzovke Náboženstvo v sloven-
ských a českých dejinách od konca 2. svetovej vojny po súčasnosť.

Inšpiratívne boli prezentácie žiakov z gymnázia Hranice, ktoré 
udali smer i obsah tohoročnej konferencii.

Pedagógom a žiakom patrí veľké poďakovanie a uznanie za vy-
konanú prácu a účasť na konferencii.

Organizátori konferencie vyslovujú veľké poďakovanie MŠMT 
ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v  zahraničí za fi nančnú pod-
poru projektu, Slovenskému veľvyslanectvu a MŠMT ČR za po-
skytnutie záštity.                                                   Helena Nosková

Kultúrny program – vojenské múzeum

Soňa Budajová zahajuje konferenciu

Mgr. Hana Cetlová, MŠMT a komisia

Pohľad do pléna konferencie, v popredí Gymnázium Žilina, 
za nimi Mgr. A. Zgažar, Gymnázium Bruntál

Z rokovania konferencie
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Príloha slovenských vysokoškolákov v ČR

Hned z úvodu debatu rozproudil slovensko-český debu-
tový celovečerní snímek Obeť (2022) od režiséra Micha-
la Blaška, který se sice začal natáčet již před pěti lety, 

avšak zahrál na velmi aktuální notu problematiky soužití menšin 
a většinové společnosti, a  to na příběhu svobodné matky Iriny 
z Ukrajiny, která žije se svým synem v menším městě v Čechách. 
Dějství je rozehráno ve chvíli, kdy se Irina snaží urychleně dostat 
z Ukrajiny zpět do Čech kvůli tomu, že její syn byl brutálně na-
paden tak, že skončil na jednotce intenzivní péče. Ze syna hned 
po probuzení vypadne velmi nejasné určení pachatelů, které míří 
na romské sousedy z paneláku, kde bydlí. Policie se této vyšetřo-
vací verze chytne a rozjíždí se tak kolotoč stereotypních obvinění 
i neslušného ukazování prstem na viníky. Jenomže věci nebývají 
černobílé, a tak je to i v tomto fi lmu. Nakonec nebude tak jasné, 
kdo je viník a nabízí se k tomu hned otázka, kdo je tedy oběť.

Další večer si slovenskou premiéru odbyl fi lm Svetlonoc (2022) 
od mladé režisérky Terezy Nvotové – dalšími jejími projekty 
jsou např. fi lm Špina (2017) nebo dokument Mečiar (2017). 
Ten debatu rozproudil snad ještě více než předchozí fi lm. Do 
největší „jednosálovky“ na Slovensku, která se nachází v piešťan-

ském Domě umění, se poslední zájemci nevešli. Děj nás přeso-
uvá do lesů a hor středního Slovenska, kde hlavní hrdinka fi lmu 
(ztvárněná Natalií Germani) vyrůstala, avšak kvůli tragické smrti 
své sestry, kterou sama nešťastnou náhodou zavinila, se muse-
la odtamtud vystěhovat. Vrací se po dlouhé době zpět do míst 
nedotčené přírody, ale také míst pověr a zvláštních přežívajících 
obyčejů. Hned po jejím návratu se začne oživovat vzpomínka na 
místní „bosorku“, již si ze svého dětství hlavní hrdinka pamatuje, 
která je však, jak brzy zjistí, už dávno po smrti, ale její zvláštní 
záhrobní přítomnost jako by místní obyvatelé stále pociťovali – 
strach v nich stále přežívá. Příchod mladé ženy tak naruší běžný 
chod dní a  je jasné, že soužití v  tajemném kraji nebude úplně 
lehké. Film získal ocenění na festivalu v Locarnu.

