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Večný chalan
Michal je večný chalan, 

bez ohľadu na dátum 
narodenia. S nadšením a na-
sadením nám už roky prináša 
event, na ktorý sa tešia tisíce 
ľudí. Festival plný skvelej hud-
by, debát, festival pohody. Zá-
roveň je to človek vždy ochotný 
pomôcť a zapáliť sa pre spra-
vodlivú vec. 

 Michal, si vzácnym úkazom 
a k päťdesiatke ti prajem, aby ti 
to, čo robíš, stále prinášalo ra-
dosť, aby ti slúžilo zdravie a aby 
si nikdy nestratil entuziazmus 
a chuť robiť dobré veci pre na-
šu spoločnosť.

ZUZANA ČAPUTOVÁ
prezidentka

 

Blato a zlato
Milý Michal, keď som 

oznámil, že Ti ako pre-
zident chcem udeliť štátne 
vyznamenanie, tak niektorí po-
litici odmietli prísť na slávnost-
nú ceremóniu. Úprimne? Ich 
rozhodnutie ma veľmi potešilo.

Absencia ľudí, ktorých 
hodnoty sú na míle vzdialené 
od hodnôt, ktoré uznávaš Ty 
a ktorých som aj ja prívržen-
com, bola úžasná. Keď ležíš 
na kope blata, tak sa blato na 
Teba nalepí, ak ležíš na kope 
zlata, tak na Tebe kúsok z toho 
zlata ostane. To hovorí stará 
múdrosť.

Prajem Ti, aby si v živote 
mal to privilégium byť a pra-
covať s ľuďmi, ako si Ty. Aby 
sa dobro a kultúrnosť na Slo-
vensku množili geometrickým 
radom.

Vďaka za to, čo robíš a všetko 
NAJ. ANDREJ KISKA,

bývalý prezident

Skrátka
Pohodu
Tak veľmi dúfam, že aj vy 

ste dneska v pohode. Tých 
niekoľkokrát, čo som mal to 
šťastie byť pozvaný na festival 
Pohoda pri Trenčíne, som si 
to nesmierne užil. Bolo to živé 
stretnutie všetkých možných 
ľudí, skvelá hudba, dobré dis-
kusie. Skrátka pohoda. To isté 
Vám prajem do života z celého 
srdca. 

Váš
KAREL SCHWARZENBERG,

kníže

 

Zostaň taký, 
aký si
Milý Mišo-Mičuga, zosťaň 

stále taký, aký si. Čestný 
a spravodlivý. Som rád, že som 
ťa v 80. rokoch na koncerte 
v Poľsku mohol sprevádzať do 
kina na vojnový film, keď sa 
ostatní členovia kapely išli za-
bávať. Mám ťa rád.

RICHARD RYBNÍČEK
primátor Trenčína

a bubeník Bez ladu a skladu

Celoživotný 
kamarát
Máme nadštandardne 

priateľský vzťah, ja 

ho volám Miško, on mňa 
tata. Je to môj celoživotný 
kamarát. Bol na mojom pr-
vom koncerte, ešte v roku 
1981. Vtedy nemal ani desať 
rokov. A ja som zase bol na 
jeho prvom koncerte, v roku 
1985. Padli sme si do oka už 
od začiatku a sledujeme sa 
navzájom, čo kto robí. Absol-
vovali sme spolu prvé Gym-
pelrocky v Trenčíne, ešte za 
bývalého režimu sme ako 
CHVM s Bez ladu a skladu 
absolvovali aj nejaké koncer-
ty, kde sa pritrafila aj veľká 
pozornosť Štátnej bezpeč-
nosti, boli sme spolu aj pri 
prvej Pohode. Miško sa nám 
odvtedy neskutočne vyvinul 
umelecky aj ľudsky. Prajem ti 
veľmi veľa zdravia, energie aj 
vytrvalosti pri tom všetkom, 
čo robíš. Ďakujem, že si.

ĽUBOŠ DZÚRIK
Chór vážskych muzikantov

Robili sme 
si, čo sme 
chceli
Miša poznám od jeho 

ranných koncertov na 
Rockfeste koncom 80. rokov 
v Prahe. Desať rokov sme spo-
lu v Českej televízii uvádzali 
program Ladí Neladí. Bolo 
to perfektné, robili sme si, čo 
sme chceli. Mišo vyberal slo-
venských interpretov, takže 
som mal perfektný prehľad 
o slovenskej scéne. Myslím, 
že raz alebo dvakrát dorazil do 
telky načas. Väčšinou mi volal 
uprostred porady, že už je na 
hraniciach, to bolo radosti! 

Dlho som bol natvrdlý a hu-
čal som do neho, nech sa viac 
venuje tvorbe, svojím kapelám, 
a nie stále len Pohode, a on mi 

tvrdil, že ten festival je práve tá 
jeho tvorba. A mal pravdu, až 
to raz na trenčíanskom letisku 
došlo aj mne. Ten festival je 
široko ďaleko najlepší asi úplne 
vo všetkom. Najviac v atmo-
sfére a drobných detailoch ako 
je slnečnicové pole uprostred 
festivalu, vodné delá ako 
sprchy v tom obvyklom letnom 
teple, a ja ho fakt milujem, 
a keď môžem, aspoň na jeden 
večer vždy dorazím a je mi fuk, 
aký je line up, pretože je vždy 
skvelý. Tak Díky a veľa síl do 
dalších rokov, kámo! 

Tvoj  PETR FIALA
Mňága a Žďorp

Pena dní
Keď sme si v auguste 1989 

na chmeľovej brigáde 
v Soblahove sľúbili, že nikdy 
nevstúpime do strany, netušili 

sme, že komunisti o tri mesia-
ce padnú. Pre mňa a isto aj pre 
Teba tá tínedžerská prísaha 
pretrvala ako sľub stáleho hľa-
dania osobnej slobody či vnú-
tornej pravdy.

Keď sme si niekedy koncom 
tisícročia púšťali Dummy od 
Portishead, popíjajúc v posteli 
na Karadžičovej a snívajúc, 
čo všetko by sme v živote ešte 
chceli, netušili sme, že v tom 
novom tisícročí mi pod pó-
diom na trenčianskom letisku 
pošepkáš, že sme si ten ich 
koncert nakoniec spravili.

