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Moje typické
Vianoce

Robert Fico Mám rád

skutočné príbehy
To, že predseda vlády SR Robert
Fico si svoj život nevie predstaviť
bez aktívneho pohybu a špor
tu, je všeobecne známe. Pláva,
behá, korčuľuje na hrádzi a hrá
futbal. Ako sám hovorí, šport
je pre neho ako droga a pravi
delný ranný pohyb mu pomáha
zvládnuť náročné pracovné dni.
Vášňami Roberta Fica sú však aj
čítanie, pozeranie filmov, histó
ria a archeológia. „Málo čítam
vymyslené príbehy. Naozaj sa

S labradorom
Larrym
si často spolu
zašportujú

sústreďujem na knihy, kde je
veľmi veľa historických faktov
a kde sa veľa dozviem o tom, čo
sa dialo v minulosti. Vždy siaham po knihách, ktoré sú najmä životopismi známych ľudí.
Nejde len o politikov. História
je neuveriteľná,“ hovorí. Medzi
jeho favoritov patria rímski ci
sári či cisárovná Mária Terézia.
Mnohé veci z histórie sa po
dľa neho opakujú. „Pokiaľ ide
o politiku, tam sa toho veľa
nezmenilo. Keď človek číta
všetky tie veci okolo panovania rímskych cisárov, tak
niekedy musí mať pocit, že
sa nachádza v súčasnosti,“
dodáva s úsmevom Robert

Robert Fico
ako študent

Fico. Filmy pre neho predsta
vujú skôr terapiu než záľubu.
„Pozerám ich vždy, keď prídem
neskoro domov a mám plnú
hlavu rôznych myšlienok, ktoré
ma rušia. Je to pre mňa dobrá
príprava na spánok,“ smeje sa.
Podobne ako pri knihách pred
nosť dáva filmom, z ktorých sa
môže niečo naučiť. „Pre mňa sú
napríklad veľmi vzácne filmy
z obdobia 2. svetovej vojny.
Veľmi rád pozerám skutočné
príbehy, môže to byť aj kriminálny prípad, ale chcem mať
pocit, že pozerám niečo, čo sa
naozaj stalo,“ podčiarkuje pre
miér. Málokto o ňom vie, že ako
mladý muž sa rozhodoval medzi

Pri archeologických
vykopávkach v Bojnej

Na Vianoce sa snažím využiť
každú hodinu. Pod stromček
dostávam veľa kníh a stáva
sa mi, že o 18.00 či 19.00
hod., keď je už po štedrej
večeri a po rozbalení darčekov a vládne príjemná
atmosféra, vezmem si novú
knihu, začítam sa do nej,
za dva či tri dni prečítam
a potom sa púšťam do ďalšej a ďalšej, kým mám čas.
Vianoce sú pre mňa spojené
najmä s veľkým oddychom
a s čítaním toho, čo dostanem ako darček.

Najobľúbenejšie
vianočné jedlo od mamy
Mama vždy robila veľmi
hustú smotanovú hubovú
polievku plnú hríbov. Jej neopakovateľná chuť a vôňa je
to, čo vždy očakávame, keď
my, už dospelí súrodenci, prídeme 25. decembra k mame
a ona ju už má nachystanú
vo velikánskom hrnci. Je to
obrovská pochúťka.

Ako mladý muž ju chcel ísť
dokonca študovať.
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Robert už ako malé
dieťa vedel, kam
budú smerovať
jeho kroky

Robert Kaliňák
Vždy som mal blízko k motorom
Podpredseda vlády a minister vnút
ra SR Robert Kaliňák rád o sebe
hovorí, že bol absolútne normálne
dieťa. „Hral som futbal, chodil som
na džudo, do historického krúžku,
robil som sprievodcu v bratislavskom múzeu. Keď som mal 10 či 12
rokov, hral som
na hudobnom nástroji.

štúdiom archeológie, športovej
žurnalistiky a práva. Nakoniec
vyhralo právo, no vzťah ku kul
túrnemu dedičstvu a našim de
jinám mu ostal. „Veľmi ma teší,
že počas našej prvej vlády sa
nám podarilo zafinancovať
prvý systematický archeologický výskum na nálezisku v Bojnej v Topoľčianskom
okrese. Najvzácnejšie na tom
je, že sa tam našli artefakty,
ktoré potvrdzujú, že kresťanstvo bolo na našom území ešte
skôr, ako prišli Cyril a Metod,“
vysvetľuje a každému milov
níkovi histórie odporúča výlet
do tejto lokality.