Ze soutěžní sekce dokumentárních fi lmů bych rád vyzdvihl 
dva fi lmy. Prvním z nich je dokumentární portrét Trančík (2022) 
o režisérovi a fi lmařovi Dušanu Trančíkovi, který rovněž v Pieš-
ťanech měl svoji premiéru. Citlivou výpověď o pro svobodnou 
tvorbu nešťastné době minulého režimu si vzal na starost režisér 
Erik Praus. Sám Dušan Trančík, který byl po fi lmu přítomen na 
diskuzi, tvrdil, že si nepřál, aby byl fi lm o něm, ale právě o době, 

Ohlédnutí za 17. ročníkem 
slovenského fi lmového festivalu 

CINEMATIK
Druhý zářijový týden se v Piešťanech pořádal dnes už téměř tradiční fi lmový festival Cinematik, 

a to po sedmnácté. Atmosféru lázeňského města podtrhovalo počasí přicházejícího podzimu. 
Ačkoliv se značně ochladilo a rozpršelo, lidé nezalezli za pece, ale scházeli se při slavení a debatách 

– a že bylo o čem debatovat. Dlouholetí návštěvníci Cinematiku i sami pořadatelé o svém fi lmovém 
festivalu rádi říkají, že je to jedna nekončící debata. A o čem, že se tedy například debatovalo?

Milé čitateľky, milí čitatelia,

prvé tohtoročné číslo Lampáša je lastovičkou našich predstáv o 
tejto občasnej prílohe. Po reminiscenciách na rozjímavé cesto-
vanie po dvoch európskych mestách prinášame číslo spomínajú-
ce podujatia ešte zo septembra. Človek by si povedal, že dlhšia 
doba textom skôr uškodí, ako pridá, ale nie v tomto prípade, 
keďže naše texty boli riadne zakonzervované. Zamyslenie sa 
Semana Jacenka nad slovenským hosťovaním na Medzinárod-
nom knižnom festivale v Budapešti načrtáva vzťahy lokálnej 
politiky s literárnou tvorbou a zamýšľa sa nad vplyvom medzi-
národných vzťahov na podporu kultúrneho diania. Obávame 
sa, že táto konzerva bude mať dlhú trvanlivosť. Článok, ktorého 

je hlavným autorom Felix Geisler, pojednáva o fi lmových novin-
kách predstavených na piešťanskom MFF Cinematik. Viaceré 
spomínané fi lmy odvtedy získali ďalšie ocenenia a fi lm Piargy sa 
v januári 2023 dočkal aj českej premiéry. K výročiu rozdelenia 
Československa, respektíve k výročiam vzniku samostatných 
štátov, prikladáme satirickú kresbu Mareka Lentvorského.

Z našej slovensko-českej špajzy je to zatiaľ všetko, v budúcich 
číslach očakávajte čerstvú jarnú úrodu!

Alexandra Brocková
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kdy vzhledem k svému narození tvořit musel, ale vlastně nemohl 
vždy v kýženém rozsahu. Dokumentární portrét se tak najednou 
netýká pouze jednotlivce, o němž fi lm je, což je pro tento žánr 
velice osvěžující – fi lm je tak spíše výpovědí o úskalích natáčení 
fi lmů pod dohledem cenzury státní moci v socialistickém Česko-
slovensku. Dle mého názoru se to povedlo.

Cenu za nejlepší dokumentární snímek si však odnesl jiný doku-
ment o významné postavě slovenského fi lmu, a to fi lm Odpočítava-
nie, posledný fi lm Ivana Palúcha (2022), který natočil režisér a syn 
slavného herce Martin Palúch a který stejně jako předchozí sním-
ky měl na festivalu premiéru. Martin Palúch nedlouho po konci 
letošního festivalu získal tvořivou prémii v nejstarším udělovaném 
fi lmovém ocenění na Slovensku IGRIC za televizní dokumentární 
fi lm o svém otci Herec Ivan Palúch (2021). Na stejném udělování 
cen byla za celoživotní přínos kinematografi i oceněna čestná ře-
ditelka festivalu Cinematik Božidara Turzonovová. Cenu IGRIC 
v kategorii fi lmová a televizní dokumentární tvorba si odnesla Vera 
Lacková za fi lm Ako som sa stala partizánkou (2021), který byl 
představen v loňském prázdninovém čísle tohoto časopisu.