Keď sme sa hocikedy rozprá-
vali o knihách či o láskach a Ty 
si povedal, že najkrajšia kniha 
o láske je Vianova Pena dní, ani 
jeden z nás netušil, že raz pre 
Teba tú knihu vydáme.

Snov, lásky, pravdy a slobody 
nie je nikdy dosť. Nech ich stá-
le nachádzaš.

MÁRIO GEŠVANTNER

FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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 Veľký frajer
Mišo Kaščák je veľký frajer, 

ktorý už ako chlapec od-
vážne a avantgardne presadzo-
val zdravé a revolučné názory 
na svet okolo nás. A zostalo mu 
to. Veľmi si prajem, aby ho to 
neopustilo a veľmi si vážim, že 
sme spolupracovali.

JIŘÍ STIVÍN
hudobník

Posol
a zvestovateľ
Keď som videl Miša na kon-

certe Bez ladu a skladu, 
mal som mystický zážitok, 
lebo som práve videl posla 
z budúcnosti, v ktorej nebu-
de komunizmus. A tak je to 
s Mišom aj dnes. Pohoda je 
mystické trojdňové kráľovstvo, 

ktoré prichádza z budúcnosti. 
Mišo nám zvestuje posolstvo, 
že je možná. Keďže má ešte 
len päťdesiat, verím, že sa do-
žije toho, že Pohoda sa stane 
trvalou prítomnosťou. Mišo je 
jednoducho posol a zvestovateľ 
lepšej budúcnosti a my všetci 
mu vďačíme za nádej.

MARTIN M. ŠIMEČKA
spisovateľ a komentátor Denníka N

Z dvoch
plusov je 
vždy len plus
Milý pán Kaščák,

držiteľa štátneho 
vyznamenania nemôžem 
osloviť inak. Realita úspešného 
päťdesiatnika, verného hod-
notám slobody a demokracie 

mi dovoľuje popriať Vám veľa 
zdravia, síl a sem tam aj pre-
potrebného šťastia. Našťastie 
mi spomienky dovoľujú aj iný 
tón. Spomienky na chlapca, 
tínedžera v kapele Bez ladu 
skladu. Už som bola mama 
školáčky, keď mláďa na pódiu 
podávalo dospelácky vyzretý 
výkon. A viaceré texty a tóny si 
pamätám dodnes. 

Takže:
Milý Miško, 
viete, že realita dneška je vý-

sledkom minulého a budúceho. 
Minulé je dané, ale má výhodu 
spomienkového optimizmu. 
Budúce môže byť fajn, plné 
snov a plánov. Ako matematik 
viete, že z dvoch plusov je vý-
sledok len a len plusový. Takže 
nech Vám tých plusov na konte 
stále pribúda. A budete v poho-
de nielen Vy, ale aj my všetci na 
Pohode. IVETA RADIČOVÁ

bývalá premiérka

Už ťa
pozná 
aj moja 
mama
Michal, veľmi ťa máme 

radi! Všetko najlepšie 
k šestnástym narodeninám, 
vyzeráš na štrnásť. Skutoč-
ný James Bond. Ďakujeme 
ti za tvoju pomoc aj za 
všetko ostatné. Zostaň sám 
sebou, pretože si dokonalý 
človek. Nevieme, či to vieš, 
ale úprimne ťa milujeme. 
Myslím tým, že už ťa pozná 
aj moja mama. Želáme ti 
všetko najlepšie, rob aj na-
ďalej úžasné veci pre svet. 
Happy birthday!

YAEL SHOSHANA COHEN
speváčka skupiny Lola Marsh

FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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Celá Praha 
o nich 
hovorila
Videl som chlapca, asi šest-

násťročného, ako ovládal 
pódium, v obleku ako celá 
kapela a veľmi sa mi to páči-
lo. Mal som pocit, že to bolo 
uvoľnenejšie než české kapely 
vystrašené stálym tlakom 
establishmentu a zákazov všet-
kého druhu. Celá Praha vtedy 
hovorila o Bez ladu a skladu. 
Dnes sa s Mišom mimo iného 
stretávame aj na politických 
akciách, ktoré organizuje a na 
ktoré vždy rád prídem, pretože 
to mám rovnako ako on.

David Koller
hudobník

Tri veci 
Milý Mišo,

tri veci Ti chcem pri 
príležitosti Tvojej päťdesiatky 
povedať:

1) Mám Ťa rád a vážim si 
Ťa pre Tvoj charakter, úsmev, 
talent, a dielo, ktoré si vytvoril 
a ktoré zanechá stopu.

2) Dokázal si ma povzbudiť 
vo chvíľach, keď som začal 
prepadať stareckému pocitu, že 
už nemám čo povedať, napísať, 
odovzdať ľuďom o generáciu, 
dve či tri mladším.

3) K Tvojmu jubileu Ti pra-
jem, aby si nikdy netrpel nedo-
statkom lásky. Nič dôležitejšie 
neexistuje. Fedor Gál

sociológ, publicista a vydavateľ

Na Pohode 
som zažila 
svoje prvé 
Wembley
Michal Kaščák je môj 

detský crash. Hrdina 
mojej detskej revolúcie, keď 
som prvýkrát zažila koncert 
Bez ladu a skladu v kine Strojár 
v Martine, sediac vedľa mojej 
mamy, ktorá spievala texty 
a nadšene mi vysvetľovala, čo 
tým chcú povedať. Po rokoch 
neskôr mi koncertom na Po-
hode dal šancu ukázať, že som 
viac než len popová princezná 
a v preplnenom stane som 
zažila svoje prvé osobné Wem-
bley. Na to nikdy nezabudnem. 
Jeho svojráznosť, odhodlanosť 
a odvaha postaviť sa za správ-
nu vec je pre neho charakteris-
tická a pre nás všetkých inšpi-
ratívna. Vďaka Michal, máme 
ťa radi. Jana Kirschner

speváčka

Chlapec na 
brehu jazera
Miša poznám od jeho 

trinástich rokov a teraz, 
keď má päťdesiat, si uvedomu-
jem, že je stále rovnako mladý. 
Mladý chlapec stojaci na brehu 
jazera. Napriek veku, ktorý 
začína byť povážlivý, napriek 
skúsenostiam, ktoré neboli 
vždy jednoduché a napriek 

dobám, ktoré tomuto typu 
mladosti neboli a nie sú vôbec 
naklonené. Stal sa spontánnym 
arbitrom humánnych iniciatív 
u nás a festival Pohoda, jedným 
z ich najvýznamnejších pro-
motérov v Európe. Je to dobré 
Miško, ďakujem a držím Ti 
palce. Agnes Snopko 
 bývalý minister kultúry