Robert Fico sa vášnivo
zaujíma o archeológiu
a históriu
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Robert Kaliňák

Vždy po škole som mal čas vyplnený až do večera,“ smeje sa. Mal
však jednu veľmi netradičnú zábav
ku. „Vždy večer po hudobnej alebo
po futbale som počkal na večerný
autobus a chodil som 22-kou zo
Slovnaftu na Hlavnú stanicu a naspäť a postupne som presvedčil
všetkých šoférov, že som zvonil,
otváral a zatváral dvere, a to ma
veľmi bavilo,“ prezrádza. Na roz
diel od svojho staršieho bra
ta Milana, ktorý je profe
sionálnym hudobníkom,
mladší Robert síce hrá
val na flaute, klarinete
či na saxofóne, ale
ako sám hovorí, ne
zdedil taký talent
ako brat. „Som
hráč na hudobnom nástroji,
ktorý pozná
noty a ktorý
po tvrdom
tréningu
dokáže niečo zahrať,“
smeje sa.

Môj vianočný zvyk

„Polnočný stromček“

Robert s manželkou
Zuzanou čakajú druhé
dieťatko

„Keď nikto nie je doma široko-ďaleko a treba deratizovať, vtedy
si chvíľu zahrám, aspoň vyčistím
dom od škodcov a zároveň sa človek aj dobre zrelaxuje,“ dodáva.

Málokto však o Robertovi Kaliňáko
vi vie, že má vyštudovanú strojnícku
priemyslovku a stroje patria k jeho
láske. „Vždy som mal blízko k sústruhom a k frézam, k čomukoľvek, čím
sa dá niečo vyrobiť. V mladosti, keď
som sa učil jazdiť na motorke, som
si jednu 15-ročnú kúpil. Celú som si
ju vlastne dal dokopy. Bola to dlhoročná práca, ale veľa som sa na tom
naučil,“ spomína. Tieto skúsenosti sa
mu veľmi hodia aj dnes, keď sa naprí
klad s hasičmi rozpráva o ich hasič
skej technike. Zdedil malý syn Andrej
lásku k technike po svojom otcovi?
„Keď bol malý, zaujímali ho hasičské a policajné autíčka. Povedal som
si, že to ostane v rodine. Ale ako to
už býva, jablko sa odkotúľa a zrada
prišla v troch rokoch, keď presedlal z policajných a hasičských áut
na kombajny. Tak som teda musel aj
ja presunúť svoj záujem od hasičov
a bezpečnosti smerom k pôdohospodárstvu a naučiť sa, čo sa kedy
sadí, čo sú to oziminy a kedy vyrastajú, kedy sa robí žatva a aké sú
rôzne špecifické nástroje na kosenie
pšenice. Toto všetko ovláda a z toho
ma skúša,“ smeje sa Robert Kaliňák.

Nech prídem domov v predvečer
Štedrého dňa akokoľvek unavený,
viem, že idem robiť stromček, a robím
ho aj do štvrtej rána, aby bol 24. decembra pripravený. To ma veľmi baví.

Moje najlepšie
Vianoce
Najlepšie Vianoce boli vtedy, keď bol otec doma. Môj
otec bol námorník a deväť
mesiacov do roka trávil
na mori. Ak bol niektoré
Vianoce doma, bola to asi
najväčšia slávnosť. Naša
mama mala vo zvyku pred
silvestrovskou kapustnicou
robiť šošovicovú polievku nasladko. Bola to jemná krémová polievka. Keď
prišiel jedny Vianoce otec
domov, rozhodol, že on
bude kuchár, a pokiaľ má
štandardná krémová šošovicová polievka farbu bielej
kávy, on ju zlepšil tak, že
bola červeno-čierna, a nič
štipľavejšie a ostrejšie som
v živote nejedol. Tá námornícka príchuť Vianoc bola
úžasná. Mama však robila
aj famózne linecké kolieska. Nikdy neboli suché ani
tvrdé, ale, naopak, mäkké
a šťavnaté. Tých som po kapustnici zjedol tony.

