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Česká depešeVážení přátelé,  
stalo se již tradicí, že velvyslanec České republiky oslovuje 

čtenáře České besedy a krátce zavzpomíná na uplynulý rok. Rád 
bych tak učinil i letos, avšak hned na začátku si nemohu odpustit 
nostalgický tón. To proto, že můj příspěvek bude otištěn v posled-
ním čísle tohoto časopisu. Zprávu o ukončení jeho vydávání jsem 
přijal se smutkem, neboť pociťuji, že tím zaniká další pojítko 
v česko-slovenských vztazích. Pokud by se ale v budoucnu našli 
ve Vašich řadách další nadšenci, ochotni vzkřísit vydávání České 
besedy, byl bych velmi rád. Srdečně děkuji paní Heleně Miškufové, 
šéfredaktorce a vydavatelce tohoto časopisu, za její dlouholetou 

náročnou a záslužnou práci v redakci České besedy. Děkuji na tomto místě také všem přispěvate-
lům z Vašich řad, kteří se na profilu České besedy svými příspěvky podíleli.

Česká republika přikládá i nadále mimořádný význam vysoké úrovni všestranných česko-
-slovenských vztahů. Tento fakt znovu potvrdil ve svém nedávném projevu ke státnímu svátku ČR 
28. října i prezident Václav Klaus. Rovněž současná slovenská vláda má zájem pokračovat v do-
savadní  politice založené na principu nadstandardnosti vzájemných vztahů. Rok 2007 byl bohatý 
na meziresortní spolupráci, kterou charakterizoval zájem o realizaci řady společných projektů. Vy-
sokou úroveň vzájemných vztahů dotvrzovala také frekvence kontaktů na nejrůznějších úrovních. 
Českou republiku navštívil prezident I. Gašparovič, předseda Národní rady SR P. Paška, předseda 
vlády R. Fico, vicepremiér D. Čaplovič, na Slovensko přicestoval prezident V. Klaus, předseda vlády 
M. Topolánek, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Vlček. Uskutečnila se řada 
oficiálních i pracovních setkání dalších politiků obou zemí.

Vstupem ČR a SR do Evropské unie získaly vzájemné vztahy nový rozměr. Členství v EU na-
bídlo oběma státům jedinečnou možnost využít svých dosavadních vynikajících vazeb, založených 
na historické, kulturní a jazykové blízkosti, k prosazování společných zájmů v širším evropském 

měřítku. Dne 21. prosince 2007 padne 
poslední hranice - Česká republika a Slo-
venská republika vstoupí do schengenského 
prostoru. Pro občany obou zemí tím skončí 
povinné kontroly na hraničních přechodech 
při vzájemných návštěvách i při cestách do 
dalších zemí EU. 

Spolupráce se rozvíjí prakticky ve všech oblastech. Také v r. 2007 se uskutečnila řada akcí, 
které přilákaly pozornost občanů obou států. Některé z nich jste sami úspěšně realizovali. Mám 
na mysli např. každoroční udělování ceny K. Čapka, slavnost bratrství Čechů a Slováků na Velké 
Javořině, Dny české kultury, vzpomínková setkání k nejrůznějším výročím. Některých z těchto akcí 
jsem se osobně účastnil.

Nejvíce aktivit v oblasti kultury se konalo tradičně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní 
vzájemnosti. Jen pro dokreslení bych rád uvedl např. Václavskou pouť v Bratislavě, Dny české 
kultury v Košicích, Dny české kultury v Nitře, festival „To nejlepší z českého humoru“ v Pezinku, 
9. ročník česko-slovenského divadelního festivalu v Piešťanech a další. V září jsme si také připomí-
nali sedmdesáté výročí úmrtí T. G. Masaryka. V této souvislosti se uskutečnilo péčí českých kra-
janských organizací několik vzpomínkových akcí. Na velvyslanectví v Bratislavě jsme uspořádali 
k tomuto výročí odbornou konferenci. S uspokojením konstatuji, že všechny akce v r. 2007 důstojně 
prezentovaly českou kulturu a Českou republiku.

Také v r. 2007 pokračovala Vaše spolková činnost. Věřím, že jejímu dalšímu rozvoji napomůže 
České centrum v Bratislavě, které bylo v říjnu znovu otevřeno. V uplynulém roce jsme bohužel 
společně zaznamenali i mnoho ztrát z řad přátel České republiky. Zemřela vydavatelka českoslo-
venského dvoutýdeníku MOSTY - bratislavská intelektuálka Soňa Čechová, spisovatelka Hana 
Ponická, představitelka slovenského disentu a signatářka Charty 77. Navždy odešel i lékař a ak-
tivní člen Českého spolku v Martině MUDr. Branislav Geryk a někteří další.  Čest jejich památce.

Vážení přátelé,
před námi je rok 2008. Je to rok „osmičkový“, v jehož průběhu oslavíme mnohá výročí slavných 

českých a slovenských osobností, budeme vzpomínat na významné mezníky v našich společných 
dějinách – r. 1918, 1938, 1948 a 1968. Bude to ale také rok intenzívní přípravy České republiky na 
předsednictví v Evropské unii, které začíná 1. ledna 2009. V této souvislosti čeká Velvyslanectví ČR 
v Bratislavě mnoho úkolů. Budu rád, když ve Vás najdu oporu a vstřícnost při jejich plnění. 

V závěru svého příspěvku bych Vám rád popřál do nového roku pevné zdraví, hodně sil a poho-
dy. Vykročte do r. 2008 pravou nohou! Těším se na další setkání s Vámi.

Vladimír Galuška
velvyslanec

Hezké Vánoce a pevné zdraví, 
hodně štěstí a radosti v novém roce 2008 

přeje čtenářům České besedy
                            redakce

JADERNÁ energie zůstává i do budouc-
na jedním z reálných zdrojů výroby elektric-
ké energie. Shodli se na tom slovenský a 
český premiér Robert Fico a Mirek Topolá-
nek na zasedání Evropského jaderného fóra 
v Bratislavě. Oponenti jádra naopak dlouho-
době upozorňují na problémy s uskladně-
ním radioaktivního odpadu.

NÁVRH sociálních demokratů na 
zavedení přímé volby prezidenta vláda  ne-
podpoří. Lze předpokládat, že o navržené 
změně budou sněmovna a Senát jednat 
přinejmenším řadu měsíců. Ke schválení 
ústavní novely je třeba nejméně třípětinové 
většiny zákonodárců. 

ÚSTAVNÍ soud zamítl návrh skupiny 
senátorů na zrušení novely církevního záko-
na. Představitelům církví vadila povinnost 
evidovat na ministerstvu kultury církvemi 
zřizované duchovní a jiné instituce, třeba 
charity, diakonie, školy či zdravotnická 
zařízení. Zastánci zákona při projednávání 
uváděli, že i církve musejí jednat a zakládat 
své organizace podle právního řádu ČR.

DOMÁCNOSTI v ČR zaplatí za elektři-
nu od ledna v průměru o 9,1 procenta více 
než letos. Nejméně vzroste cena v regio-
nech, kde elektřinu dodává společnost ČEZ 
(8 %). Ceny Pražské energetiky vzrostou o 
10,2 procenta a firmy E.ON, která dodává 
elektřinu na jihu Čech a Moravy, o 11,1 
procenta. 

PRAŽSKÉ zastupitelstvo rozhodlo, že 
se metropole bude ucházet o pořádání olym-
pijských her v roce 2016. Nikdo ale nevěří, 
že by je mohla získat. Žádost chce primátor 
P. Bém zopakovat pro hry na rok 2020. Pod-
le ekonomické analýzy by pořádání olym-
piády stálo asi 135 miliard korun. 

ROZDÍL v průměrné mzdě mezi Praža-
nem a obyvatelem ČR vzrostl od rozdělení 
Československa čtyřnásobně. Lidé v Praze 
více vydělávají a mají i větší šanci najít za-
městnání. Zatímco v roce 1993 vydělával 
obyvatel ČR o necelých 1250 korun více 
než pražský pracující, letos dostane Pražan 
téměř o pětitisícovku více. 

LIDÉ v ČR opouštějí velká města a 
stěhují se do jejich okolí. Nejčastějším cílem 
je Středočeský kraj, kam se stěhují občané 
z  celé republiky (až 60 % stěhování). Vliv 
na stěhování má podle statistiků zaměstna-
nost i výše mezd.

JÍZDNÉ v pražské hromadné dopravě 
od ledna podraží. Přestupní jízdenka bude 
stát 26 místo dosavadních 20 korun. Podra-
ží i další jízdenky a kupony. 

STAVBA nového osobního nádra-
ží  v Brně, které bude oproti současnému 
posunuto o 800 metrů na jih od centra, by 
měla začít nejpozději do konce roku 2009. 
Druhá varianta přestavby brněnského že-
lezničního uzlu s nádražím na současném 
místě je zřejmě již mimo hru. 
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Na panelech jsou textové a obrazové doku-
menty z Pifflova rodinného prostředí v Kerhar-
ticích nad Orlicí, od svatby s Blaženou (1933), 
zaměstnání u Bati ve Zlíně, Praze, Bílině a 
jinde. Doplňují je osobní věci: fotoaparát Flex-
aret, kreslířské, malířské a rýsovací potřeby, 
studijní výkaz, vězeňský trojportrét po zatčení, 
obal vyšetřovacího spisu V-130 a jiné exponá-
ty. Uprostřed místnosti dominuje model Bra-
tislavského hradu (na snímku) z roku 1956. 
V mimořádně bohaté činnosti  českého 
architekta A. Piffla se vždy prolínal architek-
tonický, vědeckovýzkumný, pedagogický a 
umělecký rozměr – základní atributy pro 
něho tak příznačného 
interdisciplinárního
přístupu k dějinám ar-
chitektury a obnově pa-
mátek. Pracovní nabídka 
ho s rodinou v roce 1947 
zavála z Čech do Bratislavy. 
Nejdřív byl vyjmenován 
za mimořádného profe-
sora a později i vedoucího 
Ústavu dějin architektury 

K množství ocenění z růz-
ných i mezinárodních soutěží 
a akcí si koncem letošního roku 
zařadil Igor Piačka prestižní 
slovenskou cenu za více než 
20letou ilustrátorskou činnost 
od Bibiany a dalších kulturních 
institucí. 

„Když počítám i obálky 
knih, ilustroval jsem asi 50 knih. 
Zpočátku jsem tvořil většinou pro 
dětskou literaturu a učebnice, 
v posledních letech ilustruji zejmé-
na různou tematiku pro dospělé. 
Některé slovenské knihy vyšly i v překladu  česky, 
německy, rusky a v jiných jazycích,“ prozradil 

Ke stému výročí Alfreda Piffla

Prý bychom mezi architekty dlouho hledali osobnost, která by 
byla tak úzce spjata s našimi památkami jako prof. Dr. Ing. arch. 
Alfred Piffl, CSc. (1907 – 1972). Svědčí o tom výstava na Brati-
slavském hradě u příležitosti jeho nedožitých sta let. Toto místo 
pozoruhodné výstavy není náhodné, protože při záchraně a obnově 
Bratislavského hradu, velkolepé památkářské akce, od samého 
počátku stál profesor Piffl.  Jak známo, Bratislavský hrad vyhořel  
v roce 1811 a v ruinách byl téměř půldruhého století. 

Slovenské vysoké školy technické. 
V letech 1950 - 1952 se stal prvním 
děkanem Fakulty architektury a 
pozemního stavitelství této školy. 
Mladým adeptům architektury ode-

vzdával bohaté profesní zkušenosti poutavými 
přednáškami i výzkumem v terénu, psaním 
skript, odborných a vědeckých prací. Slibně 
se rozvíjející kariéru přerušila krutá hra osudu, 
když se stal jednou z mnoha obětí vykonstruo-
vaných procesů komunistického režimu. V roce 
1957 ho nespravedlivě odsoudili a na dva roky 
uvěznili. Jeho jméno na delší dobu upadlo do 
zapomenutí. Po návratu z výkonu trestu se už 
nemohl vrátit za vysokoškolskou katedru, ani 
vykonávat profesi architekta - památkáře a 
věnovat se své srdeční záležitosti, obnově Bra-

tislavského hradu. Vystřídal několik 
podřadných zaměstnání, aby se na 

sklonku života nakonec vrátil k 
badatelské a dokumentační 

činnosti v Archeolo-
gickém ústavu 
SAV v Nitře. 
V roce 1992 
Obvodní soud 
Bratislava I. 
zrušil rozsudek 

z 31. října 1957 
v plném rozsahu.

Alfred Piffl za-
nechal po sobě 
mnohostranné 
dílo. Kromě 
méně známé 
volné grafické 
tvorby, které se  
věnoval celý 
život, realizo-
val jedinečné 
rekonstrukce 
pravěkých obydlí, vykopávky ve Starém Hra-
disku u Prostějova a v Brně - Maloměřicích, 
výstavu Pražské baroko, archeologické a 
konzervační práce na bratislavském Podhradí, 
v Rusovcích a na Děvíně, zaměření objektů 
v Banské Štiavnici, Trnavě i Banské Bystrici, 
archeologické výzkumy středověkých kostelů 
v Merníku a Brezovičce i v zaniknuté osadě 
Šoldov u Štrby, ale i knihu, která nikdy nevyšla 
– Chrám a věřící.

Bezesporu nejhodnotnějším z celé řady 
příspěvků do fondu slovenského kulturního 
dědictví patří Pifflův podíl na obnově pust-
noucího Bratislavského hradu. Žel, pamětní 
desku připomínající jeho zásluhy o monument 
hlavního slovenského města se jaksi nikdo ne-
chystá instalovat.

PE
Foto: autor

nám třebíčský rodák (1962) žijící v Pezinku. 
Knihy ilustruje od roku 1986 pro sloven-

ská vydavatelství Pravda, Smena, Mladé letá, 
Orbis Pictus Istropolitana, Hevi, Modrý Peter, 
Matica slovenská, Ikar a jiná. Hned v prvním 
roce této činnosti získal Čestné uznání v sou-
těži Nejhezčí kniha Československa. Stejné i 
jiné ceny za knižní ilustrace si později převzal 
několikrát. V soutěži Československých vyso-
kých uměleckých škol v Praze získal cenu za 
kresbu (1987), má Cenu Martina Benky za 
nejlepší diplomovou práci (1990), cenu dětské 
poroty na Bienále ilustrací Bratislava (1993). 
Různá ocenění mu udělili v Bělehradě, Paříži, 
Torontě, Albeně, Saporu, v čínských a jiných 
městech zemí světa.

Piačka (na snímku vlevo) je i úspěšný tvůr-
ce poštovních známek, realizoval jich čtrnáct. 
Kromě nich, grafiky, malby a kresby tvoří i ex 
librisy. Od roku 1995 vytvořil téměř 70 těchto 
drobných výtvarných děl.

PE
Foto: autor

Cena za ilustrace
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 „Je to jejich vzájemný dárek,“ konstatovala na říjnové vernisáži 
majitelka bratislavské galerie Ardan Eva Kelemenová, která před-
stavila 65letého Bohumíra Bachratého jako jednoho z nejvýznam-
nějších slovenských uměleckých historiků. Absolvent studií dějin 
umění na Filozofické fakultě Univerzity Komenského (1965) nej-
dřív pracoval ve Svazu slovenských výtvarných umělců (1966-1969), 
potom v Ústavu teorie a dějin umění Slovenské akademie věd. 
V letech 1972 až 2005 odevzdával bohaté teoretické vědomosti a 
praktické zkušenosti studentům Katedry dějin výtvarného umění na 
FF UK. Bohumír Bachratý je kurátorem téměř tisíce výstav, autorem 
množství článků, mnohých knih, organizátorem mezinárodních sym-
pozií nebo spoluautorem televizních filmů o umění. O sympoziích 
v Banské Štiavnici, mezinárodních plenérech, sympoziích Českého 
spolku Imprese, bývalých systematických výstavách ve Štúdiu L+S a 
jiných akcích jsou pozorní čtenáři České besedy důvěrněji a pravi-
delně informováni.

 S manželkou vybrali více než 60 obrazů na výstavu, která trvala 
do konce listopadu. Jsou zejména z období let 1992 až 2007, no ojedi-
něle i starší od roku 1981. Tematiku prozrazují názvy pestrobarevných 
děl Květy podzimu, Tichý park, Luční kytice, Modrý les, Růžový 
keř, Variace podzimu. Malířku inspiruje nejen příroda,  ale některé 
obrazy mají filozofické poselství, například Ticho, Doteky, Vítr, Jiný 
svět, Chladná noc, Omezení, Vzpomínka, Pramen, S oblakem a další 
olejomalby, akvarely, pastely anebo asambláže. Tvoří i koláže, v nichž 
používá zlatou niť, útržky z novin, dřevěné piliny a jiné drobnosti, 

V soukromé brněnské galerii Na bi-
dýlku byla v říjnu výstava Kulturní situace 
Júlia Kollera ve fotografiích Květoslavy 
Fulierové 2006 - 2007. Bylo 
tam 60 záběrů z Prahy, 
Brna, Uherského Brodu, 
Vídně, Paříže, Stockholmu, 
Bratislavy, Piešťan a jiných 
měst. A na každém z nich 
stál v různém prostředí jako 
objekt znakové aktivity na-
horu-dolu nedávno náhle a 
i pro lékaře záhadně zesnulý 
Július Koller (17. srpna). 
Na výstavě byla i jeho po-
slední Kulturní situace ze 
4. srpna 2007 v Slovenském 
institutu v Praze.

„Název té výstavy dohodl 
ještě Julo s organizáto-
rem Karlem Tutscherem,“ 
potvrdila nám Kollerova 
dlouholetá životní partnerka 
a výtvarnice Květoslava Fu-
lierová. Moravská rodačka 
svého druha fotila od roku 
1970 a na této výstavě se stalo  poprvé, 
že byla uvedena na pozvánce jako autorka 
fotografií, i když její záběry byly často na 
jiných výstavách pod jménem Kollera. 

Bachratí oslavili jubileum 
Výstavou Barvy a čas oslavila Eva Bachratá Linhartová životní jubileum man-

žela a trochu předčasně i svoje.

kde dlouhodobě bydlí. Je členkou několika výtvarných sdružení i 
v rámci Českého spolku. Od roku 1979 pracuje jako volný umělec a 
měla kolem 50 autorských výstav, zejména v slovenských a českých 
městech. Na skupinových výstavách se podílela ve Vídni, Linzi, Jano-
vě, Osace, Djakartě, Sao Paulu, Saporu a jiných městech. 

PE, foto: autor
Gratulace na vernisáži

ale i sušené listy, plody a květy. „Ty si lisuji 
v starých telefonních seznamech,“ prozradila 
nám autorka.

Eva Linhartová se narodila na pražském 
Žižkově 26. prosince 1943. Absolvovala obor 
keramiky u českého profesora Theodora Lug-
se v Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, 

Fulierová s Kollerem v Brně poprvé pod vlastním jménem
„V roce 1973 ho vyloučili ze Svazu výtvar-

ných umělců, kde jsem já zůstala. Měla jsem 
vnitřní pocit pomoct mu, aby se mohl realizo-

vat, tak jsem ho často na jeho akcích fotila. Po 
něžné revoluci ho chtěli rehabilitovat, dávali 
mu příležitosti vystavovat a já jsem mu nebrá-
nila, aby to bylo pod jeho autorstvím. Sama 
jsem měla dost starostí se svými obrazy a ani 

jsem se nad tím nezamýšlela, i když mnozí 
výtvarníci mi připomínali, že bychom mohli 
vystavovat jako dvojice,“ konstatuje Květa 
Fulierová, která nafotografovala cyklus Uni-
verzální Folkloristický Obyčej, Univerzální 
Futurologické Operace a jiné UFOnautské 
konceptuální happeningy i antihappeningy 
s otazníky a vykřičníky, celkově asi 99 pro-
cent jeho fotografií. 