Zhmotnená 
utópia
Milý Michal, prebleskuje 

mi v hlave v súvislosti 
s Tebou veľa momentov a ne-
viem si vybrať. Pravdaže, všetky 
súvisia s Mariánom, ktorého tu 
teraz zaskakujem, pretože nám 
tak trocha kamsi unikol. Vy-
menujem iba zopár najmilších: 
Nejasný čas aj priestor, pokroči-
lá nočná, či skôr ranná, hodina, 
raut po nejakom predstavení. 
Ešte ste neboli s Natálkou man-
želia – obaja ste unavení zaspali 
Mariánovi na kolenách. Bál sa 
pohnúť, aby Vás neprebral, tak 
sme tam takto dosť dlhý čas 
mlčky sedeli. Bolo to zábavné aj 
dojemné zároveň.

Neviem, či nie úplne prvé 
Vítanie slnka na Pohode – nie-
koľko rán predtým som vstáva-
la zavčasu (väčšinou to kazila 
oblačnosť), aby som odmerala 
čas, odkedy sa objaví prvý zá-
blesk slnka nad horizontom až 
po úplnok, aby mohol Marián 
presne vygradovať skladbu, 
ktorú pre túto príležitosť tvoril. 
Len pár minút pred vystúpe-
ním, počas zvukovej skúšky, 
stál pod tým obrovským stej-

džom jediný človek! Náš syno-
vec. Kým Marián dohral, bolo 
to tam skoro plné...

A s Pohodou Mišo (stvoril si 
pre nás svet, ktorý milujeme, 
zhmotnil si utópiu, ako môže 
za istých okolností fungovať 
ideálny svet radosti, krásy, 
pacifizmu, ohľaduplnosti, reš-
pektu, korektnosti, racionality, 
ekológie – skrátka Civitas Solis, 
po ktorom prahneme), súvisí 
aj moja posledná spomienka. 
Doslova sme ušli sestričkám 
z paliatívnej služby, čo sa u nás 
striedali pri Mariánovom 
lôžku, a vydali sa na bláznivú 
a dosť nezodpovednú cestu do 
Trenčína, ktorá bola Mariáno-
vým posledným a radostným 
vzdorom okolnostiam. 

Vďaka, Mišo, za nádej, že 
všetko môže byť aj inak, ako je!

Jana Vargová

Hurá do 
ďalších 50
Všetko NAJ!

hurá do dalších 50 
s hudbou, radosťou a s pozitív-
nou energiou!

S láskou.  Iva Bittová
hudobníčka

Nový album
Čo najskôr nový album 

BLAS, alebo Neuropy 
okrem samozrejme zdravia, 
šťastia, veľa rokov Pohody, atď.

Lasky
spevák Pary

Veľa návštev, 
diskusií,
vtípkov,
aj hádok
S Mišom som prežil toho 

naozaj veľa – naša spoločná 
cesta sa začala tak, že o nej 
nevedel – vypredaný koncert 
v bratislavskom PKO a ja sa 
omráčený pozerám na zjavenie 
v podobe Bez ladu a skladu. Tá 
cesta pokračuje ďalej – naše 
nedávne spoločné behanie 
a následný pokus o strečing 
v Kaščákovskej obývačke. 
Medzi tým to bolo skvelé – 
prvýkrát s Parou na Pohode 
a spoločné Parné valce s Mi-
šom, hosťovania na našich al-
bumoch, spoločné turné s Bez 
ladu a skladu alebo futbalový 
turnaj v rómskej osade v Mol-
dave nad Bodvou. Medzitým 
veľa návštev, diskusií, vtípkov, 
ale aj hádok.

Po tom všetkom viem ale 
jedno – náš kamarát Mišo je 
tvrdohlavý. Môže nám to občas 
skrížiť plány – naozaj neskú-
šajte diskutovať s Michalom 
o čase hrania vašej skupiny 
na Pohode, nemá to zmysel : ) 
Ale vďaka tejto povahovej črte 
je dnes Pohoda fantastický 
festival minimálne Európ-
skej úrovne a Mišo celé roky 
neústupčivo ide a pomáha, 
kde treba – vždy sa postaví na 
stranu slabšieho a ozve sa, keď 
už všetkým dochádzajú sily. 
Nebojí sa dôsledkov a už vôbec 

Vysvetlenie prezývky „tata“, ktorú dal Mišo Ľubošovi Dzúrikovi z kapely Chór vážskych muzikantov. The Kashchaks Wonder Bows. Najznámejšie sláčikové trio v Trenčíne, začiatok 80. rokov. 
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nie, čo si kto pomyslí. Koľko-
krát zazvonil telefón a bol tam 
Mišo, že „robíme koncert treba 
pomôcť/podporiť/zabojovať – 
neprídete“?

Mám ho veľmi rád už straš-
ne dlho a vážim si ho pre veľa 
vecí. Napríklad aj pre jeho úpl-
ný zmysel pre detail a prístup 
k návštevníkom jeho legendár-
neho festivalu, ktorý som zažil, 
keď som na Pohode zopárkrát 
pracoval ako stage manager 
– dnes je to pre mňa výborný 
zdroj inšpirácií pri mojej práci.

Takže, milý Mišo, celá naša 
rodina – Jonatánko, Lindula 
a ja ti želáme všetko najlepšie, 
sme štastní, že ťa máme.

Matúš Vallo
primátor Bratislavy a basgitarista 

skupiny Para

Formuj 
a naťukávaj
Milý Michal, Miško, Mi-

šenko, Mišiház… Želáme 
ti zdravia šťastia a hlavne buď 
tu s nami ešte veľmi veľmi 
dlho, lebo ťa potrebujeme. To, 
čo si ty pre nás urobil a robíš, 
je tak vzácne a výnimočné, že 
bez toho sa dá život len ťažko 
čo i len predstaviť. Ďakujeme 
ti. Len nás pekne ďalej formuj 
a naťukávaj k slobode a k voľ-
nosti. 

Môj osobný život si ovplyv-
nil x-krát a vždy to bol posun 
dopredu. Klaniam sa vďačne 
a želám zdravia a šťastia k to-
mu okrúhlemu výročiu!

