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Putování po Slovaãi
Za devatero horami a devatero fiekami leÏí
planina zvaná MuráÀská. Pojem MuráÀ
zavání v âesku vÛní exotiky, a to pfiesto, Ïe
tu nehovofiíme o druhém konci svûta, ale o
geografickém celku na území kdysi
spoleãného státu, sousedního Slovenska.
Také pod pojmem planina si nelze
pfiedstavovat nekoneãnou prérii ãi nûco jako
uherskou pustu. Jedná se v podstatû o
vápencov˘ horsk˘ hfieben prodûravûl˘
krasov˘mi jevy jako jsou závrty, propasti a
kolmé útesy. K exotickému nádechu v‰ak
spí‰e pfiispívá odlehlost tohoto kraje,
pobytové stopy nejvût‰í evropské ‰elmy -
medvûda hnûdého, pfiípadnû vlãí zavytí, ale
i to, Ïe tu mÛÏete putovat tfiebas nûkolik dní
bez kontaktu s civilizací v podobû osady
nebo vesnice.
K hojnûji nav‰tûvovan˘m místÛm zde patfií

znám˘ MuráÀsk˘ hrad, nejv˘‰e poloÏené
opevnûné stfiedovûké sídlo tohoto druhu na
Slovensku, nyní rozsáhlá ruina vypínající se
vysoko na skalnatém ostrohu nad fiíãkou a
obcí nesoucí jméno, jak jinak neÏ, MuráÀ.
Vesnice pÛsobí dojmem chronicky ospalého
zapadákova. Ale ty tam jsou ãasy, kdy bylo
znaãnû nejisté, Ïe v prodejnû nakoupíte to
základní, peãivo a chleba, a pivo v zaplivaném
v˘ãepu se známému nápoji podobalo
vzdálenû snad jen barevn˘m odstínem. Dnes
jen na návsi funguje nûkolik hospod,
nároãnûj‰í mÛÏe zavítat do penzionu,
nakoupit potraviny není problém.
·iroké údolí fiíãky nás zavede aÏ do

okresního mûsta Revúce, ba je‰tû dál do
gemerského kraje. Lemují je pfiíkré stránû s
hfiebeny, z nichÏ kaÏd˘ je planinou. Tím je
fieãeno, Ïe vrchol toho kterého hfiebene je
jakoby ofiíznut˘. Nenajdeme tu potoky ani
prameny. Tato místa jsou na povrchovou

vodu chudá. Poznáte to s jistotou aÏ kdyÏ se
nahoru vy‰krábete. Zezdola, z údolí, vypadají
i taková Ple‰ivecká ãi Silická planina pouze
jako v˘razné kopcovité útvary. Jejich
nadmofiská v˘‰ka, ale jiÏ zdaleka nemÛÏe
konkurovat zmínûné Muráni dosahující bûÏnû
pfies 1100 m n. m. V‰ak jiÏ se také nacházíme
v jihov˘chodní ãásti Slovenského rudohofií,
nejrozsáhlej‰ího to horského celku
táhnoucího se ve smûru západ-v˘chod v
délce bratru sto padesáti kilometrÛ. Tato
jeho ãást tvofií takzvan˘ Slovensk˘ kras.

Území, kde mají  podzemních bludi‰È a
jeskyÀ na rozdávání. Ale známá a
prozkoumaná je z nich pouze ãást. A z té je
opût jen men‰í ãást pfiístupná vefiejnosti.
Mezi  nejznámûj‰í jeskynû patfií Ochtinská
aragonitová. Je zdobená bûlostnû záfiiv˘mi,
jakoby právû rozpukl˘mi „kvûty“ a dal‰ími,  z
jehlic, brãek a v˘honkÛ utkan˘mi ornamenty.
V‰e pochopitelnû z aragonitu,
modifikovaného uhliãitanu vápenatého.
Opomenout rozhodnû nelze slavnou

Domicu, barvami ne‰etfiící jeskyni s tajemnou

fiíãkou protékající do sousedního maìarského
podzemí.
Pro romantiãtûji zaloÏené turisty se nabízí

jeskynû Krásnohorská, kterou náv‰tûvník
prozkoumá ovû‰en nefal‰ovanou
speleologickou v˘strojí.
K poznání, Ïe se blíÏíte k hranici s Maìarskou

republikou nemusíte nahlíÏet ani do mapy.
Staãí sledovat stále ãastûj‰í dvojjazyãné
nápisy a konverzaci kolemjdoucích. AÏ na
v˘jimky se v‰ak ãlovûk spolehlivû domluví
slovensky. Pfiib˘vá také romské populace. A
tak charakter a úroveÀ jednotliv˘ch obcí jsou
velmi rozdílné. V zorientování nepomÛÏe ani
slavná historie té které z nich. Tak kupfiíkladu
poãetná vesnice se tfiemi klá‰tery, dvûma
kostely a zfiíceninou hradu nemá, prosím
pûknû, krãmu s televizí. A co si pak má
na‰inec narychlo poãnout, nechce-li pfiijít o
finále mistrovství svûta ve fotbale? Nakonec
je vdûãn˘ za maìarsky komentovan˘ pfienos
v hospÛdce daleko men‰í vesniãky sousední
s pouhou jednou kostelní vûÏiãkou.
Atmosféra je v‰ak pohodová, aÏ na to, Ïe
v‰ichni fandí, z jak˘chsi neznám˘ch dÛvodÛ,
tûm druh˘m, tedy ·panûlÛm. Ale to uÏ by
chtûl ãlovûk asi opravdu moc.
Celkovû náv‰tûvníka tohoto kraje pfiíjemnû

pfiekvapí vstfiícnost a ochota, se kterou se
âech na Slovensku setkává. Pfiíjemné je i
zji‰tûní, Ïe pfii tom na rodné fieãi domorodce
nezáleÏí. Ale stejnû, pfiiznám se, sly‰et
zpûvnou sloven‰tinu je pfieci jen nûco jako
zaposlouchat se do dávné melodie, kterou
nosíte stále v sobû. Melodie, která vám
pfiirostla k srdci. A obãas se neubráníte tomu
si ji i zanotovat.

