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Výber z programov na mesiace júl, august a september
9. júla – 25. augusta
Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Výstava slovenskej výtvarníčky Zuzany Schmidt
Pripravila Galéria ARTEM v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
20. júla 16.00 hod.
Městské muzeum v Krnově
Ľudia na Jesenicku a Krnovsku
Prednáška s besedou a prezentáciou.
Pripravil DOMUS SM v ČR. Program sa uskutoční vďaka podpore MK
ČR.
1. – 31. augusta
Rodný dom Antala Staška, Zlatá Olešnice-Stanový
Výstava malieb na skle Jany Sojkovej (viac info v pozvánke)
5. augusta – 20. septembra
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Výstava Obraz menšín v regiónoch
Pripravil ÚSD AV ČR, v.v.i. v rámci projektu NAKI a DOMUS SM v ČR.
Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR.

28. augusta
Turistická oblasť Kohútka na česko-slovenskej hranici v Javorníkoch
Česko-moravsko-sliezsko-slovenské stretnutie na Kohútke
Za česko-slovenskú vzájomnosť, priateľstvo a dôstojný život našich detí.
Pozýva Slovenský klub v Třinci.
30. augusta – 3. septembra
Maľovanie kancelárií v DNM
6. – 7. septembra 14.00 – 17.00 hod.
DNM, Vocelova 3, Praha 2
Seminár o J. A. Komenskom k tohoročnej Pražskej medzinárodnej
stredoškolskej konferencii
Hlavný účastník: Gymnázium Broumov.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Gymnáziom Broumov vďaka
podpore MŠMT v ČR a ÚSŽZ v SR.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia vďaka finančnej
podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

23. augusta
Rodný dom Antala Staška, Zlatá Olešnice-Stanový
Podvečer o česko-slovenskej vzájomnosti a ľuďoch v Podkrkonoší.
Marcela Poloprudská uvádza hosťa večera Helenu Noskovú.
Pripravil Spolek Antala Staška v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
podpore MK ČR.

Obec Zlatá Olešnice a Spolek Antala Staška
si Vás dovolují pozvat na výstavu

Obec Zlatá Olešnice a Spolok Antala Staška
si Vás dovoľujú pozvať na výstavu

Jana Sojková – Podmalby na skle

Jana Sojková – Podmaľby na skle

v rodném domě Antala Staška ve Stanovém

v rodnom dome Antala Staška v Stanovom

Výstava bude zpřístupněna o víkendech
v měsících červenec a srpen od 10 do 17 hod.

Výstava bude prístupná počas víkendov
v mesiacoch júl a august od 10 do 17 hod.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení čitatelia,
leto bude v plnom
prúde, keď budete
čítať náš mesačník písaný na začiatku leta.
Ani v týchto prvých
júlových dňoch nevieme, ako sa bude
vyvíjať situácia okolo
ochorenia covid-19,
aké budú platiť pravidlá pre cestovanie
na dovolenky do
rôznych krajín. Preto Ilustrácia Zuzana Štancelová
vám ponúkame niečo z domácich zaujímavostí. Dvojčíslo je až na
výnimky určené aktivitám voľného času. Ponúkame návštevu čarovných skál, romantickú krásu stredovekých hradov i mladších zámkov, súhrnný popis všelijakých zaujímavostí, ktorými česká krajina
oplýva. Ak zavítate do bývalej Juhoslávie, je veľmi osobitým územím
stredný Balkán. Územím kráčali veľké dejiny, ktoré vo svojich dôsledkoch poznamenali nielen Európu, ale i celý svet. Ak sa dostanete
na Slovensko, čo len na skok, v Žiline je nezabudnuteľná expozícia
v Budatínskom zámku a nemenej zaujímavá je prehliadka Považskej
galérie. Nevýhodou je, že väčšina výstav a prehliadok pamätihodností nie je v nedeľu otvorená.
Ak náhodou zavítate do Podkrkonošia, neďaleko mestečka Vysoké nad Jizerou bola 3. 7. otvorená výstava obrázkov na skle PhDr.
Jany Sojkovej, emeritnej riaditeľky Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V múzeu pôsobila desiatky rokov a tam začala maľovať obrázky na skle. Je jednou z tých, ktorí čítajú slovenské knihy, počúvajú
slovenčinu v médiách a sú nositeľmi česko-slovenskej vzájomnosti. Výstava sa nachádza v rodnom dome spisovateľa Antala Staška
(vlastným menom Antonín Zeman) v Stanovom-Zlatej Olešnici
neďaleko Vysokého nad Jizerou. Antal Stašek bol známym právnikom a otcom Ivana Olbrachta. Pseudonym si vytvoril z maďarskej
verzie mena Antonín, pretože jeho prvou láskou bola maďarská
dievčina. Stašek vzniklo z jeho birmovného mena Stanislav, pretože časť gymnaziálnych štúdií a Právnickú fakultu absolvoval v poľskom Krakove, vtedy patriacom Rakúsku. Chalupa, rodisko Antala
Staška, poskytla útulné priestory na výstavu malieb na skle zo života
svätých v ľudovej predstave. Vznikla tak dokonalá symbióza umocnená výhľadmi na Krkonoše.
Helena Nosková, júl 2021
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STREDNÝM BALKÁNOM
TIP LISTOV NA DOVOLENKU

Panoramatický pohľad na Boku Kotorskú

Stredný Balkán nepatrí práve k najvyhľadávanejším turistickým destináciám. Pritom
je to srdce tejto časti juhovýchodnej Európy. A treba jedným dychom povedať, že
srdce najväčšmi ranené nacionalistickým besnením v 90. rokoch minulého storočia,
keď sa prevažne tu odohrali najkrvavejšie dejstvá ostatnej – a dúfajme, že poslednej
– vojny v Európe. Väčšina zo 140-tisícov ľudí, ktorí za tejto vojny zaplatili životom,
umrela práve v týchto končinách. Aj to je vari jeden z dôvodov, prečo sem až tak veľa
zahraničných hostí nezablúdi.

A

k je reč o strednom Balkáne, možno ho – bez nároku na
geografickú presnosť – vymedziť ako oblasť medzi Kragujevacom, Nišom, Kosovskou Mitrovicou, Podgoricou, Kotorom, Dubrovníkom, Mostarom, Sarajevom, Užicou a Čačakom.
Ak prejdete zhruba touto trasou, prechádzate teda piatimi štátmi
a jednou entitou, čiže štátom v štáte: Srbskom, Kosovom, Čiernou
Horou, Bosnou a Hercegovinou a v rámci nej raz von, raz dnu, Republikou Srbskou a najjužnejším cípom Chorvátska. S výnimkou
Slovinska na severe a Macedónska na juhu máte teda exkurziu po
nešťastnej bývalej Juhoslovanskej federácii ako na dlani.
Ak si chcete ušetriť dlhú cestu zo stredu Európy, najlepšie je urobiť si miesto príchodu i odchodu z mesta Niš, kam lieta z Bratislavy spoločnosť Ryanair (presnejšie lietala pred pandémiou). Tam si
prenajať auto a vyraziť. Prakticky vzápätí zistíte, že smerujete čoraz
vyššie do hôr, ktorých rozložitosť vás nepochybne zaskočí. Chvíľu
naozaj trvá, kým sa vyštveráte až na vrchol pohoria Kopaonik na
rozhraní centrálneho Srbska. Pohľad z tej výšky na nekonečné hrebene okolitých hôr je však ohromujúci. Národný park Kopaonik
je miestom, kde sa nachádzajú mnohé zariadenia na zimné športy
a rozvinutá je i letná, pešia turistika. V zime je jedným z najnavštevovanejších pohorí v Srbsku, má 25 vlekov.

Keď schádzate z Kopaoniku dolu, už je tma a serpentíny sú
nekonečné. Rozľahlosť úbočí, posiatych desiatkami roztrúsených
svetielok samôt, skôr tušíte a nezostáva vám nič iné, než sa spoliehať
na brzdy a že tma nebude ešte desivejšia. Prvú noc strávite v meste
Novi Pazar. Mesto leží v historickom území Sandžak a jeho obyvateľstvo je dominantne moslimské, pretože Bosniaci tvoria takmer 85 %
miestnej populácie. To hravo zistíte ráno, keď prechádzate mestom
a netušíte, či ste sa nejakým nedopatrením nedostali náhodou do
Albánska. Ale nie, akurát časy sa trochu od stredoveku zmenili, keď
neďaleký Stari Ras bol hlavným mestom pravoslávneho srbského
štátu Raška. Bol založený na prelome 9. a 10. storočia a vďaka svojej
výhodnej strategickej polohe v blízkosti priesmyku, ktorým preteká
rieka Raška, sa stal významnou križovatkou ciest medzi Jadranským
morom, kniežatstvom Zeta, Bosnou a Kosovom. V súčasnosti sa tu
nachádzajú impozantné zrúcaniny a pozostatky stredovekej pevnosti, kostolov, kláštorov a ďalších stavieb. Od roku 1979 je zapísaný
na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO spoločne
s kláštorom Sopoćani. Fresky v sopoćanskom kláštore pochádzajú
zo 70. rokov 13. storočia a patria k najúžasnejším ukážkam stredovekého umenia umelcov, ktorí nemohli tvoriť na území Byzantskej
ríše a našli útočisko na dvore srbského kráľa.
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Prechádzame cez hranice s Čiernou Horou a mierime znovu na
sever. Naším cieľom je pohorie Durmitor, ktoré je súčasťou Dinárských hôr. V pohorí sa nachádza devätnásť jazier väčšinou ľadovcového pôvodu. To najznámejšie je Čierne jazero, v ktorom sa odráža
ako naozaj v čiernom zrkadle silueta najvyššieho vrcholu Durmitoru, zvaného Bobotov kuk (2 523 m).
Centrálna časť pohoria s hlbokými kaňonmi riek Tara,
Draga a Sušica o rozlohe 390 km² bola v roku 1952 vyhlásená
za národný park. Od roku 1980 je Národný park Durmitor zapísaný na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO. V samotných horách je len niekoľko malých dedín, ale nachádza sa tu
významné stredisko zimných športov v obci Žabljak. Pohorie má
i svoj historický význam – v rokoch 1942 – 1943 sa tu skrývali juhoslovanskí partizáni a Josip Broz Tito. Nebude to po prvý raz, čo sa
ešte na našej ceste stretneme so stopami po bývalom juhoslovanskom vodcovi.
Než dorazíme do hlavného mesta Čiernej Hory Podgorice (bývalého Titogradu, v ktorom žije takmer štvrtina populácie celej
krajiny), odbočíme z hlavnej cesty a serpentínami úzkymi ako vlas,
hadiacimi sa ponad strmé zrázy roklín, sa predierame meter po metri ku kláštoru Ostrog. Je to pravoslávny kláštor patriaci Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore a najvýznamnejšie pútnické miesto
v krajine, navštevované kresťanmi i moslimami. Kláštor z bieloskvúceho kameňa vybudovali tamojší mnísi a pustovníci priamo do
skaly. Posledných pár sto metrov kráčame už peši strmo do kopca.
Je sobota, bezprostredné okolie kláštora je obsypané zástupmi ľudí,
na samom nádvorí sa už nedá pomaly kam stúpiť. Ľudia budú celú
noc čakať, kým prídu na rad, aby sa do kláštora dostali a pomodlili
sa v jeho priestoroch.
My čakať celú noc nebudeme, lebo nás čaká nocľah v Podgorici.
Tá na nás pôsobí dojmom modernejšieho stredoeurópskeho mesta, čo znamená, že ide o kombináciu komerčného kapitalizmu,
symbolizovaného hotelom Hilton, ale aj nevkusnosťou reklám na
lacný čínsky a turecký tovar v kulisách socialistickej panelovej výstavby.
Ráno sa cez tunel za severným okrajom Skadarského jazera dostávame konečne po niekoľkých dňoch k moru. Sme na najjužnejšom
cípe našej cesty a vraciame sa pozdĺž Jadranu na sever. Ale more nás
ešte nezaujíma. Prechádzame okolo slávneho Ostrova sv. Štefana
s luxusnými dovolenkovými rezidenciami a v Budve znovu zamierime do kopcov. Chceme sa dostať do Kotoru, kde máme stráviť pár
oddychových dní, cez Cetinje, bývalé kráľovské hlavné mesto (prijestonica / приjестоница) Čiernej Hory, v ktorom sídli niekoľko vládnych inštitúcií a je úradným bydliskom prezidenta Čiernej Hory.
Keď prejdeme cez mesto a okrajom pohoria Lovčen, na vrchole
ktorého sa vypína mauzóleum čiernohorského panovníka-básnika
Petara II. Njegošu, dostávame sa vysoko nad Kotorskú boku. Ten
pohľad je úžasný a stojí za to, hoci pri ceste dolu autom sa človeku
neraz postavia vlasy dupkom.
Odmenou za tieto nervy je však niekoľko nádherných lenivých
dní v Kotore, meste s príjemnou stredomorskou atmosférou a s významným zápisom v dejinách prvej svetovej vojny, pretože tu došlo
k vzbure rakúsko-uhorského loďstva. Jedným z popravených vodcov
vzbury bol aj český námorník František Rasch. Túto udalosť pripomínajú dve pamätné tabule, jedna na bývalej budove miestneho
súdu, druhá na bývalej väznici. Ak budete mať čas, odporúčame
obísť celú boku až po Herceg Novi a stráviť aspoň jeden deň na pláži
v Pereste s nádherným výhľadom na dva ostrovy uprostred boky so
starobylými pravoslávnymi kostolmi.
Po niekoľkých dňoch vyrážame znovu na sever, smer Bosna a Hercegovina. Prechádzame malým hraničným prechodom Klobuk, kde

nás vzápätí víta tabuľa Vitajte v Republike srbskej. Pretože som sa
nepozrel dobre do politickej mapy, som trochu zmätený. Policajt,
ktorého sa pýtam, kde vlastne sme, zarazene i nahnevane súčasne
odpovedá: „V Bosne, kde inde?“ Ale o pár kilometrov znovu tabuľa hovorí, že sme v Republike srbskej. Až potom mi napadne si
to trošku lepšie naštudovať. Naším cieľom je najprv slávne pútnické
miesto Medžugorje a potom Sarajevo.
Do Sarajeva prichádzame večer. Ubytujeme sa u priateľa a ten sa
trochu neisto spýta, či sme nemali problém, keďže značka nášho
auta z požičovne sa začínala na BG – čiže Belehrad. Nič negatívne
som síce nezaregistroval, ale už samotná otázka bola v istom zmysle dosť príznačná. Tragédia tohto mesta je tak hlboko v dušiach
tunajších ľudí, že – úprimne poviem – neviem, či niekedy prebolí.
Čierne jazero v pohorí Durmitor

Z tohoto miesta zastrelil
Gavrilo Princip následníka
rakúsko-uhorského trónu

Stredoveký kláštor Sopočani
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Výhľad na srbské hory z
vrcholu pohoria Kopaonik

Ostrog, najvýznamnejšie
pútne miesto v Čiernej Hore

Potvrdí sa mi to tak trochu pri jednej večeri vysoko nad mestom
v skvelej reštaurácii, ktorá patrí slávnemu bosnianskemu futbalistovi
z čias starej Juhoslávie Safetovi Susićovi. Pri pohľade z terasy dolu
na pokojné letné mesto, vysvietenú metropolu európskeho strihu,
by človek nepovedal, že z týchto miest ho 1 492 dní ostreľovala srbská armáda. Na mesto dopadalo denne vyše troch stoviek granátov.
Vznikli ohromné materiálne škody; zničených bolo veľké množstvo
(až 35-tisíc) budov a stopy po tomto besnení vidno ešte dnes. Obliehanie mesta si vyžiadalo asi 11-tisíc ľudských životov (medzi nimi
bolo 1 601 detí), ďalších 50 000 ľudí bolo ranených. Náš hostiteľ
mi ukazuje, odkiaľ si srbskí snajperi a rôzni dobrodruhovia chodili
zastrieľať na živých ľudí dolu v uliciach mesta. „Na niečo také sa nedá
zabudnúť,“ povie môj hostiteľ a dodá: „Neverím, že sa to niekedy
stane a že sa to niekedy zase nezopakuje. Mám pár priateľov, ktorých
sa radšej ani nepýtam, čo cez vojnu robili. Vidím im na očiach, že
o tom nielen nechcú hovoriť, ale že ani neodpustia.“
V Sarajeve, kde ste jednou nohou vo Viedni a vzápätí popíjate
kávu v Istanbule, samozrejme nemožno obísť ďalšie historické miesto

v dejinách prvej svetovej vojny. Teda miesto, kde Gavrilo Princip zastrelil arcivojvodu Františka d´Este, následníka rakúsko-uhorského
trónu. Priamo na tom slávnom rohu na nábreží riečky Miljaćky,
je múzeum venované tejto udalosti a po jeho prehliadke si párkrát
prebehnete z miesta na miesto, aby ste si to dôkladne prezreli zo
všetkých uhlov.
Po pár dňoch opúšťame Sarajevo a začína sa záverečná etapa našej
cesty. Jej hlavnou zastávkou bude Srebrenica, presnejšie Doni Potočari, kde sa nachádza cintorín s 8 623 obeťami najbrutálnejšieho
masakra od druhej svetovej vojny. Tento cintorín, ležiaci na mierne
zvlnenom zatrávnenom teréne, posiaty prostými bielymi náhrobnými stélami, je vo svojej jednoduchosti vari najdramatickejším symbolom nezmyselnosti balkánskeho vojnového násilia. V opustenej
priemyselnej hale bývalej zinkovne oproti cintorínu, ktorá bola v júli
1995 súčasťou tábora holandských jednotiek UNPROFORu a kde
sa odohrala väčšina brutálností, je inštalovaná trvalá expozícia o tom,
čo sa tam stalo. V tom rozľahlom odcudzenom a studenom prostredí
človeku príde z toho až fyzicky nevoľno.
Odchádzame z týchto desivých miest a v meste Bratunac prechádzame mostom cez slávnu rieku Drinu (akože si pri tejto príležitosti
nespomenúť na nositeľa Nobelovej ceny Iva Andrića a jeho román
Most na Drine, hoci ten most Mehmeda pašu Sokolovića, o ktorom
srbský spisovateľ píše, sa nachádza južnejšie v meste Višegrad) späť do
Srbska. Musíme zase do hôr cez Národný park Tara, aby sme sa dostali do mesta Užice. Toto mesto zohralo významnú úlohu v počiatkoch
druhej svetovej vojny na Balkáne, o čom svedčí aj prekvapujúco moderne pôsobiaci pamätník na vrchole serpentín nad mestom. Užice
boli niekoľko letných a jesenných mesiacov roku 1941 centrom tzv.
Užickej republiky, teda územia oslobodeného Titovými komunistickými partizánmi od nemeckých okupantov. Preto sa aj v povojnovej
dobe mesto volalo Titovo Užice. Počas náletov NATO na jar roku
1999 bola v meste zničená infraštruktúra a niekoľko mostov.
Z Užice prechádzame cez Čačak do Kragujevaca, kde strávime
posledný deň pred odletom. Samozrejme, vyhľadáme tretiu balkánsku stopu po prvej svetovej vojne, pomník štyridsiatim štyrom zastreleným slovenským vzbúrencom 71. pešieho pluku z Trenčína,
zvaného Drotársky regiment, ktorí sa v Kragujevaci postavili proti
odchodu na južný front v najväčšej vzbure v histórii rakúsko-uhorskej armády. Pomník začali stavať v máji 1923 a odhalili ho a ekumenicky posvätili 28. septembra 1924. Na hroby popravených Slovákov bola vysypaná hlina privezená z Trenčína.
Naša cesta stredným Balkánom sa znovu končí v Niši. Odlietame
domov neuveriteľne spokojní. Objavili sme kus krajiny, v ktorej sa
krása mieša s drsnosťou a život so smrťou vari ako nikde v Európe.
Pozývame vás na cestu!
Text a foto: Igor Otčenáš

Cintorín v Srebrenici
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TERMOJADROVÁ SYNTÉZA

–

ENERGIA BUDÚCNOSTI
Využitie riadenej termojadrovej syntézy ľahkých jadier vodíka za
vzniku pre životné prostredie neškodného hélia by znamenalo získanie
nového, bezpečného, ekologicky šetrného a prakticky nevyčerpateľného
zdroja energie. Táto syntéza samovoľne prebieha vo vnútri Slnka, kde
je k dispozícii nielen obrovské množstvo ľahkých vodíkových jadier, ale
taktiež enormne vysoká teplota potrebná na „zapálenie“ tejto reakcie.