Braňo Jobus

Generačná 
buzola
K 50?! Veď Michal mal 50 

už ako dvanásťročný, keď 
sa nám vyškieral z videoklipu 
v Udavačovi. Čo mu ešte viac 
priať? Mal v tom jasno vtedy, 
presne tak ako dnes. A preto ho 
mám aj rád. Beriem ho ako takú 
našu generačnú buzolu, ktorá 
vždy vie, kde je sever. Je dobré 
mať takého priateľa. Takže milý 
priateľu, milý Michal, prajem 
Ti, aby si to v zdraví a POHODE 
DRTIL BEZ LADU A SKLADU 
ďalej, nech smerujeme do tej 
civilizovanej NEUROPY.  
 Anton Šulík

programový riaditeľ RTVS

Uži si to, 
ešte si len 
“cucák”
Pamätám si, ako sme Meky-

ho päťdesiatku oslavovali 
koncertom v bratislavskom 
PKO a dostal aj darček v podo-
be obligátnej dopravnej značky. 
V posledných rokoch vždy, keď 
mal Meky narodeniny hovorie-
val: “Keď som mal 50, myslel 
som si, aký som starý. Čo by 
som za to teraz dal.” A tak si to, 
Mišo, uži. Po česky povedané: 
Si ešte “cucák” . Happy B-day aj 
za Mekyho a teším sa na Poho-
du, kde to spolu zapijeme. 

Katka Žbirková

Šibalská
iskra v oku
To je ale pozoruhodný a od-

vážny chlapec – pomyslel 
som si niekedy v polovici 80. 
rokov, keď som ťa prvýkrát 
videl poskakovať okolo malého 
synťáčiku a spievať Udavača. 
Myslím si to doteraz: Napriek 
tomu, že si dospelý, stále máš 
v oku tú šibalskú iskru a zjavne 
nevyhasne, pokiaľ budeš živý.

Ďakujem ti za to neuveriteľ-
né množstvo bláznivých nápa-
dov, radosti, krásy a optimiz-
mu, čo si venoval našej neveľmi 
veselej krajine.

Milý Mišo, prajem ti veľa 
ďalších lapajstiev!

Martin Shooty Šútovec
Karikaturista

5xN
Vždy sa mi zdalo, že Mišo 

robí veci, ktoré nekoreš-
pondujú s jeho vekom. Výrazne 
predbiehal svojich rovesníkov 
a vlastne z veku robil nezmy-
selnú kategóriu, lebo Mišo bol 
odvážnejší a dospelejší ako väč-
šina dospelých už v čase, keď 
bol ešte dieťa. A potom znovu 
a znovu, keď nemlčal. 

Takže konečne: 50 je k tomu 
všetkému oveľa adekvátnejší 
vek! 

Mišo, želám ti, aby si si za-
choval odvahu a radosť a aby sa 
teraz pri tebe cítili nepatrične 
naše deti, ktorým môžeš uká-
zať, že život môže byť krásny 

a oplatí sa robiť najlepšie ako 
sa dá. 

Nebáť sa, nenudiť sa, nezblb-
núť, nezlenivieť a neuhnúť!

Matúš Kostolný
šéfredaktor Denníka N

Veľa pohody 
a Pohody
Pánovi Kaščákovi k jeho 

okrúhlinam prajem všetko 
len to najkrajšie a najlepšie. 
Nech sa mu všetka pomoc, 
snaha, ochota a dobrota, ktoré 
okolo seba dáva, mnohonásob-
ne vracia naspäť. A tiež veľa 
zdravia, šťastia, pohody, Poho-
dy, splnených želaní a optimiz-
mu do ďalších rokov.

Jozef Kuciak ml.

Hýbať veci 
správnym 
smerom
Michal je vizionár a idea-

lista. A festival Pohoda 
je tým najlepším a jedinečným 
príkladom toho, ako hudba do-
káže ľudí spájať, akú veľkú má 
hudba moc. Naprieč všetkými 
možnými žánrami a generácia-
mi už štvrťstoročie zažívame 
na vlastnej koži, koľko dobrého 
a inšpiratívneho v sebe máme, 
či sme muzikanti alebo nie. 
Stačí sa rozhliadnuť okolo se-
ba a načúvať. To je svet podľa 
Kaščáka.

Tento pohľad na svet 
zdieľam tiež, a preto sa z nás 
dvoch stali priatelia. Vďaka 
Michalovi ešte viac vnímame 
tú obrovskú priepasť medzi 
ozajstnou kultúrou a hru-
bozrnnou, povrchnou „sedlači-
nou“. V našom pohľade na svet 
ide v prvom rade o rozdávanie 
radosti. Vďaka Michalovmu 
zapáleniu a citlivému vkusu, 
sa tu veci hýbu správnym 
smerom, aj keď pre mnohých 
stále ostávajú neviditeľnými. 
Osobne mám pocit, že celý 
jeho prínos pre našu krajinu 
je ďaleko za hranicou bežného 
ľudského chápania.

Želám mu len to najlepšie 
a veľmi mu držím palce vo 
všetkom, do čoho sa ešte pustí. 
Vždy to totiž stojí za to a vždy 
to má omnoho hlbší význam, 
ako sa nám môže na prvý po-
hľad zdať. Pre Slovensko sú ľu-
dia, ako je Michal Kaščák tým 
najcennejším klenotom, aký tu 
máme.

Tomáš Sloboda
Le Payaco

Výsledky 
zanovitosti
S Mišom sa vídavam menej, 

ako by som chcel – nejakí 
sme odpudzujúco busy. Spája 
nás však mnohé. Obidvaja sme 
raci, narodení v júli, on je odo 
mňa o 3 dni starší... Obidvaja 
sme dospievali v 80-kach s od-
porom k normalizačnému re-
žimu a na rozdiel od mnohých 
na Slovensku nás to neopusti-

Do pádu komunizmu v Československu zostávajú dva roky, do prvej Pohody desať rokov. O tom ešte Bez ladu a skladu nič netušia, ale vedia, že aj imidž je pre kapelu dôležitý. FOTO - O. NEPILY
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lo. Obidvaja sme vysadení na 
slovenských ľudákov a neoľu-
dákov a vieme ich v dave rýchlo 
rozpoznať. A obidvaja máme 
radi dobrú rockovú hudbu. 