Nikdy sa mi nestalo, že by sa mi ho
nechcelo postaviť. Naposledy sa mi
podarilo kúpiť stromček, ktorý nezodpovedal výške nášho stropu, takže som bol ešte aj drevorubač.
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Víkendy trávi obkolesený prírodou
na chalupe v Králikoch,
malej obci pri Banskej Bystrici

Vianoce
u Kažimírovcov

V Petrovej rodine má
dôležité miesto aj pes Atrei

Moja najkrajšia
spomienka na Vianoce
Veľmi rád spomínam na darček, ktorý som dostal od
svojho starého otca. Boli to
prvé hodinky v mojom živote.
Myslím, že som bol asi prvák.
Najprv bola pod stromčekom
jedna obrovská škatuľa. Ne
smierne som sa tešil, čo v nej
môže byť. Otvoril som ju
a v nej bola ďalšia menšia,
v nej ešte ďalšia a takto som
otvoril asi päť škatúľ. Už som
prestal dúfať, že tam niečo
je, no nakoniec vnútri bola
škatuľka od Bebe pudingu.
Začal som strašne plakať. Až
keď ma utíšili, otvoril som aj
tú malú škatuľku. A tam som
našiel krásne hodinky, ktoré
dodnes, mimochodom, mám.

Peter už ako malý
chlapec hrával
vo folklórnom
súbore
na harmonike

„Recept na najlepší
vianočný koláč
od mojej mamy“

Peter
Pellegrini

Pri zábave
končím tancom
Málokto vie, že predseda Národnej
rady SR Peter Pellegrini má veľmi
pozitívny vzťah k folklóru. „Od
prvého ročníka som začal hrať na
akordeóne. Neskôr ma oslovili
z folklórneho súboru Červený kvet
v Banskej Bystrici. S veľkým rešpektom a strachom som to prijal,
ale musím povedať, že vôbec neľutujem,“ prezradil. Na akordeóne
alebo na harmonike hrával osem
rokov. Účinkovanie v súbore mu
pomohlo odbúrať plachosť a zís
kať väčšie sebavedomie. „Predtým
som bol celkom hanblivý chlapec
a myslím, že práve účinkovanie vo
folklórnom súbore mi pomohlo
byť trochu sebavedomejším,“

povedal. Ako mladý muž však
svoju záľubu opustil. „Musím sa
priznať, že počas dospievania
sa mi zdalo, že väčší úspech
mali chalani, ktorí vedeli pri
ohníčku hrať na gitare a spievať
country piesne, tak som s hrou
na akordeóne prestal,“ povedal
so smiechom. Medzi jeho najob
ľúbenejšie ľudové piesne patrí Na
Kráľovej holi v podaní spevákov
a speváčok zo Šumiaca. A ako je
to s jeho tancom? „Nejaké cifrovačky a dupáky od nás z Horehronia by som ešte zvládol. Keď
započujem dobrú ľudovú pieseň,
začína ma trhať a často sa to pri
zábave končí tancom,“ dodal

Peter Pellegrini
s rodičmi
s úsmevom. „My Slováci môžeme
byť na náš folklór nesmierne hrdí.
Som veľmi rád, že staršie generácie odovzdali toto dedičstvo ďalším generáciám, a ešte viac ma
teší pohľad, keď na pódiu vidím
mladinu, ktorá opäť našla cestu
k folklóru,“ uzavrel.

PLNENÝ MEDOVNÍK Dobrú chuť!
POTREBUJETE:
CESTO: 5 vajec, 100 g
medu, 200 g práškového cukru, 300 g hladkej
múky, 2 PL vody, 1 KL
sódy bikarbóny, štipku
škorice, 2-3 klinčeky
KRÉM: 3 dl mlieka, 3 PL
hrubej múky, 250 g
masla, 200 g práškového cukru, trochu rumu +
čokoládovú polevu

POSTUP: Vajíčka rozdelíme na
žĺtky a bielky. Žĺtky vyšľaháme
s práškovým cukrom, pridáme
med, vodu, škoricu a rozdrvené
klinčeky a múku zmiešanú so sódou bikarbónou. Z bielkov vyšľaháme sneh a postupne ho pridávame
do cesta. Vylejeme na vymastený
a múkou vysypaný menší plech, pečieme na 180 stupňoch C, kým nie
je cesto primerane prepečené (kontrolujeme špajľou).

