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TLMAČE – V utorkový pod-
večer 5. apríla sa v MsKS na Lip-
níku objavilo skutočne niečo oje-
dinelé. Národné kozácke piesne, 
a to dokonca s pravými Don-
skými kozákmi. Slovo „kozák“ 
s najväčšou pravdepodobnosťou 
pochádza z turkického slova ka-
zak a znamená slobodný človek 
alebo aj dobrodruh. A taká je aj 
kozácka hudba. Slobodná, nezá-
vislá, prudká a mierna ako rieka 
Don. 

Predviedli to kozácki hudobní-
ci z Rostova – vokalista Alexan-
der Dzalashov a spoluvokalista aj 
akordeonista Grigoriy Polovin-

ka. V ich hudobno-speváckom 
prejave bolo cítiť náležitú hrdosť 
k predkom, ku kozákom, ktorí 

pôvodne patrili medzi zbojníkov 
a utečencov a ktorým až Katarína 
II. podarovala vlastnú zem.

Plagát pôvodne uvádzal, že na 
koncerte budú použité: akordeón, 
gitara, balalajka, perkusie (do-
plnkové hudobné bicie nástro-
je). Ako však prezradil manažér 
projektu Ľubomír Pukša, (pôvo-
dom rodák z Levíc, ktorý sa do-
stal až k Donu), z pragmatických 
dôvodom diváci nevideli naprí-
klad balalajku. Colníci ju jedno-
ducho nepustili pre jej hodnotu 
cez hranice. 

Záver patril dvom najznámej-
ším ruským piesňam – Kaťu-
ša a Kalinka, ktoré rozospievali 
a takmer roztancovali celé pub-
likum (minimálne detských divá-
kov), ktoré bolo vďačné za taký-
to „výchovný koncert“. 

ŠTEFAN RÁCHELA

* Ako sa vám páčia psiarske 
HOVORY O VÍNE?

- Psiare sú síce malá dedinka. 
ale s bohatou históriou, a žijú tu 
veľmi dobrí ľudia. Na pôde Ci-
sárskej kráľovskej akadémie som 
sa stretol aj s našimi dvoma ab-
solventkami, ktoré ma veľmi mi-
lo privítali. Pospomínali sme si 
na časy, ktoré sme spolu strávili 

v 80-tych rokoch. Myslím si, že 
Psiare pri 300 obyvateľoch ži-
jú veľmi pekným kultúrnym ži-
votom. Vedenie sa stará aj o iný 
duchovný obzor svojich spolu-
občanov. Aby nežili len prácou 
a starosťami, ktoré nás všetkých 
v týchto rokoch sprevádzajú. 

*Ako vnímate vývoj sloven-
ského vinohradníctva a ovoci-
nárstva?

Nás celkovo trápi nielen otáz-

ka vinohradníctva, ale aj poľno-
hospodárstva, ktoré bolo na vy-
sokej úrovni. Ja som to zažil, 
keď prichádzali Rakúšania na 
náš školský majetok a čudovali 
sa, ako tu vinohradníctvo prospe-
ruje. V určitom období nastúpi-
la generácia ľudí, ktorí tvrdili, že 
poľnohospodárstvo netreba, pre-
tože všetko sa dá doviezť. Minu-
lý rok, kedy bola neúroda nielen 
na Slovensku, ale prakticky na 
celom svete, ukázal, že to nie je 
správna cesta. Že je lepšie, keď 
sme sebestační v pestovaní obil-
nín, cukrovej repy i zemiakov. To 
platí aj o vinohradníctve a ovoci-
nárstve. Na jednej strane naše 
ovocinárstvo upadá, z východné-
ho Slovenska k nám takmer vô-
bec nechodia žiaci študovať ten-
to odbor, čo je na škodu veci.

*Klesli počty vinohradov, ví-
na dovážame...

