Slovenské vďakyvzdanie
Nový minister pôdohospodárstva SR
Stanislav Becík (na snímke) sa na Agrokomplexe v Nitre vo štvrtok 21. augusta
poklonil chlebu pri preberaní dožinkového venca. Ako zdôraznil, neurobil to
pre kamery a novinárov, ale preto, lebo
chlieb je Boží dar, ktorý si vždy uctí pri
každej príležitosti rovnako. Na otvorení
jubilejného 35. ročníka poľnohospodárskej
výstavy sa zúčastnili podpredseda NR SR
Viliam Veteška a minister hospodárstva SR
Ľubomír Jahnátek. Minister Becík otvoril
DVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU aj Národnú výstavu hospodárskych zvierat a odovzdal ceny Značky kvality a Zlatý
28. August 2008 l Číslo 16 l Ročník VIII. l CENA 6,- Sk
Pokračovanie na 2. strane

Pozitívne úvahy

MOJA Závisť

STANISLAV HÁBER

DUŠAN D. KERNÝ
Už dlhé mesiace mnou lomcuje závisť. Predtým som závidel kadekomu, teraz závidím
najmä Čechom. Napríklad Lidové noviny
som prestal čítať kedysi v roku 1992, keď
intelektuálny provokatér Ludvík Vaculík tak
zverejnil svoju úvahu o tom, nech tí separatisti Slováci, ktorí nikdy nemajú dosť pália
kdesi do čerta pod titulkom Ať jsi jdou.
Vydržal som však iba pätnásť rokov, do minulého roku, keď autor webového Neviditelného psa Ondřej Neff začal zverejňovať v
LN kurz digitálnej fotografie. Je to naša slovenská povaha, čo politika rozdeľuje, slivovica spojuje – v tomto prípade slivovicu nahradil kurz špičkových českých fotografov o
digitále. Vzápätí tí čertovskí Česi, aby udržali predajnosť – veď iný cieľ letný, bohato
sponzorovaný kurz digitálnej fotografie ani
nemal – začali v Lidovkách zverejňovať kurz
správnej češtiny. Áno, českého jazyka. Ako
správne hovoriť a písať po česky, ako správne na prospech českého vyjadrovania používať web.
Spytujem sa: je na Slovensku médium, denník a vydavateľský dom (ešte k tomu vlastnený zahraničným kapitálom), ktorý by prišiel
na myšlienku, že kurzom slovenčiny sa dá
zdvihnúť náklad, dajú sa získať noví čitatelia a udržať starí? Veď v tomto štáte už takrečeno nepočuť slovenský jazyk. To, čo znie z
reproduktorov a z obrazoviek nie je slovenčina. So slovenskou výslovnosťou to neraz
nemá takmer nič spoločné – a už kvôli tomu
je to aj nepočúvateľné.
Pred časom vysielala STV na II. programe
dokument o barbarskom zásahu polície proti študentom internátov v Prahe v roku 1967.
To, ako sa vyjadrovala slovenská študentka,
jej mäkké a tvrdé samohlásky, jej výslovnosť
– to znelo priam ako z iného sveta. Pritom
to bola ešte nedávno slovenčina na ktorej
vyrastali celé generácie. Na trhu kam chodí nakupovať K. Machata sa ho snažím nenápadne sledovať – nechcem ho rušiť, iba
chcem počuť ako hovorí s trhovkyňou, počuť
zvuk jeho slovenčiny. Veď to je jazyk, ktorý
ako keby bol už len v skanzene. Preto závidím Čechom – nielenže, keď chcem niečo
poriadne vedieť sledujem kanál ČT 24 alebo ČT šport (všetko dobré produkty verejnoprávnej TV!!!), ale aj ich reklamu. Skupina
ľudí rôzneho veku robí z dlane jednej ruky C
a dlaňou druhej zasa mäkčeň.
A aby ste túto scénu pochopili po chvíli sa
ozve Jsme Česká televize. Táto ľudsko-česká reklama sa vysiela už dlhé mesiace. Viete si predstaviť u nás reklamu, ktorá uspokojí, ba nadchne diváka štátu Európskej únie s
nežným nevtieravým tvrdením večer čo večer – Sme SLOVENSKÁ televízia? Od českej nevtieravej, uši netrhajúcej reklamy sa
nedá oddýchnuť – v letnú sezónu sa v štúdiu rozhlasu v chorvátskom Splite striedajú
českí moderátori, aby na celý Jadran o šiestej večer začali takmer nepretržite opakovať
– Na Jadrane mluvíme česky!
Tri mesiace priťahuje vysielanie šírené mnohými pobrežnými stanicami poslucháčov
s výkrikom do končiaceho sa letného dňa:
Na Jadrane mluvíme česky. Samozrejme, že
rozumiete. A pochopíte aj to, že slovenčina
je len chudobným príbuzným. Veď prečo by
to malo byť inak na Jadrane než ako je to
doma.

Pamätník Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Foto: Martin Petrenko

Pomníky sa pohli
Desaťročiam, ktoré nasledovali
po ozbrojenom vystúpení v rámci Slovenského národného povstania, tiež nechýbali dramatické
zvraty – a to aj vo vzťahu k hodnoteniu tejto významnej udalosti našich moderných dejín. Ak sa pred
prelomovým rokom 1989 už ustálil spoločenský postoj k SNP a vyzeralo to tak, že už k nemu vlastne niet čo dodať, že už o ňom
vieme naozaj všetko, pod závanom slobody sa i veci zdanlivo
skamenené, raz a navždy vytesané do pomníkov a naveky odliate
do bronzu znova dali do pohybu.

PAVOL JANÍK
Zoči-voči úsiliu postľudáckych kruhov urobiť z 29. augusta 1944 najčernejší deň slovenskej histórie, ale
aj zoči-voči pretrvávajúcim tendenciám zľahčovať konkrétne zločiny, ktoré sú vraj nevyhnutným sprievodným
javom všetkých ozbrojených konfliktov, i zoči-voči prehliadaniu reálnych
geopolitických súvislostí a dlhodobých geostrategických dôsledkov
SNP, treba k jednému z kľúčových a
osudových momentov našej nedávnej
minulosti zaujať zreteľné, zrozumiteľné a nanajvýš racionálne stanovisko.

Treba jednoznačne konštatovať, že
Slovenské národné povstanie predstavuje náš vlastný autentický a rozsahom naozaj neprehliadnuteľný
príspevok k celoeurópskemu protifašistickému odporu.
Určité mocenské kruhy sa už pokúšali vygumovať Slovenské národné povstanie z histórie – zdanlivo paradoxne, ale v skutočnosti
úplne logicky spolu s tzv. slovenským buržoáznym nacionalizmom a jeho predstaviteľmi, ktorých osudy sa organicky spájali
práve s Povstaním.
Pokračovanie na 3. strane

Vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že vláda zvažuje vyvlastnenie
energetických
monopolov vo verejnom záujme, vyvolalo v opozícii pobúrenie. Nečudo, veď práve za dve volebné obdobia
Dzurindových vlád sa energetický monopol štátu zmenil na súkromný monopol.
Ak sa v opozícii pohoršujú,
že vyvlastnenie vo verejnom
záujme nemá u nás precedens, rovnako môžeme uvažovať aj opačne. Existoval
precedens výpredaja monopolov po roku 1998 u nás
pôsobiacich v energetickej
oblasti?
A napriek tomu k tomuto výpredaju došlo. Porovnávať
privatizáciu pod Dzurindovým a Miklošovým vedením
s predchádzajúcim obdobím je nezmyslom. Za šesť
rokov troch vlád Vladimíra Mečiara bol sprivatizovaný štátny
majetok v hodnote cez sto miliárd korún. Dzurindovci týchto šesť rokov stihli tromfnúť v
jednej privatizácii predajom
Slovenských telekomunikácií,
ktorých hodnota bola v porovnateľnej sume okolo 120 miliárd korún. A potom nasledoval
výpredaj energetických rozvodných podnikov, Transpetrolu,
Slovenského plynárenského
priemyslu a Slovenských elektrární. V opozícii by teda mali
byť ticho. Ich osemročné vládnutie priviedlo Slovensko na
prah energetickej krízy.
Pokračovanie na 2. strane

Prejav predsedu vlády SR Roberta Fica na Martinských Matičných slávnostiach pri príležitosti 145. výročia vzniku Matice slovenskej

Upevňujeme národnú hrdosť

Vážení matičiari, vážený pán predseda. Veľmi dobre si uvedomujem,
akú nezištnú a nezastupiteľnú prácu konáte pre slovenský národ a
preto sa pred Maticou slovenskou
hlboko v mene vlády Slovenskej re-

publiky skláňame. To, čo robíte, robíte pre svoje deti, ktoré sa o pár
rokov stanú majiteľmi svojej vlasti.
O vlasť sa treba starať
a to všetci dobre viete, aby bola pre
nás všetkých dobrým domovom,
predovšetkým starostlivou matkou.
Aby nebola iba výbercom daní, ale
aby slúžila ľuďom. Chcem, vážení priatelia, drahé Slovenky a Slováci, aby sa občania mohli na svoj
vlastný štát spoľahnúť v núdzi a v
ťažkých situáciách. Náš štát sme
zakladali a aj ho budujeme ako
možnosť žiť spravodlivo, čestne,
šľachetne a šťastne. Ak hovorím o
šťastí, chcem povedať, ako veľmi si
vážim tvorbu slovenských spisovateľov, básnikov, dramatikov, umelcov, ktorí hľadajú vyjadrenie našich
túžob a usilujú sa porozumieť náš-

mu zložitému svetu. Preto si osobitne cením prácu Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry
Matice slovenskej. Iba pred pár
dňami sme si v Hlbokom pripomenuli 165. výročie vzniku štúrovskej
slovenčiny. Rád by som však zdôraznil, že si rovnako vážim textárov,
skladateľov a interpretov populárnych piesní za to, že spievajú svoje
invenčné a obsažné texty
v rodnej slovenčine.
Dokazujú, aká je naša reč jedinečná, dokazujú, ako v nej možno vyjadriť nielen bohatstvo citov, ale aj
životné príbehy. Drahé Slovenky
a Slováci, slovenčina je náš osud
- učte svoje deti hlbokému vzťahu
k svojej materinskej reči. Chcem
sa ešte zamyslieť, dúfam, že mi to
umožní počasie, nad troma krátky-

mi otázkami. Prvou otázkou je postavenie inteligencie v slovenskej
spoločnosti. Pred pár okamihmi
ste boli položiť kvety na Národný
cintorín.
Mňa vždy až zamrazí,
keď pohnutý stojím nad hrobmi slovenských velikánov, či je to nad
hrobom Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, na mohyle generála
Štefánika, v Slávičom údolí v Bratislave pri hrobe Alexandra Dubčeka
alebo tu v Martine. Stále mám dva
rovnaké pocity - pocit hrdosti, ale
aj pocit pochybnosti. Pýtam sa totiž v duchu, či sme ich hodnými nasledovníkmi. Musím povedať, že takíto hodní nasledovníci sa narodili a
žijú medzi nami.
Pokračovanie na 3. strane
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kosák, pričom zdôraznil, že ocenenie si zaslúži
každý poctivo pracujúci farmár, ktorý dokázal v
tomto rezorte podnikať aj počas nepriaznivých
rokov. Okrem koaličných poslancov prišiel na
Agrokomplexe blahoželať novému ministrovi pri
nástupe do funkcie predchodca na tomto poste
a opozičný poslanec za SMK Zsolt Simon.
Ako Stanislav Becík zdôraznil, štát, ktorý nevie nakŕmiť svoj národ, prestáva byť
vlasť. Zdôraznil, že vo funkcii ministra chce
slúžiť roľníkom a na druhej strane presvedčiť verejnosť, aby občania nášmu poľnohospodárstvu začali viac dôverovať. Výzvu
stať sa ministrom prijal práve preto, lebo
Vláda SR pod vedením Roberta Fica si dala
poľnohospodárstvo medzi svoje hlavné priority v Programovom vyhlásení vlády. Do
inej vlády by minister Becík nebol ochotný vstúpiť. Pripomenul predchádzajúce časy, keď iné
slovenské vlády poľnohospodárstvo podceňovali. Navrhovaný krátený rozpočet pre poľnohospodárov na rok 2009 však považuje za zlý
žart. Preto sa bude snažiť o to, aby poľnohospodárstvo nemalo ani o korunu menej, ale naopak, aby sa čím skôr dostalo do prvej lavice
na európskom trhu.
V odhadoch úrod minister pôdohospodárstva zdôraznil, že úroda síce bude vyššia

oproti minulému roku, no otázna zostáva
jej kvalita. Preto odborníci rezortu hľadajú možnosti, ako farmárom pomôcť trebárs
aj intervenčným nákupom obilia na kŕmne
účely, ktorého bude zrejme dostatok.
Na otázku vývoja cien odmietol odpovedať
s tým, že nie je prorokom, ale pripomenul,
že oddávna platí, že ak farmár zarobí korunu, tak spracovateľ dve koruny a obchod
aspoň tri koruny. No nehovoril o žiadnom
konkrétnom príklade, iba o trendoch, ktoré vo výrobe potravín pretrvávajú. Preto si
myslí, že dnes musíme tento proces analyzovať a hľadať riešenia, aby občania neboli zbytočne okrádaní, ak sa farmári vedia
uskromniť. Becík dodal, že už Mária Terézia razila heslo, že doma vyprodukované vajíčko za tri
koruny je lacnejšie, ako vajíčko z dovozu za korunu, lebo domáce vajíčko má už v sebe zhodnotenú aj domácu pridanú hodnotu. Ministrovi
pôdohospodárstva sa nepáči ani cena práce v
rezorte, keď mladí chodia brigádovať do zahraničných viníc, kým slovenské vinice sa likvidujú, keďže za 30 až 40 korún na hodinu v nich
nik nemá záujem pracovať. Na záver vyzval prítomných predstaviteľov katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, aby požehnali slovenskej úrode.
Stanislav Háber, snímky autor

Euro prišlo rýchlo
Na trhu predávajú sivovlasé dôchodkyne to, čo priniesli ráno
zo záhradky. A staré knihy. V
starostlivo recyklovaných obaloch majú porozdeľované černice či maliny, ráno vo väčších a keď to nejde, preložia do
menších nádobiek, aby predali. Keď sa ich zo žartu spytujem
– a koľko je to euro, odpovedia presne na cent – a to dávno pred dátumom, keď sa to
začalo vyžadovať. Pozerám sa
s ohromením ako to jedna vyratúva z hlavy, viete dnes som
si nevzala kalkulačku, druhá s
pomocou kalkulačky odpovie:
dve eurá 16 centov. Nekladiem
otázku koľko tieto sedemdesiatničky prežili výmen peňazí
– je to zjavné, že to muselo byť,
keď rátam aj ich detstvo šesť,
možno sedem. Podľa toho, kde
žili, či bývali tam, kde bola koruna či kde bolo pengö, kde
sa kolkovali bankovky a štátovky, ako potom vo februári roku
1993.
Obraz z trhu hovorí veľa o tom, ako

DUŠAN D. KERNÝ
sú ľudia prispôsobiví, ako pružne
sa vedia orientovať v novej situácii.
Hovorím to preto, lebo prevrat v
roku 1989 začal odsúvať starších
akosi nabok. Kto prišiel o prácu
nenašiel inzerát, kde by sa hľadali
ľudia, ktorí mali viac ako 35 rokov.
Začal sa zlom, starí boli na príťaž,
teraz sa mladší strašia – dôchodcov bude viac ako tých, čo pracujú, z čoho to bude štát platiť. Preto
mal taký miliardový úspech projekt
súkromných poisťovní.
Babky na trhu však ukazujú, že
problém nie je vek – ale možnosti.
Okrem toho ukazujú typickú pružnosť slovenskej populácie prispôsobiť sa. Viete, bude to ako v roku
1953, keď bola mena peňazí, aj
vtedy boli vlastne také ceny, ako
budú teraz v euro, povedala mi trhovkyňa, viete aj vtedy sme stískali každú korunu a robili sme, ako
sa ukázalo, na druhých, aj teraz to
tak bude. Viete, to euro je výhodné
pre všetky tie veľké fabriky, čo priš-

VÚC v Prešove podáva pomocnú ruku
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík 12. augusta navštívil obce postihnuté júlovými povodňami. Cieľom bolo
zmonitorovať stav v obciach, kde intenzívne pracujú na odstraňovaní
následkov a zároveň zistiť, ako môže krajská samospráva pomôcť obciam i priamo občanom v najviac postihnutých obciach - Čirč, Livovská Huta, Livov, Lukov, Kríže, Bogliarka a Kružlov.
Celkové škody vyčíslil samosprávny kraj na takmer 115 miliónov Sk. Z
toho 97 miliónov Sk predstavujú škody na komunikáciách II. a III. triedy a takmer 18 miliónov Sk stáli záchranné zabezpečovacie práce.
Na riešenie tohtoročnej kritickej situácie predseda PSK na septembrovom rokovaní Zastupiteľstva PSK navrhne, aby tri milióny korún,
ktoré poslanci chceli použiť na zakúpenie notebookov, boli použité
na zmiernenie materiálnych škôd, ktoré vznikli počas povodní nielen
obciam, ale aj občanom. Rovnako ďalší milión korún z rezervy samosprávneho kraja. „Spolu sú to štyri milióny, ktoré môžeme dať k dispozícii občanom a obciam, aby sme aspoň takto pomohli riešiť ich kritickú situáciu,“ konštatuje P. Chudík. Zároveň navrhne sumu 20 miliónov
korún pre Správu a údržbu ciest PSK na odstránenie kritických bodov
na cestách. „Podmienkou na realizáciu týchto zámerov je súhlas poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,“ zdôraznil
predseda PSK.
Prešovský kraj postihujú povodne a iné prírodné katastrofy v posledných rokoch pravidelne. Od roku 2004, kedy samosprávny kraj prevzal do svojej pôsobnosti cesty II. a III. triedy, povodňové škody presiahli 500 miliónov korún. „Som za to, aby NEFO fond PSK bol určený
práve na takéto udalosti. Každý rok môžeme do NEFO vyčleniť, tak
ako doteraz, 25 – 30 miliónov korún. V prípade potreby budeme pripravení aj finančne pomôcť zmierňovať následky prírodných katastrof.
Je to výraz solidarity a verím, že v kraji to pochopia. Financie by sa
mohli kumulovať a v prípade priaznivého vývoja by sme ich mohli prípadne použiť aj na spoločné protipovodňové opatrenia so štátnym
vodohospodárskym podnikom. Takýto návrh predložím na zasadnutí
krajského parlamentu 3. septembra.“
Veronika Fitzeková

li k nám, čo vyrábajú toľko autiakov
a dávajú prácu toľkým ľudom, ale
pre ľudí to až také nebude, veď
musia robiť za menej ako inde v
Európe, inak by tu tie fabriky nestavali. Viete, rátam v euro, nerobí mi problém euro prerátať, iba za
tou slovenskou korunou mi bude
ľúto, ako za vlastným dieťaťom, tak
mi je to ľúto, ako keby sme prichádzali o vlastné dejiny, čo vidno na
tých bankovkách, ako keby sme sa
rozlievali ako mlieko v káve....
V tej chvíli som si uvedomil, že
národná hrdosť má aj vyslovene ekonomickú cenu – aj ona
prispela výrazne k tomu, že Slovensko prekonalo toľko ťažkostí, že sa vyšvihlo. Nie je to len zásluha politikov a manažérov, je to
práve zásluha prirodzenej bystrosti, inteligencie širokých vrstiev obyvateľstva, ich schopností znášať
roky prechodu z jedného systému
do druhého. Takých je v únii ozaj
málo, je to výnimočnosť Slovenska. Mali by sme naučiť všetkých,
aby ju rešpektovali a nie, aby sa z
nej posmievali či zneužívali ju.

Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Na otvorení jubilejného 35. ročníka poľnohospodárskej výstavy sa
zúčastnili podpredseda NR SR Viliam Veteška a minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík.

Pozitívne úvahy

Dokončenie z 1. strany
Neustále sme však dookola počúvali, že štát je zlý vlastník. Túto floskulu opakovali politici typu Ivana Mikloša priam ako zaklínadlo. O čo je to
lepšie dnes, ak ceny energií stúpli o stovky percent oproti cenám z obdobia, keď energetické monopoly vlastnil štát? Tak kto je lepší vlastník?
Ten, ktorý si napcháva vlastné vrecká, alebo taký, čo zabezpečí občanom optimálne ceny?
Nehovoriac o rýchlo návratných peniazoch, keď dnes súkromné energetické monopoly inkasujú zisky, aké sa s peniazmi, ktoré uvoľnili na predajnú sumu, nedajú ani porovnať. Čo zostalo
približne z 350 miliardového zisku z predaja týchto monopolov?
Dzurindových osem rokov vlády bolo poznačených neuveriteľným sociálnym úpadkom občanov. Cena za ich vládnutie bola neuveriteľná. Premiérove úvahy o vyvlastnení energetických monopolov sú, naopak, sympatické. Opäť by sa štát mohol dostať do
pozície, kedy by slúžil občanom a nie súkromnému kapitálu najmä zahraničnej proveniencie, ako tomu bolo do roku 2006. Navyše, náš právny systém má takýto nástroj riešenia. Môžeme vyvlastniť
monopoly vo verejnom záujme, hoci za určitých podmienok. Lenže blaho občanov je v demokracii najvyšším zákonom. Ak za osem rokov sa
k nemu za Dzurindu a Mikloša nedokázali ani priblížiť, terajší stav je iný.
Fico môže o takomto kroku uvažovať. Nie je predsa možné, aby štát bol
v područí najmä zahraničného kapitálu donekonečna. Tieto deformácie
sa musia zákonite postupne vyrovnávať. Dedičstvo ôsmich rokov Dzurindovo – Miklošovských vlád sa zatiaľ za dva roky nepodarilo zmeniť.
Preto je dobré, ak sa uvažuje o všetkých zákonných cestách nápravy.
Podľa článku 20 Ústavy SR môže štát vyvlastniť majetok vo verejnom záujme, ak je to nevyhnutné. Čo už je horšie, ak ľudia na
Slovensku nebudú mať na zaplatenie energií? Väčšiu nevyhnutnosť si ťažko predstaviť. Pritom zisky stúpajú priam geometrickým radom – čím je monopol dlhšie predaný, tým väčší zisk získavajú jeho zahraniční vlastníci. Ak sa opozícii tento zámer nepáči,
možno je namieste otázka, aké majú s týmito zahraničnými vlastníkmi
dnes prepojenia? Čo ak sa za ich torpédovaním snáh vlády pri uspokojovaní potrieb občanov skrývajú v skutočnosti iné motívy? Veď ak si zrátame dnešný opozičný stav, bývalí predstavitelia prítomní pri výpredajoch energetických monopolov, sa nijako nesnažia napriek politickým
prehrám, stiahnuť do ústrania. Naopak, likvidujú vlastných odporcov vo
svojich stranách a tvária sa ako opoziční spasitelia.