Ľutujem iba jedno – že som 
nebol v Prahe, keď tam Mišo 
nabehol uprostred jakešovské-
ho obdobia s Bez ladu a skladu 
a pred českými máničkami to 
rozbalili s Píšte všetci modrým 
perom a Udavačom. 

To, čo dokázal s Pohodou, 
je veľké. Koniec-koncov to, 
že Trenčín bude v roku 2026 
európskym mestom kultúry 
je tak trochu aj výsledkom dl-
horočného fungovania Pohody 
a zanovitosti, ktorú má Mišo 
v sebe. 

Mišo – všetko dobré pri ďal-
šom rozvíjaní všetkého nezria-
ďovaného, undergroundového 
a alternatívneho!

MICHAL VAŠEČKA
sociológ

 

Ďakujeme
za všetko 
najlepšie
Mišo! Hoci som na svojej 

prvej Pohode bol už 
pred takmer 10 rokmi, pova-
žoval som to za nehanebne 
neskorú premiéru. A naozaj, 
hneď za prvé momenty a kon-
certy, zavŕšené fenomenálnym 
Nickom Caveom (z ktorého 
mám dodnes zimomriavky), 
som naplno precítil, o čom to 
vždy všetci hovorili. Že tebe 
a tímu sa podarilo vybudovať 
neuveriteľný ostrov kultúry 
a hudby, ale hádam ešte viac 
slobody, myšlienok a človečiny, 

ktorý ďaleko presahuje plochu 
trenčianskeho letiska a posúva 
dopredu celú krajinu.

Mišo, s tebou je skvelé sa 
smiať, aj hádať. Spievať, aj len 
tak počúvať. Inšpiruješ nás 
svojou energiu a večnou vierou 
v to, že veci majú zmysel. Ci-
tom pre to, kedy je okej byť ti-
cho, a kedy je potrebné sa ozvať 
práve preto, že sú všetci ticho. 
A najmä svojou náročnosťou, 
tak správnou, a pritom tak veľ-
mi pohodovou.

(Ďakujeme za) všetko naj-
lepšie!

MICHAL MEŠKO
Martinus

Pevné nervy!
Prajem ti, aby si objavil ešte 

mnoho krásnej hudby, veľa 
zdravia a pevných nervov. 

MAROŠ PAVÚK
Bombura klub,  

Slovenské alternatívne leto

Stred 
hudobnej 
slnečnej 
sústavy
Ahoj Mišo, ďakujem ti, že si 

ma zobral do skupiny Vy-
drapená bužírka a napriek môj-
mu suboptimálnemu výkonu 
si ma o 10 rokov zavolal aj do 
skupiny s Milanom. Želám ti, 
nech si aj ďalej stredom hudob-
nej slnečnej sústavy a nech sa 
okolo teba točia len pekné veci.

JURAJ BENETIN
architekt a spevák Korben Dallas

Len tak
ďalej!
Milý Mišo, len málokto si 

môže povedať, že v živo-
te hral v toľkých dobrých kape-
lách, dal priestor toľkej dobrej 
hudbe, toľkokrát sa postavil 
na správnu stranu a odohral 
toľko dobrých zápasov v spolo-
čenskom hokeji. Len tak ďalej! 
Keby si si chcel dávať aj nejaké 
predsavzatia, tak sa ohlás, mám 
pár nápadov. 

Všetko naj!
LUKÁŠ FILA

riaditeľ vydavateľstva Denníka N 
a basgitarista Korben Dallas

Šesťdesiatka!
Čo by som zaželal Michalovi 

k päťdesiatke? Šesťdesiat-
ku. MARTIN VIŠŇOVSKÝ

Chiki liki tu-a

Dážď
Aby na Grejpe 

pršalo. VEC
rapper

Vždy 
primeranú 
hladinku
Michal, prajem ti, aby si 

tvoj putovný pohár pre 
víťaza turnaja Federácie spo-
ločenského hokeja udržiaval 
vždy primeranú hladinku. Aby 
si mal silu zdolávať aj tie naj-
väčšie veľkokluby s radosťou 

a šarmom tak ako doteraz. Aby 
si neprestal rozširovať obzory 
umenia a vedy na svojej mater-
skej UJPH aj mimo nej, a aby 
sa v tvojej gubernii a priľahlých 
malokarpatských hájoch darilo 
muflónom.

MONIKA KOMPANÍKOVÁ
spisovateľka

Nad 
očakávania
Michal, želám Ti, aby si 

mal stále dostatok ener-
gie robiť veci nad očakávania. 
Aby si bol aj naďalej vždy tam, 
kde sa deje krivda, kde sa treba 
postaviť na stranu slabších, 
kde treba upozorniť širokú ve-
rejnosť na to, že treba pomôcť. 
Úsmev z tvojej tváre nemizne, 
prajem ti naň veľa príležitostí. 
Všetko najlepšie.

MARTIN STAŇO
moderátor

Lepšie, čo 
robí lepším
K päťdesiatke Mišovi pra-

jem, aby už nikdy nielen 
na svojom festivale, ale ani na 
iných, nemusel riešiť žiadne 
vojny, pandémie či iné tragé-
die. Aby mohol riešiť to, aby 
fungoval festival čo najlepšie 
od langošov a záchodov až po 
sochárske diela. Prajem mu, 
aby sa mu podarilo zabookovať 
tých interpretov, ktorých sám 
dlho chce, a ktorí urobia jeho 
festival ešte lepším. Prajem mu 
tiež, aby sa mu opäť podarilo 
zorganizovať dlho plánovanú 
indoor Pohodu.

Napokon prajem Mišovi aj 
lepšie Slovensko, ale je to také 
ošemetné prianie, keďže práve 
Mišo ho tým lepším robí. Tak-
že vlastne mu len prajem, nech 
sa mu osobne darí, lebo práve 
on pomáha robiť život na Slo-
vensku pre mnohých znesiteľ-
ným aj počas ťažkých čias.

RICHARD KOLLAR
matematik

Veľa skutočnej 
radosti
Laughter is eternity if joy is 

real.“ Prajem Ti veľa skutoč-
nej radosti, Mišo!

TÁŇA LEHOCKÁ
Sharpe Festival, LALA music

Egészségedre 
Aký je to úžasný deň!

Tvoje 50. narodeniny, 
ja som si myslela, že máš stále 
30!

Nech ti slnko vždy svieti do 
tváre a všetci dobrí duchovia by 
vás mali viesť.