P

ritom sa uvoľní až štyrikrát viacej
energie, než je tomu pri klasickej
štiepnej jadrovej reakcii neutrónov s jadrami uránu v klasickom jadrovom reaktore. Uskutočniť riadenú syntézu v termojadrovom reaktore je preto
technicky veľmi zložité, lebo je potrebné
splniť tri základné technické podmienky:

zaistiť vysokú hustotu interakcie ľahkých
jadier, vysokú teplotu vznikajúcej plazmy pri týchto interakciách a hlavne dosiahnuť taktiež primeranú dobu potrebnú na syntézu dostatočného množstva
„termojadrového“ paliva.
Pred „zapálením“ jadrovej reakcie je
treba vodíkovému palivu (zmes ply-

nového deutéria a trícia) dodať obrovské množstvo tepelnej energie a zároveň
extrémne horúce palivo (plazmu) čo
najlepšie izolovať od okolia, aby sa od
neho neochladzovalo a neznečisťovalo.
Energia dodávaná do reaktora musí byť
väčšia, než sú emisné a difúzne straty.
Pri enormne vysokých teplotách dochádza k jadrovej syntéze vodíkových
jadier vnútri plazmy až do tej energetickej hranice, pri ktorej jadrová energia
absorbovaná v plazme úplne pokryje
emisné a difúzne straty – dochádza tak
k „zapáleniu termojadrového plameňa“. Pri nepatrnej zmene kritických
parametrov budú reakcie ľahkých jadier
vodíka produkovať viacej energie a tepelná energia plazmy začne narastať –
dochádza tak k riadenej termojadrovej
syntéze.
Projekty vedeckých pracovísk, bádajúcich v tejto oblasti, už priniesli
v poslednej dobe niekoľko zaujímavých úspechov, vedci a technici zostrojili niekoľko prototypov takýchto
reaktorov. Najznámejší a najvýznamnejší je medzinárodný projekt nazvaný
ITER - Internacionálny Termojadrový Experimentálny Reaktor, ktorý sa
realizuje vo francúzskom výskumnom
centre (Grenoble) a ktorého sa zúčastListy 5
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ňujú okrem krajín EÚ (medzi nimi sú
aj vedci z Česka a Slovenska) tiež Japonsko, Rusko a USA. V tomto reaktore prebieha syntéza podobne ako na
Slnku za účasti vytvoreného extrémne
silného magnetického poľa, ktoré vytvára enormne vysoké teploty (až 100
miliónov stupňov Celsia) potrebné na
vznik vysokoteplotnej plazmy. ITER je
prvým zariadením tohto typu, kde je
udržovanie extrémne vysokoteplotnej
plazmy v magnetickom poli energeticky
možné. Projekt ITER predstavuje stavbu reaktora vysokého vyše dvadsať metrov s priemerom takmer tridsať metrov.
Centrálnou časťou reaktora je zariadenie známe ako „tokamak“, v ktorom dochádza k ohrievaniu ionizačného plynu
vytvárajúceho vodíkovú „deuterónovú“
ionizačnú plazmu. Koncepcia tokamaku sa zrodila už v roku 1956 v bývalom
Sovietskom zväze, jeho dodnes používaný názov je odvodený z ruských slov
„Toroidaľnaja Kamera s Magettnymi
Katuškami“. Silné magnetické pole
s intenzitou 5.7 Tesla vytvára prostredníctvom elektromagnetickej indukcie
dvadsať gigantických supravodivých
cievok generujúcich elektrický prúd
takmer 21 miliónov ampérov. Reaktor
ITER v maximálnom režime bude vyrábať asi 1 500 MW jadrového výkonu; len na porovnanie, každý z nukleárnych jadrových štiepnych reaktorov
typu VVER (Vodou chladený a Vodou
moderovaný Energetický Reaktor) inštalovaných v českých (Dukovany)
a slovenských (Mochovce) jadrových
elektrárňach produkuje jadrový výkon 1
100 MW. Uvedené parametre ITER sú
kompromisom medzi požadovanými fyzikálnymi vlastnosťami a našimi súčasnými technickými možnosťami na špičkovej vedeckej a technologickej úrovni.
Celkové náklady projektu ITER sa
v dnešných cenách odhadujú na takmer
20 miliárd EUR. V súčasnosti je ITER
najdrahším vedeckým zariadením na
svete. Stavia sa už 10 rokov a je reálny
predpoklad, že bude dokončený v roku
2025. Pokrok vo výskume jadrovej syntézy ohlásili tiež vedci z Číny, ktorí na
sklonku minulého roku po 14 rokoch
intenzívnej práce uviedli do prevádzky
reaktor HL-2M, ktorý umožňuje dosahovať teplotu plazmy až 200 miliónov
stupňov Celsia. Pokračujú výskumy
v Rusku na zariadení „tokamak“, ktoré slúži na ohrev „deuterónovej“ plaz-

my, v Culhamskom výskumnom centre
v Anglicku na sklonku minulého roku
uviedli do skúšobnej prevádzky plazmový reaktor MAST Upgrade. Je zrejmé,
že sa rýchlo približuje doba, keď bude
fungovať reaktor, ktorý vyrobí viac
energie, než spotrebuje.
Z hľadiska perspektívy výskumu
v oblasti jadrovej syntézy je treba
zmieniť skutočnosť, že zariadenie ITER
je prvým termojadrovým reaktorom,
ktorý má šancu ovládnuť riadenú termojadrovú syntézu s kladnou energetickou bilanciou. ITER je pritom obrovským zdrojom vedeckého poznania.
Vďaka extrémnym fyzikálnym podmienkam poskytne základné znalosti

o vlastnostiach hmoty pri extrémne
vysokých teplotách (teória kvark-gluónovej plazmy) a taktiež o vzájomných
interakciách častíc hmoty (silné a slabé
nukleárne interakcie): ITER umožní
meranie účinných prierezov (pravdepodobností fyzikálnych a chemických
procesov) nukleárnych reakcií, ktoré
sú inak nedosiahnuteľné, testovanie
nových metód merania a experimentálne overovanie vlastností a stavby
materiálov v extrémnych podmienkach.
Bude tiež možné experimentálne overiť
vhodnosť termojadrových reaktorov
na transmisiu odpadov zo štiepnych
reaktorov a na likvidáciu vysoko toxických chemických odpadov.
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Z hľadiska dnešnej energetiky je termojadrový reaktor zariadenie, ktoré
bude mať síce relatívne nízke prevádzkové náklady (palivo takmer zadarmo),
avšak nepochybne bude mať vysoké náklady investičné. Z hľadiska prevádzky
je zrejmé, že to bude zariadenie pracujúce v trvalom režime výroby, to jest
v nepretržitej výrobe a dodávke energie
pri plnom výkone; určite teda nebude
vhodné na pokrytie krátkodobých výkyvov spotreby v energetickej špičke. Tieto
aspekty pripomínajú súčasnú jadrovú
energetiku, využívajúcu jadrové reaktory pracujúce na princípe štiepenia uránu. Hlavným argumentom stavby reaktorov tohto typu je fakt, že fosílne palivá
sa v blízkej budúcnosti úplne vyčerpajú.
Je nepochybné, že tieto palivá majú neúnosný vplyv na zamorovanie globálneho
životného prostredia škodlivými exhaláciami. Z vyššie uvedeného vyplýva, že
sa nenávratne blíži doba, keď budeme
potrebovať nové, efektívne a ekologické zdroje energie. Pokiaľ sa neuskutoční zásadná kvalitatívna zmena v našich
schopnostiach získavania a uchovávania
energie z obnoviteľných zdrojov, zostáva
jediným, pre ľudstvo dlhodobým zdrojom dostatočného množstva energie

práve tá jadrová. Termojadrová syntéza
má pritom oproti jadrovému štiepeniu
uránu celý rad výhod a je ekologicky
neškodná. Primárne častice hélia vystupujúce z reakcií syntézy ľahkých vodíkových jadier nie sú rádioaktívne a v prírode sa vyskytujú voľne vo vyšších vrstvách
atmosféry bez škodlivého vplyvu na životné prostredie. Priemyslové využitie
termojadrovej syntézy by tak predsta-

vovalo zvládnutie nového významného
a takmer nevyčerpateľného zdroja energie
a je veľkou výzvou pri riešení problémov
spojených s energetickou a ekologickou
budúcnosťou.

RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A.-Institut Technologických
Aplikací, s.r.o., Praha
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Spomienka
na sochára
Bez súvislosti nemožno pochopiť nič. Nikto, ani
najväčšie dielo alebo osobnosti, nemajú význam
samy osebe. Dostávajú ho – akoby dodatočne –
len v mnohosti a rozličnosti vzťahov. Historické
a spoločenské súvislosti, nadväznosť, následnosť,
kontinuita, tradícia – to všetko síce neodkrýva
osobnosť či dielo v ich plnom význame, ale bez toho
všetkého nemožno objasniť ani osobnosť, ani dielo.
Umelec v mládeneckých rokoch. Zdroj – internet

P

oužité slová možno v plnej miere uplatniť v prípade jedinečného slovenského umeleckého fenoménu rodiny Trizuljakovcov. Zakladateľom rodu bol Alexander Trizuljak, ktorého storočnicu narodenia sme si pripomenuli 15. mája 2021.
Tento širokospektrálne orientovaný tvorca, sochár, dizajnér,
organizátor verejného kultúrneho života a pedagóg na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave, formoval vyše štyri decéniá podobu moderného slovenského výtvarného umenia ako
jeden z jeho najvýznamnejších reprezentantov.
Svetlo sveta prvý raz uzrel vo Varíne ako piate z deviatich
detí – a zároveň prvé z druhého manželstva, ktoré otec (roľník) uzavrel po ovdovení. Traduje sa, že Alexandrovho otca
v mladosti vysmiali, lebo vraj nevedel po maďarsky napočítať
do desať. Cez noc sa to síce naučil, ale dospel k jednoznačnému rozhodnutiu, že svojim deťom umožní lepšie vzdelanie, aby
nikdy nezažili obdobné poníženie...

Bohatá škála tém aj techník
Hneď po maturite na reálnom gymnáziu v Žiline (1939) začal talentovaný Trizuljak študovať u profesora Jozefa Kostku
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Štúdium
musel kvôli vojnovým udalostiam prerušiť. Napokon absolvoval sochárstvo u Karla Pokorného na Akadémii výtvarných
umení v Prahe (1945 – 1949), kde prišiel do bezprostredného
kontaktu s mladými kresťanskými študentmi a intelektuálmi
zoskupenými okolo profesora Josefa Zvěřinu. Viacerí z nich
neskôr patrili medzi výrazné osobnosti českého disidentského
hnutia.
Alexander Trizuljak:
Milenci (bronz, 1950 – 1960;
v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava)
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Umelcova tvorba zahŕňa bohatú škálu tém, sochárskych prístupov a konceptov. Zhotovil monumentálne opusy do verejných priestorov, množstvo komorných plastík a artefaktov, realistických a portrétnych diel (galéria hudobníkov a význačných
osobností vedy a kultúry), sériu figurálnych kompozícií, stovky
štúdií a kresieb. Pracoval s netradičnými materiálmi, kovmi,
vytváral biomorfné plastiky i konštruktivistické experimenty.
Divácky príťažlivé sú najmä Trizuljakove tvarovo dokonalé
torzá – svedectvo sochárovho nadania odhaliť tušené tvarové
súvislosti medzi človekom a prírodou. Verejne najznámejším
umelcovým opusom je monumentálna socha Víťazstvo na pylóne pamätníka Slavín v Bratislave (1959).

Priekopnícke sakrálne dielo
Od 70. rokov minulého storočia rozvíjal Trizuljak obsiahlu
sochársku tvorbu určenú do kostolov. Pramene uvádzajú, že
v 26 chrámoch na Slovensku sa nachádzajú jeho plastiky Ukrižovania, postavy svätcov, svätostánky, obetné stoly, kompletné

Vo svojom ateliéri (okolo roku 1960). Zdroj – TASR

riešenia sakrálneho priestoru, sklenené a hliníkové steny a ďalšie prvky cirkevnej architektúry. Rezultáty tohto priekopníckeho diela umožnili otvoriť diskusiu o možnosti postupného
nahradenia nehodnotnej sériovej dekorácie kostolov.
Ako všestranný umelec Trizuljak neprestajne vyhľadával inšpiráciu v slovenskej kultúre, poézii a próze. Jedným z dlhodobých inšpiratívnych opusov bol preňho aj Konštantínov
Proglas. Hlaholské písmo a preklady vybraných textov písma
Konštantín básnicky označuje ako „dážď Božích písmen“, ktorý potrebuje každé ľudské srdce. V prenesenom zmysle bolo
hlaholské písmo aj „dažďom písmen“ pre starosloviensku pospolitosť. Obraz „dažďa písmen“ sa tak hlboko vryl do autorovej imaginácie, že ho nakoniec pretavil do svojráznej umeleckej
formy.
Pre mnohé sakrálne diela zo začiatku sedemdesiatych rokov
vytvoril Trizuljak originálny podklad. Z hliníkovej pásoviny
rezal pozdĺžne pruhy rôznych rozmerov a ukladal ich zvisle, rovnobežne vedľa seba, čím zhotovil čosi ako „mozaiku“
s vertikálnou štruktúrou. Na takéto pozadie často nainštaloval korpus Krista, ktorý bol potom umiestnený vo viacerých
chrámoch na celom Slovensku. Známy a obdivovaný je sklenený reliéf Vzkriesenie z roku 1972, ktorý sa nachádza na
čelnej stene svätyne kostola v Zelenči. Ide o tavenú sklenenú
plastiku zo zlato-oranžového topásového skla, predstavujúcu
ojedinelý príklad v Trizuljakovej tvorbe s námetom Kristovho
osláveného tela. Vnímavého, rozhľadeného návštevníka chrámu víta veľkolepá fascinujúca hra evokujúca dážď Božích písmen. „Koncept frontálne orientovaného Kristovho tela“ – uvádza sochárove najmladšie dieťa Pavla Lazárková Trizuljaková
– „nie je zrejme jedinou alúziou na byzantské umenie. Takmer
dvojrozmerné stvárnenie reliéfnej figúry tiež výrazne odkazuje
na byzantskú štylizáciu. Výtvarník sa pravdepodobne inšpiro-

Alexander Trizuljak:
Rodina (bronz, 1956; v zbierkach
Slovenskej národnej galérie Bratislava)
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val aj podobou – tvárou Krista, ako ju poznáme z Turínskeho
plátna.“ Technicky pôsobiaca štruktúra reliéfu Vzkriesenie je
zároveň odkazom na Trizuljakovu konštruktivistickú tvorbu
z obdobia 60. rokov.