SMER-SD dominuje v Trenčíne a Prešove
Ústav pre výskum verejnej
mienky pri ŠÚ SR realizoval v
dňoch 1. až 7. augusta 2008
prieskum, ktorého cieľom
bolo zistiť volebné preferencie politických strán pôsobiacich na Slovensku. Výberová vzorka pozostávajúca z 1247
respondentov vo veku 18 a viac
rokov odzrkadľovala štruktúru
dospelej populácie SR z hľadiska pohlavia, veku, národnosti, vzdelania, veľkostných skupín
obcí a krajov. Údaje sa zbierali prostredníctvom školených
anketárov metódou štandardizovaných rozhovorov. ResponPolitický subjekt:
SMER-SD
SDKÚ-DS
SNS
SMK
ĽS-HZDS
KDH
KSS
HZD
SF
ANO
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denti odpovedali na nasledujúcu otázku: „Predstavte si, že
by sa voľby do Národnej rady
SR konali už teraz. Ktorú stranu, hnutie, koalíciu by ste volili?“
Aktuálny politický barometer by
do Najvyššieho zákonodarného zboru SR posunul opäť šesť
politických strán. Farby strany SMER – sociálna demokracia by obhajovalo 70 poslancov,
20 mandátov by pripadlo SDKÚ
– DS, SNS by mala nárok na 19
kresiel, SMK a ĽS – HZDS by
zastupovalo po 14 poslancov a
13 poslancov by malo KDH.

jún 2008
46,7
10,9
13,3
8,2
10,0
7,9
0,9
0,8
0,8
0,3
0,2

údaje v %
júl 2008
48,5
11,4
9,7
9,6
8,4
8,2
1,6
1,5
0,9
0,1
0,1

august 2008
44,9
12,8
12,4
9,0
9,0
8,5
1,4
0,9
0,5
0,1
0,5

Stranu SMER – sociálna demokracia by začiatkom augusta vo voľbách podporilo
takmer 45% respondentov.
Výraznejšie zastúpenie v
elektoráte majú 18 až 24 roční (53%), oslovení so stredným vzdelaním s maturitou
(51%), kvalifikovaní robotníci (54%), respondenti z miest
s počtom obyvateľov od 50
tisíc do 100 tisíc (53%) a z
hľadiska krajového členenia obyvatelia Trenčianskeho (65%) a Prešovského kraja (51%).
Na druhé miesto v rebríčku popularity strán sa vrátila SDKÚ –
DS.
O niečo viac voličov pribudlo v tábore SNS. Mierny nárast preferencií prieskum zistil aj v prípade SMK. Rovnaký
podiel hlasov ako SMK by v
prípadných augustových voľbách do parlamentu získala
ĽS – HZDS. Nepatrný nárast
hlasov už po piaty raz za sebou zaznamenalo KDH.
Zdroj: ÚVVM ŠÚ

So začiatkom nového školského roka sa spája účinnosť nového zákona o športe. Ten, parlament schvaľoval pred letnými
prázdninami. V minulosti bol na
druhej koľaji. Teraz je pripravený
pre prax.
Aj napriek tomu, že šport je jednou z oblastí, ktoré ľudí spájajú, opozičné lavice spravidla
vysielali presne opačné signály. V podstate sa ani niet čomu
čudovať. Pravicové vlády doposiaľ brali tento zákon skutočne
„športovo.“ Jedna z nich si zákon objednala v skupinke Viktória. Za zlepenec paragrafov,
ktorý sa nakoniec neobjavil ani
na rokovaní vlády štedro zaplatila. Viktória dosiahla svoje „víťazstvo.“ Šport cez svoj zákon
poslúžil biznisu. Dzurindov zástupca Ivan Mikloš zrejme zavádzal novú filozofiu, podľa ktorej
by mal šport dotovať ekonomiku.
Presne o to sa pokúšal napríklad aj vyrubením 800 miliónovej pokuty vedeniu Slovenského
zväzu telesnej kultúry. Dzurindová vláda dala 340 000 000 Sk
na zimnú univerziádu, ale kriminalizáciou vtedajšieho vedenia
exminister financií cez exekúciu bezostyšne žiadal viac ako
dvojnásobok! Neskôr sa však
uspokojil s historicky prvou exekúciou majetku športovcov. No,
nebola jediná. Tá ďalšia sa týkala Slovenského lyžiarskeho zväzu. Aj v tomto prípade bola kriminalizácia neopodstatnená. Ak
k tomu ešte prirátame exekútorský apetít na akcie Slovenského
zväzu telesnej kultúry v spoločnosti Športka, a. s., osud hotela FIS a Športcentrum Bojnice,
šport v skutku viac slúžil ekonomickým záujmom ako zápoleniu
a fanúšikom.
Nový zákon o športe dáva svojou filozofiou šancu novým talentom. Stanovuje jasné pravidlá pre vrcholový a výkonnostný
šport. Definuje organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu našej krajiny. Tiež pomenoval prísne opatrenia v boji proti
dopingu a postavenie antidopingovej agentúry. Zákon neobišiel
ani samosprávy. Stanovuje aktivity, ktorými obce aj samosprávne kraje cielene prispejú k rozvoju športov. Samosprávy tak
môžu myšlienky paragrafov rozmeniť na drobné. Do konkrétnej
podpory futbalu, hokeja, hádzanej. Podpory každého športu,
ktorý má svojich športovcov i fanúšikov.
Ja sám veľmi rád zájdem na futbal. V Prešove neobídem kvalitnú hádzanú a ako viceprezident
Svetovej kolkárskej federácie
NBC so sídlom v Mníchove detailne poznám manažovanie
tohto športu. Viem, že žiaden zo
športov nepotrebuje len peniaze, ale najmä obrovskú energiu
a silu tých, ktorí ho robia z presvedčenia a s potrebným oduševnením. Presne pre nich sme
tento zákon prijímali.

Blahoželanie

V týchto dňoch sa dožíva 70 rokov náš kolega a priateľ, novinár, publicista a spisovateľ PhDr.
Jozef Kuchár. Všetci v jeho
okolí sme potešení, že toto prekrásne životné jubileum prežíva
v dobrom zdraví plný síl, elánu,
pracovného zápalu a tvorivého
nadšenia. Drahý náš Jozef, sme
si vedomí toho, že mnoho pekného a užitočného okolo nás by nebolo bez Teba a Tvojej práce. Zo
srdca Ti blahoželáme a veríme,
že budeš medzi nami pracovať a
tvoriť ešte veľmi dlho.
Tvoji priatelia z ÚSN a kolegovia
z redakcie Slovenský rozhľad.
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Dvojtvárny prezidentský kandidát
Poslanec František Mikloško, ktorý pred časom opustil svoje KDH
a stal sa zakladajúcim členom novej strany, ktorá podľa niektorých
politológov nemá výraznejšiu perspektívu, ešte v čase, keď v kresle ministra zdravotníctva SR sedel
Tibor Šagát, v súvislosti s veľkými ekonomickými starosťami lekárnikov pre bývalý denník NOVÝ
DEŇ, 13. januára 2001 povedal:
„Ak vláda nebude schopná
vyriešiť problém s liekmi, aby
ich ľudia nemuseli platiť, tak
potom musí odstúpiť.“
Mal pravdu. V každej demokratickej krajine by sa tak stalo. V
Slovenskej republike však bolo
všetko ináč. Vážne problémy obyčajných ľudí nikto z kompetentných neriešil. Vláde aj v tomto
prípade chýbal perspektívny pohľad, poradie dôležitosti a správna hodnotová orientácia. Problémy s liekmi neustále narastali a
napriek rôznym ubezpečeniam a
vyhláseniam M. Dzurindu sa neriešili. Ich odkladanie na neurčito
komplikovalo život mnohým. Or-

KDH stráca
Kresťanskodemokratické hnutie na Slovensku sa
už dlhší čas doslova otriasa vo svojich, ešte nedávno
pevných, straníckych základoch. Má mnoho problémov, ktoré majú dlhodobý
charakter trvania. Kritické hlasy na adresu vedenia hnutia páni Hrušovský,
Lipšic, Brocka ani Sabolová nebrali na vedomie a robili kabinetnú politiku. Na
adresu spomínanej poslankyne NR SR v parlamentnej
debate bývalý poslanec KDH
František Mikloško okrem iného povedal: „Pani poslankyňa
Sabolová verejne žiadala odvolanie pána Minárika z funkcie predsedu výboru NR SR.
Kto bude Minárikov nástupca, to ju nezaujímalo. Nezáleží jej na tom, či tam bude niekto z opozície, hlavne, že tam
nebude Minárik. Ten Minárik,
ktorý ju dostal na kandidátku v roku 2006“. Aj spomínané slová jedného z kritikov dokumentujú, že pomery v KDH
nie sú až také optimálne ako
ich často pán Hrušovský prezentuje. Opakovane potvrdzuje, že má svojské videnie reality a neskladá svoje
ružové okuliare, no zároveň krížom-krážom „bičuje“
svojich politických protivníkov na rôznych úrovniach.
A tak niet sa čo čudovať,
že hnutie postupne opustili poslanci NR SR Gabura, Mikloško, Minárik, Bauer a Palko. Navyše rady
Kresťanskodemokratického hnutia v minulých dňoch
opustil aj člen Republikovej
rady KDH Vladimír Plávka
z okresu Ružomberok. Ten
prejavil nespokojnosť s podporou KDH kandidátke Ivete
Radičovej na post prezidenta SR. Plávka je presvedčený,
že Mikloško je lepší kandidát.
Pred časom KDH v Prešove,
ktoré je doslova baštou tohto
hnutia, opustili štyria členovia.
Informácie z viacerých okresov naznačujú, že oslabovanie členskej základne bude po
horúcich letných dňoch pokračovať a KDH naďalej strácať nielen svojich priaznivcov,
ale aj členov.
(r)

ganizačné chyby a omyly ministerstva zdravotníctva sa výrazne
prejavili v nejasnom a oneskorenom doručení nových cenníkov v
rámci kategorizácie liekov. Ministerskí úradníci prispeli k tomu, že
v jednotlivých lekárňach mali plné
ruky práce, ako vyriešiť problémy, ktoré spôsobili iní a niektorí z
nich sedia na svojich stoličkách aj
dnes. Tí čo boli odkázaní na svoje
lieky, zistili, že sortiment tých, za
ktoré treba platiť sa rozširoval. Aj
preto sme boli svedkami, ako najmä starší občania odchádzali z lekárne bez svojho lieku, no so slzami v očiach. Aj takýto žalostný
čas prežívali. Pre niektorých mocných bolo zdravie iných druhoradé. Mikloško to nechcel vidieť.
Vláda jeho slová nebrala vážne a
samozrejme neodstúpila.
Mikloško ako dvojtvárny populista ostal celkom ticho. Jeho
ohlásenie nemalo cenu ani suchého lístia, podobne ako aj
mnohé iné v minulosti i dnes.
Opäť sľubuje, vedie prázdne
reči, hovorí iba preto, aby ho-

voril. Často sú to nezmysly, v
ktorých na jeho škodu dominujú slová zloby, nenávisti a pohŕdania politickými protivníkmi.
Ak bude pokračovať v doterajších odsúdeniahodných móresoch aj v novej strane, tak určite mierou vrchovatou prispeje
k jej pôsobeniu iba na slepej
koľaji. A veľmi mu nepomôže
ani jeho nespochybniteľná zásluha na budovaní demokracie
na Slovensku. Jeho kolegovia by si mali uvedomiť, že pán
Mikloško už nie je kresťanský,
ale konzervatívny demokrat.
Toť nedávno sa zaradil do skupiny politikov, ktorí zapredali
stranu, aj presvedčenie, zradili svojich kolegov, priateľov a
predovšetkým program, ktorí ich priviedol do pohodlných
poslaneckých kresiel. Mikloško je už v tretej strane a nepatrí medzi najdôveryhodnejších
politikov. Napriek tomu stále
chce byť v centre pozornosti a
rozhodovať o slovenskom ná-

rode a jeho budúcnosti. Potvrdzuje to aj rozhodnutím už po
druhý raz kandidovať na post
prezidenta Slovenskej republiky.
Pravdepodobne si neuvedomuje,
že o mandát prezidenta by sa mal
uchádzať len človek, ktorý už preukázal štátotvorné myslenie, cítenia a konanie. Tento imperatív platí pre pána Mikloška dvojnásobne
aj preto, lebo sa navždy zaradil
medzi tých, ktorí samostatné Slovensko nechceli.
V parlamentnej debate na jeho
adresu predseda ĽS HZDS Vladimír Mečiar okrem iného povedal: „V podstate netvorí a má
tri podoby. Jedna je podoba
šaša, druhá je podoba človeka
s červeným nosom a tretia podoba človeka, ktorý je zákerný
intrigán.“
Nuž čo dodať. Dejiny svojej doterajšej politickej tváre kandidát na prezidenta napísal sám.
Svojimi postojmi, prejavmi a
činmi.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

JOZEF KUCHÁR

Pomníky sa pohli Voda na mlyn
Dokončenie z 1. strany

To sa písali 50. roky a vo vlne represálií, ktoré
rozpútal a ktorým neskôr i sám tragicky podľahol generálny tajomník KSČ Rudolf Slánsky (otec niekdajšieho veľvyslanca Českej
republiky v Slovenskej republike) boli brutálnemu mučeniu na úrovni metód hitlerovskej
nemeckej štátnej tajnej polície vystavení poprední slovenskí ľavicoví intelektuáli - napríklad fenomenálny básnik Ladislav Novomeský
a významný politik Dr. Gustáv Husák. Práve on
ako bývalý stalinský väzeň a neskorší hlavný
normalizátor sa na základe vlastných bolestných skúseností najväčšmi pričinil, že dôsledky sovietskej okupácie v auguste 1968 nemali podstatne monštruóznejší charakter.
S nárastom politického sebavedomia, ktoré v plne
demokratických podmienkach prirodzene vyústilo do slovenskej nezávislosti, začiatkom 90. rokov
začalo určitým kruhom Slovenské národné povstanie pre zmenu vyhovovať ako symbol odporu proti
slovenskej štátnosti. Treba otvorene pripomenúť,
že hra s touto kartou sa ešte neskončila - nielen
v niektorých zahraničných mocenských laboratóriách, ale ani v centrálach niektorých slovenských
politických strán a koalícií.
Zodpovední predstavitelia nášho verejného
života bez ohľadu na to, či patria k opozícii
alebo vládnej garnitúre – ak sa pokladajú za
autentickú reprezentáciu suverénnej krajiny by mali dôrazne poukázať na skutočnosť, že
odmietavý postoj k slovenskej štátnosti bol a
je zásadným politickým omylom.

Principiálne nezmierenie sa s pronacistickým politickým režimom a hrubým porušovaním ľudských
práv nemožno stotožňovať so zavrhnutím idey národnej svojbytnosti. Treba tiež jednoznačne konštatovať fakt, že súčasná demokratická Slovenská
republika sa nehlási ku kontinuite so Slovenskou
republikou z vojnového obdobia, má iné hranice a
hlási sa k demokratickej tradícii československého štátu, ktorého sukcesiou sa vytvorila. Pripomeňme i okolnosť, že o obnove Československa
po II. svetovej vojne, ako aj o začlenení obnoveného Československa do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu sa reálne rozhodlo už pred vypuknutím
Slovenského národného povstania v rámci povojnového usporiadania Európy na báze dohody víťazných mocností. Súčasťou tohto procesu bolo
uznanie Benešovej exilovej čs. vlády v Londýne a
historická zmluva medzi E. Benešom a J. V. Stalinom z roku 1943.
Slovensko ako zvrchovaný a demokratický
štát musí mať prirodzenú ambíciu byť nielen
objektom, ale predovšetkým subjektom vlastného dejinného pohybu. Na to by mali myslieť
súčasní slovenskí politici nielen pri oslavách
jednotlivých výročí Slovenského národného povstania, ktorému nepochybne prináleží pevné a čestné miesto v novodobej histórii
našej vlasti, pretože dáva jej štátnopolitickým
východiskám nezmazateľný punc spontánneho odmietania všetkých foriem totalitarizmu.
(Autor je tajomník
Spolku slovenských spisovateľov)

Odvolávanie Zdenky Kramplovej z postu ministerky pôdohospodárstva bolo doslova vodou na mlyn pre opozíciu aj média.
Využili ďalšiu príležitosť na kritiku vládnej koalície. SDKÚ DS vo
svojom vyhlásení okrem iného konštatovala: Ministerka pôdohospodárstva opísala stav vo vládnej koalícii. Mocenské boje
záujmových skupín, politické intrigy v zákulisí, žalostný stav rezortov.“
Zsolt Simon z SMK kritizoval Z. Kramplovú za údajné nedostatky pri budovaní informačného systému na ministerstve.
Nezabudol sa pochváliť, že on by za 900 miliónov korún
vybudoval dve platobné agentúry. Škoda, že tak neurobil
v čase svojho ministrovania. Pán exminister rád kritizuje
všetko a všetkých. Veľmi veľa hovoril aj o kauze Slovenského pozemkového fondu a Veľkého Slavkova. Nie vždy povedal presné fakty. Pre oživenie pamäti mu chceme pripomenúť, že problém Veľkého Slavkova vznikol v čase vlády
M. Dzurindu.
„Ešte v roku 2003 sa reštituenti z Košíc obrátili na tamojší pozemkový fond so žiadosťou o navrátenie pozemkov. Neuspeli,
nakoľko príslušný pozemkový úrad nedisponoval takou rozlohou náhradných pozemkov. Odporučil im obrátiť sa na pozemkový fond v Michalovciach, odkiaľ prišla rovnaká odpoveď.
Skúsili šťastie v Poprade, využili služby advokáta a tamojší pozemkový úrad im vydal v máji 2006 náhradné pozemky. Teda
mesiac pred parlamentnými voľbami, v čase, keď osem rokov
vládla pravica a ĽS-HZDS bola v opozícii. Tieto informácie sa
počas kauzy neobjavili. Že potom reštituent predal pozemky
nejakej súkromnej firme a za akých podmienok, to už je čisto jeho súkromná vec“ – povedala Z. Kamplová. Nakoniec aj
Zsolt Simon priznal, že pod Vysokými Tatrami existuje najväčšia
rozloha štátnej pôdy, ktorá môže byť vydaná reštituentom. Navyše zmluvu reštituenti so súkromnou firmou o odpredaji získaných pozemkov urobili ešte za Dzurindovej vlády.
(jk)

Upevňujeme národnú hrdosť
Dokončenie z 1. strany
Chcem oceniť činorodosť slovenskej inteligencie v zápase o vznik štátu, osobitne spolky a združenia, či je to 61 krokov
k slovenskej identite, spoločnosť slovenskej inteligencie - Korene, Štúrova spoločnosť či Kongres slovenskej inteligencie. Verím, že sa v praxi nášho mladého
štátu
konečne začne presadzovať
myšlienka spisovateľa Kaliského, ktorý
povedal: „Dejiny novej slobodnej a demokratickej Slovenskej republiky sa nesmú stať dejinami pomsty.“ Žiaľ, po pätnástich rokoch existencie štátu sme
skúsili, že viaceré vlády zanedbávali podporu vlastnej inteligencie. Napokon aj vy
v Matici ste si užili jej kádrovanie, zneisťovanie a čudný revanš.
Zmyslom konania vlády sa musí stať
schopnosť priťahovať do spolupráce celú
slovenskú inteligenciu, celý slovenský
národ. Chceme jej bez rozdielu, či je občiansky alebo národne orientovaná, zaručiť také podmienky, aby mohla tvorivé výkony nezištne odovzdávať najmä doma.

Vážené dámy a páni, milí priatelia, chcel
by som ešte povedať v mojom príhovore, že s veľkou obavou často hodnotím
aj informácie, ktoré sa objavujú o vlastníckom pozadí niekoľkých slovenských
médií. Všetci hovoríme, že máme budovať národnú hrdosť, že si máme vážiť veľkých slovenských ľudí, že si máme vážiť to, čo v slovenskej histórii bolo. Ako
chceme však presviedčať ľudí? Opakujem - ako však chceme presviedčať ľudí,
aby svoj osud spájali s osudom Slovenska, keď napríklad vlastníci jedného slovenského mienkotvorného denníka v minulosti otvorene blahoželali Hitlerovi za
Mníchov, keď dnes otvorene podporujú
všetko, čo je proti životným záujmom Slovenskej republiky. Musíme proti týmto nešvárom spoločne bojovať. Druhou otázkou je naše postavenie v Európe, naše
európanstvo. Slovensko, vážení priatelia,
drahé Slovenky, Slováci,
je naším štítom aj znakom,
ktorým vyjadrujeme úctu k svojim predkom a zároveň potvrdzujeme vlastnú sebaúctu. Ale národná identita pritom ne-

môže stáť v opozícii voči zdravému
európanstvu. Ako národ sme dedičmi aj
majiteľmi najlepších európskych demokratických tradícií, veď už v stredoveku
sme bránili a rozvíjali civilizačné hodnoty
Európy. Naše európanstvo má ešte jeden
osobitný rozmer: rozvíjať dobré vzťahy so
slovanskými národmi a štátmi. Ľudovít
Štúr nebol nijaký nacionalista, skôr dobrý
vlastenec a veľký Európan, napísal: „Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia. Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k
činom! Prázdna je
národná samoľúbosť,
ktorá v sebe neskrýva nič hlbšie. Ide napokon o ľudstvo, ktorého členmi sme spolu s ostatnými národmi - to je naše posolstvo.“ Treťou otázkou, vážení priatelia, sú,
budú a zostanú úlohy Matice slovenskej
v súčasnosti. Už na valnom zhromaždení v novembri 2007 som vás žiadal, aby
ste svoju kultúrnu prácu viac sústredili na
juh Slovenska. Musíme sa starať o integritu nášho územia. Obráťte svoje iniciatívy
do Nových Zámkov, Levíc, Komárna, Lučenca a do Rimavskej Soboty! Možnože

by sa aj tieto augustové slávnosti nemuseli vždy konať v Martine, hoci samozrejme historicky patria stále sem. Vyjdime za
ľuďmi, ktorí potrebujú povzbudenie a duchovnú podporu - aby som parafrázoval
krédo, ktoré znelo v roku 1968: „Sme s
vami, buďte s nami!“ Napokon mi dovoľte
poďakovať vedeniu Matice,
že v týchto dňoch vrátila symbolicky čestné členstvo v Matici slovenskej Alexandrovi Dubčekovi. Aj Dubčekov odkaz sa
usilujú mnohí znevažovať. Európania ani
my, ktorí sme nestratili pamäť, na neho
nezabúdame a napĺňame jeho sociálne
ideály. Vieme, ako sa Dubček postavil na
obranu Matice slovenskej, keď sa k nej
spupne správal prezident Novotný. S rovnakou úctou a vážnosťou sa bude k Matici správať aj moja vláda.
Vážené dámy a páni, drahé Slovenky,
drahí Slováci, prevolávam Matici na slávu. Skláňam sa v hlbokej úcte pred jej jeden a pol storočia súvisle trvajúcou prácou pre slovenský národ. Veľa šťastia,
Matica, veľa šťastia a úspechov v práci na
roli národa dedičnej!

