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Slovo redaktora
Vážení čitatelia,
nie každý časopis prechádza toľkými
zmenami ako práve Listy Slovákov
a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť
viac. Veď už len názov z nie veľmi originálneho pomenovania Slovenské
listy sa menil niekoľkokrát. Slovenské
listy totiž vychádzali aj na počiatku
XX. storočia a po roku 1918, ale náš
nový časopis s nimi nemal nič spoločné. Názov Listy 2000 pretrval len
do roku 2004. Ďalší názov Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe
vedieť... bol nedávno doplnený o slovíčko „viac“ a taký je i súčasný názov.
Ak chceme, aby komplikovaný názov
mal slovenský obsah, zaujímavý nielen
pre Slovákov v ČR, ale i pre Čechov
a predovšetkým pre vás - našich čitateľov, musíme ho naplniť zaujímavými
informáciami nielen o živote, kultúre,
športe slovenskej menšiny, ale aj zaujímavými článkami o Slovensku.
V uplynulom roku bola hlavným vydavateľom Slovensko-česká spoločnosť, ktorej sa podarilo vydať len tri
čísla. Preto v tomto roku je hlavným
vydavateľom DOMUS SM v ČR, ktorý sa pokúsi deﬁcit z minulých rokov
odstrániť a v spolupráci s KSK a SČS
pripravovať, a hlavne vydávať, kvalitné
čítanie o Slovákoch, o Slovensku a zo
Slovenska. Náplň časopisu bude odbornejšie zameraná, keďže sa nám
podarilo upevniť kontakty so slovenskými pracoviskami na poli vedy a kultúry. Vynasnažíme sa ale, aby články
boli písané zrozumiteľne a zaujímavo.

Pokúsime sa, aby sa náš časopis
stal popularizátorom slovenskej vedy
a kultúry. Predpokladám, že i športu.
Pokúsime sa, aby časopis v pravidelnej rubrike prinášal čerstvé informácie zo Slovenska a komentáre
k udalostiam, pravda s určitým časovým odstupom. Ináč to u mesačníka
ani nie je možné.
Obraciame sa na vás s prosbou:
majte s nami nielen trpezlivosť, ale aj
reagujte, ak je to možné.
V tiráži sú uvedené naše mailové adresy i telefóny s adresou redakcie, kde
nás nájdete vždy v utorok od 17.00–
19.00 hod. Radi vyhovieme vašim
požiadavkám, pripomienkam a záujmu. Stálou kontaktnou adresou je
tiež Knihkupectví/nakladatelství Plot,
Bělohorská 2, Praha 6, pondelok–piatok od 9.00–18.00. V jeho príjemnom
prostredí ste vždy vítaní a nás zaujíma
predovšetkým to, čo chcete v Listoch
nájsť a čítať.
7. 3. plánujeme v kaviarni DNM
uskutočniť stretnutie čitateľov Listov
spojené s programom a pripravujeme
besedu s dopisovateľmi Listov. Mala
by sa uskutočniť v máji jednak v DNM
a jednak na veľtrhu Svět knihy.
Predkladáme vám nové dvojčíslo
a čakáme na vaše pripomienky a príspevky.
Za redakciu Helena Nosková
Autorka je historička a etnologička
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UDALOSŤ

Slovenský
i neslovenský
prezident

Martin
Antal

Smrť Václava Havla vrátila krajine pod Tatrami na chvíľu jej niekdajšiu dilemu. Vnímali Slováci Havla
ako „svojho“ prezidenta? Áno aj nie. To pozitívne, čo k nemu cítili, sa spájalo s jeho bojom za slobodu, to
negatívne s národnostnou otázkou.
Havel ako prednovembrový disident ani ako dramatik nebol na
Slovensku príliš známy. Zrozumiteľnejšou alternatívou proti jeho
zvoleniu za prezidenta bola pre
mnohých Slovákov osoba Ale-
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xandra Dubčeka, ktorý sa napriek
obrovským rozdielom v politickej
ceste oboch mužov tešil veľkej popularite. A, samozrejme, bol Slovák, teda „náš“. Revolučné udalosti sa však národným podtónom
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zafarbili až o niekoľko mesiacov.
Bohužiaľ, neraz k tomu prispel aj
nový prezident, ktorý jednoducho
nemal zmysel pre odhad, čo je pre
Slovákov citlivé.
Bratislavskú Petržalku nazval
„králikárňou“, hoci mnohí obyvatelia „tretieho najväčšieho slovenského mesta“ ho napriek všetkým
nedostatkom poňali za svoje a postupne sa svojmu tamojšiemu životu snažili pridávať kvalitu. Havel ich
jednoducho urazil a mnohí o pár
rokov neskôr porovnávali jeho
výraz s prístupom pápeža Jána
Pavla II, ktorý si práve toto sídlisko
zvolil za miesto svojej svätej omše.
Havel rovnako nie celkom chápal
citlivosť Slovákov na takzvanú pomlčkovú vojnu, keď národ jednoducho hľadal svoje plnohodnotnejšie zastúpenie v spoločnom štáte
a bol ochotný počúvať práve politikov, ktorí mu ho sľubovali. Keď sa
k týmto drobným lapsusom pridali
všeobecne odmietaná amnestia
a celoslovensky populárna fáma,
že prezident sa osobne postaral
o zastavenie výroby v slovenských
zbrojovkách, bolo rozhodnuté. Havel to s prekvapením zistil až vtedy, keď ho v roku 1991 zahádzali
Bratislavčania počas jeho návštevy
vajíčkami.

UDALOSŤ

Slovensko sa v tom čase bezhlavo zamilovalo do Vladimíra Mečiara, ktorý vystupoval ako obhajca
národných záujmov v nefunkčnej
federácii, a ďalší dôvod na konﬂikt s Havlom bol na svete. Česká
verejnosť vnímala autoritatívneho
vodcu úplne inakšie, a to aj preto,
že slovenskí politici až do Mečiarovho prvého odvolania intenzívne
utvrdzovali národ v domnienke, že
ho vedie Vyvolený. Pred voľbami
v roku 1992 už mal Mečiar významnú časť verejnosti proti sebe,
no aj tá s nevôľou prijala Havlovo
televízne poučovanie. Prezident
totiž vo svojom predvolebnom prejave „snažne žiadal“ občanov, aby
„nepodporili tých, ktorí majú diktátorské sklony, príliš často menia
názory, nie sú schopní dohodnúť
sa s inými a ponúkajú rôzne dobrodružné, nepremyslené a nezodpovedné riešenia“. Tieto slová Mečiar, pravdaže, vztiahol na seba,
takže po jasne vyhraných voľbách
oznámil, že bude „snažne žiadať“

svojich poslancov, aby už Havla za prezidenta nevolili. Politický
rozchod Slovenska s hlavou spoločného štátu dokonala jeho abdikácia o mesiac neskôr, krátko po
vyhlásení deklarácie o slovenskej
zvrchovanosti.
Vo funkcii prezidenta Českej republiky už slovenská verejnosť
Havla veľmi nevnímala. Jeho smrť,
na Slovensku zvýraznená oﬁciál-

nym štátnym smútkom, vyvolala
v niekdajšej časti federácie najmä
spomienky na Havlov boj za slobodu a jeho odmietanie totality. Slováci ho nepovažovali za ideálneho prezidenta, no patril rozhodne
k najsvetlejším chvíľam ich novodobej histórie.
Autor je novinár
Fotografie Jiří Nosek
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Gorily alebo
potkany?

Martin
Guzi

Slovensko prežíva politický škandál najzásadnejšieho rozsahu od čias vzniku krajiny. Pred Vianocami, 21. decembra, niekto na internete zverejnil spis s názvom Gorila. Niekoľko desiatok strán textu
zachytáva dianie v bratislavskom byte, ktorý patrí spolupracovníkovi veľkej ﬁnančnej skupiny Penta.
Šéf skupiny Jaroslav Haščák sa podľa materiálu v rokoch 2005 a 2006 na tomto konšpiračnom mieste
mal stretávať s politikmi a predstaviteľmi štátnych inštitúcií a diskutovať s nimi o privatizácii štátneho
majetku, spôsobe odpredajov a privatizačných tendroch i stanovovaní výšky provízií a ich rozdeľovaní
pre zástupcov politických strán.

Byt mala monitorovať Slovenská
informačná služba (SIS) v rámci
akcie Gorila. K ústredným postavám spisu patrí exminister hospodárstva Jirko Malchárek, ktorý po
rozpade ANO vystriedal v kresle
Pavla Ruska, ako aj bývalá činiteľka Fondu národného majetku
Anna Bubeníková. Haščák s nimi
podľa prepisov podrobne preberal
obsadzovanie postov politickými
nominantmi v dozorných radách
lukratívnych štátnych ﬁriem, pozadie obchodov a provízií dohodnutých s mecenášmi politických
strán, podplácanie poslancov na
sklonku druhej vlády Mikuláša
Dzurindu po odchode ANO z koalície či ﬁnancovanie politických
strán.
Ide o naozaj nevábne čítanie pre
silné žalúdky. Predseda Smeru
Robert Fico tak napríklad šéfovi
Penty spomína, že „Fedor vyberal peniaze v mene strany“, a tak
sa Flašíka zbavil a podľa spisu
rozoberá tiež „majiteľov“ strany
Vladimíra Poóra, Juraja Širokého,
Ivana Kiňa a Jozefa Brhela. Fico
bol mimochodom jediným doteraz aktívnym politikom, ktorý do
bytu prišiel osobne. Financovanie
Smeru podľa materiálu riešil s Haščákom Ficov tajomník František
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Határ. Haščák mu napríklad radil,
aby si našli pokladníka, lojálneho
a šikovného človeka, ktorý by cez
zahraničné ﬁrmy pral provízie, podobne ako Gabriel Palacka v SDKÚ-DS, dohovárali sa aj na miliónoch pre kampaň Smeru-SD. Ak
by bol spis pravdivý, na Slovensku
lietali stámiliónové úplatky politickým stranám cez šedé eminencie,
v dokumente sa v tejto súvislosti
hovorí najmä o Gabrielovi Palackovi (SDKÚ-DS) a Oszkárovi Világim z SMK. Podľa materiálu to
zároveň vyzerá tak, akoby gros
privatizácie energetiky riadila ﬁnančná skupina Penta.
Politici i Penta reakciami na prevalenie škandálu nepriamo potvrdili, že v praktikách za hranou
zákona sú namočení všetci až
po uši. Malchárek sa v prvej reakcii vyjadril, že politika ho už nezaujíma a „je mu to úplne jedno“.
Podľa Penty zasa „dokument nie
je pravdivý a má poškodiť meno
spoločnosti“. Unisono ho odmietli
aj lídri politických strán. Všetkých
tradičných politických strán. Doteraz sa akákoľvek kauza, únos, privatizácia či rozhodnutie týkala len
časti politickej scény, aktérmi bol
jednotlivec alebo skupina ľudí, politická strana, strany, ﬁrma alebo
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ﬁnančná skupina a každá udalosť
mala protistranu, odporcu, súpera, jednoznačné za a jednoznačné
proti. Až Gorila spojila politickú elitu do jedného šíku.
Súhlas s odpočúvaniami o pár
dní neskôr potvrdili súdy, policajný
prezident Jaroslav Spišiak sa vyjadril, že si vie predstaviť, že veci
sa mohli odohrať tak, ako sú opísané v spise. Návštevy bytu potvrdil aj bývalý elitný policajt, ktorého
meno sa v materiále spomína. Na
základe dokumentov z archívu
úradu vlády od premiérky Ivety
Radičovej minister vnútra Daniel
Lipšic potvrdil, že SIS naozaj na
prelome rokov 2005 a 2006 realizovala akciu Gorila. Lipšic zároveň
konštatoval, že spis o aktivitách
Penty v energetike od SIS dostali
v roku 2006 na stôl vtedajší premiér Dzurinda a exminister vnútra
Martin Pado (SDKÚ-DS), ktorý po
rozpade koalície vystriedal v kresle Vladimíra Palka (KDH). „Úplne
sa zbláznil?,“ reagoval na Lipšicove slová predseda SDKÚ-DS…
Symptomatické je, že prípad
stopila polícia a prokuratúra za
vlády Roberta Fica, a aj neskôr za
éry ministrovania Lipšica. „Nie sú
autentické, keďže sa nenašla žiadna nahrávka ani žiadny záznam na
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nejakom mediálnom nosiči, ktorý
by svedčil o tom, že sú z tohto
mediálneho nosiča alebo z tohto
systému Slovenskej informačnej
služby,“ povedal na margo prepisov bývalý generálny prokurátor
Dobroslav Trnka. Polícia počas éry
Roberta Kaliňáka prípad ukončila
bez toho, aby sa začalo trestné
stíhanie, Lipšic zasa argumentuje,
že za jeho obdobia polícii spis odňala vojenská prokuratúra. Obidva
razy inicioval vyšetrovanie novinár
Tom Nicholson, ktorý spis polícii
predložil. Mimochodom dvakrát,
pretože raz sa stratil… Nicholsonovi sa nepodarilo Gorilu dostať
ani do médií, tak o nej začal písať
knihu.
Absolútnu dichotómiu vládnej
elity dokonalo začiatkom januára
odvolanie Anny Bubeníkovej z postu šéfky FNM, ktorý zastávala od
nástupu nového kabinetu.
Resumé zatiaľ bohužiaľ bolí.
Politici aj Penta priznávajú, že sa
stretávajú, nadľahčene by sa dalo
povedať, že nesedia len presné
výšky úplatkov… A jediným rozhodcom má byť polícia. Polícia,
prokuratúra a súdy, ktoré za dvadsať rokov neboli schopné do basy
posadiť ani tretiu ligu príživníkov
na verejných zdrojoch. Ak by akákoľvek časť spisu bola pravdivá,
znamená to, že systém riadenia
štátu na Slovensku je prehnitý odspodu po vrch a ide naprieč všetkými zložkami krajiny.
Klinec do rakvy v tomto prípade
zabil sudca Branislav Král, ktorý
Nicholsonovi predbežne zakázal
vydať a distribuovať knihu o Gorile. Vyhovel tak žiadosti Jaroslava
Haščáka, aby chránil jeho osobnostné práva. Pozoruhodné je, že
Nicholson knihu stále nedopísal
a neprešla ani záverečným editovaním. Sudcovi Královi vôbec
nevadilo, že zakázal vydať knihu,
ktorá ešte nevznikla a ktorú vôbec
nevidel. „Z názvu Gorila vyplýva, že bude pojednávať o kauze,
ktorá je v spise Gorila, že sa tam