Pred 20-timi rokmi tu bolo 20 
tisíc hektárov vinohradov. Dnes 
sa hovorí o polovičnej, niekto-
rí ešte o menšej výmere. Víno sa 
k nám dováža z celého sveta, ale 
kvalitou nezodpovedá mnohokrát 
našim vínam. Na druhej strane je 
tu skupina mladých podnikate-
ľov, ktorí vínu rozumejú, radi ho 
pijú a vedia o ňom aj rozprávať. 
Pri víne sa dajú viesť filozofické 
dišputy i obchodné rokovania. 
Myslím si, že národ sa naučil piť 
tento ušľachtilý nápoj. Je určite 
zdravší ako všetky iné alkoho-

lické nápoje. A jeho výroba je na 
vysokej úrovni. Na to naša škola 
pripravuje odborníkov. V budú-
com školskom roku chceme učiť 
aj someliérov, ktorí dokážu víno 
predstaviť a porozprávať o ňom 
aj z hľadiska gastronomického.

* Má podľa vás naše vino-
hradníctvo a vinárstvo budúc-
nosť?

- Na budúcnosť vplývajú rôz-
ne faktory. Naši predstavitelia by 
sa mali nad tým zamyslieť. Je to 
aj otázka zamestnanosti. Naše vi-
nohrady ležia v okrajovej oblas-
ti, preto sú tamojšie vína buket-
nejšie ako vína z južných oblasti, 
ktorú majú inú charakteristiku. 
Pokiaľ sa stretávame s vinármi 
z iných krajín, často sú prekva-
pení, aké vína sa dokážu na Slo-
vensku vyrobiť. Sú to špecifiká, 
ktoré iné krajiny nemajú. To je 
prednosť nášho vinohradníctva.

Myslím si, že budúcnosť vi-
nohradníctvo má. Ale v niekto-
rých oblastiach, najmä ma vý-
chodnom Slovensku je výpadok 
jednej generácie odborníkov. To 
bude treba nejako nahradiť. Ten, 
kto sa dá do služieb vinohradníc-
tva v tomto období, myslím si, že 
nespraví zle, že nebude ľutovať. 
Bude na trhu práce hľadaný, ne-
bude mať zo svojej práce nielen 
radosť, ale aj ekonomický osoh.
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*Čím žila vaša skupina v po-
slednom období?

- Skupina MadDogX dosiahla 
za celkom krátke obdobie dosť 
zaujímavé úspechy. Vydala maxi 
singel v špičkovom štúdiu, ktoré-
ho majiteľom je známy rockový 
gitarista svetového formátu Ro-
land Grapow (ex-Helloween, te-
raz Masterplan). Producentsky 
viedol nahrávanie gitarista Hen-
ry Tóth (Elán). Krstnou mamou 
maxi singla zaregistrovaného aj 
v agentúre SOZA pod evidenč-
ným číslom 1729-001-2, bola 
speváčka Patrícia Vittek (manžel-

ka futbalistu Roba Vitteka). 
Ďalší úspech zaznamenali 

chlapci prebojovaním sa na pô-
vodom nemecký medzinárodný 
festival rockových talentov Local 
Heroes v Maďarsku, v Päťkostolí 
(Pécs), kde ako jediní zastupovali 
Slovensko. 

*Zúčastňujete sa aj na bene-
fičných podujatiach.

MadDogx hral na benefičnom 
koncerte v Budapešti, usporiada-
nom na podporu oblastí zaliatych 
červeným bahnom a ľudí postih-
nutých touto vážnou katastrofou. 

V Leviciach sa 23. januára 
konal benefičný koncert pre du-
ševne postihnuté deti „Objatie 
tónov“, aj na tomto sa skupina 
predstavila spoločným vystúpe-
ním so spoluorganizátorkou pod-
ujatia, speváčkou Patríciou Vittek 
a ďalšími známymi osobnosťami 
a skupinami našej populárnej roc-
kovej scény. 