Pripravíme si plnku – mlieko s múkou uvaríme na kašu, maslo vyšľaháme s práškovým cukrom. Pomaly
doň za stáleho šľahania pridávame
vychladnutú kašu. Ochutíme rumom.
Upečené, mierne vychladnuté cesto
vyklopíme na dosku, po vychladnutí rozrežeme. Na spodný plát natrieme plnku, priklopíme ju horným
plátom. Necháme stuhnúť, na záver
povrch ozdobíme čokoládovou polevou (rozpustenou čokoládou).

Peter Kažimír

Najradšej som

U nás v rodine trvám na živom vianočnom stromčeku.
Bez vône vianočného stromčeka by to nebolo ono. Nebolo by to ono, keby náš
pes Rafael nezhodil svojím
vydrím chvostom pár gúľ.
Nebolo by to ono bez toho,
keby naše decká občas nezvalili stromček a s ním aj psa
a nestrhli záclony. Tak to má
byť a ja sa vždy teším, že sa
všetci o rok, či už v takomto
chaose, alebo v takejto láske, stretneme opäť. O tom sú
Vianoce.

cestoval s ruksakom na chrbte
Mám rád
vianočné
špeciality
Som východniar a naše zvyky
z hľadiska vianočnej kuchyne sú úplne iné ako na západe. Ale keďže mám rád jedlo
a zjem všetko, som vďačný
za každú kuchyňu. Na východe sa na Vianoce jedáva veľmi
veľa, v normálnom živote sú
to nekombinovateľné jedlá –
od fazuľového prívarku cez
údené mäso, rezne, kapra,
kapustnicu, fazuľovú polievku
a nakoniec kapustové alebo
makové pupálky. Ťažko sa to
dá prežiť bez ujmy na zdraví.

Podpredseda vlády a minister fi
nancií SR Peter Kažimír má veľmi
netradičné hobby. Zbiera mapy,
pričom medzi jeho najobľúbe
nejšie patria práve tie historické.
„Na mapách platí všetko, čo je
tam nakreslené a čo tam vidíme.
Mám rád, keď sú veci isté a keď si
ich nemusíme domýšľať,“ hovorí
Peter Kažimír. „Na historických
mapách vidíte, ako osobnosti
v dejinách hýbu hranicami. Aké
to bolo v minulosti, ako sa hranice a história národov posúvali. Často je za tým, samozrejme,
veľa sĺz a útrap, ak hovoríme
o vojnách. Keď sa však presunieme do dneška, vidíme, že národy
prežili a medzi nimi aj slovenský.
Slovenský národ je z tohto pohľadu majster v prežití,“ pozna
menáva. K jeho vášňam patrí aj
cestovanie. „Aby som bol úplne
úprimný, cestovaniu som sa venoval hlavne vo svojom minulom
živote, to znamená predtým,
než som vstúpil do politiky,“ ho
vorí s nostalgiou v hlase. S ruksa
kom na chrbte precestoval mno
hé krajiny – celú Južnú Ameriku
od Patagónie cez Ohňovú zem
po Amazóniu, Afriku či Áziu.

„Cestovanie je veľmi príjemná
forma učenia sa o tom, že svet je
veľmi pestrofarebný. Ak si niekedy myslíme, že máme len my
pravdu a náš pohľad na svet je
ten jediný platný, keď človek vidí
milióny a milióny iných ľudí žiť
v iných podmienkach, ale často
šťastnejších, ako sme my sami,
s pokorou sa dívate aj na problémy, ktoré máte doma,“ dodá
va s úsmevom. Peter Kažimír má
však predsa len jeden veľký ne
splnený cestovateľský sen. „Viem
si predstaviť napríklad zaujímavú expedíciu týkajúcu sa historickej Jantárovej cesty, ktorá
smerovala od Baltského k Čiernemu moru. To by som absolvoval veľmi rád,“ hovorí. Okrem
rodiny patrí k jeho veľkým milá
čikom aj labrador Rafael. „Jeho
mám jednoznačne na starosti ja
a on má zas na starosti mňa, sme
vlastne stále spolu, ak je to len
trochu možné,“ smeje sa Peter
Kažimír. Jeho Rafael je v podsta
te pravým ministerským psom,
ktorý sa dokonca zúčastňuje aj
na dôležitých poradách. „Každá porada ho veľmi rýchlo uspí.
Trochu je zvláštne, keď preruší

