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Ondra Pýcha představuje na vernisáži Lucii Bílou

Čtenářům České besedy dobře známá au-
torka zajímavých článků a též  půvabných spole-
čensko-historických románů s tematikou národ-
ního  probuzení v západních Čechách - Ma-
rie Korandová - opět vydala  knížku. Ten-
tokrát pro děti s názvem Pročpohádky.
Na bratislavském klubovém večeru, kde
toto své poslední dílo  představila, pro-
zradila inspiraci: jde o drobná vyprávění
odpovídající na otázku Proč? Proč jsou
kytičky tak hezké? Proč je  žena jiná než
muž? Proč je na světě bída? Proč ostruži-
na  nezmrzne?

 Tak a podobně se ptali lidé od nepamě-
ti ve všech  lidských kulturách. A všude nalé-
zali odpověď ne v logice věci, ale  prostřednic-
tvím naivně poetického popisu. Autorka dále
vysvětlovala, že v dávných dobách byly tyto pří-
činné pověsti  rozšířeny po celých Čechách i
Moravě, ale postupem civilizace a  nových vě-
deckých názorů na svět tyto drobné útvary, šíře-
né hlavně  ústním podáním, rychle mizí. V 19.a
začátkem 20. století se ještě  běžně vyskytovaly
na archaickém Chodsku, ale pro svou stručnost

Výstavní premiéra českého fotografa Ondře-
je Pýchy se setkala na Slovensku s velkým zá-
jmem. Také proto, že mladý autor fotografuje
pěvecké a herecké hvězdy i další známé osobnos-
ti z celého světa.

“Začínal jsem s fotografováním sportovních
akcí, koncertů a nabízel do novin i časopisů. Pro-
tože mi je uveřejňovali, podněcovali mě k této čin-
nosti, která mě mnohem víc lákala. Časem mi
začaly z redakcí přicházet požadavky na kon-
krétní lidi, a tak jsem se přeorientoval na jejich
portrétování. Už fotím jen lidi,” zdůvodnil nám na
vernisáži s názvem Lidi! 28letý Pražák.

Na výstavu, která potrvá do 18. ledna, vy-
bral přes 40 fotografií. Mnohé z nich jsou velko-
formátové. Na nich svérázným pohledem před-
stavuje herce Jana a Zdeňka Svěrákovy, Tomáše
Hanáka, Jana Třísku, Bolka Polívku, Vilmu Ci-
bulkovou, Annu Geislerovou, zpěváky Dana
Bártu, Celine Dion, Allanis Morissette, Janu

Kirschner, Annu K.,
Daru Rolins, Janu
Kratochvílovou, býva-
lého prezidenta ČR
Václava Havla, fotba-
listu Tomáše Rosické-
ho, modelku Simonu
Krainovou a jiné cele-
brity.

Už několik let fo-
tografuje Lucii Bílou,
s níž jsou dobří přáte-
lé. Čerstvá zlatá slavi-
ce nechyběla na brati-
slavské vernisáži v ga-
lerii Z v Zichyho pa-
láci, kde zazpívala ně-
kolik písní.

Ondřej Pýcha ab-
solvoval Střední prů-

myslovou školu grafickou a je rád, že fotografic-
ká záliba z doby dětství se mu stala povoláním. I
přes mladý věk se zařadil mezi nejúspěšnější sou-
časné české portrétní fotografy. Je autorem přes
sta obalů hudebních nosičů populárních inter-
pretů jakými jsou, kromě výše zmíněných, Jiří
Suchý, Lenka Filipová, skupina Lucie, J.A.R.,
Chinaski aj. V minulém roce byl s dalšími 11
českými a slovenskými fotografy zařazen do pu-
blikace Osobnosti české módní a reklamní foto-
grafie.

Pavol Erdziak
Foto: autor

 Proč Pročpohádky?

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběra-
telů jako byl  např. Hruška, Baar, Kajer, Němco-
vá, Erben. Paní Korandová  vzpomíná: “Moje
babička, která pocházela z rázovité Stráže u
Domažlic, znala takových vyprávění spousty.
Maminka mi jimi  nejednou krátila dlouhé zim-

ní večery. Velice zaujaly mého prvního  vnuka a to
mě přivedlo na myšlenku posbírat na co si vzpo-
menu a  vrátit Pročpohádky tam, odkud přišly.
Na mé milé Chodsko.”

Neméně zajímavá - vedle obsahu knihy - je
geneze jejího vydání. Nadějný sponzor, spolu-
majitel Schmidtbanky, tragicky zahynul.  Plzeň-

ská pobočka tohoto bavorského peněžního
ústavu byla zrušena.  V důsledku toho přišla
o místo i paní Vlasta Nosková, která měla
na starosti finanční zabezpečení vydání. Ta
se však nevzdala. S  úctyhodnou energií
oslovila přes sto firem a soukromníků s pros-
bou  o finanční výpomoc. Argumentovala
jedinečností textů a poukazem,  že tyto li-

dové legendy rychle mizí z povědomí národa.
A tak se  peníze pomalu sbíraly. Zůstala však

značná částka, kterou si tato  rázná a oduševně-
lá Chodka jednoduše vypůjčila. Knížka vyšla i
s překrásnými ilustracemi akad.malíře Josefa La-
dislava Jíchy.  Autorka textu i ilustrátor se vzdali
nároku na honorář. Navzdory  záplavě dětské
literatury je první vydání Pročpohádek rozebrá-
no. K  Vánocům 2003 vyšlo druhé vydání. Vlas-
tenecké trojici, která se  zasloužila největší mí-
rou o zachování této části národního  dědictví,
patří úcta i dík.

 Marta Hrušovská

Ondra Pýcha a jeho lidéOndra Pýcha a jeho lidé

Mozaika
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Historie

Návštěvníci filmů a televizní diváci si především
zapamatují představitele hlavních rolí a děj, málokdy
se zajímají o režiséra, bez něhož by filmy nebyly.
Každý režisér vtiskne do svých filmů svou pečeť, kte-
rou se odlišují od jiných režisérů. Vláčilovo dílo
bylo silně ovlivněno jeho zájmem o historii, ale i
vztahem k přírodě. Neuvěřitelný cit pro obraz
snímaného prostoru a výtvarnou složku děl mu
otevřely cestu k novým výrazovým možnostem
filmové řeči v kontextu se zvuky, s kompozicí a s
rytmem. Byl nositelem snad všech cen, které se
udělovaly. Byl vzdělaný, přátelský, ale i “lihumil”,
způsobující při natáčení různé zapeklité situace.
Když začátkem roku 1996 odevzdával v Lucerně
jako první prezident České filmové a televizní
akademie jednoho z Českých lvů, měl okno. Pře-
sto většina obecenstva tvrdila, že byl milý. Jinému
by nic takového neodpustili.

František Vláčil (19.2.1924 - 27.1.1999) se
dostal k filmu po studiu estetiky a dějin umění na
brněnské filozofické fakultě. Už tenkrát spolupra-
coval se skupinou kresleného a loutkového filmu a
tam se také seznamoval s filmovou technikou.
Koncem 50. let přišel pracovat do Filmového
studia Barrandov, kde se hned prosadil svým hra-
ným debutem ze současnosti - lyrickou filmovou
básní Holubice. Tímto dílem získal mnohá oceně-
ní na filmových festivalech. V dalším období se
usiloval vystihnout klíčové momenty ve formová-
ní českého charakteru. K historické tematice se
poprvé dostal filmem Ďáblova past - dramatickým

Světově uznávaný zakladatel
genetiky Johann Gregor Mendel
Tato osobnost byla na počátku života úzce spjata s okresem Nový Jičín, s regionem Poodří na severní

Moravě. Dne 20. července 1822 se v rodině sedláka v Heizendorfu (dnešních Hynčicích, jež jsou
součástí obce Vražné) narodil Johann Mendel. Jeho mateřštinou byla němčina. V roce 1840 se zapsal
na filozofii v Olomouci, tři roky nato byl přijat jako novic do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na
Starém Brně. A tehdy obdržel řádové jméno Gregor (česky Řehoř). Po skončení teologických studií
v Brně navštěvoval přednášky z oboru zemědělských věd. Chtěl se stát profesorem na středních ško-
lách, a proto dále studoval na univerzitě ve Vídni. Ovšem pro nezdar u zkoušek studia nedokončil. Je
paradoxní, že byl velice slabý v biologii.