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Opozícia, o ktorej nehovoríme Na slovíčko,

Keď sa usadí prach vojny na
Kaukaze vyvstane otázka, ktorú si dnes nekladieme. Otázku, či lepšie povedané otázky
o pomeroch v Gruzínsku a o
tom, ako sa v nich orientovať.
Nie je to jednoduché. V Gruzínsku bola aj pred vojnou silná opozícia proti prezidentovi
Saakašvilimu, čo sa prejavilo v
tohtoročných predčasných prezidentských voľbách, výnimočnom stave, brutálnym zásahom
proti pokojným demonštrantom, prepadom špeciálnych
jednotiek a zničením štúdií nezávislej televízie Imedi.
Napriek týmto pomerom opozičný
kandidát získal 25 percent a prezident 52 %, pričom opozícia neprijala ani výsledky týchto volieb s
tým, že sú sfalšované resp. volebný boj nebol vedený korektne.
Kľúčová otázka pre nás je, či vojnové udalosti nemali za cieľ zjednotiť krajinu okolo prezidenta a získať masívnu podporu zahraničia.
A v rámci terajšieho vývoja otázka
zasa znie: ako jednotná je gruzínska spoločnosť pokiaľ ide o podporu prezidenta?
Treba povedať, že najsilnejšiu časť
opozície – ktorá takisto chce na
Západ, je prozápadná, vedie bývalá francúzska diplomatka zo starej emigrantskej gruzínskej rodiny,
ktorá v 1918 utiekla pred boľševikmi.
Dá sa nevšimnúť, že u nás vlastne nikdy počas konfliktu gruzínska opozícia nedostala
slovo? Ale ani ruská. Prečo necitujeme z ruskej Novoj Gazety, z novín, kde robila Anna Politkovskaja, novín, ktoré roky
bojujú proti autoritárskym režimom v Rusku a ako jediné doteraz hovoria, čo sa skutočne

priatelia

MILAN PIOVARČI

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

deje v Čečensku a sú nesmierne kritické voči oficiálnej politike vlády v Čečensku???
Odpoveď je jednoduchá: na prvej strane najnovšieho čísla Novoj Gazety sa reportáž z Gruzínska začína slovami: „... prezident
Saakašvili si zničením juhoosetínskeho Cchcinvali sľuboval to isté,
ako keď Jeľcin a potom Putin začali bombardovať a zrovnávať so
zemou čečenské hlavné mesto
Groznyj.“ Otvorte si slovenské noviny, ktoré sa považujú za seriózne
a slúžia na informáciu najmä podnikateľskej sféry – nájdete tam veľký titulok: gruzínske mesto Gori je
zrovnané so zemou.
Je to bieda, keď pravdivo informujú noviny v medvedevovsko-putinovskom Rusku, kde, ako tvrdíme, niet slobody tlače a nemôžete
veriť očividnej lži v nezávisle slo-

Ceny potravín a energií budú vysoké do roku 2012

energie a Hlad

Ceny potravín a energií budú vysoké minimálne do roku
2012, povedal riaditeľ Svetovej banky Robert Sellik. Už po
niekoľkýkrát zopakoval, že v súvislosti s existujúcimi cenami potravín a energií v „nebezpečnej zóne“ treba získať
najmenej 10 miliárd dolárov, ktoré treba na finančnú a potravinovú pomoc pre biedne krajiny. Niektoré štáty už na
to prispeli, povedal riaditeľ Svetovej banky, ale toto financovanie musí pokračovať ešte niekoľko rokov. Generálny
tajomník OSN v júni tohto roka povedal, že ročne treba na
prekonanie potravinovej krízy 10-15 miliárd dolárov. V máji
tohto roka Svetová banka vyčlenila 1,2 miliardu dolárov
na boj s potravinovou krízou. Banka taktiež plánuje v roku
2009 vyčleniť na rozvoj poľnohospodárstva o 4 – 6 miliárd
dolárov viac, ako v tomto roku.
Podľa informácií OSN od júna 2007 do apríla 2008 svetové ceny
za potravinové produkty vzrástli o 55 percent. Najväčšie tempá
rastu cien zaznamenali ryža a zrno. Podľa informácii UNESCO
ceny za bôboviny a pšenicu vzrástli o 87 a 130 percent, pričom
svetové zásoby zrna sa nachádzajú na nízkej úrovni. Ceny ryže,
kukurice a pšenice budú rásť výrazne aj v najbližších rokov v
súvislosti zvýšenia dopytu týchto produktov na výrobu biopalív.
Podľa informácií FAO potravinovú krízu pociťuje 37 krajín vo svete a treba im nevyhnutne pomôcť. Celkom vo svete hladuje 830
miliónov ľudí a podľa Svetovej banky toto číslo sa môže zvýšiť o
100 miliónov. Denne vo svete umiera od hladu 35 tisíc ľudí. Podľa tejto organizácie OSN sa môže svetový rast cien stať príčinou
zmeny režimov v 50 krajinách sveta.
To sú čísla, ktoré samozrejme nikoho netešia a nútia zamyslieť sa
nad tým, ako sa bude ďalej rozvíjať napríklad poľnohospodárska
výroba na Slovensku. Nie tak dávno sa niektorí slovenskí nedoukovia vysmievali z dotácií do poľnohospodárstva na Slovensku
a dokonca aj vyskoč – ekonóm Mikloš si na túto tému púšťal jazyk na špacírku.. Slovensko je poľnohospodárska krajina a jednoducho treba obnoviť poľnohospodársku výrobu, ktorú vieme
kto pochoval. Ľudia, čo si nevideli ďalej od nosa a mysleli si, že z
demokracie sa dá najesť.. Nielen táto vláda, ale aj budúca jednoducho musí venovať otázke potravinovej bezpečnosti krajiny zvýšenú pozornosť, aby sme sa neocitli napríklad tam, kde je dnes
Moldavsko, ktoré jednoducho nedokáže dnes bez pomoci a podpory existovať. Pochopiteľne na tejto kríze budú chcieť zarábať aj
na Slovensku špekulanti, ktorí s príchodom eura už dnes dvíhajú
ceny potravín a tak vlastne môžu „osladiť“ veľkej väčšine spoločnosti príchod eura. Vláda musí mať už dnes páky na to, aby podobné trendy eliminovala tak, aby nemali veľké následky, hoci je
jasné, že bez problémov to nebude.
DUŠAN KONČEK

bodných slovenských médiách
vydávaných renomovaným zahraničným kapitálom. Na Slovensku
nejde o to, na ktorej strane sme,
ide o to, aby sme mali dosť základných informácií o tom, čo sa deje.
Tým, že sa vojna z Kaukazu preniesla do názorovej a politickej
vojny na Slovensku sa len ukázalo, že nekritická masa novinárov, komentátorov a analytikov
sa nepoučila zo zlyhania argumentácie vlády USA pokiaľ išlo
o zdôvodnenie vojny v Iraku. A
čo horšie – ani sa poučiť nevie. Toto zistenie, ktoré nám priniesla vojna na Kaukaze, nemôže nikoho potešiť – hovorí buď
o zdeformovanej alebo provinčnej situácii na Slovensku a podceňovaní toho, čo obyvateľstvo
európskeho štátu potrebuje.
DUŠAN D. KERNÝ

najdôveryhodnejší
Predseda vlády SR je dlhodobo
najdôveryhodnejším politikom na
Slovensku. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v dňoch
1. až 7. augusta uskutočnil ÚVVM
pri ŠÚ. R. Ficovi dôverovalo v auguste až 32,4 percenta občanov.
Druhým v poradí je prezident SR
I. Gašparovič s 17,6 percentnou podporou. Tretia priečka patrí
predsedovi SNS J. Slotovi s podporou 10,4 percenta ľudí. Štvrtým
je R. Kaliňák so ziskom 9,7 percenta. Poslankyňa NR SR I. Radičová má v spomínanom prieskume podporu 8,8 percenta
občanov.

Určite ste sa stretli s agresívnymi
typmi vandalstva: ľudia zúrivo ničia predmety vo svojom okolí práve preto, že slúžia alebo patria
iným. S bojovým kmeňom Vandalov mali problémy už starí Rimania, ale to je iná história. Dnes si
pod pojmom vandal predstavujeme človeka, ktorý vedome a so
zlým úmyslom ničí súkromný alebo verejný majetok.
Od čias Rimanov svet pokročil a
„pokrok“ sa nedá zastaviť ani tu.
Začína sa „vandalizovať“ po novom. Súčasní vandali si v nezmyselnom ničení vybíjajú nadbytok
energie a súčasne sa pôžitkársky
vyžívajú v ničení. Môžeme to roky
pozorovať okolo seba na telefónnych búdkach, lavičkách v parkoch, stieračoch áut, vysadených
stromčekoch, sedačkách v autobusoch i vo vlakoch, „umeleckých“
výtvoroch sprejerov, ktorí spôsobujú miliónové škody na cudzom majetku. Vandalstvom je aj rozkráda-
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nie kanalizačných poklopov a ich
speňažovanie ako starého železa,
či ničenie porastov drevín v národnom parku. V súčasnosti je „moderné“ skákanie po strechách a
kapotách automobilov...
Jednou z „odrôd“ vandalstva je
aj postupné rozoberanie vozidiel.
Stal som sa svedkom rozoberania
malého úžitkového auta. Pikap stál
na ulici, kým ho jeden z vandalov
„jemne“ nenačal. Potom na ňom
mládež zo sídliska cvičila ako na
trenažéri. Každý deň niečo z auta
ubudlo – rozbité okno, zlomená
páka... Na ďalších častiach si deti
skúšali „zručnosť a silu“, ako a čo
odtrhnúť a potom zdemolovať. Zakrátko pikap vyzeral ako ošarpaný
vrak, na ktorom nebolo ani stopy
po oprave. Okoloidúci občas deti
napomínali, ale ich slová s nikto
nevšímal. Bol to vandalizmus skôr
z nudy, zvedavosti, bez agresivity.
Deti sa tvárili ako demolačná čata,
ktorá dokonca zadarmo robí očistu okolia od vrakov. A z nás, dospelých, sa už nikto nesnažil ani
len nesúhlasne pokrútiť hlavou.
Keďže pokarhaním šetrili rodičia a
ozbrojení ochrancovia nezasiahli,
osud opraveného pikapu sa naplnil. Zdemolovali ho.

s úctou a rešpektom

SMER-SD si s úctou a rešpektom pripomína udalosti Bratislavského
predjaria a Pražskej jari, teda obdobia, kedy sa na Slovensku viedol
intenzívny zápas za demokratizáciu a humanizáciu slovenskej spoločnosti. Na čelo tohto zápasu za demokratizáciu spoločnosti sa postavil
Alexander Dubček - Slovák, ktorý sa stal medzinárodne uznávaným.
Bohužiaľ, tento sen o demokratizácii a slobode spoločnosti, ktorý začala éra Bratislavského predjaria a potom Pražskej jari, zlikvidovali
tanky armád Varšavskej zmluvy. Napriek tomu sa predsa len podarilo
dokončiť cestu k federácii: Slovensko sa stalo republikou s vlastným
parlamentom, vládou a hlavným mestom. SMER-SD zároveň vzdáva
hold a úctu padlým a postihnutým občanom po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy. Robert Fico, ako aj ďalší predstavitelia strany si uctili augustové udalosti 68. roku pri hrobe Alexandra Dubčeka v Slávičom
údolí 22. augusta 2008.

SMER-SD odmieta škandalizáciu

SMER-SD odmieta škandalizáciu osoby nového generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a bývalého štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia Dušana Muňka. Strana vníma Dušana Muňka ako dlhoročného manažéra so skúsenosťami s vedením cestovnej
kancelárie Satur a aj v tomto kontexte sme presvedčení, že životné a
profesionálne skúsenosti Dušana Muňka vytvárajú všetky predpoklady na to, aby dôležitú a náročnú funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne zvládol k spokojnosti všetkých, ktorí sa vo svojom živote stretávajú s činnosťou Sociálnej poisťovne. Dušan Muňko nemá a
ani nikdy nemal v strane SMER-SD na starosti financie strany. Pôsobil ako ekonomický poradca, ale nikdy nie ako finančný poradca alebo „pokladník“ strany. Vyjadrenie pani ministerky práce, sociálnych
vecí a rodiny Viery Tomanovej bolo v tomto kontexte zle interpretované. SMER-SD by privítal, keby sa médiá namiesto škandalizácie osoby Dušana Muňka radšej pozreli do svojich vlastných radov. Vláda SR
vymenovala Dušana Muňka za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne na svojom rokovaní v stredu 20. augusta 2008.
(krs)

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Jazyková reforma I
Ak si dosť statný,
môžeš byť samostatný.
Jazyková reforma II
Ak si dosť štátny,
môžeš byť samoštátny.
Jazyková reforma III
Ak si dosť šťastný,
môžeš byť samošťastný.
Transatlantická
transkripcia I
McČeň.
Transatlantická
transkripcia II
McKýš.
Uhorská transkripcia
McKiss.
Čs. jazyková zmes
Levie a či lvie,
kto to vlastne vie?
Nezrovnalosť
Spisovne sa na otázku
pýtame,nespisovne sa na
opýtku tážeme.
Dotazník po
slovensky
Opytovník.
Modrá bielizeň
Modrizeň.
Červená zelenina
Červenina.
Zosúladenie
pojmov a dojmov
Ponožky a poručky,
rukávy a nohávy,
rukavice a nohavice.
Viditeľný rozdiel
Okrasné a otrasné kvety.
Citeľný rozdiel I
Bozk a box.
Podstatný rozdiel
Vodné dielo a vodné delo.
Zreteľný rozdiel
Panský a banský.
Dvojičky
Horská a morská víla.
Výhoda I
Je lepšie byť nezbedný
ako biedny.
Výhoda II
Je lepšie byť dvojtvárny,
pretože to, čo je jednotvárne, je poriadne nudné.
Náhoda I
Ako z oka.
Náhoda II
Oko okolkuje.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Totalita
Na tlačovke ľavicovej politickej strany sa väčšina mladých kolegov novinárov pýtala na postoj tejto strany
k totalitnému prednovembrovému
režimu. Zástupcovia strany priznali totalitné prvky v bývalom režime,
ale súčasne odpovedali protiotázkou: „Nežijeme aj dnes pod tlakom
totality, síce nie politickej, ale ekonomickej?“
Čo vlastne znamená slovo totalita?
Slovník cudzích slov uvádza tri významy tohto pojmu prevzatého z
latinčiny: 1. jednotnosť, celistvosť,
2. násilná nadiktovaná jednota a 3.
astronomický výraz pre čas úplného zatmenia Slnka, alebo Mesiaca.
Dnes frekventovaný pojem sa používa zväčša v spojení s politikou,
je to teda najmä o násilnej jednote,
násilnom smerovaní.
Môžeme povedať, že politickú totalitu sme revolúciou odstránili – demokratické voľby zaručujú (?) striedanie strán pri kormidle štátu. Nie
je to ideálne (často počuť občana,
že nemá koho voliť) veď aj klasik
povedal, že demokratický systém
vládnutia nie je dokonalý, ale zatiaľ
ľudstvo nič lepšie nevymyslelo.
Aký máme mechanizmus, kto-

rý nás ochráni pred totalitou, teda
pred násilným smerovaním, ktoré
nám vnucujú skupiny vládnuce finančným kapitálom? Môžu občania rozhodovať o tom, ako sa bude
rozvíjať ich mesto či obec, alebo o
tom aké budovy vyrastú v blízkosti
ich bydliska??
Teoreticky áno, prakticky nie. Aj rekonštrukciu starého bratislavského
mosta rozhodli radniční páni bez
občanov, dokonca bez hlavného
architekta Bratislavy, a aby zachovali zdanie transparentnosti podhodili občanom „ohryzenú kosť“ troch
už definitívnych variant, z ktorých si
mali vybrať. Pripomenulo mi to starý vtip o Fordovi, ktorý vraj vyhlásil, že: ..., auto Ford môžete mať v
akejkoľvek farbe, pokiaľ si vyberiete čiernu.
Tatranská spolupráca
Je veľa vecí, ktoré si zaslúžia kritiku a žiaľ oveľa menej takých,
ktoré možno pochváliť. Kto bol
v ostatnom čase autom vo Vysokých Tatrách iste mi dá za pravdu, že systém parkovania, s ktorým sa tu návštevník stretne je
ústretový k vodičom, a verím, že
prináša prospech aj mestu. Veď

inak by nefungoval už viac ako
tri roky. Lokálne prevádzky na
celom území sa spojili a zaviedli jednotný systém parkovania.
Vodič, ktorý na ktoromkoľvek
parkovisku zaplatí celodenný
poplatok 160 korún, má počas
dňa voľné parkovanie a môže sa
ľubovoľne presúvať na ktorúkoľvek lokalitu na území Vysokých
Tatier. Zdá sa vám to samozrejmé? Pokiaľ máte skúsenosti s
väčšími mestami na Slovensku
určite nie. Napríklad jednotlivé
parkoviská v Bratislave inkasujú stále vyššie sumy, ale o podobnom systéme celodenného
parkovania (za prijateľnú cenu)
s možnosťou presunu v rámci
mesta zatiaľ nechyrovať.
Pracovné perpetum
mobile
Začína sa to inzerátom: „Zarobte si
doma 50 000 Sk skladaním pier,
hračiek a pod.“ alebo „Nechajte
váš počítač zarábať..“, alebo.... tak
podobne. Pokračovanie je vo všetkých prípadoch rovnaké. Za určitý
poplatok vám pošlú podrobnosti,
ktoré vlastne iba vo viacerých variantoch rozpisujú pôvodnú ponu-
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ku. Ak reagujete a zaplatíte, príde
niekoľko strán s podobnými ponukami a všade to končí tým, že za
ďalší poplatok dostanete referenčnú alebo štartovaciu sadu. V skutočnosti dostanete znova iba ďalšie ponuky podobné tým prvým.
Dostali ste sa do pracovného (alebo podvodného?) prepetum mobile, nikdy nekončiaceho kolotoča
ponúk. Možno to aj niekde končí,
ale povedal som si, že za prieskum
týchto zdanlivo lákavých ponúk
som už zaplatil viac ako je honorár za jednu glosu. Ale pokiaľ vás
opísaná skúsenosť odradí od toho,
aby ste reagovali na takýto inzerát,
nepovažujem to za zbytočne vyhodené peniaze.
Za takouto „ponukovou službou“
sú zväčša zdanlivo seriózne firmy.
Jednu z eseróčiek som si vytiahol
z registra – majú ako predmet činnosti uvedených jedenásť poľnohospodárskych aktivít od rastlinnej výroby až po chov ošípaných a
na záver „sprostredkovateľskú činnosť“. Možno je to tá jediná aktivita, ktorá podnikateľku živí. Len mi
napadlo, či by sa o takýto spôsob
obživy nemali zaujímať ekonomickí
Jozef Šucha
kriminalisti.
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A predsa je to pražská jar ...
BRATISLAVA – 21. augusta 2008. Rakúsko
– slovenský mesačník Pressburger Kurier za
takmer neprístupnú cenu 95 Sk má na augustovej titulke priam bombastický nápis:
Pressburger Kurier korigiert die historische
falschung der Weltpresse, čo by sa dalo chápať, že tento azda najmenej rozšírený mesačník na Slovensku opravuje historické falšovania dejín, ktorého sa dopustila svetová tlač.
Vtip je v tom, že po nemecky to hovorí obálka nám Slovákom a možno tým odberateľom,
ktorým to zasielajú za láskavo poskytnutú reklamu. Mesačník totiž na celej obálke oznamuje to, čo my už dávno vieme: že fotografia
muža s holou hruďou pred tankom nevznikla
v Prahe, ale v Bratislave.
V priebehu posledných takmer dvadsať rokov som
sa s týmto „falšovaním“, teda nepriznaním autorstva a miesta, kde sa udalosť odohrala, stretával
mnohokrát. Osobne som o tom rokoval v 1992 s
predstaviteľom
nemeckej agentúry DPA,
lebo som našiel v médiách odvolanie na túto
agentúru. Volal som do redakcie literárneho kalendára v nemčine pre celú nemeckojazyčnú oblasť v Švajčiarsku kedysi v roku 1998, lebo išlo o
vydanie, bez uvedenia autorstva fotografa samozrejme ako záber anonymného autora z Prahy.
Naháňal som britského profesora, ktorý vydal dejiny Európy a na obálke bola zasa oná fotografia
a zasa bez mena autora, bez mena osoby, ktorá
stojí pred tankom a – samozrejme – ako fotografia z Prahy.
To bolo kedysi v 2001 či 2002, svedčí o tom
polovica prvej strany denníka Nový deň, ktorý to zverejnil. Kniha sa predávala priamo v
budove Rady Európy v Štrasburgu, bola teda
dostupná desiatkam a desiatkam návštevníkov zo Slovenska, ktorí sa ňou premleli.
S kamerou som ešte v roku 1996 navštívil v Bonne aj u nás známeho z prekladov a prebratých
historických televíznych seriálov Quido Knoppa.
Vyložil som mu príbeh zaznávania slovenského
autora, slovenských reálií a vlastne akoby aj slo-

venského podielu na dejinách. Pán Knopp ma v
prvej sekunde pochopil – jeho žena je z Budapešti a tak je z tých Nemcov, ktorí majú na etické výklady dejín východnej Európy nielen profesionálnu, ale doslova manželskú trpezlivosť.
Povedal mi, že v TV seriáli o sto najlepších fotografiách XX. storočia, ktorý bude robiť „jeho“ verejnoprávny program ZDF, rok 1968 bude zastupovať
fotografia z Bratislavy
s presnými údajmi o to viac, že vďaka svojej manželke ešte kedysi v 1972 zistil meno človeka, ktorý pred tankom stojí. Nezisťoval som, či sa páska z rozhovorom v archíve STV zachovala, alebo
nie, ale na ochotu, s akou rozhovor pre STV pán
Knopp poskytoval ťažko zabudnúť.
Mojim motívom nebolo však korigovať svetové
médiá v tom, ako falšovali dejiny.
Z desaťročí skúseností viem, že táto schopnosť
stále narastá, čím sú lepšie technické možnosti médií, tým je to falšovanie dokonalejšie. Teraz
dosiahlo vďaka technike svoj vrchol – falšuje sa
pravdou. V podstate takou istou, aká sa týka onej
chýrnej fotografie z Bratislavy.
Mojim motívom bol vysoký a objemný bal
do zberu starého papiera, ktorý stál v bratislavskej Umelke v roku 1990. Bola to možno tona, tisíc kíl kníh. Vydania tých fotografií, ktoré tento rok 2008 celé mesiace dnes
možno vidieť na Bratislavskom Šafku. Oných
187 políčok kinofilmu, ktoré boli vystavené v
Bratislave už v roku 1990.
Knihu so slovenskou trikolórou biela, modrá, červená, ktorú pri príležitosti výstavy zostavil a vydal
Pavol Meluš takmer nikto nekupoval, takže putovala do zberu.
Obrovský bal kníh pripravených do zberu ako
symbol neúcty slovenskej verejnosti k vlastným
dejinám v čase, keď mali prvú možnosť slobodne
o nich hovoriť – v roku 1990.
Nikde inde, kde sa rútil jeden systém a vnikal druhý – v Maďarsku, Poľsku, Čechách v bývalej NDR
či východnom Nemecku – nebolo takého ignorantstva. Pavol Meluš s oným balom kníh, ktoré

asi nemal kde skladovať na „ lepšie“ časy, keď
bude slovenská verejnosť ochotná knihu kúpiť,
urobil vlastne najväčší a zároveň najtichší protest
proti atmosfére vtedajšej doby.
Pretože som bol toho svedkom (a vlastníkom onej publikácie z výstavy roku 1990 a
autorom recenzie pre denník Koridor), som
si myslel, že to musím urobiť kvôli Paľovi Melušovi.
Dnes je veľkolepá výstava celé dlhé týždne na
námestí v Bratislave. Toto námestie má v našom
štáte, našej krajine a v strednej Európe azda najoriginálnejšie dejiny. Teraz tam chodia ľudia, prezidenti, náš aj český. Teraz už každý vie, čo a ako
sa odohralo v Bratislave. Podnikavý a vytrvalý
manažÉr Paľo Meluš
je kdesi v úzadí, nikto o ňom nehovorí, nikto ho
nežiada o rozhovory, ale je to jeden z príkladov
vytrvalej podnikavosti, ktorá dotvára dejiny tejto
časti stredu Bratislavy.
Dnes je Šafko – odhliadnuc od výstavy – škaredá diera. Ak táto výstava pomôže jeho prestavbe, čo je jeden z jej cieľov, tak priestor
pred univerzitou dostane nesmierne podmanivú tvár hodnú moderného mesta. To všetko
by nebolo bez 187 šťuknutí spúšte aparátu
dňa 21. augusta 1968. Ale ani bez tvrdohlavosti a podnikavosti Paľa Meluša, ktorý sa
napriek verejnému nezáujmu v roku 1990 nevzdal. Dnes celý príbeh nevnímame úzkoprso
– vzoprenie sa proti násiliu symbolizuje naozaj odpor všetkých, jedno či v Prahe alebo
v Bratislave, symbolizuje ten pasívny odpor
pätnástich miliónov, ktorí porazili tanky v najväčšej vojenskej operácii v Európe od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945.
Lebo nemýľte sa – toto 40. výročie znovu ukázalo, že je to „pražská jar“. Vo Viedni, Berlíne a v
Moskve predstavovali ojedinelú rusko – nemecko
jazyčnú knihu, prvú vydanú s osobnou účasťou
ruských historikov a s podporou bývalého prezidenta RF V. Putina, knihu originálnych dokumentov o roku 1968. Masívny podiel na nej majú aj
českí historici, lebo knihu Medzinárodní souvis-

losti československé krize vydali aj s použitím ruských dokumentov ešte v rokoch 1995 a 1997 v
Brne. Kniha o roku 1968 má vyše 2900 strán a
autorov o. i. z celého bývalého sovietskeho bloku.
Jediný slovenský sa sústredil len na jednu osobu
jedného spisovateľa – Dominika Tatarku.
Univerzita v Brémach usporiadala ešte začiatkom
roka konferencie 1968: die Letzte Chance in Osteuropa za výraznej účasti českých prispievateľov
a už v auguste bola k dispozícii kniha, ktorá na základe konferencie bez slovenskej účasti vyšla. V
Diplomatickej akadémii vo Viedni, na čele s
bývalým českým disidentom sa usporiadalo
nielen predstavovanie knihy o roku 1968, ale
aj séria diskusií. Inštitút pre historické menšiny
vo Viedni usporiadal v máji s jedným slovenským,
ale množstvom českých odborníkov a pamätníkov
dvojdenné podujatie kriticky hodnotiace celý rok
1968 najmä ako medzinárodnú krízu. Dalo by sa
toho zo zahraničia vymenovať veľa, čo môžeme
závidieť aktivite českých inštitúcií či Čechov v zahraničí – pre nich to
nie je návrat dozadu,
ale aktívne vtiahnutie medzinárodnej verejnosti
do toho, ako sa formovali dejiny a kto ich formoval. To je pohľad dopredu. Kým my si sami vyjasňujeme čo bolo u nás, „oni“ to vyjasňujú Európe a svetu.
My si až po štyroch desaťročiach uvedomíme, že sme vlastné dejiny nepoznali, že nám
poznanie dlho trvalo aj keď nám už nikto
nekládol nijaké prekážky. Otázka je prečo až
dnes to všetci vieme, prečo sa až dnes pozeráme na vlastnú minulosť a korigujeme vlastné predstavy o dejinách jedného námestia,
jedného mesta, jedného národa. Avšak je
veľmi otázne, ak nie sporné, či sme schopní
opraviť svetové médiá. A ak áno, dnes vieme,
že to môže trvať aj 40 rokov. Príbeh autora
konceptu výstavy z roku 1990 – Paľa Meluša,
ktorý sa podieľal aj na koncepte 2008 – nám
však hovorí, že sa to skracuje – môže trvať aj
len 18 rokov.
PhDr. DUŠAN D. KERNÝ

Poolympijský pohľad na najväčšiu športovú udalosť roka - XXIX. olympijské hry v Pekingu

Čo komu tá Čína urobila!