budú uvádzať tvrdenia, ktorých
pravdivosť nebola ešte overená,“
uviedol sudca pre denník Sme.
Nezávislosť slovenského súdnictva v praxi…
Absolútny úpadok a absenciu
akéhokoľvek politického citu tu
preukázal líder SDKÚ-DS Dzurinda. „Neviem, nezaoberal som sa
tým. Je to možno v rovine súkromno-právnej,“ reagoval na rozsudok. Ministerka spravodlivosti
za SDKÚ-DS Lucia Žitňanská ho
nekomentovala s tým, že jej ako
ministerke neprináleží komentovať rozhodnutia súdov. SDKÚ-DS
si tak nechala ujsť posledný vlak,
ktorým mohla naskočiť dobrým
smerom na kauzu. Strana, ktorá
si vybudovala meno na téme boja
za slobodu, teraz po nej nechá ticho šliapať.
Zázraky sa vraj dejú. Ak bude
v kauze Gorila stíhaný akýkoľvek
človek, tak sa to potvrdí. Mlčanli-

vosti bol už zbavený terajší šéf SIS
Karol Mitrík. Skôr to však vyzerá
tak, že kým sa nezaktivizujú zahraničné orgány, keďže v spise sa
spomínajú aj úplatky od veľkých
zahraničných ﬁriem, tak po trestnoprávnej stránke odíde na Slovensku do stratena. Za najväčší
úspech by sa potom dalo považovať, ak by sa miera klientelizmu
a korupcie pri narábaní so štátnym
majetkom znížila aspoň o dvadsať
percent. O pár rokov o ďalších
dvadsať percent, a potom by sa
uberalo po desiatkach… Na samom začiatku by stačil silný zákon
o lobingu a ﬁnancovaní politických
strán. Len aby sme si ujasnili, že
v dierach sa zvyknú stretávať potkany, nie politici.
Autor je novinár
Ilustrácia Zuzana Štancelová
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Slovenská
revolúcia?

Martin
Antal

Slovensko zažíva búrlivé časy. Desaťtisíce ľudí na námestiach vyháňajú z kresiel celú jednu politickú garnitúru. Pokojné protesty sprevádzajú výtržnosti pravicových i ľavicových extrémistov a nejeden sociológ sa
pýta, či s ročným odstupom od arabských udalostí zažijeme Slovenskú jar.
Naposledy sa z politických dôvodov angažovalo toľko ľudí azda
len v Novembri 1989. Dnešné
demonštrácie však majú od tých
zamatových poriadne ďaleko.
Každému, kto vtedy stál na námestiach, utkveli v pamäti najmä
pozitívne emócie, ktoré spájali
rôznorodý dav. Hoci všetci chceli
skoncovať s režimom, ktorý najprv
krvavo a neskôr raﬁnovane potláčal občiansku slobodu, zneli z úst
rečníkov slová ako láska, pravda
a nádej. A nielen zneli – ľudia ich
naozaj preciťovali. Dnes nosia demonštranti na námestia doma
zmajstrované šibenice, skandujú
„obesiť, obesiť!“ a hádžu na policajtov dlažobné kocky. Z takejto
revolúcie sála strach.
Aj ďalší rozdiel je viditeľný na
prvý pohľad. Ku krachujúcemu
komunizmu existovala v hlavách
ľudí alternatíva, ktorou bol kapitalizmus, hoci zjednodušene videný
ako hogo-fogo život na Západe.
K dnešnému systému alternatíva
zatiaľ nie je – minimálne demonštranti nijakú neponúkajú. Násilie
alternatívou nikdy nebude.
Paradoxné pritom je, že spúšťačom protestu sa stal údajný spis
tajnej služby, o ktorom tri roky vedeli
politici, novinári a policajti a nikto
nekonal. Stačila drobnosť – že niekto z tých, ktorí k nemu mali prístup,
stlačil enter a zavesil Gorilu na internet. Touto sekundou sa z nej sta-
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la každodenná súčasť novinových
titulov, téma všetkých politických
debát, predmet post- vyšetrovania
polície a hlavná potrava internetového priestoru. Napriek tomu, že
sa doteraz podarilo overiť iba niekoľko procesných javov, a zásadné
informácie – či úplatky skutočne
prebehli – ostávajú nepotvrdené, je
Gorila katovským mečom etablovaných politických strán, výťahom
k moci pre neznáme rýchlokvasné
partaje, a najmä spúšťačom občianskej nespokojnosti.
A k tomu treba napísať dve zásadné poznámky. Po prvé, je naivné
myslieť si, že by nejaký internetový
textík vedel vytrhnúť ľudí z letargie.
Môže však splniť úlohu rozbušky
v prípade, že v demonštrantoch
pod pokrievkou každodennej rutiny dlhodobo vrie frustrácia z ich
sociálnej situácie, všeobecného
marazmu a chýbajúcej ekonomickej i morálnej perspektívy. Vtedy sú
ochotní ventilovať svoj hnev na námestiach, púšťať jedovaté sliny en
bloc na celú „verchušku“ a hovoriť
o potrebe systémových zmien.
A s tým úzko súvisí druhá poznámka. Gorila, ergo korupcia politikov, nie je kauzou druhej Dzurindovej vlády. Je to kauza demokracie.
Presne tieto problémy rieši v kultivovanejšej či bezohľadnejšej podobe
každá jedna demokratická krajina.
Je jednoducho nemožné oddeliť
ľudskú hrabivosť od verejného ži-
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vota. Valnej väčšine ľudí je bližšia
košeľa ako kabát a hľadať vzácne
výnimky práve medzi politikmi je
ako dúfať, že sa z tigra stane vegetarián. Žiadna revolúcia nepomôže,
ak nové politické tváre zapadnú po
čase do vyjazdených koľají.
A preto ak nevieme zveriť správu vecí verejných ľuďom, ktorí sa
nespreneveria spoločnému blahu,
urobme aspoň to, čo sa dá. Obmedzme ich moc. To je v slovenských pomeroch zákon o prístupe
k informáciám, povinné zverejňovanie zmlúv o nakladaní s verejnými prostriedkami, sprístupňovanie
rozsudkov aj s menami rozhodujúcich sudcov, ale najmä – výrazné
obmedzenie balíka peňazí, o ktorom politici rozhodujú. Tam sme sa
zatiaľ ani na Slovensku ani inde vo
svete nedostali.
Autor je novinár
Ilustrácia Zuzana Štancelová

OSOBNOSŤ

Svetozár
Okrucký

Štrnástka
trhala siete

Hokejová legenda, ktorú obdivovali fanúšikovia i fanúšičky… Excelentný technik, obávaný strelec, pred ktorým sa triasli brankári súperov. Vytvoril rekordy, trhal siete. Václav Nedomanský je typický Čechoslovák.
Narodil sa v Hodoníne, odkiaľ prešiel do bratislavského Slovana a za iný klub u nás nehral. Vždy túžil hrať
v zámorskej NHL, kde oňho prejavili záujem už v roku 1966. Vtedajší mocipáni mu to však neumožnili, a tak
sa o osem rokov rozhodol odísť ilegálne. U nás ho vymazali zo všetkých štatistík, nesmelo sa o ňom písať. Big
Nedo, ako ho v zámorí nazvali už dávno, si splnil svoj sen. Za Detroit Red Wings, St. Louis Blues a New York
Rangers si zahral v NHL a presadil sa tam ako prvý hráč z Československa. Skončil ako 39-ročný…
Prejdime teraz na začiatok, keď
v Hodoníne hral ako 16-ročný
druhú ligu. Raz si ho na tamojšom
zimnom štadióne všimol obranca
Slovana František Gregor, dal tip
vedeniu belasých a onedlho sa
talentovaný útočník presťahoval

do Bratislavy. „Dal som prednosť
Slovanu pred Spartou a urobil som
dobre,“ vraví Vašek alebo Venco,
ako ho volali v Bratislave. Bol vysoký, spočiatku tenký a trochu neohrabaný, ale mimoriadne usilovný.
Zlepšoval sa každý deň, zvykol si

na nové prostredie, zosilnel a zapadol do mužstva. Diváci si žiadali
od neho góly zborovým pokrikom
„Venco, banán!“ a on im to často
splnil. Slovan bojoval väčšinou
s Brnom a Jihlavou o prvé miesto,
ale nikdy naň nedosiahol.“ Ako si

Václav Nedomanský v Slovane, kde hral dvanásť rokov.
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Táto fotograﬁa má takmer päťdesiat rokov.

na to spomína Václav Nedomanský? „Mali sme kvalitné mužstvo,
ale titul sme nezískali a končili sme
zväčša druhí. Na zápasoch vládla
vynikajúca atmosféra, lepšia ako
dnes a dokonca nie je taká ani
v Amerike. Hľadisko s kapacitou
dvanásť tisíc divákov bolo zväčša
vypredané. Rád si spomínam na
tréningy, na ktorých som sa veľa
naučil od spoluhráčov a trénerov.
Pán Horský bol vynikajúci odborník
a po prvý raz som zažil dvojfázový tréning. Prišiel som z Hodonína
ako mladý s mnohými nedostatkami a stále som sa zlepšoval. Veľa
času som trávil na štadióne, kde
v kabínach nebol žiadny komfort.
Skôr naopak. Bolo tam málo miesta a smrad zo sušiacich sa hokejových vecí. Pamätám si, že kabína
mala vzadu ešte malú miestnosť
na hokejky. Kustód tam varil na
dvojplatničke čaj, ktorý naberal
žufankou z popraskaného hrnca.
Ale veľmi nám chutil… Rozcvičovať sme sa chodili do Vysokej školy
ekonomickej oproti štadiónu, ale
žiadne činky či bicykle tam vtedy
neboli… Nedostatky nám však nevadili, hrali sme pre lásku k hokeju.“
Málokto si už dnes pamätá, že
skvelý hokejista má na konte aj
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Prvým zámorským mužstvom, za ktoré
nastúpil, bolo Toronto Toros.

jeden štart v I. futbalovej lige. Hokejisti chodievali hrávať tzv. hodové
zápasy po dedinách, Venco v nich
podával také výkony, ktoré upútali
aj vo futbalovom Slovane. Pozvali ho na tréningy, zohral prípravný
zápas proti Nitre a nastúpil aj v lige
v Trenčíne. „Viem, že vtedy pršalo… Mal som však pocit, ako keby
som niektorým spoluhráčom prekážal, báli sa konkurencie a veľa
mi neprihrávali. Nakoniec ostalo
len pri tomto jednom dueli a radšej som z kádra odišiel. Zohral
som ešte šesť zápasov za béčko a gólom v Petržalke som pomohol k víťazstvu nad Červenou
hviezdou 2:1 i k záchrane rezervy
v druhej lige.“ Big Nedo sa radšej
venoval len hokeju a urobil dobre.
Stal sa neodmysliteľnou súčasťou reprezentácie, kde strieľal jeden gól za druhým. Jeho bilancia
mala byť ešte lepšia – jeden presný zásah mu totiž neuznali. V januári 1967 sa stretli reprezentácie
ČSSR a ZSSR v kanadskom Winnipegu a pri víťazstve 5:2 skóroval
Nedomanský trikrát. V skutočnosti však dal štyri góly… Jeho strela
totiž roztrhla sieť, rozhodcovia to
nezbadali a videozáznamy vtedy
ešte neboli. „Siete boli asi zo zlého
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materiálu,“ vraví s úsmevom. „Ani
hokejky sa s tými dnešnými nedajú
porovnať. Niekedy som ich v zápase zlomil aj päť.“
Reprezentácia dlho čakala na
vytúžený titul majstrov sveta. Blízko k nemu mala na majstrovstvách
sveta 1969 v Štokholme. Vo dvoch
nezabudnuteľných zápasoch zdolala Sovietsky zväz 2:0 a 4:3, no
nezvládla potom rozhodujúci duel
so Švédskom. Nakoniec skončila tretia… „Doma nás však vítali,
ako keby sme boli prví. Emotívne
zápasy so Sovietmi pár mesiacov
po okupácii mali obrovský ohlas.“
K víťazstvu 4:3 v druhom zápase
pomohol aj Nedomanský gólom.
„Presne si spomínam na tú situáciu. Jirko Holík prihrával od mantinelu a ja som skóroval v pokľaku,
čo nebola jednoduchá pozícia.
Doma mám kazetu z týchto zápasov a občas som ju s nostalgiou
pozeral so synom.“ Nakoniec sa
Big Nedo titulu predsa dočkal –
na svetovom šampionáte 1972
v Prahe, kde hral so spoluhráčmi
zo Slovana Dzurillom, Kuželom,
Tajcnárom a Haasom. K prvenstvu
prispel deviatimi gólmi a šiestimi
asistenciami. Skvelý šampionát
odohral aj o dva roky v Helsinkách,