Si výnimočná úžasná ľudská 
bytosť a svet je šťastnejším 
miestom, pretože existuješ!

Cítim sa poctená a šťastná, 
že ťa mám ako milovaného 
priateľa a takého cenného ko-
legu v mojom živote už toľko 
rokov.

Posielam ti obrovské objatie 
a Egészségedre pre tvoj špe-
ciálny deň!

Pokračuj v šírení svojho  
MichalMagic!

Tvoja večná kamarátka.
FRUZSINA SZÉP

riaditeľka festivalu
Lollapalooza Berlin

Muž rôznych podôb - kravaťák preberajúci vyznamenanie od prezidenta Kisku.  FOTO - TASR Bubeník bez trička a s kefou namiesto pankáčskeho číra (Vydrapená bužírka punk systém).  FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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Trtko, 
ty si víťaz!
Minulý víkend som bol 

v na festivale Athens 
Music Week a urobil som 
osobný výskum medzi delegát-
mi z celého sveta. Pýtal som 
sa ich jedinú otázku: Viete, kto 
je slovenským prezidentom? 
67 percent odpovedalo Trtko 
alias Michal Kaščák. 37 percent 
povedalo: Nejaká žena, nepa-
mätám si to meno. Takže, môj 
Trtko… ty si víťaz!

You know that you were not 
a smart, but, you do everything 
in your life from the heart!

Pokračuj v tom, sledujeme 
ťa!!! LOGIN KOCHISHKI

Musicshowcase, Taksirat festival

Tvoj maják
Michal sa približuje k jed-

nému z najkrajších, 
najúprimnejších, čestných, naj-
väčších idealistických ľudí, kto-
rých voláme kamaráti a rodina. 
Dúfam, že jedného dňa budem 
môcť povedať, že som ho po-
znal! Mám ťa rád Michal. Tvoj 
maják. #50jenovych30mlade-
abrahamoviny

RUUD BERENDS
riaditeľ Eurosonic 

Festivalu Norderslag

Mišíčku
Máš padesát, Mišíčku,

já ti pšeju tisícku!
Ať si požát šťastný, zdravý
a ať ťe ta život baví!

VLADO JANČEK
Saténové ruky

Vybavil 
si nás 
zážitkami  
na celý život
Sú ľudia, ktorí vám raz vojdú 

do života a sprevádzajú ho 
roky. Mišo do našich životov 
vstúpil niekedy v štrnástich 
a stále v nich zostáva. Nepo-
znám iného človeka, ktorý tak 
výrazne ovplyvnil vkus a posto-
je svojej generácie a vybavil ju 
zážitkami na celý život, ako to 
robí Mišo Kaščák. A vlastne ani 
neviem, ako by to tu dnes celé 
vyzeralo bez neho a bez Poho-
dy. Vďaka za to, že si!

VLADIMÍR TALIAN
poradca prezidentky

 

V každom 
čase a na 
každom 
pódiu
Milý Miško,

keď zavriem oči a spo-
meniem si na Teba, v rýchlom 
slede sa menia rôzne obrazy: 
šťúply, avšak neprehliadnuteľ-
ný chalan z G-éčky na gympli 
v Trenčíne, zborové hulákanie 
celej telocvične s „naším“ 
BLAS-om „Píšte všetci mod-
rým perom...“ niekedy v 87. či 
v 88. na školských akadémiách 
(dodnes nechápem, ako sa vám 
toto v tom čase a na tej škole 
podarilo), majstrovstvá sveta 

v stolnom futbale (nie kalčeto, 
poctivý stolný futbal) a jedi-
nečné vystúpenie Vydrapenej 
bužírky na tomto podujatí na 
chate v Kátline... viem tiež, že 
na jeseň nepijeme burčiak, ale 
burčák. A nadovšetko, že člo-
vek si môže úplne prirodzene 
zachovať sviežu nástojčivosť 
až zarputilosť v hľadaní spra-
vodlivosti v každom čase a na 
každom pódiu.

Tvoj záber je neskutočne 
široký a najradšej by som ho 
opísala ako majster Janovic, 
ale neviem to tak ako on, a tak, 
kým napíše niečo presne pre 
Teba a o Tebe, tak spomeniem 
dva odkazy, ktoré síce smerujú 
k iným velikánom, ale úplne 
rovnako sa hodia na Teba:

Oleg bol síce Pastier, ale ro-
bil všetko preto, aby sme nežili 
ako ovce.

Kornel Földvári je živý dô-
kaz, že talent a charakter môžu 
byť dvojčatá.

 Ďakujem Ti za neprestajnú 
inšpiráciu.

Všetko najlepšie!
EVA KOVÁČECHOVÁ

Právnička

 

Som ti dosť 
veľa dlžný
Už od prvého pozvania 

a možnosti zahrať si na 
Pohode, som ti dosť dlžný. Bola 
to úžasná príležitosť, ktorá 
ma pripravila na moju kariéru 
v Európe. Veľmi skoro som zis-
til, že tento festival je ako jedna 
veľká rodina a odrazu som sa 
cítil ako doma. S tvojím tímom 
ste ma vždy vrelo privítali, keď 
sme sa vrátili na Pohodu, dali 
ste mi veľa pekných spomienok 

a zážitkov. Všetko najlepšie 
k narodeninám, Michal, a tiež 
veľká gratulácia ku krásnemu 
výtvoru, ktorým je festival Po-
hoda! Vždy sa na teba a na tvoj 
tím na Slovensku teším! 

DONNY BENÉT
 hudobník

 

Udávanie,
koho je to 
koníček?
Samozrejme nemôžem za-

budnúť na nadšenie, ktoré 
sa ma zmocnilo na pražskom 
Rockfeste v roku 1986, keď sa 
na ňom objavili mladíci z tren-
čianskej skupiny Bez ladu 
a skladu. Cením si aj to, že Mi-
šo úprimne v pesničke priznal, 
že udávanie, udávanie je jeho 
koníček. Na rovnaké priznanie 
čakáme od istého slovenského 
dotačného podvodníka v Če-
chách dodnes márne.