Sklon k experimentu
Umelec vo svojom sakrálnom diele invenčne prepájal konštruktivistický experiment s figurálnymi kompozíciami. Podľa kunsthistoričky a erudovanej znalkyne kresťanskej kultúry
a umenia Aleny Piatrovej „využil svoju náklonnosť na experiment a nové technologické riešenia a preniesol do liturgického
priestoru nové materiály – sklo a hliník, ale aj nový ikonografický program – Kristus Svetlo sveta a Víťaz nad smrťou sa stretáva
v ukrižovanom Kristovi v duchu chardinovskej teológie“. Citované slová môžeme doplniť o zovšeobecňujúce konštatovanie,
že pre sakrálny priestor pracoval tvorca s obrovským zanietením, veľkou emóciou a hlbokým rešpektom k architektonickým riešeniam.
Alexander Trizuljak (zomrel 15. 10. 1990 v Bratislave) patril
tiež k agilným a uznávaným organizátorom kultúrneho diania
na Slovensku. Zaslúžil sa o realizáciu mnohých medzinárodných
sochárskych sympózií, vznik regionálnych galérií, umeleckého
školstva, časopisov, knižných edícií výtvarného umenia.
Šesťdesiate a sedemdesiate roky boli z pohľadu katolíckej
cirkvi charakteristické zavádzaním reforiem Druhého vatikánskeho koncilu. Mnoho chrámových textílií sa v ich dôsledku prestalo pri slávení liturgie používať, umelecky hodnotnejšie končili v múzeách. Ostatné však mali byť spálené,
aby sa predišlo nedôstojnému znehodnoteniu textílií. Zhruba
v rovnakej časovej fáze začali Alexander Trizuljak s manželkou
Evou pri svojich cestách za sakrálnou tvorbou systematicky
zbierať a zhromažďovať po celom vtedajšom Československu
vyradené paramenty (bohoslužobné rúcha, oltárne prikrývky
a pod.). Tisíce artefaktov starostlivo vytriedili a uskladnili.
Veľkú časť unikátnej zbierky darovala všestranná a rozhľadená výtvarníčka Eva Trizuljaková v roku 2005 Slovenskému
národnému múzeu – Historickému múzeu na Bratislavskom
hrade.

Osem detí v šľapajach rodičov
Manželom Trizuljakovcom ako zanieteným výtvarníkom,
vášnivým hľadačom originálnych foriem a umeleckých výrazov celoživotne záležalo na tom, aby vo svojej tvorbe zdôraznili kresťanský základ slovenskej kultúry. Priam osudovo ich

Manželka Eva Trizuljaková. Foto: archív Kataríny Böhmovej

Alexander Trizuljak:
Vzkriesenie (topásové sklo, 1972;
kostol v Zelenči)

inšpirovala veľkomoravská látka, ktorú zobrazili jedinečným
spôsobom. Cyrilo-metodskú tradíciu vnímali ako kľúčovú pri
utváraní a formovaní nielen slovenskej, ale i európskej civilizácie. V súvislosti s Evou Trizuljakovou ešte uvedieme, že od
mladosti nepretržite a cieľavedome inklinovala k slovenskej
literatúre, ktorá predstavovala dôležitý stimulačný zdroj jej
tvorby. Potvrdzuje to napríklad séria diel na motívy textov
Jána Hollého, Sama Chalupku, Jána Botta či P. O. Hviezdoslava.
V úvode nášho príspevku bola stručná zmienka o fenoméne
výnimočného umeleckého rodu. Rozvinieme to o konštatáciu, že všetkých osem detí Alexandra a Evy Trizuljakovcov
hlboko poznačila a ovplyvnila silná (dalo by sa povedať až
magická) tvorivá a duchovná rodinná klíma. Profesionálne sa
venujú maliarskej, sklárskej, textilnej, odevnej, objektovej, architektonickej, sochárskej, reštaurátorskej, fotografickej, príležitostne tiež literárnej a inej umeleckej činnosti.
Mnohostranné dielo Alexandra a Evy Trizuljakovcov, ako
i ďalších členov rozvetvenej rodiny, so silnými nadčasovými
myšlienkovými impulzmi, je o pretrvávaní hodnôt. Vždy
bude platiť, že o trvaní pravých, skutočných hodnôt (aj) vo
výtvarnom umení nerozhoduje sorta ako v zeleninárstve, ale
miera intenzity prieniku k hlbinám viery, človečenskej pamäti, historickej skúsenosti – teda k fundamentu ľudskej existencie.
Peter Cabadaj
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EVA
KUPR
Rozprávala som sa s pani Evou Kupr,
profesionálnou pražskou sprievodkyňou,
o turistoch, magickej pražskej atmosfére,
minulosti v časoch komunizmu aj súčasnej
náročnej situácii v rámci lockdownu
a budúcnosti podnikania v oblasti
cestovného ruchu. Zaujímalo ma, ako to
celé prežíva, psychicky i finančne a či už vidí
svetielko na konci tunela.

O

d konca 80. rokov ste profesionálnou sprievodkyňou turistov v Česku, ako sa tento veľmi špecifický segment za tie roky zmenil?
Od začiatku mojej práce až do dnešných dní sa asi najviac
zmenilo správanie turistov. Sú viac hektickí, nepotrebujú toľko detailov z histórie a chcú si viacej užívať. I keď výraz „užívať si“ je relatívny.
Niekedy sa snažia sprievodcu nachytať na detailoch, a to
pomocou svojich mobilných telefónov a aplikácií, ku ktorým
majú prístup. Táto skutočnosť je náročnejšia, sprievodca musí
byť pripravený na veľa otázok, na ktoré musí dať správnu odpoveď.
Aká národnosť turistov vo vašej klientele prevládala, samozrejme, pred pandémiou a čo ich najviac zaujímalo? Je Praha pre cudzincov naozaj taká pôsobivá, prekrásna a čarovná, ako sa domnievame? O čo býval najväčší záujem?
Sprevádzala som všetky národy, ktoré vládli nemeckým
alebo anglickým jazykom, takže boli napr. aj z Peru, Iránu,

Holandska, USA a Izraela. Ťažko povedať, o čo bol najväčší záujem, ale každý chcel vidieť Pražský hrad, orloj, Pražské
jezuliatko alebo Kampu. Praha naozaj pôsobí na turistov magicky. Skúste sa raz prejsť po Prahe večer v zime, keď je mesto
prázdne, alebo v dobe pandémie. Praha na vás dýchne atmosféru, ktorá je jedinečná. A myslím si, že to je kúzlo, ktoré
pôsobí na každého.
Ktoré je vaše najobľúbenejšie miesto, legenda či zaujímavosť, o ktorej možno my, bežní, nezasvätení obyvatelia
ani nevieme a máme ju priamo pod nosom?
Myslím si, že dnes je ťažké ukazovať niečo, čo si turisti
nenájdu na sociálnych sieťach. Ja osobne mám rada Malú
Stranu so zákutiami, úzkymi uličkami a kaviarničkami. Ľudia
sú tam príjemní, či už domáci, alebo turisti. Vždy nájdete
niekoho, s kým prehodíte pár slov a cítite sa dobre.
O Prahe sa dá veľa rozprávať a všeličo poukazovať. Ale skúste sa raz pozorne pozrieť na Staromestskú mosteckú vežu. Na
jednej strane uvidíte starenku a vedľa nej mladíka a na druhej
strane zase protipól – starý muž a mladá žena. Odveká téma
zvádzania bez ohľadu na vek. Hľadajte v spodnej časti veže.
Ak to nenájdete, zastavte sa u nás, a ja vám to ukážem.
Narodili ste sa v časoch tvrdého komunizmu v Trnave
osvieteným rodičom, ktorí vás dali na základnú školu aj
gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích, teda západných jazykov, vďaka čomu ste sa zoznámili okrem povinnej
ruštiny aj s angličtinou. Zároveň vám platili aj súkromné
doučovanie nemčiny. Nemali ste ako rodina kvôli tomuto prozápadnému mysleniu problémy? Rozumeli ste ako
dieťa, prečo to pre vás môže byť užitočné, alebo ste sa skôr
búrili voči zdanlivo zbytočným povinnostiam navyše, keďže sa ani nebolo s kým po anglicky porozprávať? Ako ste to
vnímali ako dieťa?
Môj otec chcel vždy cestovať, ale to nebolo možné, tak jeho
predstava bola, keď sa deti budú učiť cudzie jazyky, tak snáď
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sa niekedy dostanú aj do iných krajín, a nie iba do NDR alebo
bývalého Sovietskeho zväzu.
Myslím si, že ako dieťa som veľmi nevnímala, v akej dobe
žijem, ale mala som túžbu spoznať iné kultúry, iných ľudí.
Žiadne možnosti ale neboli, tak som poslala list do rádia Luxemburg, ktoré sme v tej dobe tajne počúvali, pretože púšťali pesničky od Beatles a ostatných spevákov a kapiel, ktoré
sa u nás v rádiu nepúšťali. Môj list so žiadosťou o dopisovanie bol prečítaný v rádiu a ja som získala veľa priateľov, tzv.
pen-friends.
Až neskôr som zistila, že aj tajná polícia sledovala toto moje
počínanie, a niekoľko dopisov si založila do mojej zložky,
ktorú si o mne viedli a o ktorej som ja vôbec nevedela.
Vaše ďalšie kroky smerovali do Brna, kde ste si na Masarykovej univerzite vybrali študijný obor anglický a nemecký
jazyk. Aká bola za komunizmu úroveň vyučovania západných jazykov? Necítili ste sa so spolužiakmi ako taký malý
odboj?
Myslím si, že som si na svoje štúdium vybrala dobrú univerzitu aj mesto. Brno bolo veľmi príjemné, bolo plné cudzincov,
ktorí tam študovali a žili, takže sme mali kontakty so študentmi z Grécka, Sýrie, Vietnamu.
Na škole sme mali opäť šťastie na učiteľa z Kanady, ktorý
navštívil Československo ako turista, zamiloval sa a zostal
v Brne. Od neho sme sa dozvedeli veľa o živote v Kanade a zažili sme s ním nádherné hodiny konverzácie.
Na katedre nemčiny to bolo omnoho prísnejšie, ale ako
študenti sme si našli dosť zábavy, takže sme celú situáciu nevnímali dramaticky. Mali sme tiež dosť správ od našich kolegov,
ktorí študovali taliančinu a mohli navštíviť Taliansko. My sme,
bohužiaľ, nemohli navštíviť žiadnu krajinu na západe.
Ja som mala to šťastie, že ma môj veľmi prísny profesor nemčiny v podstate donútil začať študovať holandčinu. Zariadil
mi aj letný jazykový pobyt v Belgicku, kam som vycestovala
a nestačila som sa čudovať. Ale priniesla som si tiež jednu skúsenosť, že nie všetci ľudia na Západe majú ľahký život.
Bola to veľká škola poznania, a hlavne som pochopila, že
ideológia, ktorou nás kŕmili, sa nezakladá na pravde.
Aj vo vašich profesijných začiatkoch ste sa dostali pod
prísnu kontrolu ŠtB, poviete nám o tom viac? Ako ste to
prežívali?
Začala som pracovať v zahraničnom obchode a tam bol tzv.
Útvar obrany. Zostalo mi veľa priateľov, s ktorými som si dopisovala, navštívili ma moji známi zo SRN, čo bolo niekomu tŕňom v oku a udal ma, že u nás bolo na návšteve auto
so západnou značkou. Bola som pozvaná na políciu a mala
som odovzdať pas. To som odmietla a prvýkrát som videla,
že si viedli zložku s mojím menom, kde boli všetky tie listy,
ktoré som nedostala. Pamätám si, že ma to veľmi nahnevalo
a vzoprel sa vo mne akýsi odpor. Na otázku, či viem, že všetky
kontakty so západom musím v práci nahlásiť, som odpovedala, že to, samozrejme, viem. A možno to, že som sa nedala
zastrašiť, zapôsobilo tak, že ma asi po hodine vypočúvania
prepustili. Neviem, či ma ďalej sledovali, ale asi áno. Niekde
v podvedomí mi zostalo, že ma možno sledujú, ale ten, kto
nemal rodinu a deti, nemal ani čo stratiť.
V roku 1994 ste si založili vlastnú cestovnú kanceláriu,
aké boli vaše začiatky? V 90. rokoch musel byť veľký dopyt
po ľuďoch, ktorí ovládali cudzie jazyky.
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Áno, začiatky boli nádherné, všetci sme boli optimistickí,
ľudia boli ešte stále priateľskí a pomáhali si. O prácu nebola
núdza, pracovali sme naplno, pretože Praha, ale aj celé Česko
a Slovensko boli pre cudzincov zaujímavé. Organizovali sme
zájazdy aj na Slovensko. Veľmi rada na toto obdobie spomínam.
A dostávame sa k súčasnej situácii, keď vám pandémia zastavila všetky pracovné aktivity. Ako je na tom vaša cestovná kancelária teraz? Považujete kompenzácie vlády ČR ako
dostatočné? Ostala vám ešte nejaká finančná rezerva?

Naša incomingová agentúra je našťastie bez zamestnancov
od r. 2000, takže nemáme veľké mzdové náklady. Kompenzácie vlády by možno boli dostatočné, ak by sme mali nárok
na ich dosiahnutie. Podmienky sa neustále menia, niekedy sú
dosť nejasné a informácie sa ladia v priebehu žiadosti. Dosiahli sme na malú dotáciu, ale na konci nám bolo oznámené, že
ju musíme zdaniť. Ďalšia kompenzácia bola zamietnutá, takže
ani neviem, či má cenu pokúšať sa o niečo ďalšie. Mám domáce zázemie, a to mi pomáha prekonať tieto finančné ťažkosti,
ale je to veľmi nepríjemné, keď ste žena, zvyknutá zarábať si
sama a prinášať určitý finančný podiel do domácnosti. Psychicky je to veľmi náročné.
Máte nejaký neoficiálny prehľad o ostatných „cestovkách“
a ďalších vašich kolegoch – sprievodcoch, koľko z nich
také dlhé uzavretie neprežije?
Nemám nijaké čísla, kto cestovku zatvorí a kto vydrží. Niektoré kolegyne – sprievodkyne sa už minulý rok preorientovali
na iné profesie, niektoré skončili ako učiteľky a niektoré majú
našťastie domáce zázemie, takže dúfajú, že sa situácia začne
vylepšovať. Ale pravdu povediac, vidíme to tak, že do normálu
sa začneme pomaly vracať v roku 2022. Práca v cestovnom
ruchu je závislá na sezóne, nálade a finančných možnostiach.
Ten, kto pracuje v cestovnom ruchu, musí počítať so slabšími obdobiami, a preto je nutné pracovať tzv. do zásoby. To
znamená, že keď je práca, niekto narýchlo zavolá, odloží sa
akýkoľvek iný program, a ide sa pracovať. Ale to už, bohužiaľ, viac než rok nefunguje a ešte zrejme dlho ani fungovať
nebude.
A ako celú situáciu vnímate osobne ako človek? Dokážete si udržať vnútorný pokoj a pozitívny prístup, alebo vás
prepadá oprávnený strach z budúcnosti? Ako sa váš život za
posledný rok zmenil?
Pre mňa osobne je situácia dosť ťažká, pretože som bola
zvyknutá na vysoké pracovné tempo, ktoré mi vyhovovalo.
Pracovala som aj v sobotu a nedeľu. A zrazu sme zostali bez
práce a ešte k tomu v podstate doma. To je pre ľudí, ktorí sú
zvyknutí na čulý cestovný ruch, veľmi náročné. Bez turistov,
bez možnosti navštíviť obľúbené miesta, bez chvíľky pohody
v nejakej obľúbenej kaviarničke.
Človek musí vyvinúť sám akúsi obranu proti tomu, aby neprepadal depresii. Snažíme sa študovať nové veci, ale vieme,
že ich teraz nebudeme môcť nikomu odovzdať a ukázať. To
je dosť stresujúce, pretože sme boli zvyknutí byť medzi ľuďmi
a zrazu sme ostali len sami so sebou. Áno, v kruhu rodiny, ale
bez kolegov, školení a to mi veľmi chýba.
Čo by ste si priali do budúcna? Pre seba, aj pre „popandemických“ pražských turistov. Čo by vám, ako sprievodkyni, urobilo skutočne radosť?
Ja osobne by som si želala, aby sa k nám turisti vrátili, ale už
trošku s rozumom a rozvahou a nie, aby len rýchlo prebehli
mesto, dali si – pre nich – lacné pivo a jedlo a hneď sa vrátili
domov.
Cez veľkonočné sviatky som mala veľkú radosť z otvorenia
Kráľovskej záhrady a Jelenej priekopy, kam som sa, samozrejme, vybrala hneď v prvý deň otvorenia. Pre mňa to bol krásny zážitok, opäť navštíviť známe miesta s málo návštevníkmi
a prebehnúť sa po Hradčanskom námestí. Bolo to ako závan
jarného vánku.
Rozprávala sa Monika Pulišová
Foto: Jiří Nosek ml.
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SLOVENSKÁ A ČESKÁ KNIŽNICA