J. Koller byl celý život svérázný výtvar-
ník pevných uměleckých a charakterových 
zásad. Nikdy se nepodřídil zájmům komu-
nistické moci, neovlivnila ho ani po roce 
1968 pro umělce v těžkém konsolidačním 
období se zánikem svobody. O dva roky 
později posílal přátelům a známým te-
legram „umeNie!“s adresou odesílatele 
Československo 1970. Na Kollera v dobrém 
vzpomínají mnozí amatérští výtvarníci, kte-
rým se často ochotně věnoval na různých ví-
kendových i delších akcích. Kromě hezkých 
vzpomínek Květy Fulierové zůstalo po part-
nerovi množství jeho děl i různé literatury. 
Svoje nedávné kulaté narozeniny už oslavila 
bez něho, ale v kolektivu mnohých přátel a 
příznivců umění.

PE
Foto: autor

Květa Fulierová krájí svůj narozeninový dort
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Merganc-Klimeš: Vlastní dům

Česká demokracie dospěla 
a její „blbá nálada“ skončila

Josef Vydra

Když jsme se před více než deseti lety přestěhovali ze Sloven-
ska do Prahy (moje tehdejší manželka Šárka patřila do té doby k po-
četné rodině Čechů žijících na Slovensku), Česko - premiant mezi 
reformujícími se postkomunistickými zeměmi - začalo mít problémy: 
Klausova vláda přijala tzv. balíčky, protože bylo třeba řešit hospodář-
ské potíže země. Další klíčový hráč ale diagnostikoval i nemoc jiné-
ho charakteru - prezident Václav Havel varoval před „blbou náladou“ 
společnosti. Nedávno při příležitosti osmnáctého výročí sametové 
revoluce pro Český rozhlas řekl, že nyní by už tato slova nevyslovil. 
Společnost prý už 
dokáže žít nezávisle 
na vládním dění a 
politiku nevnímá 
tak silně jako v do-
bě, kdy byl prezi-
dentem.

Že je to skuteč-
ně tak, si Češi uvě-
domili, když si nedávno připomněli desáté výročí tzv. sarajevského 
atentátu (premiér Václav Klaus byl během své návštěvy Sarajeva 
vyzván, aby kvůli neschopnosti objasnit neprůhledné financování 
ODS odstoupil z čela strany). Následné události společnost polari-
zovaly tak dramaticky, že kvůli nim, podobně jako na Slovensku za 
mečiarismu, skončilo nejedno přátelství nebo se na dlouho utlumila 
běžná komunikace v mnohé rodině. Od té doby způsobila podobné 
zemětřesení už jen televizní krize na konci roku 2000.

Pokud dnes zemi něco rozděluje, tak je to postoj k plánované 
instalaci amerického radaru v Brdech, který by měl být součástí 
protiraketového systému. Rozhodně to ale není něco, kvůli čemu by 
lidi zaplnili pražské Václavské náměstí. Sedmnáctého listopadu se 
jich „u koně“ v horní části náměstí sešlo na demonstraci, svolanou 
iniciativou Ne základnám, asi patnáct set. To, jakými „problémy“ 
dnes žije česká společnost, dokreslují další dvě shromáždění z toho 
dne: v dolní části Václaváku se sešli stoupenci předsedy KDU-ČSL 
Jiřího Čunka, který několik dní předtím odstoupil z funkce vicepre-
miéra a ministra pro místní rozvoj, a ještě bizarnější byla akce de-
monstrantů, kteří se transparenty s nápisy „Kráska a zvíře“, „Svatbě 
ne!“, nebo „Vem si mě!“, snažili přesvědčit mladou překladatelku 
Petru Kováčovou, aby si nekazila život a neprovdala se za předsedu 
sociálních demokratů, o jedenadvacet let staršího Jiřího Paroubka. 
Nicméně stalo se, a to právě onoho památného 17. listopadu. Větší 
rozruch než sama svatba však v médiích vyvolala skutečnost, že 
ženich na svatbu v Mariánských Lázních hodně pospíchal - jeho 
auto jelo rychlostí 200 kilometrů v hodině. A co na to Paroubek? 
Já nic, já muzikant, tedy pardon - ženich. „Převážnou část cesty jsem 
spal, a proto vycházím pouze ze svědectví řidiče, mého spolupracovníka 
a informací médií,“ napsal lídr ČSSD ve svém vyjádření a slíbil, že 
celou věc nechá přešetřit.

Navzdory skutečnosti, že transparenty s nápisy „Demisi vlády“ 
či „Děkujeme, odejděte!“ vystřídaly na českých demonstracích hesla 
typu „Svatbě ne!“, Češi ještě definitivně nezblbli. Jinými slovy české 
občanstvo není zcela netečné. Když na 10. listopad, v den výročí tzv. 
křišťálové noci, oznámili neonacisté svůj pochod starým pražským 
židovským městem, vyšly do ulic stovky občanů, kteří se rozhodli 
extremistům v pochodu zabránit. Díky dobré práci policie, která 
„nácky“ do centra Prahy ani nepustila, ke střetu vůbec nedošlo. 
Menším potyčkám mezi neonacisty a anarchisty ovšem policie za-
bránit nedokázala.

Jsou dva měsíce dlouhá, nebo krátká doba? Jak na co. Jiří Pa-
roubek se oženil dva měsíce po rozvodu jeho prvního manželství, že 
šlo o pouhé dva měsíce, svědčí i skutečnost, že se se svým tatínkem 
nepřijel veselit jeho dospělý syn. Naopak dlouhé dva měsíce trvalo 
Straně zelených, než ve svých řadách našli vhodného kandidáta na 
uvolněnou funkci ministra školství. Volba padla na poslance Ondřeje 
Lišku, kterého prezident jmenuje „s třesoucíma se rukama“. K těmto 
slovům vedlo Václava Klause vědomí, že teprve třicetiletý Liška 
„bude nade všemi pány rektory“. Hlava státu jaksi zapomněla, že když 

v minulém desetiletí sestavovala svoji první vládu, ministrem školství 
se stal rovněž třicetiletý mladý muž. Václav Klaus tuhle skutečnost 
spolu s oním mužem možná už dávno dobrovolně vymazal ze své 
paměti, neboť tím ministrem byl Ivan Pilip, který se pak v roce 1997 
stal společně s Janem Rumlem strůjcem již zmiňovaného sarajev-
ského atentátu.

Zelení hledali nového ministra dva měsíce, lidovcům stačil mě-
síc. Hledání toho správného člověka do funkce vicepremiéra a minis-
tra pro místní rozvoj jim usnadnil státní zástupce, který již podruhé 
zastavil trestní stíhání šéfa KDU-ČSL Jiřího Čunka, podezřelého 

z přijetí úplatku. 
Premiér Mirek To-
polánek naznačil, 
že by mu nevadil 
návrat lidoveckého 
předsedy do vlády. 
„Dlouhodobě jsem 
tvrdil, že pokud se 
očistí, nebudu mu 

bránit,“ řekl předseda vlády. Připomeňme však, že Čunek, který byl 
kvůli údajnému úplatku vyšetřován rok, teď odstoupil až pod tlakem 
informací, podle kterých bral sociální dávky v době, kdy na účet 
ukládal miliony korun.

Dvě herečky, dva různé příběhy. Daniela Šinkorová opouští 
televizní seriál Ordinace v růžové zahradě. Bulvár přetřásal velmi 
pravděpodobný 
důvod: žárlivost 
hereččina život-
ního partnera. 
Jiná hvězda 
prken, která 
znamenají svět, 
se rozhodla 
hrát i přesto, 
že několik dní 
před premiérou 
d i v a d e l n í h o 
představení byla 
konfrontována 
s rodinnou tra-
gédií. Veronika 
Žilková má za 
sebou těžký 
rok. Na jaře jí 
zemřel otec a 
záhy porodila 
syna Melichara, 
který přišel na 
svět s vážnou 
vrozenou vadou. Po půlroce svůj zápas o život prohrál. Ve chvíli, 
kdy píšu tyto řádky, zbývá do premiéry hry Adina o prvorepublikové 
herečce Adině Mandlové jen několik málo hodin...

Daniela Šinkorová se své televizní role vzdala dobrovolně. Já 
se s vámi, milí čtenáři, loučím nikoli z vlastní vůle. Jak jste se již 
dozvěděli, držíte v rukou poslední číslo České besedy. Dělal jsem 
tuhle práci rád a jsem paní šéfredaktorce a jejím kolegům vděčný za 
krásnou příležitost přispívat měsíc co měsíc svou troškou ke společ-
nému dílu. Smutnou zprávu o ukončení vydávání Vašeho (věřím, že 
oblíbeného) měsíčníku snad vyvažuje skutečnost, že - jak jsem již na-
psal - české země opustila blbá nálada a pak hlavně to, že patnáct let 
od zániku společného státu Čechů a Slováků (kdy slovenský premiér 
Robert Fico potvrdil nadstandardní vztahy mezi Českou republikou 
a Slovenskem, když přijal roli svědka novomanžela Jiřího Paroubka) 
vstupují obě země do Schengenu. Díky tomu mezi oběma zeměmi 
fakticky mizí státní hranice a občan jedné země při návštěvě u souse-
dů tak může podléhat sladké iluzi, že je pořád ve své vlasti. 

Gabriel Sedlák, Lidové noviny
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V PRAZE SE KONAL 1. KRAJANSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

…a pozdravujte krajany na Slovensku

P. Pithart s krajanem z Ukrajiny

Přijely více než dvě stovky členů čes-
kých krajanských komunit z Ukrajiny, Ru-
munska a Slovenska. Festival byl slavnost-
ně zahájen v Rytířském sále Valdštejnské-
ho paláce. Úvodní slova Petra Pitharta 
krajany pohladila po duši. Koneckonců 
sám situaci krajanů v jednotlivých zemích 
velice dobře zná, mnohé krajanské orga-
nizace navštívil a všude cítil lásku k vlasti 
jejich předků. Po slavnostním zahájení 
si krajané mohli prohlédnout Valdštejn-
ský palác, seznámit se s jeho historií a 
v prostorách, kde horní komora českého 
Parlamentu jedná, usednout na židle pro 
veřejnost.  

Největší zájem o účast na festivalu 
projevili Češi z „východu“, tedy z Ukra-
jiny a Rumunska, kteří českým folklorem 
a tradicemi stále žijí. Zhotovují si kroje, 
nacvičují písně a tance a toto umění pře-
dávají svým dětem. Všichni se do Prahy 
těšili a většina do vlasti svých pradědů jela 
poprvé v životě. Ve vlastnoručně ušitých 
krojích přijeli krajané z Ukrajiny. Ina 
Romanova ze Žitomiru, jejíž pradědeček 
pocházel z malého městečka nedaleko 
Slaného, přijela se skupinou volyňských 
Čechů. Svěřila se, že si chtějí prohléd-
nout Prahu, na vlastní oči poznat to, o 
čem jen slyšela, a také ukázat, jaké mají 
kroje.  Nejmladším účastníkem festivalu 
byl Pepíček, devítiměsíční synáček Re-
naty Seidlové z rumunského Temešváru, 
která se senátorům i publiku hezky česky 
omlouvala za občasné zaplakání malého, 
který je již sedmou generací Čechů žijící 
v Rumunsku. „Cestovali jsme celou noc, 
jsme nevyspalí a teď trochu pláčeme.“  Jak 
jinak, sklidili bouřlivý aplaus. Malý Pepí-
ček byl vytrvalým divákem všech progra-
mů festivalu a v kloboučku šohaje mu to 
moc slušelo. Prostě hvězda. 

Přehlídku krajanských souborů v Sa-
lesiánském divadle v Praze-Kobylisích 
zahájil košický Ženský pěvecký sbor 
Českého spolku. Toto těleso, která má 

SPOLEČNÝ PŮVOD I LÁSKA K VLASTI PŘEDKŮ
„Na předminulém Týdnu zahraničních Čechů v Praze odzněl návrh, aby se české folk-
lorní taneční a pěvecké kroužky mohly vzájemně setkat, seznámit a také Pražanům 
představit, jak už po několik generací uchovávají české písně a tance,“ řekla PhDr. 
Věra Doušová, ředitelka občanského sdružení Sedm paprsků pro Českou besedu. 
Sdružení bylo hlavním organizátorem 1. krajanského folklorního festivalu, který se 
konal začátkem listopadu v Praze pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Petra Pithar-
ta a Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu ČR. 

za sebou celou řadu vystoupení a příští 
rok oslaví 10. výročí, se trochu lišilo od 
ostatních amatérských souborů zejména 
kvalitou, ale i repertoárem. V jeho podání 
odzněly kromě jiných skladeb i některé 
lidové písně v úpravě různých skladatelů. 
Představilo se i trio s lidovými písněmi. 

To, že se 1. krajanský folklorní festival v Praze konal pod záštitou prvního místopředsedy 
Senátu, nebylo náhodné. Petr Pithart již roky sleduje krajanské problémy, pomáhá při řešení, 
navštěvuje Čechy v různých zemích světa. Také nemalou měrou přispěl k tomu, že nám bylo zno-
vu uznáno české občanství.  Po slavnostním zahájení festivalu jsem v Rytířském sále Valdštejn-
ského paláce Petra Pitharta oslovila otázkou, zda se něco změnilo v nepříliš pozitivním postoji 
Čechů ke krajanům v zahraničí, na který na minulých konferencích Týden zahraničních Čechů 
krajané poukazovali. 

-Ve srovnání zejména s našimi sousedy Poláky a Maďary, kteří měli podobné osudy, to srovná-
ní dlouho pro nás nevyznívalo příznivě. Moc jsem o tom přemýšlel. Proč tolik podezíravosti nebo 
přinejmenším odtažitosti, výčitek? Čím více o nich vím a seznamuji se s jejich osudy, tím  víc si 
říkám, že bychom naopak měli být hrozně rádi, že je máme. To zahrnuje jak exil, tak emigraci 
a krajany. Oni nám přece do-
kazují, co bychom dovedli my, 
kdybychom se ocitli ve světě. 
My jsme se dlouho ve světě 
ocitnout nemohli, země byla 
uzavřená na sedm západů. 
To, co oni dokázali, to je to, 
co bychom dokázali i my. Já 
pořád ještě nejsem úplně s tím 
vyrovnán, proč tomu tak je, 
proč ten osten výčitky, nechci 
snad říct závisti … Jsem hlubo-
ce přesvědčen, že bylo potřeba 
těch, kteří zůstali. Ačkoli třeba 
mohli nebo měli příležitost 
odejít. Také mnozí z těch, 
kteří odešli, aktivně pracovali 
pro změnu poměrů. Těch i 
oněch bylo potřeba. Nevím, 
proč to tak dlouho trvá, než se 
smíříme zejména s úspěchem  
našich krajanů. 

Na tomto krajanském fes-
tivalu jsou soubory jen z „vý-
chodu“. Může to také podle 
vás být o vztahu k vlasti?

Když řekneme Západ a folklor, tak myslíme na Ameriku. Amerika je přece jenom dál, vypravit 
takový soubor určitě není jednoduché. To je první takový přízemní důvod.  Ale možná závažnější 
je v tom, že  folklor předpokládá pospolitý život, je to pořád ještě v dobrém slova smyslu fenomén 
venkova, nikoli velkých měst. A naši krajané, kteří přijeli, jsou většinou z venkovských oblastí, kde 
folklor je pořád ještě něčím přirozenějším, patří více k jejich životu. Západ má tolik atrakcí, že 
folklorní soubor je asi moc neuspokojuje. 

První místopředseda Senátu Petr Pithart ještě přidal  srdečné pozdravení krajanům na 
Slovensku. Ráda vám ho předávám.

Helena Miškufová
Foto: autorka

(Pokračování na str. 8)  
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Bezesporu to bylo nejkvalitnější vystou-
pení festivalu. Škoda jen, že členky sboru 
hned po svém účinkování odjely a neviděly 
program ostatních souborů a jejich úžas-
nou snahu o zachování české identity. 
Vysoká laťka košického Ženského sboru 
však nadšence z jiných zemí neodradila.  
Následující soubor Bohemia z Melitopo-
lu na Ukrajině v českých krojích rázně 
spustil Šly panenky silnicí, Okolo Hradce 
a postupně přidával další české a mo-
ravské i méně známé lidové písně, které 
strhly i diváky v sále. Češi z Rumunska 
se představili dvěma soubory. Slavíček si 
připravil pásmo s průvodním textem, kte-

  (Dokončení ze str. 7) 

  Nejmladší Čech z Rumunska je Pepíček. 

rý zobrazoval celou 
historii Čechů 
v Rumunsku od 
přesídlení, jejich 
celoroční život a 
svátky od masopus-
tu, přes svatodušní 
svátky, dožínky, 
posvícení k Vá-
nocům a Silvestru. 
A končil vystěhová-
váním mladých lidí 

      Pepíčkovi rodiče
  si tanec užívali.

z českých vesnic do vlasti svých předků 
nebo aspoň do větších rumunských měst. 
Když spustili písničku Dráteníček drátý, 
kudrnatý, strakatý, tak se asi sedmdesáti-
letá Pražanka sedící vedle mě téměř roz-
plakala, - to já znám z dětství, říkala. Ale 
až na pár výjimek měli Pražané o tento 
festival pramalý zájem. Každý má pocho-
pitelně svoje problémy a ani v Kobylisích, 
kde se festival konal, nebyl nijak zvlášť 
propagován.  Pradědové účastníků letoš-
ního festivalu odcházeli z českých zemí 
do Rumunska v první polovině 19. století, 
přesto si tam dodnes udržují znalost jazy-
ka svých předků a jsou hrdí na svůj původ. 
„V českých vesnicích v okolí Temešváru žije 
necelých 500 Čechů, aktivních krajanů je 
tak dvě stě,“  říkala Jiřina Šubrtová, která 
patří k šesté generaci příslušníků krajan-
ské menšiny v rumunském Banátu. 

Nejvíc zastoupené na 1. krajanském 
folklorním festivalu  byly krajanské 
organizace z Ukrajiny. Český soubor 
Záporoží, Spolek Stromovka z Dubna, 

  Košický Ženský sbor Českého spolku.

  Byť z jiných zemí se česky domluvili.
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Festival

  Poslední úpravy před vystoupením.

  Žitomírští ve vlastnoručne ušitýchj krojích.

Češky z Oděsy.   