Oheň nad Vtačím hniezdom dohorel.
Účastníci XXIX. olympijských hier sa
rozišli do svojich domovov. Vo viac
než 70 štátoch sa radujú s 302 sád
medailí, ktoré si najlepší rozdelili. Čína
a Amerika sa predstavili ako najväčšie
veľmoci. Usporiadatelia sa zhostili svojej úlohy na výbornú, zo všetkých strán
sa hrnú chvály. Od otvorenia až po záver všetko nadchýňalo, bolo to veľkolepé, mrazilo divákov na štadiónoch i
pri obrazovkách. Skutočne podľa hesla jeden svet - jeden sen. Zážitky ostanú nezabudnuteľné. Bola to najväčšia
a najkrajšia olympiáda v histórii, svet
tlieska. Koľko si však Čína, toto centrum svetovej civilizácie, pred Hrami
i počas nich vytrpelo? Neprajníci piatich kruhov, mieru i priateľstva medzi
národmi spustili nevídanú paľbu kritiky. Ako zámienku si zobrali porušovanie ľudských práv v Číne, nepokoje v Tibete, nedemokratické zriadenie.
Prekážala im dlhá cesta olympijského

ohňa, nebezpečentvo zemského oparu,
podľa nich smogu, represálie voči politickým odporcom, potláčanie náboženských
hnutí, kontrola médií, možnosť teroristických útokov, uzákonený trest smrti a všeličo inšie. Až sme sa museli pýtať: Čo tá
Čína komu urobila? Neprajníci kritizovali
všetko, lebo nenávidia čínske zriadenie a
ich červenú zástavu s piatimi hviezdičkami. Čo sú to za demokrati?
Hry otvorili dvere svetu
Pritom Čína získala právo usporiadateľa celkom oprávnene. Je to takmer jeden a pol miliardový štát, pätina ľudstva, už dávnejšie športová veľmoc.
Peking, 16-miliónová metropola, kandidoval na OH už roku 2000 a prehral
so Sydney tesne 43:45 až v treťom
kole. Roku 2001 získal už prvenstvo
pred Torontom suverénne, 56:20, najjasnejšie za dlhé roky. Pretože mal
skvelý projekt. Kritici OH a Číny sa zrejme domnievali, že v MOV sedia nejakí tupci, ktorí nevedia zvážiť všetky pre a proti.

Urobili to však skvele, pretože očakávali v
krajine pozitívne zmeny smerom k ostatnému svetu. Mali za cieľ otvoriť Čínu, postaviť mosty, otvoriť dvere, ktoré už nikto
nikdy nebude môcť zavrieť. Kritici-histerici
však nepochopili. Nedali si otázku, ako
by to vyzeralo, keby boli OH v inom
štáte. Nie je po svete dosť nepokojov
a vojen? A ako je to s ľudskými právami mimo Číny? Aké trhliny majú tzv.
demokratické zriadenia v mnohých
štátoch? Kde všade musí polícia a vojsko zasahovať proti rebelantom? Kde
sú vlastne úplne slobodné média, nezávislé na finančných kruhoch? V koľkých štátoch ešte platí trest smrti ako
najvyšší? Koľko je po svete žiadostí malých etník o samostatnosť, alebo aspoň o autonómiu? Kde všade
po svete šarapatia teroristi? Príkladov
odpovedí na každú otázku sú desiatky, no práve Čína si to mesiace neprávom odnášala.
Alebo si niekto myslel, že olympiáda to
všetko v štáte s tisícročnou históriou vyrieši, zmení zákony, zvyklosti, urobí hneď zo
socialistov kapitalistov? Ak sa tak stane,
to ešte potrvá, história sa nerobí zo dňa
na deň, aj Čínu treba nechať, nech si ide
po svojej ceste, kým nepríde k inému rozmýšľaniu. Zatiaľ však treba vidieť jej úspechy, medzi ktoré patrí aj príprava a organizácia práve ukončenej olympiády. Čína sa
zomkla podľa slov z jej vlastnej hymny: Milióny sŕdc s jednou mysľou, vzdorujte paľbe nepriateľa. Pochodom vchod. Vzdorovali a - zvíťazili.
Výzvy o bojkot neprešli
Načo bolo toľko výhražok o bojkot Hier,
načo tie žiadosti o odobratie práva usporiadateľstva Číne? Bola to zbytočná a nákladná protiolympijská hystéria, ktorú prax
ušliapala ako tank chrobáka. Televízia
CNN dokonca vyslala do éteru, že v Číne

vládne banda lumpov a gangsterov na
čele s prezidentom a šéfom komunistov
Chu Tim-tchao. Samozrejme, že sa musela ospravedlniť. Predstavte si, že český
časopis Reflex ešte v polovici OH hlásal,
že Čína diskredituje celé národy, vraj v baroch Tibeťanom a Ujgurom sa nenalieva.
Preto by mal MOV Hry odvolať a redakcia
žiada, aby výprava Česka ukončila účasť v
Číne. Koľko je v tom všetkom zlosti, nenávisti, nevraživosti a zároveň hlúposti. Tak
ako to bolo v činoch Reportérov bez hraníc, Amnesty International, Deutsche Welle a iných zoskupení, nepriatelov športu a
mieru.
Aj u nás boli kuvici
Na prekvapenie, aj u nás sa našlo dosť
kuvikov, ktorí si chceli z detskej hračky
na veľkého obra Číny vystreliť. Nebolo to
tu už raz?, pýtal sa jeden. A prirovnával
veľkolepé otvorenie k Berlínu 1936!
Čína však nechystá vojnu, ale rozširuje mier. Preto bolo až smiešne pýtať sa
ďalej či Gašparovič, Putin, Busch, Sarkozy a iní na tríbúne aj teraz nenaleteli
kšeftu a propagande! Iný nazval olympiádu maskou Číny a vraj súdruhovia
udalosť degradovali na nástroj úbohej propagandy. Dokonca vraj organizátori nasľubovali nemožné a je iba hanbou
MOV, že naletel Číne. Aká je v tom malosť. Ako by to urobili inde? Áno, olympiáda je aj veľká príležitosť na spropagovanie
usporiadajúceho štátu. A Čína to aj výborne urobila. Čo sľúbila, to aj splnila, svet to
hodnotí s veľkým uznaním.
Nič nebolo márne
Sedem rokov prípravy nebolo márnych.
Vyrástli stavby za 28 miliárd dolárov na
čele s hitom storočia Olympijským štadiónom. Olympijskú dedinu hodnotia športovci ako parádu. Dvanásť miliárd dolárov
dala Čína na zlepšenie životného prostredia. Osemsto tisíc ľudí sa hlásilo dobrovoľ-

ne pomáhať olympiáde. Vyrástlo letisko,
metro, divadlo, zrodila sa zeleň. Spropagoval sa šport i mier. Vraj hry stáli 43 miliárd dolárov! No a čo? Koľko stojí jedna
raketa, pripravená vraždiť nevinných? Nijaké peniaze nie sú veľké, ak idú na šport,
na mier a zlepšenie života na zemi. Môže
ich dať ten, kto ich má a napreduje. Za
ostatných 30 rokov sa zdvojnásobnilo čínske hospodárstvo. Na konci sedemdesiatych rokov jazdilo v Pekingu 77 tisíc áut, teraz tri a pol milióna a denne
ich pribúda 1500! To všetko sa odzrkadlilo aj na olympijských hrách. Čína
posunula šport o roky dopredu. Precíznou organizáciou, športoviskami,
výzbrojou a výstrojou športu, technikou a tým aj výsledkami. Bezpečnosť
bola na vysokej úrovni, nič vážnejšie sa neprihodilo. A spomeniete si?
Na obrazovkách nebolo vidieť nijaké
kanóny ani inakšie zbrane, ba aj vojakov či policajtov. Aj tak sa dá robiť
olympiáda. Nebolo ju treba kritizovať,
nebol to nijaký gýč, ale súťaže presne zodpovedajúce olympijskej charte. Obrovské ohňostroje azda (ako veria Čínania) odstrašili od Číny a OH
všetkých zlých duchov aj profesionálnych buričov, ktorí s pekným priebehom Hier utíchali ako cunami, keď
sa už navýstrájalo, nemali do čoho
kopať, čo kritizovať. Ani toho smogu
nebolo toľko, aby niekoho omráčil.
Bubliny spľasli, myšienky a idey olympizmu zvíťazili. Svet olympiády potrebuje. Len od nich nežiadajme, aby
riešili všetky nedostatky sveta, čo by
mali robiť politici, OSN, Bezpečnostná rada, Európska únia a ďalší. Čína
si svoje splnila, učila sa od sveta, ale
aj svet sa mohol od Číny mnohému
priučiť.

PhDr. IGOR MRÁZ

KULTÚRA
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Na záver sezóny sa v Košiciach zopakovala príležitosť vidieť všetko, čo Štátne divadlo za sezónu pripravilo divákom

Košické „divadlobranie“
Už niekoľko rokov si košické Štát- na Štefánka a réžii Václava Věžníka.
ne divadlo zachováva dobrý zvyk Inscenácia je to príliš „neutrálna“,
usporiadať v závere divadelnej se- postavená tak, aby hosťujúci spezóny svoj malý festival, na ktorom váci nemali problém vojsť na javisko
uvedie v priebehu niekoľkých dní a odspievať svoj part bez toho, aby
všetky inscenácie, ktoré mali pre- sa museli nejako zvlášť prispôsobomiéru od septembra do júna a po- vať koncepcii. Vo festivalovej inscezve na túto príležitosť do východo- nácii spievala Améliu Gabriela Georslovenskej metropoly divadelných gieva, Gustava III. Kisun Kim, grókritikov a odborníkov, aby sa spolu podelili o názory na smerovanie tvorby všetkých troch súborov
Štátneho divadla. Zavše samozrejme nechýbajú ani emócie, najmä ak majú tvorcovia, ktorí vynaložili zaiste nemálo energie a času na prípravu niektorej inscenácie, pocit, že ju kritici nedocenili
– alebo naopak, ak kritici dospejú
k názoru, že sa ich divadelníci pokúšajú „opiť rožkom“. Ale i to k divadlu patrí.
Na júnovej bilančnej prehliadke sa
najväčšia zvedavosť sústredila na dve
inscenácie, ktorými sa prezentoval
už v celoslovenských i európskych
reláciách rešpektovaný balet Štátneho divadla, ktorý vedie Ondrej Šoth.
Tentoraz sa predstavil kompozíciou
Michaela Kocába, Zuzany Mistríkovej a Ondreja Šotha Odysseus. Šoth
a Kocáb sa pri rovnomennom projekte stretli už v roku 1986 na pôde pražskej Laterny Magiky a v Košiciach ho
dopracovali do podoby „totálneho divadla“, priam zahlcujúceho diváka
neustávajúcou erupciou hudobných,
výtvarných, choreografických, filmových, či všeobecnejšie, vizuálnych
atakov. Je to v pravom slova zmysle
autorská inscenácia Ondreja Šotha
(okrem toho, že je spoluautorom lib- Štátne divadlo v Košiciach.
reta, choreografom a režisérom, navrhol aj scénu) a keďže súbor, ktorý
sa v Košiciach už desaťročie formu- fa Anckarstroma Michele Kalamanje a umelecky rastie pod jeho vede- di a Ulricu Michaela Váradyová. Okním, je schopný všetky nápady pre- rem Maškarného bálu ponúkla opemeniť v pôsobivý a kompaktný javis- ra divákom i klasický operetný titul,
kový tvar, nepochybne bude táto in- Kálmánovu Čardášovú princeznú.
scenácia a jej hlavný strojca horúcim Nehrali verziu, ktorá je na Slovensku
kandidátom aj v bilančných hodno- uvádzaná (v roku 1982 ju premiétiacich anketách slovenského divad- rovala Nová scéna a autormi úpravy
la za sezónu 2007/2008. Skvelé ta- boli P. Petiška a T. Janovic), ale hosnečné sólistické i ansámblové výko- ťujúci režisér Imre Halasi dal predny podali S. Jegorov v titulnej úlo- nosť úprave I. Békeffiho a D. Kelléra,
he, ale i E. Četverná, N. Litvinová, T. ktorú už inscenoval v maďarských diHarvan či V. Sevasťjanov a ďalší čle- vadlách. Lenže predstavenie sa režisérovi veľmi nevydarilo, bolo nenovia baletu ŠD v Košiciach.
Zaujala aj druhá inscenácia baletu konečne dlhé, bez zaujímavejších
ŠD, nazvaná Ateliér. Kratšími balet- nápadov a plné tradičných operetnými kompozíciami sa v nej predsta- ných klišé, ktoré pred likvidáciou slovilo šesť slovenských i zahraničných venských spevohier na Novej scéne
choreografov, popri „domácom“ On- i v Prešove už boli v slovenskom didrejovi Šothovi poľský rodák Jiří Bu- vadelnom prostredí prekonané. Trebeníček, prvý sólista drážďanskej ba však oceniť profesionalitu a úsilie
Semper Opery, rodáčka z Bratisla- o dynamiku, ktorú do hudobného navy Natália Horečná, ktorá po pôso- študovania, ale i za dirigentským pulbení v Hamburgu a Rotterdame je tom priamo na predstavení, predvieod roku 2006 sólistkou Nederlands dol nestor slovenského hudobno-záDans Theater 1, Petr Zuska, umelec- bavného divadla, v týchto dňoch juký šéf a choreograf baletu Národné- bilujúci Zdenkěk Macháček (80. naho divadla v Prahe, Maxim Skľar, ro- rodeniny).
dák z Kazachstanu a sólista košické- Piatimi inscenáciami sa predstavila
ho baletu a Mário Radačovský, pô- košická činohra, po niekoľko predvodne tanečník v Kyliánovom Neder- chádzajúcich sezón najslabšie ohlands Dans Theater a neskôr v Ka- nivko v mechanizme Štátneho divadnade, ktorý je od roku 2006 riadite- la. Zjavne pozitívny je dopad príchoľom baletu Slovenského národného du nového dramaturga Martina Gazdivadla. V šiestich epizódach sa za- díka, ktorý – zdá sa – chce a vie pre
skveli sólisti košického baletu, veď prevažne vynikajúco disponovaný
rukopis každého z choreografov je herecký tím činohry nájsť tituly, ktoré
iný, no súbor so všetkými našiel spo- sú zaujímavé a v ktorých herci môžu
ločnú reč a tancoval s maximálnou aj umelecky rásť. Napriek tomu aj
v uplynulej sezóne vyprodukovala čikoncentráciou a nasadením.
Opera, ktorú vedie legenda moder- nohra dva tituly, ktoré asi najpresnejného a vo svete úspešného sloven- šie vystihuje slovo „bezradnosť“. Plaského operného diania, Peter Dvor- tí to tak pre Hronského Dobrodružský, prispela do programu sezónnej stiev smelého zajka (Babiakovu
prehliadky Verdiho Maškarným bá- dramatizáciu s hudbou V. Kubičku),
lom v hudobnom naštudovaní Duša- ktorej Dušan Bajín dal režijnú podo-

bu neuveriteľného gulášu výrazových
prostriedkov, od infantilností po nezmyselné pokusy o aktualizáciu. Druhá prehra činohry mrzí o to viac, že
šlo o Shakespearovu komédiu Márna lásky snaha. Hosťujúci maďarský režisér a scénograf Imre Csiszár sa nerozpakoval ukradnúť scénu
z legendárnej Brookovej inscenácie

Foto: MARTIN PETRENKO

Sna noci svätojánskej, to čo na nej
ale rozohral malo k Brookovym Shakespearom veru veľmi, veľmi ďaleko!
Radšej rýchlo na túto inscenáciu zabudnúť, napriek tomu, že sa v nej viditeľne trápi košická činoherná elita!
Režisér Michal Vajdička, ktorý v spolupráci s košickým Štátnym divadlom už zaknihoval úspech (pripomeňme Krásavicu z Leenane Martina
McDonagha) siahol tentoraz po náročnom texte, dramatizácii slávneho
a J. Formanom sfilmovaného románu
D. Wassermana Prelet nad hniezdom kukučky (prvé slovenské uvedenie v Martine v roku 1985 pod titulom Eniky beniki...). Spolupracoval
so scénografom Pavlom Andraškom,
kostýmovou výtvarníčkou Janou Hurtigovou a dramaturgičkou Alenou Lelkovou a treba konštatovať, že inscenácia vytvorila priestor pre viacero vynikajúcich hereckých výkonov (sestra Ratchedová Dany Košickej, Scanlom J. Zeťáka, Cheswick S. Pitoňáka
McMurphy M. Soltésza a ďalší), ale
upozornila aj na niektoré dramaturgicko-režijné nedomyslenosti a nedôslednosti. Napríklad výškové odsadenie priestoru pre lekárov a sestričky v zadnej časti javiska spôsobilo, že
privážanie pacientov, ktorých podrobili drastickej liečbe elektrošokmi sa
musí riešiť „náhradne“, teda prichádzajú na javisko akosi „anonymne“,
zboku – lenže tým je vážne narušený princíp ich izolovanosti a odkázanosti na jedinú možnosť, ako sa dostať z ich „cely“ von. Podobne zatváranie mreže, ktorá je symbolom izolácie, je príliš komplikované a tak sa
pre hladký priebeh hereckých akcií
od náročnej manipulácie so zámkami ustúpilo. Lenže – ak dvere nie
sú zatvorené, o čom potom hrať rad
Wassermanovych situácií, ktoré sú

o tom, že pacienti sa chcú dostať
z izolácie preč?!
Rumunskú drámu na slovenských
javiskách veru často nestretneme,
Kebab mladej rumunskej režisérky
a autorky Gianiny Carbunariu patrí
v tomto smere k výnimkám. Pre hosťujúceho režiséra Jána Šimka ju vybral dramaturg M. Gazdík (preklad
Jana Páleníková). Text pokojne môžeme zaradiť do prúdu „novej európskej drámy“, nájdeme v ňom všetky
jeho typické znaky, predsa však nepôsobí až tak surovo a drasticky, ako
anglosaskí predstavitelia tohto prúdu, trúfnem si dokonca povedať, že
je v ňom kdesi pod nánosom vulgárnosti a vyzývavosti aj až čechovovsky
clivá vrstva túžby po ľudskom porozumení a harmónii. Inscenácia je hereckým koncertom Ľubomíra Bukového, Juraja Igondu a Tatiany Polákovej a všetci traja potvrdili svoju pripravenosť na najnáročnejšie divadelné úlohy.
Pod titulom Lekcia sa skrývajú dve
hry klasika absurdného divadla, francúzskeho dramatika rumunského
pôvodu Eugéna Ionesca. K hre Lekcia priradil dramaturg Martin Gazdík
s režisérom Viktorom Kollárom aj Improvizáciu na Alme (alebo Pastierov chameleón). Je iste zaujímavé, že absurdná dramatika 60.
rokov, ktorá predstavovala v dobe
svojho vzniku priamu reakciu na fakt
ohrozenia existencie sveta jadrovými
zbraňami a možného totálneho zničenia civilizácie, zažíva dnes istú renesanciu a láka pozornosť mladých
divadelných tvorcov. Zrejme to súvisí s ich pocitmi zo samovražedných
tendencií civilizácie aj dnes... V jednoaktovke Lekcia zaujala precízne
postavenou figúrou Žiačky Alena Ďuránová, skvele nuansujúca jej nálady, ale i Stanislav Pitoňák (Profesor)
a Peter Cibula (Slúžka). V Improvizácii na Alme zasa rozpútal herecký
ohňostroj Ivan Krúpa v úlohe Ionesca a skvele mu sekundovali Henrieta
Kecerová, Deáta Drotárová a Adriana Krúpová ako traja pseudovedátorskí Bartholomeusovia. Svieže, vtipné
a herecky poctivé (preto vo výslednom pocite nesmierne hravé a spontánne) predstavenie naznačilo, že
vari nie je ďaleko čas, že sa do Košíc
opäť bude chodiť aj na činohru.
Ale keď sa bez ružových okuliarov pozrieme na súčasnú slovenskú divadelnú realitu, Štátnemu
divadlu v Košiciach musia viaceré
iné profesionálne divadelné inštitúcie až závidieť. Iste, ako si hostia na prehliadke vypočuli, aj tam
je problém s nedostatkom finančných zdrojov, aj Peter Dvorský má
problém dostať do úväzku potrebných sólistov, aj Ondreja Šotha už
nebaví financovať veci, ktoré sú
na osoh divadla, zo súkromných
zdrojov, aj tam sa prejavuje tradičný problém trojsúborových divadiel – enormný tlak na jediné javisko.
Ale, napriek týmto nepríjemnostiam, v Košiciach rok čo rok vznikne niekoľko baletných, operných
i činoherných inscenácií, na ktoré
sa oddá ísť a ktoré aj tých, ktorí
majú pocit, že súčasné slovenské
divadlo je o všeličom inom, iba nie
o umeleckej tvorbe, presvedčia,
že divadlo stále žije. A že v tom košickom je celý rad tvorcov, ktorí
ho chcú robiť dobre.
To je asi tá najlepšia správa pred
začiatkom sezóny 2008/2009.
PhDr. Andrej Maťašík
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Spomienka na jubilanta UNESCO

Mateja Hrebendu
V tomto roku si pripomíname 212. výročie
narodenia a 128. výročie smrti neprávom
zabudnutého ľudovýchovného pracovníka
a národného buditeľa, ktorý svojou každodennou drobnou prácou má svoj podiel na
obrodeneckom hnutí slovenského národa v
19. storočí. Narodil sa 10. marca 1796 v Rimavskej Píle, okr. Rimavská Sobota, zomrel
16. marca 1880 Hačave, dnes časť Hnúšte,
okr. Rimavská Sobota.
Pochádzal z uvedomelej slovenskej rodiny.
Jeho otec bol učiteľom. Žiaľ, skoro sa stal
sirotou a tak bol nútený od skorej mladosti
starať sa sám o seba. K tomu sa ešte pridala ťažká porucha zraku, ktorá ho sprevádzala takmer polstoročie. Napriek týmto ťažkostiam formou samoštúdia dosiahol patričnú
úroveň v slovenskej literatúre a histórii, čo
využíval najmä v propagácii slovenských a
českých kníh, ktoré ako podomový obchodník predával. Túto svoju prácu úzko spájal s
národným uvedomením pospolitého slovenského ľudu. Knihy získaval aj od G.F. Belopotockého (praktické a poučné slovenské
kalendáre s národnobuditeľskou tematikou)
a K.S. Amerlinga, českého kultúrno-osvetového pracovníka. Aby mohol vykonávať túto
prácu, mal svojho sprievodcu, s ktorým pochodil celé Slovensko, Prahu, Viedeň, Pešť
a Dolnú zem (južná časť Uhorska). Na svojich cestách vyhľadával a zachraňoval staré slovenské a české knihy, zbieral ľudové
piesne, ktoré sa neskôr dostali do zbierok
Jána Kollára a Pavla Dobšinského.
Matej Hrebenda svojou národno-buditeľskou prácou získal sympatie slovenských a
českých národných buditeľov, ktorí ho dávali za vzor. K.S. Amerling, s ktorým sa na
svojich cestách stretával, mu navrhol, aby
si zriadil „literárny voz“, akýsi slovenský pojazdný bibliobus. Pre svoju činnosť bol obľúbený najmä v študentských kruhoch. Svoje
knižné zbierky daroval študentským a učiteľským knižniciam. Matici slovenskej a revúckemu gymnáziu daroval všetky svoje úspory.
Písal príležitostné a gratulačné veršovačky,
sú uložené v Literárnom archíve Matice slovenskej.
Aby sa jeho práca dostala k čo najširším
vrstvám ľudu v roku 1949 vyšla v písme pre
nevidiacich v Slepeckej tlačiarni v Levoči
kniha Ľuba Zúbka pod názvom V službách
Mateja Hrebendu. V roku 1968 odhalili v Hačave Hrebendovi pomník, ktorý dal postaviť
Okresný národný výbor v Rimavskej Sobote
a MNV v Hačave.
Pri príležitosti stého výročia jeho smrti v
1980 bol Matej Hrebenda vyhlásený za jubilanta UNESCO.