V roce 1856 Mendel provedl v Brně první experimenty s křížením hrachu ... Ve starobrněnském
klášteře totiž ze záliby převzal zahrádku po F. M. Klácelovi a pěstoval různé druhy rostlin. Současně
studoval Darwina a přišel na myšlenku křížení rostlin. Křížil květiny i stromy, hlavně však hrách. O své
práci si vedl přesné záznamy. Navíc zahájil meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve
Vídni, jimž se věnoval až do konce svého života.

Po ukončení pokusů s hrachem přednesl Mendel v únoru a březnu 1865 příslušníkům Přírodověd-
ného spolku v Brně teorii přenosu dědičných jednotek - bylo to devět let po vydání Darwinovy knihy “O
původu druhů”. Pak v roce 1866 vyšla Mendelova práce “Versuche über Pflanzen-Hybriden”. Roku
1868 byl zvolen za opata a preláta augustiniánského kláštera v Brně a následujícího roku se mu
dostalo pocty v odborných kruzích. Byl zvolen viceprezidentem Přírodovědného spolku v Brně a pokra-
čoval v přednáškové a publikační činnosti. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 9. ledna 1884
zemřel. Pochován byl do hrobky augustiniánů na brněnském ústředním hřbitově. Rekviem v kostele
dirigoval hudební skladatel Leoš Janáček.

Přestože Mendel zveřejnil výsledky své práce již v roce 1865, až po jeho smrti, někdy kolem roku
1900, dospěli k stejným závěrům na poli dědičnosti vědci jiných zemí (Hugo de Vries, Carl Correns,
Erich von Tschermak). Ti zkoumali Mendelovo dílo a Mendela prohlásili za objevitele zákonů dědič-
nosti a zakladatele genetiky. Tak se zrodil mendelizmus - směr genetiky, studující průběh dědičnosti
znaků, které se při křížení přenášejí na potomstvo. Pojem gen se užívá od roku 1909, kdy začal být
prosazován k označení tzv. dědičných částic.

Uznání Mendela se střídalo s nepochopením, jeho věci byly dokonce ničeny. A dlouho se o něm
dokonce nesmělo hovořit. V Novém Jičíně stojí v Smetanových sadech Mendelův pomník (od Josefa
Obetha z roku 1931), rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích je upraven jako
památník (od roku 1965, s expozicí Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně). A na požární
zbrojnici, v sousedství Mendelova domu, jsou umístěny dvě pamětní desky (německá z roku 1902 a
česká z roku 1915). Mendel svými objevy předběhl dobu.                                               Jana Ottová

Připomínáme si ...
1.1.1969 - vstoupil v platnost zákon o Čes-

koslovenské federaci
3.1.1924 - zemřel básník Jiří Wolker
4.1.1859 - narodil se spisovatel Karel Vác-

lav Rais
1874 - narodil se Josef Suk, skladatel

pozdního romantizmu, člen Čes-
kého kvarteta

7.1.1994 - zemřel Emil Radok, režisér a vý-
tvarník, spolutvůrce Polyekranu
a Laterny Magiky

19.1.1969 - zemřel Jan Palach, student, který
se upálil na protest proti okupaci
Československa v srpnu 1968

21.1.1904 - premiéra opery Leoše Janáčka
Její pastorkyně

1934 - narodila se jazzová zpěvačka Eva
Olmerová

23.1.1969  - zemřel hudební skladatel Jaro-
slav Křička

1999  - zemřel spisovatel Jaroslav Fo-
glar

26.1.1909 - narodil se chirurg Jan Navrátil,
který jako první v ČSSR uskuteč-
nil operaci srdce použitím mi-
motělního krevního oběhu

27.1.1999 - zemřel filmový režisér František
Vláčil

31.1.1984 - byla v Institutu klinické a experi-
mentální medicíny v Praze pro-
vedena první transplantace srd-
ce

František Vláčil - básník českého filmu

příběhem střetu fanatického kněze a moudrého
mlynáře z první poloviny 18. století. Vrcholem
v obrazové formě byla ovšem jeho volná historická
trilogie Markéta Lazarová, Údolí včel a Adelheid,
přičemž film Markéta Lazarová je dodnes považo-
ván za jeden z nejlepších českých filmů všech dob. Je
kongeniální interpretací baladistického románu
Vladislava Vančury, v němž jde o loupeživé rytíře,
středověké násilí a hrubost, ale také o lásku, o
hluboký citový vztah, kvůli němuž se hrdinka fil-
mu zřekne své lásky k Bohu, jemuž byla zaslíbená.
Příběh se odehrává v 13. století. Jako protagonist-

ku si F. Vláčil vybral tenkrát šestnáctiletou Magdu
Vášáryovou. Sama o režisérovi říká: “Díval se na
mne a skrze mne. Nebyl velmi sdílný. Chodil po
“placi”, organizoval práci, občas se u mne zastavil
a něco mi řekl. O zlodějích, králích, Přemyslovi
Otakarovi II. Dodnes ovládám historii 13. století
nejlíp z celých dějin. Bála jsem se ho, pozorovala
jsem ho, někdy jsem ho i nenáviděla. Nikdy jsem
neuměla odhadnou, co si myslí a co řekne. Když
jsem koketovala, zdvihl obočí a úsečně zavrčel -
nech toho.”

Ano, pan Vláčil natočil slavné filmy, ale byl
jiný. Byl zvláštní. Šokující. Snad bychom mohli
přemýšlet o tom, jestli byl podivín proto, že byl
geniálním filmařem, anebo mohl být géniem pro-
to, že byl jiný. Nepřizpůsobivý. Kašlal na pocty,
na řečičky. Byl uzavřený v sobě a byl sám. Žil tak,
jak chtěl. František Vláčil je navzdory své neko-
munikativnosti právem označován za básníka čes-
kého filmu. Jeho filmy jsou nejen hlubokomyslné,
ale také poetické. Film pro Vláčila představoval vy-
právění obrazem - vybíral si látky, které mají v sobě
vizualitu už ve svém zárodečném stádiu. Jeho básnic-
ký obrazový rukopis je však jen zprostředkovatelem
dalšího vyprávění, čistě racionálního, filozofujícího
nad naléhavými otázkami bytí člověka.

Erika Schmidtová
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Naše příběhy

“Promiňte, že vás obtěžuji u jídla,” říkám panu
Františku Tajmrovi, když jsem vstoupil do jeho
bytu. Otevřít mi totiž přišel s kouskem tmavé-
ho chleba v ruce: “Klidně dojezte,” vybízím ho,
když mě usadil do křesla v obývacím pokoji, “já
počkám.”

“Nakonec, je to vhod, že právě jím,” říká, “vždyť
budeme mluvit o chlebu, ne?”