Jedním z mála komediálně laděných snímků, který byl na fes-
tivalu promítnut, byl fi lm Vitaj doma, brate! (2022). Ten odvy-
právěl sérii rodinných a vztahových peripetií v srbském městečku 
Bački Petrovac, které rozehraje fakt, že hlavní hrdinka přivede do 
rodného domu ve zdejší početné slovenské komunitě rodičům 
představit svého přítele, který je původem Maďar. Po promítání 
byli na diskusi přítomni producenti i herečky. Natáčení fi lmu prý 
mělo svá časová úskalí nejen kvůli tomu, že celý štáb bydlel přímo 
v tamních rodinách a vlastně se na chvíli stal součástí místního 
života, ale také proto, že naprostá většina obsazení jsou z fi lmové-
ho hlediska neherci (kteří ale mají herecké zkušenosti z místního 
ochotnického divadla). A tak byli Peťa Polnišová, Anna Šišková, 
Martin Hofmann, Róbert Jakab a Vlado Černý takřka jedinými 
profesionálními herci z  celého početného obsazení. O  tamních 
klobásách, které jsou téměř symbolem celého projektu, nám 
však tvůrci mohli leda povyprávět, neboť jejich převoz přes srb-
sko-maďarské hranice je skoro nemožný.

Páteční den byl také ve znamení premiér. Poprvé byl na Slovensku 
promítán český snímek Arvéd (2022), který přivezl odprezentovat 
sám režisér Vojtěch Mašek, jenž v režisérském křesle usedl popr-
vé. Na festivalu byl promítán i loňský snímek Okupace (2021), na 
jehož scénáři se podílel. Vážnou nótu neopouští ani tento snímek, 
neboť se jedná o historické drama sledující životní příběh kontro-
verzní postavy československých dějin Jiřího Arvéda Smíchovské-

ho. Nejedná se však o běžný životopisný snímek – vzhledem k tíh-
nutí Arvéda Smíchovského k okultismu a černé magii zvolili fi l-
maři svérázný způsob vyprávění, který není chronologický, ale také 
nikoli zcela náhodně seřazený, spíše se příběh odehrává v jakýchsi 
soustředěných kruzích. Osobitý přístup k  podání životopisného 
fi lmu nebude však pro každého diváka lehce stravitelný. V diskuzi 
po promítání bylo mimo jiné tématem natáčení scén, v nichž se 
demonstrují okultistické obřady. Navzdory tomu, že právě kvůli 
hodnověrnosti a  „správnosti“ vyobrazení takových scén si tvůrci 
přizvali třeba odborného konzultanta na český hermetismus, nako-
nec sami trvali na tom, aby byly pro jistotu formule pozměňovány 
a aby se postupy krátily. Jeden z těchto odborníků se dokonce na 
chvíli objeví v závěrečných scénách fi lmu.

Součástí závěrečného ceremoniálu udělování cen festivalu Cine-
matik bylo promítání fi lmu Piargy (2022), který festival symbolic-
ky uzavíral. Po velmi dlouhém procesu natáčení a postprodukce 
byla tato premiéra překvapením nejen pro diváka, ale i pro přítom-
né herečky, neboť fi lm viděly poprvé. Toto historické drama čes-
ko-makedonského režiséra Ivo Trajkova na motivy novely Františ-
ka Švantnera je černobílé, a tato vizuální volba netradičního pojetí 
příběhu, který se odehrává ve slovenském vesnickém prostředí, 
mimořádně svědčí. Ani jedno totiž – umělecký potenciál černo-
bílého fi lmu v dnešní produkci a slovenské vesnické prostředí na 
začátku druhé světové války – nejsou tím, na čem by chtěl být fi lm 
výlučně postaven. Na pozadí vztahů, které se vyvíjejí a vládnou na 
podhorském statku v odlehlé vesnici, se decentně objevuje téma 
pověrčivosti, strachu z nadpřirozeného a zášti. Tím se Piargy v rám-
ci výběru festivalu Cinematik tak trochu „řadí“ do pomyslné trojice 
k  fi lmům Svetlonoc a  Arvéd. Na plátně se divák setká například 
s Judit Bárdos nebo Attilou Mokošem.