Matej Hrebenda reprezentuje osobnosť človeka – Slováka, ktorý napriek všetkým ťažkostiam, ktoré musel v živote prekonávať,
nepoddal sa ani sociálnym problémom ani
maďarizačným tendenciám, ale orientoval
sa vždy správnym smerom – cez kultúru a
vzdelávanie rozšíriť si svoj celospoločenský
obzor a takto prispieť k upevňovaniu národného povedomie svojho ľudu.
PhDr. Vojtech Blaško
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Fascinujúce kultúrne krásy Slovenska

Dnes sa na východe našej vlasti končí Európa. Je to pozoruhodný koniec
Európy. Európa sa totiž samozrejme
nekončí zemepisne, ale hranicami
EÚ, schengenskou hranicou a nadchádzajúcou euromenou a napokon
novou vízovou politikou sa vytvorila
akoby nová berlínska stena. Našťastie čiastočné úľavy prináša slovensko-ukrajinská dohoda z 30. mája
tohto roka, ktorá vytvorila zo schengenskej steny drobné priepuste pre
občanov pohraničných oblastí dvoch
štátov – Slovenska a Ukrajiny.
Zároveň je to však priestor v ktorom žijú
na jednej i druhej strane hranice – teda
na Slovensku ako aj v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny – kompaktne obyvatelia tej
istej národnosti a v mnohom toho istého
vierovyznania. Je to inšpirácia pre rozvoj
mnohostranných aktivít tak pre prešovský ako aj košický samosprávny kraj.
Vyplýva to aj z prvej knihy veľkej série
publikácií vydavateľstva Dajama o krásach Slovenska. Hovorí o fascinujúcej
časti kultúrneho bohatstva Európy, časti kultúrneho európskeho bohatstva na
Slovensku - o drevených kostoloch.
Opisuje ich 45, z nich 34 je gréckokatolíckych. Nachádzajú sa zväčša v dvoch
samosprávnych krajoch – prešovskom a
košickom, avšak iba dva v okolí Svidníka sú na zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Publikácia Drevené kostoly je podnetom
na to, aby sa záujemca buď vydal na osobitnú púť alebo, aby sa pri cestách naprieč Slovenskom zastavil na miestach,
kde sa kostoly nachádzajú. Veď mnohé z nich prechádza bez toho, aby vedel o ich jestvovaní. Nejde samozrejme
iba o kostoly, príbeh drevených stavieb
je súčasťou dejín nášho územia, súčasťou slovenských dejín, slovenskej spisby, jazyka, inteligencie, presakuje do
dnešných čias, do spôsobu nášho myslenia a prístupu k realite a do istej miery
aj k deľbe spoločnosti v otázkach výlučne mimocirkevných.
V krátkej glose samozrejme možno
iba poznamenať, aká je bohatým farebným fotomateriálom vybavená
kniha užitočná a prehľadná. Umožňuje nám vyhľadávať chrámy so znalosťou veci. Umné využitie zadných
dvojdielnych strán obálky nás usmerňuje pomerne dostatočne na to, kde
sú na mape Slovenska miesta, kde
sa chrámy nachádzajú. Umožňujú to
hlavné - zorganizovať si čas a priestor pre ich návštevu, vedieť odhadnúť
čo všetko možno vidieť.
V niektorých častiach je kniha dokonca
opticky užitočnejšia ako realita – napríklad v Kežmarku v rozsiahlej stavbe evanjelického chrámu je osvetlenie také nedostatočné, že niektoré časti, najmä
vyššie položené maľby na bokoch chrá-

mu vidno zle či vôbec nerozoznať. Lepšie a s väčším pôžitkom si ich možno vychutnať v knihe či priamo v chráme na
pohľadniciach, či knihe o chráme.
Neplatí to však bezvýhradne o všetkom.
Cestujúci autom, ktorý nepozná odbočku z hlavnej cesty do Tatier, aby sa pokochal evanjelických kostolom z Paludze v
dnešnom Svätom Kríži je pomýlený pútačom usmerňujúcim doľava pričom však
následná cestná značka hovorí, že cesta smeruje do Partizánskej Lupče. Pri
ceste z opačnej strany sme zasa nezaznamenali pútač, že vlastne Svätý Kríž je
najprístupnejší z tejto strany.
Kniha Drevené kostoly si nedávala za
cieľ takúto presnú navigáciu, tú musí
človek teda vyhľadať s pomocou inej
mapy. V našom prípade to v rýchlosti spôsobilo, že sme pri konfrontácii knihy Drevené kostoly s realitou,
ktorú popisuje, o zážitok zo Sv. Kríža prišli.
To sa týka aj iných častí. Napríklad pri
ceste z Medzilaboriec, ktoré sú dostatočne známe a spropagované a sú známym miestom na kultúrnej mape kvôli
múzeu Andy Warhola – do Svidníka vás
nič neupozorňuje, neťahá, neusmerňuje, že treba odbočiť z hlavnej cesty na
bočnú. Pritom na zopár kilometroch pretnete Miroľu, Bodružal a potom Hunkovce a s malou odbočkou Krajné Čierno
a potom samozrejme narazíte na Ladomírovú.
Odbočka vám zabezpečí jeden z najoriginálnejších zážitkov. Malá obec
Miroľa, domy popri ceste okolo potoka, je maličkým zázrakom. Je to
obec, kde obchod, súdiac podľa oznamu na dverách, otvárajú iba
dva či trikrát do týždňa. Nad obcou,
tesne nad cestou a potokom vzácny
grécko-katolícky chrám a za ním cintorín.
Tento rok po päťročnom úsilí chrám,
kde sa ešte stále konajú bohoslužby zrekonštruovali, ako v poradí deviaty chrám pod Duklou. Kniha Drevené kostoly však prináša iba starú
fotografiu zobrazujúcu stav pred obnovou. O to prekvapivejšie je zistenie
návštevníka, potešeného – a prekvapeného vôňou dreva, ktorým je nanovo pokrytá celá stavba a múr okolo
nej.
Sme svedkami pokračujúceho úsilia o
obnovu pamiatok a nového úsilia - budovania Karpatskej drevenej cesty po drevených kostoloch v pohraničí s pomocou eurofondov. Zároveň sme svedkami
obnovy, udržiavania náboženskej tradície. Pritom traja z piatich členov vedenia
orgánov obce Miroľa získali v minulosti
vysokoškolské tituly z politických vied.
Je to detail, ktorý nás upozorní, že značná časť kostolov a artefaktov sa obnovovala, reštaurovala či umiestňovala do

Kostol Ochrany Bohorodičky v Miroli pochádza z roku 1770. Má trojdielny
charakter s troma vežami. Štvorhranné kupoly sú zakončené makovičkami.
Ikonostas je z 18. storočia.
Foto: LADISLAV CUPER

Gotický kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove (okr. Bardejov) postavený
okolo roku 1500 je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na
Slovensku. Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na
území Slovenska.
Foto: JAROSLAV HAVRILA

viacerých skanzenov počas celého obdobia 1948 – 1989.
Kniha to nijako nehodnotí, umožňuje nám to však z textu zistiť. Prvá záchrana chrámov sa začala už v roku
1931, už vtedy bolo zrejmé o aké
hodnoty ide a aké veľké je ich ohrozenie. (Kniha sa obmedzuje len na
územie SR, nevieme, či sa táto snaha rozšírila a s akými výsledkami do
vtedajšej časti ČSR na Zakarpatskej
Ukrajine).
Niektoré pokusy tragicky nevyšli a rozobraté chrámy zanikli, postavili sa len
presné kópie, niektoré prebudila k životu zasa zmena po roku 1989 resp. po
roku 2000.
Kniha sa osobitne týmto nezaoberá –
možno text je kvôli tomu menej dramatický, ale autori sa iste vyhli konfrontácii,
ktorá by ich odviedla od hlavného zadania pri tvorbe publikácie. V mnohom sme
však zrejme prišli o strhujúcu podobu
časti dejín východného Slovenska.
Konštatujme, že niektoré fotografie,
ako to už býva, nie sú celkom čitateľné. Len pri kostole v Krivom sme
bohato odškodnení reprodukciou
najcennejších a najtypickejších častí ikonostasu. Možno polemizovať, či
väčší priestor fotografii by niekde nebol užitočnejší ako počet, inde zasa
opakovanie (napr. str. 121 a 122)
neuspokojí záujemcu o tému čitateľnosťou témy Kristove muky pochádzajúcej z roku 1834. A toto by
mohol byť predmet diskusie aj na
iných stranách. Ešte jeden poznatok z množstva dobrých a dobre reprodukovaných fotografií v publikácii dostupnej za desať eur: kostoly
sa ťažko fotografujú, aj keď sa nehýbu. Všetky foto sú v jasnom slnečnom počasí z pohľadu či podhľadu,
niet inej perspektívy z výšky či dokonca zo vzduchu, čo by nepochybne fascináciu témy, ako aj pochopenie ojedinelosti stavieb ako aj krajiny
umocnilo. Návštevník, ktorý nepozná
túto časť Slovenska a vďaka publikácii Drevené kostoly napr. o Miroli vie,
ale na konkrétnom putovaní sa tam
dostane vlastne náhodným odbočením, je pod hlbokým dojmom obnoveného dreveného chrámu, cerkvi
Presvätej Bohorodičky dominujúcej
obci a krajine.
Obdobne je to o kúsok ďalej v Bodružali,
kde nás však publikácia oboznamuje už
so súčasnou, obnovenou podobou kostola na vyvýšenom mieste nad obcou. V
Hunkovciach je chrám zatvorený, za to
však – tiež už na hlavnej do Svidníka sa
čo len kvôli názvu oplatí odbočiť do obce

Krajné Čierno s jeho chrámom sv. Bazila Veľkého, čím získate aj predstavu o
tom, ako to vyzeralo v tomto údolí smrti pri bojoch v II. svetovej vojne. Nuž a
potom v Ladomírovej – ojedinelej stavbe
vnútorného chrámu nad ktorým sa vypína vonkajšia drevená stavba chrániaca
vnútorný zrub – sa stávate svedkom liturgie gréckokatolíckych veriacich spievanej v staroslovienskom jazyku.
Konštatujeme teda, že kniha je výborným orientačným textom a obrazom,
nanovo dokumentujúcim kultúrne bohatstvo na Slovensku. Jej cieľom bola
inšpirácia pre domáceho a zahraničného záujemcu. Má kvalifikovaný odbor-

Keďže nemožno pochopiteľne rátať s
dobrou znalosťou všetkých troch náboženstiev a najmä menšinového gréckokatolíckeho, kniha Drevené kostoly je
viac ako dobrým sprievodcom, zorientuje vás vo všetkom dôležitom, čo je mimoriadne cenné a rozširuje obzor čitateľa,
ktorý si ju zvolí ako sprievodcu. Autori sa
držali jednotného modelu, čím dosiahli cenný jednotiaci tvar publikácie a výkladu neraz zložitej matérie a najmä jednotne orientujú čitateľa na podstatné či
už v katolíckych, protestantských alebo gréckokatolíckych stavbách, symboloch, architektúre a vnútornom vybavení
chrámov.
Na jednej strane autori nemohli poľaviť a vydať sa cestou zjednodušovania, na strane druhej pre časť čitateľov však bude kunsthistorický jazyk
nepríťažlivý a nezapamätateľný, suchopárny. Bohato však vynahradia
fotografie. Dožadovať sa nákresov
typických pre jednotlivé stavby, celky, detaily, architektonické odlišnosti, to by bolo už zrejme pre iný druh
publikácie, ale iste nie nezaujímavý
pre pochopenie.
V prípade protestantských artikulárnych
kostolov postavených s obmedzujúcimi podmienkami z dreva bez klincov, so
známymi tvorcami či gréckokatolíckych
využívajúcich umenie neznámych ľudových tvorcov - tesárov má možno nákres
detailu či celku väčšiu výpovednú hodnotu ako slovný opis a nerušilo by to charakter knihy a to, čo chce docieliť.
Vidno to aj na fakte, že na opise napr.
v opise kežmarského artikulárneho kostola sa autor nemohol vyhnúť šťavnatosti faktografie. Ale v prípade Ladomírovej
obišiel vysvetliť údaj prečo sa vlastne tu
usadili pravoslávni kňazi, v čom bol ich
kláštor a najmä tlačiareň významná. Bokom ponecháva pre návštevníka nie nezaujímavý fakt, že z tejto obce východného Slovenska pochádzala hlava ruskej
pravoslávnej cirkvi v zahraničí, ktorá až

Drevený chrám východného obradu Archanjela Michala z roku 1742 v Ladomírovej bol postavený bez jediného klinca.
Foto: LADISLAV CUPER

ný text o chrámoch (podieľali sa na ňom
traja autori – Miloš Dudáš, Ivan Gojdič
a Margita Šukajlová, v tomto poradí ich
uvádza tiráž).
Len ťažko sa dá predpokladať, že
pútnik vyhľadávajúci chrámy na východe Slovenska, do čoho musí investovať značnú časť energie a času
– bude so sebou nosiť ďalšie publikácie, ktoré by mu robili sprievodcu.
Pritom však pre konkrétny návod ich
bude potrebovať. Preto je buď pre samosprávne orgány zrejme otvorená
cesta alebo možno aj pre samotné
vydavateľstvo (ktoré má sériu kníh o
krásach Slovenska) urobiť pre najmä
východnú časť našej vlasti sprievodcu v štýle publikácií Lonely Planet.
Tie poznáme ako dokonalých a presných sprievodcov. Samozrejme ide
o úplne iný druh knihy. Kultúrne poklady, ktoré východné Slovensko má
však stoja za to, aby sa dali dovedna
hlavy a energia tých, ktorí nielen vedia čo na východe je, ale aj ako...

do roku 2007 odmietala uznať pravoslávnu cirkev v ZSSR a neskoršie v RF. Ostáva tak otvorená otázka – je popisovaný
kostol trvalo grécko-katolícky, alebo bol
po I. sv. vojne, teda príchode pravoslávnych popov aj súčasťou ich kláštora? Z
nepochopiteľných dôvodov sa publikácia aj v tejto časti vyhýba zložitostiam v
hodnotení vzťahov týchto dvoch cirkví a
ich veriacich.
Publikácia Drevené kostoly, prvá
z veľkej série o krásach Slovenska,
je nepochybne výrazným vydavateľským krokom pri propagácií zaujímavého a výnimočného bohatstva
Slovenska. Usporiadanie knihy dokumentuje súčasný stav vydavateľskej
práce pri vydávaní publikácií určených na propagáciu krás Slovenska
a necháva tak priestor na nové. Modernejšie a na navigáciu pri hľadaní
(najmä pokiaľ ide o cudzojazyčné vydania v angličtine a poľštine) prístupnejšie vydanie má tak otvorenú cestu.
DUŠAN D. KERNÝ
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Najmodernejšia európska fabrika pri Prešove

Komisári medzi

Prvá tehla pod stromček

Niekoľko rokov chátral rozostavaný areál
budúcej tehelne na okraji obce Petrovany,
ležiacej iba niekoľko kilometrov od krajského
mesta Prešov. Táto lokalita je známa ložiskom
kvalitnej tehliarskej hliny, ktoré bolo surovinovou
základňou pre veľkú tehelňu v neďalekej
Drienovskej Novej Vsi. Novým majiteľom areálu
je rakúska firma Leier, špecializujúca sa na
výrobu stavebných prvkov a materiálov. Leier má
v súčasnosti 30 pobočiek s 2 tisíc pracovníkmi
v šiestich štátoch kontinentu, od Baltického po
Jadranské a Čierne more.
Nová petrovianska tehelňa bude mať plnoautomatickú prevádzku a ročne vyrobí 160 miliónov tehál. Produkcia bude zložená z piatich druhov odľahčených
dierovaných tehál, určených predovšetkým na domáci trh, pričom zatiaľ sa ráta s exportom v rozsahu jednej tretiny produkcie. Podľa majiteľa firmy Michaela Leiera, ktorý kvalifikoval svoj dnes už medzi-

národný podnik za rodinný, ročný obrat nového závodu sa bude podľa terajších odhadov pohybovať medzi 18 až 20 miliónmi Eur, pričom v stabilnej prevádzke bude zamestnaných do 100 pracovníkov.
V súčasnej dobe prebieha v novej fabrike montáž
technológie, ktorá by mala mať finále už o niekoľko
mesiacov. Michael Leier v tejto súvislosti pri predstavovaní nového závodu na pôde Úradu Prešovského
samosprávneho kraja povedal:
- Som rád, že môžem konštatovať, že z celého obdobia výstavby jednotlivých závodov našej firmy sú
práve tu, na východnom Slovensku, najpracovitejší a odborne zdatní ľudia, s ktorými je radosť pracovať. Preto verím, že plánovaný termín finalizácie
prác dodržíme a pod vianočný stromček budeme
mať ako darček prvú vyrobenú tehlu. V súčasnej
dobe pracuje na dokončovacích prácach denne
až do 150 ľudí rôznych odborných profesií, v rámci riadneho pracovného režimu bude v novej tehelni zamestnaných sto pracovníkov.
Podľa Michaela Leiera začne prijímanie nových pracovníkov závodu už v krátkom čase, všetci prejdú dôkladnou odbornou prípravou. Najhľadanejšie profesie sú pre Leiera strojári a elektrikári, keďže ide
o modernú výrobnú technológiu. Firma Leier dostane od slovenskej vlády 30 miliónov korún na vytvorenie nových pracovných miest a k tomu 5 ročné daňové prázdniny. Na záver prezentácie novej firmy jej
majiteľ ocenil pomoc a ústretovosť v rokovaní so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ktorú mu poskytol
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter
Chudík.

Nový pilotný projekt sociálnej pomoci Kozáci na Slovensko
Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
budú na svojom poprázdninovom rokovaní dňa 3. septembra
schvaľovať návrh pilotného terénneho projektu Cesta, ktorého
cieľom je vybudovanie pätnástich komunitných centier na
území kraja, poskytujúcich pomoc sociálne slabým skupinám
obyvateľstva. Pozornosť bude venovaná oblastiam bývania,
zdravotníctva, školstva a zamestnanosti. Začať by sa malo
s rómskym etnikom.
Zástupcovia miest a obcí ašpirujúcich na členstvo v tomto
projekte sa už stretli s odbornými pracovníkmi krajskej
samosprávy, aby si vzájomne dohodli podmienky projektu.
Aj keď niektoré obce už svoje centrá majú, ich činnosť
je obmedzovaná nedostatkom finančných prostriedkov.
Vybudovanie centier je plánované do troch rokov, celkový
odhad nákladov dosahuje výšku 60 miliónov Sk, z čoho
na bedrá krajskej samosprávy pripadne 1,2 milióna. Po
prerokovaní a schválení v krajskom zastupiteľstve sa účastníci
projektu zídu opäť ku konkrétnej práci. Podobné projekty sa
v súčasnosti pripravujú aj v Košickom a Banskobytrickom
samosprávnom kraji.

Tentoraz nepôjde o žiadnu inváziu, ktorá by mohla pripomínať smutné udalosti pred 40 rokmi, zbraňami budú tenor, barytón a bas, bajan, balalajka a gitara. Na východné Slovensko sa
v septembri vyberie desiatka sólistov Veľkého zboru donských
kozákov, ktorí predvedú svoje spevácke umenie na slovenských scénach. Vystúpia v Košiciach, Bardejove, Svidníku, Humennom, Prešove a Kežmarku, potom zavítajú na svoj jediný koncert v stredoslovenskom
Ružomberku. Predstavia sa nezvyčajným spôsobom, kým v prvej časti pôjde o liturgické spevy,
druhá časť programu bude venovaná najznámejším ukrajinským
a ruským ľudovým piesňam.
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postihnutými deťmi

Členovia hodnotiacej komisie medzi zdravotne postihnutými deťmi
v Centre mládeže Radosť.

Maďarské ocenenie Slovákovi

Prešovská univerzita má dlhoročné kontakty so školskou a kultúrnou základňou Slovákov v juhovýchodnej časti Maďarska, žijúcich v samotnom župnom meste Békešská Čaba a jeho širokom okolí. Každoročne sa na tamojšom útulnom a veľmi čistom mestskom kúpalisku odrekreujú tri autobusy zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov v týždenných turnusoch.
Prešovčanov láka nielen termálna voda, ale najmä moderné poňatie areálu s olympijskou päťdesiatkou, kúpeľným domom, s bazénmi s teplou liečivou vodou a ďalšími kúpeľnými službami, zahrnutými v cene vstupného. Práve toto Prešovčanom chýba v letných mesiacoch najviac, keďže od likvidácie
jedného krytého (malá privatizácia) a jedného letného kúpaliska v roku 1992
nemá verejnosť možnosť slušného okúpania. A o výstavbe nového kúpaliska
sa hovorí, ale žiaľ, iba hovorí, už od roku 1995.
Medzi zamestnancami Prešovskej univerzity a domácimi už vznikli priateľstvá,
ktoré sa upevňujú každú dovolenkovú sezónu, pričom tohto roku ubehlo už
25 rokov od prvého zájazdu zamestnancov prešovskej akademickej pôdy do
Békešskej Čaby. Slováci v tomto meste založili kedysi slávnu tradíciu čabjanských klobás a dnes je práve tejto pochúťke venovaný každoročný nie menej
slávny Klobásový festival. Práve spomínané malé 25 ročné jubileum bolo pre
vedenie mesta dôvodom k pozvaniu a prijatiu hlavného organizátora týchto
medzinárodných návštev Mgr. Jána Mikluša a ďalších univerzitných funkcionárov na radnicu, pričom ocenili jeho podiel na propagácii svojho mesta na
východnom Slovensku a osobný prínos k budovaniu priateľských medziľudských vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi. Ján Mikluš je nielen vedúcim údržby Študentských domovov a jedálne Prešovskej univerzity, ale aj šéfom univerzitnej odborovej organizácie a tieto zájazdy organizuje v rámci jej činnosti.
Slávnostného prijatia na békéščabskej radnici sa zúčastnil aj generálny konzul SR so sídlom v Békéšskej Čabe Ing. Ján Süli.

Medzinárodná
hodnotiaca
komisia projektu Európske
hlavné mesto kultúry 2013 na
čele so sirom Bobom Scottom, Gottfriedom Wagnerom
a pozorovateľkou za Európsku komisiu Jacqueline Pacaud zavítala počas svojej nedávnej hodnotiacej návštevy
Prešova do Centra mládeže
Radosť občianskeho združenia Barlička, ktoré funguje aj
s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.
Centrum je akousi spoločenskou a výchovnou základňou
pre zdravotne postihnuté deti
v Prešove a okolí, kde môžu
zmysluplne tráviť svoj voľný
čas a pod dohľadom odborníkov získavať nové pracovné návyky a zlepšovať kvalitu svojho života. Bezbariérové centrum je dnes moderne
vybavené, disponuje dokonca aj plne vybavenou posilovňou.
Komisári mali pre svoju návštevu nezvyčajný dôvod: Prišli sa
deťom poďakovať za podľa ich
slov nádherne vytvorené pozvánky, ručne vyšívané deťmi centra,
ktoré im mesto posielalo pri príležitosti plánovaného hodnotenia. Členovia komisie sa zároveň
oboznámili so širokou škálou
činnosti tohto centra a so spôsobom integrácie zdravotne postihnutých detí.
Hodnotiaca komisia, ktorá po
návštevách slovenských súťažných miest vyberie v záverečnom posudku jedno najlepšie
pripravené slovenské mesto pre
ďalšie kolo súťaže o titul EHMK
2013, sa oboznámila aj s historickým areálom ťažby a výroby soli, ktorý je jedinečný svojho druhu a dnes je to národná
technická pamiatka, z Kalvárie si
prezrela panorámu mesta a zúčastnila sa aj kultúrneho programu v jeho centre. Aké však bude
záverečné hodnotenie, to zatiaľ
nikto ani netuší.