Matice volyňská z Lucku, Krajanský 
spolek volyňských Čechů v Žitomiru, 
soubor Česká rodina z Oděsy.  Například 
v Oděse žije dnes kolem pěti set Čechů. 
Jejich předkové sem přicházeli v několika 
migračních vlnách. Valentina Fendiková 
ze spolku Česká rodina vzpomínala, že 
její  dědeček přijel do Oděsy v roce 1915. 
Dostal povolení k pobytu jen na jeden 
rok. Ale už tam zůstal natrvalo. V Oděse  
se narodil její otec, ona i její děti a stále se 
cítí být Čechy. Za éry Sovětského svazu 
Češi svůj původ raději nezdůrazňovali, 
hrozba gulagu byla příliš silná. Krajanský 
spolek Česká rodina vznikl až za samo-
statné Ukrajiny. Dnes se v něm krajané 
učí češtině, ozřejmují si české zvyky a 
tradice. A hledají staré české recepty. 
Při krajanském spolku vznikl i pěvecký 
soubor Česká rapsodie, který už pět let 

vede Ludmila Ky-
selová. Mezi 14 
členy souboru jsou 
mladí lidé. Jednot-
livé písně vybírají 
ze zpěvníků, sbírají 
i písně, které se 
uchovaly v českých 
vesnicích v okolí 
Oděsy, například ve 
Veselynivce nebo 
v Čechohradě. 
V jejich repertoáru 
nechybí ani Hašle-
rova Ta naše pís-
nička česká, kterou 
s chutí zazpívali. 
Ta je v repertoáru 
snad všech soubo-
rů. Soubor Česká 
rodina z Oděsy 
vystupuje v čes-
kých krojích, které 
šije jedna z jeho 
členek, Anna Par-
šenková. Prý ušití 
by nebylo až tak 
velký problém, ale 
vyšívat, to jí trvá i 
několik měsíců.

Mezi soubory, 
které se představi-
ly na krajanském 
folklorním festivalu 
v Praze, byl také 
dětský pěvecký 
soubor Stromovka 
z ukrajinského měs-
ta Dubno, který pa-

tří pod krajanskou organizaci, jež vznikla 
v roce 1991. Osm dívek a jeden chlapec.  
Přestože se mezi sebou bavili ukrajinsky, 
na otázku v češtině 
se snažili odpovídat 
česky. „Máme krou-
žek českého jazyka, 
který existuje asi 
šest let a navštěvuje 
ho 15 dětí,“ řekla mi 
jedna z holčiček. 
A tam se také učí 
české písničky, kte-
ré pro ně vybírá 
ze zpěvníku pro 
české základní 
školy  pětatřicetile-
tá učitelka hudby 
Inesa Krjuchoko-
vá. Sama pochází 

z české rodiny, dědeček a babička byli 
Češi, v českém duchu byla vychovávána i 
její maminka. Ale pak doma česky nemlu-
vili. Ona sama se česky naučila z knížek a 
hodně se zlepšila na čtyřtýdenním kurzu 
češtiny v Dobrušce.  Chtěla poznat jazyk 
a kulturu svých předků.

Krajanské organizace z Chorvatska, 
Srbska, Bulharska (které se přihlásily), 
ale ani Rakouska zastoupeny nebyly. 
Ve Spojených státech a Kanadě několik 
souborů existuje, ale problémem byla in-
formovanost a jistě i vzdálenost. Proto or-
ganizátoři festivalu navrhovali, aby  Češi 
žijící v západních zemích pomohli spon-
zorovat krajany z východu, kteří nemají 
dostatek finančních prostředků na cestu. 
Avšak návrh skončil naprostým fiaskem. 
Nepřišel ani jeden příspěvek. To však or-
ganizátory neodrazuje. „Z celého festivalu 
bylo cítit úžasnou vlasteneckou atmosféru, 
lásku k vlasti předků, na kterou Češi žijící 
doma zapomínají. Přestože jsme se potýkali 
s celou řadou problémů, od ubytování tolika 
lidí – mnozí byli v rodinách organizátorů 
a členů pěveckého sboru Camera Chabra 
-  budeme připravovat druhý ročník. Snad 
již v lepších finančních podmínkách, jak 
na zahajovacím setkání přislíbili senátoři,“ 
uvedla   ředitelka 1. krajanského folklorního 
festivalu Věra Doušová.

Na akcích některých z deseti sloven-
ských Českých spolků  vystupují malé 
skupinky lidí, kteří zpívají lidové nebo 
zlidovělé písničky. K nim se rádi přidají 
další. Možná by mohli pouvažovat nad 
účastí na dalším krajanském folklorním 
festivalu. To není o bezchybnosti prove-
dení, to je o vztahu, o lásce k zemi, z níž 
pocházíme.

Helena Miškufová
Foto: autorka
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Co je to vlastně feminiz-
mus,  paní Šiklová?

Feminizmus je především 
ideologie, která by měla provázet 

emancipaci žen. Je to také filozo-
fie, je to jiný přístup ke světu. Je 

t o interpretace světa z hlediska nejenom 
toho tradičního patriarchálního mužského vi-
dění, ale také z hlediska žen, které byly po ti-
síciletí opomíjeny.  Tak by se feminizmus dal 
definovat. Je to také přístup, který se snaží ji-
nak vykládat dějiny, postavení minorit – ženy 
jsou totiž v jakémsi postavení minorit.

Feminizmus u nás není novinkou, ale má 
svoje etapy v minulých obdobích, že?

Jistě.  Začal v 19. století,  pak pokračoval 
v šedesátých a sedmdesátých letech minulé-
ho století, ale to se nás moc netýkalo, protože  
tady byli komunisti, tak se o tom moc nemlu-
vilo. Dnes jsme v jakési třetí vlně feminizmu.

Proč je podle vás feminizmus společností 
poměrně negativně přijímám?

Za prvé proto, že o tom nic nevíme. V mi-
nulém režimu byl feminizmus vždy interpre-
tován jako něco, co má rozdělit muže a ženy, 
a proto perspektivně by měl zbrzdit vítězství 
dělnické třídy. Proto tyto myšlenky byly re-
dukovány na emancipaci. Na zrovnoprávnění 
žen, ale především na jejich zařazení do práce. 
Ženy skutečně byly hodně zatíženy a tak se 
k feminizmu vypěstoval negativní postoj. Na-
víc ty první feministky, které k nám přicházely 
po změně politické situace v roce 1989,  byly 
ze Západu, my jsme o nich nic nevěděli. Ony 
nám říkaly, to je skvělé,  že jste emancipované, 
že můžete pracovat osm hodin denně,  že máte 
jesle, školky a tak dále. Nám to připadalo spíš 
jako pokračování minulého režimu.

Setkala jsem se i s názorem, že druhořadé 
postavení ženy vyplývá i z působení církve. Pro-

Nejtěžší je zbavit se předsudků o sobě
Málokdo se dnes umí zastavit, vychutnat chvíli nebo popřemýšlet. Ze 

všech stran na nás útočí kvap, katastrofické zprávy nebo  ohlupující infor-
mace o tom, která kráska, jejíž jméno si člověk ani nepamatuje, byla vidě-

na s tím a tím, nebo že má nová ňadra. Takové besedy, jaká byla 
v košickém Českém centru s českou socioložkou PhDr. Jiřinou 
Šiklovou, Ph.D., o postavení žen v současné společnosti, jsou 
spíše výjimkou. Následně jsme si také na toto téma popovídaly 
a možná budeme inspirovat i vás.

tože žena byla stvořena z Adamova žebra 
a je tedy druhořadá.

To samozřejmě hraje také svoji 
roli. Náboženské cítění, křesťanství. 

Ale žena byla postavena na druhořa-
dé místo již předtím ve starém Řecku. Je to 
dlouhodobý vliv staletí. Určitě církev  v tomto 
směru dělala a dělá protiženskou politiku. Na 
druhé straně si ale uvědomme, že to byl Nový 
zákon, který jako první přiznal, že žena je 
rovna před Bohem. To byla novinka. Objevil 
se kult Panny Marie. Církev proto neměla 
vyhraněně jen negativní vlivy na postavení 
žen. Ale v různých náboženstvích je rozdíl-
né. V poslední době je negativní postoj vůči 
feminizmu způsoben i tím, že první reakce na 
informace o feminizmu byly velice záporné, 
protože ženy-feministky  nám byly prezento-
vány jako bláznivé ženské, které se hádají se 
svým partnerem, kdo půjde dřív do výtahu, a 
jestli muž, když jí otevře dveře, ji tím pokoří. 
Ve Spojených státech se například hádaly, že 
nemá být v ústavě  my, ale že má být muž 
a žena. Vyvrcholilo to až  k nevhodným 
návrhům, že třeba nemá být Otče náš, jenž 
jsi na nebesích, ale  Rodiče naši, jež jste na 
nebesích. Myslím, že my jsme se více dovídali 
o tom negativním nebo až směšném, nežli o 
tom pozitivním. To je velikánská škoda. My 
jsme dříve věděli, co to je antifeminizmus, 
než co to je feminizmus. 

Ze Západu k nám chodily feministky, 
které hlásaly nové názory o postavení žen, 
přitom volební právo pro ženy bylo uzákoněno 
v Československé republice již v roce 1920, 
ale například ve Francii v roce 1944  a ve 
Švýcarsku až v roce 1971.  Není to trochu 
paradox?

Feminizmem jsme nebyli nadšeni také 
proto, že zásadní otázky postavení žen u nás 
byly řešeny dokonce v devadesátých letech 
19. století. Můžeme být pyšné na to, že to 
byl právě Tomáš Garrigue Masaryk, který už 
v té době přednášel myšlenku ženské otázky 
na Filozofické fakultě pražské univerzity a 
podporoval ženské hnutí. My jsme  o tom 
nic nevěděli, vždyť se ani o Masarykovi ne-
mohlo mluvit. Navíc to pro nás bylo něco 
samozřejmé. Byl to Masaryk, který ovlivněn 
svoji ženou Charlottou a americkým pojetím 
rovnoprávnosti si začlenil jméno Garrigue 

své manželky do jména svého jako symbol 
vyrovnání. Což bylo hezké. A to také souvisí 
s uzákoněním volebního práva žen u nás. 
Americké feministky, které sem  v posled-
ních dvaceti letech přijížděly, někdy byly 
více aktivistky než nositelky teorií. Ony nám 
v mnohém pomohly. Naučily nás pracovat 
s počítačem i organizovat činnost. Ale někdy 
byly podle našeho vnímání příliš levicové. To 
je také problém. My jsme na začátku devade-
sátých let obdivovaly Západ se vším všudy, i 
s tím negativním. A někdo nám říkal, že ono 
to u nich není všechno růžové. My jsme to 
ale nechtěly slyšet. Na jedné straně je to 
naše plus, že jsme byly kritické a nepřijaly 
všechno, na druhé straně minus, je zde velká 
mezera.

Jak je to v jiných postkomunistických 
zemích?

Tam je podobný vývoj. Ženy tam dělaly 
všechno možné. Právě proto se v těchto 
zemích daleko více ujaly  rodové studie, 
gender studies, analyzující a sledující posta-
vení muže a ženy, než studie o ženách, tedy 
feminizmus. 

My žijeme ve střední Evropě, myslíme si, 
že jsme vyspělá společnost, ale ženy u nás, 
v Česku i na Slovensku, jsou málo zastou-
peny v řídících funkcích. Přitom v některých 
zemích, na které se díváme tak trochu svrchu, 
jsou ženy na vyšších postech. V čem to podle 
vás je?

Tak to je naše neschopnost dobře se 
orientovat v demokratických systémech. 
Zde jsme se domnívali, že převrat se vyřeší 
tím, že budeme mít hodně politických stran. 
Ale neuvědomovali jsme si, že nestačí poli-
tické strany jen založit, ale také mít vlastní 
program a vychovávat k němu lidi. To tady 
nebylo. Nicméně musím připomenout, že 
ženy jsou ve všech zemích málo zastoupeny. 
To, že někde jsou ve vedoucích postaveních, 
ještě neznamená jejich opravdový vliv. 
Vlastně ženy jsou více zastoupeny pouze 
ve skandinávských zemích. Ale nedělejme 
si iluze. V americkém Kongresu jsou ženy 
také zastoupeny kolem 16 - 17 procent.  U 
nás se ženy raději angažují v mimovládních 
organizacích, uplatňují se v tom, co by se 
dalo nazvat demokracie zdola. 
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Myslíte si, že ženy jsou jaksi praktičtější, 
že velká politika pro ně není? ˝

Domnívám se, že to tak je. Ženy jsou 
praktičtější, a také přetíženější, co si budeme 
povídat. Říká se, že co žena udělá jednou ru-
kou, na to muž potřebuje dvě. Nezapomeňte 
ale, že zde byly ženy aktivní v opozici. Po 
roce 1989 šly do politiky jen v prvních měsí-
cích a pak se všechny stáhly.  Je to asi trochu 
i tím, že politika je tradičně chápána jako re-
sort mužů. Celý systém jednání, to scházení 
se v hospodách, kouření – to vše hraje roli. Je 
to orientováno podle způsobu života muže. 
Žena, když vstoupí do politiky, ztrácí dale-
ko více ze svého osobního života než muž. 
Dokud je někdo v minoritním postavení, je 
více vidět. Všechno co udělá, je pak inter-
pretováno jako něco zvláštní a automaticky 
se připisuje celé skupině.  Když udělá něco 
negativního v politice žena, tak se řekne „no  
jo, ženská“. Když to samé udělá muž, to udě-
lal ten a ten, tedy jménem. Ale neříká se, „no 
jo, chlap“. To je forma generalizace, která se 
předává a platí všeobecně. Třeba i při doprav-
ních nehodách. Těch mají ženy daleko méně, 
a přesto jsou v obecném povědomí chápány 
jako špatné řidičky. Jsou to předsudky v nás, 
které často sdílí ženy samotné.  Někdy je to 
naše obrana. Ale neměly bychom to dělat.

Asi nám chybí větší sebevědomí.  Co by-
chom měly my, ženy, dělat pro to, abychom 
byly takové sebevědomější?

Za prvé bychom si měly uvědomit, že ženy 
zde pracovaly vždycky, že měly vždycky svoje 
místo. Že už  v 19. století vytvářely národnost, 
organizovaly salony, vlastenecké a vzdělávací 
spolky. To, k čemu přicházely Američanky a 
ženy ve státech západní Evropy nedávno, to 
my jsme zde měly už v 19. století. Naše ženy 
významně zastoupily muže v době krizí. Na-

příklad během 1. 
a 2. světové války. 
A vůbec nejdů-
ležitější je zbavit 
se předsudků o 
sobě. Jako matky 
tyto předsudky 
neustále reprodu-
kujeme.  Dítěti 
třeba říkáme, že 
musí být chlap a 
chlapi nepláčou 
jako ženské. Mu-
síme se zbavovat 
negativních obra-
tů, které se  týkají 
žen. Například i 
takového „vzmuž 
se“.  Nebo třeba 
dceři, která se ne-
dostala na vysokou 
školu řekneme, že 
ji stejně nebude 
potřebovat, proto-
že důležitější je se 
dobře vdát. Pova-
žuji za vynikající, 

že se dnes ve vyučovacím procesu hovoří o 
rodových studiích, kde jsou děvčata upozor-
ňována na tyto věci.  A ještě něco - když už se 
někam žena dostane, neměly bychom se snažit 
ji shazovat, ale měly bychom ji pomáhat.

Helena Miškufová
Foto: autorka

Mnohostrannost jako oddech
Alexej Vojtášek je aktivní výtvarník a v listopadu měl najednou dvě výstavy v hlavním městě 

SR. Název první ve vajnorské galerii Typo & Ars Ilustrace pro děti a dospělé prozrazuje její 
obsah. Byl to průřez ilustrační knižní tvorby v podobě asi 150 obrázků z období let 1985 až 
1990. Expozice byla průvodním  příspěvkem k mezinárodní světoznámé akce Bienále ilustrací 
Bratislava 2007.

Převážně letošní obrazy představil výtvarník v nové bratislavské galerii Forzet. Výstavu 
nazval Podoby a formy. Výběry z cyklů Semiony a znamení, Dynamis doplňovala samostatná 
díla Éterický prototyp, Volba, Odtajněný kód - Grál, I moře sní, Vzorec života, Jiskření, Nese-
parovatelné struktury a 
jiné. Expozici zpestřil 
jedním objektem z ko-
vu, kamene a drátu pod 
názvem Kombinace. 
„Když si chci oddechnout 
od malování, sáhnu po 
pevných materiálech a 
dělám objekty,“ zdůvod-
nil nám umělec. 

Alexej Vojtášek 
(na snímku) se narodil 
v Roudnici nad Labem 
(1952). V Bratislavě 
studoval na Střední 
průmyslné škole gra-
fické a Vysoké škole 
výtvarných umění na oddělení grafiky a ilustrace u profesora Albína Brunovského. Později 
pedagogicky působil na této škole i na Univerzitě Komenského. Věnuje se kresbě, malbě, gra-
fice a monumentální tvorbě. Svoje díla prezentoval na výstavách v SR, ČR, Francii, Německu, 
Švýcarsku, Itálii, Španělsku, USA, Portugalsku a jiných zemích.

Pavol Erdziak  
Foto: autor

Albrecht 
ve svém paláci
Dobu a osobnost vévody Al-

brechta z Valdštejna, který 
v 17. století ovlivňoval dění 
v celé Evropě, přibližuje 
ojedinělá výstava v Praze. 
Její pořadatelé shromáž-
dili stovky exponátů z 
řady evropských zemí i 
ze zámoří, aby představili 
Valdštejna nejen jako úspěš-
ného vojevůdce, ale i jako 
diplomata, stavitele a mecenáše. 
Organizátorům se podařilo alespoň na tři 
měsíce soustředit do Valdštejnské jízdárny 
umělecká díla, zbraně i další dobové předměty, 
které jsou od dob třicetileté války roztroušeny 
jako válečná kořist po celé Evropě. 

K výstavě bylo vydáno CD s dobovou 
hudbou a interaktivní CD-ROM pro děti, 
pro které je na jednom z balkónů jízdárny 
připraveno několik atrakcí. Budou si moci 
třeba poskládat halapartníka nebo znovu svést 
bitvu u Lützenu, v níž se Valdštejn v čele cí-
sařských armád střetl s vojsky švédského krále 
Gustava II. Adolfa. Lidé si také mohou půjčit 
audioprůvodce nebo koupit rozsáhlý výstavní 
katalog. Výstavu provází řada doprovodných 
akcí - koncerty, semináře či mimořádné dny 
otevřených dveří v Senátu. Podrobnosti jsou 
na www.valdstejn.org
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Dnes si bez dárků pod vánočním stromečkem snad ani neumíme Štědrý večer 
představit.  Čím víc balíčků je, tím líp vyjadřujeme svůj vztah k obdarova-
nému,- myslíme si. Jenže nechtíc podléháme celkové společenské 
hysterii a zejména rafinovaným reklamním akcím. Ko-
neckonců sami obchodníci nazývají předvánoční 
období žněmi. 

Někdo zůstává u tradičního 
dárku – knihy. Jak dlouho tradiční-
ho? Jednoznačně už několik staletí. 
Dokumentuje to dochovaná modlitební 
kniha, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala 
jako svůj vá- noční dar na Štědrý den roku 1466 jeho 
druhá manželka Johana z Rožmitálu. Bohatě vyzdobený kodex patří 
k významným pa- mátkám pozdně gotické knižní malby. Má intimní povahu, 
je určen pro chvíle soukromé zbožnosti. Obsahuje česky psané modlitby k Panně Marii. 
Johana na přídeští knihy nechala připsat půvabné, neformální věnování :

Černý kuba
houby sušené (30g), krupky 300 g, cibule, 

česnek, kmín, sůl, pepř
Sušené houby namočíme předem do stu-

dené vody (nejlépe přes noc), pak scedíme, 
vymačkáme a podusíme na másle a na cibulce, 
osolíme a okmínujeme. Když jsou houby měk-
ké, vydusíme je až na tuk. Mezi tím v dosta-
tečném množství vody uvaříme propláchnuté 
krupky. Když jsou měkké, promícháme je s 
připravenými houbami, přidáme prolisovaný 
česnek, opepříme a podle potřeby přisolíme. 
Pekáček vymažeme sádlem, naplníme směsí a 
ve vyhřáté troubě zapečeme.