Měl pravdu. Za Františkem Tajmrem do jed-
noho panelákového bytu na Ťahanovském sídliš-
ti v Košicích jsem přišel proto, abychom si popo-
vídali o českém chlebu. V současnosti třiaosm-
desátiletý František Tajmr je synem pekaře Fran-
tiška Tajmra, pocházejícího z Červeného Kostel-
ce, který v roce 1924 učinil závažné životní roz-

hodnutí. Tenkrát zjara se v Národní politice do-
četl, že úředníci, železničáři, zaměstnanci pošty,
důstojníci a další Češi, v Košicích bydlící v tzv.
Malé Praze a okolí, nemají českého pekaře, kte-
rý by jim napekl oblíbený český žitný chléb
s chutnou hnědou kůrkou. František Tajmr se
rozhodl: přijel do Košic, na Josefské ulici koupil
nezastavěný pozemek. Postavil na něm pekárnu,
u specializované firmy v Praze objednal paro-
strojní zařízení a na podzim téhož roku pro ko-
šické Čechy už pekl žitný chléb, na jaký byli
z domu zvyklí.

František Tajmr, sedící vedle mne ve svém
obývacím pokoji, si z krajíčku chleba ukrojil další
malé sousto a povídá:

“Co bych o tatínkovi jenom mluvil, podívejte
se na fotografie, které po něm zůstaly,” vstal, ze

V čem bylo tajemství nezapomenutelné chuti českého chleba pekaře Františka Tajmra

Žitný chléb s hnědou kůrkouŽitný chléb s hnědou kůrkou
skříně vyndal album. Před námi se začal odvíjet
životní příběh jednoho Čecha, tak podobný ži-
votním osudům mnohých dalších, kteří v průbě-
hu první Československé republiky přišli na Slo-
vensko. “Tohle je pohled na cihlové bloky košické
Malé Prahy, jak jsme je viděli z okna našeho
pekařství,” ukazuje časem zežloutlý obrázek, “ a
tohle je pohled na naše pekařství z ulice, toto je ta
vynikající pekařská pec, na další fotografii ná-
kladní automobil plně naložený naším chlebem.”

“Tahle je zajímavá,” ukazuji na skupinku lidí,
sedících na korbě nákladního automobilu.

František Tajmr pomalu, připadalo mně, že
až důstojně ukrojil další kousíček chleba, vložil
do úst a říká: “Tatínek vlastnil jednuapůltunovou
škodovku a s ní rozvážel své pekařské výrobky po
Košicích. V neděli na automobil nasedli zaměst-

nanci pekárny i
sousedé a spo-
lečně vyjížděli na
výlety do okolí
Košic. Tato fotka je
z výletu do Herlan.”

V první republice se Tajmrovo pekařství
v Košicích stalo pojmem. František Tajmr se vy-
pracoval na druhého největšího výrobce chleba a
pečiva ve městě, zaměstnával osmnáct pekařů a
pekařských dělníků, své výrobky prodával na
několika místech.

“Jak toho dosáhl?” se zájmem se ptám pana
Františka Tajmra, který pamatuje detaily otcova
podnikání.

“V první řadě to byl jeho vztah k práci. Tatí-
nek vstával ve dvě v noci a vlastnoručně zadělával
kvasy. Žitnou mouku dovážel z Čech, aby byla
zaručena ta správná chuť českého chleba. Vše,
co dělal, dělal s láskou a maximálně poctivě. Tak
se vypracoval až na místopředsedu Obchodní a
průmyslové komory v Košicích. “Žel,” pan Franti-
šek přestal mluvit, dlouhou chvíli mlčel, pak
s rozechvělým hlasem řekl: “žel, přišel nešťastný
rok 1939 s osudným Mnichovem, museli jsme
v Košicích vše nechat a vrátit se do Čech.”

Snědl poslední kousek chleba, z bílého ubru-
su pečlivě posbíral i ty nejmenší drobečky, vložil
je do úst a jakoby na vysvětlení dodal: “Tatínek
mě i mé sourozence učil a vedl k posvátné úctě
k bochníku chleba, ke každé smítce, ke každé-
mu drobečku.”

Na kdysi známé košické pekařství zůstaly
jen vzpomínky a několik zažloutlých fotografií.
Ale vím, že na pověstné tajmrovy žemličky a
chutný žitný chléb s hnědou kůrkou dodnes vzpo-
mínají staří Košičané. A nejen Češi.

Jozef ČERVÍNKA
Foto: rodinný archiv F.Tajmra
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Jazyk

Jak se u nás mluvívalo
Moje babička, která se narodila v devatenáctém století, byla svérázná žena, která bez ohledu na

stávající měnu peníze vytrvale nazývala “krejcary”. Zvláště její zásluhou jsme jako děti slýchaly slova
a výrazy, o kterých jsme se až ve škole dozvěděly, že nepatří do spisovné češtiny.

Tak se ráno u nás “frištykovalo”, občas se vařila “cigórka” a zakousl se “cviboch”. Ze starého
chleba se dělaly “prezle”, nebo i dobrá polévka a ta když stála na stole, nabírala se “šofanem”. Vařené
brambory se sypaly pokrájeným “šnitlichem” a k tomu se pilo lahodné podmáslí, které zbylo, když se
stloukla “putra”. Výjimečnou lahůdkou byla zabijačka, kterou ovšem bylo zapotřebí předem “omeldo-
vat” na národním výboru. Nejvíce “šmakovaly” jitrnice, ale ani takový “presbuřt” nebyl k zahození.
Voda se nosila v “kýblu” a “lavór” sloužil nejdřív k umývání a starý i místo sáněk. Komu byla zima,
bral si teplé “fusekle” a my, děvčata, jsme si hřály ruce ve “štucu”. Věci na oblečení jsme měly uložené
v “kostnu”, to jen dospělí si je vytahovali z “almary”. Když jsme chtěly někam dosáhnout, vylezly jsme
na “štokrdle”. Poškozené věci se buď odnesly k řemeslníkovi do “ferštatu”, nebo se dostavil on sám i s
“vercajkem”. Někdy bral “foršus”, jindy ne. Když se do kamen pořádně “nahajcovalo”, tak i “biglajs”
na nich poskakoval. Za nákupem jsme běhaly do “kšeftu” a drobné jsme obyčejně “zkeltovaly”.
Kotrmelce přes “šraňky” občas odnesly knoflíky a tehdy pomohla “zichrajcka”. Děcka, vy nemáte
“sicflajš”, vzdychala potom babička, když jí přibylo zašívání.

Nepřišla jsem po svatbě na Slovensko úplně do cizího. Kdykoliv jsem tu zaslechla podobné, ba i
stejné výrazy, pomyslela jsem si, že nás ta naše bývalá republika spojovala víc, než si myslíme. Naše
babička už nežije, ale asi by řekla: máš “recht”.                                                Ludmila Sciranková

letí, co je špičkové a módní. In je pro celebri-
ty mimo jiné dosažení hvězdné image. In je
pro ženy třeba mamografie, pravidelné cviče-

ní, zdravá životospráva atd.
Nejlépe můžeme pojetí in

vysvětlit na tom, co je módní
v dámském odívání. Určitě šarmantní styl
safari, kde se prolíná ležérnost s elegancí.
Hitem letní sezony byly ležérní kalhoty, po-
dobající se pumpkám. Nedávno denní tisk
uvedl, že na módních přehlídkách se objevil
nový trend: svítící oblečení. Česká republika
je pátou zemí, kde byl italský vynález předve-
den. Svítící deštník prý bude stát 7100 Kč, a
to bez DPH.

Slovo out se u nás vyskytuje poněkud
řidčeji. Pokud je něco out, pak je to vnější,
stojící vně anebo zastaralé, odcházející a od-
plouvající, překonané či vedlejší, dokonce cizí.
Tedy pozičně kdesi na okraji, na podřadném
místě, až mimo. Celospolečenské trendy na-
značují, že out je kouření, požívání drog, ši-
kanování aj. A co je nemoderní v odívání?
Nebude to asi tak jednoznačné. Tak napří-
klad černou barvu hodnotí mnozí lidé jako
klasiku, ale někteří tvůrci módy prohlašují,
že s černou šup do koše, pokud nepůjdete
právě na pohřeb.