Doznievanie východoslovenských povodní v dušiach i na papieroch stále pokračuje

Aj majster novinár sa utne
Doteraz odhadnuté škody na majetku
občanov vo výške nad 1,6 milióna, na
majetku obcí za viac ako 31 miliónov,
náklady na povodňové záchranné práce sa vyšplhali na 39 miliónov, dvaja
ľudia tragicky zahynuli. 150 ľudí evakuovaných z Lukova a ďalších 50 z okrajovej časti obce, 300 z kolačkovskej
rómskej osady, 20 z Čirča. Evakuácia neobišla ani dvoch ľudí v krajskom
meste Prešov, ba ani rázovitý goralský Ždiar. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ešte
nemá kompletne vyčíslené svoje straty v deviatich okresoch kraja. To sú iba
fragmenty škôd a hrôz povodňových
nocí a dní, ktoré začali pred vyše mesiacom, v stredu 23. júla. Prírodná katastrofa bude doznievať v dušiach stoviek nešťastím postihnutých ľudí ešte
dlho, obavy a strach prídu s každým
väčším lejakom. V  niektorých oblastiach či obciach sa povodňové záplavy opakujú každý rok, v iných nastupujú so železnou pravidelnosťou v dvoj

či trojročných intervaloch. A s nimi prichádzajú aj škody, náreky a slzy beznádeje a strachu, podporené otázkou:
Prečo s tým už niekto niečo neurobí?
Zdá sa, že aj v tomto prípade chytáme
tigra za chvost, preventívne systémové opatrenia akoby ani neexistovali.
Urobilo sa aj tohto roku všetko, čo sa
dalo? Názory sa rôznia, denník Pravda dokonca vyrukoval s informáciou
o tom, že pomoc obciam vraj v kraji
nikto neriadil. Aká bola reálna situácia
v kritických dňoch, to sme si išli zisťovať k prednostovi Obvodného úradu
v Prešove MUDr. Igorovi Smolkovi (na
obr.) až potom, keď už poriadne opadli vody aj vášne. Keďže šéfuje obvodnému úradu v sídle kraja, je prakticky
najvyšším funkcionárom štátnej správy na území Prešovského kraja.
• Pán prednosta, prejdime si papierovo stredu 23. júla, aby sme si ozrejmili
časové súvislosti. Ako to všetko začalo?
- Už v prvých hodinách hrozby niektorých vodných tokov bola ich hladina monitorovaná obecnými a mestskými povodňovými komisiami a následne boli v 141 obciach kraja vyhlásené III. stupne povodňovej aktivity, v náväznosti na stavy ohrozenia povodňami. Tentoraz nehrozil jeden či
tri vodné toky, bolo ich množstvo, lejaky
zvyšovali hladiny prakticky na celom území kraja. Do hry vstúpili jednotky Hasičských a záchranných zborov v najviac postihnutých obvodoch kraja, brigáda HaZZ

sa presúvala z Humenného na pomoc
obyvateľom mesta Vysoké Tatry. Prednosta Krajského úradu životného prostredia
v Prešove vyhlásil 23. júla už o 16. hodine II. stupeň povodňovej aktivity, teda stav
pohotovosti pre celé územie kraja a o dve
hodiny neskôr aj III. stupeň.
• Dobre, ale prečo ste vyhlásenie druhého a tretieho stupňa nerealizovali
vy, ako najvyšší funkcionár štátu v kraji?
- Musíme si ozrejmiť jednu zásadnú
skutočnosť, ktorou je existencia Zákona Národnej rady SR č. 666/2004 Z. z.
o ochrane pred povodňami, ktorý v znení
neskorších predpisov presne upravuje organizáciu ochrany pred povodňami, upravuje pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a zároveň ukladá práva a povinnosti právnických i fyzických osôb pre poskytovanie
pomoci pri ochrane pred povodňami a pri
koordinácii týchto činností. Spomínaný
zákon je zároveň aj akýmsi itinerárom pre
činnosť jednotlivých orgánov štátnej správy. Každý má teda presne stanovené svoje
povinnosti i kompetencie, ktoré sú nastavené tak, aby pomoc do postihnutých oblastí smerovala čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Týka sa to všetkých orgánov od ministerstva životného prostredia až po povodňové komisie v obciach. Určite pochopíte, že ignorovať túto právnu normu z mojej strany v čase krízy by bolo nezmyslom.
Zúčastnil som sa všetkých zasadnutí krajskej povodňovej komisie, aby som potreb-

né informácie získal z prvej ruky a pokiaľ
možno v čo najobjektívnejšej forme, pretože aj ja mám svoje povinnosti voči nadriadeným. Ale zároveň som ani nechcel znižovať dôležitosť práce príslušných,
zdôrazňujem, „štátnych orgánov ochrany
pred povodňami“ a tým zbytočne komplikovať situáciu, keď v mnohých prípadoch
išlo doslova o minúty. Nechcem tu podrobne rozoberať kompetencie jednotlivých orgánov a funkcionárov, kolega novinár z Pravdy zrejme prehliadol existenciu spomínaného zákona číslo 666 a preto to napísal tak, ako napísal. Odkiaľ čerpal svoje informácie nevedno, za mnou
nebol, mohol som mu všetko vysvetliť.

• Ale na oneskorenú pomoc sa sťažovali aj niektorí starostovia postihnutých obcí. Ba vraj ani vojaci poriadne
nevedeli, kam vlastne majú ísť pomáhať...?
- Evidentne najťažšia situácia bola v piatich obciach bardejovského obvodu, kde
boli zničené prístupové komunikácie alebo prinajlepšom boli pod vodou, takže
boli nepriechodné. Takýto stav bol 23.
júla aj v obci Livov. Obvodný úrad v Bardejove tam poslal slušná techniku, šesť
nákladných áut, jeden buldozér a jedno
UDS, ale žiaľ, do obce sa nedostali, museli počkať na opadnutie vody a potom,
na druhý deň, prišli. Viete, rýchly príchod
techniky za každú cenu sa mohol skončiť tragicky, až tak sme riskovať nechceli. Taký bol reálny stav prvého a druhého
dňa povodní, o ktoré sa zaujímate. A keď

už ide konkrétne o Livov, som presvedčený, že starosta obce moje slová potvrdí. Na druhej strane, keď čakáte pomoc,
ktorú súrne potrebujete, každá minúta je
dlhá. Viem pochopiť, že starostovia postihnutých obcí boli aj so svojimi obyvateľmi
veľmi nervózni, najmä v noci.
• A ako to bolo s vojakmi?
- Určite nejaké nedorozumenia v tomto
smere boli, pretože vznikala neprehľadná situácia, ktorá sa menila prakticky po
každom telefonáte. Ako som už spomenul, III. stupne boli vyhlásené v 141 obciach kraja. Otázka, kde pomoc potrebujú skôr bola aktuálna stále. Po stabilizácii
situácie a dôkladnom rozbore však už vojenská pomoc fungovala ako švajčiarske
hodinky. Najviac roboty odviedli títo chlapi v severných okresoch kraja, Sabinov,
Stará Ľubovňa a Bardejov. Ako funkcionári prešovského obvodného úradu, tak obvodné úrady v najviac postihnutých oblastiach kraja priamo komunikovali s generálom Ondřejom Novosadom a krízovým
štábom 2. mechanizovanej brigády pri riešení nasadzovania vojenskej techniky na
konkrétne miesta. Je výborné, že o tom
hovoríme, aspoň sa môžem verejne v novinách poďakovať za ústretovosť a pomoc
ako pánovi generálovi, tak aj jeho obetavým chlapcom. Takže veľmi, veľmi ďakujem a snažím sa veriť, že na pomoc ich nebudeme volať príliš často.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK
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Základné princípy a pravidlá
Predseda vlády a strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico definoval základné princípy, ktorými sa bude riadiť vláda SR pri hodnotení, či boli porušené zákony a iné pravidlá pri
verejnom obstarávaní alebo prideľovaní dotácií.
Bezprecedentné mediálne útoky v súvislosti s dotáciami pre sociálne podniky, ktoré schválila ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj ďalšie pseudokauzy súvisiace s verejným obstarávaním, či inými
druhmi dotácií, nás nútia zaujať principiálne stanovisko. Obviňujete nás (poznámka: médiá) zo straníckeho klientelizmu z dôvodu, že dotáciu na sociálny
podnik dostal syn starostu, ktorý kandidoval za vládnu stranu.
Rád by som zadefinoval základné princípy, ktorými sa riadime a budeme riadiť pri hodnotení, či
boli porušené zákony a iné pravidlá pri verejnom
obstarávaní alebo prideľovaní dotácií.
1. Považujeme za neprijateľné, aby bola diskriminovaná takmer dvojtretinová väčšina obyvateľov Slovenska v súťažiach, dotáciách a výberových konaniach len preto, že ide o sympatizantov, prípadne
členov koaličných strán. Nenecháme sa terorizovať
médiami, ktoré jasne prebrali úlohu politickej opozície, len z toho dôvodu, že nemienime znevýhodňovať našich členov a sympatizantov a starostov. Ústava SR aj antidiskriminačný zákon hovoria veľmi jasne,
že politické zmýšľanie, či členstvo ľudí v politických
stranách nemôže byť na ujmu ich práv. Odmietame,
ako sa o to usilujete, vytvoriť situáciu, kedy sa členstvo alebo sympatia k vládnej strane má rovnať záznamu v registri trestov. Nebudeme postihovať poslancov NR SR za vládnu koalíciu za to, že si plnia
povinnosti vyplývajúce z ich mandátu a politického
zmýšľania. Kritizovať poslancov za to, že podporujú
vznik sociálnych podnikov v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, je zvrátené.
2. Výsledky verejných obstarávaní nebudeme považovať za neprípustný klientelizmus, ak v nich nedôjde k porušeniu zákona a stanovených pravidiel a kritérií a za záväzné budeme v tomto smere považovať
stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, na čele
ktorého stále stojí nominant opozície, ba priam vysoký politický predstaviteľ jednej z opozičných strán.
Médiá nemôžu nahrádzať záväzné stanoviská kontrolných štátnych orgánov na to určených. Pochopiteľne, budeme postihovať predražené tendre, manipulácie a porušovanie predpisov a stanovených
pravidiel, ako sme to prejavili, keď o ministerské posty prišli ministri František Kašický, či Miroslav Jureňa. A budeme to robiť, aj keď to bude znamenať
ohrozenie vládnej koalície, ako to bolo v prípade Miroslava Jureňu.
3. V prípade schvaľovania dotácií či inej formy
štátnej finančnej pomoci nebudeme považovať za neprípustný klientelizmus výsledky schvaľovacieho ko-

nania, ak budú dodržané stanovené pravidlá výberu a
ak úspešní žiadatelia splnia požadované kritériá.
4. V prípade udeľovania finančnej pomoci, ktorá
patrí do výlučnej rozhodovacej právomoci samotných
členov vlády, nebudeme považovať za neprípustné,
ak napríklad v prípade dvoch rovnocenných projektov s rovnakou kvalitou a rovnakým výsledným efektom uprednostní starostu či primátora za vládnu koalíciu. Predsa 8 rokov starostovia a primátori za vládnu
koalíciu nedostávali nič, lebo boli v opozícii a teraz
zasa nemajú mať právo zúčastňovať sa na podporných programoch len preto, že sú zvolení za vládnu
koalíciu, ako nám to podsúvajú médiá? Nevidíme nič
zlé na tom, že tam, kde to zákon umožňuje budeme
podporovať našich starostov, pretože prospech z takejto podpory budú mať všetci obyvatelia príslušných
obcí, bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť a bez
ohľadu na to, koho volili.
5. Budeme však postihovať porušovanie pravidiel
pri prideľovaní dotácií, či prideľovanie dotácií príbuzným a rodinným príslušníkom, čo stálo miesto ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, keď súhlasil
s pridelením dotácie svokre vedúcej služobného úradu na rodinný dom. V tejto súvislosti môžem ako príklad uviesť aj prípad z Topoľčian, kde tender na rekonštrukciu obvodného úradu získala firma, v ktorej
figuroval aj môj príbuzný. Požiadal som ministra vnútra, aby súťaž zrušil, lebo to by už bolo podľa nás neprípustné.
Týmito zásadami sa dôsledne v praxi riadime a
budeme riadiť a nedovolíme mediálnej politickej
opozícii, aby zavádzala iné pravidlá. Pozitívny
vzťah vlády k starostom a primátorom, členom
a sympatizantom vládnej koalície, pri dodržaní
zákona a nastavených pravidiel, opakujem pri
dodržaní zákona a nastavených pravidiel, je pochopiteľný a vychádza z princípov politického
systému založeného na súboji politických strán.
Príkladom môžu byť Spojené štáty americké,
ktoré sú pre médiá vzorom demokracie, kde sa
veľvyslancom stávajú ľudia, ktorí politicky, ale
najmä finančne podporujú víťazného prezidentského kandidáta. Alebo firma Haliburton, v ktorej orgánoch bol Dick Cheney pred tým, než sa
stal viceprezidentom, finančne profituje z amerických vládou financovaných operácií v Iraku.
V prípade, že tieto zásady porušené nebudú, nevidíme žiadny dôvod, aby sme sa zaoberali vykonštruovanými mediálnymi pseudokauzami s
cieľom poškodiť vládnu koalíciu. Tam, kde kontrolné orgány štátu a médiá upozornia na skutočné porušenie uvedených zásad, vládna koalícia bude konať. Ako predseda vlády nemám
žiadne prekážky pristúpiť k najzávažnejším opatreniam, vrátane odvolania člena vlády, ako som
to urobil vo viacerých prípadoch.

sériA sociálnych zákonov

Vláda v stredu 20. augusta 2008 prijala celú sériu sociálnych zákonov a nariadení,
ktoré majú zlepšiť finančnú situáciu dôchodcom, mladým
rodinám ale aj zdravotne postihnutým občanom.
Od 1. septembra 2008 sa zvýšia
dávky v hmotnej núdzi (DHN) a
príspevku na bývanie. Od uvedeného dátumu sa v prípade jednotlivca bez detí zvyšuje DHN o 80
Sk na celkových 1.760 Sk, jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi
o 500 Sk na celkových 3.300 Sk,
jednotlivca s piatimi a viac deťmi o
700 Sk na 4.800 Sk.
Dvojici bez detí sa dávka v hmotnej núdzi upravuje o 150 Sk na
3.060 Sk a dvojici s jedným až
štyrmi deťmi o 520 Sk na 4.520
Sk. Dvojica s piatimi a viac deťmi si prilepší o 700 Sk a celková
čiastka predstavuje 6.060 Sk.
Zvýšenie dávky v hmotnej núdzi pre tehotné ženy predstavuje
20 Sk a celková suma je tak 390
Sk. O rovnakú čiastku sa zvyšuje aj dávka rodičom starajúcim sa
o dieťa do 1 roka veku. Upravuje sa aj príspevok na bývanie a
samostatne posudzovaná osoba dostane o 80 korún viac. Celková suma v tomto prípade bude
1.570 Sk. Spoločne posudzované osoby dostanú 2.510 Sk, čo
je o 160 Sk viac ako dosiaľ.
Vláda rovnako schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa
ktorej za matky na materskej dovolenke by mal štát platiť príspevky na dôchodkové poistenie, pričom toto ustanovenie by sa malo

vzťahovať aj na samostatne zárobkovo činné osoby na materskej.
Podľa novely by sa mala tiež predĺžiť lehota na podanie prihlášky
na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o novonarodené
dieťa z 15 dní na 30 dní. Zmeny
v zákone sa týkajú aj vzniku nároku na invalidný dôchodok. Po novom sa splnenie potrebného obdobia dôchodkového poistenia
bude sledovať v celom období
dôchodkového poistenia získaného pred vznikom invalidity, nielen
v posledných desiatich rokoch,
ako je tomu v súčasnosti.
Dôchodkovým správcovským spoločnostiam zasa podľa schválenej
novely zákona vznikne povinnosť
zabezpečiť vyššiu zrozumiteľnosť
poskytovaných informácií najmä
o dosahovanej výnosnosti jednotlivých dôchodkových fondov, a
to prostredníctvom informačných
prospektov, internetovej stránky
a výpisu z osobného dôchodkového účtu. Skráti sa tiež obdobie
potrebné na prestup sporiteľa do
ďalšej dôchodkovej správcovskej
spoločnosti, pričom jeden prestup za rok bude bezplatný.
Tiež sa zavádza možnosť pre
pozostalých uložiť si prostriedky z dôchodkového sporenia,
ktoré zdedia po zomretých
sporiteľoch, na vlastný osobný
účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Podľa navrhovanej novely zákona
by mala Sociálna poisťovňa v budúcom roku dôchodcom zvýšiť a
aj vyplatiť zvýšené dôchodky už v
januári.
(krs)
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Všetko sa dá predať

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Výrazná väčšina slovenských voličov by volila SMER-SD

Zaujímavý politický úkaz
Nikdy to na Slovensku nebolo, aby strane, ktorá vládne dva
roky pribúdali voliči, skôr existoval opačný efekt, voličov ubúdalo s postupnými krokmi vlády
či vládnej koalície. V súčasnosti
je to inak. Tak či onak, takmer 67
percent voličov podporuje súčasnú vládnu koalíciu, čo tu už nebývalo roky, nehovoriac o tom, že po
dvoch rokoch vládnutia. Opozícia
spolu, teda SDKÚ-DS, KDH a SMK
má podporu 30 percent voličov. Istý
počet voličov ešte KDH uberie strana Kresťanskí demokrati Slovenska.
Ak to takto pôjde ďalšie dva roky
dočkáme sa naplnenia prognostickej úvahy slovenského premiéra a predsedu SMERu, ktorú vyslovil na slávnostnom zasadnutí strany
v Prešove, že v budúcich voľbách
môžu koalíciu vytvoriť len dve strany. Je jasné, že jedna z nich bude
strana SMER-SD a o druhej sa možno v súboji rozhodne medzi SNS a
ĽS-HZDS. Predseda strany SMER
R. Fico však už naznačil, že je spo-

kojný s terajšou koalíciou a vie si ju
predstaviť aj o dva roky. Pritom by takáto koalícia podľa prieskumu mala
ústavnú väčšinu v parlamente a koalíciu tak odsúdila do úlohy štatistu.
Okrem toho si strana SMER-SD výrazne polepšila preferencie v Bratislave, či v Košiciach, kde predtým
dominovala SDKÚ-DS. Rovnako sa
ukazuje aj to, že viac mladých ľudí
začína dôverovať SMERu i stranám
vládnej koalície. Dalo by sa povedať,
že sa im po ôsmich rokoch vládnutia M. Dzurindu otvorili oči. Nárast
preferencií je možno spôsobený aj
tým, že na Slovensku si dnes voliči nevedia predstaviť inú alternatívu
vládnej koalície, ako tú ktorá tu existuje dnes. Jednoducho SMER-SD
bude vo vládnej koalícii aj po ďalších
voľbách a od neho záleží, aký bude
dominantný. Je možné, že hroziaca
ekonomická kríza vo svete, zvyšovanie cien energií, prechod na euro
môžu spôsobiť mierny pokles preferencií, ktorí však bude len krátkodobý.
DUŠAN KONČEK

poškodili dobré meno SR

Správa Národnej banky Slovenska (NBS) skonštatovala, že nedošlo k zneužitiu dôverných informácií o zmene centrálnej parity tak, ako to
prezentovali poslanci opozičnej SDKÚ-DS Ivan
Mikloš a Ivan Štefanec, čím nielenže krivo obvinili ministra financií Jána Počiatka ale zároveň
hrubým spôsobom poškodili dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
Národná banka Slovenska (NBS) po preverení všetkých relevantných informácií ohľadom zmeny centrálnej parity, ktorá sa uskutočnila 28. mája 2008, teda
ešte pred stanovením konečného konverzného kurzu, akým sa budú prepočítavať slovenské koruny na
eurá po zavedení európskej spoločnej meny od 1.januára 2009, nezistila relevantné dôkazy o existencii alebo zneužití dôvernej informácie o zmene centrálnej parity. NBS sa na základe zistených informácii
neobrátila na orgány činné v trestnom konaní, pretože podľa jej zistení k žiadnemu úniku dôverných informácií nedošlo. Správa o rokovaniach o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou
pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity bola vypracovaná na základe uznesenia Národnej
rady (NR) SR zo 17. júna tohto roka. Cieľom správy je oboznámiť parlament o uskutočnenom preskúmavaní okolností súvisiacich s podozreniami
z úniku informácií, teda z nezákonného konania
a obohatenia sa pri zmene centrálnej parity. Poslanci by sa ňou mali zaoberať na svojej septembrovej schôdzi.
Revalvácia parity na úroveň 30,1260 SKK/EUR, ktorá
sa nakoniec stala aj definitívnym konverzným kurzom
koruny, bola výsledkom rokovaní medzi NBS, vládou
SR a európskymi inštitúciami - Európskou centrálnou
bankou (ECB) a Európskou komisiou (EK). Obchodovanie na devízovom trhu sa podľa NBS v priebehu mája nevyznačovalo mimoriadnymi anomáliami. Na trhu bola badateľná nervozita, ale
zobchodované objemy v priemere neboli mimoriadne významné. Zo štatistických údajov centrálnej banky vyplýva, že počas mája postupne narastal
objem obchodov medzi bankami na menovom páre

SKK/EUR. Za prvú dekádu mesiaca sa zobchodovalo 1,651 miliardy eur (49,738 miliardy Sk), od 11.
do 20. mája to bolo 3,745 miliardy eur (112,822 miliardy Sk) a v poslednej dekáde mája, ktorá zahŕňa aj
obdobie revalvácie parity, predstavoval zobchodovaný objem 5,079 miliardy eur (153,010 miliardy Sk).
„Už samotná druhá dekáda tak bola poznačená značnou nervozitou a zvýšením obchodovania na devízovom trhu,“ konštatuje NBS. Maximálny denný obrat bol potom zaznamenaný práve 28.
mája, v deň rozhodnutia o zmene centrálnej parity,
a samotný objem obchodov podľa NBS predstavoval katalyzátor realizácie zmeny parity slovenskej koruny voči euru.
Z údajov NBS vyplýva, že výrazný nárast obchodovania na domácom devízovom trhu nastal už v piatok
23. mája, kedy sa objem obchodov oproti predchádzajúcim dňom zvýšil približne trojnásobne. „Dôvodom bola skutočnosť, že piatok bol dňom,
keď finančné trhy predpokladali úpravu parity,
keďže aj prvá zmena parity 16. marca 2007 sa
oznámila v piatok,“ vysvetľuje centrálna banka.
V stredu 28. mája potom slovenská koruna otvárala
na úrovni 31,100 SKK/EUR a už približne po hodine
obchodovania sa posilnila až k 30,800 SKK/EUR.
Počas dňa sa potom slovenská mena naďalej posilňovala a dosiahla úroveň 30,650 SKK/EUR. „Na základe vývoja na devízovom trhu dňa 28. mája
2008 doobeda, keď sa priblížila hodnota aktuálneho trhového kurzu k dolnej hranici povoleného fluktuačného pásma v rámci ERM II, sa
príslušné európske autority rozhodli okamžite
zmeniť centrálnu paritu slovenskej koruny voči
euru, čo sa zrealizovalo v ten istý deň o 23. hodine,“ približuje NBS. Informácie o začatí konkrétneho procesu zmeny centrálnej parity boli pritom podľa centrálnej banky dostupné 28. mája popoludní a
rovnako popoludní bola dosiahnutá aj dohoda o novej hladine parity. V nočných hodinách bolo potom
vydané oznámenie o revalvácii centrálnej parity slovenskej koruny o 17,24 % na úroveň 30,1260 SKK/
EUR.
(krs)