Kapr na pivě 
6 očištěných porcí 

kapra, sůl, mletý 
pepř, 250 ml světlého piva, 2 
polévkové lžíce oleje, 1 středně velká cibule, 
citronová šťáva, 50 g másla, mletý kmín, slad-
ká paprika

Kousky ryby osolíme, opepříme, pokape-
me pivem (ne vším) a vložíme asi na hodinu 
do chladničky. Na oleji osmahneme na tenká 
kolečka pokrájenou cibuli a vložíme na ni por-
ce kapra. Zalijeme zbylým pivem, mírně poka-
peme citronovou šťávou, okořeníme kmínem a 
paprikou, přidáme máslo a na mírném ohni 
pomalu dusíme doměkka. Přílohou může být 
bramborový salát nebo bramborová kaše.

Ráno jsem v tichosti vyklouzl z po-
stele. Šmátraje rukama ve tmě, abych 
nevzbudil Lauru, jsem se úspěšně odplížil 
do kuchyně. Dělám to tak pokaždé, když se den předtím trochu 
déle zdržím v hospůdce U Zajíce.

„Chtělo by to pořádného turka,“ problesklo mi hlavou při 
vzpomínce na včerejší blíže neurčený počet zkonzumovaných 
myslivců. „Brrr ! S kým jsem to tam včera vlastně ztvrdnul ?“ 
nemohl jsem si hned vzpomenout. V tom se mi v paměti vynořila 
tvář toho staříka. Místní štamgasti ho posměšně nazývají „Kouzel-
ným dědkem“. Většinou sedává v koutě sám, lidi se jeho uhranči-
vému pohledu raději vyhýbají. Kolují o něm různé historky, třeba 
o tom, jak pouhým pohledem dokázal zpacifikovat zuřivého psa. 
Hafan, který ještě chvíli předtím chtěl někoho roztrhat, se údajně 
začal třást na celém těle a za chvíli bylo po něm. Prý infarkt. 

Včera bylo Štěpána, a protože na Vánoce je každý tak trochu na 
měkko, nalil jsem do Kouzelného dědka pár panáků. Myslím, že dě-
dovi jsem udělal radost hned dvakrát. Zbavil jsem ho aspoň na chvíli 
pocitu samoty a současně jsem mu pomohl zvednout sebevědomí, 
když všichni kolem viděli, že Kouzelný dědek má taky svou společ-
nost. To jsem ještě netušil, jak se mi za to všechno odvděčí…

Nad plamenem postavená voda v čajníku ještě nebublala, tak 
jsem si odskočil na záchod. Nadzvedl jsem desku, rozepnul poklo-
pec a udělal léty zautomatizovaný pohyb rukou. Ta však tentokrát 
na moje obrovské překvapení zašmátrala naprázdno.  Proboha, co 
se to děje? Se zlým tušením sem vletěl do koupelny a tam…

… se ze zrcadla na mne trochu vyjeve-
ně dívala tvář mladé ženy. Tu tvář jistě po-
znáte, už několik týdnů totiž do nás všech 

z obrazovky více či méně úspěšně hustí, že nejlepší šampón na 
vlasy je ten s push up efektem. Jak jsem se ale mohl před chvílí 
přesvědčit, tvář nebyla to jediné, co se mi přes noc změnilo. Ne-
bylo pochyb, že v této mojí záhadné proměně má prsty Kouzelný 
dědek. Kdybych tak včera bral ty jeho řeči o převtělování aspoň 
trochu vážně…! Já se ale celou dobu tvářil jako nevěřící Tomáš, 
chvílemi jsem tomu dokonce chechtal a dědka jsem  tím zjevně 
vyprovokoval k činu. 

Jedno mu je ale třeba uznat, tělesnou schránku mi vybral 
přímo excelentní. Ale copak já vím, co si mám s tímto úžasným 
ženským tělem počít ? Nemám ani potuchu o kosmetice, líčení 
nebo depilaci. A co teprve udělá moje Laura, jestli mne tady takto 
najde ? Dřív než stihnu otevřít ústa, začne hystericky ječet a rvát 
mi vlasy. A bude jí zcela jedno, že jsou vylepšeny efektem push 
up. 

Vrátil jsem se do kuchyně s tím, že do sebe hodím horký kafe 
a půjdu hned hledat toho zatraceného Kouzelného dědka, aby 
dal čím dřív věci do pořádku. Moje ruka se šálkem kávy se však 
nečekaně zastavila v půli cesty. Nevěřícně hledím na kalendář 
a v uších mi přitom doznívají dědkova včerejší poslední slova: 
„… a pamatuj si, mladej, opravdu velká kouzla se dějí jenom  o 
Vánocích.“ 

Alexandr Meheš

Velká kouzla se dějí jenom o Vánocích
(Pohádka pro dospělé)

Vánoční dárky

„...prvnímu v Čechách Jiřímu králi

tyto knížky darovány byly,

od druhé v Čechách královny Johany

jsou Jeho Milosti poslány,

které zhotoviti nechala 

a na Štědrý večer darovala

Jeho Milosti, prosíc za to

ne stříbro ani zlato,

ale aby ji ráčil v své paměti míti,

až bude tyto modlitby pěti,

aby zde v zdraví a štěstí žili,

své poddané k boží cti a chvále vedli

a tak se k Bohu dostali.“

Prostota, upřímnost i kultivovanost tohoto vánočního věnování svědčí o ušlechtilém 
vztahu královského páru. Rukopis se dnes nachází v soukromém vlastnictví v zahraničí. 

M
Zdroj: Vánoce v české kultuře

R E C E P T Y
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„Jako soukromá osoba jsem v Bratislavě nebyl 16 let. Předtím mě 
vozila ochranka na oficiální záležitosti a já jsem  téměř nic neviděl. Teď 
si historické centrum města pěšky užívám a lépe poznávám,“ vyznal 
se nám bývalý vysoce postavený politik Milan Uhde během několika-
denního pobytu v hlavním městě Slovenska. Následná beseda v spole-
čenském sále Českého centra, kterou vedl jeho dlouholetý přítel a též 
spisovatel Ľubomír Feldek, prozradila hodně. Milan Uhde se přiznal, 
že disidentem se stal neúmyslně. „Vůbec jsem se o to nesnažil. Komu-
nisté mě mezi ně sami zařadili, když mi v roce 1972 zakázali publikovat. 
Tím mi na dlouhou dobu výrazně ztížili život. Zrušili mi všechny platné 
smlouvy na psaní, zakázali hrát moje divadelní hry a nové mi nikdo nena-
bídl. Byl to důsledek mé kritiky z roku 1962 v časopise Host do domu na 
dílo jednoho brněnského spisovatele, a ten, když se dostal na vysoký post 
do Prahy, se mi takhle lidsky pomstil. V stranickém deníku Rudé právo 
vyšel v roce 1972 článek, kde jsem byl jmenovitě vzpomenut, že takový 
spisovatel už měl být dávno z literatury vyřazený, a je to chyba státních 
orgánů, když ještě publikuje. Státní orgány to ihned napravily a já jsem 
se ocitl ve velmi nepříjemné životní situaci, navíc mě opustili přátelé a náš 
dům byl střežen. Stal jsem se nezaměstnaným a za rok mě začali vyšetřo-
vat za příživnictví,“ vzpomínal Uhde.  

Od těch dob až do něžné revoluce v listopadu 1989 neměl v Čes-
koslovensku zaměstnání. Tajnou výjimkou byly napsané tři divadelní 
hry, které mu od roku 1975 uvedlo brněnské Divadlo Na provázku pod 
jménem režiséra Zdeňka Pospíšila. 
Mezi nimi i velmi úspěšná Balada 
pro banditu, která se hraje doposud. 
„Pospíšil byl kamarád a dal mi tuto 
příležitost, o které nikdo kromě nás 
dvou nevěděl. Nesměla se prozradit, 
protože následky by byly velmi špat-
né i pro Zdeňka,“ zdůvodnil Uhde. 
Kromě pravidelných předvolání na 
policejní výslechy mu život zpestřo-
vali domovními prohlídkami nebo 
zadržováním pošty. Proto, když při-
šli za ním přátelé kvůli podepsání 
Charty 77, řekl si, že už mu hůř ani 
nemůže být, a bez váhání podepsal. 
Podle něho mnohem závažnější než 
Charta byl manifest Hnutí za ob-
čanskou svobodu. Zatímco Charta 
byla prohlášení, aby se dodržovaly 
zákony a lidská práva, manifest 
požadoval změnu zákonů. „Ten vyšel 
v roce 1988 a byl prvním otevřeným 
politickým počinem, který žádal svo-
bodné volby, pluralitu, demokracii a 
svobodné zakládání politických stran,“ připomenul signatář manifestu.

Na besedě se zmínil i o své osmiletém působení ve vysoké po-
litice a po zkušenostech ohodnotil parlamentní poslance jako sbor 
živnostníků - kývačů, kteří se vyčerpávají tím, aby tam kvůli finančním 
výhodám vydrželi. „Bída je v tom, že do politiky chodí kariéristé kvůli 
penězům. Drtivá většina z nich si tolik nevydělá  vlastní prací. Podle mě 
jsou v Čechách dva skuteční politici, Havel a Klaus. Jsou úplně protichůd-
ní nejen smýšlením, ale i jak se k prezidentování dostali. Havel se ním 
po něžné revoluci musel stát, protože lidé tak chtěli. Klaus šel za tímto 
postem dlouhodobě systematicky, no jinde by si vydělal více než těch 

Jak se Milan Uhde stal disidentem
Setkání se spisovatelem, dramatikem, disidentem a politikem Milanem 

Uhdem v Českém centru bylo zajímavé nahlédnutí nejen do jeho osobního 
života, ale též do historie bývalého společného státu.

200 000 korun. Když jsem viděl, že v politice 
nic neprosadím, šel jsem Klausovi oznámit, že 
končím,“ vzpomíná na závěr politické kariéry 
a opsal několikaminutovou návštěvu u prezi-
denta: „Ptal se mě, jestli chci jít za velvyslance 
do Německa anebo Rakouska, co jsem odmítl. 

Jeho další otázka byla, proč jsem přišel. Řekl jsem rozloučit se.“ Připo-
menul, že politika je mimořádný obor lidské činnosti a potrvá alespoň 
dvě generace, dokud se to v Čechách a na Slovensku zlepší a bude v ní 
více poctivých odborníků.

Mluvilo se také o divadelních hrách. I proto, že po besedě bylo 
v Divadle Astorka jeho představení Zázrak v černém domě, které 
režíroval Juraj Nvota. Ten prozradil, že hra je o rodině, a ten příběh 
komunikuje s diváky, protože každý z nich má podobné zkušenosti. 
Uhde ocenil, že Nvota mu dovolil být přítomen na zkouškách, co jiní 
režiséři nemají rádi.   

Doc. PhDr. Milan Uhde se narodil v Brně (1936). Tam po studi-
ích pracoval jako redaktor měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku 
Host do domu, který vycházel do roku 1970. Po jeho zrušení se stal 
spisovatelem z povolání, ale o dva roky mu zakázali činnost a jeho 
knihy byly odstraněny z veřejných knihoven. Publikoval v samizdatu, 
spolupracoval se zahraničními divadly, rozhlasovými a televizními 
stanicemi. V roce 1989 založil s jinými disidenty nakladatelství At-
lantis a stal se jeho šéfredaktorem. Za rok to po něm převzala jeho 
manželka, aby se mohl naplno věnovat politické kariéře. V roce 1990 
se stal ministrem kultury, od 6. června 1992 do 6. června 1996 byl za 
ODS nejdřív poslancem České národní rady a po jejím přejmenování 
v souvislosti s rozdělením státu 1. ledna 1993 poslancem Poslanecké 
sněmovny. Od 29. června 1992 byl do konce volebního období před-

sedou Poslanecké sněmovny. V dalším volebním období do 19. června 
1998 byl zvolen za poslance této sněmovny. Inicioval několik návrhů 
zákonů, z nichž schválili jen Návrh novely zákona o mimosoudních 
rehabilitacích (78/1998 Sb.), který připravil s Jiřím Karasem. V roce 
1998 opustil aktivní politiku a stal se opět spisovatelem z povolání. 
Vydává v nakladatelství Atlantis svoje starší práce i nové knihy.

Pavol Erdziak
Foto: autor

Milan Uhde (zleva), ředitelka Českého centra Jana Burianová a Ľubomír 
Feldek
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Jak vzpomínáte na Vánoce v dětství?
Naše rodina bydlela v klasickém šedi-

vém paneláku v Plzni, ale téměř 
každý víkend, prázdniny i svátky 
jsme jezdili na venkov do vesnice 
Přívory v Polabí k rodičům mojí 
maminky. Dědeček byl velmi pra-
covitý a spravedlivý muž. Pocházel 
z Moravy, vyučil se zahradníkem 
a postupně vybudoval poměrně 
veliké a prosperující zahradnictví. 
Většinu mu sice komunisti vzali, 
když musel vstoupit do JZD, ale 
pro mě jako kluka bylo skvělé 
jezdit s ním na blatníku traktoru, 
pomáhat ve skleníku a vůbec se 
podílet na všech pracích na zahra-
dě, která mu zbyla. Babička byla 
zosobněním dětského snu o ba-
bičkách, podstrojovala nám s brá-
chou samé dobroty, brávala nás 

často na výlety do Prahy i jinam 
(zájezdy organizoval místní Klub 
přátel žehu a babička pro ně měla 
krásné pojmenování: „jedu na výlet 
s mrtvolama…“). Vzpomínky na 
mé dětské Vánoce jsou tedy za-
měřeny do Přívor, k velikému 
svítícímu stromečku, slav-
nostní večeři, křupajícímu 
sněhu při návštěvách všech 
tetiček a strýčků na Boží 
hod a na Štěpána a samo-
zřejmě k dárečkům. Jako 
správní nezbední kluci 
jsme jednou tajně 
nahlíželi klíčovou 
dírkou do poko-
je, zrovna když 
dědeček přinášel 
stromeček a: „Ma-
mííí, ten Ježíšek 
vypadá zrovna 
jako děda !“

Iva Javorčíková, výtvarnice a majitelka 
penzionu Encián v Mýtě pod Ďumbierem

- pochází z Prahy, na Slovensku žije od 
roku 1989, vystudovala Chemicko-technolo-
gickou střední školu v Praze

Někteří z nás se zde narodili, někteří sem  dostali tzv. umístěnky, vo-
jáci byli přeloženi, jiní přišli za svou  láskou či prací,  nebo si přesunem 
na Slovensko řešili svůj bytový problém. To vše se odehrálo před rozděle-
ním společného státu.  Nicméně život jde dál, a byť v menší míře, stále 
sem někteří chodí za prací, jiní za svou láskou. Našli jsme tři z nedávno 
přišedších Čechů, kteří se snad ještě ani českou národnostní menšinou 
necítí být. Všem jsme položili stejné otázky, které se samozřejmě váží 
k Vánocům.

Ing. Aleš Bílek, ředitel Čier-
nohorské železnice v Čierném 
Balogu

- pochází z Plzně, vystudoval 
Vysokou školu dopravní v Žilině, 
na Slovensku žije od roku 1988

Jaké byly vaše nejhezčí Vánoce?
Určitě nejkrásnější Vánoce jsem zatím 

prožil poprvé se svou novou rodinkou v Čier-
ném Balogu. Po prvním krátkém a bohužel 
neúspěšném manželství jsem žil chvíli sám 
v malém podkrovním pokojíku na staničce 

Čiernohronské železnice v Čierném 
Balogu. V létě roku 2000 jsme se 

dali dohromady s mojí současnou 
ženou a někdy v září jsem přišel už 

i bydlet do domu k mojí lásce 
Majce s dvěma malými dět-
mi Markem a Majkou - 8 a 
7 let. Žila s nimi sama už 

více než 7 let a dárečky pod 
stromečkem tak dostávaly 

vždy jen dětičky. Naše první 
společné Vánoce jsme 
pečlivě připravili, tajně 
rozsvítili stromeček oblo-

žený dárky, tentokrát už 
pro celou rodinu, ne-
dočkavé dětičky sotva 
stihly dojíst štědrove-

černí večeři  a hurá ke 
stromečku. Radostné hledání 

dárečků, trhání papíru a výkřiky údi-

vu – ale nikdy nezapomenu na úžasný výkřik 
naší dnes už téměř dospělé dcery Majušky, 
když našla dárek nejen pro děti: „Maminka, 
maminka – Ježíško sa nad Tebou zľutoval…“

Na které Vánoce nezapomenete a proč?
Je to smutná vzpomínka, ale byly to 

Vánoce roku 1984. Na podzim nám tehdy 
můj bratr emigroval „na Západ“ a bylo nás 
najednou o jednoho míň. Nikdo tenkrát ne-
tušil, že přijde rok 1989, Evropská unie, nor-
mální svět bez hranic, výjezdních doložek a 
devizových příslibů… „Se Sovětským svazem 
na věčné časy a nikdy jinak“ – to byla tehdy 
naše perspektiva a my jsme ve skutečnosti 
nevěděli, jestli ho budeme moci vůbec ještě 
někdy vidět. Abych uvolnil tu nepříjemně na-
pjatou a smutnou atmosféru Štědrého večera, 
oblékl jsem našeho oblíbeného plyšového 

psa Filipsa do bílé slavnostní košile, krk 

opatřil motýlkem a posadil ho na dří-
vější bráchovo místo ke stolu. Podařilo 
se – rodiče to moc rozesmálo, a když 
potom bratr i zatelefonoval, Vánoce byly 
jakžtakž zachráněny.

Jak prožíváte vánoční svátky dnes?
Naše současné Vánoce jsou směsí 

a kompromisem zvyků a obyčejů do-
mácích a mých – českých. Například 
stromeček zdobíme spíše po staročesku 
slaměnými ozdobami, s pravými svíčka-
mi, jablíčky, dřevěnými figurkami apod. 
Večeříme klasickou slovenskou kapustni-

ci, před kterou jíme oplatku s česnekem a me-
dem, a jako hlavní chod podáváme smažené 
ryby s bramborovým salátem. Rozkrajujeme 
jablko, pod ubrus schováváme rybí šupinky 
a před jídlem se pomodlíme (i když já jen po-
slouchám). Návštěvy příbuzných, kamarádů i 
známých a povídání si dlouho do noci bylo i 
je společné a dárečky, jak děti rostou, už do-
stáváme všichni rovnoměrněji. Určitě to jsou 
skutečně nejkrásnější svátky v roce, rodiče 
Majky bydlí s námi a moje maminka jezdí na 
střídačku k nám i k bráchovi do Německa. Je 
to pro nás čas setkávání, klidu a pokoje v tom 
nejryzejším slova smyslu a nezbývá než dou-
fat, aby to tak  co nejdéle vydrželo.