OSOBNOSŤ

kde ho vyhlásili za najlepšieho
útočníka. Krátko nato sa pobral
za svojím snom. Začal vo WHA za
Toronto Toros, potom prišiel Birmingham Bulls. Nebolo to jednoduché… „Spočiatku boli pre mňa
nezvyčajné menšie plochy klzísk,
všetko sa tam deje na menšom
priestore a veľmi rýchlo. Predtým
som sa mohol nad všeličím v hre
zamyslieť, v tamojších podmienkach to prestávalo platiť, musel
som sa rozhodovať oveľa rýchlejšie. Stačilo mi však prvých pätnásť
zápasov, aby som si osvojil potrebné návyky. Zvykal som si však aj
na nové prostredie, udomácňoval
som sa v spoločnosti, ktorá bola
úplne rozdielna od tej, na ktorú
som bol zvyknutý.“ Napokon prišlo
pôsobenie v NHL v drese Detroit
Red Wings. Najmä druhá a tretia sezóna boli výborné. Dosiahol
v nich spolu 147 bodov za 73 gólov a 74 asistencií. „Tam som našiel presne to, po čom som vlastne
túžil. Výborných spoluhráčov, vynikajúce spoločenské zázemie. Bol

som veľmi spokojný a šesť sezón,
ktoré som tam prežil, patria medzi
tie, na ktoré budem spomínať.“
Na záver ešte niekoľko faktov
z bohatej kariéry. Štartoval na
desiatich majstrovstvách sveta
za sebou, získal jednu zlatú, päť
strieborných a tri bronzové medaily. Majstrom sveta sa stal v roku
1972 v Prahe, tri razy sa dostal do
šampionátu All Stars (1969, 1970,
1974), raz ho vyhlásili za najlepšieho útočníka (1974). Zohral 220 me-

dzištátnych zápasoch, zaznamenal
163 gólov a je najlepším československým strelcom v reprezentačnej histórii. V bratislavskom Slovane
nastúpil v 419 stretnutiach, v ktorých skóroval 369-krát, vo WHA dal
v 258 zápasoch 138 gólov a napokon v NHL zohral 428 stretnutí
a dal 125 gólov. Jeho celková bilancia je úctyhodná: 1325 zápasov
a 795 gólov! Štyrikrát bol najlepším
strelcom najvyššej československej hokejovej súťaže, zaradili ho
do troch Siení slávy: Medzinárodnej hokejovej federácie (1997), slovenskej (2002) a českej (2008).
Ani po skončení aktívnej činnosti neostal Václav Nedomanský bez hokeja. Trénoval nemecký Schwenningen i rakúsky
Innsbruck, bol skautom Los Angeles Kings a v poslednom čase
konzultantom slovenskej hokejovej
reprezentácie. Čo vlastne preňho
znamená hokej? „Je to môj celoživotný záujem, koníček i zamestnanie. Veľmi ma zaujíma a nedokážem sa s ním rozlúčiť. Som
spokojný, ale najmä preto, že som
našiel v živote svoje miesto, viem,
čo chcem, a to je dôležité.“
Autor je publicista
Fotografie archiv autora

Big Nedo, autor článku
a reprezentačný dres s typickou
štrnástkou.
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Jak vyzrát
na kuvér

Vlado
Štancel

Kuvér a jiné poplatky
v restauracích
Mnoho zákazníků restaurací dodnes netuší, co si představit pod
pojmem kuvér. Dále neví, jak by
tato nabídka měla být zpoplatněna. To se ještě dá pochopit. Méně
pochopitelný je fakt, že jasno v této
problematice nemá ani řada provozovatelů různých kaváren, hospod
či pizzerií. A to buď proto, že nejsou fundovaní ve svém oboru, anebo proto, že se prostě a jednoduše
snaží ze svých hostů vytáhnout
ještě nějakou tu korunu navíc. Do
karet jim hrají zejména sami zákazníci, protože se většinou nevyznají
v právních kličkách, neumí si správně vysvětlit odbornou terminologii
a vlastně ani netuší, jaká mají práva
a povinnosti. Každý je fundovaný
ve svém oboru, a proto není divu,
že značná část spotřebitelů mlčky
akceptuje to, co jim číšník anebo
pan vedoucí nabulíkuje. Jak to tedy
vlastně s tím kuvérem ve skutečnosti je?

Význam pojmu kuvert
/nebo také kuvér/
V luxusnějších restauracích si při
objednání jídla zpravidla automaticky účtují kuvér. Mají na to provozovatelé právo? V Akademickém
slovníku cizích slov se dočteme,
že kuvér je poplatek za stolování,
který je zahrnutý do ceny hlavního jídla a znamená volné použití
například pečiva, hořčice, křenu
a podobně. Jestliže je tedy kuvér
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účtován separátně, tak to tedy
není kuvér, ale samostatně poskytnuté zboží, které by tak mělo
být i označeno na jídelním lístku.
Pokud je kuvér účtován s hlavním
jídlem, nesmí být samostatnou
položkou a je vlastně zahrnutý do
ceny hlavního jídla.
Podle odborníků v oblasti gastronomie se kuvérem zpravidla
označuje třeba bylinkové máslo,
česnekové máslo nebo jiné ingredience, jako například miska
se škvarky a s cibulí k chlebu či
pečivu, které si dá host předtím,
než mu přinesou jídlo. V takovém
případě si lze částku za kuvér účtovat, ale zákazník na to musí být
upozorněn.
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Význam pojmu
for services
Někteří provozovatelé uvádějí ve
svých jídelních lístcích poplatek
třeba 10 procent for services. Jinak řečeno: „spropitné pro personál“. O tuto částku pak navýší
účtovanou sumu a zákazník se
nestačí divit. A jelikož neví, co si
o tom má myslet, tak raději zaplatí a po nocích se sžírá otázkou,
jestli na to měli v hospodě nárok.
Hned odpovím. Jde jednoznačně
o nestandardní postup, protože na jídelním lístku by měla být
cena konečná, tedy cena, kterou
budeme platit; a to včetně DPH či
jiných přirážek. Jestliže tedy něk-
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de na zadní straně jídelního lístku
je drobným písmem uvedeno, že
si účtují deset procent pro personál, je to silně neetické. Ale – a teď
pozor – právně v pořádku! Ono totiž platí, že co není zakázáno, je
dovoleno. A protože zákon nikomu nezakazuje účtovat si nějakou
částku pro personál, zákazník ji
musí v případě, že je uvedená v jídelním lístku, zaplatit.
Pro úplnost dodejme, že jsou
restaurace, ve kterých účtují tyto
poplatky třeba jenom cizincům. Takový postup je nezákonný, i kdyby
o něm byl zákazník v jídelním lístku
informován, protože jde o zjevný
rozpor s antidiskriminačním zákonem.

Obrana
Zde nepomohou ani palné zbraně
ani fyzická zdatnost či průprava
v bojových uměních. Nejdůležitější ze všeho je prostudovat si jídelní lístek. Tam je totiž napsáno,

co a za jakých podmínek dostaneme. Pokud nám nějaká informace chybí, je na místě se zeptat.
Pokud se nám něco nelíbí, máme
dvě možnosti. Hned na začátku
vznést námitku, že s něčím nesouhlasíme a odejít, protože nám nabídka nevyhovuje. Pokud teprve
při placení zjistíme, že jsou nám
účtovány kupříkladu poplatky, se
kterými nesouhlasíme, anebo ve
výši, která se nám zdá být nepřiměřená, budeme muset zaplatit.
Důležité totiž je, že objednáním
jsme akceptovali podmínky, které ve svém jídelním lístku stanovil
provozovatel restaurace. A pakliže
nejsou protizákonné, měli bychom
je uhradit.
Na druhou stranu se může stát,
že chceme uplatnit reklamaci, se
kterou bychom pravděpodobně
uspěli. Tady mnozí z nás shoří na
tom, že účtenku buď nemají, anebo ji mají, ale neúplnou. Důležité je
si uvědomit, že pro případný spor
musíme mít takový doklad, který
má všechny předepsané údaje.

Tedy zejména, kdo doklad vystavil /obchodní název a identiﬁkační číslo/, datum, kdy byla služba
poskytnuta, cena zboží a co bylo
prodáno. Je na nás, abychom si
účtenku na místě zkontrolovali. Je
to jediný doklad, který zákazníkovi umožňuje reklamovat prodané
zboží nebo poskytnutou službu.
S neúplným dokladem o zaplacení těžko můžeme nějaký spor
vyhrát. Ale – můžeme každý spor
prohrát.
A ještě dodatek. Pokud se zákazník setká v restauraci s nějakým nekalým zacházením, měl by
reklamaci uplatnit ihned na místě,
anebo pokud se nedovolá spravedlnosti, na nejbližším Živnostenském úřadě, případně u Státní
zemědělské a potravinářské inspekce.
Autor je režisér, scenárista,
dramaturg, herec a spisovatel
Ilustrace Zuzana Štancelová
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Spoločníci

Katarína
Kozáková

Zastavme sa na svojich cestách pri návratoch na Slovensko nielen v Považskom múzeu v malebnom Budatínskom zámku v Žiline, ale aj v jeho novej expozícii v Čičmanoch. Čičmany sa nachádzajú v prekrásnej prírode Rajeckej doliny neďaleko mestečka Rajec s veľkým termálnym kúpaliskom Veronika. Kúsok
odtiaľ smerom na Žilinu sú známe termálne kúpele Rajecké Teplice. O Čičmanoch sa vie, že tam dodnes
nájdete ľudovú drevenú architektúru s ojedinelými geometrickými ornamentmi. Osobitý, pretože archaický, je i ľudový odev s geometrickou výšivkou na bielenom plátne. Po vzniku Československa v roku
1918 sa Čičmany a ich obyvatelia tešili pozornosti slovenských a českých národopiscov, ktorí ich ľudovú
architektúru a kroj považovali za skutočný fenomén nielen slovenskej, ale i európskej ľudovej kultúry.
Ďalšou, dnes už historickou zaujímavosťou, bolo súžitie spoločníkov, spravidla bratov, prípadne švagrov
s rodinami v dome veľkorodiny so starými rodičmi. Vďaka intenzívnej práci odborníkov z Považského
múzea zostali pamiatky svojbytnej a dnes už naskutku archaickej kultúry zachované.

Vynovenú expozíciu „Bývanie
spoločníkov“ v dome č. 42 ponúka Považské múzeum v Žiline
návštevníkom Čičmian od augusta 2011. V minulom roku drevenica
prešla zásadnou rekonštrukciou,
ktorá zahŕňala výmenu spodných
obvodových trámov, statické zabezpečenie juhovýchodného nárožia, drenáž pozemku, hydroizoláciu základov, ošetrenie zrubovej
konštrukcie a obnovu interiérov.
Financie na opravu získalo múzeum z fondu Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007–2013.
Po piatich mesiacoch prác bola
drevenica opäť sprístupnená návštevníkom s novo inštalovanou
muzeálnou expozíciou.
Dom č. 42 leží v srdci pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. Bol postavený v roku 1913 štyrmi rodinami
spoločníkov. Bývanie společníkov, ako ich v Čičmanoch volali,
bolo na začiatku 20. storočia pre
Čičmany charakteristické. Súviselo s vtedajšími hospodárskymi
a sociálnymi zmenami. Tzv. veľkorodiny, kde spolu žilo a hospodárilo niekoľko generácií, sa rozpadali
na individuálne rodiny. Oddelené
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Rodinná fotograﬁa Štefana a Anny Gregorovcov z prednej izby domu č. 42,
30-te roky 20. storočia, foto archív Považského múzea v Žiline.
rodiny sa snažili osamostatniť aj
rezidenčne, hoci nie každej rodine sa to podarilo. Osamostatnené rodiny (hlavne rodiny rozdelených bratov) zväčša ostávali
bývať v pôvodnom veľkorodinnom
dome, ktorého časti si rozdelili.
V izbe, ktorá bola jediným vykurovaným priestorom, bývali dve až
tri rodiny spoločníkov. Každá rodina vlastnila jeden kút izby, kde
mali svoju lavicu, policu na riad,
prípadne posteľ. O stôl sa rodiny delili. Pri varení sa gazdiné pri

Listy 1–2 2012

ohnisku striedali alebo mali rozložených viacero ohňov, chlieb piekli
postupne. Potreba separovať sa
bola stále väčšia, čím vzrastala
potreba podkrovných komôr. Situáciu s nedostatkom samostatných bytových jednotiek riešili
jednotlivé rodiny rôzne. Niektorí sa
z obce natrvalo vysťahovali, iným
sa podarilo po čase postaviť si
samostatný dom. Aby boli stavebné náklady nižšie, mnohí boli prinútení stavať nový dom spoločne
a pokračovať tak v spoločníckom

ETNOGRAFIA

Pohľad do prednej izby domu č. 42, foto Anna Kucharčíková, archív PMZA.
živote. Prešli z veľmi stiesnených
bytových pomerov do síce menej stiesnených, ale pre dnešnú
modernú rodinu stále nepredstaviteľných. Domy spoločníkov mali
podobné pôdorysné členenie ako
tradičné domy veľkorodinné (či už
poschodové, alebo prízemné). Za-

chovávali trojpriestorovú dispozíciu prízemia a poschodie/podkrovie s obytnými komorami. Funkčne
sa prízemné členenie zmenilo na
prednú a zadnú izbu oddelené pitvorom oproti tradičnému: izba –
pitvor – komora. Prevratnú zmenu
tu priniesla zmena vykurovacieho

zariadenia z otvoreného ohniska
smerom k murovanému sporáku
s chlebovou pecou a dymom odvádzaným murovaným komínom
až nad strechu. K obydliam tohto
typu patrí aj dom č. 42 nazývaný
podľa jedného z pôvodných majiteľov „Gregorovce – Curákovce“.

Papučiar, foto Anna Kucharčíková,
archív PMZA.