Od roku 1989 sme všetci aspoň
„pričuchli“ k trhovému hospodárstvu. Naučili sme sa teda čo môže
byť tovarom a už z klasickej Marxovej politickej ekonómie vieme, že tovar je to, čo je na predaj. Napríklad
aj pohotová a presná obchodná informácia. Jednoducho, dnes sa dá
predať, keď nie všetko, tak aspoň
takmer všetko. Vrátane čestnosti. Pri všetkej prispôsobenosti novým kapitalistickým pomerom som si
však nikdy nepomyslel, že vhodným
tovarom na predaj sú aj meteorologické informácie. V každom prípade
neuveriteľné.
Vždy to bola pre nás samozrejmosť.
Vypočuť si predpoveď počasia v rozhlase, televízii alebo si ju prečítať v
niektorom denníku. Počúvali a pozerali sme na jednej strane rôzne
hviezdičky, ktorým sa hovorí rosničky a na druhej strane renomovovaných meteorológov. Musíme uznať,
že predpovede sú stále presnejšie a
to predovšetkým zásluhou meteorologických družíc. Prevažná väčšina z
nás je stále presvedčená, že predpoveďou počasia sa zaoberá iba jediná štátna inštitúcia – Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Nedávno sa však celé Slovensko dozvedelo že okrem SHMÚ ešte existuje aspoň jedna a že za poskytnutie
predpovede sa platí a asi to nie sú až
také malé čiastky, lebo sa rátajú na
milióny. Nečudo, že SHMÚ si chráni svoj know-how i celkový systém
práce pri predpovediach počasia a
o to viac musí byť znechutený, keď
ním získané údaje využíva súkromná konkurenčná firma. Tú štátni hydrometeorológovia doslova nachytali
na hruškách – naschvál uviedli vymyslený údaj o nameranej teplote na
Chopku a na očakávané očakávanie
ho ako svoj údaj zopakovala podozrivá súkromná firma.
V niektorých krajinách by z toho šikovní právnici dokázali urobiť trestný
čin a vyčísliť poškodenie SHMÚ. Už
aj preto, lebo dotyčná firma dokonale mlčí a nevie tak dokumentovať, odkiaľ má fiktívny, ale zverejnený údaj
o teplote na Chopku. Jednoznačne
možno povedať, že východiskom je
iba podanie žaloby na súd a zároveň
si SHMÚ musí urobiť aj poriadok medzi svojimi zamestnancami a spolupracovníkmi a teda zistiť, kto predáva
(žiadne iné slovo tu nie je vhodnejšie) informácie konkurencii.
Keď už však venujeme taký priestor
predpovediam počasia, spomeňme
ešte niekoľko zaujímavostí z tohto
odboru. Poľnohospodári na juhovýchodnom Slovensku, ktorí ovládajú maďarčinu, pravidelne počúvajú
v rozhlase a sledujú na televíznych
obrazovkách informácie z Budapešti. Vraj iba preto, lebo hlavné mesto
Maďarska je k nim bližšie než Bratislava, a preto aj predpoveď počasia musí byť presnejšia. Na obranu
našich meteorológov však musíme
povedať, že ich predpovede svojim
obsahom a teda kvalitou vôbec nezaostávajú za budapeštianskymi a
teda pre juhovýchodný cíp republiky
sú aspoň také presné, ako maďarské. Tu však skôr môžeme hovoriť o
zvyku a železnej košeli a aj o tom, že
pre niekoho stále platí – čo je z Maďarska, to je najlepšie ...
Predsa však aj v meteorológii existujú akýsi šarlatáni. Sú to tí, ktorí dokážu predpovedať počasie aj na dva
mesiace dopredu. Podľa skutočných odborníkov však seriózne sa
dá predpovedať počasie tak na týždeň dopredu. Práve v tejto súvislosti
sa začiatkom júna v našich médiách
objavila informácia, na základe ktorej však českí meteorológovia predpovedajú v južnej Európe studené a
daždivé leto. Nevieme, možno si takúto „predpoveď“ kúpili majitelia turistických a rekreačných zariadení v
ČR, aby ňou presvedčili svojich spoluobčanov stráviť dovolenky a prázdniny doma v Česku. Veľmi sa im to
však nepodarilo. Autor tohto príspevku strávil v Chorvátsku, konkrétne v
strednej Dalmácii plné dva mesiace –
od polovice júna do polovice augusta. Pritom za celý tento čas iba tri dni
poklesla teplota pod 30 stupňov Celzia! Dva dni sa dali považovať za daždivé. Vladimír MEZENCEV

ZAHRANIČIE

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Medzi nami a Maďarmi

Jednou z nejdůležitějších otázek naší zahraniční politiky od vzniku samostatného Československa v roce 1918, byla tzv. maďarská otázka. Právě jí se zabývá práce Vlada Clementise Medzi nami a Maďarmi, s podtitulkem Poučenie z histórie. Vyšla v roce 1943,
avšak vzhledem k její aktuálnosti se ji Ekokonzult rozhodl vydat znovu. Jak totiž editor v
úvodu zdůrazňuje, je až s podivem, jak málo o dějinách našich vzájemných vztahů vědí
nejen řadoví občané, studenti vysokých škol, ale i lidé „výše postavení“ a jak málo se politici a inteligence této háklivé otázce věnuji.
Připomína, že občané maďarské národnosti jsou soustavně masírováni propagandou,
založenou na údajné křivdě způsobené Maďarům Trianonem. „V tomto duchu sú dokonca
skresľované aj mnohé historické udalosti v oficiálnych učebniciach dejepisu, z ktorých sa učí
v maďarských školách u nás (rozumnej v SR –
pozn. red.).
Zmíněnou publikací se vydavatel slovy odborníka
na maďarskou problematiku – Vlada Clementise –
pokouší hledat poučení pro současnost i budoucnost nejen Slováků. „Málokto napríklad vie, že
keby nebolo jeho úsilia, ani Jarovce, ani Rusovce, ani Čuňovo by nebolo súčasťou Slovenskej
republiky. Určite by nebola postavená ani dnešná moderná Petržalka, v ktorej žije viac ako 150
000 ľudí.“ Vladimír Clementis (1902-1952) patřil k
předním slovenským levicovým intelektuálům (právnik, politik, publicista) meziválečné éry a v prvních
letech obnoveného Československa. Nástup Adolfa Hitlera k moci a politiku nacistického Německa
pokládal za hrozbu nejen pro ČSR, ale pro celou
Evropu. V době mnichovské krize roku 1938 v tomto směru během svého pobytu ve Francii a Velké
Británii vyvíjel příslušné aktivity. Doma se zasazoval za udržení demokratického režimu a odsuzoval
politický radikalizmus a orientaci na totalitní státy.
Od roku 1940 žil ve Francii, kde vstoupil do československého vojska. Politicky odmítl pakt Ribbentrop-Molotov a neschvaloval ani útok SSSR proti
Finsku. Za to byl vyloučen z KSČ. Za londýnského pobytu vyvíjel značnou aktivitu a publicistickou
činnost. Pracoval například v Československém
výboru pro slovanskou vzájemnost, psal články do
československého tisku v Anglii. Pravě do tohoto období spadá i jeho práce o našich vztazích s
Maďary. (V procesu s R. Slánským byl v roce 1952
odsouzen k trestu smrti a v roce 1963 plně rehabilitován.)
Clementis ve své knížce připomíná, že slovné spojení „medzi nami“ obsahuje i užší pojem, tj. „medzi nami Slovákmi a Čechmi“. Podle jeho mínění
máloco tak jasně dokumentuje česko-slovenskou

provázanost, „ako fakt, že ani pri jednej z historických udalostí, ktoré mali rozhodujúci vplyv
na utváranie sa slovensko-maďarských vzťahov,
nechýba česká účasť a neraz (například v roku

1918) má táto rozhodujúci význam“. Nemluvě o
českem podílu na přípravě plánů a realizaci slovenského ozbrojeného povstáni v letech 1848-1849,
kdy šlo o první pokus Slováků obhájit svá práva
vůči Maďarům.
Clementisovi rozhodně nelze upřít maximální snahu o objektivitu. Kupříkladu v kapitole Hanba Kossúthovi (Lájoš Kossuth – maďarský politik
a státník, vůdce revoluce 1848-1849, později žil
v emigraci – pozn. red.) píše, že Kossuth, jenž se
učil číst ze slovenského slabikáře, ve svých novinách Pesti Hírlap (1842) o národu, z něhož pocházel, napsal: „Čo je to za hlúposť, chcieť obnoviť slovenský národ, taký národ nebol, nebude
a nesmie byť. Národnost je najkrajší dar nebes,
ale je hlúposť myslieť, že je to dar i pre taký ľud,
ako je slovenský, stojaci na najnižšom stupni,

„Musíte pochopiť, akou ranou bolo pre Československo po tomto všetkom, keď maďarská menšina prostredníctvom svojich parlamentárnych predstaviteľov v dobách
najkritickejších pre Československo, verejne sa spojila s Konradom Henleinom a s
K. H. Frankom, zlopovestnými vodcami nemeckej menšiny v Československu, a keď
potom aj po Mníchove a za viedenskej arbitráže vrhla sa táto menšina na Slovákov a
Čechov, obývajúcich územie, ktoré bolo okupované Maďarskom.
.... To sú príčiny, pre ktoré prišla československá vláda k pevnému a nezvrátiteľnému názoru, že nemôže v novej republike začať s pokusom menšinovej politiky, akú
uskutočňovala do tejto vojny.“
Z vystoupení Vlada Clementise na zasedáni politicko-teritoriální komise,
projednávajíci odsun etnických Maďarů z Československa, 16. 9. 1946.

bez historickej minulosti.“ Vzápětí však Clementis, v zájmu spravedlivého hodnocení Kossutha
připomíná, že v překládané práci se zabýva pouze Kossuthem do roku 1849, tedy dobou, kdy patřil k nesmiřitelným odpůrcům práv nemaďarských
národů a v zahraniční politice byl autorem koncepce maďarsko-německé protislovanské aliance. „Je
tu však aj druhý Kossuth – Kossuth emigrant,
ktorý poučený vlastnými chybami volá: „Jednota, svornosť, bratstvo medzi Maďarmi, Slovanmi
a Rumunmi! To je moje najvrelejšie želanie, moja
najúprimnejšia rada!“ – ba zvlášť zdůrazňuje,
„Čechy majú práve toľko, ba ešte viac práva na
samostatnosť, než Uhorsko, lebo Čechy boli kvitnúcim, niekoľkostoročným štátom už vtedy, keď
sme my (rozuměj: Maďaři – pozn. autora) ešte ani
v Európe neboli.“
Nemálo prostoru Clementis věnoval vztahům „medzi nami a Maďarmi“ v nově vzniklém Česloslovensku. „Kto prežíval predmnichovské časy v maďarských krajoch Slovenska, ten vie, aký zásadný
rozdiel bol medzi nimi a Sudetami. Väčšina
maďarského robotníctva a sedliactva nielenže
ocenila politický a kultúrny pokrok, ktorý mu priniesla republika, ale tieto vrstvy videli správne
aj postoj Československa v európskej situácii a
jeho význam pre celý maďarský národ.“
Je pravda, že v pomnichovském zmatku a depresi se velké části týchto vrstev „zakrútila hlava –
avšak vytriezvenie prišlo až príliš skoro.“
Dané problematice, jak publikace dokazuje se Vlado Clementis věnoval rovněž po druhé světové válce. Mimo jiné o tom svědčí jeho vystoupení na
zasedáni politicko-teritoriální komise (24. 8. 1946)
k formulaci Preambule mírové smlouvy s Maďarskem či na jejím jednání o měsíc později (16. 9.
1946) v záležitosti odsunu etnických Maďarů z
Česloslovenska. Ze zápisu se lze dočíst, že V. Clementis 24. sprna mimo jiné připomněl, že „Maďarsko – rozumiem tým staré horthyovské Maďarsko
– bolo prvým zo satelitných štátov, ktoré dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku koordinovalo
svoju politiku najskôr s fašistickým Talianskom a
neskôr aj s nacistickým Nemeckom.“ (zvýrazněno nakladatelem – pozn. red.)
„… Norimberský proces a nedávno v Moskve uverejnené diplomatické dokumenty z Wilhelmstrasse jasne ukázali iniciatívnu a dobrovoľnú spoluprácu horthyovského Maďarska s Hitlerom, a to
predovšetkým za účelom rozbitia a rozkúskovania Československa.“ Jak je vidět, v souvislosti s
v poslední době tolik diskutovanými prezidentskými dekrety, o jejichž revizi tak usilují určité kruhy
zejména v Německu a v Maďarsku, Clementisova
práce může posloužit nejen jako poučení, ale také
coby vodítko pro budoucnost a poklidné soužití s
našimi sousedy.
Publikaci si lze objednat na adrese: AB-konzult,
Pošt. přihrádka 115, 690 02 Břeclav 2, nebo elektronicky: eko-konzult@chassco.sk za 99 Kč (plus
poštovné dle platného ceníku České pošty).
Prevzaté z českého časopisu
Národní osvobození, číslo 9/2008
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Rozhovor s jazykovedcom Jürgenom Broschartom

Polovica jazykov čoskoro zanikne
Jazyk je najvýznamnejší výdobytok ľudstva. Jürgen Broschart skúmal na togských ostrovoch v južnom Tichomorí túto nevyhnutnú
kultúrnu techniku. Po ročnom výskume poskytol rozhovor časopisu Geo (6/2008). Z podnetného interview vyberáme podstatnú časť.
CHRISTIANE BREUSTEDTOVÁ: Koľkými jazykmi sa hovorí vo svete?
JÜRGEN BRONSCHART: Presné číslo nepoznáme. Ešte aj dnes objavujeme národy, ktoré používajú idiómy, aké sme dosiaľ nepočuli. Napríklad až v roku 2007 vedci v Brazílii narazili na jazykové spoločenstvo Indiánov Metyktire. Zrátať jazyky je o to ťažšie, že v niektorých prípadoch
sa nedá zistiť, či ide o viacero rozličných jazykov, alebo len o varianty
toho istého jazyka. Odborníci preto odhadujú, že v súčasnosti existuje
okolo 6 000 až 7 000 jazykov. No polovica z tých, ktoré sa používajú,
môže koncom tohto storočia zaniknúť.
CH. B.: Existujú primitívne a kultúrne rozvinutejšie jazyky?
J. B.: Nie. Týmito tvrdeniami sa lingvisti už dávno prestali zaoberať. Každý jazyk má silné a slabé stránky. Napríklad, pokiaľ ide o zložitosť, vetná
stavba nama – jazyka Krovákov z Namíbie – odsúva klasickú latinčinu do
úzadia. Na druhej strane však nedisponuje takou bohatou slovnou zásobou ako napríklad angličtina. Jazyk pirahá, ktorým sa hovorí v amazonskej oblasti, zasa nepozná vzťažné súvetia ani číslovky. Aj napriek tomu
je tento jazyk taký komplikovaný, že výskumník Dan Everett, ktorý ho študoval, potreboval roky, kým sa ho naučil.
CH. B.: Škodí dieťaťu, keď vyrastá vo viacjazyčnom prostredí?
J. B.: Nie. Napríklad v Nigérii existuje 400 rozličných jazykov a väčšina
tamojších ľudí sú polygloti. Škandinávci tiež zvyčajne ovládajú viacero jazykov. Viacjazyčnosť deťom nespôsobuje takmer nijaké problémy. Ak už
dieťa dokáže hovoriť dvoma jazykmi, ďalšie sa neskôr učí oveľa ľahšie
ako jeho rovesník, ktorý vyrástol v jednojazyčnom prostredí.
CH. B.: Ktoré jazyky sa učia najľahšie?
J. B.: Možno vás to prekvapí, no pokiaľ ide o štruktúru, mimoriadne jednoduchá je reč matematiky, respektíve logiky (z gréckeho slova logos –
reč). No v princípe sa najľahšie učí materinský jazyk.
CH. B.: Prečo sa školáci musia učiť gramatiku?
J. B.: V školách je gramatika rovnako neobľúbená ako integrály. A mohlo by sa zdať, že na rozdiel od matematických znalostí je znalosť gramatiky zbytočná. No každý, kto pozná štruktúru jazykov, vie viac aj o spôsobe, akým náš mozog zadeľuje svet do kategórií, a dokáže oceniť zázrak
medziľudskej komunikácie.
CH. B.: Určuje jazyk naše myslenie?
J. B.: Antropológ Benjamin Lee Whorf pri skúmaní jazyka Indiánov Hopi
zistil, že ich pojem o čase je iný ako pojem času u Európanov. Whorf tvrdí, že Indiáni Hopi majú cyklickú, a nie priamočiaru predstavu o priebehu
javov. Keďže tieto kultúrne postupy sa sprostredkúvajú jazykovo, Whorf
sa domnieva, že sa nemožno vmyslieť do inej kultúry, ak neovládame jej
jazyk. Aj keď sa to zatiaľ nepotvrdilo.
CH. B.: Fungujú všetky jazyky podľa rovnakých pravidiel?
J. B.: V exotických kultúrach existuje veľa nejednotností. Experti sa dokonca rozchádzajú aj v tom, či sa v každom jazyku vyskytujú podstatné
mená a slovesá. Svetové jazyky sa líšia inventarizáciou hlások aj usporadúvaním slov vo vete. Napríklad Krováci používajú pri vyjadrovaní mľaskavé zvuky, ktoré sú v porovnaní s inými spoločenstvami výnimočné. Zo
šiestich možností ako vytvoriť hlavnú vetu skladajúcu sa z podmetu, prísudku a predmetu, sú zastúpené všetky alternatívy. No najčastejšie sa
vyskytuje poradie predmet – podmet – prísudok, ktoré nachádzame v
niektorých jazykoch Amazónie.
CH. B.: Prečo všetci ľudia nehovoria jedným jazykom?
J. B.: Aj v jazykoch fungujú zákony evolúcie. K tomu patrí aj skutočnosť,
že okrem normy vždy existujú aj odchýlky. Ak sú hovoriaci v častom kontakte, nehrajú tieto príležitostné odchýlky nijakú rolu. Ale ak sa jedna
skupina ľudí oddelí od druhej, napríklad z dôvodu migrácie, väčšinou sa
vytvoria nové jazykové hranice.
Z časopisu Geo č. 6/2008 vybral PAVOL JANÍK

Solana: Měli jsme Srbsko srovnat se zemí

Jeden z nejčtenějších srbských deníků Kurir v těchto dnech přinesl naprosto skandální přepis rozhovoru, který
15. srpna 2001 měli vést Javier Solana a Wesley Clark.
Tito dva čelní představitelé NATO, které
o dva roky dříve ilegálně bombardovalo
Jugoslávii, se tehdy sešli v pronajaté vile
ve švýcarských Alpách a hovořili v uvolněné atmosféře s popíjením alkoholu.
Společnost ve vile jim měly dělat dvě dívky, které se staraly o příjemnou zábavu.
Pan Solana je dnes nepsaným ministrem
zahraničí Evropské unie, který se stará i
o obranu starého kontinentu, no a perličkou na konec na jeho adresu je fakt, že
v mládí byl nadšeným revolucionářem,
marxistou a obdivovatelem Fidela Castra... Wesley Clark zase naposledy velmi aktivně lobboval za kandidaturu Hillary Clintonové na úřad prezidenta USA
a není vyloučeno, že by Obamovi dělal
viceprezidenta.
Bělehradský deník Kurir je proslulý zveřejňováním rozhovorů zaznamenaných
např. tajnými službami, dokumentováním různých zákulisních událostí a řadou
odhalení, která se ovšem později ukazovala jako pravdivá. Přes úspěšnost deníku v odhalování zákulisí politiky a politické špíny uvádíme, že rozhovor oba
pánové měli vést a že se jedná o přepis údajného rozhovoru. Kurir však hovoří pouze o přepisu záznamu. Přinášíme
jeho překlad.
Clark: V těchto dnech navštívím Kosovo.

Solana: Dej si pozor, řádí tam bandy narko-dealerů. Tam není zákon, žádná kontrola... Hmm... udělali jsme velkou chybu,
že jsme je (Albánce - pozn. red.) nechali vládnout.
Clark: Hmm... možná.
Solana: Za všechno můžou agenti CIA.
Starají se jen o svou drogu a byznys.
Clark: Ano, já vím, jak je tam. Často
tam jezdím, hlavně inkognito, to je nejbezpečnější. Teď tam ale mám důležitou práci, musíme transportovat zásilku do Fort Breg.
Solana: Snad to tolik nehoří... myslíš na
orgány?
Clark: Jo... Jo...
Solana: Bondsteel (americká základna v Kosovu - pozn. red.) funguje dobře. Schlafcock (člověk, který má na starosti bezpečnost základny - pozn. red.)
a Kouchner (Bernard, první šéf mise
UNMIK, současný socialistický ministr
zahraničí Francie. Rada Evropy vyšetřuje jeho spojitost s obchodem s lidskými
orgány - pozn. red.) práci odvádějí výborně.
Clark: Ano. Vypadá to, že je to teď
akutní. Pořád se konají nějaké schůzky s generálem Andersonem. Až to
tam dodělám, asi se zastavím v Srbsku. Co myslíš, jak mě přijmou?
Solana: Neboj se, tihle v Bělehradě jsou
poslušní. Dokonce mnohem poslušnější než ti v Podgorici. V Černé Hoře se
můžou měnit prezidenti, ale všechno
tam řídí Milo (Djukanovič - pozn. red.),
protože si všechno kupuje penězmi. Až

budeš v Bělehradě, vyhýbej se střetnutí s Koštunicou a jeho lidmi, víš, vztahy
mezi nimi a Djindjičem se dost ochladily. Já si myslím, že pravdu má Djindjič.
Koštunica je pro spolupráci nepříjemný.
Když s ním mluvíš, on tě pečlivě vyslechne, ale nakonec rozhovor vždycky vyhrotí. S ním jsme se nikdy na ničem pořádně nedohodli.
Clark: A co si myslíš, jak bude reagovat na to s televizí (západní bombardování srbské státní televize - 16 mrtvých
civilistů - pozn. red.). Já jsem v knize
napsal, že jsem osobně vybíral cíle.
Solana: Já vím, viděl jsem to.
Clark: Stejně tak víš, kolik na mě Clinton a ti jeho tlačili, abych tu televizi
bombardoval.
Solana: To, co my víme, je naše tajemství. O tom se nesmíš s nikým bavit!
Clark: Hmm... A jaké jsou v Bělehradě holky?
Solana: Všechno ti vysvětlím. Srbsko za
Miloševiče bylo zašlé, ale ženy mají moc
krásné. Po příchodu demokratů se situace změnila, za směšné peníze můžeš mít
nádherné kousky. V některých ministerstvech sedí překrásné sekretářky, které
jsou připraveny za 500 USD strávit noc
s cizincem. Platy v Srbsku jsou pořád
mizerné...
Clark: Ty máš, koukám, zkušenosti...
Solana: Dám ti číslo člověka, který všechno zařídí. Obstará ti herečku, zpěvačku,
co budeš chtít. Smetánku jejich města... Radši mi řekni, jak to jde s privatizací společností v Kosovu. Kdo je tam z

našich?
Clark: My jsme tam dosadili experty, kteří mají hlavní slovo v celé jejich
vládě. Předseda komise (neznámo
jaké - pozn. red.) je Fred Barlow, kterého znají jen ti z vrchu vlády v Prištině. Politický dirigent je Madeleine
(Albrightová - pozn. red.), která spolu s Richardem (Holbrookem - pozn.
red.) v Kosovu kupuje všechno, co má
nějakou hodnotu. Obchody se jim tak
rozjely, že mě často napadne, že se
tam budou muset přestěhovat.
Solana: Wesley, doneslo se mi, že došlo
k neshodám mezi Kissingerem a Brzezinskim, ale nevím, o co přesně jde. Co
se to tam děje?
Clark: Ti dva jsou jako kočka a myš,
pořád se handrkují, ale jeden bez
druhého nemůžou být. Osobně je mi
bližší Brzezinski, protože je militantnější. Kdybychom během bombardování poslouchali jeho, Srbsko by už
nebylo. Kissinger je měkota. Jak sám
říká, má svědomí. On mě kritizoval za
bombardování televize.
Solana: Ano... ano, je moc měkký.
Clark: Se Srby budeme mít problémy
pořád, protože je to vzpurný válečnický národ. Když se mluvilo o Srbech
v Krajině (v Chorvatsku - pozn. red.),
někteří z našich navrhovali dlouhodobou válku. Já jsem to přesekl, když
jsem nařídil vyhnat všechny Srby z
Krajiny. Chorvatsko tak bude klidné
po desetiletí. Jakápak válka s nimi, oni
by se rozutekli do lesů a po celá léta

by Chorvatům komplikovali život. Oni
mají zkušenosti s guerillovou válkou.
Solana: Wesley, dobře víš, že jsem ti dal
volné ruce při výběru cílů a málem mě
to stálo kariéru. Doneslo se mi, že Clinton osobně provokoval generály NATO
proti mně, protože mu na tu funkci více
vyhovoval žabožrout Romano Prodi. Italové mi nejvíce vyčetli, že jsem nezabránil bombardování televize. Wesley, měli
jsme Srbsko srovnat se zemí. Dívám se
na tu novou vládu a upřímně, je mi z nich
zle. Jsou to obyčejné vtěrky...
Clark: Jesti chceme konečné řešení,
Srbsko musíme rozdrobit. Úplně ho
rozkouskovat!
Solana: Souhlas. Musíme ho zničit hlavně
ekonomicky. To se udělá nejsnáze. Ale
věř mi, Srby nejvíce bolí Kosovo. Důsledky nezávislosti pro ně budou ohromné,
ale Bělehrad musí pochopit jeden vzkaz
- nikdo se nesmí protivit naší vůli! Jestli
chceme na Východ kontrolovat energetické zdroje, jedno Srbsko nemůže být
překážka na naší cestě. Důležitý je i příklad, který pošleme ostatním zemím.
Clark: Jenom kdyby se Washington
nestavěl proti vyslání pěchoty, vše by
šlo mnohem rychleji.
Solana: Wesley, buď v pohodě. Ani tohle
není špatné. Podívej se, kolik jich uteklo od bombardování, a my úplně ovládáme celé Kosovo a přímo ovlivňujeme
politické dění v Srbsku a celé oblasti.
Pod novou vládou se Srbsko určitě stane součástí euroatlantických integrací,
ale nesmíme zapomenout ani na opozi-

ci. Ale věřím, že svého cíle dosáhneme.
Víš co, po zkušenostech, které mám se
srbskými politiky, vím, že peníze jsou pro
ně nejsilnější argument.
Clark: (smích) Já vím. Ale z vojenské
strany, nevpochodovali jsme do Bělehradu, i když jsme je přiměli podepsat
kapitulaci v Kumanovu. Vojensky se
nám nedostalo satisfakce, jakou jsme
si jako vítězové zasloužili.
Solana: Nevešli jsme velkými dveřmi, co?
To je jedno, vešli jsme malými, ale efekt
bude nakonec stejný. Možná to tak bude
lepší, každopádně je to levnější. Všechno, co jsme jim nabídli v Rambouillet,
všechno, co jsme chtěli, nakonec i získáme. Podívej, už na jejich území máme
základnu. Požadovali jsme volný průjezd
našich jednotek, i to nakonec dostaneme, věř mi (srbská vláda o tři roky později podepsala dohodu SOFA, která NATO
umožňuje volný průjezd přes Srbsko, přitom se NATO předem nemusí nikomu
ohlásit a nepodléhá srbským zákonům.
Podobnou dohodu teď chtějí Američané
podepsat s ČR kvůli radaru - pozn. red.).
Oni za to dostanou, co jim náleží...
Clark: Stanou se členy EU a NATO...
Solana: Přesně, ale je mnohem důležitější, co se bude dít v pozadí. V budoucnu my budeme ti, kdo bude kontrolovat
politické strany a politiky v Srbsku. Už
nebudou žádné excesy. Vlády se mohou
měnit, ale kurs zůstane stejný.
(zr) Překlad (sc)
10. července 2008, (sc)
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Olympiáda sa skončila, Slovensko je spokojné