HUMOR
AKO
VÝŽIVA
K ŽIVOTU
K nedožitej sedemdesiatke Petra Šabacha

N

emá česká a už vôbec nie slovenská literatúra toľko spisovateľov, ktorých príbehy a postavy – či skôr postavičky
– by ožili v toľkých sfilmovaných podobách, ako bol Petr
Šabach. Stačí spomenúť Pelíšky (1999), ale aj Šakalí léta (1993),
Pupendo (2003), U mě dobrý (2008) a Občanský průkaz (2010),
či dve sfilmované poviedky S jedním uchem naveselo a Škoda lásky
z rovnomenného televízneho seriálu (2013). Vo filme Horem pádem (2004) sa dokonca mihol osobne aj na filmovom plátne: ako
inak, v scéne z krčmy. Inými slovami povedané, nie je v Čechách
a už vôbec nie na Slovensku toľko spisovateľov, ktorí by takpovediac zľudoveli vedno aj s ich „hláškami“, ako napr. legendárnou,
ktorú prednesie Jiří Kodet v nezabudnuteľnej scéne so zdeformovanými umelohmotnými lyžičkami vo filme Pelíšky: „Mňa
by iba zaujímalo, kde asi súdruhovia z EnDéeR urobili chybu.“
Pritom až tak celkom nezáleží na tom, či ich napísal sám spisovateľ, alebo vymyslel scenárista; faktom je, že film Šabachovo
dielo nesmierne spopularizoval. Ale to je len jedna časť pravdy.
Lebo tou druhou – a vari podstatnejšou – je, že Šabachova tvorba

je aj bez filmu úžasným fenoménom modernej českej literatúry,
navyše čitateľsky veľmi vďačným v tom najlepšom zmysle slova.
Dvadsiateho tretieho augusta tohto roku by sa Petr Šabach dožil
sedemdesiatky (skonal predčasne vo veku 66 rokov 16. septembra 2017 v Prahe).
Petr Šabach bol čistý mestský človek. A Pražák. A krčmový
„štamgast“. Ak chceme porozumieť topografii jeho literárneho
sveta a jeho autorsko-osobnej hodnotovej orientácii, tak toto je
úplne kľúčové. On vlastne ani nemusel fyzicky opustiť Hanspaulku, prípadne Prahu, a my naopak, ani nemusíme navštíviť
Dejvice, aby sme sa cez trochu bizarné, trochu panoptikálne a životom značne poobíjané postavy dozvedeli viac o typologickej
jedinečnosti pražského proletársko-intelektuálneho prostredia
a o univerzálnosti jednoduchých ľudských právd. Šabachovi hrdinovia nemajú v sebe ani za mak veľkohubého heroizmu, zato
majú jasnú životnú – a vari možno povedať, že ideologickú –
orientáciu. Skrátka, vedia, že ich sever je na Západe. Lebo je tam
napríklad bigbít a bigbít je drobná ľudská sloboda, ktorej sa im
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doma v normalizačnej dobe husákovského bezčasia nedostávalo.
Šabachov človek napriek vlastnej sociálnej okrajovosti intenzívne
nástojí na hodnotách, ktoré považuje za stabilné a ktoré sú preňho symbolom vzbury proti konvencii. Nejde mu o revolúciu, ale
o malé osobné revolty, obranu svojrázneho miniúzemia, ktoré
tvaruje svoj ľudský planktón, ale ktoré je ním tiež tvarované. Do
značnej miery je v tom autenticita autorovho vlastného osudu
dieťaťa z rodiny bývalého dôstojníka československej armády.
Ako sám poznamenal v jednom rozhovore, hoci jeho otec nebol
typický dejvický lampasák, ale „nemôžem mu odpustiť, že medzi
nás nechal vstúpiť politiku. Keď som povedal niečo proti socializmu,
okamžite vyletel a reval: ´A čo si v živote dokázal ty?´“
Petr Šabach začal študovať v roku 1966 na Strednej knihovníckej škole (SKŠ), ale potom prestúpil na gymnázium, z ktorého
bol však vylúčený. Následne bol externe prijatý späť na SKŠ, kde
v roku 1974 zmaturoval. Diaľkovo vyštudoval aj štúdium kulturológie na Filozofickej fakulte UK (ukončené v roku 1979).
V rokoch 1974 – 1987 vystriedal rôzne povolania (technický redaktor Pragokoncertu, nočný strážnik v Národnej galérii, metodik kultúrneho domu v Dome pri Kamennom zvone
a pod.). Vyučoval tiež tvorivé písanie na Literárnej akadémii (súkromná vysoká škola Josefa Škvoreckého v Prahe). Vždy tvrdil,
že knihy ho uživia. „Ale co já potřebuju?“ spomínal v jednom rozhovore, „jedny džíny, pivo, k jídlu mám nejradši tlačenku a nejvíc
mě stojí cigarety.“
Prvú zbierku poviedok Jak potopit Austrálii vydal Šabach
v roku 1986. Ale už predtým publikoval v rôznych periodikách ako Mladá fronta, Kmen či Práce. Potom nasledovali poviedkové zbierky a novely Hovno hoří (1994), Zvláštní problém
Františka S. (1996), Putování mořského koně (1998), Babičky (1998), Opilé banány (2001), Čtyři muži na vodě (2003),
Ramon (2004), Občanský průkaz (2006), Tři vánoční povídky (2007), Škoda lásky (2009), S jedním uchem naveselo (2011),
Máslem dolů (2012), Rotschildova flaška (2014), A nakonec Vánoce (2015). A po jeho predčasnom skone stále vychádzajú rôzne
výbery a reedície jeho poviedok a noviel.
Základným spôsobom Šabachovho rozprávania je irónia a napriek množstvám vypitého alkoholu triezvo-ironický odstup od
sivej reality. Postavy nebojujú s osudom ani s dejinami – ony len
trvajú na svojom, bránia si svoje malé ľudské slobody. Nepotrebujú veľké idey, ani miesto vo veľkých dejinách, „stačí“ im život v súlade s tým, čo si myslia, že je správne. Aj keď sú ľuďmi bez
historických ambícií, to ešte neznamená, že nemajú svoje malé
životné ciele a len tak blúdia dejvickými/pražskými ulicami od
krčmy ku krčme. Sám autor na margo toho v jednom rozhovore
povedal: „My nejsme ani tak ztracená jako spíš legrační generace.
Do vrcholu svých tvůrčích sil jsme žili v bolševický mizérii, a když
to padlo, přišla chvíle euforie. A pak už jsme jenom koukali napravo a nalevo, čuměli jak při tenise, jak jdou nahoru různí hajzlové
a šmejdi. Těch zahořklých ale je mezi námi, člověče, dost málo. Vedeme zahořklý kecy, ale ve smyslu, že by to tady mohlo být daleko lepší.
Mám tendenci dělat na svou generaci: Kiš, kiš, vy blbečci! Vždyť si
za to můžeme sami. Tak co jsme dělali? Drželi jsme hubu. A jen
čekali na nějaký malý zázrak. A on přišel. Takže jsme nakonec měli
z pekla štěstí.“
Šabach nemá dôvod – a ani nechce – svojich hrdinov nejako
ľutovať, jeho úmyslom je dostať sa k nim čo najbližšie (mnohí
z nich boli napokon jeho kamarátmi, s ktorými sa stretával na
pive) a podať tak správu o ich prostej čistej ľudskosti, nekomplikovanom životnom pocite, ale súčasne aj o sile, s akou si bránia
svoje tradičné územie.
Bolo by však zjednodušením chápať Šabacha ako zručného
rozprávača krčmových historiek. Napokon, on sám v jednom

Pupendo

rozhovore povedal, že do krčmy nechodil kvôli pivu, ale kvôli
ľuďom. V celom jeho diele totiž cez veselie a alkoholický opar zreteľne presvitá vážnejší kontext, v ktorom sa odkrýva ponurá hĺbka
ľudských tragédií, špinavostí a zbabelosti, ako je napríklad udavačstvo nie z nejakých ideologických dôvodov, ale z čírej závisti
a pomstychtivosti. Ale aj smútok z toho, ako ľudské životy ovládla v moderných mediálnych časoch obecná sprostota, vulgárnosť
a nenávisť, ako to Šabach skvele zobrazil v posmrtne publikovanej
poviedke Večerní matiné s mistrem Oldřichem Musilem v poviedkovom výbere Dobře zašitej frajer (Paseka, 2019).
Petr Šabach zvykol citovať Karla Čapka, že aj tomu najslušnejšiemu človeku sa môže prihodiť, že sa stane spisovateľom. Nakoniec sa to prihodilo aj jemu, keď v roku 2016 získal Cenu Karla Čapka, udeľovanú každé dva roky za významný literárny počin.
Keď sa o tom dozvedel, bol práve na návšteve syna v USA, a preto
poďakoval iba na diaľku. Odmenu 100-tisíc korún, udeľovanú
s touto cenou, odmietol.
Humor bol najzásadnejšou ingredienciou, s ktorou Petr Šabach
vo svojich poviedkach a novelách naozaj nešetril. Najlepšie to vystihol Šabachov dlhoročný priateľ Zdeněk Svěrák: „Blažilo ho,
keď sme sa smiali. Humor bol výživa, ktorú potreboval k životu
rovnako ako ja.“
Igor Otčenáš, foto: zdroj internet
Listy 15

14_15_Otcenas-Sabach.indd 15

15.07.2021 9:40:41

Majster šermu – rytier ducha
Pohľad naňho v dobovom odeve býval fascinujúci. Vracal diváka do čias udatných rytierov,
lovcov, vzdelaných šľachticov či vojenských oficierov. Kostýmy si navrhoval sám a našťastie
má ochotnú a chápajúcu manželku, ktorá mu ich dokázala ušiť podľa jeho predstáv. A keď
ho diváci mali možnosť vidieť v akcii – na krásnom a vitálnom koni so šabľou v ruke, bývali
z jeho predstavení unesení. Nie je to však iba nevšedná vizáž či oblečenie a rekvizity, čo
divákov uchvacovalo, ale aj folklór z dávnej histórie a dobové zbrane, z ktorých si mnohé
vyrobil sám. Zakladateľ skupiny bojového umenia TOSTABUR – Tovarišstvo starých bojových
umení a remesiel, historický šermiar, dablér, slobodný šermiarsky majster na Slovensku, dnes
už dôchodca, Ing. Peter KOZA (1946), ktorý nedávno oslávil 75. narodeniny.
 Pán inžinier, vyštudovali ste odbor metalurgia na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave. Akému športu ste sa venovali
ako študent?
Okrem šermu som nikdy iný šport nerobil. Športom som len začal a potom som ho rozvinul na bojové umenie, tak ako jazdu na
koni alebo lukostreľbu. Šport je pre mňa v princípe málo uspokojujúci. Jazdiť len preto, aby človek jazdil či šplhať sa, aby sa človek
šplhal, to nebolo pre mňa. Ja som jazdil, aby som v sedle bojoval,
alebo aby som preputoval z miesta na miesto a jazda sama bola len
prostriedok, nie cieľ.
 Čím ste sa živili po skončení štúdia?
Najprv som nastúpil do výskumného ústavu LIKO, potom som
prešiel do ÚĽUVu, neskôr som pracoval v Slovnafte, Vodárňach
a kanalizáciách a skončil som v slobodnom povolaní ešte za éry socializmu.
 Zrejme vo vás driemala zdedená vášeň po starom a prastarom
otcovi...
Kone ma fascinovali od detstva, ale nejako som sa k nim nedostal.
U nás doma boli kone tiché tabu a nehovorilo sa o nich. Dlho som
nechápal prečo. No stále ma to k nim ťahalo. Mal som už takmer
štyridsať rokov, keď som sa naučil jazdiť. Len čo som pocítil súhru
s koňom a pochopil som, že už som jazdec, o týždeň som v televíznom filme hral mexického banditu, ktorý skákal zo sedla na balkón haciendy.
Keď som si onedlho na to kúpil žrebca, moja nebohá mamička sa
rozplakala. Vraj nemám rozum. Vysvetlila mi, že pradedo bol kameňosochár a na koňoch rozvážal hotové diela. Keďže bol vychýrený
majster a znalec koní, gróf, na dvore ktorého prarodičia žili, nechával
pradeda krotiť nepoddajné žrebce. Raz, keď sedlal koňa, vo vedľajšej stajni sa odtrhol býk a vbehol dnu. Žrebec sa splašil a pradeda
udupal. Ani táto výstraha ma neodplašila, kone ma priťahujú stále.
 Nazývajú vás slobodný šermiarsky majster. Musel si
v minulosti muž vlastnú slobodu vydobyť zbraňou?
„Slobodný majster šermu“ nie je o vydobytej slobode, ale preto,
lebo šerm patrí medzi tzv. „slobodné umenia“. A okrem toho moje
pôsobenie prerástlo rámec mojej skupiny a nie som teda len „ich“,
ale som slobodný pre všetkých.
 Kto vám udelil titul majster?
Je veľa definícií o tom, kto je majster. Napríklad ten, koho ľudia
nasledujú. Či ten, ku komu sa prichádzajú ľudia učiť. Alebo ten, kto
niečo majstrovsky ovláda. Mne udelili titul šermiari ako prejav uznania. Chcel som absolvovať nejaké skúšky, no keďže som „prvokráčateľ“, v mojom odbore na Slovensku to nebolo možné. V ére bývalej

železnej opony bola Parížska akadémia šermu nedostupná. Kedysi
som požiadal vedúceho katedry na VŠMU, či by mi nepomohol
sprostredkovať skúšky v Leningrade alebo v Moskve, ale odpovedal
mi lakonicky: „A načo? Videl som, čo učíte. Vy by ste mali skúšať
ich, nie oni vás. Verte mi, že vám papiere netreba.“
Tak to aj ostalo. Viedol som však ľudí k vrcholným výkonom,
a preto som v našej škole šermu označovaný ako majster-zakladateľ.
 Čo vám dáva absolútny pocit slobody?
Slobodu si dávame sami. Nosíme si ju v srdci a dávame ju najavo neochvejnosťou ku všetkému svojmu a rešpektom a toleranciou
k cudziemu. Ale predsa len – sediac v sedle na koni je tej slobody
o trošku viac.
 V roku 1964 ste založili skupinu Tovarišstvo starých
bojových umení a remesiel. Bojové techniky, ktoré v nej
prezentujete, nazývate umením. Ide naozaj o umenie?
Aj keď to mnohí možno nazývajú športom, ide o bojové umenie.
Je to preto, lebo je to osobná filozofia života, postoje k svetu, komplexnosť a tak ďalej. Japonci tomu hovoria „cesta“, v tomto prípade
„cesta bojovníka“. Znamená to napríklad aj byť v srdci rytierom.
 Ako tomu možno rozumieť?
Je to také jednoduché, až je príliš náročné to vysvetliť. Použijem
prirovnanie z diela pána Břetislava Štorma: „Vyhýbaj sa zbraniam,
rytier, pretože nič tak neprovokuje porušiť zásady rytierstva, ako prevaha a moc, ktoré poskytujú zbrane. Kto však celý život narábal so
zbraňou v ruke, a napriek tomu si uchoval rytierskeho ducha a čistý
štít, to je veľký rytier.“
 Prečo ste založili Tovarišstvo?
Z celkom prozaických dôvodov: na šerm treba protivníkov, v našom prípade partnerov. A okrem toho aj ja som sa musel učiť – s niekým a na niekom.
 Aké uplatnenie nachádzajú členovia Tovarišstva a frekventanti
vašich kurzov?
Keď sa ešte na Kolibe a v televízii nakrúcali filmy a inscenácie,
spolupracoval som na viacerých, jednak ako účinkujúci, ale aj ako
scenárista či choreograf. Napríklad: Most pri Kozej bráne, Núraddín Ali a Anísaldžalísa, Súhvezdie meča a iné. Pripravil som asi 100
veľkých choreografií do historických hraných filmov i rozprávok
pre deti, ktoré sa premietali v kinách alebo v televízii. Ale pôsobil
som aj vo viacerých divadlách, napríklad v bratislavskom SND,
kde som spolupracoval na činohre Othello, opere Svätopluk, v divadle v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove a tiež v Českých Budějoviciach. A moji žiaci takisto účinkovali v nejednom filmovom
diele. Zúčastňujeme sa na mnohých kultúrnych podujatiach po

16 Listy

16_17_Slavikova-Koza.indd 16

15.07.2021 10:03:13

celom Slovensku, občas aj v zahraničí. Takže nachádzame rôznorodé uplatnenie.
 Členovia skupiny sa obmieňajú, no vy ste stálicou.
Dokážete držať krok s mladými borcami, veď ide o fyzicky
náročné výkony?
To musia povedať oni. Mám roztrhnutý a nezrastený ramenný
sval, utŕžil som ho v rytierskom turnaji v Taliansku. Mám bolesti kĺbov, chodím zhrbený, a predsa mi na nedávnej škole s dlhým
mečom, ktorú som učil v Nemecku, povedal jeden z najzdatnejších
žiakov: „Chcel by som sa naučiť pohybovať ako ty.“ A isto tým nemyslel moje krívanie a nahrbenosť. Len pri šerme a pri jazde necítim
bolesti a hýbem sa ako mi Boh doprial kedysi. Ako dlho ešte?
 Prirovnanie „byť na koni“ značí „mať vyhrané, získať
víťazstvo“. Čo ste vyhrali tým, že ste na koni?
Nie som „na koni“. Ani reálne, ani obrazne. Uchoval som si pokoru pred umením, ktoré učím, ktoré sa večne učím sám a v ktorom
obdivujem starých majstrov. Okrem toho môj žrebec na starobu
zomrel a tým skončila aj moja éra jazdca. Môžem sedieť na koni, ale
už nikdy to nebude také, ako s ním.
 Viaceré z týchto historických umení na Slovensku už dlhé
roky neexistovali. Kam ste chodili po rozumy a kde ste
získavali zručnosť v jednotlivých smeroch?
Odpoviem slovami staročínskeho majstra: „Človek sa učí od majstra, z kníh, zo životnej skúsenosti a z Vyššieho osvietenia.“
Majstra som mal – a veľkého. Ešte za športovej éry to bol Jozef
Benedik. Kníh bolo neúrekom. Životnú skúsenosť si budujem po
celý život, odvtedy, čo šermujem.
Vyššie osvietenie – to nech posúdi „On“. Ale nezabúdam na definíciu, ktorú trochu „pod parou“ vyslovil jeden môj priateľ: „Vraj
múdrosť prichádza s rokmi, ale čo ak prídu roky samé?“ Ja môžem
len dúfať, že ma roky nezaskočili.
 Takže aká je vaša životná filozofia? Prečo máte rád staré
bojové umenia?
Životná filozofia je o naplnení a vyjadrení sa. Vyjadrujeme sa všetkými postojmi, skutkami, predvádzaním svojho umenia a výrokmi
– ústnymi alebo písomnými. A naplnenie, to je o dávaní sa – divákom, žiakom, priateľom. Spisovateľ Mika Waltari v knihe Egypťan
Sinuhet vyslovil to, čo si myslím, že sa lepšie ani nedá formulovať:
„Rob tak, aby každý dostal svoju mieru plnú.“
 Učili ste na VŠMU i v rôznych kurzoch historický
šerm, katu s naginatou, tancovali ste tanec s cvakajúcimi
bambusovými tyčami čiže tanec s klewangom, ale aj iné
disciplíny. Majú mladí ľudia záujem o takýto druh zábavy?
Na VŠMU už od Zamatovej revolúcie neučím. Prvé, čo na tejto
škole za „slobodnej“ éry zrušili, bol šerm pre hercov, vraj bol zbytoč-