Z hlediska jazykového se slůvka in a out
dostala do češtiny jako krátká nesklonná slo-
va, nejčastěji nahrazující přídavná jména a
zastupující ve větné skladbě přívlastek nebo
příslovečné určení.

Jana Ottová

Jde nám často na nervy a nic ji nevyžene.
Někdy je vtipná, někdy méně, někdy je úplně
stupidní, ale co naděláme. Reklama využívá
výhodně třeba slangových výrazů. Týká se to
třeba slangových názvů peněz a slovních hří-
ček s nimi spojených. Objevila se hesla (dnes
se říká po anglicku slogany) na billboardech
(zase ta angličtina) při silnicích.

Chcete peníze na dřevo, nebo jen koupit
novou pilu? Chcete k moři, nebo jen půjčit
litr? A co třeba slangový výraz kilo pro sto
korun atd. Slovní hříčky a dobrá znalost aktu-
álních prostředků jsou pro reklamu nejlepším
vkladem. Většinou to ale bývají právě výrazy
módní a slangové.

My se vrátíme do slovníku češtiny spisov-
né a jeho současné podoby. Co se změnilo v
posledním desetiletí? Je toho dost. Některé
výrazy jsou nenávratně pryč a to proto, že zmi-
zely i věci, které pojmenovaly - třeba mávátko,
nástěnka, kádrovák, závazek, úderník, splnit
(překročit) plán aj. Zajímavé je, že se dál uží-
vají výrazy brigáda (přenos z vojenského termí-
nu do nám známého výrazu před lety provedla
ruština a my jsme takový význam přejali) i od-
vozeniny brigádník, brigádnice. Podniky stále
nabízejí, že přijmou studenty na letní brigádu
apod. Naopak některé výrazy z první republi-

Mezi zimní radovánky vždycky patřila i patří
zabijačka. Nevím, kdy byla prasata domestiko-
vána, ale čím větší prase, tím mělo menší šanci
přežít zimu. I když se dnes počítají mezi zimní
radovánky různé zimní sporty, převážná část hlav-
ně venkovského lidu k radovánkám řadí zabijač-
ku. Není symbolem ničeho, ani míru, ani poko-
je, ale zhmotňuje touhu všech lidí jednou za rok
se pořádně nacpat dobrotami, které zabijačka

Zimní radovánka - zabijačka
poskytuje. Té lidské touhy po jedění, té ještě
dávno konec není, když si takto dovolím para-
frázovat slova klasika. Právě nám sice růžové
čumáčky kosí prasečí choroba, přece jen se na-
jde na hospodářstvích dost prasat, jimž právě
hasne plamen života.

Zvyky, obyčeje a rituály jsou v každém kraji
jiné, ale přece jen je tu rozdíl v zužitkování i
rozdíly jazykové, jinak bychom je na jazykovou

stranu netahali. Na Slovensku
se prasata zabíjejí hlavně pro
maso a z něho vyrobené klobá-
sy. Jaternice a “krvavníčky” jsou

jaksi zbytkovým produktem. V Čechách se klo-
básy moc nedělají, maso se nacpe v podobně
prejtu do jitrnic (jaternic) a do jelit. Jistěže si
oba národy ze žaludku vyrábějí tlačenky, ale zů-
staňme u produktů, které mají na začátku i na
konci špejli. Jitrnice je pouze české slovo, jater-
nice je také správně, i když lid český dává před-
nost prvnímu pojmenování. Češi na Slovensku
ovšem už na jitrnice zapomněli, říkají jaternice v
lepším případě, v horším jaterníčky. Když byla
akce v Tescu, kde prodávali zlevněné (naši říkají
zlacněné) jaternice a “krvavníčky”, český lid na
Slovensku tam chvátal opakuje tato slova, aniž
si uvědomoval, že “krvavníčka” je čistě sloven-
ské slovo a v českých zemích by mu nerozuměli.
To tmavé se špejlemi jsou totiž jelita, tedy slovo,
na nějž si málokdo vzpomene. A ještě jeden drob-
ný rozdíl: když vám při pečení na Slovensku puk-
ne jitrnice, máte z toho rizoto, protože se pře-
vážně do jitrnic přidává rýže. Když se totéž stane
v Čechách, máte z toho prejt (maso a játra s
přidáním housky). Totéž se odehrává u jelit, v
nichž mimo housku najdete tu i tam i kroupy.
Bližší informace o zabijačce najdete ve Švejkovi,
kde vepřové hody líčí nenažranec Baloun. Ať už
vám to chutná líp tu nebo tam, jen neříkejte
krvavníčky a vraťte se k jelitu.

ESCH

Reklama - součást života
ky se vrátily. Z okruhu veřejné správy je to
obnovení výrazu starosta, radnice, obecní za-
stupitelstvo, daňový poplatník (nevrátil se ale
berní úřad - berňák). Z věcí denního života je
toho poměrně málo, přece však jistý návrat
(dnes se tomu říká obecně anglicky come -
back) mají slova označována ve starších slovní-
cích hodnotícím kvalifikátorem “dříve” veteš-
ník, zastavárna (frc), speditér; do aktivní slov-
ní zásoby se vracejí ale i výrazy jako aukce,
akcie, burza, dražba, tantiéma, dividenda, hy-
potéka aj. Po čtyřiceti letech ti starší tyto ná-
zvy oprašují v paměti, mladí se je poměrně rych-
le učí. Jazyk je a musí být odrazem reality.

ESCH

In & Out

I v běžném životě obyčejného smrtelníka,
který neovládá cizí jazyky, problesknou výpo-
vědi typu: Je to in. To druhé je out. Mnozí
s nás chtějí být právě in. Co
to však znamená?

Na začátku si vypomůže-
me latinou nebo angličtinou. In v podstatě
znamená v, uvnitř, tedy v proudu, něco v kaž-
dém případě opravdové, co patří k linii, co je
součástí trendu, co představuje hit. Někdo
poznamená, že je to co je na prvním místě, co
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10 let ČSnS

Bylo to koncem prosince 1993, končil termín
na volbu občanství po rozdělení státu. Košičtí Češi
založili svoji organizaci a tím trochu předběhli 8
ostatních regionů (v Bratislavě byl již několik měsí-
ců založen Spolek Čechů na Slovensku). Uplynu-
lých 10 let bylo naplněno intenzivní činností a
zcela v tomto duchu byl také závěr minulého roku,
jubilejního pro košickou regionální organizaci,
bohatý na množství programů.

V rámci Českých dní 2003 jich bylo v říjnu a
listopadu tolik, že jen některé z nich se vešly na
stránky České besedy v podobě samostatného člán-
ku. I všechny ostatní však byly velmi pěkné a stojí
za to se s nimi seznámit. Byl to především koncert
vokálního souboru z Karviné Quadricinium voca-
le Carviniense a nádherný zážitek z jejich inter-
pretace staré i moderní pěvecké tvorby českých i
světových autorů. Také klavírní duo našich členů -
L. Kojanové a P. Novotného nezůstalo úrovní
koncertu ve Státní filharmonii v Košicích nic dluž-
né své dobré umělecké pověsti.