-miroslav petr- ©
ãervenec 2010

***

Sesterská restaurace se nachází 2 km od uherských hranic v obci

Dlhá Ves Foto: Miroslav Petr

To nemûli panu ministrovi dûlat…
Prost˘ lid se dovûdûl, Ïe si Ïije nad pomûry a Ïe si musí
utáhnout opasek. Tak dlouho se to vtloukalo lidu do hlavy aÏ
tomu lid uvûfiil a zvolil si vládu rozpoãtové zodpovûdnosti.
Ta potvrdila, Ïe si lid uÏ nebude moci dovolovat tolik
skotaãení jako doposud, ale Ïe se u‰etfií aÏ nûkdy v roce 2016.
To uÏ moÏná bude u moci nová vláda. TakÏe opût holub na
stfie‰e…
Podobné klíny se stfiídav˘mi úspûchy vtloukají do hlavy

sv˘m oveãkám politici z rÛzn˘ch zemí, z rÛzn˘ch politick˘ch
stran a na rozliãné úrovni. Jedním takov˘m pazourkem,
kter˘ opracovával na‰e mozkové závity byla propagace HST
neboli Harmonized Sales Tax. Tato harmonizovaná daÀ
pfiesnû splnila svÛj úãel. Tentokrát politici skuteãnû
nezklamali. Je to nûco jako stroj na kopání do zadní ãásti tûla,
jak se vyprávûlo je‰tû v ‰edesát˘ch letech. Toto zafiízení totiÏ
dûlalo v‰echno: bylo velice nákladné, mûlo relativnû nízkou
spotfiebu, malé rozmûry - jenom nekopalo tam, kam mûlo.
Harmonizovaná obchodní daÀ by se tedy mûla spí‰e jmenovat

Neharmonizovanou. Tak jako kdosi prohlásil, Ïe ãínská
Kulturní revoluce by se mûla jmenovat Nekulturní.
KdyÏ totiÏ GST zaãala b˘t koneãnû únosná a místo

nepfiehledn˘ch sedmi procent se stala pûtiprocentní, tak nám
mocní v Ontariu zavedou pro zmûnu dal‰í prvoãíslo - ‰Èastnou
tfiináctku. Pr˘ aby se nám lépe poãítalo.
Aby se lid moc neboufiil, tak se to udûlalo na kanadsk˘ státní

svátek. Nikdo tedy nevûdûl, jak to funguje, obchody byly
zavfiené a kasy se pfiedûlávaly. Zmaten jsem byl i já a tak jsem
zavolal na ãíslo, kde dávají informace o této reformû a
dovûdûl se, Ïe to není zdaleka tak jednoduché. Z pfiedplatného
se bude nadále platit pûtiprocentní daÀ, ale inzerenti budou
platit 13 procent. JelikoÏ ke zmûnû do‰lo v polovinû roku, tak
vlastnû se úãetnictví musí rozdûlit na ãtyfii ãásti. To, co se
platilo jako GST za inzerci a pfiedplatné v první polovinû
roku 2010 a co se platilo jako HST v druhé polovinû: pût
procent za pfiedplatné a 13 procent za inzerci. Z telefonátu
jsem rychle usoudil, jak se nám opût Ïivot zjednodu‰il. CoÏ
mi potvrdil veãer v restauraci, kdy na úãtu místo GST a PST
bylo tfiikrát HST. A proto na‰í vládû dík!
O pár dnÛ pozdûji pfii‰la federální vláda s dal‰í perlou.

Nejprve federální ministr spravedlnosti Rob Nicholson
vyjasnil plán, za kter˘ by se ani Jára Cimrman nemusel
stydût. V Kanadû je pr˘ málo kriminálÛ a proto je potfieba

proti zloãinnosti bojovat rozhodnûj‰ími prostfiedky. Na dotaz
CBC, jestli nestaãí to, Ïe kriminalita klesla za posledních
deset let o 17 procent, odpovûdûl ‰alamounsky, Ïe je stále
vysoká.
O pár dnÛ pozdûji záfiil podobn˘m zpÛsobem státní pokladník

Stockwell Day. Pfiipravil si pohádku, jak vláda bude ‰etfiit.
Tu v‰ak na tiskové konferenci nestaãil dokonãit. Novináfi‰tí
ãmuchálkové, nezbedové a diletanti se ho hned zeptali, jestli
do svého ‰etfiení zapoãítal ty dvû miliardy dolarÛ za reformu
vûzeÀského systému. Stockwell Day se chvíli kroutil a pak
zaãal vysvûtlovat, jak je tato reforma nutná. Na dotaz, proã
investovat neuvûfiitelné peníze do nûãeho, co funguje, pfii‰el
s je‰tû lep‰í teorií neÏ Nicholson. Podle nûj pr˘ ta viditelná
kriminalita klesá, ale neviditelná stoupá. Od neviditelné
kriminality je uÏ jen kousek k nûãemu, ãemu se fiíká viditelná
paranoia.
To pfiece jen nemûli tomu hodnému ãlovûku dûlat, vÏdyÈ16.

srpna 2010 oslaví ‰edesátku a takhle mohou jeho skvûlé
humanistické plány pokazit.

Ale‰ Bfiezina
***