ný. Vyučoval som hercov a tanečníkov aj na konzervatóriu. Robil
som to rád. Paralelne som učil historických šermiarov a v roku 1984
sme založili školu Magisterium. Ako jej predstaviteľ učím na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku a v Taliansku,
Poliaci a Rusi sa prichádzajú učiť ku mne domov a vo všetkých týchto krajinách mám nadaných žiakov. Deviati z nich sú už majstrami,
dvanásti sú vicemajstrami a stovky ostatných žiakov dosiahli rozličné
významné stupne.
 Náradie, s ktorým bojujete, má názov chladné zbrane. Môže
byť zbraň aj iná ako chladná?
Okrem chladných zbraní sú strelné (napríklad luky), metacie
(praky) a palné (pušky). V Tovarišstve sa snažíme naučiť členov ovládať všetky druhy zbraní.
 Kto vám tie zbrane vyrába?
Zbrane sme si na začiatku kompletne vyrábali sami. Dnes, keď
sa šermiarske skupiny rodia ako huby po daždi, je už okolo nás celý
priemysel: kováči, obuvníci, krajčíri, klobučníci, puškári... A kvalitou sa vyrovnajú tým historickým. Ja si však naďalej vyrábam zbrane
sám, len čepele už nekujem, pretože kováči, od ktorých ich kupujem, sú tí najlepší. A to ostatné už vytvárajú moji žiaci, napr. Štefan
Klimko, aktuálny vedúci našej skupiny, už druhý po mne, a iní.
 A kto vám šije historické kostýmy?
Kostýmy si ešte niektorí členovia skupiny šijú sami, pre niektorých šije moja manželka Janka alebo iné členky skupiny a niektorí si
ich nechávajú šiť v salóne Elijana či skvelým krajčírkam, ktoré sa už
dnes dajú nájsť na internete.
 Máte na Slovensku nejakú konkurenciu v tomto smere?
Konkurencia? Jejéj, tej je! Núti nás to udržať si kvalitu a dávať čosi
navyše – ducha rytierskej štedrosti, trúfam si povedať.
 Napísali ste viacero kníh a príručiek o problematike
bojových umení a historických zbraní a ich používaní. Aký
osud stihol vaše rukopisy?
Zatiaľ mi žiadna kniha nevyšla. Niektoré rukopisy som skopíroval
pre internú potrebu, ale oficiálne si ich knižné vydanie nedokážem
vybaviť. Boli časy, keď som veľmi chcel vysloviť to, čo viem. O šerme, o živote... Ale pokusy o vydanie boli znechucujúce a teraz neviem, či o to ešte stojím. Ale možno je to len ako v tej Ezopovej bájke
o hrozne: líška ho nedočiahne, tak si povie, že je istotne kyslé.
Je pravdepodobné, že už nebudem obiehať redakcie. Ale keby ma
niekto oslovil so serióznou ponukou... ktovie? A ak nie, povedia to
za mňa moji žiaci. Sú priebojnejší, orientujú sa v tomto svete lepšie
ako ja a majú to, čo ja nie – pracujú s internetom. Niektorí už knihy
aj vydali – a skvelé!
Takže možno práve oni budú jediným mojím trvalým dielom.
Anna Sláviková, foto: archív P. Kozu
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RÓMOVIA ako OBETE
i HRDINOVIA
V marci zomrel americký spisovateľ, básnik a aktivista za ľudské práva Paul Polansky, ktorý
okrem iného ako vôbec prvý objavil a zverejnil príbeh o koncentračnom tábore v Letoch
neďaleko juhočeského mesta Písek. V apríli získala slovenská režisérka rómskeho pôvodu
Vera Lacková za svoj premiérovo uvedený film Ako som sa stala partizánkou (2021) prestížnu
cenu v hlavnej súťaži na filmovom festivale goEast v nemeckom Wiesbadene. Film divákovi
odhaľuje celkom neznámy rozmer rómskych osudov za druhej svetovej vojny. Okrem témy
rómskeho holokaustu, na ktorú roku 1992 začal Paul Polansky verejne upozorňovať, odhaľuje
i hrdinský aspekt Rómov počas druhej svetovej vojny.

V

era Lacková predstavuje príbehy rómskych partizánov,
vrátane príbehu vlastného pradeda. Podobne ako Polansky musela tráviť roky v archívoch, kým našla dávno
zabudnuté stopy po osudoch Rómov a mohla ich predložiť verejnosti. Vera Lacková by okrem širokej verejnosti chcela inšpirovať i akademickú komunitu k tomu, aby sa viac venovala
pozornosť historickému výskumu participácie Rómov v odboji.
Predovšetkým tak poukazuje na to, že Rómovia nemali len tvár
obetí (ako prvýkrát ukázal Polansky zverejnením informácií
z koncentračného tábora v Letoch), ale i tvár hrdinskú. Skutočnosť, že existovali rómski partizáni, dokazuje, že aj počas vojny
sa ľudia dokázali spojiť bez ohľadu na etnické rozdiely a bojovať
za spoločnú krajinu i hodnoty.1 Napriek tomu ostali príbehy
rómskych partizánov takmer zabudnuté, podobne ako ostala
na dlhé roky zabudnutá pamiatka obetí rómskeho holokaustu.
Vera Lacková vo svojom ocenenom filme predstavuje i veľmi
osobnú rovinu celého príbehu. Divákovi stihne predstaviť svoju starú mamu, ktorej sa zaviazala, že nedopustí, aby príbeh
jej otca bez spomienky zmietol čas. Starká sa premiéry filmu
nedočkala, avšak jej vnučka starý rodinný príbeh o hrdinskom
predkovi – rómskom partizánovi – odovzdáva ďalej a ukazuje
tak spoločnosti menej známu stránku spoločnej histórie. Popritom dáva hlas súvisiacim príbehom, ktorých jedinými spoločníkmi sú len pavúky v archívoch, poprípade pamätníci, ktorí bez vypočutia pomaly vymierajú.
Ján Lacko sa roku 1901 narodil v Dolnom Turčeku pri
Turčianskych Tepliciach. Po vzniku Slovenského štátu sa opakovane dostával do pracovných táborov zrejme hlavne kvôli
svojmu pôvodu. Pod vplyvom svojich skúseností s ľudáckym
režimom sa neskôr pridal k partizánskym skupinám Kremnická jednotka Gejzu Lacka, Jegorovova skupina, I. a II. partizánska brigáda M. R. Štefánika.2 Za to nielen on sám, ale
i jeho rodina tvrdo zaplatili. Bol naďalej väznený, ich dom
bol vypálený a jeho rodina bola v novembri 1944 vrátane detí
zavlečená do lesa a chladnokrvne zavraždená. Autorka dokumentu, pravnučka Jána Lacka, pripomína rodinný príbeh
o tom, že partizánova mama, ktorá niesla na rukách bábätko,
za sebou trúsila pierka z jeho perinky po ceste do lesa, aby ich
mal niekto šancu vôbec ešte nájsť. Lacko koncentračný tá18 Listy
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bor prežil, zavraždené telá svojej rodiny v lese nakoniec našiel
a riadne pochoval. Neskôr sa oženil. So ženou, ktorej osud
bol taktiež pohnutý – Nemci jej zavraždili manžela. Z nového
manželstva vzišli tri dcéry, najmladšia z nich je starká autorky
dokumentu.
Vera Lacková vykresľuje najmä cestu po stopách príbehu
svojho pradeda Jána Lacka. No spomenie i odbojára Antona Facunu, ktorý sa ako dezertér stal príslušníkom americkej
odbojárskej skupiny Day. Facunovi sa podarilo prežiť vojnu, údajne sa to podarilo iba dvom výsadkárom zmienenej
skupiny, ktorá bola vysadená na letisku Tri duby. Po vojne
sa venoval rómskemu emancipačnému hnutiu a príprave
slovensko-rómskeho slovníka. Napriek tomu, že za socializmu
nebola priaznivá doba na jeho kultúrne a spoločenské aktivity a snahy, je jedným z mála tých, ktorí už navždy nezostali
v anonymite. Zomrel v Bratislave roku 1980.3
Popri odhaľovaní príbehov rómskych partizánov sa autorka
dokumentu taktiež vypraví k neslávne známemu miestu, kde
dnes po veľkom úsilí stojí pamätník, do obce Lety neďaleko
Písku. Diváka možno prekvapí, že reakcie niektorých ľudí na
Verinu snahu usporiadať pietnu akciu sa v mnohom nelíšia
od prístupu k rómskemu holokaustu, ktorý kritizoval Paul
Polansky v 90. rokoch. Tento tábor žiaľ nebol jediným zariadením svojho druhu; okrem tábora v Hodoníne existovalo
hneď niekoľko rómskych táborov taktiež v Libereckom kraji,
z ktorých boli Rómovia ďalej deportovaní do Osvienčimu,
Buchenwaldu a ďalších koncentračných táborov. Tejto téme
sa v posledných rokoch venuje Ivan Rous. Z jeho kníh pripomeňme aspoň jednu: Tábory a válečná výroba (Severočeské
muzeum v Liberci, 2012). Nedávne poznatky z tejto hrôzostrašnej časti našej histórie dokladajú skutočnosť, že stále ide
o tému, ktorá nebola dostatočne preskúmaná.
Paul Polansky napísal niekoľko kníh, v ktorých sa venoval
až pálčivo opomínanej téme rómskej tragédie. Spomeňme
aspoň dielo Bouře (1999), zbierku básní Dvakrát tím samým
(1998) a štúdiu Tábor smrti Lety: Vyšetřování začíná (1992 –
1995) (2014).
Film Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou bude v Čechách aj na Slovensku uvedený koncom roka 2021. Jeho autorka veľmi cieľavedome a empaticky pokračuje v poslaní odhaľovať zabudnuté príbehy ľudí, ktorým sa prvýkrát pred skoro
tridsiatimi rokmi pokúsil navrátiť priestor a hlas Paul Polansky.
Dovolím si na záver v skrátenej forme uviesť jednu báseň zo
zbierky Paula Polanského Dvakrát tím samým4:

Měly by mít jména
Hrdost, obyčej a zákon / si žádaly / aby dostaly při narození
jméno. // Anna Hubená, / Marie Danielová, / Rosálie Janečková /
a stovky českých Romů / jako ony. // Ve škole měly přezdívky: / Šuki,
Marča, Piroška. // Když se zamilovaly, měly / milenecká jména: /
miro jilo, diliňi, kaľi. // Když dostaly / své cikánské průkazy, / jak
to stálo v zákoně, / jejich jména znala / každá četnická stanice /
v Československu. // Měly jména, / když kněz / žehnal jejich svatbě.
// I v letském / koncentráku / je vyvolávali / pro příděl chleba / jménem. // ... // a tisíce českých Romů / jako ony / o svá jména přišly,
/ když byly pohřbeny / v neoznačených hrobech / v lese u Letů. //
O padesát dva let později / česká vláda / označila místo zdejšího
/ tábora smrti / skromným kamenným pomníkem. // Ministr pro
národnostní menšiny / vysvětlil, proč na památníku / nejsou žádná
jména: // „Kazilo by to umělecký dojem.“
Alexandra Brocková, foto: internet
a foto z filmu Ako som sa stala partizánkou

1

Čerpám taktiež z nedávneho rozhovoru s Verou Lackovou pre Deník N: Ustohalová, J. Pradědeček partyzán a oceněná pravnučka. Praha: Deník N, 30.4–2.5.2021,
roč. 3, č. 83, s. 14–15.
2
Krekovič, M. Gestapo mu odvlieklo do lesa celú rodinu. Ako rómsky partizán Ján
Lacko oficiálne neexistoval. Publikované online na serveri Denník N, 30.7.2019,
12:39. Dostupné online: https://dennikn.sk/1540893/gestapo-mu-odvlieklo-do-lesa-celu-rodinu-ako-romsky-partizan-jan-lacko-oficialne-neexistoval/.
3
Šustová, J. Rom Anton Facuna ve Slovenském národním povstání působil pro
americké vojenské zpravodajské služby. Radiožurnál: O Roma vakeren, 8.5.2020.
Dostupné online: https://radiozurnal.rozhlas.cz/rom-anton-facuna-ve-slovenskem-narodnim-povstani-pusobil-pro-americke-vojenske-8198769.
4
Polansky, P. Living through it twice: poems of the Romany Holocaust (1940-1997).
Praha: G plus G, 1998. s. 75. ISBN 80-86103-11-0. Dostupné tiež na: https://
ndk.cz/uuid/uuid:61732de0-48ce-11e6-8746-005056825209.
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Adršpašské
skalné mesto
S prázdninovými dňami si môžeme konečne oddýchnuť
od prísnych anticovidových obmedzení, a tak máme opäť
možnosť navštevovať krásy našej krajiny. A dôkazom, že je
tu stále čo objavovať, je aj Adršpašské skalné mesto
v oblasti Broumovskej vysočiny, ktoré spolu s priľahlými
Teplickými skalami tvorí najväčšiu a pravdepodobne aj
najkrajšiu národnú prírodnú rezerváciu v Českej republike.
Cukrová homoľa

A

k nazrieme do histórie, tak
Adršpašsko-teplické skaly boli
z hľadiska turistického ruchu
dlhé storočia neobjavené. Miestni obyvatelia v nich nachádzali útočisko hlavne v čase vojen, keď im skaly poskytli vhodný úkryt pred nepriateľmi. Až
okolo roku 1700 začali do Adršpašských
skál cestovať prví priekopníci turistiky
zo susedného Sliezska. Medzi najvýznamnejších návštevníkov patrili rakúsky
cisár Karol, poľský kráľ Friedrich August
alebo pruská kráľovná Luisa. Ale až v 19.
storočí začali vtedajší majitelia panstva
budovať sieť turistických ciest, ktorou
položili základy dnešného 3,5-kilometrového okruhu.
Hneď prvé, na čo návštevník skalného
mesta po vstupe narazí, je Pískovna, nádherné jazierko s priezračne čistou vodou,

Gotická bránka

kolorovanou odrazmi farieb okolitej prírody. Jazierko sa objavilo v niekoľkých
českých rozprávkach, ako napríklad Třetí
princ alebo Princezna ze mlejna. Okolo
jazierka, ktoré vzniklo zatopením pieskovcového lomu, vedie 1,5-kilometrový
turistický okruh s belostnými piesočnými plážami a niekoľkými vyhliadkami.
Od jazierka vpravo už začína úchvatný
skalný okruh, ktorý musí na prvý pohľad
okamžite ohromiť každého návštevníka.
Fascinujúce skalné útvary ako Džbán
so šesťmetrovým skalným oknom, ktoré
tvorí ucho Džbánu alebo Cukrová homoľa, ktorá je jednou z najzvláštnejších
adršpašských skál, lebo vyzerá akoby stála naopak na svojom vrchole a pôsobí
tak veľmi nestabilne. S Hromovým kameňom je spojený príbeh z roku 1772
o dvoch anglických turistoch, ktorí sa

rozhodli pozorovať búrku na vlastné oči
priamo v útrobách skalného mesta, čo
bol v tom období pomerne odvážny čin.
Avšak búrka v skalách bola taká silná,
že blesk odvalil obrovský skalný blok,
ktorý sa skotúľal priamo pred vystrašených Angličanov. Ako zázrakom sa ani
jednému z nich nič nestalo, no a kameň
tak získal svoje pomenovanie. Okolo
busty ďalšieho zo slávnych návštevníkov
skalného mesta – Johanna Wolfganga
Göetheho – sa dostaneme až k Malému vodopádu, ktorý preteká puklinou
obklopenou zo všetkých strán tmavými
skalami porastenými machom. Zhruba v polovici turistickej trasy je možné
využiť plavbu na pramici po jazierku vytvorenom v 18. storočí grófom Blümegenom kvôli splavovaniu vyťaženého
dreva. Neskôr sa plavba stala obľúbenou

Chodník v Skalnom meste

20 Listy

20_21_Duben.indd 20

15.07.2021 10:32:12

turistickou atrakciou. Celkový vzhľad
Adršpašského skalného mesta formuje
hlavne rieka Metuje, ktorá pramení na
náhornej plošine nad obcami Hodkovice a Janovice, ďalej preteká hornou časťou Vlčej rokle a umelým adršpašským
jazierkom, z ktorého padá vodopádom
priamo do skalného mesta a na svojej
ceste sa spája s Řeřichovým potokom.
Metuje meria celkom 71 kilometrov
a vlieva sa do Labe. Pri spiatočnej ceste
návštevník určite neprehliadne skalný
útvar Milenci, pretože je to – s výškou
skoro 100 metrov – najvyšší monument
v adršpašských skalách. Postavu Milenca od Milenky oddeľuje 10 metrov
vysoká škára. Pamätná tabuľa v skalnej
jaskyni nad Řeřichovým potokom pripomína tragickú smrť bývalého majiteľa
adršpašského panstva Josefa Emanuela
Nádherného pri výstupe na Milencov
v roku 1929. Ďalšie mená na kovových
tabuľkách patria horolezcom, ktorí po-

ložili svoje životy pri výstupoch na ďalšie adršpašské skaly. Mimochodom, horolezectvo má v Adršpašsko-teplických
skalách veľmi bohatú tradíciu. Prvé
výstupy podnikli už v roku 1923 členovia nemeckého horolezeckého klubu
K. V. Lössnitz. Československé výstupy
sa vo väčšej miere začali uskutočňovať
až v povojnovom období. Charakteristické pre tunajšie horolezectvo je
zdolávanie hladkých platní, škár a komínov rôznych veľkostí. Grandiózne
finále turistického okruhu zakončuje
magický výhľad na Starostu so Starostkou s mohutným masívom Štěpánské
koruny po ľavej strane. Odtiaľ už zostáva iba cesta dole extrémne úzkou Myší
dírou až k Ozvenám a návrat k východu
z národného parku. Ten, kto Adršpašské
skalné mesto aspoň raz v živote navštívi,
sa tam bude isto rád vracať, pretože je to
unikát, ktorý nemá v Európe obdobu.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Rameno Metuje

Malý vodopád

Pamätná ceduľa
v skalnej jaskyni
Skalné mesto

Pískovna

Starosta a Starostka
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SVETSKÉ AKTIVITY
v kostole plnom duchovna

N

a území dnešného Popradu sa nachádza štrnásť kostolov. Ten najznámejší, Kostol sv. Juraja v Spišskej
Sobote, preslávil najmä hlavný oltár z dielne Majstra
Pavla z Levoče, hoci jeho vnútro i stavba majú aj ďalšie unikáty a zvláštnosti. No žiadny z piatich najstarších kostolov, po
jednom v každej mestskej časti, nemá za sebou tak dramatický
dejinný príbeh ako Kostol sv. Egídia na rovnomennom popradskom námestí.
Už v 13. storočí, pravdepodobne v jeho druhej polovici, postavili kostol v románskom slohu. Jednoduchá stavba sa dočkala svojej rozsiahlej prestavby v rokoch 1360 až 1380. Dialo sa
tak prakticky na celom Spiši. Mestá i dediny bohatli – boli to
mestá či obce, ktoré stavali a aj spravovali kostoly – čo bol jeden z najviditeľnejších prínosov nemeckých kolonistov v tomto
priestore. Bohatstvo vyplývalo z masívnej baníckej činnosti na
strednom a dolnom Spiši, na hornom Spiši potom vďaka efektívnemu poľnohospodárstvu a rovnako efektívnym a na kvalitu
dbajúcim remeselníkom. Mohli si teda dovoliť nielen prestav-

Súsošie sv. Egídia kľačiaceho nad človekom zraneným šípom lovca
vyhotovil sochár, maliar a medailér z Vraclavi pri Vysokom Mýte
Jakub Vlček. Donátorom bol podnikateľ Jan Telenský. Súsošie
dotvára časť mesta v minulosti nazývanú „popradský kapitol.“

bu kostolov z jednoduchších románskych na gotické, ale aj ich
výzdobu najlepšími umelcami, ktorí pôsobili v širšom regióne
Horného Uhorska.
Gotická prestavba znamenala v Kostole sv. Egídia v Poprade
nový hlavný a dva bočné oltáre, obraz Madony s anjelmi, dielo
levočskej maliarskej dielne Vir Dolorum z roku 1484, ktorého
originál tvorí zlatý fond zbierok Slovenskej národnej galérie. Reštaurátor Ján Gildein zhotovil však kópiu pôvodnou gotickou
technikou a venoval ju ako dar svojmu rodnému mestu. Pozitívne do vzhľadu interiéru zasiahol aj barok. Potom však prišla séria
požiarov, improvizácií v oprave a v roku 1952 sa konali v kostole
posledné bohoslužby. Narušená statika už nedovoľovala akékoľvek aktivity.
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Správca kostola Rastislav Ovšonka pozná kostol
dokonale nielen fyzicky, vie o jeho pohnutej histórii
aj zasvätene hovoriť.

