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O t á z ka č . 1:

Od novembra 1989 si na Slovensku aj v Čechách pripomíname
udalosti spojené so zmenou života
spoločnosti. Táto zmena je, pravdaže,
spojená aj s ľuďmi, ktorí za ňou stáli. Ich plejáda by nebola úplná, keby sme medzi nimi (hoci
už nie je medzi nami) nevideli politika Alexandra Dubčeka. Muža, ktorý sa po mnohých rokoch
mohol vrátiť do verejného života a snažiť sa o jeho nápravu.
Paradoxne, v ďalší novembrový deň dotĺklo jeho srdce v pražskej nemocnici na Bulovke po doteraz nie úplne vyjasnenej
automobilovej nehode.
Aký je presný dátum spomínaného smutného dňa, od ktorého nás delí štvrťstoročné jubileum a ktoré nás viedlo
k tomu, že sme si zaspomínali na tvorcu „politiky s ľudskou
tvárou“ v rozhovore so spisovateľom Ľ. Juríkom?

O t á z ka č . 2:

Neskôr si postavili aj spoločenskú halu s katolíckym kostolom, školu, obchod a udržiavali bohatý spoločensko-kultúrny život. Jeden druhému si
pomáhali, aby dokázali v ťažkých podmienkach
prežiť. V čase najväčšieho rozkvetu dedina mala
približne 150 obyvateľov. Žili tu v svornosti slovenskí katolíci, evanjelici, baptisti, jehovisti, komunisti atď.
Tu boli v podstate všetci na jednej lodi, preto držali spolu. No
časom prichádzali na to, že ľahšie sa im bude žiť a pracovať vo
fabrikách na juhu provincie, veď aj ich deti budú mať šancu
na lepšie vzdelanie. Začali sa preto postupne pomaly sťahovať
hlavne do okolia Toronta alebo Windsoru.
O ktorej zaniknutej rýdzo slovenskej dedine vo vzdialenej
kanadskej provincii Ontário hovoria predchádzajúce riadky a reportáž Pavla Stacha?

O t á z ka č . 3:

„Život často prinesie to, že človek má nápady a
nemôže maľovať, lebo má iné povinnosti. A naopak. Má čas na maľbu a nápady nie sú dostatočne zrelé. Múza je totiž často veľmi plachá. Dôležité je udržiavať sa takpovediac v umeleckej kondícii, mať dostatok energie, keď príde ten nápad.
Poviem to na príklade. U mňa platí to, že keď
dostanem knižku na ilustrovanie, tak je tam nejaký konečný termín a ja si musím rozvrhnúť čas, lebo knižka
je náročná vec. Kým to prečítaš a urobíš si poznámky, tak to
chvíľku potrvá. Občas sa ma prekvapene niekto spýta: „Ty tak
podrobne čítaš knižku, ktorú ideš ilustrovať?“ Tak mu úprimne poviem, že u mňa to bez toho nejde. Pri čítaní si robím poznámky, aké sú tam napríklad zvieratká, či je chlapček blondín a dievčatko čiernovláska, no a potom si môžeš domyslieť
ďalšie veci a pustiť fantáziu na špacír.
Takto odpovedá na otázku – Ako si maliar a zároveň ilustrátor volí momentálny objekt svojej tvorby? – jubilujúci Martin Kellenberger. Napíšte aspoň tri knižné tituly, ktoré tento
invenčný umelec dotvoril svojimi nápaditými ilustráciami?

Pokojné sviatky
a príjemné prekvapenie!
Každý záver roka je trochu iný, no predsa je veľmi
podobný tým starším v rade. Zrazu máme pocit, že sme
ešte čosi chceli a mali stihnúť, niečo veľmi dôležité sme
„nahryzli“, načali a... už to v posledných okamihoch Silvestra (hoci je aj pracovným dňom) nestihneme dotiahnuť do pôvodne zamýšľanej bodky. Aj z tohto, zrejme,
pramenia novoročné predsavzatia, sľuby a plány. Je pozitívne (ba až hojivé), že ich kladieme pred pomyselné
horizonty našich snažení, sú priam svetielkami na konci
– a či skôr na začiatku! – tunela otvárajúcej sa „dvanásťmesačnice“. Aj v magazíne SLOVENSKO, ktorý v roku
2018 vstúpi do zrelej štyridsaťročnice svojej zmysluplnej
existencie, sme naplánovali viaceré zmeny, ktoré do Silvestra doladíme a s jarným číslom „sprevádzkujeme“.
Hoci napríklad webovú stránku, prístup cez sociálne
siete a... Viac neprezradíme. Radšej príjemne prekvapíme. Určite ste v každom predchádzajúcom čísle sledovali súťažné otázky na tejto strane. Ešte raz pozorne prečítajte články na stranách ďalších – súťaž aj šanca
získať HODNOTNÉ CENY sa dostávajú do vrcholného bodu svojho (a nášho spoločného) putovania! Hneď
vedľa je štvrtá trojica otázok celoročnej VEĽKEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE. Odpovede na ne poskladajte
dokopy s predchádzajúcimi, prípadne ich ešte raz skontrolujte (opakovanie je matkou múdrosti a k článkom
v našom magazíne sa oplatí vrátiť kedykoľvek) a všetkých
dvanásť pošlite na adresu redakcie a či elektronicky na
adresu redakciaslovensko@gmail.com. Budeme čakať
do konca januára 2018 a potom spomedzi správne odpovedajúcich vylosujeme trojicu výhercov, ktorým potom s radosťou pošleme ceny. Bude to symbolický „štartovací balíček“ obsahujúci niekoľko hodnotných kníh
z Vydavateľstvo Matice aj s venovaniami ich autorov
a ilustrátorov. Na jar v samostatnom článku uverejníme
mená výhercov aj správne odpovede. Ba odštartujeme
aj ďalšiu celoročnú súťaž!
Vážení čitatelia magazínu SLOVENSKO, úprimne
ďakujeme, aj za vydavateľov (Maticu slovenskú a Neografiu, a. s.), za celoročnú priazeň a prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa mieru v duši
i zdravia v tele, ako aj šťastie a úspechy v celom roku
„zaguľatenom“ číslicou 8 na jeho konci. Peknú bielu zimu, nech táto farba napĺňala vaše srdcia a duše.
No a mysle príjemné čítanie nasledujúcich strán. Až
do najbližšieho stretnutia na jar 2018, keď prinesieme ďalšie...
Igor Válek, šéfredaktor
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