Pohľad do zadnej izby, foto Anna
Kucharčíková, archív PMZA

Pečenie chleba v pitvore, foto Anna
Kucharčíková, archív PMZA
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Dom č. 42 v Čičmanoch po rekonštrukcii v roku 2011, foto Anna Kucharčíková, archív PMZA.
Expozícia Bývanie společníkov
znázorňuje situáciu v dome, ktorý obývali štyri rodiny. Naznačuje spôsob, akým mali rozdelené
priestory domu a ako svoje časti
domu využívali. Autentickosť expozície podčiarkuje využitie kusov
nábytku, interiérových doplnkov,
kuchynských pomôcok, ktoré
múzeum získalo v roku 1987 spolu s domom. Jednotlivé miestnosti
v dome zároveň predstavujú zamestnanie jeho obyvateľov: výrobu a podomový obchod s papučami, sklenárstvo, salašníctvo.
Sklenárom a neskôr podomovým
predajcom galantérneho tovaru bol Jozef Gregor, ktorý obýval
prednú izbu. Jeho syn Štefan podobne ako Peter Pupák zo zadnej
izby sa živili predajom súkenných
papúč. Juraj Pupák vlastnil salaš
na Podfačkovskej v čičmianskom
chotári, ale mlieko často spracovával v komore, ktorá patrila jeho
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rodine. V podkrovných komorách
si rodiny uchovávali aj ďalšie produkty, ktoré sa im podarilo dopestovať alebo získať sezónnymi
prácami na Morave a v Maďarsku.
Za zárobkom na majere často
chodili dievky a mladé ženy, napríklad aj Katarína Chúpeková
z prednej izby. Príjem z doplnkového zamestnania bol pre rodiny
v Čičmanoch nevyhnutnosťou,
pretože chotár obce nedokázal
obyvateľov uživiť.
Dom bol samozrejme aj miestom,
kde rodiny vychovávali svoje deti.
Ich spávanie v útlom veku väčšinou riešili kolískami zavesenými
nad posteľou, zásuvkovými postieľkami, ktoré sa cez deň zasunuli pod posteľ, alebo spoločným
spávaním v rodičovskej posteli.
Dospievajúce deti alebo mladí
manželia spávali v komorách, kde
bola okrem skrinky s potravinami,
úseku s obilím, truhlicou na odev
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a rôzneho náradia umiestnená aj
posteľ. K tradičným prácam žien
patrilo spracovanie ľanu a konope. Kolovraty a krosná boli zvyčajne v izbe rozložené celú zimu. Pečenie chleba bolo tiež záležitosťou
gazdín, ktoré si museli dohodnúť
poradie, keďže pec využívali spoločne. Chlieb piekli len raz za týždeň – 10 až 12 malých okrúhlych
bochníkov, ktoré skladovali neprikryté v rámoch zavesených na
stenách komôr.
Pri prechádzke pomedzi čičmianske maľované drevenice expozícia poskytuje návštevníkovi
pohľad do súkromného života
obyvateľov jednej z nich. Dopĺňa
ďalšie expozície a výstavy, ktoré
sú inštalované v priestoroch poschodového Radenovho domu –
tiež v správe Považského múzea
v Žiline.
Autorka je publicistka

TRADÍCIA

Helena
Nosková

Fašiangy

Fašiangy a začiatok jari sú zvláštnym tajomným obdobím prebúdzajúcej sa prírody, prinavracajúceho
sa svetla v stále dlhších dňoch. Pribúda slnečných lúčov a ľuďom sa vracia optimizmus i chuť do života.
Obyčaje predjaria, vrátane fašiangu, sú pre nás veľkou neznámou. Veľa zvykov prešlo zo starovekého
Babylonu, Grécka a Ríma do pohanských čias našich národov. Zvyky sa udržali aj po prijatí kresťanstva
a mnohé sa pestovali ešte na začiatku dvadsiateho storočia; na Slovensku a u východných Slovanov ešte
dlhšie. A ich stopy nájdeme aj v súčasnosti. Vrátane z nedávnej minulosti neslávne známeho Medzinárodného dňa žien.

Fašiangy, karnevaly, plesy, masopust je jedno a to isté. Fašiangové obdobie niekedy pripadne
na január a časť februára, inokedy na február celý a ešte aj prvé
marcové dni. Skončiť sa však musí
Popolcovou stredou, 40 dní pred
Veľkou nocou. Tohoročná Popolcová streda pripadá na 22. februára a 21. februára končia fašiangy
fašiangovým (masopustným) utorkom. V tento deň sa pochováva
Fašiang, Masopust alebo aj basa.
Na dlhý čas končia plesy, karnevaly a akékoľvek zábavy, prestáva
sa jesť mäso a začína sa štyridsaťdenný pôst a pokánie.
Fašiangy a ich zvyky nikdy nepatrili a patriť ani nemohli do li-

turgického kalendára. Boli časom
tancovačiek, zakáľačiek, maškarných sprievodov a maškarných
plesov, obdobím, keď ľudia dobre
jedli, pili a pod maskou, inkognito,
stvárali žarty, prestrojovali sa za
šašov i vládcov. Vládcov otvorene
kritizovali a kritici nesmeli byť potrestaní. Takto sa ľudia pripravovali
na dlhý predveľkonočný pôst a zaisťovali plodnosť celého nového vegetačného obdobia. Všetkým bolo
dovolené všetko. Ženatí muži a vydaté ženy si verejne vyberali svojho
fašiangového partnera, s ktorým
mohli nielen tancovať... Predpokladali sa aj iné aktivity, ktoré mali
priniesť plodnosť poliam, dobytku
atď.. Ešte pred polstoročím bolo

u južných Slovanov zvykom, že
muž a žena sa spolu váľali po poli,
aby oplodnili aj matku zem. A to na
očiach celej dediny, verejne.
Tento fašiangový zvyk mal svoj
pôvod v starovekom Babylone.
Tam v predjarí kráľ opúšťal svoju
zákonitú manželku a odchádzal
do chrámu, kde z titulu veľkňaza
pojal na niekoľko dní za manželku
veľkňažku. Po tieto vymedzené dni
s ňou obcoval za prizerania davov,
aby zaistil plodnosť v celej svojej
krajine. Bolo to jeho poslanie, ktorému sa nemohol vyhnúť.
Konanie veľkňažky napodobňovali aj všetky chrámové kňažky.
Muži mohli po tieto dni prichádzať
do chrámov, kde sa im kňažky
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Smaženie šišiek

Maškary
oddávali. Tento zvyk sa nazýval
chrámová prostitúcia. Ako magický obrad prenikol do Európy, kde
duchovenstvom odmietnutý zostal
pohanským zvykom medzi ľudom.
Cirkev sa k fašiangu stavala záporne a od stredoveku ho prísne
zakazovala. Bezúspešne. Časom
sa podarilo obmedziť aspoň najlascívnejšie prejavy. Fašiang sa stal
obdobím obchôdzok s vyberaním
slaniny na ražeň (obchôdzky chlapcov s ražňom na Slovensku), vyberaním peňazí na muzikantov atď.
V mestách bol fašiang obdobím
plesov, karnevalov a karnevalových sprievodov.

Sviatky pecí a kravský mor
Predjarie sa začínalo v starom
Ríme 17. februára sviatkom pecí.
V tento deň Rimania venovali
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starostlivosť práve klíčiacim rastlinám. U nás sa dochoval zvyk
vymetania ohnísk a pecí ako obchôdzková hra na dedine i v meste, pri ktorej ženatí muži s muzikou
navštevovali mladých manželov
zosobášených v minulom roku.
Pri obchôdzke s muzikou starší ženáči v ich domoch vymetali
pece, ohniská a komíny. Význam
týchto praktík sa vysvetľoval rôzne, od očisty pred príchodom
Veľkej noci, až k obradu, zaisťujúcemu plodnosť.
Popis tohto zvyku nazývaný
„piecky“ sa zachoval u východných Slovanov. Verili, že od jesene okolo dedín behá „ kravský
mor“ v podobe starej, odpornej
stareny, držiacej v rukách hrable.
Sama síce nikdy nevstupovala
do dediny, no mohlo sa stať, že
ju muži, navracajúci sa z poľa,
privezú v nastávajúcich jarných
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dňoch so sebou. A ak sa už raz
dostane do dediny, nebude ľahké sa jej zbaviť. Vyhubila by všetky kravy v celej dedine. Jedinou
cestou, ako sa jej zbaviť, bola tzv.
oračka, presnejšie „oboranie“, po
česky voračky, celého extravilánu
dediny. Bol to veľmi tajuplný obrad predjarných dní, odbavovaný
v čase, kým dobytok opustí teplé
chlievy a vyjde na pašu. Do „oračky“ bolo úlohou mužov vždy dobre pozatvárať chlievy, obložiť ich
kladami namočenými v dechte,
aby zápach zahnal bosorku.
Aj na domoch museli muži v určitý deň pevne pozakrývať všetky komíny a zamazať ich hlinou.
Večer ženy zapálili na ohnisku
i v peci čarovné byliny, odháňajúce strigy a nečisté sily. Byliny tleli
na ohniskách celú noc a verilo sa,
že zničili všetky nečisté sily v celom dome.

TRADÍCIA

Pluh

Rituál „oračky“/„voračky“ vešané žena – vešiak. Tá potom vo vzduchu kosami, kyjmi, kosákSamotné „oračky“, po česky „voračky“ pochádzajú z pohanských
čias a majú naskutku zničiť personiﬁkovaný kravský mor. V Čechách sú však už od druhej polovice 19. storočia len fašiangovým
sprievodom maškár. Ich pôvodný
význam sa vytratil a len čiastočne
sa zachoval u východných Slovanov. Tam boli hubiteľkami moru
všetky ženy z dediny. Muži im dali
svoj súhlas a nechali ich konať.
Hlavnú úlohu zohrala stará skúsená žena – „vešálka“ (doslovne vešiak). Hneď ráno sa s veľkou rozhodnosťou vydala na obchôdzku
po všetkých domoch v dedine
s množstvom uterákov, navešaných na seba. V každom dome
pozvala k sebe všetky ženy, súhlasiace s oračkou. Na znak súhlasu a sprisahania proti moru si
umyli ruky vodou a utreli si ich do
uterákov, ktoré na sebe mala na-

prikázala všetkým mužom, aby
v tú noc nevychádzali z domov.
O polnoci „vešálka“, oblečená len
v spodnej košeli, vyšla na gánok
a začala s divým krikom: Aj! Aj!
búchať kutáčom do pekáča. Na
túto výzvu vyšli ženy z domov,
v rukách mali kosy, cepy, tĺky, kutáče, háky, metly a kyje. Muži za
nimi rýchlo pozatvárali vráta, priviazali psov a zahnali dobytok do
stajní a maštalí.
Žena – vešiak zo seba strhla
košeľu a s veľkým dôrazom preklínala kravský mor. V tej chvíli
ženy priniesli pluh, založili chomút a zapriahli sa doň. S horiacimi fakľami trikrát obišli okolo
celej dediny a jej chotára. V čele
sprievodu kráčala žena – vešiak
a viedla pluh vyorávajúc hraničnú
brázdu. Za ňou sa niesli ženy na
metlách len v spodných košeliach
s rozpustenými vlasmi. Sprievod
uzatvárala tlupa žien mávajúcich

mi, kutáčmi atď… Počas celého
obradu spievali bojovne ladenú
pieseň. Po skončení rituálnej orby
sa vrátili domov presvedčené, že
zachránili dedinu pred kravským
morom. Beda živému tvorovi, ktorého pri návrate stretli! Na mieste
ho bez milosti dobili, lebo podľa
povery sa práve do neho skryl
kravský mor.
Upomienkou na tieto obetné
obrady bol nemecký, český i slovenský zvyk hádzať na začiatku
marca z kostolnej veže mačku
ako obeť nečistým silám, krúžiacim okolo dediny.
V predjarnom a jarnom období ženy zohrávali úlohu bosoriek
i záchrancov dedinskej pospolitosti.
Autorka je historička a etnologička
Fotografie Iko Keson
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Na východ
od raja (dokončenie)

Martin
Guzi

Príroda sa podobá našim Nízkym Tatrám, rozľahlé ihličnaté lesy nad 1500 m n. m. prechádzajú do kosodreviny, do dolín sa spúšťa množstvo potokov, hore natrafíte na jazierka podobné našim plesám. Za najväčšie plus považujeme relatívne málo turistov, to znamená, že nie ste úplne sami, ale istá miera intimity
zostáva zachovaná.
Prvú noc pod holým nebom spíme asi 500 výškových metrov pod
Hoverlou a zažívame idylický večer
s krásnym výhľadom, teplou stravou, príjemnou debatou a akurátnym množstvom alkoholu. Na ďalší
deň deﬁnitívne pokoríme najvyšší
kopec Ukrajiny, aj keď posledných
asi dvesto metrov stúpania dalo
zabrať viac, ako sme odhadovali.
Hore sa slastne váľame, s nami
množstvo Čechov, Poliakov, Ukrajincov a samozrejme Rusov, ktorí
sa tvária a správajú tak, akoby im
to tu stále patrilo.
Pokračujeme po hrebeni, míňame pätníky pripomínajúce, že
tadiaľto medzi vojnami viedla československo-rumunská hranica.
Dáme ďalších štyri či päť vrcholov

a na noc sa ukladáme pri jazierku
vo výške asi 1750 m n. m. Na rozdiel od predchádzajúcej noci nie
sme sami, asi dve desiatky stanov
nám vôbec neprekážajú. Zoznamujeme sa s párom z Ostravy, debatuje sa, testujeme, kto doniesol
lepší alkohol. S pribúdajúcim večerom sa do nás doslova a do písmena dáva kosa, slnko vystriedala
hmla a celý večer venujeme energiu udržaniu ohňa, čo sa nám darí
striedavo oblačno vzhľadom na to,
že dva dni predtým usilovne pršalo
a v okolí je minimum dreva. Večer
však bezpochyby má svoje čaro.
Ráno volíme ústup do civilizácie,
čo znamená asi osemkilometrový
zostup, ktorý dáva riadne zabrať
kolenám.
Vorochta