Ing. Aleš Bílek
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Jak vzpomínáte na Vánoce v dětství?
Vánoce v dětství jsou pro mě dodnes výjimečnou vzpomínkou na 

krásné chvíle lidské sounáležitosti, kdy je člověk s lidmi, které má 
rád. Dodnes mě hřeje v srdci vzpomínka na atmosféru  navozenou 
starými zvyky, zpěvem krásných koled a naplněnou očekáváním, 
jak se budou blízkým líbit i ty nepatrné dárky, které jsem jim jako 
dítě mohl koupit. Rodiče pro nás bez ohledu na momentální situaci 
vždycky uměli udělat z Vánoc překrásný čas plný poezie a nezapo-
menutelné krásy. Dodnes jsem jim za to vděčen, a také proto jsme 
se doma vždy snažili, aby si i naše děti odnesly z Vánoc podobně 
milé pocity.

Jaké byly vaše nejhezčí Vánoce?
Asi neumím vybrat ty nejkrásnější Vánoce, na každé jsem se 

vždycky těšil právě pro jejich neopakovatelnou atmosféru. Výjimeč-
né snad byly ty v roce 1983, které jsme poprvé trávili se ženou v na-
šem vlastním domě, a kdy už s námi byl i první syn, i když z nich 
tehdy ve svých dvou měsících asi mnoho nevnímal.

Na které Vánoce nezapomenete a proč? 
Tak to jsou Vánoce před dvěma lety, a je to také asi jediná smut-

ná vzpomínka spojená s tímto časem. Na podzim roku 2005 zemřel 
můj otec a u stolu nám všem moc chyběl.

Jak prožíváte  vánoční svátky dnes?
 Dodnes mám vá-

noční čas stejně rád 
jako v dětství, i když 
už opravdu nevěřím, 
že dárky nosí Ježíšek. 
Moc se těším na chvíle 

Jak si vzpomínáte na Vánoce v dětství?
Byli jsme aktivní sportovně založená rodina, takže Vánoce jsme 

trávili na horách.
Tehdy  jsme si udělali Vánoce  s předstihem, všechno bylo jako 

na Štědrý večer, jen o trochu dřív. A potom ještě jednou  na horách, 
v zasněžené romantice, se závějemi sněhu a vůní lesa - a byly dvakrát 
i dárečky.

Jaké byly vaše nejhezčí Vánoce?
Všechny strávené s láskou v bezprostřední blízkosti těch, které 

mám ráda.
Na které Vánoce nezapomenete a proč?
Nezapomenutelné Vánoce?  Vzpomínám si, že když jsme s mým 

mužem  ještě jen začínali spolu žít a nemohli jsme strávit svátky se 
svými rodiči. Bylo nám trochu smutno, ale od té doby nechyběla moje 
máma u nás na Vánoce ani jednou.

Jak prožíváte vánoční svátky dnes?
Zde na Slovensku jsou Vánoce velice pestré, plné krásných zvyků. 

Jedí se oplatky s medem, ořechy, abychom byli dobří a sladcí, a 
česnek, abychom zahnali čarodějnice. Jako přípitek  nesmí chy-
bět „hriatô“, k tomu má manžel podle tradice  krásný  proslov. 
Krájíme jablíčko na tolik částí, kolik je nás u stolu, abychom 
se zase za rok ve zdraví setkali. A já dávám každému pod talíř 
pro štěstí šupinky z kapra, několik jich nesmí 
chybět ani v peněžence. Následuje výborná 
horehronská  „kapustnica“  s hřiby a suše-
nými švestkami, a potom i naše “pražská” rybí 
polévka a smažený  kapr… A proto, že bydlím 
v Mýtě pod Ďumbierem pod Nízkými 
Tatrami, znova  ta zasněžená romantika, 
mráz, který štípe… Tyto štědrovečerní 
zvyky dodržujeme také u silvestrovské večeře 
s hosty v našem penzionu.

15

Ing. Dalibor Zelený, generální ředitel 
Železnic Slovenské republiky

- pochází z Jihlavy, vystudoval Vyso-
kou školu dopravy a spojů v Žilině, na 
Slovensku působí od 24. října 2006

strávené s rodinou, na tradiční postní oběd a rybu 
k večeři. A stejně jako když mi bylo o pár 

d e s í t e k let i kilogramů méně, mám rád 
tu magickou chvíli, kdy se 
rozsvítí stromek a začnou 
se rozbalovat dárky. Mož-
ná jen dokážu víc ocenit, 

co všechno tahle krásná tradice pro 
náš život znamená. Vánoční čas je 

pro mě dodnes krásná poetická 
doba.

Iva Javorčíková

Ing. Dalibor Zelený

Připravila Petra Zámečníková
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V českých a slovenských slovnících 
pod písmenem e začíná skupina výrazů, 
počínajíc e, é. Samotné e je samohláska 
i písmeno, malé i velké, krátké i dlouhé, 
jméno tónu o noty, označení pátého pořadí 

v čemkoliv a kdekoliv, 
označení mnohých 
veličin. 

Kromě pravopis-
ných a slovotvorných 
specifik češtiny a slo-
venštiny neexistuje 
až tak hodně rozdílů, 
například ejhle/ajhľa, 
epikurejec/epikurovec, 
E skymák/Esk imák , 
e x t r a v u ř t y / e x t r a -
vagancie, orácie apod. 
Je tomu tak pravděpo-
dobně proto, že hodně 

slov je v obou jazycích cizího původu, 
tudíž mají téměř shodné slovní základy. 
V případě složených slov si uvědomujeme, 
že jejich první část často začíná (v obou 
jazycích) ego-, eko-, elektro-, encefalo-, 
endo-, euro-, evro-, ex-, extra-. Posoudíme-li 
první část elektro-, pak víme, že se jedná 
o něco elektrického, elektrotechnického či 
elektronického.  

Už to 
neřešme

Je rozhodnuto. Česká beseda tímto 
číslem zaniká a s ní i zrcadlení časů v ní. 
Byla odrazem názorů, myšlenek a činností 
Čechů na Slovensku. A také české kultury a 
jazyka. Hlavně pevná tvrz češtiny se po roz-

Vždyť to znáte, jak se dnes zejména mládež vyjadřuje. Proč děkovat dlouze, když 
to lze vyjádřit stručně. A vyjádří se takto nejen Češi, ale i Slováci. Takže ono ď se stává 
novodobým symbolem poděkování (třebaže nespisovným).

To ď, vyslovené i jako [ďé], představuje samostatnou souhlásku i písmeno v jazyko-
vém plánu češtiny i slovenštiny. Ale ouha! Ne každý jazykový slovník s tímto faktem 
rovnoměrně naklá- dá. Tak například 
Slovník spisovné češtiny pro školu 
a veřejnost (1998, 2005) samozřejmě 
obsahuje slovní zá- sobu označenou D, 
ale v abecedním pře- hledu uvádí i slova 
začínající písmenem ď; Krátký slovník 
slovenského jazyka (1997) uvádí slovní 
zásobu písmeny d ď, a rovněž je nerozdě-
luje. Proč? Možná proto, že slov, jež začínají písmenem ď, je minimum, a to zejména 
v češtině: ďábel/diabol, ďas/ďas, fras, diabol, čert, ďobat/ďobať, zobať.

Slov, začínajících písmenem ď, je více ve slovenštině: ďakovať, ďaleký, ďalší, ďatel 
aj. Slovenské ďaleko-široko má v češtině podobu daleko široko (tedy stále nastupuje 
na začátku tvrdé d a pravopisně se obrat píše bez spojovníku). Ďatelina, to je jetelina. 
Postupujeme-li teď výjimečně od slovenštiny k češtině, pozornost si zaslouží slova: 
ďumbier/zázvor, ďumbierniky/zázvorky; ale Ďumbier  jako nejvyšší hora Nízkých Tater 
se nepočešťuje.

Ať hledáme, jak hledáme, českých slov, začínajících písmenem ď/Ď je poskrovnu, 
a to i vlastních zeměpisných jmen. V rejstřících sídel či přehledech obcí jsme našli jen 
Ďáblice v obvodu velké Prahy. Zato slovenských lokalit je více: Ďačov, Ďanová, Ďapalov-
ce, Ďurčiná, Ďurďoš, Ďurďošík, Ďurďové, Ďurkov, Ďurková, Ďurkovce  a další. Pokuste se 
nalézt je v jakémkoliv autoatlase Slovenské republiky.

Jana Ottová

Oprava: Číslo popisné se v úředních 
dokumentech překládá do slovenštiny jako 
číslo súpisné ev. popisné. 

JO

chodu Slováků a Čechů začala povážlivě 
kymácet a uživatelům česko-slovenského 
mixu bylo ze stran Besedy někdy až jedo-
vatě spíláno. Ale přece jen si někteří z nás 
začali více všímat své mluvy a byli i tací, 
kteří se pokusili o nápravu a zvládli to. Ko-
lik jich bylo, nevíme, ale to neřešme. 

Slovo řešit jsme použili záměrně, aby-
chom používali současný slovník běžný 
v České republice, kde se skutečně řeší 
všechno. Od volby prezidenta, přes pečení  
na Vánoce či neposlušnost dětí, po nesjízd-
nost cest pokrytých ledovkou. Pohled do 
Slovníku spisovné češtiny zrovna nepo-
tvrzuje správnost používání slova řešit, je 
v něm uvedeno:  „hledat, nalézat z daných 
okolností uspokojivou odpověď, vysvětlení, vý-
chodisko“ nebo „vhodným způsobem uspořá-
dávat jako celek“.  Jenže, spisovná čeština 
je jedna věc a obyčejný život druhá.  Tak 
se řeší to, o čem by se mohlo přemýšlet, 
uvažovat, přemítat.

Ale vraťme se do naší reality. Česká 
beseda měla svůj historický význam. Ve 
svých začátcích pomohla překlenout 
období téměř absolutní izolace i  krizi 
odloučení a ujišťovala každého Čecha na 
Slovensku, že není sám. Tenkrát, před tři-
nácti lety, to bylo hodně. Dnes, při množ-
ství českých časopisů i možnosti sledování 
programů českých televizí, se málokdo zde 
na Slovensku cítí být členem české menši-
ny do té míry, že si váží časopisu, který je 
určen jen jemu. Neradujme se, neplačme! 
Problém je vyřešen. 

Erika Schmidtová

Jestliže nová doba přinesla obrovský 
rozvoj elektroniky, přispěla rovněž k ná-
růstu termínů s ní spojených. Vycházíme-li 
pouze z publicistického stylu, ukazuje se, 
že často používané přídavné jméno elektro-
nický bylo v živém jazyce nahrazeno počá-
tečním písmenem e, jež se přes spojovník 
váže k nosnému podstatnému jménu. To 
vše elektronické bývá dále označováno 
buď výrazem anglickým, nebo českým či 
slovenským. Elektronická kniha je v našem 
přehledu zastoupena dvakrát. Elektronická 
pošta je asi výrazem nejfrekventovanějším, 
a v každodenní praxi je zkracována na výraz 
mail. Tento anglicismus v jazyce už tak zdo-
mácněl, že jsou známa mnohá slova odvo-
zená: mailová (adresa i schránka), mailovat, 

mailování apod. V posledních letech se 
doslova módními staly dva termíny: e-lear-
ning (učení v širším pojetí, tj. užívání infor-
mačních technologií v procesu vzdělávání) 
a e-publishing (publikování); jenže e-book 
není pouze kniha, ale i časopis, noviny, pří-
ručka nebo návod. Z hlediska jazykového 
je zajímavý poslední termín e-zine, který 
je jakousi zkratkou původního anglického 
termínu electronic magazine, takže se jedná 
o označení časopisů, jež jsou publikovány 
výhradně na internetu.

Nahlédli jsme do světa elektroniky, kte-
rá nás stále víc a víc obklopuje. Proto nás 
obklopují i stále nová a nová slova. Kromě 
e-mailu zatím slova, uvedená v přehledu, 
nejsou obsažena v žádném z našich knižně 
vydaných slovníků českého a slovenského 
jazyka. A přece už existují, my je postupně 
vnímáme a osvojujeme si je.

Jana Ottová

Elektronický boom

e-banking 
e-book
e-boom
e-byznys/biznis
e-firma
e-kniha
e-learning
e-mail
e-papír/papier 
e-podpis
e-publishing
e-termín
e-zine

Tak ď!
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F. X. Šalda se narodil 22. prosince 1867 
v Liberci; v roce 1957 tam byla otevřena 
Šaldova pamětní síň. Dětství strávil v Čásla-
vi, ale studoval v Praze. Po maturitě na 
akademickém gymnáziu začal studovat na 
právnické fakultě. Práva však nedokončil. 
Stal se nezávislým publicistou. V letech 
1894–1908 též pracoval v redakci Ottova 
slovníku naučného. V roce 1907 získal 

Nejuctívanější Čech Karel IV. měl smůlu na potomky. Žádný za moc nestál, Václav IV. se 
zřejmě upil a nejproradnější z nich, Zikmund (*15. 2. 1368), byl samá zrada a neustále kul 
pikle. Aspoň podle našich dějepisců. 

Ale je pravda, že byl hamižný, za pomoc Václavovi žádal Slezsko, Lužice, nakonec bratra 
Václava uvěznil, mezitím vyplenil Čechy a vyšvihl se na římský trůn a přiměl papeže Jana 
XXIII. ke svolání kostnického koncilu. Husa obětoval proto, aby pro podružnou při kacíře 
neriskoval konflikt se sněmem. Když v roce 1419 Václav IV. zemřel (zase se přesně neví nač 
zemřel), měl Zikmund zdědit český stát. Jenže do Prahy nedojel. A to stál v čele křižácké 
výpravy. V známé bitvě na Vítkově formující se husitské vojsko rozprášilo křižácké vojsko a 
„zrzavá liška“ byla vypuzena ze země. Zikmund se tedy korunoval sám, ale takové pokout-
nosti nedosáhly uznání ani za temného středověku. Když Zikmunda v roce 1422 vyhnal Žiž-
ka podruhé ze země, už do Čech nevkročil a většina národa ho za svého krále nepovažovala. 
Aspoň v Čechách ne. Když se stal římským králem, lpěl na tom, aby se zmocnil 
Čech a znovu v nich vybudoval centrum lucemburské moci. Ale po Lipanech se 

Připomínáme si ...
1. 12. 1847 - narodil se Antonín Chittussi, 

malíř 
6. 12. 1737 - dokončena stavba kostela sv. 

Mikuláše na Starém Městě podle 
projektu K. I. Dienzenhofera 

8. 12. 1917 - v Praze byla založena Česká 
astronomická společnost 

9. 12. 1437 - zemřel Zikmund Lucembur-
ský, římský císař, český a uherský král  

12. 12. 1882 - narodil se Jiří Mahen, spiso-
vatel a dramatik 

12. 12. 1952 - zemřel Bedřich Hrozný, 
akademik ČSAV, vědec v oboru 
klínopisného bádání a dějin starého 
Orientu 

14. 12. 1957 - zemřel Josef Lada, malíř 
15. 12. 1987 - zemřel Bohumil Říha, spi-

sovatel  
17. 12. 1787 - narodil se Jan Evangelista 

Purkyně, přírodovědec, fyziolog, 
filozof a spisovatel, významný národ-
ní buditel 

17. 12. 1887 - narodil se Josef Lada, malíř  
20. 12. 1952 - zemřel Ivan Olbracht, spi-

sovatel 
22. 12. 1812 - ředitel Stavovského divadla 

Jan K. Liebich postavil v libeňském 
zámečku pro své štědrovečerní hosty 
první vánoční stromek v Praze 

22. 12. 1867 - narodil se František Xaver 
Šalda, spisovatel a literární historik 

22. 12. 1962 - zemřel Vlastimil Rada, ma-
líř, grafik 

22. 12. 1997 - tým profesora Pavla Pafka v 
pražské Fakultní nemocnici v Motole 
provedl první transplantaci plic v ČR

28. 12. 1937 - narodila se Helena Illnerová, 
vědkyně v oboru biologických rytmů 
živých organismů 

31. 12. 1877 - narodil se Viktor Dyk, bás-
ník, prozaik, dramatik, 

31. 12. 1927 - zemřel Josef Ferdinand Het-
teš, malíř a ilustrátor, spoluzakladatel 
spolku Mánes 

Na Parnasu české literární kritiky
Česká beseda věnuje neustálou pozornost významným osobnostem české lite-

ratury. Prezentováni byli básníci, prozaici i dramatici, kteří se však velice často 
angažovali  i v oblasti překladů nebo ve sféře žurnalistiky. Tentokrát chceme 
připomenout významnou osobnost nejen literatury a novinářství, ale především 
literární kritiky. Tou je František Xaver Šalda. Letos si připomínáme nejen 140. 
výročí Šaldova narození, ale i 70. výročí jeho úmrtí.

doktorát filozofie. Když v letech 1899–1900 
vážně onemocněl, následky choroby pociťo-
val po celý další život. Léčil se v Poděbra-
dech. Třebaže se pokoušel sblížit s mladšími 
uměleckými generacemi, přece jen se ocital 
v osamění. Přesto se mu podařilo zachovat 
si existenční nezávislost; přijal pouze místo 
profesora románských literatur (po Jarosla-
vu Vrchlickém) na univerzitě v Praze. V Pra-
ze také zemřel, 4.dubna 1937. Pohřben je na 
hostivařském hřbitově.

Šaldův životopis se jeví jako stručný, ale 
jeho tvorba byla víc než bohatá. Z různých 
období Šaldova života můžeme vzpomenout 
vstupní básně i povídky, pokus o filozofující 
román „Loutky i dělníci boží“ (1917) nebo 
tři sociálně laděná dramata: „Zástupové“ 
(1921), „Dítě“ (1923), „Tažení proti smrti“ 
(1926). V roce 1957 bylo liberecké divadlo 
přejmenováno na Divadlo F. X. Šaldy, kdy 
v něm měla premiéru Šaldova hra „Dítě“. 
Jako mluvčí uměleckých názorů nové gene-
race let devadesátých je Šalda iniciátorem 
manifestu „České moderny“ (1895). Nelze 
nevzpomenout rozsáhlou činnost novinář-
skou. Nebudeme jmenovat spoustu novin 
a časopisů, ale jen jeden jediný: „Šaldův 
zápisník“ (1928-1937), který zaplňoval 
pouze svou vlastní tvorbou. Byl to neobvyklý 
a ojedinělý projekt.

Šalda povýšil literární kritiku, a to i ve 
spojitosti s estetikou i filozofií. Jeho syn-
tetický pohled byl přísný, proto se o něm 
říká, že byl břitký literární kritik. Kriticky 
hodnotil třeba Vrchlického, Sládka, Čecha 
i další. Dovedl se ovšem do detailů rozepsat 

o díle Máchově. Napjatý byl jeho vztah 
k mnoha mladším literátům, například ke 
Karlu Čapkovi. Šalda byl mistrem eseje, tj. 
pojednání, které je obsahem vědecké, ale po 
stránce výrazové se blíží umělecké literatuře. 
Mnohé jeho názory jsou rozesety v dobo-
vých novinách a časopisech, zásadní názory 
na umění a literaturu se objevují v souboru 
esejí „Boje o zítřek“ (1905) a v knize básnic-
kých portrétů „Duše a dílo“ (1913). Rovněž 
upoutala kniha studií „O nejmladší poezii 
české“ (1928), kde se Šalda mimo jiné roze-
psal o české umělecké avantgardě, zejména 
o jediném českém ismu, tj. poetismu: „Poetis-
mus, toť umění žít a užívat, toť jakýsi zjemnělý 
epikureismus. ... Zrak musí být udivován tak, 
jako by poprvé se rozevřel a poprvé se opil 
úžasem divadla životního a světového. Svět 
a život jsou předem ohromné podívané a poe-
tista musí nám je takto zprostředkovat. Opilý 
krásou a úžasem vytržený a šílený musí tančiti 
svět před naším zrakem!“ Kéž by všichni tvůr-
ci dovedli to, co původně zamýšleli Karel 
Teige, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert 
a mnozí další.

