SLOVÁCI AKO REPY!
Vedeli ste, že KORENE mnohých známych celebrít siahajú až na Slovensko?
Viac ako dva milióny Slovákov emigrovali v prvej polovici 20. storočia do Spojených štátov a ďalší
milión našiel domov v Maďarsku, Českej republike, Kanade, Austrálii či Argentíne. Mnohí
zahraniční Slováci sa v novej vlasti preslávili. Okrem zakladateľa svetového pop-artu ANDYHO
WARHOLA (1928-1987), ktorého rodičia pochádzali z východného Slovenska, má tunajší pôvod po
prarodičoch z otcovej strany aj americký astronaut EUGENE ANDREW CERNAN (79), ktorý v roku
1972 vystúpil ako doposiaľ posledný pozemšťan na povrch Mesiaca.

KRÁSNE GÉNY SLOVENIEK.
Na Slovensku majú korene aj legendy strieborného plátna – napríklad PETER LORRE (1904-1964),
ktorý sa narodil v Ružomberku, no vyrastal vo Viedni a slávu zožal v amerických filmoch Maltézsky
sokol a Casablanca. Napoly Poľka, napoly Slovenka bola aj legendárna POLA NEGRI (1899-1987),
vlastným menom Barbara Apolónia Chalupiecová. Presadila sa najprv v nemeckých a potom
v hollywoodskych filmoch, najmä tragickými úlohami a ako nezabudnuteľná femme fatale.
Slovenského otca si neužila, lebo ho za protiruskú činnosť zatkli a poslali na Sibír.
Aj ANGELINE JOLIE (38) koluje v žilách slovenská krv – jej otec JON VOIGHT (74) by sa dnes volal
Ján Vojtka, keby jeho prastarí rodičia neopustili Košice a nenasadli na parník do New Yorku.
Dokonca aj pôvabná AUDREY HEPBURN (1929-1993) mala slovenské gény – jej babička pochádzala
z rodiny Welsovcov, ktorá kedysi vlastnila v dedinke Kovarce pri Topoľčanoch cukrovar. Keď
vyhorel, rodina sa vysťahovala do Rakúska.

Hôrni chlapci z Hollywoodu.
Herec PAUL NEWMAN (1925-2008) vďačil za svoj šarm svojej mame Slovenke Terézii Feckovej
z dedinky Ptičie pri Humennom, ktorá pred prvou svetovou vojnou emigrovala za veľkú mláku
a vydala sa za amerického obchodníka. Rebel STEVE MCQUEEN (1930-1980) otca nepoznal a
matka ho opustila v ranom veku, ale cesty jeho predkov vedú až do Zemplína k početnej rodine
Ihnátovcov z obce Jastrabie pri Michalovciach. DAVID BOREANAZ (44), známy zo seriálu Kosti,
v rozhovoroch rád prízvukuje, že jeho mama Patrícia pochádza zo Slovenska. V skutočnosti je
Slovenkou iba čiastočne – v jej žilách koluje aj írska, nemecká a francúzska krv. Dávid je natoľko
pyšný na jej pôvod, že tento „detail“ v rozhovoroch vždy „nenápadne“ zamlčí. Britský komik
STEPHEN FRY (55) sa dozvedel, že jeho obdivovaný dedko MARTIN NEUMANN sa v roku v1927
prisťahoval do Veľkej Británie zo Slovenska. Pracoval v jednom z prvých európskych cukrovarov
v Šuranoch a bol vo svojej profesii taký dobrý, že si ho ako poradcu najala firma na výrobu cukru
v Bury St Edmuns v grófstve Suffolk. „To ho neskôr zachránilo pred smrťou v koncentračnom
tábore“, dodáva Fry. „Bohužiaľ, jeho sestra také šťastie nemala“.
ČESKÍ SLOVÁCI.
Slovenský režisér Martin HOLLÝ bol bratrancom českého herca JOSEFA ABRHÁMA (73), ktorý je
vnukom známeho literáta Jozefa Hollého. Mama PAVLA TRÁVNIČKA (62) sa narodila vo Valaskej
Belej neďaleko Ilavy. „Dedko mal hospodárstvo a tam som prvý krát sedel na koni“ spomína
Abrham. Aj zabávač PETR NOVOTNÝ (65) má mamu Slovenku a strýkov v Trenčianskych Tepliciach,
Komárne a Ružomberku. „Hoci mama strávila mladosť v Izraeli, varila aj slovenskú kapustnicu
a halušky“, dodáva vášnivý gurmán. Moderátorka a bývala hlásateľka MÁRIE RETKOVÁ (56) tiež
rada spomína na detstvo prežité na Slovensku: „Mama môjho deduška bola dcérou spisovateľa
Karola Kuzmányho. S rodičmi sme radi chodievali do Slovenského raja i na Tále, kde sme
stanovali“, spomína.
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