Premiéru první velké akce pro veřejnost měl
místní klub RO ČSnS v Rožňavě a lze říci, že
velmi zdařilou, za účasti mnoha představitelů města
prezentoval oba ročníky malířského sympozia
Českého spolku Imprese Podzim/Jeseň. Výsled-
kem tradičně dobré spolupráce se Státní vědec-
kou knihovnou v Košicích byla zajímavá výstava
Čeští umělci a Slovensko, kterou díky jejímu umís-
tění v čítárně jmenované instituce zhlédlo množ-
ství návštěvníků.

Na vernisáži další výstavy Putování po sto-
pách Dobrého vojáka Švejka bylo neobvykle velké
množství návštěvníků určitě nejen proto, že spon-
zorská firma čepovala dobré pivo, ale hlavně pro-

Náš plán na rok 2004
Košická regionální organizace se svými dvě-

ma místními kluby chystá pro letošní rok celou
řadu zajímavých programů. Mnoho z nich má již
svou tradici a jsou každoročně velmi úspěšné -
majáles, svatováclavské posvícení, vánoční pro-
gram slova a hudby. Některé by měly zase být
úplnou novinkou, jako dětská výtvarná soutěž na
téma Česká pohádka. Dětem a mládeži chceme i
nadále věnovat zcela mimořádnou pozornost. Pro-
to bude i v tomto roce pravidelně pracovat dětský
klub a také dětská dramatická skupina. Doufáme,
že mnoho našich dětí se zapojí do soutěže, zamě-
řené na znalosti o České republice, kterou Český
spolek chystá spolu s Československým ústavem
zahraničním. Chybět nebude ani setkání s českým
Mikulášem. K velkým projektům bude i letos pa-
třit letní tábor a také Český ples, v pořadí již
jedenáctý. S obcemi, s nimiž jsme spolupracovali
při obnově legionářských památníků, chceme uspo-
řádat festival uměleckých souborů na počest vstu-
pu SR do Evropské unie. Závěr Českých dnů by
měl být vhodným termínem pro dlouho chystané
odhalení busty T. G. Masaryka (původně pouze) a
M. R. Štefánika. Připravujeme také několik vý-
stav, literární a hudební programy, programy spo-
lečenského klubu, sportovní a turistickou činnost.
K 10. výročí Českého spolku vydáme CD Ženské-
ho sboru a tria.

Košická “Nej...”
* Každým rokem má v košické veřejnosti největší ohlas Český ples. Podle nezaujatého mínění

prý proto, že má sice vysokou úroveň, ale nikdy není snobský. Přitažlivý je určitě také proto, že vždy
začíná v koncertním sále velkým hudebním programem, to je jistě mezi plesy zvláštností. Po deseti
letech je jasné, že myšlenka na jeho uspořádání se zrodila pod šťastnou hvězdou.

* Obnova čtyř památníků československého vojska a legionářů v okolí Košic a otevření naučné
stezky, právě tak jako pamětní tabule našeho krajana J. Poláka, má velký význam proto, že zacho-
vává důležité věci minulé pro budoucí generace. Takovým hezkým památníkem je také námi obno-
vená kaplička sv. Jana Nepomuckého, malý skvost v hlubokém lese nad Košicemi.

* Bez mladé generace by naše komunita neměla budoucnost, v tomto směru je tradice českých
letních táborů to nejvzácnější. Tam vznikl základ každé jiné práce s dětmi a mládeží, která se stále
rozšiřuje.

* Na práci ženského sboru a jeho tria je nejcennější láska a radost, s jakou jeho členky za 5 let
vytvořily poctivé dílo, systematické, cílevědomé zdokonalování sebe sama k prospěchu a potěšení
české komunity.

* I České dny v Košicích, které budou letos také oslavovat 10. výročí, nám dávají vždy znovu
příležitost ukázat krásu českého umění a jejich stabilní úspěch je tak trochu také úspěchem naším.

* V neposlední řadě je velkým úspěchem vzácný fakt spolupráce s mnoha jinými kulturními a
společenskými institucemi, s orgány měst a obcí, s jinými menšinami při realizaci našich projektů.
To vše nesmírně pomáhá rozvíjet tradici národnostní tolerance, kterou Košice tak vynikají mezi
městy Slovenska a kterou tak velmi potřebujeme pro celou naši práci. Cena Jana Masaryka Gratias
agit, udělená košické regionální organizaci, je pro nás oceněním velmi vzácným a je také stálou
připomínkou, abychom neusnuli na vavřínech.

to, že výstava nabídla zajímavý přehled zpracová-
ní oblíbeného tématu v jiných žánrech (výtvar-
ném, filmovém, novinářském), a to v 3 jazycích -
českém, slovenském a maďarském. Premiéru zmí-
něné výstavy uvedl v programu Českých dnů také
náš místní klub v Humenném a kromě toho ještě
krásný výběr z díla českého fotografa L. Sitenské-
ho s poetickým názvem Praha mého mládí.

Pamatovali jsme i na nejmladší generaci. Herci
Bábkového divadla v Košicích pro ně připravili
hru Paleček v češtině a dětem se představení moc
líbilo.

K Českým dnům 2003 patřil samozřejmě
také, jako vždy, pietní akt u památníku českoslo-
venských legionářů v Medzevě a Turni nad Bod-
vou, tentokrát za účasti předsedkyně Stálé komise
Senátu Parlamentu ČR J. Seitlové. Její krátká ná-
vštěva byla příležitostí ukázat naši činnost i poho-
vořit o možných řešeních některých problémů.

Ženský sbor Českého spolku po svém úspěš-
ném vystoupení na přehlídce umělecké činnosti
ČSnS v Trnavě věnoval závěr roku především pří-
pravě vánočního koncertu. CD z tohoto záznamu
chystáme jako dárek k letošnímu 10. výročí Čes-
kého spolku na Slovensku. Sbor účinkoval i v pro-
gramu Festivalu pěveckých sborů Karpatského
euroregionu v Košicích a ve vánočním programu
v košické pěší zóně. Na Večeru národnostních
menšin nás zase reprezentovalo jeho trio a také
Dětská dramatická skupina s dramatizací Hrubí-
nova Zázračného lesa.

I ve společenském klubu s blížícím se koncem
roku činnost nikterak nezaostávala a několik zda-
řilých klubových setkání potěšilo hlavně ženy,
protože na programu byla kosmetika, kulinářské
recepty, několik zvláštních výtvarných technik a
jiná zajímavá témata.

RO KOŠICE

Výbor RO ČSnS Košice (dole zleva): Marie Koscelanská, Vlasta Paulovičová, Dagmar Takácsová - předsedkyně,
Kateřina Němčíková, Věra Meďašová, (uprostřed zleva): Helena Miškufová, Jiřina Tóthová, Alena Királyová,
Alena Šiklová, (nahoře zleva): Pavel Doležal, Miluše Babjáková, Eva Balušíková, Zdeňka Hloušková, Věra
Priesolová, Bohumil Kaman, (na foto nejsou): Lenka Kučerová, Jitka Smrigová, Luboš Socha



18

18

Křížovka
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Spolkový kaleidoskop

Těžké mraky a ochlazení potvrdily datum
v kalendáři, který ukazoval 6. prosinec - velký
den pro malé děti. Letošní Český Mikuláš, kte-
rého přišlo pozdravit téměř 80 dětí v doprovodu
skoro dvakrát tolik dospělých, se nevyhnul
uspěchané době. Hned po pěkném tanečku Zuz-
ky Smrigové a Silvijky Brezové se klubem
Atrium ozývalo jaukání, rány a křik - to mezi
nedočkavé děti přišel čertík s andělem. Ale něco
na nich nebylo v pořádku: při spěchu z pekla a
z nebíčka se spolu srazili a trochu se pomíchali.