JAN REJŽEK
hudobný kritik

Prsobal
Drahý Miško,

doteraz si pamätám, ako 
som ťa prvý raz stretla v tom 
domci v Rači, kde ste vtedy síd-
lili. Bola som z toho nervózna. 
Bol si jeden z tých ľudí, ktorých 
som si dlho vážila, a áno, aj 
som k tebe vzhliadala .-) No, 
a vy ste práve hrali balónový 
prsobal! Lepší ice-breaker som 
v nikdy potom nezažila. Odvte-
dy s plezírom vo vnútri pozo-
rujem ďalšie a ďalšie momenty 
tvojej slobody bytia a radosti 

z neho. Neprestáva ma fascino-
vať, ako dokážeš žiť tú ľahkosť, 
udržiavať si detskú radosť 
a úplne pohodovo ich striedať 
s intelektuálnymi a spoločen-
skými hĺbkami. Ako dokážeš 
vystihnúť podstatu a pretaviť 
ju do trefných symbolov. Si pre 
mňa jedným z ľudí, ktorí vlast-
ne nestarnú. Vďaka, že môžem 
byť občas pri tom. Vďaka, že si 
takto namiešaný, a že ťa máme 
práve medzi nami. Prajem ti, 
aby ti to celé ešte dlho vydržalo 
presne v tejto osviežujúcej 
kombinácii. Na teba!

ZUZANA WIENK
Biela vrana

Čo najviac 
Pohody
Mišovi želám čo najviac 

Pohody.
YXO

Hex

Stále buď 
tým Malým 
princom
S Mišom Kaščákom som sa 

prvýkrát stretla na brati-
slavskom festivale, kde som 
hrala s Odvážnými srdci a on 
s Bez ladu a skladu. Pripadal 
mi vtedy so svojím záhadným 
potutelným úsmevom ako Ma-
lý princ, ktorý nechce patriť do 
sveta dospelých, a tak si vytvá-
ra svoj vlastný. Ktorý dobre vie, 
že to, čo je dôležité, je očiam 
neviditeľné a že správne vidíme 
len srdcom.

Bubeník bez trička a s kefou namiesto pankáčskeho číra (Vydrapená bužírka punk systém).  FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ Cyklista (before Sagan was cool).  FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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Aj po rokoch, je to stále ten 

Malý princ. Kým väčšina ľudí 
žije bez ladu a skladu, on s ľah-
kosťou vytvára kúzelný svet pl-
ný hudby. Pretože má odvážne 
srdce. EVA TURNOVÁ

hudobníčka a spisovateľka

Veľvyslanec 
Slovenska
Je typické, že Michal Kaščák 

sa narodil 4. júla – Deň nezá-
vislosti – je to najnezávislejší, 
nebojácnejší, najslobodomy-
seľnejší človek, akého poznám, 
a skutočný veľvyslanec Sloven-
ska, ktorý inšpiruje všetkých 
okolo seba, aby bol svet lepším 
miestom. Jeho vášeň a statoč-
nosť boli zjavné už od tínedžer-
ského veku, keď pomocou textov 
piesní bojoval proti komunistic-
kému režimu. A jeho kreativita 
a tvrdá práca za posledných 
30 rokov mu dali zaslúženú 
platformu, ktorú využíva len 
v dobrom. Napriek idiotským 
vyhrážkam, ktoré dostáva od 
zbabelcov, ktorí číhajú v tieni, sa 
Michal postaví do centra pozor-
nosti, aby bojoval o blaho tých, 
ktorí buď nemôžu hovoriť sami 
za seba, alebo na to nemajú 
príležitosť. A organizuje aj jeden 
z najlepších hudobných festiva-
lov na svete, pričom kurátoruje 
line-up umožňujúci fanúšikom 
objavovať novú hudbu, ktorú by 
inak nezažili. V živote sa hovorí, 
že nikdy by ste nemali stretnúť 
svojich hrdinov. Mám to šťastie, 
že jedného z nich môžem na-
zvať priateľom. Všetko najlepšie 
k narodeninám Miško.  
 GORDON MASSON

redaktor časopisu IQ

Drsniak aj 
Krehkáč
Dovoľte, aby som sa Vám 

v mene celého môjho ja 
poďakoval za všetko, čo ste do-
teraz vykonali. Máte to v sebe 
odmalička. Všetku tú prepotreb-
nú jemnosť, nenásilnosť, non-
šalantnosť, ale zároveň aj všetku 
tú drsnosť a plebejský humor, 
s ktorým ničíte naše bránice. 
Len málokde sa nájdu ľudia, 
ktorí majú symbiózu v takom 
pokročilom štádiu. Ako je mož-
né, že medzi nami Slovákmi je 
toľko normálnych ľudí? Pretože 
majú dve duše – drsnú a kreh-
kú. A čo zapríčiňuje striedanie 
duší v tele Slováka? Borovička. 
Dosť bolo rečí – napime sa 
a hneď všetko pochopíte. Na 
zdravie! A na slobodu! A na 
spravodlivosť! A do druhej no-
hy! A nalačno!

OLIVER REHÁK
 Denník N, Toddler Punk

 

Veľa slobody 
aj radosti
Milý Miško, vitaj medzi 

nami – päťdesiatnikmi! 
Nájdu sa aj celkom dobré mo-
menty v tomto veku! Dokonca 
niečo bude aj lepšie! Čo ti za-
priať k polstoročiu? Nech máš 
stále túžbu po slobode, nech sa 
ti naďalej darí tvoriť priestor, 
aby sloboda rástla a nech si 
naďalej človekom milujúcim 
slobodu! A hudbu samozrejme! 

A ako by povedal náš priateľ 
Jurajko – Veľa radosti!! A to 
všetko ostatné ti poviem radšej 
osobne. Posielam ti tu jednu 
pieseň/báseň od môjho iného 
priateľa Daniela Rausa: „Hluché 
deti sledují orchestr / hudebníci 
a dirigent jsou v jejich očích / 
neskonale legrační / všechny ty 
nesmyslné pohyby a vážné tváře 
/ divné nástroje, pošetilé gesta 
/ hluché deti sledují orchestr 
/ a já se modlím, aby aspoň na 
chvíli / mohli slyšet …“

