
Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu 

(tlačová správa) 

 Vo štvrtok 29. 10. 2015 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalší cestovateľský večer. Pozvanie prijala pani Eľzat 
Džachše z Kirgizska. Sprevádzal ju i prezentoval jej rodnú krajinu pán Ján Remšík z Považskej Bystrice.  

  V úvode privítala návštevníkov podujatia v kirgizštine pani Eľzat. Po ukážke turkického jazyka sa 
slova ujal pán Remšík. Pomocou bohatého fotografického i audiovizuálneho materiálu predstavil 
návštevníkom „Švajčiarsko strednej Ázie“. 

Kirgizsko, Kirgizská republika alebo v staršom názve Kirgizstan sa nachádza vo vnútrozemí strednej Ázie. 
Hraničí s Čínou, Kazachstanom, Tadžikistanom a Uzbekistanom. Počas komunizmu bola začlenená do ZSSR, 
od roku 1991 je autonómnou republikou. Hlavným mestom je Biškek, do roku 1991 sa mesto volalo Frunze. 
Kirgizsko je hornatá krajina, poprerývaná množstvom rozsiahlych dolín a kotlín. Podnebie je výrazne 
diferencované podľa nadmorskej výšky. Obyvateľstvo sa od pradávna živí prevažne poľnohospodárstvom, 
chovom dobytka, oviec a koní. Zaujímavosťou je, že zvieratá, pijúce vodu zo slaných jazier, majú mäso viac 
slané ako „slovenské“ zvieratá. Podľa prednášajúceho je preto tamojšia koňacina, hovädzina alebo baranina 
oveľa chutnejšia.  

Kirgizsko má za sebou bohatú históriu. Kotlina v okolí jazera Issyk-kuľ bola osídlená už v staroveku. Neskôr 
sem prišli skýtske a iránske kmene. V ranom stredoveku sa obyvateľstvo premiešalo s výbojnými Mongolmi.  

V krajine je prevládajúcim náboženstvom islam, no je tu zastúpené aj pravoslávne kresťanstvo a niektoré 
protestantské smery.  

Začiatkom 21. storočia došlo  v Kirgizsku k početným nepokojom, ktoré si vyžiadali niekoľko stoviek 
mŕtvych, tisíce ľudí prišlo o strechu nad hlavou... 

Považskobystrický cestovateľ poskytol i plastický obraz bežného života Kirgizov – na fotkách mohli 
účastníci náučného podujatia vidieť, ako tamojší obyvatelia vyzerajú, ako sa obliekajú, čo jedia, aké majú 
hudobné nástroje, atď. Pán Remšík napríklad ukázal zábery z Ošského bazáru – najväčšieho trhu v strednej 
Ázii. Na ploche o rozlohe niekoľkých futbalových ihrísk sa dá kúpiť takmer všetko. Aj napriek vysokej 
nadmorskej výške sa v Kirgizsku urodí veľké množstvo ovocia, napríklad i teplomilné mandle alebo marhule. 
Prostredníctvom krátkych videí mohli účastníci vidieť typickú kirgizskú svadbu, pohostinný vzťah 
k cudzincom, či spev slepej speváčky na trhovisku.  

 Keďže je podujatie Zbaľ sa a poď zamerané na cestovanie, prednášajúci popísal poslucháčom i svoje 
cesty do kirgizských hôr. Keďže pre krajinu je príznačné veľké horské prevýšenie, turistika je tu náročná na 
fyzickú kondíciu. Symbolom kirgizských hôr je irbis vrchovský, nazývaný tiež snežný leopard.  

 V závere stretnutia položil prednášajúci dve otázky, týkajúce sa Kirgizska. Výhercovia dostali 
obrazovú publikáciu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici o Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Originálnym darčekom boli aj ručne vyrobené kirgizské papuče, typické svojím špicatým zakončením.  

 

V Považskej Bystrici dňa 2. 11. 2015 

Ing. Tomáš Žilinčík, Ing. Monika Roncová 



 

 



 

 



 