Ľvov
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Dedina Vorochta sa nám odvďačuje nádherným penziónom, za sedem eur na hlavu bývame v apartmáne ako králi, všetko žiari novotou
a veličizná terasa ponúka neskutočný výhľad. Užívame si sociálnych zariadení a cítime sa božsky.
Začíname prichádzať na chuť tomuto typu Ukrajiny. Dole sa hodiny
mihá postava, chlap nakladá uhlie
a mám neodbytný pocit, že mu
musím trochu pomôcť. Všetci traja
zbehneme dolu, chlapík však práve skončil, ale vraví, že nás pokojne
môže niečím pohostiť. Nedáme sa,
vyťahujeme fľašu vodky, sadáme si
do kotolne a štartujeme večer plný
prekárania o politike a živote.
Šľahovitý štyridsiatnik pracuje
ako domovník v penzióne, kde

CESTOVANIE

Výhľad z Hoverly
bývame. Býva hneď oproti, má
ženu, ktorá ho o chvíľu príde pozrieť, a tri malé deti. Sťažuje sa na
malý plat a bezvýchodiskovú situáciu. S príjmom okolo 150 eur
mesačne nie je schopný zarobiť
ani na to, aby odkúpil od elektrární služobný byt, v ktorom žije so
ženou, deťmi a svokrou. Pýta sa
nás, čo robíme zajtra, že by nás
rád pozval k sebe domov. Poručíme si pirohy, miestnu špecialitu
a okolo druhej v noci sa rozchádzame. Ráno o ôsmej nám klope
Vasiľ na dvere, ideme k nemu,
kde na stole čaká plná misa čerstvo navarených pirohov. Sedíme
na slniečku, dvor je upravený podobne ako na slovenských dedinách. Ranná seansa sa naťahuje
na celodennú akciu, večer ledva
stíhame vlak a sme bohatší o životný príbeh obyčajnej ukrajinskej
rodiny. Niečo podobné na Západe nezažijete. Miestni vám dajú
všetko, podelia sa o posledné. Ak

niečim Vasiľ prekvapil, tak tým,
že navrhol a súhlasil s rozdelením
Ukrajiny na západnú a východnú
časť, pričom západná by pripadla
Rusku. Vraj sú to dva odlišné svety. Posledný zážitok je pre Ukrajinu symptomatický. Na vlakovej
stanici vo Ľvove sú zatvorené WC,
mimochodom, je to viac palác ako
stanica, takú na Slovensku nebudeme mať ani o sto rokov, no, ale
práve všetky toalety prechádzali
pravidelnou polhodinou upratovania. Šli sme podľa čuchu a zašli
vonku pri plote za starý náklaďák.
Zrazu sa na nás vyrútili chlapci
z SBS-ky, vraj strážia závod a my
ho neprístojne očúravame. Také
niečo na Ukrajine nestrpia. Chvíľu
to vyzeralo vážne, chceli nás niekam zatiahnuť, nič príjemné. Zrazu ktosi povie slovo vodka, vypiť
si a všetko je zažehnané, po chvíli
sa v bufete objímame okolo pliec
a stávajú sa z nás parťáci na život
a na smrť. Druhýkrát sme ledva

stihli vlak, ktorým už ale odchádzame domov.
Resumé? Zakarpatsko je krásny
kraj, domáci budujú infraštruktúru, lyžiarske vleky, nové penzióny,
lákajú na splavovanie riek alebo
rezervácie s divokou zverou. Ešte
som však nevidel viac „porobený“
národ. Neviem nájsť vhodnejšie
slovo. Muži vyzerajú o desať rokov starší ako v skutočnosti a do
ich výzoru sa akoby pretavilo
utrpenie minimálne posledného
storočia, ktorým si tento národ
prešiel. Takú beznádej a rezignovanosť inde nenájdete. Ale viem si
predstaviť, že by som sem prišiel
na týždennú dovolenku s rodinou.
V každom prípade by Slovensko
na medzinárodnej politickej scéne
malo o Ukrajinu viac stáť a snažiť
sa svojmu východnému susedovi
pomáhať čo najviac.
Autor je novinár
Fotografie Martin Guzi
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Zwingli
a Thomas
Münzer

Slovenský kancionál – Múzeum
slovenskej knihy v Martine

Ulrich (alebo aj Huldrych)
Zwingli a „novokrstenci“
Úvodom k tejto zložitej ﬁlozoﬁcko-religióznej problematiky reformácie
katolíckej cirkvi a jej reformátorov
dovoľte niekoľko životopisných informácií.
Ulrich Zwingli sa narodil v roku
1484 vo Wildhause. Študoval v Berne, Bazileji a vo Viedni. Za kňaza bol
vysvätený v roku 1506 v Kostnici.
Ako kazateľ pôsobil v Zürichu, kde
ho ovplyvnili reformné myšlienky
Martina Luthera. Odmietal kňazský
celibát a pôstne príkazy (roku 1524
sa aj verejne oženil). Proti jeho výrazne reformnej kázni a pôsobeniu
sa snažili zakročiť biskupi z Kostnice. Zwingli však dokázal získať na
svoju stranu mestskú radu, ktorá sa
pri dišputách (dnes by sme mohli
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povedať odbornej diskusii) s katolíkmi priklonila na stranu Zwingliho
a vyhlásila ho za víťaza. Zvíťazil názor reformátorov, že základom kázania v kostoloch má byť „Písmo“ –
teda biblia.
Od tejto chvíle sa v Zürichu začína
obdobie nadvlády „protestantizmu“.
Jeho pôvodné myšlienky vychádzajúce z Lutherových názorov sa
však čoskoro radikalizovali. Spolu
s mocou a uvádzaním reformy do
praxe sa objavila aj deštruktívna
sila nových ideí. Podľa Zwingliho sa
celý život so všetkými jeho aspektmi mal riadiť výhradne podľa biblie.
V celom svojom pôsobení sa začal
stále viacej vzďaľovať od dogiem
katolíckej cirkvi. Od roku 1523 začal
naplno rozvíjať radikálne chápané
reformy kresťanstva. Odmietal všetky ceremónie a žehnania, vyzýval
k odstraňovaniu a ničeniu obrazov
v kostoloch. Stál pri zrode obrazoborectva príkazom: „Nezobrazíš
Boha!“. Rušili sa omše, ktoré nahradzovali kázne, boli rušené kláštory. Navrhoval, aby sa manželské
záležitosti riešili v rámci mestského
súdu.
Tieto reformy nezostali nepovšimnuté a ostatné kantóny sa začali
obávať Zwingliho vplyvu a začali vystupovať proti reformným snahám
v Zürichu.
Ďalší rozkol nastal aj priamo medzi Zwinglim a jeho nasledovníkmi.
Niektorí z nich totiž vo svojich snahách o obnovenie pôvodnej cirkvi
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Veronika
Civinová

a pôvodného kresťanstva odmietali
krst detí. Táto myšlienka vychádza
pôvodne zo známej Lutherovej
koncepcie ospravedlnenia samotnou vierou. Deti v chápaní vtedajšej
spoločnosti vieru samy osebe nemajú, a preto nie je správne nechať
ich pokrstiť. Vo svojich úvahách potom pokročili ešte ďalej: ktokoľvek
bol pokrstený ako dieťa, nemohol
dúfať v „božiu milosť“. Pre všetkých, ktorí boli pokrstení ako deti,
preto požadovali nový, „dodatočný“
krst. Práve tento moment bol veľmi
dôležitý, pretože myšlienka nového,
druhého krstu bola absolútne nemysliteľná nielen pre katolíkov, ale
nakoniec ani pre väčšinu ostaných
protestantov.
Učenie o „novom krste“ dalo základ aj ich menu – „anabaptisti“ alebo „novokrstenci“. Výnimočne, vo
vzácnej zhode, túto skupinu odmietli
prakticky všetci kresťania. Roku
1525 bolo ich zhromažďovanie zakázané a začalo sa prenasledovanie. Novokrstenci síce stratili svoje
pôsobisko, na druhej strane sa však
začali aj v dôsledku prenasledovania rozširovať ako hnutie postupne
do ďalších častí Európy: zo Švajčiarska cez južné Nemecko a Rakúsko
až na Moravu a nakoniec aj na územie dnešného Slovenska.
V tom čase získal Zwingli rozhodujúci vplyv v Zürichu. Rok 1525
bol tiež rokom, kedy sa Zürich deﬁnitívne rozišiel s katolíckou cirkvou
a jej dogmatickým učením. Zwingli

NÁBOŽENSTVO

Slovenský drevený kostolík – Múzeum slovenskej dediny,
Slovenské národné múzeum v Martine
a jeho nasledovníci začali postupne
získavať pre svoje učenie aj ostatné
kantóny. To však vyvolalo výrazný
odpor zo strany zástancov „starej“
katolíckej viery, ktorý vyústil až do
prvej katolícko-protestantskej náboženskej vojny roku 1531. Toho
istého roku aj v bitke pri Kappele
zomrel Ulrich Zwingli. Jeho hnutie
sa postupne rozšírilo do horného Nemecka, kde sa však neskôr
„zwingliáni“ pripojili ku kalvinizmu.

Thomas Münzer
a „božie mesto“
Myšlienka nového krstu spojená
s očakávaním príchodu božej ríše
na zemi ale prakticky v tom istom
čase vznikla v Sasku. Toto hnutie je
spojené s menom Thomasa Münzera, ktorý bol stúpencom husitov.
Stal sa aj vodcom nemeckej sedliackej vojny v rokoch 1524–1526.
Povstanie však bolo potlačené
a Thomas Münzer bol popravený.
Hlavnou myšlienkou, na ktorej staval Münzer svoju reformáciu kresťanstva, bola viera v skorý
druhý príchod Krista na zem. Po

Žilinský kostol má evanjelícku minulosť.

jeho príchode nastane „božie kráľovstvo“. Táto myšlienka nestojí proti
kresťanskej viere a nebola ani ničím
novým. Jej „novosť“ a dôsledky
spočívali skôr v tom, že sa „božie
kráľovstvo“ očakávalo „teraz a tu“
a nie niekedy v budúcnosti.
Celé hnutie bolo eschatologicky
ladené spolu s tým, že toto „božie
kráľovstvo“ malo nastať aj na konkrétnom mieste. Týmto miestom
bol v rámci kresťanskej tradície
vždy Jeruzalem. Thomas Münzer
a jeho nasledovníci však očakávali
„príchod Krista“ v Münsteri, ktorý
sa mal stať „novým Jeruzalemom“.
Nadvláda novokrstencov Münsteru
však trvala iba krátko: od roku 1524
do roku 1526. Hneď od začiatku
museli čeliť ozbrojenému odporu.
Už v roku 1525 po ročných krvavých bojoch bol Münster dobytý.
Vodcovia boli verejne umučení a ich
ostatky boli na výstrahu vyvesené
na veži. Po týchto neslávnych udalostiach väčšina tých, čo si udržali
svoje presvedčenie, znovu interpretovali niektoré myšlienky aj spolu
s očakávaním konca sveta, ktoré
už nebolo chápané v doslovnom

zmysle, ale v duchovnom význame. Nastal tak úplný obrat, kedy sa
hnutie odvrátilo od akejkoľvek svetskej moci. Títo „noví novokrstenci“
boli podľa svojho duchovného vodcu kňaza Menno Simonsa nazývaní
„menoniti“.
Autorka je religionistka
Fotografie Iko Keson
Pokračovanie v budúcom čisle
Nemecký kalvínsky kostol Trutnov.
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Zajatec

Mirjana
Šišoláková

(dokončenie)
Chlór
A pritom mohli všetci zahynúť
hneď na začiatku.
František Zlocha:
„Môj priateľ a kolega Michal Szente,
s ktorým sa kamarátim už od chlapčenských rokov, s ktorým som
chodil na letisko, spolu sme lietali,
spolu sme chodili na priemyslovku, spolu sme pracovali v NCHZ,
zachránil, podľa mňa, tisíce životov. Nielen nám, ale aj obyvateľom
v meste Catumbela, aj vojakom
UNITA. Keď nás zajali, boli sme
sústredení mimo mesta a keď sme
počuli prvú detonáciu, keď začali
vyhadzovať v kombináte prevádzky a zariadenia, bol to on, ktorý sa
ako prvý pozrel tým smerom, a keď
sme videli veľký mrak dymu nad
závodom, skríkol: “Ferko, boha,
chlór!“ Prvý si uvedomil, že máme
v zásobníkoch tekutý chlór. A chlór
už za 1.svetovej vojny Nemci použili
ako bojovú chemickú látku. Keď sa
chlór dostane do ovzdušia, keď sa
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poškodí zásobník alebo potrubie,
uniká, splyňuje a už pri 0,5 % koncentrácie v ovzduší vás nechráni
ani dýchací ﬁlter. Už musíte použiť
kyslíkový, alebo vzduchový prístroj, ktorý má vlastný zdroj kyslíka. Hneď ako to skríkol, tak sme
požiadali plukovníka Chendovavu,
aby nevyhadzovali žiadne zásobníky do vzduchu. Preto hovorím,
od začiatku som si tohto človeka
vážil, že to bol inteligentný človek,
rozumný, mladý, neviem, či mal
35 rokov. Chytil do rúk rádiostanicu a volal veliteľa deštrukčných
prác, kričal, aby okamžite prestali
vyhadzovať do vzduchu zásobníky.
Keď som to počul, hovorím: nielen
zásobníky, no so tanques, tambem linhas, ale ani potrubia, lebo
zásobníky s aparatúrou, s technologickými zariadeniami sú spojené
potrubím, a keď roztrhne potrubie,
takisto tadiaľ vyfučí chlór a vydusí
všetko. Tým smerom, čo by bol
prúdil vietor, by neostalo nič živé,
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či sú to ľudia alebo zvieratá, všetko
by bolo spálilo. Veľmi si vážim tohto
kolegu Miška, že on bol prvý, ktorý
na toto upozornil. A vďaka tomu sa
nič nestalo.“