Nitranská regionální organizace ČSnS za podpory Literárního klubu
Janka Jesenského na pátek 14. listopadu pro své členy, členy Klubu J.J.
a nitranskou veřejnost připravila kulturní odpoledne. Toto setkání s diva-
dlem a monodramem se konalo v příjemném prostředí Divadla Andreje
Bagara. Hostem a hlavním účinkujícím byla košická rodačka, členka
divadla A.Bagara Adela Gáborová. Na dvě hodiny se ujala slova, bylo to
povídání a přednes z repertoáru nitranských inscenací.
Vzpomínala, jak před více než čtyřiceti lety dostala an-
gažmá do Nitry, kde působí dodnes. Vzpomínala na prv-
ní role, na brepty, na různé postavy, které ztvárnila.
Porovnávala, jak se hrálo divadlo v jejích začátcích a
v dnešní době, kdy proráží muzikály i v nitranském diva-
dle, zejména v režii J.Bednárika. Přiznala, že jejím vzo-
rem se stala herečka Dana Medřická. Natáčela i pro
Český rozhlas čtení z knihy o Romech a vzpomínala na
to, jak toto vysílání mělo výborný ohlas. Po čtyřicítce se
zamýšlela nad svým dalším působením. Mládí bylo pryč,
milenecké role dostávaly nové absolventky, rolí pro ženy
středního věku nebylo mnoho, na stařeny se ještě necíti-
la. Byla ale plná nápadů a energie, a tak začala studovat
monodrama, kterému zůstala věrna dodnes. Hluboký
zážitek pro nás posluchače nastal při jejím přednesu mo-
nodramatu Studená jeseň. Všichni jsme sledovali nejen
slova, ale i každý její pohyb a mimiku, a po posledním
verši, kdy mnohým zvlhly oči, nastal dlouhotrvající
aplaus. Za překrásný přednes si Adela Gáborová zaslou-

Také naše RO ČSnS zorganizovala Miku-
lášský večírek a to dne 2.prosince. Ten jsme
spojili s dalšími náměty. Tajemník Ing. Jiří Jež
informoval o činnosti organizace a o přípravách
na ples v lednu 2004. Členky organizace napek-
ly pochoutky, členové donesli dobrý mok. Čle-
nové výboru gratulovali jubilantům, odevzdali
malé dárky, poté zazvonily číše vína na zdraví,
zahrála reprodukovaná hudba a rozproudila se
milá, přátelská beseda. Výborná večeře, dobrá

káva, čaj i víno umocnily dobrou náladu, která
vydržela do pozdního večera. Přátelství se opět
utužilo, byli jsme jedna rodina. S přáním, aby-
chom se v novém roce všichni scházeli ve zdra-
ví, jsme se rozloučili a ztichlým večerem, již
pod hvězdami  jsme se vraceli do svých domo-
vů.

Přejeme všem členům Českého spolku na
Slovensku, aby je provázelo zdraví, štěstí a poho-
da po celý rok 2004.

Margita Pokrievková
RO ČSnS Trenčín

Číše vína
na zdraví

Mikuláš
vysvobodil

poplety

Setkání s divadlem
ží ocenění osobnost slovenského monodramatu. Přiznala i své životní
krédo: Provdala jsem se za divadlo, chci lidem přinášet radost a zapome-
nutí na denní trampoty.

Výbor u naší RO tato akce stála hodně času, sil i financí, avšak účast
členů byla slabší. Obdiv však patří Mgr. Gluchové z Nových Zámků,
která přijela i přesto, že je na invalidním vozíku, a také panu docentu
Havelkovi, který patří k naším nejstarším členům, a oba si krásné předsta-
vení nenechali ujít.

Jiřina Kečkéšová
RO ČSnS Nitra

Foto: autor

Andílek měl růžky, umouněnou tvář a dokonce
i ocas. A chudák čertík? Tomu zase narostly
křidýlka, ruce měl bílé jako sníh a na hlavě
mezi růžky se mu třpytila zlatá hvězdička. Děti
se jim snažily pomoct pěknou pohádkou, aby se
mohli přeměnit, ale oba poplety kouzelným pláš-
těm vysvobodil až Mikuláš, kterého všichni sbo-
rově volali, až se budova otřásala.

Pak už se vše mohlo začít: děti dostaly ba-
líčky, ty odvážnější předvedly básničku nebo pís-
ničku, za odměnu je čertík trošku počernil a
andílek přidal sladký polibek na líčko. Potom
ty sladkosti trochu vytancovaly a ani jsme se
nenadály a byl konec pěkného prosincového od-
poledne.

Kateřina Němčíková
RO ČSnS Košice
Foto: J. Smrigová
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Byl tu opět čas vánoční ...Byl tu opět čas vánoční ...

Spolkový kaleidoskop

V Kulturním centru v Martině, kde v té době probíhala výstava Čas
vánoční, se sešli členové martinské RO ČSnS na programu České Vánoce
- tradice a zvyky: sváteční atmosféra s vánočním stromečkem, betlémy,
ozdobami a bohatě prostřenými stoly vánočním cukrovím, ovocem a dal-
šími dobrotami z vlastních zdrojů, s nimiž se členky RO chtěly pochlubit.

Na úvod předseda martinské RO ČSnS pozdravil přítomné, zvláště
pak nového partnera - členy Městského klubu důchodců v Martině a poté
Ing. Milan Holotík moderoval program, který se věnoval předvánoční
atmosféře s cílem prožít kouzlo tohoto jedinečného štěstí žít, a to nejen o
Vánocích, v porozumění a vzájemné toleranci. V průběhu programu, na
kterém se podílely i členky RO, odzněly vánoční básně, koledy, recitace a
písně. Eliška Nosálová procítěně přednesla Romanci štědrovečerní od
Jana Nerudy, Vlasta Hubočanová přednesla Dopis Ježíškovi od Františka
Nepila. Se zajímavým vystoupením se představila Anna Jedličková, a to na
téma Tradice a uctívání Vánoc. Kromě jiného zdůraznila, že 24. prosinec,
Štědrý den, byl dnem půstu a přípravy na svátky, a tak s ním souviselo
mnoho zvyků a praktik. Podle lidové víry byl nejvhodnějším dnem v roku
na předpovězení budoucnosti. Součástí Vánoc i celého vánočně-novoroč-
ního období bylo i koledování. Vystoupení Anny Jedličkové se těšilo
nevšednímu zájmu všech přítomných. Vyvrcholením programu bylo vy-
stoupení pěveckého souboru martinského Městského klubu důchodců,
který se představil pestrým pásmem vánočních koled, recitací a písní.

V Turčianské knihovně v Martině se 2. pro-
since 2003 konala prezentace druhé knihy Má-
rie Kleňové, členky martinské RO ČSnS, Pěs-
tování a praktické využití méně známých dru-
hů zeleniny. Prezentace byla spojená s besedou
s doc. MUDr. Jaroslavem Daniškou, CSc., ve-
doucím katedry výživy lidí Slovenské poľno-
hospodárské univerzity v Nitře.

Autorka, profesním zaměstnáním učitel-
ka hudby na Základní umělecké škole, sezná-

Lidí dobré vůle se ten den - 14.prosince
2003 - našlo skutečně mnoho, protože v od-
poledních hodinách sál KSC Južan v Koši-
cích byl do posledního místečka zaplněn.
Všichni nedočkavě očekávali zahájení Českých
Vánoc 2003, všichni chtěli společně procítit tu
nádhernou předvánoční a vánoční atmosféru
prostřednictvím hudby, zpěvu i uměleckého
slova. Programu se zúčastnili i V. Pivoňka,
generální konzul ČR, E. Čuňo, náměstek pri-
mátora města Košice a J. Hlinka za měst-
skou část Košice-Juh.

Vánoční jiskření se začalo přednesem bás-
ně Vánoční píseň od J. Seiferta v podání M.