poradu hlasným chrápaním, ale
aj na to si už všetci moji kolegovia zvykli. Je to taký macko, váži
asi 40 kíl,“ vysvetľuje s úsme
vom minister. „Je to môj kamoš
a parťák, ktorý ma vytiahne každý deň dva- až trikrát von v každom počasí,“ dodáva.

Peter so svojím verným „parťákom“
Rafaelom, ktorý ho sprevádza aj pri
pracovných povinnostiach a zároveň
ho núti do zdravých prechádzok.
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Marek rád relaxuje prácou
vo svojej záhrade

Záhrada
je umelecké dielo

Vianoce
môjho detstva
Najkrajšie Vianoce človek prežíva v detstve. Tú radosť určite tvorí tešenie sa na darčeky.
Do určitého veku som kreslil Ježiškovi, čo chcem pod
stromček, a díval som sa cez
kľúčovú dierku do izby, kde
sme mali stromček, aby som
zahliadol anjelov, ktorí ten
stromček ozdobovali. A cez
zimné prázdniny sa na našej ulici vždy polialo vodou
betónové ihrisko a mali sme
z neho klzisko, kde sme sa
do úmoru korčuľovali a hrávali hokej. Po Troch kráľoch, keď
sa už vyhadzovali stromčeky,
sme si z nich urobili drevené
meče a zvádzali sme chlapčenské vojny. To boli Vianoce
plné hier a radosti.
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Miroslav
sa narodil
v Poprade pod
Tatrami, ktoré
zbožňuje

Marek Maďarič

Vianoce, Tatranská
Lomnica 1971
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Miroslav Lajčák

O Markovi Maďaričovi sa vie, že
je nielen ministrom kultúry SR,
ale aj scenáristom a dramati
kom. Jeho hry už niekoľko rokov
uvádzajú v divadle Astorka, vo
zvolenskom divadle a naposledy
mala premiéru jeho hra Dáma
bez kamélie v divadle Aréna.
Napokon je možno aj prirodze
né, keď je na čele rezortu kultú
ry aktívny umelec. Písanie však
nie je jedinou činnosťou, ktorou
trávi svoj voľný čas. „Od malička som sa motal v záhrade, buď
u starej mamy, alebo v tej, ktorú
mali moji rodičia. Keď som bol
už väčší, musel som aj pomáhať, plieť burinu, oberať ovocie
alebo rýľovať. Priznám sa, vtedy
som to vnímal ako otravnú povinnosť. Dnes je pre mňa záhrada oddychom a potešením. Rád
ju polievam, kosím trávu a učím
sa, najmä od mamy, aj umeniu
čo, ako, kedy a kam treba sadiť,
ako to treba strihať či prihnojiť.
Záhrada je pre mňa umeleckým
dielom, ktoré sa musí trpezlivo
každodenne tvoriť a ktoré nám
za odmenu poskytuje v každom
ročnom období iný, úchvatný
pohľad. A navyše ide o ten najzdravší a najzmysluplnejší pohyb,“ hovorí s nadšením.

Marek si však nedopraje po
hyb len pri záhradných prá
cach. „Život mi v tomto zmysle zmenili naše psy. Máme
dvoch krížencov. Väčšia Baša
je kombináciou zlatého retrívera a čuvača a vyzerá ako
kópia psa z Večerníčkovej
zvučky. Malá Kika má telo jazvečíka a nohy chrta a je rovnako milá aj smiešna. Odkedy
ich máme, znamená to chodiť
pravidelne na kratšie aj dlhšie prechádzky. Či je pekne
alebo hnusne, že by človek
ani psa von nevyhnal. My sa
napriek tomu von vyberieme
a radosť majú aj psy a napokon aj ja. Lebo chôdza je opäť
viac než len pohyb, môže to
byť aj meditácia alebo najlepší priestor na rozmýšľanie.
Tie najlepšie nápady mi vždy
prišli pri chôdzi,“ dodáva
s úsmevom.