Koncentračný tábor
Ani po 84- dňovom pochode sa
ešte utrpenie zajatcov neskončilo. UNITA síce po 111- tich dňoch
prepustila ženy a deti a sedem
mužov, ktorí boli na tom zdravotne najhoršie, ale dvadsiatich
mužov si ponechali. František
Zlocha:
„Prepustili ich pravdepodobne preto, že nechceli mať problémy, ak
by sa zopakovalo to, čo s Jarom
Navrátilom, že niekto zomrie. Nás
dvadsať stačilo, aby vodca UNITA
Savimbi ukázal svetu, že sú nejaká sila a organizácia, ktorá si môže
na území Angoly robiť, čo chce.
Myslím si, že to bol hlavný dôvod.
A keď prebiehali jednania dobre,
a Savimbi si myslel, že dosiahol
svoj cieľ, mohli sme sa stretávať
voľne v tom koncentračnom tábore, ale keď jednania neprebiehali
tak, ako si oni predstavovali, tak
nás izolovali. V každej chatrči sme
boli po dvaja a nesmeli sme sa s nikým iným stretnúť, ani rozprávať,
mohli sme si doniesť vodu, oprať si
veci, mohli sme si doniesť drevo na
oheň, lebo pred našimi chatrčami
vo dne v noci horeli ohne. Za táborom totiž chodili divé zvery, levy,
hyeny a neviem, čo všetko a cítili
potravu. Keď prišiel na návštevu
Červený kríž, dostali sme aj poštu, ale bolo vidieť, že bola cenzurovaná. V prítomnosti zástupcov
Červeného kríža a žurnalistov, ale
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aj vojakov, sme sa mohli stretnúť
a porozprávať v takej, podľa nich
spoločenskej miestnosti. Nikdy nás
ale nenavštívili predstavitelia médií
z vtedajšieho socialistického tábora. Nás dvadsiatich potom prepustili odrazu, bol medzi nami aj jeden
Juhoslovan, boli tam traja Bulhari,
dve ženy, jeden muž. Pre nás prišiel už spomínaný bývalý veľvyslanec, dr. Stanislav Svoboda, ktorý
strávil s nami v tábore niekoľko dní,
a doviezol nás až domov, do Prahy. Naše zajatie trvalo 470 dní. Ešte
by som chcel poznamenať, aby to
ale nebral niekto v zlom, Stanislav
Svoboda povedal: ‚Keď som dostal
od prezidenta súhlas, že sa môžem
spojiť aj s čertom, tak som to využil a nespojil som sa síce s čertom,
ale s pápežom Jánom Pavlom II.‘
Aj ten váhou svojej osobnosti loboval za naše oslobodenie. Všetkým,
ktorí sa o to zaslúžili, patrí naše veľké, veľké poďakovanie a najväčšie
poďakovanie patrí belgickému novinárovi, ktorý vyvolal, zariadil prvé
stretnutie československej delegácie s UNITA. Mám to všetko popísané v svojom denníku.“

Denník
Spomienky pána Františka Zlochu sú aj po 27- ich rokoch živé
a autentické, pretože sa mu podarilo to, čo nikomu inému:
„Ja som do práce aj všade, kam
som chodil, nosil tašku, dala sa zavesiť na rameno a v nej som mal
vždy tri fotoaparáty, čiernobiely, farebný a na diapozitívy, no a denný
záznamník, kde som si v práci a vôbec všetko značil. Zobral som si ju
so sebou, keď nás zajali, takže som
mal aj písacie potreby aj papier,
denný záznamník, kam som potom
celú dobu písal denník. Samozrejme, nedokázal by som to bez pomoci ostatných. Keď sme niekde
odpočívali, z jednej strany si sadla
moja manželka, z druhej strany kolegova manželka, kolega si sadol
trochu vyššie a ja som si ľahol dole
bruchom, jemu medzi nohy, takže

ma kryli. Ja som písal, čo sa kedy
v ktorom momente v ten ktorý deň
stalo. Počítali sme kilometre podľa krokov a podľa času, ktorý sme
prešli, podľa slnka, mesiaca, hviezd
sme určovali smer, lebo také základné veci sa piloti učia. Tak sa mi
potom podarilo aj zostaviť mapu
našej trasy, ako sme išli, koľko sme
kedy prešli. Boli by, samozrejme,
takýto denník písali aj ďalší, ale nemali písacie potreby, nemali papier.
Hovorím, mne sa to podarilo, takže
existuje jeden jediný denník z tohto obdobia. Časť trasy opísala aj
MUDr. Mária Hudečková, pokým jej
zápisník nevzali. To ostatné, čo sa
vydáva za denník, to už sú memoáre. Keď sme boli sústredení v tábore, dostali sme nejaký papier, tam si
aj ostatní spomínali. A pokým sme
neboli izolovaní, chodili kolegovia za
mnou, pýtali sa, ako to bolo, a tak
sa vytvorilo niekoľko poznámok.
Najhoršie bolo, že nám zobrali aj
fotoaparáty, ale keď prišiel za nami
Červený kríž a po sto jedenástich
dňoch prepúšťali na slobodu ženy,
deti a 7 mužov, využil som príležitosť, že tam bolo veľa reportérov
rôznych denníkov a časopisov, televíznych a rozhlasových redaktorov, a poprosil som francúzskeho
novinára o diapozitívy a ﬁlmy. On
si akože vymieňal ﬁlmy, ja som mu
pomáhal a pritom mi dal až tri ﬁlmy.
Pri tej príležitosti nám aj vrátili veci,
ktoré nám zhabali pri pochode. Aj
fotoaparáty. Lenže z Praktiky chýbal fotoobjektív, to som videl, že počas pochodu si ním zapaľovali namiesto trenia dreva o drevo ohníky,
ale ďalšie, Kyjev a Zenit nezobrala
manželka domov, tie som si nechal.
Vyčistil som ich od piesku a podarilo sa mi ešte sto záberov spraviť
z tábora. Takže mám bohatý materiál a teraz po minuloročnom návrate z Angoly ho dávame so synom
dohromady. To, čo som ja, aj chlapci nafotili v minulosti a čo sme nafotili v r. 2010. Často komunikujem
s kolegom Lubošom Sázečkom,
ktorý žije v Brne a venuje sa tejto

záležitosti, napísal už asi tri knihy.
Navštevujeme sa, premietame tie
fotograﬁe a spomíname.“

Súčasnosť
Od čias únosu našich odborníkov v Angole sa situácia vo svete v tomto smere ešte zhoršila.
Takmer denne sme svedkami
atentátov a veľmi často aj rukojemníckych drám, z ktorých
mnohé trvajú celé roky. Čo pri
tom pán Zlocha cíti?
„Viem sa veľmi dobre vcítiť do situácie a do myslenia ľudí, ktorých
sa to týka, ktorí sú postihnutí. Len
sa neviem stotožniť s myslením najvyšších predstaviteľov jednotlivých
krajín sveta, OSN alebo predstaviteľov Africkej jednoty, lebo stále si
myslím, že sme benevolentní voči
týmto skupinám, že sa to prísnejšie netrestá, že nedôjde k medzinárodnej dohode tak, aby títo ľudia
boli všade rovnako postihovateľní.
To neviem pochopiť. Pamätáme
sa, že za socializmu sa na Západe
unášali lietadlá, obyčajne do krajín,
ktoré boli benevolentné alebo do
štátov, kde ich nečakal prísny trest.
Ale to, čo sa v súčasnosti deje,
v akom rozmere, to neviem pochopiť. Dal by sa s tým urobiť poriadok,
keby ich nikto nepodporoval. Ale to
je vysoká politika, ktorej my nerozumieme a ak aj rozumieme, sme
proti tomu bezmocní.“
Autorka je novinárka
Fotografie archív F. Zlochu
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Architektúra
19. storočia
na Slovensku

Ingrid
Hohošová

To je názov prvej tohtoročnej výstavy, ktorá sa v termíne 26. 1. až 27. 2. koná v Galérii Slovenského inštitútu
v Prahe. Autorkou konceptu výstavy a zároveň kurátorkou je doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., zástupkyňa vedúceho Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU Bratislava.
Možno by sa mohlo zdať, že zameranie sa na architektúru jedného storočia je veľmi obmedzené
a štýlovo jednoznačné, to však
určite neplatí v prípade 19. storočia, ktoré bolo rušným obdobím
plným zmien – politických, spoločenských, kultúrnych, umeleckých
ale najmä vedecko-technických
a priemyselných. Zmeny súviseli
s rozpadom feudalizmu a nastolením kapitalistických poriadkov.
Charakterizuje ho nebývalý technický rozvoj, začiatky továrenskej
veľkovýroby. V slovenských dejinách bolo obdobím sociálneho
a národnostného útlaku, ale aj národného prebudenia.
Všetky tieto spoločenské premeny priamo vplývali aj na podoby
architektúry. Klasicizmus čoskoro
prestal vyhovovať novým životným

potrebám. Do dejín architektúry
vstupuje romantizmus. Podobu
stavieb začali ovplyvňovať nové
stavebné materiály – železo, liatina,
oceľ, železobetón. Roky 19. storočia taktiež predstavujú obdobie
úsilia národov o samostatnosť,
preto sa v architektúre s obľubou
používali národné prvky.
Hlavným znakom architektúry 19. storočia bolo používanie
a kombinovanie rôznych umeleckých štýlov od antiky po barok.
Rôznorodosť využívania progresívnych materiálov umožnila nové
spôsoby tvarovania foriem. Nástup neogotiky je spojený s ranými
ohlasmi romantického hnutia a tzv.
anglomániou v tridsiatych rokoch
19. storočia. Pre obdobie druhej
polovice 19. storočia je charakteristický historizmus, eklektizmus
Doc. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.,
vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU
Bratislava (vľavo), autorka výstavy
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová,
PhD., zástupkyňa vedúceho Ústavu
dejín a teórie architektúry a obnovy
pamiatok FA STU Bratislava (uprostred) a PhDr. Magdaléna Fazekašová, riaditeľka vydavateľstva TRIO
Publishing, s.r.o. (vpravo)
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a istý konzervativizmus. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa podieľal
na osobitosti našej architektúry,
bola otvorenosť architektonickej
scény v zmysle citlivej reﬂexie podnetov, ktoré k nám prúdili z krajín
blízkych či vzdialenejších susedov.
A Slovensko ako pomyselná križovatka kultúr tieto vplyvy plne akceptovalo.
A koniec koncov okrem typologickej a štýlovej rozmanitosti architektúry tohto storočia odrážajú sa
v nej i subjektívne názory a individuálny vkus objednávateľov, stavebníkov a mecenášov stavebných
aktivít, ktorí často svojím vzdelaním,
všeobecnou rozhľadenosťou ale aj
pozoruhodným citom a vysokou
mierou umeleckého vkusu vstupovali do konceptu tvorby architektonických diel.
Je teda zjavné, že architektúra
19. storočia je pozoruhodná z viacerých hľadísk. Výsledkom tejto
syntézy mnohých faktorov sa stali často výnimočné stavby, ktoré
v kontexte architektúry 19. storočia
prináša táto výstava. V tomto období sa stavajú nové priemyselné
a dopravné stavby, rozvíja sa obytná architektúra (nájomné domy,
vilové objekty, mestské paláce, vidiecke sídla – kaštiele), reprezentačno-správne a kultúrno-spoločenské

ARCHITEKTÚRA

Mestské divadlo v Bratislave

Modrý kostolík v Bratislave

Turecký kúpeľ Hammam –
Trenčianske Teplice

budovy, divadlá, kúpeľné domy,
sanatóriá, svoju stavebnú aktivitu
v oblasti sakrálnej architektúry zintenzívnili aj židovské náboženské
obce. Autorka na pozadí historiograﬁe v podobe jednotlivých objektov, doplnených o vizuálnu podobu
prostredníctvom modelov, približuje
príbeh dejín architektúry 19. storočia na Slovensku i so všetkými jeho
pozitívnymi presahmi pred rok 1800
i po roku 1900 v celej šírke rôznorodosti a komplikovanosti tejto epochy, sledujúc chronológiu vývoja od
klasicizmu až k moderne.
Výstava pozostáva zo 40 posterov a 16 modelov vybraných
stavieb. Texty okrem fotograﬁí dopĺňajú aj archívne materiály a sprievodné údaje, dotvárajúce kontext
stavby i doby, okolností jej vzniku,
štýlovej charakteristiky či osobnostné pozadie architektonických diel.
Popri menách veľkých architektov
(Michal Milan Harminc, Dušan Samuel Jurkovič, Alois Ludwig Pichl)
sa pri jednotlivých stavbách objavujú aj menej známe osobnosti pôsobiace v regiónoch, ktoré dodali
našej architektúre osobitý odtieň
(Ignác Feigler st., Jozef Bellágh, Ignác Feigler ml., Jozef Hubert, Blažej
Félix Bulla).
Zo zoznamu 40 významných
stavieb menujme aspoň niektoré: Primaciálny palác v Bratislave,