Kópia gotického obrazu z 15. storočia
„Madona s anjelmi“ sa medzi kunsthistorikmi
ujala aj pod názvom Popradská Madona.

V poprevratových aktivitách patrí k prvým reštaurovanie početných fresiek, viacerých iba v zachovaných torzách. Toto sa udialo
v rokoch 1992 až 1998. Skvelý slovenský reštaurátor, nedávno
zosnulý Ladislav Székely so spolupracovníkmi odviedol prácu,
ktorá ctí majstra. Potom sa už mohol rozbehnúť cirkevný život,
čo sa stalo 1. septembra 1998. V roku 2008 bol do barokovej
organovej skrine osadený nový nástroj, a to aj vďaka donorovi,
britskému podnikateľovi českého pôvodu Janovi Telenskému.
Trochu paradoxne vyznieva fakt, že svetský život do kostola
priniesla koronakríza so všetkými jej peripetiami. Skupina cir-

kevných aktivistov okolo Rastislava Ovšonku otvorila kostol
verejnosti. A v lete, keď boli zrušené prakticky všetky kultúrne
aktivity, zostala otvorená jediná atrakcia na popradskom námestí
– kostol. Aktivisti sprístupnili aj vežu, sám Rasťo Ovšonka sa stal
správcom kostola a hovorí: „Od 3. 8. 2020 prišlo do kostola 7 710
návštevníkov. Na veži som bol 423-krát s 1 340 turistami. Najprv
to boli najmä Slováci, Česi a Poliaci, no aj Maďari, Rakúšania,
Taliani, Portugalci, Američania a turisti z ázijských krajín. V septembri 2020 sa však tok zahraničných návštevníkov úplne zastavil.“
Záujem verejnosti bol povzbudzujúci. Nad gotickou klenbou
kostola bolo zaujímavé podkrovie, ktoré sa priam ponúkalo na
svoje využitie. A s ponukou prišiel nápad – galéria. „Rozhodli sme
sa zriadiť galériu fotografií, ktorá zdokumentuje premeny kostola,“
vysvetľuje Ovšonka pôvodný zámer, ktorý však časom nadobúdal aj iný rozmer: „Chceme v galérii vyhľadávať, skúmať, zadokumentovať a vystaviť fotografie a obrazy od najstarších vyobrazení Popradu. A úmyslom je dokumentovať nielen kostol, ale aj jeho okolie,
najmä to stratené, najprv požiarmi, potom aj socialistickou prestavbou časti námestia. Ale podstatnou časťou expozície zostáva pôvodné
vybavenie kostola, ako sa zachovalo na dobových fotografiách.“
Galéria, ktorej prvé exponáty už sú v depozite tvorcov, bude
nepochybne zaujímavý, ba na slovenské pomery aj ojedinelý
počin. Je ukážkou symbiózy svetského
a duchovného v jednom priestore.
Zatiaľ je po celkovej údržbe izba strážcu veže a návštevníkovi zostane asi záhadou, ako v tomto priestore mohla bývať
celá rodina. A z informačných tabúľ či
z výkladu sprievodcu sa to návštevník
všetko dozvie.
V Poprade sa vďaka iniciatíve ľudí
z Rímskokatolíckej farnosti rodí v najstaršom objekte mesta priestor, ktorý
bude uceleným svedectvom toho, že časová priamka síce môže platiť z hľadiska
geometrického, ale v histórii je to sínusoida.
Text a foto: Mikuláš Argalács
Výstup na vežu a z nej fascinujúci
výhľad na kulisu Vysokých a Belianskych
Tatier, Levočské vrchy a ďalšie pohoria
obklopujúce Popradskú kotlinu.
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Hořovický zámok z parku

Hořovice
(prázdninový turistický tip)
Hořovice sú tretím najľudnatejším mestom
v okrese Beroun, ktoré sa nachádza v blízkosti
diaľnice D5, takmer uprostred medzi Prahou
a Plzňou. Žije tu necelých 7 000 obyvateľov
a v bezprostrednej blízkosti mesta sa nachádza
pomerne veľké množstvo pamiatok obklopených
zachovalou prírodou. Z tohto mestečka
pochádza svetoznáme aškenázske priezvisko
Horowitz, ktoré je spomienkou na miestnu
židovskú náboženskú obec založenú
v roku 1875, ktorá čítala okolo 300 duší
a za modlitebňu jej slúžila prenajatá miestnosť
v dome na námestí. V roku 1903 bola
vybudovaná nová synagóga podľa plánov
staviteľa Otta Zamboryho. V roku 1947 objekt
zakúpila od židovskej obce Českobratská církev
evangelická, ktorej ako modlitebňa slúži dodnes.

N

ajzaujímavejšou historickou pamiatkou Hořovíc je zaiste
barokový zámok, ktorý nechal v roku 1652 vybudovať
Ignác Bořita z Martiníc ako náhradu starého zámku.
Zámok bol neskôr rozšírený v klasicistickom slohu. V 19. storočí
bola pôvodne baroková stavba opäť upravovaná. Na dnešných zámockých hostí čakajú dve prehliadkové trasy. Prvá ponúka v bohato vybavených interiéroch putovanie zámockou históriou, druhá
trasa zoznamuje verejnosť s tým, ako sa zabávali malí aristokrati.
Šľachtické hry a hračky z obdobia 17. až 20. storočia budia zaslúženú pozornosť a prebúdzajú fantáziu nielen detských návštevníkov zámku.
Prehliadka predstavuje na prvom poschodí zámku 15 autenticky vybavených obytných miestností posledných šľachtických majiteľov zámku a v prízemí priestory určené pre služobníctvo. V roku
2018 bola sprístupnená nová interiérová inštalácia v ôsmich salónikoch, kde sa predstavuje rodina stavebníkov zámku, šľachtický
rod Vrbnů z Bruntálu a história zámku z 19. storočia, ktorá je spojená s osobnosťou hesenského kniežaťa Fridricha Wilhelma von
Hanau. Hanavské kniežatá patrili k starej nemeckej šľachte a zaslúžili sa o rozvoj výroby liatiny na Hořovicku, ktorá tu v 19. storočí dosahovala európsku úroveň. Pamiatkou na toto obdobie je
Hanavský pavilón, výrazná liatinová neobaroková budova dodnes
stojaca v Letenských sadoch v Prahe, kde tvorí výraznú dominantu
mesta obzvlášť pri pohľade od rieky Vltavy. Stavba bola pôvodne
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vytvorená ako reprezentačný pavilón Komárovských železiarní pre
pražskú Jubilejnú zemskú výstavu v roku 1891. Vtedajším majiteľom železiarní bola práve Jeho Jasnosť knieža Wilhelm z Hanavy. Táto veľmi zaujímavá a krásne umelecky ozdobená technická
pamiatka bola historicky prvou pražskou stavbou z liateho železa,
betónu a skla. Dnes sa nachádza práve na Letnej a slúži verejnosti
ako reštaurácia s nádhernou vyhliadkou na mesto.
Posledným kniežacím majiteľom hořovického zámku sa stal Jindřich z Hanau-Schaumburgu, ktorý sa počas druhej svetovej vojny
ako vojak aktívne zapojil do akcií nemeckej armády, a preto mu
boli majetky v júni 1945 na základe Benešových dekrétov skonfiškované. Hořovický zámok zabrali oddiely sovietskej armády, ktoré
ho vyrabovali a značne zdevastovali. Z tejto rany sa potom zámok
ešte dlho spamätával. V súčasnosti je zámok v správe štátu.
Zámocký park vybudovaný v prírodne krajinárskom štýle má
bohatú kolekciu domácich i cudzokrajných drevín. Prekrásna
neskorobaroková Slnečná brána ako aj piliere plotu, oddeľujúce
zámocký čestný dvor od parku, nesú sochy z dielne Matyáša Bernarda Brauna. Z jeho dielne nakoniec pochádzajú všetky sochy
v zámockom parku. Zachovala sa tu aj pôvodná monumentálna
lipová alej, a tak prechádzka parkom poskytuje návštevníkom naozaj nevšedný zážitok.
Mesto Hořovice leží severne od brdských lesov a v jeho blízkosti
sa rozprestiera CHKO Brdy, CHKO Křivoklátsko a Český kras,
ciele mnohých turistických trás. Vo vzdialenosti asi 8 kilometrov
z centra Hořovíc sa nachádza hrad Točník, ktorý je znamenitou
ukážkou vyspelého stredovekého staviteľského umenia. K pozoruhodným detailom patrí jeho kamenná erbová galéria tvoriaca
titulatúru Václava IV. Hrady Točník a Žebrák vybudované v tesnej
blízkosti mestečka Žebrák tvoria vlastne raritné „súhradie“, v Čechách určite najmajestátnejšie a najzachovalejšie. Na hrade Točník
bolo v roku 2019 sprístupnené 4. a 5. poschodie Kráľovského
paláca po generálnej rekonštrukcii krovu a strechy. Hrad Točník bol dokončený v roku 1398 a do dneška sa zachovali zvyšky
stredovekého ústredného kúrenia a zaujímavo riešených krbov,
schopných pomocou prieduchov a dutých spojníc v múroch vyhrievať celý hrad. Na krboch sa dodnes zachovali logá vtedajších
majstrov staviteľov.

Hrad Točník

V roku 2013 našli svoj nový domov v rekonštruovanej medvedej
priekope pod hradom Točník medvieďatá Agáta a Martin, známe
z televízneho seriálu „Méďové na cestách“.
Pokiaľ vás tento článok inšpiruje a rozhodnete sa pre návštevu
hořovického zámku či blízkeho súhradia Točník – Žebrák, dôležité informácie o dopravnom spojení, otváracej dobe a vstupnom
nájdete na webových adresách: https://www.zamek-horovice.cz/
cs, https://www.hrad-tocnik.cz/cs.
Text a foto: Miro Pogran

Piliere čestného nádvoria zámku Hořovice

Nádvorie hradu Točník
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Proste
DREAM JOB
Rozprávame sa s tanečnicou
Laterny magiky
Zuzanou Herényiovou
Zuzana Herényiová je útla tmavovláska.
Narodila sa 10. decembra 1979 v Bratislave
a od malička vedela, čo chce ako dospelá
robiť. Chcela byť tanečnica. Od detstva sa
venovala modernej gymnastike, z ktorej
plynulo prešla do detského baletného štúdia
Magdalény Thierovej. Tu získala základy
klasického, ľudového a moderného tanca.
Zuzana Herényiová je už vyše pätnásť rokov
členkou Laterny magiky v Prahe. Keď sme
sa rozhodli osloviť ju, nebolo ťažké prejsť
od nápadu k činu. Zišli sme sa na kus reči
v jednej z čerstvo otvorených záhradných
reštaurácií neďaleko Národního divadla.
Narodili ste sa v Bratislave. Aké bolo (či je) vaše rodinné zázemie?
Pre mňa dokonalá, milujúca rodina, akú by som priala každému dieťaťu aj dospelému. Narodila som sa do umeleckej rodiny,
babka, prvá slovenská primabalerína Augusta Starostová-Herényiová, dedo Milan Herényi, sólista baletu, neskôr šéf baletu,
otec vyštudovaný herec, v súčasnosti asistent réžie v Opere SND
v Bratislave a tiež režisér niekoľkých opier, no a mamka veľmi
vážená a žiadaná psychologička. Tá nás z bohémskeho života vždy
postavila opäť pevne nohami na zem.
Ako to bolo s rozhodnutím venovať sa tancu?
V podstate sa na moje rozhodnutie, ak nejaké bolo, ani nepamätám. Milovala som divadlo, navštevovať baletné predstavenia
a následne pozorovať zákulisie s rodičmi a babkou, to ma absolútne pohltilo a získalo si to nastálo moje srdce aj dušu. Doma som
si potom večer po týchto zážitkoch obúvala babkine staré špičky
a už sme s tatom trénovali pas de deux...
Nezaskočili vás náročné tréningy, prísnosť voči sebe samej?
Boli ste tancu oddaná natoľko, že ste sa cez to preniesli? Čím
všetkým je tanec na špičkovej úrovni vykúpený?
Moja mama vždy hovorila: „Čokoľvek budeš v živote robiť, rob
to naplno...“ a týka sa to úplne všetkého. Keď sa smejem, smejem
sa naplno, keď chcem plakať, plačem naplno a keď chcem tancovať,
dám tomu všetko, čo vo mne je. Ja tomu hovorím trochu neslušne
„vytrhať si nohy z riti“. Nejaký dril pre mňa nikdy nebol tragédiou,
tak nejako to k tomu patrí a ja som bola v tomto smere vždy disciplinovaná a zodpovedná a moje telo mi to teraz v dobrom vracia späť.

Neviem posúdiť, koľko príležitostí má tanečník uplatniť sa
v Bratislave. Vy ste určitý čas tancovali v Bratislave a potom
prišiel prechod do Prahy. Bolo to z dnešného hľadiska smelé
rozhodnutie a čo vám dalo a vzalo pôsobenie v Prahe?
To, že som nakoniec skončila v Prahe, je viac-menej asi náhoda.
Dopočula som sa o konkurze do Pražského komorného baletu
Pavla Šmoka a vyrazila som na výlet. Vzhľadom na to, že nemám
vyštudované tanečné konzervatórium, som si veľa šancí nedávala,
ale ono to vyšlo. No a potom som sa pomaly dostávala do povedomia českej tanečnej obce a už sa to vlastne všetko dialo samo,
ja som nasledovala príležitosti a snažila sa z nich vydolovať, čo sa
dalo. A hlavne som vždy strašne chcela.
Neviem, či by to neboli príliš silné slová, keby som povedala,
že mi proste Praha vzala blízku rodinu. Sme si nesmierne blízki aj
s tristokilometrovou vzdialenosťou, voláme si každý deň... Samozrejme osobný kontakt najmä teraz v dobe covidovej sa nedá nahradiť, ale som si istá, že si to vynahradíme, keď sa znovu uvidíme.
V každom prípade mi Praha dala moju malú rodinu – partnera
Sašu a syna Kvida.
Máte za sebou skvelé projekty so súborom 420PEOPLE, už
ste spomínali Pražský komorný balet. V Laterne magike ste
už pätnásť rokov. Ako ste sa tam dostali?
Pri mojom tanečnom pôsobení v Pražskom komornom balete
som sa na javisku aj mimo javiska niekoľkokrát stretla so skvelou
tanečnicou a v tom čase aj šéfkou Laterny magiky Evkou Horákovou. Oslovila ma, či by som nechcela ísť k nim do súboru. Vzhľa-
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dom na isté personálne zmeny na pozícii šéfa, ktoré sa vtedy
udiali v PKB, som ponuku prijala. Do súboru 420PEOPLE som
sa dostala vlastne vďaka nešťastnému zraneniu jednej tanečnice.
Bolo treba rýchlo sa za ňu naučiť jedno predstavenie a ja som
bola celkom rýchla v učení, a tak ma oslovili Vašek Kuneš a Nataša Novotná a bolo to! Bola to úžasná škola, úžasné príležitosti,
stretla som množstvo skvelých tanečníkov a choreografov, zažila
nádherné tancovanie, skvelá partia, proste DREAM JOB – nádherných 12 rokov tanečného života. Do toho som samozrejme
zároveň fungovala v Laterne, takže na nedostatok práce a príležitostí som si rozhodne nemohla sťažovať.
Tanečník a choreograf Václav Kuneš spomínal kdesi, aké je
náročné hoci po krátkej prestávke vstúpiť zasa naplno do tancovania, rozhýbať telo tak, aby poslúchalo. Máte to tiež tak?
Ťažko povedať. Moja najdlhšia pauza bola 2 mesiace, keď som
bola tehotná. Ale vlastne som trénovala a viedla skúšky až do
konca júna a začiatkom júla som porodila syna. No a v septembri som s ním v nosidle opäť začala trénovať a dávať sa do formy
a v októbri už som zase stála na javisku. Ale aby som to ujasnila,
nebola som posadnutá kariérou, ale bolo to nutné z existenčných
dôvodov. Môj partner (Saša Volný) aj ja sme obaja tanečníci na
voľnej nohe, takže čo si neodskáčeme na javisku, to nemáme.
Kvido vlastne vyrastal s nami v divadle, absolvoval s nami niekoľko zájazdov, keďže v 420PEOPLE sme pôsobili obaja. Ale
nemyslím si, že by nám to Kvido niekedy v budúcnosti vyčítal.
Bol tam šťastný, boli sme celá rodina spolu a spolu sme to krásne
zvládli. Rozhodne pre mňa lepšia verzia, než keby mal pestúnku,
ktorá by s ním trávila viac času ako ja. Ešte musím spomenúť obe
babky, ktoré tiež mnohokrát pomohli, i keď je jedna v Bratislave
a druhá v Brne a obe stále pracujú.