F. X. Šalda vyvedl kritiku z pouhého 
referování a popisu. Literární dílo posuzoval 
vždy podle toho, co dává životu, jak jej obo-
hacuje a zlepšuje, tudíž co přináší pro život. 
Třebaže často exceluje jako kritik, zanechal 
i pozoruhodné básně. První a poslední sou-
bor Šaldových básní byl vydán nedlouho po 
jeho smrti. Kniha jeho básní „Niké“, která  
vyšla v roce 1982, je uvedena verši básně 
„Krása člověku“:

Zři na mne, však nechtěj mne mít!
Ne jímat mne smysly:
ó vari, nikomu není dáno 
mne spoutat, mne zotročit.
Jen toužiti po mně, mne myslit a snít
ty smíš.
Ne jímat mne smysly – 
však nikdy nechtěj ani opsat mne čísly.

 Jana Ottová

18
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už diskutuje o tom, za jakých 
podmínek přijmout Zikmunda 
za krále. 

Zikmund nechtěl uznat nic. Ale slíbit 

mohl cokoli. Šlo mu o trůn, ne o čest. Faleš-
né závazky ho na český trůn vynesly. Stalo se 
tak 23. srpna 1436. Po sedmnáctiletém úsilí 
se konečně ujal svého dědictví. Nic nemínil 
splnit, co slíbil. Začal provádět vysloveně 
reakční politiku. Nicméně starci s podlo-
meným zdravím zbylo dost energie na to, 
aby bojoval proti kompaktátům, smlouvě, 
podle níž každý může svobodně přijímat 
tělo boží pod obojí způsobem, tj. tělo i krev 
páně, symbolizováno kalichem. Popudil tak 
proti sobě i bývalé příznivce a nezůstalo mu 
nic jiné, než prchnout do země, která mu 
byla nejvíc nakloněna, do Uher. Dodnes 
se v maďarském dějepisectví mluví o Zik-
mundovi velice přejícně. Jenže milovanou 
zemi už nedostihl. Těsně před Uhrami, ve 
Znojmě, zemřel 9. prosince 1437, téměř jako 

Pro všechny návštěvníky ver-
nisáže výstavy Masarykovi a Bys-
trička v Lesnickém a dřevařském 
muzeu ve Zvoleně byla  zajímavá 
už úvodní slova ředitelky této insti-
tuce Ľubice Miľanové, která připo-

mněla, že T. G. Masaryk navštívil toto středoslovenské město 
dvakrát. A poslanci města si v meziválečném období podob-
ně jako ostatní obyvatelé tak vážili prvního československé-
ho prezidenta, že ho jmenovali čestným občanem Zvolena. 
To samozřejmě bylo celá desetiletí zamlčováno, ale v souvislosti 
s výstavou byl tento fakt opět připomenut. Právě tak informace, že 
v den vernisáže  14. listopadu tomu bylo přesně 89 roků, kdy byl T. 
G. Masaryk poprvé zvolen prezidentem republiky.

Na vernisáž přijeli i členové Českého spolku ve Zvoleně z Ban-
ské Štiavnice a dalších měst a obcí z okolí, kteří kromě prohlídky 
exponátů využili této příležitosti k přátelským rozhovorům. 

Výstava Masarykovi a Bystrička potrvá ve Zvoleně do 28. pro-
since.

M
Foto: M. Mazor

Nenáviděný syn milovaného otce 

T. G. M.
čestný občan Zvolena

sedmdesátiletý. Byl pochován v Uherském 
Varadíně. Jeho vnuk Ladislav Pohrobek 
měl ještě pár kapek lucemburské krve, ale 
jím definitivně končí dynastie Lucemburků 
na českém trůnu. Ještěže byl mezi nimi 
Karel IV.

ESCH

Příbuzenstvo Zikmunda
Lucemburského

otec Karel IV. 
matka Alžběta Pomořanská 
manželka Marie Uherská 
manželka Barbora Cellská 
dcera Alžběta Lucemburská 
nevlastní bratr Václav IV. 
sestra Anna Lucemburská 
bratranec Jošt Moravský 
zeť Albrecht II. Habsburský 
vnuk Ladislav Pohrobek 
vnučka Alžběta Habsburská

Muzeum v baťovském domku
Typická kostka z červených pálených cihel uprostřed malé zahra-

dy - tak vypadají slavné Baťovy domky. Ve Zlíně, ale i v sousedních 
Otrokovicích, jich ve 20. a 30. letech minulého století vznikly tisíce. 
Pro své dělníky, mistry, učitele i lékaře je stavěl zakladatel světově 
proslulé obuvnické firmy Tomáš Baťa i jeho pokračovatel Jan Anto-
nín. Jeden z těchto domků přeměnilo zlínské Muzeum jihovýchodní 
Moravy na stálou expozici bydlení.

Ve spodním patře je menší veranda, pak se postupuje dál do 
kuchyně a do obývacího pokoje. V prvním poschodí byl dětský po-
koj a ložnice. Před domečkem měli zahrádku, tu si obyvatelé mohli 
upravovat podle sebe. Avšak podle Baťova nařízení  mohli na zahradě 
pěstovat pouze květiny, stromy a okrasné keře. Žádné záhony zeleni-
ny nebo dokonce králíkárny se tu před 2. světovou válkou nesměly 
objevit. 

V prvním patře domku je zatím umístěna výstava, která před-
stavuje návrhy jednotlivých baťovských domků z architektonické 
soutěže, ale také ukázky oblékání a výtvarných prací baťovských žen. 
Nechybí tu například ani kniha, do které si hospodyňky povinně zapi-
sovaly nákupy potravin ve zlínském konzumu. V baťovských domcích 
ve Zlíně dosud žijí tisíce lidí, není proto divu, že výstava původního 
zařízení takového domku vyvolala mezi návštěvníky velký zájem.

RP

Pěvecké duo (zprava), H. Miškufová,  Ľ. Miľanová, J. Peroutka a B. Maňkovská.
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„Je to svátek slovenské literatury. Cena Pavla 
Országha Hviezdoslava patří k nejprestižnějším 
oceněním pojmenovaných po našem největším 
básníkovi, který též překládal Shakespeara, Puš-
kina a jiné velikány v čase tvrdé maďarizace,“ 
zdůvodnil význam slavnostní chvíle předseda 
AOSS Jozef Leikert, který laureátovi odevzdal 
cenu v bratislavském Zichyho paláci. O oce-
něném jednomyslně rozhodl vrcholný orgán 
šesti spisovatelských organizací Rada AOSS. 
„Takovou jednoznačnou shodu všech jsem dávno 
nezažil. Svědčí to o tom, že cena je ve správných 
rukou,“ dodal Jozef Leikert.

Pražský rodák Osers (1917) začal studovat 
ve svém městě chemii a její příbuzné vědy. Na 
doporučení profesora Heyrovského, který jako 
jediný Čech získal Nobelovu cenu za chemii, 

Progresivní české vydavatelství Tympa-
num představilo koncem října nový literární 
projekt Rozečtený Visegrád, který umožní 
vydání knih v podobě audioknihy čtyřem 
mladým spisovatelům ze zemí V4 a také 
jejich pozvání na křest. První část projektu 
podpořeného grantem Mezinárodního vise-

grádského fondu a vydaného v koprodukci se 
Slovenským rozhlasem představili v Českém 
centru v Bratislavě, protože autorem je Mi-
chal Hvorecký, a jeho nový román Eskorta 
je vůbec první audiokniha na Slovensku. 
Vyšla v moderním formátu MP3 a v délce 8 
hodin a 40 minut ji namluvil herec Robert 
Roth pod režijním vedením Roberta Horňá-
ka. Bonusem je Hvoreckého komentář vysvět-
lující vznik audioknihy. 

„Cílem projektu je přivést mladé lidi ke 
knihám přes jejich oblíbené médium MP3 pře-

hrávače. Je to pohodlnější, když můžu knihu 
poslouchat i při cestě autem, tedy čtu ušima,“ 
zdůvodnil vydavatel Karel Černošek. Prozra-
dil, že ve spolupráci se společností Kabel Plus 
přichází úplná novinka - možnost stáhnout 
si audioknihy z internetu do počítače, MP3 
přehrávače anebo mobilního telefonu. A to za 

nižší cenu, než stojí audiokniha v knihku-
pectvích. Eskorta má pro zrakově postiže-
né vytištěný text v Braillově písmu na oba-
le i samotném CD. „Ve spolupráci s výrobci 
CD a organizacemi na podporu nevidících 
se nám podařilo najít technologii umožňu-
jící tuto ojedinělou záležitost v Čechách i 
na Slovensku. Pro zrakově hendikepované 
je to ohromná věc,“ konstatoval Karel 
Černošek. Též prozradil, že vydavatelstvo 
Tympanum existuje od 31. října loňského 
roku a všech šest vydaných českých audi-
oknih je v tomto slepeckém stylu Blind 
friendly. První byla Andělé všedního dne 
od Michala Viewegha. On byl přítomen 
na představení slovenské novinky a zapl-
něný sál Českého centra pobavil čtením 
ukázek ze své připravované knihy Krátké 
pohádky pro unavené rodiče, která ob-
sahuje 18 krátkých povídek a vyjde ještě 

v letošním roce. „Vzpomínám si na dávnou 
četbu na pokračování s rodiči. Potom jsem 
dlouho nahlas nečetl. Když se mi narodila dvě 
děvčata, začal jsem v autě poslouchat knihu 
Pes a kočička, teď posloucháme různé knihy,“ 
přiznal se v  oučasnosti nejpopulárnější český 
spisovatel Michal Viewegh. 

PE
Foto: autor

Michal Viewegh v rozhovoru pro Radiožurnal 
Českého rozhlasu

Ewald Osers  převzal Cenu Hviezdoslava
Prestižní výroční ocenění udělované Asociací organizací spisovatelů Sloven-

ska (AOSS) překladateli za významnou prezentaci slovenské literatury v zahra-
ničí si v letošním roce převzal 90letý Ewald Osers.

odcestoval v roce 
1938 do Londýna, 
kde pokračoval ve 
studiích tohoto 
oboru. Během druhé 
světové války praco-
val v monitorovací 
službě redakce BBC, 
kde uplatnil znalosti 
češtiny, němčiny a 
ruštiny. Byl tam za-
městnán až do od-
chodu do důchodu, 
poslední léta jako zástupce ředitele redakce. 

Už jako 20letý student se zajímal o tvorbu 
Laca Novomeského a Emila Boleslava Lukáče, 
začal překládat slovenskou i českou poezii do 

němčiny v kulturní příloze Prager Presse a 
později i v anglickém literárním periodiku 
Review 42. Na konci války vydal v angličtině 
antologii Moderní česká poezie a překlad ro-

mánu Jiřího Muchy. Od 
té doby jeho zásluhou 
přibývaly v různých 
zemích překlady děl 
dalších autorů zvučných 
jmen, ale i tehdy ještě ze-
jména ve Velké Británii 
neznámých literátů. 

„Jaroslava Seiferta 
přeložil předtím, než 
získal Nobelovu cenu. 
Překládal Ivana Klímu, 
Miroslava Holuba, Jana 

Skácela, Arnošta Lustiga, Miroslava Válka, 
Štefana Strážaya a jiných. Přeložil román ute-
čence z koncentračního táboru Osvětim Alfréda 
Wetzlera Co Dante neviděl, který vyšel v 60. 
letech pod pseudonymem Jozef Lánik. Koncem 
loňského roku vyšla pro USA kniha Milan Rúfus 
And That´s the Truth. Je to těžký překlad krás-
ných slov našeho básnického velikána, výběru 
jeho poezie. Díky překladům a iniciativě Ewalda 
Osersa se asi 15 slovenských básníků ocitlo od 
roku 1990 ve světových literárních časopisech, 
jako jsou London Magazine, Prairie Schooner, 
i v antologiích,“ ocenil práci Ewalda Osersa 
literát a překladatel Milan Richter. Podle něho 
je laureát chodící legenda evropského literár-
ního umění. Vždyť přeložil více než 150 knih a 
stovky textů do antologií, časopisů, pro rozhlas 
a jiná média, dohromady 1800 básní. Ještě i 
teď překládá z češtiny, slovenštiny, němčiny, 
bulharštiny a makedonštiny. Nepřekvapuje, 
že je držitelem mnoha cen, medailí, čestných 
doktorátů, členství a vyznamenaní. Získal Ev-
ropskou cenu za překlad poezie, Řád Cyrila a 
Metoděje 1. třídy v Bulharsku, Rakouskou pře-
kladatelskou cenu, Zlaté pero makedonského 
svazu překladatelů, Čestný doktorát filozofie 
Palackého univerzity v Olomouci, Řád za zá-
sluhy od prezidenta Václava Havla, Spolkový 
kříž za zásluhy (Německo), Ceny Aurora 
Borealis za umělecký i odborný překlad od 
Mezinárodní federace překladatelů. 

„Chyběla vám už jenom cena ze Slovenska 
a jsme rádi, že tento dluh splácíme, protože jste 
významný šiřitel slovenské literatury ve světě. 
Jste i její spolutvůrce, vždyť překladem poezie 
do angličtiny je vaše tvoření adekvátního umě-
leckého textu, v němž se věrnost a krása nebijí, 
ani navzájem nevylučují, ale naopak doplňují 
v nejoptimálnější formě,“ zhodnotil laureátovo 
dílo Milan Richter. Též připomenul, že Ewald 
Osers jako výborný autor stál vždy v pozadí a 
vydal jenom tři sbírky básní, které jeho čeští 
kolegové přeložili do češtiny. V rodném jazyce 
mu vyšla autobiografie Loňské sněhy, která 
byla nedávno vydána v anglickém překladu. 

Pavol Erdziak
Foto: autor

Viewegh v Českém centru



20 21

Měsíc fotografie 2007
V. BIRGUS

Kurátor a pedagog fotografie Vladimír 
Birgus (na snímku vpravo) uvedl během šesti 
vernisážových dnů několik expozicí. Mezi nimi 

v Českém centru (ČC) výběr z diplomových a 
klauzurních prací studentů Institutu tvůrčí 
fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity Opava 2007. „Je to jedna 
z devíti škol v ČR, kde se vyučuje fotografie,“ 
uvedla ředitelka ČC Jana Burianová. Birgus 
dodal, že na největší škole, kde studuje přes 
180 zájemců, je asi třetina studentů ze Slo-
venska, Polska a jiných zemí. Věnuje se jim 18 
pedagogů. Na výstavě byly fotografie několika 
mladých autorů.

J. HORÁK
„Příležitostné, spíš ojedinělé záběry ze Slo-

venska vytvořili významní čeští dokumentaristé 
Bohdan Holomíček a Viktor Kolář. Avšak nej-
ucelenější a nejpodnětnější soubor fotografií ze 
slovenského venkova pochází od Jiřího Horáka, 

Měsíc fotografie 2007

nů, samy o sobě dost výrazně a vizu-
álně atraktivní, snímal v nezvyklých 
úhlech záběru a navíc kombinoval 
s prvky tradičního stavitelství - 

vznikly tak jakési portréty v architektonickém 
rámovaní, s důraznými gesty a mimikou. V 80. 
letech se staly Horákovy fotografie civilnějšími, 
autora víc zajímal současný život odehrávající 
se venku, mimo dřevěnice, na předdomí,“ hod-

notí tvorbu Jiřího Horáka na 
výstavě v Slovenské národní 
galerii (SNG) kurátor Aurel 
Hrabušický. 

SPARTAKIÁDA
Na výstavě v SNG Ztrace-

ný čas? je zachyceno v doku-
mentární fotografii socialistic-
ké a komunistické období let 
1969 - 1989. Podle kurátorky 
Petry Horákové byla Česko-
slovenská spartakiáda velkou 
vizuální atrakcí tehdejší doby. 
Centrálně organizovaná maso-
vá sportovní akce, která v pěti-
letých intervalech vrcholila na pražském Stra-
hově, neměla ve světě obdoby. „Ačkoli dnes 

převažuje tendence 
vnímat spartakiádu 
především jako projev 
jakési sociální geo-
metrie, zaměřené na 
manipulaci a discipli-
nování mas, značná 
část obyvatelstva ji 
takhle nevnímala a 
upřímně spartakiádu 
milovala. Tak, jako 
v mnohých jiných 
socialistických kul-
turních fenoménech, 
i tu šlo o dvojaké 

vnímání. Na jedné straně nátlaková situace a 
povinnost účastnit se, na druhé straně množství 
příjemných bočních produktů. Například turis-
tická konzumace Prahy zdarma, která přispíva-
la k popularitě akce,“ hodnotí Petra Horáková. 
Tyto chvíle oživují fotografie Jiřího Foldyna a 
jiných autorů.

 

 M. STIBOR
Olomoucký jubilující rodák Miloslav 

Stibor (1927) patří k nejvýznamnějším před-
stavitelům české fotografie. O tuto činnost se 
zajímal od svých studií na Katedře výtvarné vý-
chovy Univerzity Palackého, kde už  od polo-
viny 50. let působil jako lektor fotografie - pět 
let předtím, než se fotografie začala studovat 

Ze čtyřiatřiceti výstav 17. ročníku Měsíce fotografie (MF) byly opět 
některé z tvorby českých umělců. Avšak do historie této  významné me-
zinárodní akce vejde první zrušení plánované výstavy. 

„Mrzí nás, že jsme neviděli výbornou výstavu paměť české fotografie 
Fotogenie identity z Pražského domu fotografie. Ta už byla naložena na 
převoz, když mi telefonovali, že potřebují 40 000 korun jako pojistné. Řekl 
jsem jim, že na to nemáme finance, aby to pojistili oni. To se nestalo, a 
tak nám ji neposlali,“ zdůvodnil nám ředitel MF Václav Macek. Mezi 
výstavami českých umělců byly i tyto, z nichž nabízíme výběr.

který jako předtím Pavel Breier, systematicky 
fotografoval na Oravě od roku 1976. Jako autor 
trochu manýristicky aranžovaných fotografií, 
který rád svoje postavy podroboval nejpřekva-
pivějším „optickým deformacím“, uplatnil tento 
styl i na svých prvních fotografiích z Oravy, 
na nichž postavy různých venkovských podiví-

jako vedlejší předmět na jiných výtvarných ka-
tedrách českých univerzit. Stiborovy nejstarší 
fotografie jsou lyrizující záběry každodenního 
života, imaginativní pohledy na obyčejné před-
měty, akty, portréty, nevšední záběry vlastních 
dětí i experimenty podle různých výtvarných 
technik. Na výstavě v galerii Artotéka byly ve 
výběru tvorby z 60. let i akty ze slavného cyklu 
15 fotografií pro Henryho Milera.