Napoleonské kúpele v Piešťanoch,
Stanica prvej konskej železnice
v Bratislave, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Bojnický zámok, Veľká
ortodoxná synagóga v Prešove,
Mestské divadlo v Bratislave, Vila
Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši, prvá budova Slovenského
národného múzea v Martine, Vila
Jánošík a Grandhotel Hviezdoslav
na Štrbskom Plese, Spolkový dom
v Skalici, Szontághovo sanatórium
v Novom Smokovci.
Treba dodať, že táto výstava je
vôbec prvou výstavou v medzinárodnom kontexte súborne predstavujúcou architektúru 19. storočia na
Slovensku v komplexnej podobe.
Pre tých, ktorí to majú do Prahy
ďaleko, výstavu v Galérii Slovenského inštitútu by si nestihli pozrieť
alebo by si niektoré z významných
stavieb chceli pripomenúť aj neskôr, je k dispozícii monograﬁa doc.
Pohaničovej Výnimočné stavby dlhého storočia, ktorá vyšla v roku
2011 vo vydavateľstve TRIO Publishing v Bratislave. To, čo môžete
obdivovať zhruba na 30 metroch
štvorcových v Galérii SI, tu nájdete
pohromade na 179 stranách.
Ako hovorí sama autorka výstavy i monograﬁe doc. Pohaničová,
výber stavieb nie je úplný. Mnohé
výnimočné stavby dnes už neexistujú alebo sa nachádzajú v zúfalom

stavebno-technickom stave, sú nevhodne využité, často znehodnotené novšími stavebnými zásahmi
alebo niektoré na svoje „objavenie“
ešte len čakajú.
Záverom, prosím, prijmite pozvanie na pomyselný výlet do „dlhého
storočia“ a možno práve táto výstava alebo publikácia budú inšpiráciou k plánovaniu skutočných výletov a návštev výnimočných stavieb
tohto obdobia na Slovensku.
Autorka je pracovníčka SI v Prahe
Fotografie Ingrid Hohošová

Listy 1–2 2012

25

VÝTVARNÉ UMENIE

Identiﬁkačný
kód Slovenska

Ľuboslav
Moza

Slovenská kultúra má v sebe veľké čaro. Stáročia ju rozvíjali tisíce umelcov, vkladali do nej estetickú a kultúrnu hodnotu, históriu svojej zeme, života a poznanie. Dnes sú v ich dielach uložené neopakovateľné
záznamy o krajine, kde žili. O jej vzácnych ľuďoch.
21. storočie charakterizuje dynamika a neuveriteľne rýchly vývoj
v každej oblasti. Rýchlosť tohoto
rozvoja a zdanlivo aj života je neúmerná k historickej postupnosti.
Milióny kusov spotrebného tovaru
strácajú pečať originality, národnej
či ľudskej osobitosti. Žijeme uniﬁkovane monotónny život medzi
výrobkami vysokej profesionality,
bez autorského rukopisu. Vo svete,
kde mizne identita, začína minorita

hodnôt vytvorených človekom pre
človeka.
Každý národ na svete mal v každej dobe svoje umelecké osobnosti, ktoré otvárali nové, nepoznané
sféry poznania a vnímania. Boli to
výnimoční ľudia, ktorí vedeli umelecky vyjadriť, že život je krásny
v každom momente. A vedia to vyjadriť aj dnes.
Slovenská kultúra má hodnotu,
ktorá ju výsledkami radí medzi sve-

M. Činovský: Chodník
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tovú. Slovenské umenie bolo v celej svojej histórii osobité, originálne
a jedinečné.
Slovenské výtvarné umenie dnes
prezentuje tvorba viac ako 7 tisíc
žijúcich umelcov. Umelecké osobnosti, talenty, výtvarníci s hodnotným výtvarným prejavom, ale aj
s dielami dobrého umeleckého
priemeru. Každý z nich vnáša do
mozaiky národa to svoje.
V budúcnosti sa predovšetkým
kultúra stane tým ojedinelým a jediným identiﬁkačným kódom každého národa. Ona bude reprezentovať rôznorodosť, krásu a vyspelosť národov celého sveta. Preto
jej dnes múdri ľudia venujú veľkú
pozornosť. Už sa nehovorí iba o jej
záchrane, ale vytvárajú sa systémové opatrenia pre jej ďalší rozvoj.
Lebo umenie má históriou overené
predpoklady formovať ďalší rozvoj
ľudstva.
Slovenská spoločnosť Artem
pripravuje v tomto roku už 6. ročník
Identiﬁkačného kódu Slovenska.
Projekt, ktorým každoročne predstavuje tvorbu nesporne patriacu
medzi tvorivý rukopis našej histórie
pre budúce generácie. Predstavuje
tvorbu umelcov, ktorá aj dnes svieti, na ktorých sa neprávom zabúda, za ktorými sú výsledky ako
súčasť nášho života. Pripomína aj
osobnosti in memoriam. Všetci sú
súčasťou koloritu tejto časti zemegule. Dokázali jej vtlačiť svoje posolstvo, obklopiť ním ľudí hodnotou. Sú medzi nimi zástupcovia aj
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M. Činovský: Blato
menej známych disciplín z oblasti
výtvarného prejavu, ﬁlmu, divadla,
spevu atď. Každý rok dostáva ocenenie „Nositeľ Identiﬁkačného
kódu Slovenska“ toľko umelcov,
koľko rokov má Slovenská republika. Ocenenie a pripomenutie bez
nároku na akékoľvek poradie si zaslúžia stovky, tisíce tvorcov. Preto
je tento projekt ojedinelý, originálny
a stále populárnejší.
Touto sériou článkov chceme
predstavovať umenie, ktoré je a zostane trvalou súčasťou slovenskej
a tým aj svetovej kultúry. Umenie
umelcov, ktorí sú nositeľmi vzácneho ocenenia „Identiﬁkačný
kód Slovenska“.

Martin Činovský
Originalita, ojedinelosť a precíznosť
najvýstižnejšie charakterizujú tvorbu tohto všestranného umelca.

S profesionalitou jemu vlastnou
ovláda každý hudobný nástroj,
skladá i nahráva žánrovo pestrú
hudbu a hudbu k ﬁlmom, ale predovšetkým je to výtvarný umelec so
svetovým prívlastkom, rytec poštových známok. Jeho raná graﬁcká
tvorba bola začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia predzvesťou jeho ďalšieho smerovania.
Poetická, zmyselná, krásna, kúzlila
predovšetkým s francúzskou poéziou a prózou. Neskôr do nej vstupujú civilistické témy, život a pohľady na dobu mladosti – radosti. Táto
voľná graﬁka bola komorná a ex librisy ešte komornejšie. Citlivo v nej
otváral surreálne myšlienky, dával
im tvar a záhadnosť, tvoril si vlastný
autentický rukopis. Venuje sa knižným ilustráciám, kresbe. V tomto
čase sa súbežne presúva jeho záujem do oblasti najnáročnejšej – do
poštovej známky.

Podnetov k tomu, čo spravilo z Martina Činovského tvorcu svetového mena, bolo veľa.
Predovšetkým však jeho záujem
o kreatívne premeny, perfektné
oboznámenie sa s technologickými postupmi a nesmierna trpezlivosť, bez ktorej sa takéto diela
tvoriť nedajú. O známkovej tvorbe
mu rozprával jeho profesor Albín
Brunovský, neskôr absolvoval študijný pobyt vo francúzskej tlačiarni cenín a na týchto základoch sa
tvorilo veľké priateľstvo s Jozefom
Herčíkom z Prahy. Martin výtvarne navrhoval poštové známky. Precízne sa venoval ich rytiu.
A bol úspešný. Potvrdzujú to svetové ceny, kde je jeho tvorba oceňovaná vždy medzi najlepšími. Od
roku 2003 sa stáva osobnosťou
a jednotkou slovenskej poštovej
známky. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave zakladá

Listy 1–2 2012

27

VÝTVARNÉ UMENIE

špecializáciu na známkové rytectvo, vychováva prvých absolventov.
Je prvý slovenský vysokoškolsky vzdelaný rytec poštových
známok Táto tvorba prezentuje
autorovu aktivitu vo svete trvalo.
A popri nej maľuje veľké plátna
o snoch, túžbach, hľadaní a nádeji, o svetle života, o ceste, zdanlivo
vedúcej nikam, maľuje univerzálne
posolstvá ľudstvu, tak ako ich pochopil a vidí. Jeho obrazy sú rozprávkou. Poetikou ľudskej ﬁgúry,
farby a voľnosti.
Je úspešným a u študentov obľúbeným pedagógom. Jeho výsledky v tejto oblasti sú jedny z najlepších. On totiž dokáže odovzdať
študentom to podstatné.
Životopis
Narodil sa 8. marca 1953 v Levoči.
Vysokú školu výtvarných umení
absolvoval na oddelení voľnej graﬁky a knižnej ilustrácie u prof. Albína
Brunovského v roku 1977.

V roku 1999 získal III. cenu v súťaži o Najkrajšiu známku sveta
Grand Prix de l´Exposition WIPA
vo Viedni za známku Ľudovít Štúr
spolu s autorom výtvarného návrhu Jozefom Balážom. Od roku
1986, kedy rytecky realizoval svoju
prvú poštovú známku a od roku
1993, kedy vytvoril prvú známku
Slovenskej republiky, sa ním zrealizované známky objavujú vo verejných ﬁlatelistických anketách na
prvých miestach. V roku 2004 mu
bol udelený francúzsky rad Rytiera
umenia a literatúry.
Zúčastnil sa desiatok samostatných a kolektívnych výstav nielen
doma, ale i vo svete. Jeho diela sú
v prestížnych zbierkových fondoch
doma i v zahraničí.
Doc., akad. mal. Martin Činovský,
Art.D. žije a tvorí v Bratislave.
Dnes
Je len niekoľko európskych štátov,
ktorých známky majú pre ﬁlate-

M. Prekop, olej na plátne
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listov a nielen pre nich nesmiernu
hodnotu. Sú to známky, malé graﬁcké formy, umelecké diela s jednoznačne najväčším celosvetovým
dosahom na diváka, tvorené klasickými ryteckým postupmi.
V minulom roku dostal Martin
Činovský za rytinu známky k výročiu Žilinskej Synody najvyššie
ocenenie – Prvú cenu v súťaži
o najkrajšiu rytú poštovú známku
Európskej únie, Grands Prix de
l’Art Philatélique, Bruxelles. Tým
sa oﬁciálne stal najlepším rytcom poštových známok.
Martin Činovský je nositeľom
„Identiﬁkačného kódu Slovenska.

Miloš Prekop
Miloš Prekop má čarovný maliarsky talent. Nadväzuje na kvalitu
minulých desaťročí i dávnej histórie
európskej kultúry. Maľuje súčasné
umenie tak, ako ho potrebuje vyjaviť. Venuje sa myšlienke, téme,
pri ktorej zostáva určitú dobu. Tak
vznikajú jeho neopakovateľné cykly.
Chce nimi osloviť ľudí. A on to vie.
Do umeleckého života Slovenska
vstúpil hneď po absolvovaní vysokej školy. Venuje sa propagačnej
graﬁke a širokému spektru služieb,
ktoré s ňou súvisia. Vďaka tomu
dosiahol zdanlivo slobodu a voľnosť pre vlastnú maliarsku tvorbu.
Niekoľko etáp v jeho doterajšom
tvorivom vývoji odkrýva nielen rozsah jeho tvorivých ambícií, ale aj
umeleckú potenciu a schopnosti. Výtvarný prejav je preňho vždy
akoby poznaním z inak cíteného
sveta. Nachádza v ňom sám seba.
Nesmierne si však vážim, že sa
usiluje priblížiť v umení zdanlivo
zložité ľuďom. Vo výtvarnom prejave je všetko pochopiteľné. Záleží
na divákovi.
Akceptovanie kontinuity je logickým predpokladom nového. Miloš
Prekop študoval abstraktnú maľbu
cielene, premyslene a dlho. Sprvu
používal tmavé, až monochrómne
tóny. Pre väčší dojem v monumen-
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M. Prekop: Portrét Dürrera (podľa autoportrétu A. Dürrera)
tálnych rozmeroch. Pri veľkých
rozmeroch svojich obrazov už
zostal. Autorova abstrakcia bola
sprvu tmavo vážna, neskôr dynamická, žiadostivá. Dnes sa zmenila
na farebne mäkkú, dostáva ju do
polohy harmónie a pokoja. Je to
významová abstrakcia, ktorá mení
abstraktnú obrazovú plochu potretú farbami nenásilnou plasticitou
a malými inofarebnými, často významovými prvkami v nej.
V ďalšej sérii obrazov hľadá
cez minulosť základy tohto sveta.
Nemôže pritom vynechať archetypy histórie ľudstva. Vlnovku, trojuholník, štvorec, kruh. Geometrické
tvary, ktoré mali v symbolike i myslení ľudí svoje významy.
Tvorba Miloša Prekopa je originálna. Predovšetkým tvorba posledných piatich rokov. Objavil pre
ľudí krásu “remaku”. Približuje silu
umeleckých osobností. Pretvára
ju. Mimoriadne úspešne a tvorivo.