Šesť medailí - hoci veľa výpadkov
Športoví komentátori majú teraz dosť práce hodnotiť výsledky
XXIX. letných olympijských hier. Celkovo i osobitne každú výpravu a športy. Isté je, že organizátori pripravili skvelé Hry po všetkých stránkach. Hrnú sa im pochvaly zo všetkých kútov sveta. Jeden deň síce museli odložiť vodácke súťaže pre búrku a blesky,
nikomu to však neublížilo. A nič z toho, čoho sa obávali profesionálni kritici, do súťaží nezasiahlo. Po strašiakovi menom smog
nebolo ani stopy, súťažilo sa úplne regulárne. Čína navyše vyhrala podľa neoficiálnej klasifikácie a potvrdila tým, ako sa venuje
športu. Iba USA jej ako tak konkurovali. Ostatné silné výbery, ako
Rusko, V. Británia, Austrália, Nemecko, Kórejská rep., Japonsko
či Taliansko sa im len zdiaľky prizerali.
Slovensko sa nestratilo a vďaka
šiestim medailám (3-2-1) sa udržalo medzi silnými družstvami v popredí štátov. Môžeme byť teda spokojní, šlo to podľa plánov, nebolo ťažké
predvídať. Víťazili naše známe stálice: vodní slalomári, rýchlostní kanoisti a niečo prišlo zo strelnice a zápasenia. Medzi medailistami mal byť
vedľa Štefečekovej aj niekto iný, no
nestalo sa tak, hoci strelcov bolo v
Pekingu sedem. Tajne sa rátalo aj
s medailou vzpierača Tešoviča, ale
ten sa zranil deň pred otvorením a
na štart nenastúpil. Opäť tak ostalo takmer všetko na pleciach Martikána, Kaliskej, bratov Hochschornerovcov a komárňanskej štvorice:
bratov Rieszdorferovcov, Vlčeka a

Tarra. Bronzom sa zaskvel Muslbes.
V pomerne veľkej výprave sa rátalo
aj s tým, že niekto prekvapí a zapíše sa medzi medailistov, ale nedočkali sme sa toho. Sklamali spomínaní strelci, ale aj veľa atlétov, ktorých
bolo na OH osemnásť! Ani vlani
bronzový na MS, Charfreitág, nedosiahol kladivom bližšie k medaile
ako na ôsme miesto. Sklamaní boli
aj Konopka, Bobková, Horák... Na
poprednejších miestach sme očakávali aj strelca Gönciho či plavkyňu Moravcovú. Nepresadili sa však
ako opory mnohých predchádzajúcich rokov, ostali bez finále. Nádej
sme vkladali aj do osemstovkárky
Klocovej či trojskokana Vaľukeviča.
Slabo šiel aj vodák Ostrčil - nedostal

sa do finále.
Ostatní mohli prekvapiť, veď náročné limity poprekonávali. Napr. džudista Pálkovács prehral už v prvom
kole. Veľa nedosiahli tenisti, hoci
niektoré zápasy Hrbatého a Cibulkovej boli kvalitné. Hantuchová i Husárová zaostali. Od viacerých sme nemohli veľa čakať už pred odchodom.
Možno svoje skúsenosti zúročia neskôr. Napr. Polák vo windsurfingu,
Kováčová v gymnastike, triatlonista
Šimko, vzpierač Kutlík, cyklisti Jurčo, Broniš, Valach, hoci Valach sa
blysol na ceste a Jurčo šiel slušne
časovku. Medzi slabších patrila aj
bedmintonistka Sládeková, zápasník Bátky, výškar Horák a niekoľkí
ďalší. S tým však bolo treba rátať.
O úspechu či neúspechu našej
výpravy sa môžu viesť polemiky,
no jej celkový úspech netreba
spochybňovať. Škoda, že sa neukázalo viac talentov. O budúcnosti však budú musieť porozmýšlať v jednotlivých zväzoch a
na Slovenskom olympijskom výbore. Pretože o stagnácii slovenského športu, od žiakov až po
reprezentáciu vieme už dlhšie.
Možno skúsenosti z Pekingu pomôžu.

Slovensko - Grécko 0:2 (0:0) v medzištátnom futbale

Nový tréner - stará prehra
Slovenská reprezentácia vo futbale stratila zase kus lesku. Prehrala na Tehelnom poli s Gréckom už pod vedením nového trénera Vl. Weissa v priateľskom zápase s
Gréckom 0:2 (0:0). Nič sa teda nezmenilo, nová metla nič nezamietla. Títo hráči akoby nemali o modernom
futbale ani základné vedomosti, sú nezohraní, pomalí,
nepresní a dať gól je pre nich veľkým umením. Nič neukázali. Ani rýchlosť, ani presnosť, spracovávanie lopty, dobíjanie šestnástky ani streľbu. Na štadióne bolo
ani na pohrebe: ticho sa ľudia bavili medzi sebou - kto
vie o čom, futbal ich nezaujal. Boli však slušní, iba raz
mužstvo - pri odchode - vypískali, no povzbudiť ho nebolo za čo celý čas.
Hra našich bola taká slabá, že pochváliť niet koho, nič
z moderny sa neobjavilo. Brankár pustil dva góly a iba
raz zabránil vyloženému gólu. Strední obrancovia na
čele so Škrteľom boli pri oboch góloch, krajní sa sotva raz-dvakrát pustili dopredu v úlohe falošných krídiel.
Ani krajní záložníci nepripravili útočníkom nijaké šance
a neprekvapili súpera. Kozákove presné prihrávky sme
nezaznamenali, Karhan sa snažil dirigovať a hoci bol
najstarší, za mladými v ničom nezaostal. Bol z našich
najlepší, ale sám. Hamšíka a Saparu predchádzali lepšie povesti než bola ich skutočná výkonnosť. Celá záloha sa zamerala najmä na obranné úlohy, ale ako sa uká-

zalo, ani v tom neuspela. Smerom dopredu to bolo ešte
horšie. Útočníci sa stratili, hoci bolo na trávniku až päť
útočne založených hráčov. Do priestoru bránky vystrelili iba dvakrát, hostia spolu deväťkrát. Vittek, Hološko,
Šebo, Šesták ani Mintál nesplnili svoje úlohy útočiacich
hráčov, rovnako však Kozák slabo dirigoval zo zálohy a
ani jeden zo siedmich záložníkov neohrozil bránku súpera, ale ani nepripravil možnosti pre útočníkov. Z nich
akoby ani jeden nebol vo forme, osobitne Hološko a Vittek. Takto sa skutočne nedá hrať a víťaziť. Tlak na súpera, hoci doma, sa vôbec neukázal a bojovnosť opäť
nebola na úrovni popredných profesionálnych hráčov.
Striedania priniesli na trávnik iba chaos a zhoršenie hry.
Nuž, radovali sa Gréci, ktorí tiež nepodali oslnivý výkon,
na našich to však bohato stačilo. Prekvapilo aj z ich strany, že sa nesnažili zvýšiť tempo a hrali len toľko, aby
zvíťazili. Boli však rozhodne futbalovejší, presnejší, lepší pri spracovávaní lopty a z troch šancí, ktoré mali, dve
využili. Tak, ako to má v modernom futbale byť. Slovensko: Senecký - Zabavník, Škrteľ, Ján Ďurica, M. Čech Hamšík (79. Švento), Karhan, Kozák (66. Mintál), Sapara (Šesták) - Vittek, Hološko (59. Šebo). Góly nám dal v
61. a 82. min. striedajúci Gekas, keď Gréci vyšachovali
stred obrany a skórovali. Pred 5000 divákmi dobre rozhodoval Fabian z Maďarska.

Zápasník nechcel medailu

Na OH sa často prihodia kuriózne situácie. Tentoraz sa odohrala pri odovzdávaní cien zápasníkov do 84 kg. Bronz získal Švéd Ara Abrahamian,
33-ročný rodený Armén, dvojnásobný majster sveta, ktorý získal na OH
v Aténach striebro. Postavil sa teraz na stupne víťazov, zobral medailu,
no potom sa otočil, nahnevaný odišiel, provokatívne položil medailu na
stred žinenky a zodvihol v päsť zovretú ruku. Cítil krivdu, že ho v semifinále poškodili talianski rozhodcovia, keď bojoval s Talianom Minguzzim
a podľa všetkého mal Švéd vyhrať. Možno mal aj pravdu, no MOV mu za
takéto správanie medailu odobral a nepridelil ju nikomu. Scénka bude
mať ešte dohru, lebo sa ňou budú ešte zaoberať aj príslušné disciplinárne komisie. Víťaz Minguzzi však za nič nemohol a nezaslúžil si také zneuctenie aktu.

Popularita nad laťkou

Jelena Isinbajevová, ruská skokanka o žrdi pripravila v Pekingu nevídané divadlo. Prekonala olympijský rekord 495 cm a potom napínala až
do tretieho pokusu, aby prekonala aj svetový - 505 cm. Je to fenomenálna skokanka, tak ako bol pred rokmi jej krajan Sergej Bubka. V Aténach 2004 vyhrala o šestnásť, teraz o 25 cm! Najväčšia súperka, Američanka J. Stuczynská popri nej vyzerala ako žiačka, hoci sa zastrájala, že
ju zosadí z trónu. Sebavedomá Jelena už prekonala svetový rekord tento rok štvrtý raz a teší ju prekonávať samu seba. Vravela, že sa môže dostať aj na 520 cm! Azda si to nechá až o štyri roky v Londýne, kde chce
rozhodne štartovať.

Dva rekordy z kategórie snov

Kto ho videl v Pekingu bežať 100 a 200 m, onemel úžasom. Usain Bolt zabehol neobyčajné časy, stovku za 9,69 bez najvyššieho úsilia a dvojstovku
za 19,30 sek, to je neuveriteľné. Patrí do skupiny jamajských atlétov, trénuje doma na ostrove s 2,7 miliónmi obyvateľov, ktorý vlastne patrí niekoľkým boháčom. Amerika ho neláka, hoci doma je nízka životná úroveň. Je z
mesta Trelawny kde žije, má 22 rokov. Po behu vraj ani nevnímal, že urobil
svetový rekord, no pridal aj druhý. Povedal, že prišiel zvíťaziť a to dokázal.
Že je rekordér, zistil po stovke až pri obiehaní čestného kola. So svojimi výkonmi opäť otvoril otázku, kde až sú hranice ľudských možností.
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Medailové vysvedčenie SR
TROJNÁSOBNÉ ZLATO
Michal Martikán, nar. 18. mája 1979 v Lipt. Mikuláši. Člen Dukly Lipt.
Mikuláš, patriaci do VŠC Dukla B. Bystrica. Tréner: otec Jozef Martikán.
Disciplína: vodný slalom C1. Bol na štvrtej olympiáde a z každej priniesol
medailu, čo je ojedinelé. V Atlante 1996 zlato, v Sydney 2000 striebro,
v Aténach 2004 striebro, v Pekingu 2008 zlato. Vyhral kvalifikáciu. V semifinále nazbieral 4 tr. body, vo finále ťukol na 19. bránke, no zakaždým
bol najrýchlejší. Vo finále po skvelej jazde vyhral o 1,96 sek. pred Britom
Florencom. Je štvornásobný individuálny majster sveta a dvojnásobný
majster Európy. Štyrikrát vyhral Svetový pohár. Najlepší športovec Slovenska 1996, 2006 a 2007. Je ženatý a má dcérku Tamaru.
Elena Kaliská, nar. 19. januára 1972 vo Zvolene. Členka Dukly Lipt. Mikuláš, patriaca do VŠC Dukla Ban. Bystrica. Tréner: Peter Mráz. Disciplína: vodný slalom K1. Štartovala na štvrtej olympiáde. V Atlante 1996 bola
19., v Sydney 2000 štvrtá, v Aténach 2004 zlatá a v Pekingu 2008 tiež
zlatá. Je najúspešnejšou ženou v histórii vodného slalomu. Teraz dominovala v kvalifikácii, vyhrala aj semifinále. Vo finále išla čisto a isto, zvíťazila o neuveriteľných 14,30 sek. Je aj majsterka sveta 2005 a štvornásobná majsterka Európy v rokoch 1998, 2002, 2004 a 2006. Šesťkrát
vyhrala Svetový pohár. Najlepšia športovkyňa Slovenska 2004. Je slobodná, vyniká mimoriadnou silou a mužským silovým štýlom jazdy. Zo
žien SR bola v Pekingu najstaršia.
Pavol a Peter Hochschornerovci, dvojičky nar. 7. septembra 1979 v
Bratislave. Členovia ŠKP Bratislava, patria do Strediska Min. vnútra SR.
Tréner: otec Peter Hochschorner. Disciplína: vodný slalom dvojice C 2.
Zúčastnili sa na tretej olympiáde a vždy zvíťazili. Roku 2000 v Sydney,
2004 v Aténach a 2008 v Pekingu. Boli najlepší v kvalifikácii, v semifinále druhí no vo finále opäť najlepší. Finále sa šlo na druhý deň, lebo jazdy boli prerušené pre búrku. Sú to neobyčajne cieľavedomí a húževnatí
muži. Sú dvojnásobní majstri sveta a deväťnásobnými víťazmi Svetového
pohára v rokoch 1999-2003 a 2005-2007. Celkovo vyhrali 25 pretekov
SP. Sú zatiaľ slobodní, žijú s priateľkami. Každoročne patria medzi najlepších športovcov SR.
DVE STRIEBORNÉ
Zuzana Štefečeková, nar. 15. januára 1984 v Nitre. Členka ŠKP Bratislava, patriace do Strediska Ministerstva vnútra SR. Tréner Branislav
Slamka. Disciplína: streľba-trap. Na OH v Pekingu bola nováčikom a
striebrom prekvapila. Je prvou ženou, ktorá v streľbe vybojovala pre SR
na OH medailu. V semifinále bola prvá, no vo finále o jedno miesto klesla
a zaostala o dva body. Predstihla ju Fínka Mäkeläová. Zuzana je v trape
držiteľkou bronzových medailí z MS aj ME žien. Štyrikrát vyhrala preteky
Svetového pohára a je aj akademickou majsterkou sveta i víťazka univerziády 2007. Roku 2006 utvorila svetový rekord žien 96 b. Čerstvá absolventka zdravotníckej VŠ, slobodná.
Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, rýchlostní kanoisti v K4 na 1000 m. Traja narodení v Komárne, jeden v Pod.
Biskupiciach. Členovia ŠKP Bratislava, patriaci do Strediska Ministerstva vnútra SR. Ich trénermi sú Tibor Soos a Pavel Blaho. Majú bronzovú
medailu z OH 2004 v Aténach. Richard okrem toho šesť zlatých z MS a
desať z ME. Michal osem zlatých z MS a jedenásť z ME. Vlček šesť zlatých z MS a desať z ME. Tarr šesť zlatých z MS a desať z ME. Medaila sa
od nich v Pekingu čakala. Vyhrali rozjazdu a postúpili priamo do finále.
Bronz zo zápasenia
David Muslbes, zápasník v kráľovskej disciplíne do 120 kg vo voľnom štýle sa narodil vo Vladikaukaze v Rusku 28. 5. 1972. Je gruzinského pôvodu a členom Dunajplavby Bratislava patriaceho do Národného športového centra. Tréneri sú: K. Dedegkajev a R. Kertanti. Na
OH v Sydney 2000 ešte v drese Ruska získal zlato. Je dvojnásobným
majstrom sveta a šesťnásobným majstrom Európy. Od roku 1992 reprezentoval Rusko ako člen CSKA Moskva. Je absolventom dvoch vysokých škôl (právo a banské inžinierstvo). Manželka je profesorka a
prednáša cudzie jazyky. Má 9-ročnú dcéru Tamaru. Slovenské občianstvo získal v roku 2007.

Bola to Pelpsova olympiáda
História sa často pýta: čia to bola
olympiáda v roku iks? A odpoveď
nebýva ťažká. Na každej sa zrodí
niekto vynikajúci, ktorý o hlavu preskočí ostatných. Tentoraz to bol v
Pekingu 23-ročný Američan z Boltimore (nar. 30.6.1985), plavec, ktorý nechal v tieni aj také rekordy, ako
bol svetový mužov na 100 m, či ďalší ženský v podaní ruskej skokanky
o žrdi. Michael Phelps sa totiž stal
s ôsmimi medailami nielen najlepší
v Číne, ale on je aj najúspešnejší v
histórii OH so 14 zlatými medailami,
ba mnohí ho pasujú do úlohy najlepšieho športovca všetkých čias. Tré-

nerom je Bob Bowman, obaja rodičia sú plaveckí tréneri, no mama
s otcom nežijú. Jeho vzostup bol
úžasný. Na OH 2004 - 6 zlatých a
dve strieborné. Teraz v rade osem
zlatých a z nich sedem vo svetových
rekordoch a jedna v olympijskom.
Nebol to však iba čínsky výstrel.
Náš hrdina získal už roku 2003 na
MS tri zlaté, o rok neskôr štyri, potom päť a roku 2007 v príprave na
Peking sedem! Tam dosníval svoj
veľký sen.
Zrejme ide o výnimočného mládenca, ktorý má ešte výnimočnejší talent a vôľu, vraj najväčšiu zo všet-

kých športovcov. Zasvätil život iba
vode. Sám o tom povedal: „Ja iba
jem, spím a plávam, nič iné.“ Je to
recept na víťazstvá? Zrejme kus z
neho, pretože kto chce niečo dokázať, musí sa svojmu odvetviu venovať 24 hodín denne. On je už ráno
o 6:00 v bazéne. A okrem vôle musí
mať talent, a to veľký, neobyčajný.
Viacerí skúšali jeho metódy, no nedostihli ho, nemajú toľko talentu. Michael začal plávať ako sedemročný,
keď mal 15 už bol členom olympijského družstva USA a hneď utvoril
vo svojej kategórii svetový rekord.
Jeho charakteristikou je, že je silný vo všetkom čo s plávaním súvisí.
Má skvelú postavu s dlhším trupom
a kratšími nohami. Rozpätie rúk pri
výške 193 cm dva metre a štyri centimetre. O 10 cm viac než iní. Je silný psychicky, zo všetkým sa vysporiada. Má neobyčajne pohyblivé
kĺby a chodidlá č. 48. Do toho skvelé srdce, ktoré prepumpuje za minútu 30 l krvi. Dvakrát toľko než priemerný muž a viac ako ostatní plavci.
Pozerá na medaily a vraví: „Iba sa
usmievam, keď si spomeniem, ako
mi učiteľka v škole hovorila, že nič
nedosiahnem a nič zo mňa nebude.
Vidíte, aký je život.“
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O Z V ENY
Nahnevaný Gönci
Strelec Jozef Gönci (34 r.), náš
dvojnásobný bronzový z minulých
OH odchádzal z Pekingu nahnevaný. Dosiahol mizerné výsledky. Raz
bol šestnásty a raz až 37. V rozhovore pre Šport povedal, že na ďalšie
OH už nepôjde. A vraj urobil chybu,
že po OH v Aténach zostal na Slovensku, pretože podmienky sa nezlepšili. Nemá to hlavu ani pätu, na
rozdiel od zahraničia sa naši strelci musia starať sami o seba, nemajú
halu na zimný tréning ani iné potrebné zabezpečenie. Jozef už získal 84
medailí zo svetových podujatí, patrí k
najúspešnejším športovcom Slovenska a chcel ich do OH 2012 získať
aspoň 100. Plány však po neúspechu zmenil. „Muselo by sa stať niečo zázračné, aby som šiel ešte na
ďalšiu olympiádu,“ povedal. Možno
je to iba bolesť z prehry a ešte si to
pred Londýnom rozmyslí.

Smoliar M. Tešovič
Náš vzpierač Martin Tešovič (33 r.),
trojnásobný majster sveta v hmotnosti do 105 kg, bol na svojej tretej
olympiáde. Pred štyrmi rokmi v Aténach nezdvihol základ v trhu a nemohli ho klasifikovať. Smola. O to
viac sa tešil na Peking, no deň pred
otvorením OH si na tréningu poranil
šľachu v stehne. Chcel však štartovať za každú cenu, nastúpil, no po
niekoľkých minútach aj skončil bez
toho, aby zasiahol. Chcel skúšať,
no nešlo to, o odstúpení rozhodlo
už rozcvičovanie, noha hrozne bolela, o vrcholnom výkone sa nedalo ani uvažovať. Športové nešťastie.
Lekár štart nedoporučoval, no zakázať ho nemal právo. Martin veľmi
chcel, no zranenie je skutočne vážne. Možno aj dobre sa stalo, veď
liečenie bude trvať až šesť týždňov.
Štvorročné úsilie športovca aj takto
vie výjsť nazmar.

Smútok dvoch sestier
Aj naše atletické dvojičky, Jana a
Dana Velďákové, narodené 3. júna
1981 mali na OH nevídanú smolu. Od Janky sme čakali v skoku
do diaľky azda prekonanie rekordu Murkovej z roku 1984, od Danky zase aspoň útok na slovenský
rekord v trojskoku. Nič z toho sa
nemohlo splniť, očakávania uleteli.
Trojskokanka mala hneď v kvalifikácii tri neplatné pokusy a samozrejme vypadla. To isté sa prihodilo aj
sestre v skoku do diaľky. Takisto neprešla kvalifikáciou a takisto nemala platný ani jeden pokus. Pritom sú
to už skúsené dievčatá, boli vo finále na MS v Osake a pri dobrej konštelácii hviezd sa to mohlo stať aj teraz. Prišlo však sklamanie, ktoré je
raritou v celej histórii olympijských
hier. Dvojičky bez platného pokusu.
To by nebol očakával nikto, ani najväčší pesimista.

Keď ujde finále
Niekto hromží, že neprejde cez
kvalifikáciu, niekto zase plače, že
mu ušlo finále. To sa prihodilo Lucii Klocovej, 24-ročnej osemstovárke. Bola už na OH v Aténach 2004
a skončila na deviatom mieste. Čakalo sa od nej, i sama si dávala taký
cieľ, urobiť si osobák, dostať sa do
finále a hádam prekonať aj slovenský rekord Sedlákovej z roku 1987
s hodnotou 1:58,37 min. Nič sa z
toho nesplnilo. „Som sklamaná na
celej čiare, zbabrala som to“ hovorila po dobehnutí a všetko aj vysvetľovala. V rozbehu stačilo predbehnúť
jednu súperku a bolo by priamo finále, no bola štvrtá. V semifinále však
skončila trinásta a aj keď len 19 stotín od finále, sklamanie bolo veľké. Také sú však olympijské hry, ba
taký je šport vôbec. Záleží vždy na
desiatkach maličkostí, ktoré musia
byť priaznivé, keď má byť športovec
spokojný.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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