 

S. FRANCOVÁ
Výstavní prostory na Západní terase Bra-

tislavského hradu zaplnily fotografie mladých 
českých autorek. Byla to pestrá přehlídka 
aktuální tvorby. Sylva Francová (na snímku) 
představila výběr z dlouholetého cyklu Por-
tréty žen. „Jsou to příběhy obyčejných denních 
činností, které jsem pravidelně fotila v jedné ro-
dině. Potom jsem výsledky počítačem smontovala 
do této výsledné velkoplošné podoby,“ prozradila 
nám autorka. Kromě ní tam vystavovaly svoji 
tvorbu i jiné autorky.                  Pavol Erdziak

Foto: autor

M. Stibor

S. Francová
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Bard Petr Bezruč
Ráda bych navázala na článek v České 

besedě ze září 2007, který mě velice zaujal, a o 
to více, neboť pocházím ze Severomoravského 
kraje, který byl Petru Bezručovi tak blízký.

Dodnes si básníka v tomto kraji velice váží 
a ctí ho, o čemž svědčí Literární klub Petra 
Bezruče, který vznikl jako občanské sdružení. 
Finančně tento LKPB podporuje město Frý-
dek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí. Členy 
jsou lidé, kteří své pocity vyjadřují verši nebo 
prózou, literatura je v životě pro ně mocnou 
oporou. K nim se v poslední době přidali i li-
doví malíři a řezbáři. Ve svých dílech vyjadřují 
pocity štěstí či žalu, opírají se i o problémy 
tohoto světa. Každoročně vydávají svůj alma-
nach, obsahující příspěvky svých členů. Před-
tím ukázky vycházely v časopise Regionální 
Tvorby nebo ve Slezské zemi, které vydávala 
Matice slezská. Každoročně se konají literární 
podvečery z tvorby členů klubu Petra Bezruče 
s autogramiádou a besedou, které mají velký 
ohlas u veřejnosti.

Petr Bezruč - zejména od svého důchodu 
- žil v neustálém styku s milovanými Besky-
dami, zejména s Lysou horou. V malebné 
vesničce pod Lysou horou - v Ostravici, si 
postavil srub, kde trávil své volné chvíle se 
svými přáteli. Tento srub zůstal památníkem a 
dědictvím po básníkovi a nyní patří Slezskému 
zemskému muzeu. Obytná část srubu byla 
ponechána v původní podobě i se zařízením, 
které si Bezruč sám navrhl. V přilehlém dřev-
níku byla v roce 1983 zbudována expozice 
s názvem „Krajem Petra Bezruče“. Návštěvní-
ci tak mohou poznat prostředí díla kraje pod 
Beskydy, jehož svízelný osud zachytil básník 
ve svých Slezských písních.

Již více než 30 let je pořádán druhou neděli 
v měsíci září od srubu Petra Bezruče na Ostra-
vici „Bezručův výplaz na Lysou horu“ (1324 m 
n. m.) za účasti tisíce turistů a každým rokem 
jich přibývá, což je velmi potěšitelné.

Jestli by chtěl někdo znevážit autorovo 
dílo, je nám ho velice líto, ale Petr Bezruč 
v srdcích Moravanů a Slezanů žije dál.

Zdena Hloušková

Děkujeme Vám, paní Heleno,
jménem našeho Spolku za to, že jste se 

zasloužila jako jedna ze zakládajících členek o 
vznik Českého spolku na Slovensku, za to, čím 
jste přispěla svými schopnostmi ke vzniku naší 
skvělé České besedy a ujala se nelehké práce 
její šéfredaktorky. Je nám známé i Vaše osobní 
angažování se v boji s českými politickými 
orgány, aby nám, Čechům a Moravákům, kteří 
jsme se ocitli po rozdělení Československa ne-
dobrovolnými emigranty a menšinou na území 
SR, bylo vráceno aspoň „de iure“ české občan-
ství, aby to tolik nebolelo, i když to bolí stále.

Měli jsme rádi Vaše úvodníky v ČB, 
kterými jste nám dodávala často sílu v boji 
s byrokracií, o které píšete v listopadové Be-
sedě, v boji, který znechucuje svým způsobem 
i nás na okresní úrovni. Proto chápeme Vaše 

Milá Helenko,
byli jsme nemile překvapeni, když jsme si 

v listopadové Besedě přečetli, že už náš oblí-
bený časopis nebude vycházet. Pro nás a jistě 
i ostatní členy ČS znamenal zdroj informací o 
veškerém dění ve spolku, zajímavé poznatky o 
působení Čechů na Slovensku, zajímavosti o 
dění v České republice, o významných výro-
čích, historických událostech a mnoho jiného. 
Každý čtenář si v Besedě našel svoje.

Časopis nečetli jen členové spolku, ale i 
pro mnohé občany ČR byl zdrojem informací 
a všichni oceňovali jeho vysokou úroveň.

Chápeme, že vydávání časopisu stojí mno-
ho úsilí a obětování vlastního volného času, 
překonávání mnoha překážek a ne vždy je to 
množství práce doceněno, mnohdy se bere 
jako samozřejmost.

Bohužel si mnozí význam Besedy  uvědo-
mí až přestane vycházet.

Tak Helenko, moc Ti děkujeme za dlouho-
letou práci, která byla přínosem pro krajany, 
kteří si Tvůj časopis tak oblíbili.

Do dalšího tvořivého života Ti ze srdce 
přejeme mnoho úspěchů a optimizmu. 

Věrní čtenáři Společenského klubu ČS 
v Košicích

SLOVO NA KONEC
Dopisy a telefonáty, které přišly od Vás, 

milí přátelé, potvrdily, že naše třináctiletá 
práce nebyla marná, že za sebou nechá-
váme stopu v budování jakési imaginární 
stavby zvoucí češství, vlastenectví, národní 
uvědomění. Za všechny děkujeme, pohladi-
ly nás po duši.

Také jsem slíbila, že zveřejním adresu, 
kam budete moct posílat své dopisy, či ná-
měty pro české rozhlasové nebo televizní 
relace.  Bude to má domácí adresa a záro-
veň adresa Slovensko-českého klubu (SČK) 
v SR: Tri hôrky 3, 040 11 Košice, tel.: 055 
6434 155, mob.: 0905 821 812, e-mail: hele-
na.miskufova@sentia.sk    A předpokládám, 
že po určité konsolidaci vlastních zdrojů 
budu obohacovat stránku www.cesi.sk , kde 
má SČK také svůj prostor. Tak se nezapo-
meňte z času na čas na internet mrknout, 
protože tam budou některé informace o 
akcích. Mezi nimi například Po husitských 
stopách, zájezd z Košic do Göncu v Ma-
ďarsku, kde je Husitské muzeum, a  pak 
dále do Sarospataku čili Blatného Potoka, 
kde chceme navštívit Muzeum Komenské-
ho. Toto putování plánujeme na přelomu 
května a června, takže pokud máte zájem 
a nemáte internet, pošlete svoji adresu do 
redakce České besedy nejpozději do polo-
viny ledna a my Vám pak v aktuální době 
zašleme další informace. 

Za náš malý redakční kolektiv Vám 
přeji pevné zdraví a duševní pohodu

Vaše
Helena Miškufová

rozhodnutí, i když je nám to velmi líto. Po-
vzbuzovala jste nás, adresovala i kritická slova, 
když jsme si je zasloužili - a často jsme si je 
zasloužili, všichni členové Českého spolku na 
Slovensku. Někde to šlape lépe, někde hůře. 
Mají na to vliv i objektivní příčiny, zejména 
věkové složení členů, takže zabránit přiroze-
nému úbytku není možné. Je v tom i lidská 
povaha. Například někteří členové přestali být 
členy v momentě, kdy jim bylo zásluhou Spol-
ku vráceno české občanství. Ano, i takoví byli.

Čas neuvěřitelně letí, všichni stárneme 
a ubývá nám sil. Nestačili jsme si ani uvě-
domit, že se to týká i Vás, paní Heleno. Pro 
nás jste vždy byla tou nejvyšší a nejstabilnější 
autoritou, která prostřednictvím naší  Besedy 
udržovala naši identitu aspoň těch z nás, kteří 
o to stáli a stojí.

Jsme smutní, budou  nám chybět Vaše 
úvodníky i Česká beseda, budete nám chybět 
Vy. Ale chápeme Vás, jsme přesvědčeni, že ani 
pro Vás nebylo rozhodování lehké. Prosíme 
proto, neopouštějte nás a přijďte kdykoliv ob-
čas mezi nás. Měli a máme Vás stále rádi. 

Děkujeme Vám, že jste byla a že jste.
Za Český spolek v Trenčíně 

Věra Vondrichová

Vážená paní Miškufová,
dlouho jsme spolupracovali a za mnoho 

věcí v době mé aktivní činnosti jsem Vám 
vděčný a chci Vám poděkovat i touto cestou.

Rád a živě se vracím do desetiletí, ve 
kterém jsem získal bohaté zkušenosti mezi na-
šimi krajany. Dnes nostalgicky vzpomínám na 
rozpačité začátky v YMKE a následně v Kul-
turním domě v Bratislavě - Trnávce, kde byl 
našim hostem Dr. Jozef Mikloško. V těchto 
dnech jsem mu naše první setkání připomněl. 
S potěšením si vzpomněl na naši výroční schů-
zi, kde také vznikl nový název naší organizace 
ČSnS. Na všechny události prožité v ČSnS si 
živě vzpomínám a nedá se zapomenout na 
osobní, nebo písemní styk s členskou základ-
nou, výstavy, koncerty, setkání se zajímavými 
lidmi a mnoho jiných akcí. Jistě prožíváte stej-
ně ty dobré i horší časy, ale to už patří k životu 
a minulosti.

Mám před sebou první číslo České besedy 
1. ročník z 1. května 1995 za 4 Sk i ročník 
XIII., z listopadu 2007 za 10 Sk s Vaším 
úvodníkem a fotografií. Patří Vám můj obdiv. 
V letošní listopadové České besedě mne zaujal 
i článek „Bez strachu ze psaní“ a připomněl 
jsem si Váš projekt pro začínající dopisovatele 
v roce 1997. Seminář se konal v Doprastavu - a 
tam jsem s velkou trémou zvládl tiskovou kon-
ferenci a poznal jsem základní pravidla novi-
nářské práce. Patří Vám moje poděkování i za 
to, že moje články jsou uveřejňovány nejen na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Žel ze zdravotních 
důvodů mých a manželky postupně odskakuji 
od spolkových činností a musíme vydržet jen 
ve vzpomínkách a tichém zamyšlení.

S pozdravem všem v redakci a přátelům 
všech deseti Českých spolků.

Jaroslav Kašlík

mailto:helena.miskufova@sentia.sk
mailto:helena.miskufova@sentia.sk
http://www.cesi.sk
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Úspěšný rok
Protože se blíží konec roku 2007, předsednictvo Českého spolku v Nitře bilancovalo 

svou činnost a aktivity, jejich ohlas a úspěšnost a také spolupráci s jinými organizacemi, 
úřady a institucemi. Aktivity za rok 2007 byly vcelku splněné i úspěšné, o čemž jsme 
průběžně informovali v České besedě i v místních regionálních novinách. Druhou částí 
bilance byla dosavadní spolupráce s jinými organizacemi. Užší spolupráce a spojení bylo 
navázáno s Městským úřadem v Nitře, jeho primátorem a viceprimátorem, s odborem 
kultury MÚ, zejména na realizaci Dnů české kultury v Nitře. Pozitivně hodnotíme 
vstřícnost Archeologického ústavu SAV v Nitře při zabezpečování zajímavých besed a 
přednášek pro naše členy a sympatizanty. Ocenili jsme také spolupráci s Nitranským 
samosprávním krajem, s odborem kultury národnostních menšin, zejména při realizaci 
projektu financovaného z VÚC. Velké uznání bylo vysloveno pracovníkům Krajského 
osvětového střediska v Nitře za to, že nám vytvářeli příjemné prostředí po naše setkání. 
Konstatovali jsme, že po dlouhém „vandrování“ jsme konečně zakotvili v přístavu, který 
nám vytváří nejpříznivější podmínky pro naši činnost. Vděčíme také za to, že naše aktivi-
ty jsou zveřejňovány v měsíčních plánech Krajského osvětového střediska.

Miroslav Kohout
Český spolek v Nitře

Když tak koncem roku bilancuji činnost 
našeho Českého spolku v Michalovcích, do-
mnívám se, že je vcelku úspěšná. Působíme 
jako místní klub při regionální organizaci 
Českého spolku v Košicích a scházíme se 
každý měsíc v kruhu přibližně 20 nadšenců. 
Významné je to, že naše schůze nejsou jen 
obyčejným posezením, při kterém si vymě-
níme názory, ale na každé setkání si vždy 
připraví jeden člen spolku zajímavý pro-
gram buď z bohaté historie českého národa, 
nebo z hudební tvorby významných českých 

Druhá polovina roku 2007 probíhala 
v naší organizaci ČS ve znamení tvorby se-
riálu Díla českých mistrů vážné hudby. Napl-
ňovali jsme tím plán činnosti připravený pro 
členy Českého spolku 
na Liptově. V měsících 
říjen - listopad zněly 
při našich setkáních lí-
bezné i burácející tóny 
symfonických básní Má vlast s doprovodným 
slovem osvětlujícím obsah jednotlivých částí 
cyklu tak, jak je charakterizoval sám sklada-
tel Bedřich Smetana.

V druhém díle seriálu jsme si zavzpo-
mínali na tvůrce české národní hudby 

Bohuslava Martinů a na jeho nejznámější 
kantátu Otevírání studánek. Ve třetí části 
jsme si světovost českých hudebních tvůrců 
připomenuli jejich tvorbou a zdůraznili jsme, 

že skladatelé „vážné“ hudby žili mezi ne vždy 
vážnými lidmi, jehož nálady dovedli vyjádřit 
i lehkou skladbou pro poslech a pobavení. 
Tuto skutečnost jsme prokázali  Smetanovou 
polkou Našim děvám, Dvořákovou Humores-
kou, Förstrovou polkou z opery Debora, No-

vákovou Čertovskou polkou, ale i Fibichovou 
Poemou.

Všechna uváděna díla i připomenutí ži-
vota jednotlivých skladatelů byla přítomnými 

členy ČS vyslechnuta 
se zájmem a úctou, 
která těmto skladate-
lům náleží. Spontánně 
byla posluchači ohod-

nocena velmi dobrá příprava celého cyklu, 
na které se podíleli E. Žákovičová, J. Rec, J. 
Šusák i další členové naší organizace ČS.

Josef Rec
Český spolek na Liptově

Členové, sympatizanti a hosté ČS 
v Nitře se sešli na již tradičním setkání 
u příležitosti  89. výročí vzniku ČSR 
jako samostatného a demokratického 
státu Čechů a Slováků. V programu jsme 
nemohli zapomenout na 70. výročí úmrtí 
prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, a 
to pietní vzpomínkou na tohoto milova-
ného státníka. Na počest státního svátku 
ČR a pamětního dne SR sálem zazněla 
česká a slovenská hymna, pak předseda 
spolku přivítal všechny 

přítomné členy, 
sympatizanty a 
zvláště hosty. 

P r v n í 
část programu byla 

vyplněna vystoupením Dr. 
Pavla Žebráka, který se ve svém před-

nesu zaměřil na muže, kteří se nejvíc 
přičinili o vznik republiky, a to T. G. Ma-
saryka a M. R. Štefánika. Další část byla 
věnována pietní vzpomínce u příležitosti  
70. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Úvod 
patřil poezii - přednesu z básnické tvorby 
J. Seiferta To kalné ráno a citaci někte-
rých pasáží z Hovorů s T.G.M. spisova-
tele K. Čapka v podání naší členky paní 
Kečkéšové.  Přes slavnostní ráz setkání 
následovala beseda. O slovo se přihlásila 
paní Záturová ze sekretariátu Města Nit-
ry, která se vyjádřila k našim aktivitám, 
vrátila se ke Dnům české kultury, kde 
jsme byli aktivní a podíleli se na jejich 
úspěšném průběhu. Obsah programu na 
závěr vyvolal debatu. Několik účastníků 
potvrdilo to, co bylo předneseno, a do-
plnilo o své názory a myšlenky. Průběh 
akce, aktivita a zájem přítomných potvr-
dily, že tak významné události, jakou byl 
vznik první ČSR, je nutné i v budoucnu 
věnovat náležitou pozornost.

Miroslav Kohout
Český spolek v Nitře

S úctou o vážné hudbě

Nejen 
obyčejné 
posezení

skladatelů. V posledně uvedeném případě 
program obohacujeme živými klavírními 
ukázkami, které přednesou žáci  místní 
umělecké školy, nebo skladby zazní z pro-
dukce CD nosičů. Takto si připomínáme 
skvělé momenty z historie českého národa a 
získáváme i nové poznatky. Protože jedním 
z významných poslání Českých spolků je 
vytváření co nejlepšího porozumění s majo-
ritní komunitou, vždy rádi uvítáme i přítom-
nost zájemců z řad Slováků.

Tato činnost by nebyla možná bez inici-
ativní práce našeho předsedy a samozřejmě 
bez nadšeného zapojení členů výboru. Vím, 
že zdaleka nejsme jediným spolkem, který 
se snaží vyvíjet aktivní činnost a mohl bych 
jmenovat několik dalších úspěšných . Na 
druhé straně mne mrzí, že někteří přátelé 
propadají pesimizmu a zklamání. Jistě, 
byrokratické bariéry bohužel narůstají, co 
snadno znechutí mnohé nadšence. Pokud 
však nechceme postupně zanikat, není jiné 
cesty.

Otakar Krásenský
MK ČS v Michalovcích

Také 

v Nitře 

slavnostně
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U příležitosti  89. výročí vzniku Českosloven-
ska jsme v Trenčíně pořádali již  7. ročník Běhu 
vzájemnosti. Touto aktivitou chceme sportovní 
veřejnosti Trenčínskeho kraje v regionu Bílé Kar-
paty umožnit setkání běžců ze Slovenska a České 
republiky. I sportovním kláním naplňujeme smysl 
vzájemnosti v družném soutěžení a přátelské 
pohodě.

Zahájení Běhu vzájemnosti předchází polo-
žení květin k pomníku generála M. R. Štefánika 
v městském parku. Letošní sedmý ročník Běhu 
vzájemnosti, který se konal  20. října, se opět 
vydařil. Poněkud nás zaskočilo velmi chladné 
a nepříznivé počasí během dopoledních hodin. 
Byli jsme rádi, že v době vlastního závodu se po-
časí umoudřilo a ten mohl proběhnout v celkem 

Na začátku listopadu, každý, kdo má country 
rád, určitě se mohl smát.
Když zapadlo sluníčko a setmělo se maličko, 
začali se lidé scházet.
Pěkně podle pokynů, ve stylovém oděvu.
Kdo byl nejlíp oblečený? Velmi těžké hodno-
cení!
Podle country pravidel každý aspoň kousek 
měl.
O půlnoci rozhodla se šestičlenná porota a ví-
tězství nedostala pouze jedna osoba.
V sále restaurace Gurmán sešlo se nás věru do-
sti, soutěžilo, zpívalo a tančilo se dle libosti.
Jak to všechno začalo?
Pozvedli jsme plnou číši a šampaňským připili 
si.
Úvodem pár českých slov a pak tanec pro 
radost.
Tanečnice velmi pěkné, zvedly na nás dlouhé 
sukně.
Kankán pro nás tancovaly, vesele se usmívaly.
Po tanečním začátku přišla soutěž zakrátko.
Soutěžili všichni spolu, u každého z našich 
stolů.
Zástupce vždy za mnou přišel a vybral si jednu 
píseň.
Běžel rychle k svému stolu, ke svým známým, 
přátelům,
kde celou píseň od začátku beze slov jim před-
vedl.
Pantomima není lehká, však uhádnout písničku
některým se podařilo za malinkou chviličku.
Nejen název, celou píseň potom spolu zpívali 
jsme.
Písničky to byly české od Michala Tučného,
protože je všichni znali bylo velmi veselo.
A ten, kdo text nepoznal, přesto zpíval s námi 
dál,
kapela nám k tomu hrála, o hudbu se postarala.
Po zpěváckém veselení, tanečníci neseděli.
Každý, kdo má tanec rád, mohl si jít zahopsat.
Nový tanec v kruhu, v páru, přivedl náladu 
k varu.
Kdo měl zájem, naučil se a na veselou notičku 
protancoval písničku.
Pro každého bez partnera byl tu další taneček,
zkusili si zatancovat jeden „linedaneček“.
Jak čas rychle utíkal, bylo potřebné jít dál.
Pistolník Miky nastoupil a ukázal na svůj cíl.
Pány zbraní zaujal, originál vinčestrovku s vý-
kladem jim ukázal.
Zbraň to byla vskutku krásná, jedna z mála na 
světě.
Určitě s ní mnoha pánům hlavu celkem popletl.
Po půlnočním hodnocení stylového oblečení,
přišla k věci tombola a pak všichni mohli opět 
skočit spolu dokola.
Tancovali a zpívali country české písničky,
Ten, kdo neznal, naučil se aspoň textík maličký.
Rychle se blížila druhá hodina a s ní se sál re-
staurace zavíral.
Pak zazvonil zvonec a setkání s českou country 
byl pro letošní rok konec.