Zázrak (s)tvoření,
predstavenie, ktorého
premiéra bola na
javisku Novej scény ND
24. júna

Vyhovuje vám moderný tanec?
Vyhovuje mi každý tanec, ktorý ma napĺňa. Dnes je toľko rôznych štýlov – moderný, súčasný, tanečné divadlo, fyzické divadlo... Často je to všetko prepojené, a keď to baví interpreta aj diváka, tak symbióza je dokonalá.
Pôsobíte tiež ako asistentka choreografie. Máte pedagogické
vlohy a baví vás to?
Baví ma to veľmi. Baví ma učiť „pomáhať“, odovzdávať
skúsenosti, ukazovať rôzne cesty a možnosti ako dosiahnuť daný
cieľ. A je to super pocit, keď vidíte potom ten výsledok a posun.
V Laterne magike ste dokončili predstavenie Zázrak (s)tvoření.
Pre aké publikum je určené? A čo ten dvojznačný názov?
Pohráva sa, či ide aj do hĺbky stvorenia (sveta? Stvoriť dielo ako
také?), alebo rozkrýva tvorenie ako permanentný proces?
To predstavenie je určené pre deti a všetkých dospelých, ktorí si
chcú pripomenúť, aké to bolo byť dieťaťom. Tak hlboko ako je stvorenie sveta, by som nezachádzala, ale niečo sa tam stvorí tým, že sa tvorí.
Od januára máte nového umeleckého šéfa Radima Vizváryho.
Ako sa vám s ním spolupracuje?
Mám rada rôzne výzvy a ľudí-tvorcov, ktorí z vás dostanú
maximum, a hlavne to, čo z vás dostať potrebujú, aby to na
javisku fungovalo podľa ich predstáv. A myslím, že sa to Radimovi podarilo. A najmä v kľude a pohode, čo je pre tvorbu
a spoluprácu podľa mňa veľmi dôležité. Niet nad to chodiť
rád do práce.
S tým nemožno než súhlasiť. Šťastní ľudia, ktorým sa to splní! Hádam aj to je predpoklad tých úchvatných výkonov, ktorými Zuzka Herényiová (lebo tak ju v divadle volajú) vťahuje
diváka v hľadisku do svojho magického poľa pôsobnosti na
javisku a dáva kúsok z toho okúsiť aj jemu. Jarmila Wankeová

Jedno z predstavení, v ktorom
Zuzanu Herényiovú môžete zažiť
na Novej scéne Národného divadla
v Prahe, je Zahrada

Legendy magické
Prahy

Foto: Jakub Fulín (1),
Serghei Gherciu (2),
Anna Rasmussen (3)
a Patrik Borecký (4)
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Muzikant a multiřemeslník Gabriel Pospíšil našel před deseti lety svůj nový životní cíl. Šel po stopách starobylé hudby se starobylým laděním a musel si k tomu postavit svůj
vlastní hudební nástroj – metalofon. Působení své hudby
nazývá harmonizační sprchou, při které dochází pomocí
léčivých Solfeggio frekvencí k transformacím v lidské psychice i ve fyzickém těle.
Jste hudebník amatér nebo profesionál? Jak jste začínal?
Som amatérsky hudobník. Moja stará mama pochádzala z Poľska.
Bola operetnou speváčkou vo Varšave. Môj starý otec bol obchodník,
ale aj hral na klavír. Cez vojnu sa moji prarodičia s mojou mamou
a jej bratom presťahovali do Martina. Mama mala talent a spievala.
Dokonca bola prijatá do SĽUKu, ale potom si to rozmyslela, vydala
sa a mala deti. Odtiaľ mám asi hudobný talent. Počas môjho života
som hral na perkusie rôzne žánre, jazz, latinu. Sprevádzal som aj veľa
známych jazzových muzikantov. Nehral som na bubny, skôr na rôzne
bonga.
Živil jste se hraním?
Nie, ale hral som s profesionálmi. Dokázal som sa rýchlo napojiť
na muzikantov. Mohol som ísť na pódium bez skúšky a vedel som sa
rýchlo vcítiť do hudby.
Co vás ovlivnilo, že jste se začal zajímat o to, jak se hudba
provozovala před staletími?
Stále som nebol spokojný s mojimi vedomosťami, preto som sa
zaujímal, hľadal na internete. Pred desiatimi rokmi ma zaujala in-

Instrumenty Gabriela Pospíšila

formácia o Solfeggio frekvenciách, o ktorých písali už aj pytagorejci.
Existuje kniha Kvadrivium – Štyri slobodné umenia, kde sa zaoberajú matematikou a geometriou aj frekvenciami. Všetko, čo existuje, obrazy, zlatý rez, farby, zvuky má svoje frekvencie, vyžaruje svoje
torzné pole. Jednotlivé Solfeggio frekvencie som našiel na internete
a zvuk som si púšťal z generátora. Z internetu som sa dozvedel, že
majú všelijaké účinky na ľudský organizmus. Naraz som cítil, že toto
som hľadal, že je to moje poslanie.
Téma Solfeggio frekvencí je přeci jen málo známé, a proto
bychom se u něho mohli ještě zastavit. Co byste k tomu
dokázal ve zkratce říct, aby bylo jasné, o co jde?
Solfeggio frekvencie sú v matematickej a geometrickej súvzťažnosti
s číslami 3, 6, 9. V týchto frekvenciách boli napísané staré gregoriánske chválospevy, ktoré mali vplyv na slobodu ducha a zdravie. Zápisy
tejto duchovnej hudby sa väčšinou stratili a na tieto staré znalosti
sa postupom času zabudlo. Možno sa to aj niekomu hodilo. Ďalšie
ovplyvnenie prišlo v dobe, keď sa temperovalo ladenie. Hudobníci
opustili pôvodnú geometriu, ktorá určovala rozstupy tónov. Posunuli ich tak, aby sa vzájomne neovplyvňovali. Na mojom nástroji sa
ovplyvňujú, vytvárajú všelijaké vibrácie, farby. Takto by veľkí skladatelia nemohli tvoriť zložité kompozície s mnohými nástrojmi, vznikol
by z toho guláš. Gregoriánske chválospevy sú tiež vždy len jednohlasné. Hudobníci, ktorí prešli k temperovanému ladeniu mohli ladiť
od jedného komorného A. Pre predstavu každý tón môjho nástroja je odvodený od iného komorného A. Môj najdôležitejší tón má
528 Hz, po súčte 6, dobre pôsobí na srdce. Ďalšie tóny, ktoré majú
396 Hz, 693 Hz a 963 Hz, tvoria jeden z troch rovnostranných
trojuholníkov, ktoré v geometrickom usporiadaní vytvárajú hviezdu
s deviatimi cípmi, tri rovnostranné trojuholníky v kruhu presne podľa princípov posvätnej geometrie.
V histórii sa komorné A ladilo rôzne, napríklad 432 Hz, po
súčte vychádza číslo 9. Na medzinárodnej konferencii v Paríži
roku 1943 sa údajne na návrh Goebbelsa ustanovilo komorné
A na frekvencii 440 Hz. Ako vidieť, súčet je číslo 8. Mám na
to svoj názor. Odvtedy už nevznikajú také veľké a krásne diela, ktoré by boli porovnateľné s kompozíciami skladateľov ako
boli Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert a ďalších
vynikajúcich autorov. Zdá sa, ako by tá nová frekvencia odpojila
súčasných skladateľov od ich intuície. Keď idem hrať ja, nestarám sa, čo bude. Poznám dispozíciu svojho nástroja, mám niečo
nacvičené, o to sa opieram, ale za každým zahrám ináč. Napojím
sa. Nie som to ja, kto to vymýšľa, ja som sprostredkovateľom.
Túto možnosť mi dávajú práve Solfeggio frekvencie, ktoré ma
napájajú na zdroj.
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Viděla jsem vás hrát v pořadu Duše K, kam si vás pozval Jaroslav Dušek. Mohl byste ještě popsat váš originální metalofon?
Videli ste tretiu verziu môjho nástroja, ktorá je rozšírená do chromatiky, na tom sa dajú hrať všetky stupnice. Čo je zvláštne, nemôže
s tým hrať žiadny ďalší hudobný nástroj, pretože sú iné rozstupy tónov. Neladilo by to. Keď zahrám v jednej ruke postupne tri akordy,
povedzme C dur, G dur, D dur, nepotrebujem tlmiť, jeden akord
ladí s druhým a nie je tam disharmónia. Na temperovanom klavíri sa
každý akord po zahratí tlmí.
Na začiatku som hľadal, či existuje hudobný nástroj s touto frekvenciou, ale žiadny som neobjavil. Zistil som, že skladby na YouTube, ktoré sú prezentované s ladením 528 Hz, väčšinou také vôbec nie
sú. Preto som sa rozhodol, že ja taký nástroj vyrobím. Prešiel som
rôznymi remeslami, viem robiť s kovom, drevom. Navyše nepoužívam slovné spojenie „nedá sa“. Pustil som sa do toho.
Už dopredu som vnútri počul zvuk materiálu, na ktorý som siahol. Nepotreboval som veľa skúšať. Používal som intuíciu. Keď som
prvýkrát rozoznel základných deväť tónov, bol som úplne uchvátený
zvukom, ktorý som počul. Tóny sa medzi sebou ovplyvňujú, vytvárajú nezvyklé harmónie. Šíria sa takou silou, že okno, dvere, múr nie sú
na prekážku. Keď som hral, mačka sa odo mňa nepohla.
Solfeggio frekvencie majú len deväť tónov. Na tých sa ale nedala
zahrať melódia. Postupom času som nástroj zdokonaľoval, pridával
ďalšie tóny. Takto rozšírený nástroj nebol chromatický, ale boli tam
už dve stupnice. Vtedy som s tým začal vystupovať na akciách. Usporiadal som koncerty, ktoré mali mať harmonizačný účinok. Poslucháči pri hre ležali a niektorí aj zaspali. Postupne som zisťoval, ako
táto hudba na ľudí pôsobí. Na záver koncertu som vždy poprosil prítomných, aby mi povedali o svojich pocitoch. U niektorých ľudí sa
chronická aj krátkodobá bolesť vytratí. Vedomou prácou na sebe sa
môže stav trvale zlepšovať. Na konci takejto terapie sa netlieska, pretože ja sa nepredvádzam, že viem hrať, ale cieľom je nechať pôsobiť tie
správne frekvencie na náš organizmus.
Znovu objevujete dávno zapomenuté zkušenosti. Co to přináší dnešnímu posluchači?
Pozerám sa na náš život ako na také doškoľovacie centrum, kde
sme sa prišli učiť oddelenosť a dualitu. Sme rozdelení na všetkých
možných frontoch, duchovnom, politickom, hudobnom. Jeden stojí
proti druhému. Záleží na úrovni poznania. V tej vyššej úrovni si uvedomujete, že všetko tvorí jeden celok, viete, kto ste, chápete princíp
stvorenia, ako môžete rásť, ako môžete byť tvorcom. Mali by sme sa
vrátiť k týmto frekvenciám čísel 3, 6, 9, aby sme obnovili genetickú
pamäť. Naše bunky si pamätajú všetko, čo zažili v kooperácii s vodou. Voda je najväčší harddisk vesmíru. Domnievam sa, že akonáhle
sa znovu začneme stretávať s týmto druhom frekvencií, začneme sa
prebúdzať a čistiť. Mojou hudbou reaktivujem bunku, vtedy sa spúšťa samovoľný liečiaci proces. Ale ten je závisí na rozhodnutí zmeniť
všetko to, čo mi prinieslo chorobu. Niektorým mojim poslucháčom
sa aj týždeň po koncerte vynárajú rôzne zážitky, aby ich prijali a pochopili. Určite tieto vibrácie môžu pomôcť ľuďom sa uzdravovať, ale
pokiaľ človek neurobí nič s príčinou, kvôli ktorej ochorel, problémy
sa vrátia späť. Nie je to tak, že zahrám a problém je preč. Každý musí
prevziať zodpovednosť za svoj život a potom môže byť môj koncert
veľmi silnou pomôckou.
Měl jste někdy možnost ověřovat působení Solfeggio frekvencí na lidský organismus s pomocí nějaké vědecké metody?
Skúšali sme dve metódy. Jedna zaznamenáva ľudskú auru na
fotografii. Venujú sa tomu v Amerike aj v Rusku, napríklad
profesor Konstantin Korotkov. Aura ako energia nie je vo viditeľnom pásme frekvencií. Aby ste ju zachytili, potrebujete
špeciálnu kameru. Jednu takú od profesora Korotkova vlastní
Miroslav Maduda z Liptovského Mikuláša. Dohovorili sme sa

a on vzal niekoľko ľudí na koncert. Predtým a potom ich nafotil. Zmeny vyhodnotil. Prejavilo sa zlepšenie od 30 do 50 %.
Opäť ide len o krátkodobý efekt, aura sa po čase vráti k svojej
pôvodnej kvalite.
Inokedy sa skúmala kvapka krvi. Výskum robil lekár Radko Legát,
ktorý má svoju ambulanciu hirudoterapie (liečba pijavicou lekárskou) v Martine. Prišli sme k nemu. Každému z nás zobral kvapku
krvi pred koncertom a po koncerte, nafotil ju pod mikroskopom.
Dve vzorky vybral a dal pod kamery, ktoré spustil. V tom čase som
začal hrať. Ostatní si ľahli a počúvali. Po pätnástich minútach sa krv
pod mikroskopom začala meniť. Červené krvinky získali náboj a začali sa oddeľovať. Lekár sa čudoval, že také niečo ešte nevidel. To, čo
sa dialo v organizme človeka, ktorý sa zúčastnil výskumu, sa dialo
aj pod mikroskopom. Po skončení experimentu vzorky vyhodnotil.
Tabuľka je dostupná na facebookovej stránke Tóny života, nájdete ju
pod dátumom 10. septembra 2019.
Před deseti lety jste stál na začátku práce zcela sám. V současnosti už s někým spolupracujete?
Hrá so mnou mladý chalan Maťko Rizman na rámový bubon a na
fujaru, ktorú si sám urobil. Je nádherná. Bola to jeho záverečná vysokoškolská práca dizajnéra. Fujara je naladená na môj metalofón.
Bežný fujarista na ňu nezahrá, dierky sú inde, ako je zvykom. A teraz
sa k nám pridala aj speváčka Lucia Piršelová, ktorá študuje unikátny
odbor spevu, kde sa nástrojom stáva celé telo. Začína s nami skúšať.
V této době pandemických omezení nemůžete koncertovat.
Jak ten čas trávíte a co chystáte po ukončení nouzového stavu?
Staviam si nové bývanie, domček v lese. Budem využívať svoj zdroj
vody aj energie. Viem si všetko spraviť sám. Už tam aj bývam, hoci to
nie je všetko hotové, ale pomaličky bude. Postavím tu aj stan, do ktorého sa vojde tak desať ľudí a poslucháči môžu prísť za mnou do lesa.
Po zverejnení videa mojej návštevy u Jaroslava Duška som dostal
veľa pozvánok na medzinárodné konferencie. Ak sa situácia uvoľní,
som pozvaný aj do Čiech. V minulosti som veľakrát koncertoval
v Brne aj v iných mestách Moravy, Čiech. Pri Prahe býva môj kamarát Bobo Kantor, ktorý bol klávesistom u Paľa Haberu. V jeho štúdiu
v Zvoleněvsi budem nahrávať. Moja hudba sa ťažko nahráva, a preto
hľadám niekoho skúseného, kto sa tým zaoberá. Nahrávka potom
bude dostupná vo viacerých formátoch na internete.
Děkuji za rozhovor. Zuzana Štancelová
Foto: z archívu Gabriela Pospíšila
Gabriel Pospíšil a Maťko Rizman
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V Česku,
stejně jako v Řecku,
„je všechno“
V ruštině existuje aforismus „v Řecku je všechno“ (nebo „v Řecku všechno je“). Začal se používat
poté, co byla v roce 1944 natočena komedie Svatba na motivy hry spisovatele A. P. Čechova. Tuto
frázi pronáší hrdina filmu – řecký cukrář, když je pod parou: chlubí se, že v jeho zemi jsou humři,
tygři a lvi – aby trumfnul ostatní, zakončil své chvástání prohlášením: „V Řecku je všechno.“
Aforismus dodnes používají v některých postsovětských zemích, když mluví o tom, že existuje
(nemusí to být jen v Řecku) všechno, co je na světě, co si jen lze přát.

S

e značnou dávkou analogie je možné totéž říct ve vztahu
k zemi v srdci Evropy. Také v Česku „je všechno“ – alespoň
pokud jde o příznačné oficiální názvy objektů, areálů a sídel,
a ještě více u jejich přezdívek, zavedených s nadsázkou či dokonce
ironií. Takové názvy a přezdívky se díky široké paletě přírodních krajin, klimatických podmínek či architektonických slohů shodují se
svými zahraničními obdobami, případně vznikly díky osobním dojmům a asociacím zdejších obyvatel na základě historických událostí.