Skupina sa ukázala aj ako 
predskokan rôznych domácich 
i zahraničných hudobných telies 
na množstve festivalov či v zná-
mych kluboch. V práci im začí-

najú pomáhať niektorí známi slo-
venskí aj maďarskí umelci, ale aj 
slovenské, maďarské i české rá-
diá. Na Slovensku sú to zatiaľ 
rádiá Patria, Hornet, RockDivi-
sion.

*Čo nové chystáte?
- Na 8. mája 2011 máme dohod-

nutý hodinový rozhovor v Slo-
venskom rozhlase. Z maďarských 
rádií by som spomenul Forrás rá-
dió, Kék Duna rádió, Z-rádió, 
Laza rádió, v Čechách je to Fajn 
Rock Music a dokonca sa niekoľ-
ko dní držala skladba „I Would 
Like To Stay“ na 3. mieste naj-
počúvanejšieho hudobného por-
tálu bandzone.cz. Nedávno boli 

chlapci oslovení na spoluprácu aj 
nemenovanou českou TV stani-
cou. Dostala prísľub nahrania no-
vého videoklipu, samozrejme po 
jeho nakrútení a následnom do-
daní. O skupine bolo možné dočí-
tať sa aj v niektorých časopisoch 
ako sú Život, Nový čas, Metro-
pola, Pohronie, Delta atď. Naj-
novšia pozitívna správa týkajúca 
sa kapely je dohoda s agentúrou 
FORZA, ktorá sa rozhodla vydať 
debutový album tejto formácie 
už v apríli. Producentom CD bu-
de opäť Henry Tóth a nahrávať sa 
bude v štúdiu Rolanda Grapowa, 
ktorý bude zároveň aj hudobným 
režisérom projektu. 

Od začiatku tohto roka sa sku-
pina zaradila pod krídla známej 
agentúry elóKONCERT, ktorá za-
stupovala na Slovensku i v iných 
okolitých krajinách také hviezdy 
show businessu, akými sú sku-
pina Iron Maiden, Alphavil-
le, Bryan Adams, Vanessa Mae, 
Omega a mnoho ďalších. Strán-
ku skupiny si môžete pozrieť na 
www.mdx.sk, alebo na facebo-
oku pod názvom maddogx. 

Riaditeľ SOŠVO Slavomír Zoch so Silvestrom Köntöšom, ktorý na 
škole maturoval v roku 1955. Foto: -šr-

Skupina MadDogx vystúpila v januári t.r. na benefičnom koncerte 
Objatie tónov v levickom DK Družba. Foto: -šr-

CSABA TOLNAI

Dnes sa vraciame opäť k Mlyn-
skej ulici, tentoraz na stranu tzv. 
Balassovej brány. Na zábere 
z roku 1929 (obrázok č. 1) vidí-
me rozoberať strechu na zástav-
be domov, ktorá bola pristava-

ná k chátrajúcemu mestskému 
opevneniu (v tom čase šlo o je-
ho posledný celistvý úsek) opro-
ti Schoellerovmu mlynu. Domy 
a časti opevnenia zbúrali roku 
1929 s tým, že vedenie mesta da-
lo podmienku, aby prechod resp. 
Balassova brána zostala zacho-

vaná. S asanáciou týchto domov 
sa rozobrala v tom čase prakticky 
najzachovalejšia časť mestské-
ho opevnenia. Vpravo za stĺpom 
je prechod, tzv. Balassova brá-
na (Mlynská brána). V súvislosti 
s ňou sa traduje udalosť z augusta 
roku 1544, kedy vpadlo do Levíc 
približne dvetisícčlenné turecké 
vojsko pod vedením bega Şaba-
na Muşu (asi 1 500 jazdcov a 400 
janičiarov). Mesto síce zapálili, 
avšak hradný kapitán Melicher 
Balassa hrad ubránil a votrelcov 
vyhnal práve touto mestskou brá-
nou, ktorú odvtedy nazývali Ba-
lassova brána. Pri bráne stála 
v čase záberu jedna z mestských 
studní, hostinec a stajňa. Nízka 
budova naľavo bola 19 metrov 