České Vánoce
- tradice a zvyky
České Vánoce

- tradice a zvyky

Po kulturním programu si především ženy předávaly zkušenosti týka-
jící se zvyků, tradic a pověr, které se váží k Vánocům a Novému roku.
Značnému zájmu se těšila výměna vlastních receptů na pečení vánočního
pečiva, na přípravu jídel a pití. Ihned na místě se zapisovaly recepty, které
nejvíc zaujaly. Pro všechny přítomné to byl hezký předvánoční dárek,
který si odnesli do svých domovů s přáním pevného zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v roce 2004.

Josef Vajdl
RO ČSnS Martin

Foto: Josef Trávníček

Správnou výživou
za zdravím

mila přítomné, proč je důležité využívat méně
známé druhy zeleniny ve výživě člověka. Uká-
zala, jak vařit zdravě, chutně a hospodárně jíd-
la z méně známých druhů zeleniny, které je
možno pěstovat i na zahrádce. Během besedy
odborníci ocenili význam vydané knihy a její
přínos pro zdraví člověka.

Jestliže první kniha Márie Kleňové pojed-
nává o důležitosti koření v potravě, druhá kni-
ha předkládá širokou paletu jídel z méně zná-
mých druhů zeleniny. Proto ji odborníci dopo-
ručují jako cestu, která vede k upevnění zdraví
pomocí správné výživy.

Josef Vajdl
RO ČSnS Martin

Kolbašského, který nás zároveň celým večerem
provázel. Následovalo vystoupení malých flét-
nistů ze ZUŠ Bernolákova 26, kteří vystoupe-
ním dokázali velmi dobrou úroveň. Po nich se
s koledami představilo Ženské trio Českého
spolku. Krásné hlasy Katky Heumannové,
Marie Haberlandové a Evy Petrócziové vrátily
hlavně nás, starší generaci, alespoň v myšlen-
kách do toho nádherného koutu naší bývalé vlas-
ti, kde jsme Vánoce prožívali v mládí. Připo-
mněli jsme si nejen vánoční zvyky a tradice, ale
hlavně blízké osoby, které byly s tím vším neod-
myslitelně spojené. K programu Českých Vá-
noc každoročně patří i Ženský sbor. Letos vy-

stoupením s Komorním orchestrem a sólisty
Státního divadla v Košicích M. Lukáčem a
P. Bergerem přímo nadchl. Velmi vtipný byl i
další výběr mluveného slova, humorná povíd-
ka Jiřího Suchého Brahmaputra aneb Vražda
kapra, próza Ivana Krause Vánoce i báseň
Fráni Šrámka Oslátko. Mile překvapili malí
koledníci z Dětské dramatické skupiny Čes-
kého spolku. A potom v přítmí rozžatých sví-
ček Tichá noc ...

Opět jsme prožili příjemné předvánoční
chvíle, společně jsme přivítali vánoční čas.

Irena Majcherová
RO ČSnS Košice
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Robert Brož, knižní dizajnér, grafik, na-
rozený v roce 1939 v Čelakovicích, po pří-
chodu na Slovensko do Martina absolvoval
Školu uměleckého průmyslu. Zastával celou
řadu odborných funkcí: výtvarný redaktor vy-
davatelství Osveta v Martině,
grafický de-
signer vyda-
vatelství Neo-
grafia Martin,
člen mnohých
regionálních a
c e l o s t á t n í c h umě-
leckých komisí pro knižní umění a de-
sign, člen mezinárodních porot soutěží
o Nejkrásnější knihu. Realizoval více jak 20
samostatných výstav, vystavoval na více než

V rámci oficiální návštěvy Slovenska navštívil 26. listopadu předseda Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky Petr Pithart město Martin. Součástí bohatého programu bylo i setkání s krajany.
Předseda martinské RO ČSnS Josef Vajdl informoval hosta o vzniku organizace v roce 1994, o
celkové činnosti, ale také o současných i plánovaných aktivitách v oblasti kulturní, společenské,
vzdělávací, zájmové a občanské. Zdůraznil i pomoc města a spolupráci s martinským Kulturním
centrem, s Dokumentačním centrem české kultury na Slovensku v Martině, s Klubem přátel TGM
a MRŠ, Velvyslanectvím ČR v Bratislavě, ale i dalšími institucemi ve městě. Současně seznámil Petra
Pitharta s některými přetrvávajícími problémy týkajícími se např. možnosti získání českého státního
občanství občanům narozeným na Slovensku případně na Podkarpatské Rusi českým rodičům,
které nebyly dořešeny ani v nedávné druhé novelizaci zákona o státním občanství. Další připomín-
kou bylo poskytování slev na železnici v České republice pro důchodce - občany ČR žijící na
Slovensku. Také zmínil připomínky k předkládání projektů na MZV ČR o finanční dotace s dvouletým
předstihem. Na závěr svého vystoupení předal Josef Vajdl předsedovi Senátu ČR pět ročníků Info-
Zpravodaje RO ČSnS v Martině.

Petr Pithart ocenil bohatou činnost martinské RO ČSnS a její spolupráci s městem, která
přispívá k obohacení kulturně-společenského života. Současně přislíbil podporu a pomoc při řešení
problémů, které považuje za plně oprávněné. V průběhu diskuse vystoupil také velvyslanec Rudolf
Slánský, který ocenil činnost martinské RO ČSnS při rozvíjení kulturních tradic ve městě a
prohlubování československé vzájemnosti.

Josef Vajdl
RO ČSnS Martin

Foto: Josef Trávníček

Čeští krajané s dětmi se setkali v brati-
slavském Českém centru i druhé prosinco-
vé úterý. Přestože původně slibovaný Miku-
láš mezi děti nakonec nepřišel, nikomu ani
nechyběl. O program se i tentokrát postara-
la PhDr. M. Majtánová spolu s členkami
výboru bratislavské RO pod vedením O.
Drdošové a kromě sladkostí a dalších od-
měn za ukázky zpěvu a recitace snad nej-
větší úspěch sklidilo vlastnoruční zdobení
vánočního jablíčka. Pestrý a zajímavý pro-
gram spolu s účastí, jež překonala očekává-
ní, jsou příslibem, že o dění v krajanské ko-
munitě začínají projevovat zájem i mladší
rodiny.

Jiří Výborný
RO ČSnS Bratislava

Foto: autor

Mikulášské
posezení
pro děti

100 domácích a 63 mezinárodních kolek-
tivních výstavách v oblasti knižního desig-
nu, exlibris a plakátové tvorby.

V současné době žije a tvoří ve
Sklabinském Pod-
zámku, okr. Mar-
tin. A právě na
půdě Dokumen-
tačního centra
české kultury na
Slovensku v Mar-

tině je instalována výstava Roberta
Brože na téma Kniha v čase. Výstava potrvá
do února 2004, doposud si jí prohlédlo více
členů naší RO ČSnS i další návštěvníci.

Josef Vajdl
RO ČSnS Martin

Petr Pithart
navštívil Martin

Výstava

Roberta Brože
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Z programu Českého centra

HISTORICKY první žena byla v Polsku
uvedena 13. září 2003 do duchovního úřadu
v Zelově. Třiačtyřicetiletá farářka Wiera Je-
linková, pocházející z rodu českých exulantů
z doby protireformace, byla ordinována ke
službě v evangelické reformované církvi ve
farnosti, kde působí i její manžel. První že-
nou v duchovním úřadu se stala před sto pa-
desáti lety Antonieta Brownová v USA.