Hlavní cenu festivalu získal fi lm Trojúhelník smutku (2022), kte-
rý je nadto vítězem letošního festivalu v Cannes. Naproti tomu 
byl naprostým překvapením vítěz divácké ceny – dokumentární 
celovečerní fi lm Katedrála (2022) mladého debutujícího sloven-
ského režiséra Denise Dobrovody, který se odehrává v zapomenuté 
vesnici nedaleko Madridu. Snímek je o mnichovi, který se po zru-
šení kláštera odhodlal bez jakéhokoliv vzdělání v architektuře vložit 
celoživotní úsilí do stavby katedrály z recyklovaného odpadu. Vedle 
dalších získala cenu i slovenská dokumentaristka Zuzana Piussi za 
fi lm Očista (2021), který nese podtitul „slovenské cesty k spravodli-
vosti“ a je jejím doposud nejlépe laicky hodnoceným projektem.

Věříme, že je na co se těšit i v příštích ročnících festivalu Cine-
matik. Felix Geisler, Alexandra Brocková
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Od 29. septembra 2022 sa konal 
Medzinárodný knižný festival v Budapešti, 

kde čestným hosťom bolo tentokrát 
Slovensko. Štvordňový veľtrh v Národnom 

divadle tanca otvorila významná 
spisovateľka a poetka Krisztina Tóth, ktorá 

vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu 
pevne a čelom sa postaviť proti utláčajúcim 

režimom. Vyzdvihla vo svojej reči aj 
prítomnú nobelistku Svetlanu Alexijevič, 

ktorá je známa aj svojou odvahou sa 
takýmto silám nepoddať. 

Zamýšľala sa aj nad úlohou a poslaním spisovateľov a položila 
otázku, či ešte niekto chce čítať o  zle, ktoré nás aj tak den-
ne obklopuje. „Populisti hovoria o  ľude, ktorý nechce čítať 
o hnuse a smútku, ale kto je tento ľud?“ pýta sa Tóth.

Aj na túto otázku sa festival pokúsil hľadať odpovede. Počas 
všetkých štyroch dní bola budova Millenáris zahltená dav-
mi ľudí a  to rôznorodými. Na pódiu slovenského stánku sa 
vymieňali mená ako Silvester Lavrík, Marek Vadas, Michal 
Hvorecký či maďarskí velikáni ako Dragomán György, Ná-
dasdi Péter alebo Szabó T. Anna. Program bol pestrý a každý 
si prišiel na svoje.

Pozoruhodná na tomto festivale, ako vyzdvihol spisovateľ 
Peter Balko, bola citeľná rozpoltenosť spoločnosti. Na jednej 
strane je podľa volieb zrejmá silná podpora vládnucej strany, 

ktorá slobodnej kultúre nie je naklonená, no na druhej strane 
stojí pestrý literárny život a veľký záujem o  literatúru. Stalo 
sa už takzvane tradíciou, že festival nepodporil maďarský štát, 
ale čo je zvláštnosťou, že žiaľ ani slovenský. To len dokazuje 
trend v okolitých krajinách značiaci nezáujem vládnucej gar-
nitúry o  kultúru. V  Maďarsku sa už začalo démonizovanie 
a  vyobrazovanie spisovateľov i  intelektuálov ako nepriateľov 
a parazitov. 

Na najväčšom knižnom festivale v  Maďarsku sa neobjavil 
ani jeden politik okrem starostu hlavného mesta Gergelya Ka-
rácsonya, ktorý odovzdal budapeštiansku Veľkú cenu práve 
Svetlane Alexijevič. Tá na oplátku pri preberaní ceny vyzva-
la vládnucu stranu, aby sa konečne rozhodla, či chce naďalej 
patriť k západu, alebo sa pridať k vojnovému zločincovi.

Seman Jacenko

Slovenská 
literatúra 

v Budapešti
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Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
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Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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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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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 

Cenik_NO1.indd   1 09/12/2019   12:38:58

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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