dlhá a 8 metrov široká koniareň 
určená na dočasné „odparkova-
nie“ koní. Reklamný pútač zlože-
ný pri stene koniarne upozorňuje 
na fotografický ateliér Vojtecha 
Laufera, ktorý mal svoj fotoate-
liér na Balassovej ulici 10 (ne-
skôr Poštová ulica, dnes Ulica I. 
Krasku). Prejsť dnešnou ulicou 
Ivana Krasku nie je práve najkraší 
zážitok – míňame na nej niektoré 
nefunkčné pouličné lampy, pre-
padávajúcu sa dlažbu a graffiti na 
stenách budov, spustnutý priestor 
po pravej strane, ktorý straší už 

roky (snáď trochu poteší celkom 
vkusná nadstavba nad budovou 
obchodu s elektrosúčiastkami 
a svietidlami). Na skutočnosť, 
že práve na mieste prechodu na 
Kraskovu ulicu sa odohrala spo-
mínaná historická udalosť, ne-
upozorňuje žiadna pamätná ta-
buľa, čo je určite na škodu veci. 
Na mieste mestskej studne a staj-
ne stojí dnes kaviareň U Mlynára 
a kancelária farského úradu Re-
formovanej cirkvi, tzv. Reitman-
nov dom je dom nad Balassovou 
bránou a na mieste hostinca a ko-
niarne stojí Munkov dom, v kto-
rom sa dnes nachádza predajňa 
autosúčiastok, butik, kvetinár-
stvo, trafika a obchod s ovocím 

a zeleninou (obrázok č. 2). 
V minulej časti spomínaný 

hostinec Červený vôl, ktorý stál 
na mieste dnešného Okresné-
ho súdu - budova súdu bola po-
stavená v rokoch 1938-41. Hos-
tinec Červený vôl (Vörös Ökör) 
bol spomínaný v ľudových pies-
ňach a podľa tradície stál už aj 
v časoch kuruckých vojen (17. 
storočie a začiatok 18. storočia). 
Postavili ho však pravdepodob-
ne neskôr z materiálu rozobra-
tej južnej mestskej bašty. Mnohí 
Levičania za hostincom smútili, 
pretože pre väčšinu bol miestom 
stretávania, zábavy, vojenských 
porád a symbolom spolupatrič-
nosti (obrázok č. 3).

Levice patria k mestám, ktoré prešli v druhej polovici 20. storočia významnými zmenami. Staré 
mesto so svojimi čarovnými zákutiami zmizlo vo víre času. Zostalo iba v spomienkach pamätní-
kov, ktorých žije stále menej a na starých fotografiách. Niektoré čarovné zákutia starých Levíc 
vám priblížime v seriáli nášho spolupracovníka, dôverného znalca levickej histórie a levického 
patriota Csabu Tolnaia. 

Počas Hovorov o víne v Psiaroch (písali sme o nich v čísle 12 
z 29. marca) POHRONIE oslovilo hlavného hosťa podujatia, ria-
diteľa Strednej odbornej školy vinárskej a ovocinárskej v Mod-
re Slavomíra Zocha. Táto škola bola a stále je jedinou so zame-
raním aj na vinohradníctvo. Kedysi bola populárna tiež u nás, 
z nášho vínorodého kraja ju navštevovalo mnoho študentov. Po-
chádza zo slávnej modranskej rodiny Zochovcov, brat jeho staré-
ho otca bol prvým bratislavským županom po vzniku ČSR.

Mlynská ulica (Malom utca) 2 
- Domy pri mestských hradbách roku 1929

Máme výpadok celej 
generácie odborníkov na víno

putovanie starými Levicami (8)

stanislav Zoch zo slávnej modranskej rodiny šéfuje vinárskej škole

Večer s pravými Donskými kozákmi
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