Oficiální názvy podle zahraničních míst
Řada cizích zeměpisných názvů vyskytujících se na mapě České
republiky je už dávno zakořeněná. Snad nejznámější z nich je České
Švýcarsko – národní park na severozápadě země zahrnující část Labských pískovců (pokračování regionu v Německu je Saské Švýcarsko). Kouzelný kraj mohutných skal, krásných lesů a pohádkových
míst vděčí za svůj název dvěma švýcarským umělcům z 18. století:
okouzleni zdejší přírodou se prý rozhodli nevrátit se do vlasti a prohlásili, že tady našli své Švýcarsko.
Krajinná oblast Česká Kanada, ležící na jihozápad od Jindřichova
Hradce, nedaleko rakouských hranic, je tak pojmenována proto, že

Čínský pavilon ve Vlašimi

zdejší region se liší od okolí svou přírodou a klimatickými podmínkami připomínajícími nejsevernější část amerického kontinentu.
Jsou tu husté lesy, skalní masivy, rybníky a vodní toky, ale také nízké
teploty a množství vodních srážek.
Označení Amerika se vyskytuje u několika místních názvů: na jih
od metropole je hluboký zatopený kaňon po vápencovém lomu Velká Amerika. Název dostal díky podobě s Grand Canyonem v USA.
Tentýž oficiální název nosí také areál na brněnském nákladovém
nádraží s mnohapatrovou budovou někdejšího velkoobchodního
skladu určeného pro zámořské zboží. A národní přírodní památka
Americká zahrada – rozsáhlé dendrárium s převahou rostlin typických pro Severní Ameriku – je v okolí Klatov.
Na podrobnější mapě ČR najdeme jmenovce vzdálených
geografických objektů až z východní polokoule, např. Tajvan je
ostrůvek na lipenské přehradní nádrži, připomíná tvarem stejnojmenný ostrov v západní části Tichého oceánu. Nebo Asuán
– 7,5hektarový rybník u Moravských Budějovic, pojmenovaný
podle podobného útvaru na přehradě na Nilu. Jedna z nejzajímavějších staveb v zámeckém parku středočeské Vlašimi připomínající pagodu je Čínský pavilon. Pavilony stejného názvu jsou

Český Windsor, zámek Hluboká
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Jindřichův Hradec

nované na počest země na Iberském poloostrově: je to nádherný
Španělský sál na Pražském hradě a Španělská synagoga připomínající maurským stylem granadskou Alhambru. Východoslovenská
metropole Košice má v ČR dokonce dva analogy: obec Košice je na
Kutnohorsku i u Soběslavi.

Neformální obdoby zahraničí

Česká Kanada – Slavonice

např. i v pražském lesoparku Cibulka, v zámeckém parku v Lednici i na dalších místech.
Obec Jerusalem, dnes součást Příbrami, získala název zřejmě jako
připomínku křižácké výpravy do Palestiny. Jiná obec s počeštěnou
variantou Jeruzalém je na Poličsku – blízko je i Betlémský kopec.
Také několik dalších obcí je dost ambiciózně, ale přitom oficiálně
pojmenováno podle evropských metropolí: Vídeň na Vysočině nosí
už od 14. století jméno podle rakouského hlavního města, což dokládá i zobrazení věže chrámu sv. Štěpána na starobylé pečeti města. Obec Drážďany na západě téhož kraje byla nazvána podle saské
metropole.
Jak se na mapě jižních Čech objevily názvy Paris, Velký a Malý
London, Nový York? Svůj název malé osady dostaly údajně jako
poděkování západním mocnostem za jejich podporu pro zahrnutí
pohraničního regionu Vitorazsko do nově vzniklé ČSR po 1. světové válce. V Praze se nacházejí nejméně dva objekty oficiálně pojme-

Český Krumlov

České Švýcarsko

Vedle oficiálních názvů, u nichž se název určité země, města či
regionu nebo nějakého objektu kryje s českým regionálním nebo
místním přiřazením, se často vyskytují i toponymické přezdívky. Ty
jsou zpravidla chápány žertovně, jako nadsázka něčeho. Na stránkách tištěných i elektronických médií se lze setkat s výrazy jako např.
„České Finsko“ (Třeboňská rybniční pánev s mnoha rybníky může
navodit představu severské země „tisíců jezer“). „Česká Albánie“ je
poněkud exotická krajina u obce Kamenec na Rokycansku, typická
skalnatými stráněmi s břidlicemi a stepním porostem. „Český Island“ je pak oblast tektonického zlomu s vývěry plynů a sirnatými
prameny ve Slavkovském lese na Karlovarsku. „Český Kuvajt“ se
říká areálu na jihu Moravy, kde se těží ropa a zemní plyn.
Česko s vnitrozemským klimatem má i svou „Českou Sibiř“ – areál
u Votic na jihu Středočeského kraje, vyznačující se na zdejší poměry
drsným klimatem s množstvím sněhu v zimě. Svérázné sousloví je
samozřejmě nadsázka – už proto, že tu chybí atributy typické pro
skutečnou Sibiř. V Česku vzdáleném od afrického kontinentu existují hned dvě Sahary – „Moravská Sahara“ (rozsáhlé chráněné území
na jihu Moravy s mohutnou vrstvou drobného písku – a „Česká
Sahara“ – místo připomínající poušť s dunami u Nymburka ve
středních Čechách. Zvlněná krajina na jihu Moravy připomínající

Hrad Landštejn v České Kanadě
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Kroměíž

typická místa jedné z italských oblastí se nazývá „Moravské Toskánsko“. A nedaleko lze uvidět pole s levandulí, kterým se říká „Česká
Provence“ se zřejmou narážkou na světoznámé modravé plantáže na
jihu Francie.
Přestože nejvyšší hora v zemi Sněžka se svými 1 603 metry nad
mořem má daleko do nejvyšších evropských či světových vrcholů,
objevily se aspoň výrazné názvy připomínající některé z cizokrajných
rarit: trochu ironické spojení jako „Hanácký Mont Blanc“ pro osamělý vrch Velký Kosíř na rovinaté Hané, „Děčínská Fudžijama“ pro
čedičový masív Růžovský vrch v Českém Švýcarsku, „Český Matterhorn“ pro horolezci oblíbenou skálu v Českém krasu. Ta je pojmenována podle velehor v rakouských Alpách, „České Himálaje“ se říká
části skalního města v Adršpašských skalách, jiné zdejší pak zase díky
celoročně nízkým teplotám Sibiř.
Pro dvě města na východě České republiky se často používají názvy
převzaté z antiky: pro Kroměříž, zapsanou na seznamu UNESCO,
se díky zejména Arcibiskupskému paláci, slohem navozujícím asociace na památky starého Řecka, vžilo označení „Hanácké Atény“.
Hanácké metropoli Olomouci často říkají „Hanácký Řím“ díky
množství historických pamětihodností, ale i proto, že ve 2. stol. před
n. l. tu byl tábor římských legií. Nejméně jedno zákoutí hlavního
města a tři města mají ve svém druhém – neformálním – názvu jméno světoznámého města proslulého svými kanály: patří sem „Pražské
Benátky“ na ostrově Kampa s kanálem Čertovka; označení „České
Benátky“ se užívá v jihočeských Vodňanech, a konečně „Moravské
Benátky“ najdeme v Telči, jejíž centrum obklopují rybníky; „Hanácké Benátky“ mají v Litovli na ramenech řeky Morava.
Podle obdoby s rakouským Semmeringem – první evropskou
vysokohorskou železnici nalézající se v malebné krajině – se v Česku neoficiálně nazývají romantická železnice z Karlových Varů do
německého Johanngeorgenstadtu („Krušnohorský Semmering“)
Slezské Rudoltice – České Versailles

Moravské Toskánsko

i turisty vyhledávaná železniční trať s viadukty v české metropoli
(motoráček „Pražský Semmering“).
Krásy českých historických staveb způsobily, že u některých objektů se vžily další, neformální názvy připomínající skvosty světové
architektury. Tak například zámek Loket v blízkosti Karlových Varů,
připomínající skutečnou pevnost (navíc stojí na skále) ve francouzském Carcassonnu – pro lidi je to prostě „Malý český Carcassonne“.
Baroknímu zámku Nové Hrady blízko Litomyšle, v lecčems podobnému proslulému komplexu ve Vídni, říkají „Malý Schönbrunn“.
V podobě neogotického zámku v Hluboké nad Vltavou, ležícího
uprostřed malebného anglického parku, lze vypozorovat vliv anglického slohu, pročež je nazýván „Českým Windsorem“. A odkazy
na francouzské Versailles jsou u nás nejméně tři: „České Versailles“
– barokní Trojský zámek v Praze, „Moravské Versailles“ – zámek
v Jaroměřicích nad Rokytnou na Vysočině a „Slezské Versailles“ –
zámek Slezské Rudoltice v Moravskoslezském kraji.
Praha má i svérázný symbol Paříže – svou „Eiffelovku“: zmenšená kopie pařížské věže byla postavena už v roce 1891 na Petříně.
V Česku jsou také dvě stavby připomínající šikmou věž v Pise, říká
se jim také „Česká Pisa“ – je to přes dva metry vychýlená věž chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (důsledek bombardování města za války) a kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné na severu
Moravy. Ten je celý nakloněn v důsledku poddolování, a to dokonce
mnohem více než samotná věž v Pise.
Téměř dvě desítky zmíněných oficiálních názvů a desítky přezdívek s poukazem na zahraničí umožňují (pochopitelně s jistou nadsázkou) mít za to, že v zeměpisném smyslu slova zahrnuje Česko téměř
celý svět. Použijeme-li slova hrdiny filmu Svatba, stejně jako v Řecku
„je tu všechno“. Občané země, která zaujímá pouhých 0,05 % území
zeměkoule, na to mohou být hrdi.
Georgy Chačijev, foto: Jiří Nosek a internet (3x)
Česká Kanada – řopík
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Milé deti,
ako udáva zákon, oslovenie „deti“ patrí na počudovanie širokému rozmedziu detí v rozsahu od 0 do
18 rokov veku. V Oriešku sme začínali písať pre deti od 5 do 7 rokov, teraz sme sa posunuli do veku 8 – 12
rokov, pretože vieme, že aj naši najmladší čitatelia rastú. Preto sa mení aj náplň Orieška. Je menej rozprávok,
hoci sa k nim stále vraciame. Je viacej textov, ktoré spájajú krásy Slovenska nielen s rozprávkami, ale
i povesťami, rozprávaním, hlbším popisom. Na začiatku roku sme sa začali venovať detským knihám. Chceli
sme pripomenúť knihy, s ktorými vyrastali vaši prarodičia i rodičia. Neboli to zlé knihy, ich autormi boli nielen
slovenskí spisovatelia, ale aj spisovatelia iných krajín v dokonalých prekladoch slovenských prekladateľov.
Máte letné prázdniny, voľné dni, v ktorých možno vezmete do rúk knihy z knižnice vašej starej mamy alebo
starého otca. Alebo i knihy z detstva mamičky a otecka. Možno ste práve u nich na prázdninách, ak covid-19
dovolí aj na Slovensku, obklopení krásnou prírodou. Ak budete unavené výletmi, plávaním, prácou na záhrade,
televízia bude nudná, siahnete aj po knihe. Nebojte sa starších kníh, ukrývajú zaujímavé príbehy. Jeden z nich
si prečítate aj teraz vo vnútri Orieška.
Krásne leto vám želá vaša redakcia!
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Kniha má tri diely: Cesta ide ďalej, Na svitaní a Dúhová brána. V detstve sa mi uložila
do pamäti a cez verne zobrazené dobové reálie ma nasmerovala na určitú cestu. Knihu
čítalo viacero generácií, čítajú ju aj v súčasnosti, študenti píšu o nej svoje práce. Len nie
vždy dokážu čítať aj medzi riadkami, aby si všimli, že A. Bruštejnová nie je sovietska autorka poznamená komunizmom. Čím je kniha zaujímavá? Verným popisom miesta dejov,
historickými súvislosťami, ktoré sa vtierajú do života dievčatka Alexandry Janovskej, jej
rodiny, priateliek, známych.
V úvodnej knihe dievčatko Saša (Alexandra, Šura) vyrastá v litovskom meste Vilniuse v rokoch
1884 – 1901. Vtedy Vilnius, dnešné hlavné mesto Litvy, bol provinčným mestom a Litva bola
ruskou guberniou. Vo Vilniuse žili ľudia mnohých národností. Vládnucou národnosťou boli Rusi,
potlačovaní boli domáci Litovčania, Poliaci, Ukrajinci, Bielorusi a najmä Židia. Keďže otecko
Saši bol židovský lekár, aj Saša sa stretáva s mnohými protivenstvami, hoci oteckovu nežiadanú
národnostnú príslušnosť tlmí povesť vynikajúceho lekára. Je žiadaný aj v bohatých a vplyvných
ruských rodinách. Ale Saša citlivo vníma krivdy, ubiedenosť iných židovských rodín. Stretáva sa
ale aj s ruskou inteligenciou, ktorá je proti útlaku iných národností v ruských guberniách a usiluje
o šírenie vzdelanosti. Sašu učia domáce učiteľky – vynikajúca Francúzka, osobitá Nemka, aj bývalý ruský študent vypovedaný z Ruska pre svoj odpor voči cárovi. Saša urobí skúšky na ruské
dievčenské gymnázium – ako Židovka musí mať vynikajúce výsledky.
V druhom diele nazvanom Na svitaní sa Saša na gymnáziu stretáva s mnohými dievčatami,
z ktorých sa postupne stávajú jej priateľky: Maňa, dcéra židovského absolventa Sorbony, ktorý
ale nesmie učiť na ruských školách okrem židovskej dvojtriedky, Lida, dcéra známeho ruského
právnika z petrohradskej vzdelanej spoločnosti, ktorá sa stará o chorú matku a je vo svojich jedenástich rokoch temer hlavou domácnosti. Varia má už len starú mamu, s ktorou žije v malom
domčeku, Káťa je úplnou sirotou a Meľa rozmaznaná dcérka miestneho hoteliera. K vymenovaným pribúda po strate starej mamy aj chlapec Loňa z chlapčenského gymnázia, jeho priateľ
Griša a ďalší. Príbehy detí nás vtiahnu do historických udalostí. Poznávame bežný deň na gymnáziu, slabosti i klady učiteliek. Dočítame sa o obvinení vtedy malého národa Voťakov (Udmurti)
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z rituálnej vraždy ruského žobráka, ktorého údajne obetovali svojim pohanským bohom. Jedenásť
Udmurtov malo byť odsúdených, sedem popravených za čin, ktorý nespáchali. Spisovateľ V. G.
Korolenko a známy ruský advokát A. F. Koni sa postavili na obranu Udmurtov proti cárskej polícii
a časti tmárskej ruskej spoločnosti a rozsudok odvrátili. Tento proces bol predohrou k židovským
pogromom a obvineniam z rituálnych vrážd. Poznáme ich aj z našich krajín – Česka a Slovenska.
V treťom diele Dúhová brána dievčence postúpia do vyšších tried a čaká ich skúška dospelosti.
Aj tu sa dozvedáme o ich každodennom živote nielen v škole, ale aj doma, o prázdninách na letnom byte, typickom pre ruskú strednú vrstvu. Krásny život v prírode končí začiatkom školského
roku. Učitelia i učiteľky vyšších tried sú menej nespravodliví, viac vyučujú a menej prenasledujú
žiačky. Do života Saši prenikne Dreyfusova aféra, ďalší nespravodlivý proces tentoraz vo Francúzsku, ktorý sleduje celá Európa. Kapitán Dreyfus bol Žid a nemal nárok na spravodlivý proces. Bol
degradovaný, dlho väznený na Diabolských ostrovoch, až po mnohých rokoch bol rehabilitovaný.
V Rusku silnie odpor voči vláde cára Alexandra III. a Saša učí sadzačov cudzie jazyky. Stretáva
sa s veľmi chudobnými študentmi z vidieka, vidí ich biedu, ale i úsilie získať vzdelanie.
Knihy napísala Alexandra Jakovlevna Bruštejnová, za slobodna Vygotská. Pochádzala z veľmi vzdelanej židovsko-ruskej rodiny. V knihe zachytila vlastné detstvo, otca – židovského lekára
a spisovateľa, matku pochádzajúcu taktiež z lekárskeho, ale ruského prostredia, mladšieho brata
a celú širšiu rodinu, v ktorej nechýbali ďalší lekári, inžinieri i umelci. Napísala i ďalšie knihy, divadelné hry, ale známa sa stala práve touto trojdielnou knihou, ktorú dodnes čítajú deti i dospelí.
Veď málokto má to šťastie sa takto podrobne a pútavo zoznámiť s príbehom kapitána Dreyfusa,
v našich končinách neznámymi Udmurtmi v dedine Multán, osobnosťami V .G. Korolenka, A. F.
Koniho a mnohými ďalšími ako tí, ktorí sa – tak ako ja – dostanú k tejto knihe sprítomňujúcej
dobro. Chcela som byť učiteľkou, advokátkou a napokon som sa stala etnografkou. Veď etnograﬁ
dokázali brániť malé národy svojimi poznatkami a zohrali významnú úlohu v procese s Udmurtmi.

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. 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: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz • Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 7–8/2021. Do tlače odovzdané 15. 7. 2021.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
31
BŘEZNA 2020 18.00

P r a h a

galerie G7 • květen, červen 2013 • prostějov

SLOVÁKOV A ČECHOV,
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5/6/13 10:11:39 AM
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Časopisy

Listy

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12
2020

ktorí chcú o sebe vedieť viac

únor 2021

45 Kč

S PŘÍLOHOU
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Kluby
v karanténě

Sraz
české
reprezentace

můj příběh:

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

dialog

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

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

04.12.2020 15:42:33

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

O

O
O

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

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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NEJVYŠŠÍ CENĚ
06/11/2019 14:35:42

ZA VA Š I NEM OVITO S T
724 144 844

J A N A Š M Í D O VÁ
MAKLÉŘ PRO PRAHU
A STŘEDOČESKÝ KRAJ
PRODÁNO VÍC JAK
100 NEMOVITOSTÍ
O H O D N O C E N Í VA Š Í
NEMOVITOSTI ZDARMA
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