Jitka Smrigová
Český spolek v Košicích

Foto: autorka

Setkání s českou country

příznivém ovzduší. Účast osmdesáti závodníků 
vzhledem k velmi studenému počasí není také 
kritická. Ze 30 sportovních klubů a míst bez 
klubové příslušnosti soutěžilo 31 v žákovských 
kategoriích, v dorostu 7 účastníků, v ženských 
kategoriích 7 závodnic a v mužských kategori-
ích celkem 35 běžců. 

V budoucnosti bychom chtěli naši pozornost 
upírat na mladší žákovské a dorostenecké katego-
rie. Jsme jedna z mála organizací, které leží na 
srdci zájem o ušlechtilé využití volného času mlá-
deže. Podařilo se nám, díky osobním kontaktům 
se zástupcem Slovenského atletického svazu, 
získat vyhodnocovací skupinu s originálním 
programem ESO, který má přímý vstup při-
hlašujících účastníků na počítač, což umožnilo 
po ukončení doby prezentace do deseti minut 
vyhotovit startovní listiny. Výsledkové listiny 
byly ihned po každé kategorii zveřejněny na 
tabuli i hlasatelkou. Po skončení 7. ročníku byla 
k dispozici kompletní sestava výsledků. 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci celého průběhu Běhu vzájemnosti, 
nejenom členům Spolku, ale i jejich rodinným 
příslušníkům. Bez obětavé práce všech by se nám 
tento ročník nevydařil tak dobře, jak ho všichni 
hodnotili. 

Závod jsme zdokumentovali fotografiemi. 
Jsou ze startu mladších žáků a z průběhu šesti-
kilometrového závodu mužů na trati.

Anna Nižňanská, ČS Trenčín
Foto: autorka

Běh vzájemnosti již posedmé
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Podle předsedy SHS ČMS Petra Sedláčka 
výstavu Oceněná města anebo Jak uchopit 
genia loci v historickém prostředí každoročně 
doplňují o vítězné město v celostátní soutěži. 
Doposud putovní jenom po českých městech, 
po Bratislavě ji mohou vidět (od 20. listopadu) i 
v Košicích. Výstava je jen jedna část aktivit SHS 
ČMS. Sdružení přes 200 měst vytváří podmín-
ky na zachování a trvale udržitelné využívání 
kulturního dědictví zejména při obnově histo-
rických částí měst. V rámci toho propaguje vý-
znam, souvislosti nebo problémy kulturního dě-
dictví, organizuje odborné semináře, konference 
i fotografickou soutěž pro mladé autory. Též se 
podílí na tvorbě právních norem, spolupracuje 
s různými organizacemi doma i v zahraničí. 
Mezi její nejvýznamnější aktivity patří tradiční 
organizování Dnů evropského dědictví, jehož 
je garantem pro ČR a v tomto roce je uskuteč-
nili od 8. do 16. záři v Uherském Hradišti. Jak 
uvedla tajemnice SHS ČMS Květa Vitvarová, 
při tvorbě katalogu přihlášených měst do sou-
těže v rámci Dnů evropského dědictví by rádi 
spolupracovali se Slovenskem a vydali společný 
katalog památek i akcí.

Pro české obce a města je velmi záslužný 
dlouhodobý Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón. Zmíněná výstava 
dokumentuje pozoruhodné úspěchy tohoto pro-
gramu od roku 1994. Tehdy začali organizovat 
soutěž v obnově městských památkových rezer-
vací a zón. Její vítěz získá milion korun, který 
též musí využít na revitalizaci památek. „Velice 

1. Kdo hraje hlavní ženskou roli ve filmu 
Ucho? 

 a) Jiřina Bohdalová
 b) Jiřina Jirásková
 c) Iva Janžurová
2. Který film nenatočil Otakar Vávra? 
 a) Kladivo na čarodějnice
 b) Proti všem
 c) Dým bramborové natě
3. Kdo natočil film Kráva? 
 a) Jiří Sequens
 b) Karel Kachyňa
 c) František Vláčil
4. Jak se jmenuje role Jiřiny Jiráskové ve filmu 

Sestřičky? 
 a) bábi
 b) teta
 c) ségra
5. Kdo je autorem předlohy filmu Spalovač mrt-

vol? 
 a) Ladislav Fuks
 b) Adolf Branald
 c) Jiří Hubač
6. Který herec nehraje ve filmu Dědictví aneb 

Kurvahošigutntag? 
 a) Jiří Krampol
 b) Miroslav Donutil
 c) Jozef Króner
7. Která herečka hlavně prvorepublikových fil-

mů byla v 50. letech dlouhá léta vězněna? 
 a) Adina Mandlová
 b) Nataša Gollová
 c) Jiřina Štěpničková
8. V jakém roce zemřel Vlasta Burian? 
 a) 1942
 b) 1952
 c) 1962
9. Jaký film natočil Martin Frič? 
 a) Princezna se zlatou hvězdou na čele
 b) Kouzelný dům
 c) Světáci
10. V jakém filmu se objevuje podnik Fortuna? 
 a) Vrať se do hrobu
 b) Vážení přátele, ano
 c) Vizita

Správné odpovědi:
1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6a, 7c, 8c, 9a, 10b

nám pomohlo, že do tohoto programu se od 
začátku zapojilo Ministerstvo kultury ČR, a přes 
něho stát do minulého roku vyčlenil více než 3,5 
miliardy Kč na opravu 8870 památek. Celkově i 
s přispěním měst se na tuto obnovu v rámci progra-
mu v letech 1994 až 2006 vynaložilo více než 9,25 
miliardy Kč,“ konstatoval Petr Sedláček. 

Prý českým morem jsou památky, a proto se 
města a obce systematicky snaží o jejich zacho-
vání, zejména když během nedávného socialis-
mu se velmi málo investovalo do hradů, zámků, 
kurií, synagog a jiných historických objektů. 
Mnohé z nich jsou zchátralé, 
některé nenávratně zanikly, 
dokonce byly i úmyslně zlikvi-
dovány. Soutěž měst v obnově 
památek se každoročně koná ve 
všech 14 krajích ČR. Do ní se 
přihlašují dobrovolně a nejlepší 
z krajů postupují do celostátní-
ho kola. Z nich odborná porota  
nominuje tři města do závěreč-
ného finále. Jejich zástupci jsou 
potom pozváni do Španělského 
sálu Pražského hradu, kde se 
tradičně soutěž slavnostně 
vyhodnotí. V letošním roce si 
hrdé ocenění převzal Jindřich 
Skočdopole, starosta obce 
Polná z kraje Vysočina, která 
se stala Historickým městem 
ČR roku 2006. „Třikrát jsme 
byli nejlepší v kraji, a teď se nám 

to podařilo i v rámci republiky. Jsme pětitisícové 
městečko a máme hrad, zámek, bývalou městskou 
elektrárnu, měšťanský pivovar, čtyři kostely, celko-
vě 51 zapsaných kulturních památek. Je to pro nás 
velká ekonomická zátěž obnovovat a starat se o 
takové množství historických objektů. No máme 
z toho radost, že budovy zkrásněly, a prospívá to i 
cestovnímu ruchu,“ zdůvodnil starosta Polné. Ta 
byla židovským městem od roku 1680 a zacho-
vala se gotická zástavba ghetta i tzv. Rabínský 
plácek, i když židovské město postihlo několik 
velkých požárů (1712, 1734, 1823 a 1863), po 
nichž si obyvatelé znovu postavili domy. „U nás 
žila velká židovská komunita, a teď v něm nebydlí 
ani jeden jejich potomek. Máme velice pěknou sy-
nagogu, rabínský a Bělohlávkův dům i zachovalý 
židovský hřbitov, o který se od roku 1988 stará sku-
pina mladých nadšenců. Právě množství a činnost 
různých aktivních spolků, kterých je 40, výrazně 

pomáhá  celkovému dění ve městě,“ s radostí kon-
statoval Jindřich Skočdopole. Ohrožena byla 
synagoga, která z rozhodnutí komunistického 
úřadu sloužila jako sklad barev a umělých hno-
jiv. Objekt chátral, zbortila se střecha a úplné 
likvidaci zabránila společenská změna v listopa-
du 1989. Synagogu rekonstruovali v letech 1996 
až 2000 nákladem 3,5 milionu korun. Od září 
2000 slouží jako Regionální židovské muzeum a 
první dva měsíce si ho přišlo prohlédnout téměř 
3000 návštěvníků. To je jeden z úspěšných pří-
kladů novodobé snahy.

Kromě Polné jsou na výstavě i další vítězná 
města od roku 1994 - Svitavy, Kadaň, Třeboň, 
Kroměříž, Klášterec nad Ohří, Kutná Hora, 
Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené 
Poříčí, Františkovy Lázně a Česká Kamenice. 
Na panelech jsou i některá nominovaná města 
z trojčlenného finále v některých letech - Chru-
dim, Příbor, Karviná, Nové Hrady, Boskovice 
a Uherské Hradiště. Návštěvník pozná nejzají-
mavější památky těchto měst i další všestranné 
informace. 

Pavol Erdziak
Foto: autor

Starosta Polné Jindřich Skočdopole 

Oceněná města ČR na výstavách v SR 
„Je to naše první zahraniční prezentace a výsledky 15leté práce Sdružení his-

torických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). Projekt je v rámci Měsíce 
česko - slovenské vzájemnosti, překračuje oblast kultury a sahá hluboko do histo-
rie,“ konstatoval na tiskové konferenci v bratislavském Českém centru Jaroslav 
Kantůrek, generální ředitel všech Českých center v různých zemích. 

* T E S T  V Ě D O M O S T Í  *  T E S T  V Ě D O M O S T Í  *  



26

ČESKÁ BESEDA, měsíčník Čechů, Morava-
nů a Slezanů na Slovensku u Vydává: Slovensko 
- český klub v SR u Šéfredaktorka: Mgr. Hele-
na Miškufová u Jazyková úprava: PhDr. Erika 
Schmidtová, CSc. u Adresa redakce: 040 01 
Košice, Hlavná ul. 70 u  Tel./fax: 055/623 19 
79ue-mail: ceskabeseda@slovanet.skuwww.ce-
si.sk  u Příprava tisku: CompuGraph, s.r.o. Ko-
šice  u  Tisk: Rotaprint, s.r.o. Košice u Cena 
výtisku: 10 Sk u Prodej: Ve vybraných soukro-
mých prodejnách tisku, expedici předplatitelům 
zajišťuje redakce u Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací u Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat 
názor redakce.  u Náklad: 1500 výtisků  u 

Realizováno s finanční podporou Ministerstva kul-
tury SR - program Kultura národnostních menšin. 
Vychází i s finančním příspěvkem MZV ČR. u 

ISSN 1335-549X
Registr. č. MK SR 1161/95

Se
rv

is

Ozvěny

Z programu  Českého centra

je název výstavy v Slovenském národním 
muzeu v Martině, na které své kulinářské tradi-
ce návštěvníkům přibližuje osm národnostních 
menšin žijících v SR.  Česká prezentace je pod 
názvem Posvícení, hody, krmáš. Výstava byla 
zpřístupněna 28. listopadu a  potrvá do polovi-
ny dubna 2008. 

MALÍŘSKÁ SOUTĚŽ
Jak jsme již v minulém čísle České bese-

dy avizovali, Společnost Národní knihovny 
ČR vyhlásila soutěž  pro výtvarníky - amatéry 
„Namaluj si svou ilustraci,“ které se mohou 
zúčastnit i čtenáři ze Slovenska. Ilustrace ve 
formátu maximálně A4 v libovolné technice 
inspirované oblíbenou knihou budou zhod-
noceny porotou  a vystaveny. Svou práci 
(pouze jednu) musí účastník soutěže poslat 
na adresu: Společnost Národní knihovny 
ČR, Klementinum 190, Praha 1 do 20. 
ledna 2008. Na obálku  je potřebné napsat 
heslo „Ilustrace - soutěž.“ Pro vítěze bude 
(v únoru 2008) uspořádán slavnostní večer 
v Klementinu. 

Programy Českých spolků
Český spolek v Martině
9. 12. v 15 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 

Ženského sboru Českého spolku a košického 
komorního orchestru Camerata Laetitiae (kos-
tel Martin-Sever).

12. 12. v 16 hod. PŘEDNÁŠKA: Diagnó-
za osteoporózy, a jak jí předcházet. Lektor 
MUDr. Šutarík, CSc (Kulúrne centrum).

Český spolek v Košicích
16. 12. v 15 hod. ČESKÉ VÁNOCE: Kon-

cert s průvodním slovem (SCK Južan).
Český spolek Bratislava
18. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s ži-

vou hudbou (společenský sál Csemadoku).
Český spolek v Nitře
14. 12. v 15 hod. VÁNOCE: Tradice, zvyky 

a obyčeje českých a slovenských Vánoc a No-
vého roku (KOS).

Prosinec

do 28. 12. Masarykovi a Bystrička
Výstava u příležitosti 70. výročí úmrtí prv-

ního čs. prezidenta T. G. Masaryka (Lesnícke 
a drevárske múzeum, Zvolen). 

do 20. 12. Historické památky
Vernisáž výstavy, která opisuje proces 

obnovy českých měst a představuje katalog 
památek v ČR - EHD 2007 (ČC, Košice).

do 15. 12. Všecky krásy světa
Putovní výstava věnovaná Jaroslavu Seifer-

tovi, českému básníkovi a spisovateli, nositeli 
Nobelovy ceny za literaturu (Zemplínska kniž-
nica, Trebišov).

do 10. 1.  Práce jinde
Výstava vypráví příběhy lidí, kteří musí 

cestovat za prací do zahraničí. Vznikla na 
základě spolupráce fotografů a sociologů 
mapujících běžný život cizinců pracujících 
v ČR a Čechů v zahraničí (Železničná stanica, 
Košice).

8. 12. v 15 hod. Zima očima dětí
Literárně-výtvarné odpoledne pro děti čes-

ké menšiny, během něhož budou děti soutěžit 
v recitaci a různé tvořivé činnosti (Átrium, 
Košice).

7. 12. v 18 hod. Passages
Netradičně prezentovaná výstava ev-

ropských umělců ve výkladech a vitrínách 
některých budov podél celé Panenské ulici, 
která poslouží jako pasáž. Autoři z ČR Adam 
Vačkář a Zbyněk Baladrán. Výstava potrvá do 
4. 1. Více na www.gandy-gallery.com (Gandy 
Gallery, Bratislava).

8. 12. v 16 hod. Baobab v BA
Knihy a ilustrace pro malé i velké z le-

gendárního českého vydavatelství poprvé 
v Bratislavě.

v 16 hod. - výtvarná dílna pro děti s Míšou 
Kukovičovou a Evou Volfovou

v 17.30 hod. - vernisáž výstavy Baobab 
v BA

ve 20 hod. - koncert Takapela a 3mrav-
ce feat. virtual klezmer star www.baobab-
-books.net (ČC, Bratislava).

14. 12. ve 20 hod. Nejhodnější medvídci:::
Harila, aneb čtyři z punku a pes

Poslední část divadelní trilogie Nejhodněj-
ších medvídků.

(A4-Nultý priestor, Bratislava).
14. 12. v 17 hod. Vyhlášení cen Christmas
Slavnostní odevzdávání ceny Christmas, 

kterou uděluje výtvarné sdružení A - R (Ad-
vence-retard) osobnostem z oblasti kulturního 
a společenského života. 

Vstup na pozvánky (ČC, Bratislava).
Soli Deo - hudba od gotiky po baroko
Vokálně-instrumentální adventní koncert 

souboru Soli Deo zaměřený na středověkou 
a barokní hudbu českých, italských, španěl-
ských, rakouských a německých autorů. Více 
na www.solideo.wz.cz 

14. 12. v 18 hod. (Trenčianske múzeum, 
Trenčín)

15. 12. v 16 hod. (Evanjelický kostol, 
Pezinok)

16. 12. v 19 hod. (Hlavné námestie, Bra-
tislava).

17. 12. ve 20 hod. Listování - Fotbalové 
deníky

Křest fotbalové road-movie. 
Více na www.listovani.cz, www.studio12.sk 

(Štúdio 12, Bratislava).

V MNOHÝCH zemích bývalého So-
větského svazu žijí Češi nebo alespoň lidé 
s českými kořeny, kteří si udržují svoje spol-
ky nebo dokonce zakládají nové. Teprve 
před patnácti lety byla založena v Kyjevě 
krajanská Společnost Vyšehrad, která je 
přidruženým spolkem České národní rady 
Ukrajiny.

PŘED 95 lety se ve Vídni v české rodi-
ně narodil František Antonín Buchal. Ten-
to významný krajanský pracovník byl dlou-
holetým předsedou Menšinové rady české 
a slovenské větve v Rakousku. Studoval na 
vídeňských českých školách, za války byl 
vězněn. Celý život se podílel na činnostech 
českých organizací, jako byl Čsl. orel, Klub 
českých turistů, Akademický spolek, České 
srdce a desítka jiných. Jeho nejvyšší funkcí 
bylo předsednictví střechové krajanské 
organizace Menšinové rady. Tento obětavý 
funkcionář zemřel před pěti lety. Vlastenec, 
který nikdy v Česku nežil.

V ROCE 1992, před patnácti lety, 
byla v Berlíně znovu založena Německá 
společnost Komenského. Existovala již 
v době před 2. světovou válkou, ale byla 
ve fašistickém Německu zakázána. V nově 
založené Společnosti působili i zástupci 
z České republiky, zejména prof. PhDr. 
Josef Polišenský.

TAJENKA křížovky v České besedě 
11/2007 je české přísloví: „Hloupý, když 
nemluví, podobá se chytrému.“

TAJENKA křížovky v České besedě 
12/2007 je české přísloví:

„Jedno k druhému, zlá žena chudé-
mu.“

Str.1: České lidové kroje prezentují i krásky 
soutěžící o titul Miss ČR.

Foto: ČTK

Chutě a vůně Slovenska
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