Markova Baška
s kocúrom Števom

Recept
na vianočné blaho
•

Po zobudení zostaň
v pyžame.

•

Uvar si dobrú kávu
alebo čaj.

•

Odkroj si domáci koláč,
najlepšie od mamy
alebo od babky.

•

Nalej si pohárik
obľúbeného alkoholu.

•

Zober si knihu,
na ktorú si sa dávno
tešil a ktorú si dostal
pod stromček.

•

S týmto všetkým
sa vráť do postele.

•

A vypni na pár hodín
telefón.

S dcérou Larou.
Miroslav Lajčák hovorí,
že bez zdravého rodinného
zázemia by nemohol robiť
úspešne svoju prácu

Miroslav Lajčák

Športom

si čistím hlavu

Podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák je
veľký športovec. „Mám k športu silný vzťah, ale nemám toľko
možností športovať, koľko by
som chcel, a nemôžem športovať pravidelne,“ posťažoval
sa. Preto sa snaží využívať na
svoje obľúbené korčuľovanie na
kolieskových korčuliach na du
najskej hrádzi či na beh v lese
naozaj každú voľnú chvíľu medzi
častými zahraničnými cestami.
Na korčuliach nemá problém

absolvovať až 20 kilometrov,
rekordy ani experimenty však
nevyhľadáva. „Necítim potrebu
vyskúšať adrenalínové športy,
moja práca je dostatočne adrenalínovým športom. Šport je
naozaj na to, aby som si dal do
poriadku hlavu a fyzicky zostal
v dobrej kondícii,“ hovorí so
smiechom. Rovnako rád sa bi
cykluje alebo hráva tenis. Jeho
ďalšou vášňou, samozrejme,

Rád
relaxuje pri
korčuľovaní
na dunajskej
hrádzi

okrem rodiny, je hudba. „Hudba
je vášeň, ktorá ma sprevádza
celý život, vždy som k nej mal
silný vzťah,“ vysvetľuje. Ako
dieťa hrával osem rokov na
akordeóne. „Rozhodli o tom rodičia, ja by som si asi bol vybral
gitaru,“ smeje sa. Hudbu počú
va pri športe, v aute či v kan
celárii. Jeho najobľúbenejšie
hudobné žánre sú, prekvapivo,
tvrdý rock, heavy metal a Pink
Floyd. Rovnaký hudobný vkus
po ňom zdedila aj dcéra Lara.

Moja najkrajšia
vianočná lyžovačka
Mám rád scenériu Vysokých Ta
tier, upokojuje ma pohľad na hory
a najviac zbožňujem pohľad na
Slovensko z tatranských chodní
kov a štítov. Je to niečo, čoho sa
nedokážem nabažiť. Urobil som
si asi stovky fotografií. V ostat
ných rokoch som prešiel z klasic
kého lyžovania na skialpinizmus.
Namiesto toho, aby som sa vy
viezol vlekom a potom sa spustil
dole kopcom, vyšliapem si to. Je
to vynikajúce cvičenie a perfekt
ná skúška tela
aj ducha.

Venuje sa
skialpinizmu,
ktorý je skúškou
tela aj ducha

Vianoce u Lajčákovcov
Vianoce sú príležitosťou, keď
sa naozaj všetci zídeme a je to
krásne. Sú najkrajším sviatkom
v roku práve preto, že máme
možnosť byť všetci spolu, venovať sa jeden druhému a vyjadriť si náš vzťah aj tým, že sa
navzájom obdarúvame. Som
rád, že sa nám darí túto tradíciu držať, a verím, že to tak
bude aj do budúcna. Ako dieťa
som sa vždy zašil niekde okolo
stromčeka a potajomky som
jedol sladkosti, aby si to rodičia
nevšimli. Z vianočnej kuchyne

som mal vždy rád špecialitu
mojej mamy – nakladané huby
nakyslo s ryžou.
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Vylúštite si vianočný vinš...
1. časť
tajničky

eh
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