ČEŠI v Bulharsku na rozdíl od krajanů
na Západě o sobě nedávají příliš vědět. “My
nejsme žádná politická emigrace, restituce nás
nezajímají, žádné majetky nemáme,” říká před-
seda Miroslav Přibyl. Z původně asi deseti
tisíc krajanů od osídlení po okupaci Turky v
roce 1878 dnes žije v Bulharsku méně než
tisícovka. Dnes má klub dvě stě osmdesát
členů v Sofii, dalších čtyřicet ve Varně a tři-
cet v Plovdivu.

V MAČINĚ Brdu, vesnici uprostřed lesů
v Republice srbské, žili jen Češi. Čtyřletá vál-
ka (1992-1995) a následný hospodářský pro-
pad všechno změnily. Na krajany dolehla bída
a houfně odchází. Mačino Brdo, považované
ještě před válkou za nejkompaktnější českou
vesnici v Bosně a Hercegovině, dnes křižují
auta cizích poznávacích značek. Děti navště-
vují své rodiče, ale žít už chtějí jinde.

TRADIČNÍ oslavu českého státního svát-
ku zorganizovaly v hlavním městě Argentiny
občanská sdružení Český dům a Sokol. Čes-
ké kulinářské speciality připravili členové jed-
notlivých spolků a česká rodinná farma
Brušperk. V programu vystoupil nový pěvec-
ký sbor Český dům. Taneční soubor Domov,
působící v provincii Buenos Aires a taneční
soubor Sokol předvedly ukázky vystoupení,
s nimiž putují po Argentině.

TAJENKA křížovky v ČB 12/2003 je
dokončení citátu Jeronýma Pražského: “...
zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátel-
stvím.”

Leden
do 18.1. Dagmar Wykrentová
Výstava drobné keramiky české výtvarnice

Dagmar Wykrentové, která se uskuteční v prosto-
rách galerie Unibanky.

13.1. v 17 hod. Klub s programem
Pravidelné setkání Českého spolku na Sloven-

sku, Kruhu přátel české kultury a Klubu občanů
České republiky v Českém centru.

Program: Vzpomínáme ... na Karla Čapka.
Večer věnovaný 65. výročí úmrtí Karla Čapka.
Účinkují Vladimír Rusko a Eva Rysová.

14.1. v 16.30 hod. Česko - slovenský divadelní
dialog 1993-2003

Divadelní výstava z inscenací, které spojují
české a slovenské divadelnictví za posledních 10
let existence samostatných republik. Výstavu spo-
lečně zahájí Emília Vášaryová, Bára Hrzánová,
Silvia Hroncová (Divadelní ústav Bratislava) a

Český kalendář 2004
Již podeváté vydává redakce Českého dialo-

gu v Praze Český kalendář. Zájemci se dočtou o
výročích českých osobností, o výročích historic-
kých událostí a také o zajímavých lidech i místech
v České republice. Kalendář dále obsahuje české
písničky,  krátké povídky a články, křížovky i re-
cepty tradiční české kuchyně.  Český kalendář na
rok 2004 ilustrovala akademická malířka Ludmi-
la Lojdová a stojí 129 Kč.  Objednat/koupit  jej
můžete na adrese redakce ČESKÉHO DIALO-
GU, Legerova 61, 120 00  Praha 2, tel:+ 420 224
941 149, e-mail m.fialkova@centrum.cz, ale také
v některých pražských knihkupectvích (Academia,
Carolinum, Torst, Fortuna …).

Předplatné
České besedy

Podobně jako v minulých letech i letos je
možné předplatit si náš měsíčník dvěma způ-
soby. Jednak prostřednictvím své regionální
organizace Českého spolku na Slovensku a
jednak přímo do redakce Hlavná 70, 040 01
Košice prostřednictvím poštovní poukázky typu
C. Cena se ani letos nemění, předplatné tedy
zůstává opět 120 Sk za rok.

Věříme, že i nadále zůstanete odběrateli
České besedy a úhradou předplatného pomů-
žete zachovat existenci tohoto jediného časo-
pisu vydávaného pro českou komunitu na Slo-
vensku. Prosíme Vás všechny, naše čtenáře,
abyste předplatné uhradili co nejdříve.      VV

Do společnosti
RO Trenčín: společenský večer - 30.1. 2004

v 19 hod v Metodickém centru ozbrojených sil
SR. Akce pořádaná v spolupráci s Klubem vete-
ránů ozbrojených sil SR. Zábavný program, půl-
noční překvapení.

RO Košice: 11. český ples – 7. 2. 2004 v 19
hod. v Domě umění. Kulturní program, tři hud-
by, tombola.

RO Bratislava: 10. český ples – 14.2.2004.
Program, tombola. Bližší informace podají zá-
jemcům členové výboru.

RO Banská Bystrica – Zvolen: Společenský
večer. Akce pořádaná společně s KOČR. Ter-
mín  i místo konání upřesní zájemcům předse-
dové obou organizací.                                  VV

Ondřej Černý (Divadelní ústav Praha). Výstava
bude otevřená do 4.2.; Po-Pá 13-17 hod.

20.1. v 17 hod. Otázky biologické stravy
Přednáška prof. RNDr. doc. Libora Ebringe-

ra, DrSc., na téma biologické stravy. Přednáška je
v rámci pravidelných setkání českých krajanů na
Slovensku v Českém centru.

22.1. v 19 hod. Literární večer: Martin Fen-
drych - Samcologie

Literární večer nakladatelství Sláfka, v rámci
něhož se představí spisovatel Martin Fendrych
s knižní novinkou - románem Samcologie. Kniha
je už v pořadí druhé dílo bývalého náměstka a
mluvčího Ministerstva vnitra ČR, který v součas-
nosti působí jako redaktor týdeníku Týden. Večer,
na němž se spolu s autorem představí publiku i
vydavatelka Sláfka Kopecká, moderuje Dado Nagy.
Program se bude konat v prostorách Českého cen-
tra.

Příloha o tom, jaké
doklady jsou vyžado-
vány  pro podání
prohlášení o státním občanství ČR, přiložená k infor-
maci vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě
o nabytí účinnosti zákona č. 357/2003 Sb., kterým se
mění zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání
státního občanství České republiky, si žádá ještě další
upřesnění. Žadatel, který má zájem o občanství ČR
pro své dítě, totiž na konzulátu dostane ještě podrobněj-
ší seznam potřebných dokladů (informace v závorce
jsou doplněny dodatečně na základě zkušeností):

Doklady potřeb-
né k podání prohlá-
šení o státním ob-

čanství ČR podle § 18c zákona č. 40/1993 Sb.:
- Občanský průkaz - dvě kopie neověřené (OP se

neověřují)
- 1 úředně ověřená kopie + 1 kopie neověřená násle-

dujících dokladů: Osvědčení o státním občanství SR
(vydává matrika na Krajském úřadě za poplatek 100
Sk, v Bratislavě na Staromestské ul. 6)

Rodný list
Oddací list / Rozvedení rozsudek o rozvodu manžel-

ství s doložkou právní moci, případně další oddací list
Vdovy a vdovci úmrtní list partnera
Doklad o státním občanství rodičů v době narození

žadatele: - rodné listy rodičů
- potvrzení o slovenském státním občanství rodičů

v době narození žadatele (Matrika na Krajském úřadě
v Bratislavě ho vystavuje na druhé straně Osvědčení).

Žádosti se přijímají: Pondělí a středa 9.00 - 12.00
hod. a od 14.00 do 16.00 hod., Úterý a čtvrtek 9.00 -
12.00 hod.

(Dále pracovnice konzulátu doporučuje přiložit k žádosti i
kopii Osvědčení o státním občanství ČR rodiče, případně
kopii předposlední strany českého cestovního pasu rodiče
s údaji a fotografií.)                                            JV

Před cestou na konzulát