JOZEF LUPTÁK 
hudobník, festival Konvergencie

Je to 
výborné!
Prvý raz som ťa videl z diaľky, 

počúval som tvoj naliehavý 
detský hlas, samozrejme kde 
inde, ako Na Čertovom kole. 
Vtedy som netušil, že raz bu-
deme priateľmi a po celé roky 
nás na rôznych podujatiach 
budú spájať spoločné hodnoty. 
Je to výborné! Povedal by náš 
spoločný priateľ Juraj Kušnierik. 
Práve cez neho som ťa spoznal. 
Jeho dobrácky úsmev sa mi 
vynorí v mysli takmer vždy, 
keď si na teba spomeniem. Keď 
som vtedy dávno počúval tvoje 
detské protestsongy, nevedel 
som že raz budem mať syna 
Jonatana, ktorý sa v tom bude 
na teba podobať. Detskej kapele 
Tucan, kde spolu s Adamom 
Matejom hrali, si umožnil 
vystúpiť na Pohode. I vďaka 
tvojej podpore vstúpili do sveta 
hudby. A potom tie Bohoslužby. 
Nezabudnuteľný otec Antó-
nio, šantiaci pred polievacími 
autami na Pohode. Možno si 
práve v tej chvíli prechádzal na 
bicykli okolo. Podivné, neslýcha-
né – bohoslužby na hudobnom 
festivale. Vždy som obdivoval 

veľkorysosť a otvorenosť, s akou 
si na Pohode dokázal prepojiť 
toľko odlišných hudobných 
a kultúrnych svetov. Som veľmi 
rád, že si, a buď i naďalej v poho-
de a s Pohodou.

DANIEL PASTIRČÁK
kazateľ

Taký si
Aké je to, Miško, byť člove-

kom s veľkým srdcom ? 
Ktorého nespravodlivosť vytáča 
dobiela a súcit ženie k okamži-
tej akcii solidárnosti ? Pod koľ-
kými petíciami a vyhláseniami 
je tvoj podpis, koľko si ich sám 
inicioval ? Koľkokrát si zažil 
pocit márnosti? Koľkokrát si 
bojoval s ľudskou hlúposťou ?

To, čo ťa k tomu vedie, nie je 
len spravodlivý hnev, je to hlav-
ne jasné videnie toho, ako by to 
na tomto svete mohlo a malo 
byť. Prameň tohto tvojho vnú-
torného kompasu je jasný.

Napadlo ti svedomie? Áno, ty 
si so svojim svedomím v každo-
dennom dialógu. To však nie je 
ten zdroj. Je to Láska. Tá je tým, 
čo ťa ženie, tá je zdrojom tvojich 
bláznivých nápadov, tá môže za 
to, že na Pohode vystúpi Luhan-
ská filharmónia a v Groningene 
sa koncertovalo v garáži. 

Vieme, tvoj život sú (a budú, 
kamarát, stále dôležitejšie) aj 
tvoje malé súkromné dejiny. 
Rany, čo prichádzali a rany, 
ktoré si rozdával. Hej, nie si (na-
šťastie) svätý. Ale tvoja Natália 
je po tvojom boku už väčšinu 
tvojho života. To sa počíta. Zase 
v tom má prsty tá Láska. Láska, 
ktorá je zdrojom lásky k tvojim 
najbližším. K ľuďom. Ako to 
hovorí psychiater Pingitzer Tra-
cymu v Saroyanovom príbehu 
o tigrovi? (a ako to skvele spie-
vajú Laura aj její tigři) :

 „Ľudia sú ľudia. Ľudia sú 
zábava, hra, fantázia, čary. A-há. 

Ľudia sú bolesť, ľudia sú choro-
ba, ľudia sú blázni, ľudia ublišu-
jú ľuďom, zabíjajú ľudí, zabíjajú 
seba. Kde je zábava, kde je hra, 
kde je fantázia, kde sú čary? 
Ľudí milujem. Bláznivých ľudí, 
krásnych ľudí, zranených ľudí, 
chorých ľudí, zlomených ľudí, 
rozbitých ľudí, milujem.“

Taký si. Miluješ. 
A to je výborné, len tak ďalej! 

Povedal by ti Jurajko Kušnierik 
(pozdravuje a objíma).

 JANA A VLADIMÍR 
 MICHALOVCI
 Artforum

Bolo nám 40
Bolo nám štyridsať

už je nám o desať viacej
už si chcel mať Pohodu
a máš len kopu práce
A ani tých päťdesiat
nepotrvá večne
tak zdrž sa v nich čo najdlhšie
jak v kolóne pri Strečne.

TOMÁŠ HUDÁK
komik

Nech robíš 
svet lepším
V posledných rokoch som 

si ponechala vo svojej blíz-
kosti len veľmi málo nových 
priateľov, ale Michal medzi nich 
určite patrí. Pred siedmimi rok-
mi sme začali spolupracovať na 
vizuálnom programe Pohody. 
Veľa som sa od Miša naučila 
a dúfam, že naša spolupráca 
otvára nové obzory aj pre neho. 

Michal, do nasledujúcich 50 
rokov ti želám, aby si si udržal 
pozitívne vyžarovanie, ktorým 
robíš svet okolo seba lepším. 
A nám všetkým želám, aby to 
takto zostalo ešte veľmi dlho. 
Všetko najlepšie 25-ročnej Po-

hode a dvakrát najlepšie k tvo-
jim narodeninám!

ILONA NÉMETH 
umelkyňa

Cit pre detail
Nech ťa to napriek všetké-

mu stále baví a naďalej 
dokážeš inšpirovať aj stmeľovať. 
A nech nestrácaš cit pre detail.

JANKA IMRICHOVÁ
šéfka Rádia_FM

Drž sa aj nás
Mišo, pol storočia nie je 

sranda. To si už aj koryt-
načka kríže mastí, že „au au, to 
je záhul 50 rokov na svete, pod 
slnkom a v mori“. Prajeme ti ve-
ľa síl, radosti, Pohody a nezlom-
nej energie v tvojom zápase. Aby 
si bol milovaný a aby sa ti NE-
splnilo všetko, po čom prahneš, 
ale iba to, čo ti prospeje! Drž sa 
a drž nás všetkých pokope ako 
doteraz. To ti prajeme a to si se-
becky prajeme. Máme ťa radi!

PIŠTA VANDAL
Čad

Vysielač(ka)
Aby ti neprešla chuť na nové 

zážitky, vždy nabitú vysie-
lačku a plnú chladničku česko-
slovenského nápoja priateľstva.

MICHAL BEREZŇÁK
Združenie promotérov a festivalov

Krištáľové 
lustre
Aby si ešte veľa ľudí naučil pí-

sať rôznofarebným perom! 
PS: Nech žijú krištáľové lustre!
 JURAJ JOHANIDES
 režisér
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