M. Prekop: Žena s perlovou náušnicou (Pocta Vermeerovi)

Čisté farebné plochy. Expresívne
štúdie. Tvarová jednoznačnosť.
Vznikajú obrazy, ktoré majú v sebe
vnútorné zaujatie, silu, náboj, ktorý
fascinuje, a krásu. Umenie Miloša
Prekopa je na dnešnej výtvarnej
scéne ojedinelé. Charakterizuje ho
autorský rukopis, ktorý je už dnes
osobitý a charakteristický pre jeho
tvorbu vôbec.
Životopis
Miloš Prekop sa narodil v roku
1967 v Cíferi. Po vyštudovaní PdF
UK v Bratislave, odbor výtvarná
výchova, sa začal cielene venovať
maľbe a tvorbe objektov. V Trnave
založil graﬁcké štúdio a s ním aj
And Galériu, kde pravidelne usporadúva výročné výstavy trnavských
výtvarných umelcov. Zúčastnil sa
viacerých samostatných a kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu
obdržal viaceré ocenenia doma
i v zahraničí. Je nositeľom bron-

zovej medaily Talianskeho parlamentu. Jeho výtvarné diela sa
nachádzajú v súkromných zbierkach v Európe, ale aj mnohých
ďalších štátoch sveta.
Žije a tvorí v obci Cífer-Pác
a v Trnave.
Dnes
V januári tohto roku pripravil Miloš
Prekop veľkorysú výstavu, na ktorej vystavil temer sto svojich prác
z obdobia piatich rokov. Jej názov
45 : 9 – 5 naznačuje veľa. Výstava
mala veľký ohlas. Jeho tvorba tak
vstúpila do kategórie najlepšej, kde
dominuje jeho autorský kontakt
s divákom.
Miloš Prekop je nositeľom „Identiﬁkačného kódu Slovenska“.
Autor je teoretik a historik umenia
Fotografie Ľuboslav Moza
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Saša
Švolíková

Zuzana
Štancelová

Saša je výtvarnice, která před
lety přišla studovat do Prahy –
zůstala, vdala se a žije tu i se
svými třemi dětmi.
Mohla bys na úvod sama charakterizovat svoji profesi? Čím se
cítíš být, jsi stále ještě scénografkou?
Som univerzálna výtvarníčka, viac
sa teraz cítim byť ilustrátorkou. Skôr
sa zaoberám knižnou kultúrou ako
divadlom.
Odkud pocházíš?
Z Bratislavy.

Máš nějaký výrazný a krásný zážitek ze svého raného života na
Slovensku?
Som jedináčik. Môj otec bol hudobný skladateľ Ilja Zeljenka. Moje prvé
spomienky sa točia okolo neho
a okolo spoločnosti, ktorá chodila
k nám domov.
Najväčší zážitok boli výlety s ním
do lesa. V Malých Karpatoch sme

mali chatu. Chodievali sme po okolí. Otec ma učil spoznávať rastliny
a huby. Listovali sme v atlasoch.
S deťmi som sa veľa nehrala, kamarátov som mala málo až do
strednej školy. Pamätám sa, že celé
detstvo som prežila v tej harmónii
s prírodou. Pri chate sme mali velikánsku záhradu. Tam som sa väčšinou hrávala sama. Niekedy som si

Ilustrace knihy Stvoření Ranga Dunga, Příběhy a pověsti lovců lebek z Bornea (Argo, 2003)
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Ilustrace knihy Jamese Joyce Kočka a čert (Argo, 1999)
odniesla stoličku do húštiny a čítala
tam. Inokedy som len tak sedela
a rozmýšlala, alebo som si kreslila.
Pre ostatné deti som bola možno
trošku čudná, spolužiaci na základke ma príliš nebrali. Nebola som ten
správny športový typ.
Všetko sa naraz zmenilo, keď sa
mi podarilo dostať na Strednú umelecko – priemyselnú školu (SUPŠ)
v Bratislave. Vyštudovala som obor
aranžérstvo – výstavníctvo. Mali
sme výborných učiteľov, napríklad
Ruda Filu, Milana Bočkaya alebo
Vlada Kordoša. Výuka mala úroveň
ako na vysokej škole. Začalo to ale
už na ĽŠU u Mariána Mudrocha,
s ktorým bola veľká zábava. Navyše to bol on, kto vo mne objavil
nejaké výtvarné vlohy a spôsobil, že
ma to vôbec baví.
Proč jsi se rozhodla jít studovat do
Čech?
Túžila som zaoberať sa priestorom
a architektúra sa mi zdala príliš
technická a zložitá. Vymyslela som
si, že pôjdem študovať scénograﬁu,
ale ten rok sa v Bratislave tento odbor neotváral.
Bol tu aj druhý dôvod odísť
z domu od rodičov. Neviem, či to
bola revolta. Ako dcéra slávneho
skladateľa ma všade tak predstavovali. Na to som začala byť alergická. Zdalo sa mi, že musím zmiznúť
a začať anonymná, od začiatku,
niekde inde. Chcela som byť úplne
normálny človek, ktorého nikto ne-

pozná. Aj k tomu došlo a nebolo to
ľahké.
Vo vlaku so mnou do Čiech cestovali aj moji spolužiaci zo strednej
Tomáš Žižka a Miro Pogran. Všetci
sme nastupovali na rôzne vysoké
umelecké školy.
Mala som osemnásť rokov, keď
ma v Prahe zobrali na DAMU. Nastúpila som na divadelný odbor, napriek tomu, že som nemala ani potuchy, čo divadlo vo skutočnosti je.
Najprv som bola veľmi prekvapená,
všetkým, prostredím, správaním
ľudí a nikto sa so mnou nemaznal.
Na škole som bola takmer jediná
Slovenka. Moji spolužiaci boli veľmi intelektuálny ľudia, o veľa rokov
starší ako ja, v mnohých prípadoch
už mali za sebou aj divadelnú prax.
V takejto konkurencii obstať bolo
naozaj veľmi ťažké. Nič iné mi nezostávalo, ako sa ostrieľať. Po nejakej dobe som prestúpila na katedru
bábkarstva Akadémie múzických
umení, kde som sa cítila oveľa lepšie. Prostredie bolo veľmi priateľské
a tvorbou bábok sa zaoberám dosiaľ.
Po absolvování divadelní fakulty
jsi v Praze zůstala. Jak se se tvůj
život dál vyvíjel?
Zobrala som si Mira Švolíka, fotografa, absolventa FAMU. Obaja sme tu mali pracovné kontakty
a prvé zakázky, tak sme si povedali,
že skúsime zostať v Čechách, možno nie nadlho. Hneď po škole som

čakala Terezku. V tom čase republiku rozdelili a my sme sa znovu mali
rozhodnúť, čo teraz. Obaja máme
české i slovenské občianstvo. Čím
dlhšie tu človek zotrváva, tým väčšia je pomyselná priepasť, ktorú by
sme museli preklenúť, keby sme
sa chceli vrátiť. Ak chcete pracovať
v umeleckom odbore, je dôležité
rozvíjať pracovnú oblasť a kontakty.
Keď sa nevrátite v tú pravú chvíľu,
už to nejde. A tak sme zostali. Všetky naše tri deti sa narodili tu.
Co považuješ za svůj největší profesní úspěch za celou tu dobu, co
se věnuješ výtvarné tvorbě?
Môj najväčší profesijný úspech je,
že sa mi podarilo robiť knižky a postupne som prenikla do tejto vyberanej spoločnosti. Lepšiu prácu
si nedokážem predstaviť. Som zamestnaná vo vydavateľstve Argo,
kde robím technickú a výtvarnú redaktorku. Kontaktujem výtvarníkov
a komunikujem s nimi, následne sa
starám o výrobu kníh. Vďaka tejto
profesii som sa zoznámila s mnohými ľuďmi, za sebou mám veľké
množstvo ilustrácií. Napríklad som
vytvorila ilustrácie do kníh poézie
edície Mocca nakladateľstva Dokořán autorov ako sú Puškin, Havlíček-Borovský, Orten, Kolář, Cvetajevová, ďalej do celoilustrovanej
knihy „Vyznání ospravedlněného
hříšníka“ od Jamesa Hogga alebo Saroyanovho „Tracyho tygra“.
Teraz to vidím i z tej druhej strany.
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ROZHOVOR
Ilustrace připravované knihy Marky
Míkové Tak jdem (Argo)

Výtvarníkov sú tisíce, obchádzajú
redakcie a ponúkajú sa. Je veľmi
ťažké uspieť.
Divadlo ma strašne baví, čím
dlhšie ho robím, tým viac ho mám
rada. Vždy, keď mám prácu pre divadlo, hovorím si, že ma scenograﬁa baví ešte viac ako obrázky. Lenže ja som mala malé deti, venovala
som sa len samotnej práci, už menej spoločenskému životu v popremiérových baroch a stretávaniu sa
s dôležitými ľuďmi. Kontakty v tejto
oblasti sa postupne bohužial prerušili. Spolupracujem hlavne s Markou Míkovou, ktorá ma pozná už zo
školy. Hovorí sa, že už tam sa tvoria
tímy, ktoré vydržia celý život. Práca
s ňou je zaujímavá, hravá a tvorivá.
Velmi ma naplňuje.
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Už jsi v Praze více než dvacet let,
co si myslíš o společnosti kolem
sebe, ve které žiješ?
Ja žijem izolovane, v privátnom
svete okolo nakladateľstva Argo,
okolo umenia a divadla. Hovorím
si, že mám veľké šťastie, pretože
toto je trochu môj skleník, ktorí ma
chráni. 10 rokov sme žili na Žižkove, teraz tam pracujem. Poznám tu
rôzne krčmy a ľudí v nich. Cítim sa
tu dobre. Posledný rok ešte chodím tancovať argentínske tango,
čo je ďalšia komunita, s ktorou sa
stretávam, ale tá je dosť medzinárodná. S ostatnou spoločnosťou sa
vlastne nestýkam, veľa problémov
už neriešim. To ale neznamená, že
nevnímam, čo sa okolo deje a že
som voči tomu nevšímavá. Nepáči
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sa mi, že sa spoločnosť rúti do konzumu a ľudia sa posudzujú podľa
ich schopnosti presadiť sa ekonomicky. To, že boli umelci braní ako
príživníci, sme tu už mali. Tak isto
komunistická diktatúra len zmenila meno. Teraz tu máme diktatúru
a cenzúru konzumu. Každý, kto
chce pracovať v užitom umení, sa
s tým skôr, či neskôr stretne.
Mohla bys nás na závěr pozvat na
to, co právě připravuješ?
V súčasnosti pripravujeme s Markou Míkovou divadelnú inscenáciu
na motívy knihy Letopisy Narnie pre
divadlo Bajka v Českom Těšíne.
Prostredie tohto mesta sa mi veľmi
páči, lebo je multikultúrne. Aj ľudia
v dielňach hovoria po polsky, po
česky, po slovensky. Predstavenia
sú naštudované ako v češtine, tak
aj v polštine, jazdí sa s nimi do Poľska. Odtiaľ si pozývajú výtvarníkov
a režisérov na hosťovanie. A nielen
to, sú otvorení celej východoeurópskej kultúre. Preto je tá scéna veľmi
zaujímavá. Tu v Prahe se z nejakej
čudnej averzie z minulých dôb ľudia orientujú prevažne na západné
vplyvy a úplne sa zabúda na tie východné, ktoré by nám možno aj boli
bližšie. V Českom Těšíne vnímajú
prelínanie kultúr ako niečo normálne. Prichádzam tam vždy na štyri
dni, oblečiem si montérky a celý
deň trávim v dielňach. Mám to skôr
ako dovolenku.
A teraz vás konečne pozvem.
Predstavenie sa volá „Kouzelná
skříň“, premiéra bude už 11. februára.
S Markou Míkovou ešte chystáme jednu bohato ilustrovanú knižku
pre deti. Bude sa volať „Tak jdem“
a budú to tri rozprávky z Ameriky.
Mala by vyjsť už tento rok vo vydavateľstve Argo.
Děkuji za pozvání do divadla i za
rozhovor.
Autorka je výtvarnice a scénografka
Fotografie Oliver Švolík

KNIHY PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
Zuzana Štancelová, Helena Nosková
Kolotoč rozprávok
Pohádkové příběhy pro děti i dospělé s ilustracemi Zuzany Štancelové. Kniha je
určená dětem od 5 do 10 let, které rády čtou a malují, a to nejen slovenským
dětem v Čechách a na Moravě, ale i českým dětem se zájmem o slovenský
jazyk, kterému jistě porozumí i bez překladatele. A pokud by přece jen měly
potíže porozumět některým slovům, každá pohádka je doplněna slovníčkem.
94 stran, formát 172 x 240, pevná vazba, barevné ilustrace, cena 169 Kč
Magdalena Wagnerová
Tajemství zřícenin v Čechách a na Moravě
Každá zřícenina má svoji nezaměnitelnou, osobitou minulost a v propojení s historií kraje nabývá významných výpovědních hodnot. Může to být skutečný příběh, který se kdysi odehrál za silnými zdmi hradu a předurčil jeho zkázu, anebo
výjimečný host, který před dávnými lety hrad navštívil a jednou provždy určil
jeho charakter anebo přímo osud.
200 stran, formát 160 x 230, pevná vazba, barevné fotograﬁe, cena 299 Kč
Olga Krumlovská
Mystická místa Čech a Moravy
Menhiry, studánky, zříceniny a další krásy naší vlasti nemusí sloužit jenom jako
cíl romantického výletu. Víme-li, jak na to, můžeme z těchto mystických míst
čerpat přírodní či kosmickou energii, která může pozitivně ovlivnit naše tělesné
i duševní zdraví a náladu.
176 stran, formát 160 x 230, pevná vazba, barevné fotograﬁe, cena 299 Kč

Veronika Rubínková
Prokletá místa Čech a Moravy
Veronika Rubínková předkládá čtenářům přes dvacet nejznámějších, ale i méně
vyhlášených míst, která si zaslouží označení „prokletá“, takže pokud vás láká
nasávat děsivou atmosféru těchto míst v bezpečí svého domova, poslouží vám
tato kniha jako ideální prostředník.
256 stran, formát A5, pevná vazba, černobílé ilustrace, cena 299 Kč

Knihy si můžete objednat na e-mailové adrese
nakladatelstvi@plotknihy.cz
nebo na telefonním čísle +420 220 516 196.
Kompletní nabídku vydaných i připravovaných titulů
naleznete na stránkách www.plotknihy.cz.

