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Všetko pekne od začiatku

M

yslí�m si, že je načase začať slovami „Nebojte sa!“.
Nebojte sa otvoriť zatvorené dvere a prekročiť
prah, pretože za nimi môžu byť neví�dané možnosti,
ktoré vám otvoria ďalšie dvere. Nebojte sa byť tým, kým
chcete byť. Aj keď je jednoduchšie vysloviť to, než urobiť.
Nebojte sa povedať, čo máte na srdci a čo si myslí�te.
Sú miesta, kde to ľudia ocenia - tam sa zdržiavajte
najčastejšie. Tam, kde to neocenia – netrápte sa tým.
Nebojte sa predčasne rozmýšľať nad budúcnosťou a
nechať minulosť minulosťou. Neskôr zistí�te, že je to
to najlepšie, čo ste mohli urobiť. Nebojte sa povedať
aj úplne cudziemu človeku, čo vás trápi. Niekedy je
nezainteresovaný poslucháč ten najlepší� radca. Nebojte
sa pýtať sa. Kto sa neopýta, ten nikdy nedostane odpoveď (áno, aj na hlúposti). Nebojte sa
búrať vlastné múry. Kto ich nebúra, neuvidí� slnko. Nebojte sa pátrať po pravde a hovoriť
ju, aj keď vás nikto nepočúva. Určite sa objaví� niekto, kto si ju bude chcieť vypočuť a podať
ďalej. Nebojte sa riskovať. Keď to vyjde, budete šťastní�. Keď to nevyjde, poučí�te sa. Nebojte
sa povedať nie, no nebojte sa povedať ani áno! A hlavne Nebojte sa strachu. Je to len pocit,
ktorý treba prekonať iným pocitom. Naprí�klad pocitom ví�ťazstva.
Ja sa nebojí�m otvoriť zatvorené dvere, byť kým chcem, pátrať po pravde, riskovať a ani
búrať vlastné múry. Rovnako, ako som sa nebála povedať „áno“ na post novej šéfredaktorky
Zumagu. Ja a celý redakčný tí�m (ktorý nie je len tak hocijaký), sa tiež rozhodne nebude báť
zariskovať a pravidelne pre vás otvárať nové témy, nové prí�behy, nové možnosti.
Mojou hlavnou ví�ziou je, aby bol Zumag jedným z prostriedkov, ktorý spája ľudí� s rovnakým
cieľom – pí�sať. Pí�sať s láskou a radosťou, no aj zodpovednosťou a profesionálnosťou. A keďže
momentálne čí�tate tieto riadky, znamená to, že sa moja ví�zia pomaly napĺ�ňa.
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

František Trstenský, prorektor pre zahraničné vzťahy

Predagóg a básnik Ján Zambor diskutuje so študenti

Študenti a vyučujúci môžu absolvovať pobyty
už aj na ukrajinskej a gruzínskej univerzite

Filozofická fakulta si pripomenula výročie
narodenia básnika Ivana Kraska

Univerzita Katolí�cka univerzita v Ružomberku (KU) zí�skala grant,
vďaka ktorému môžu učitelia a študenti absolvovať výmenné pobyty na
univerzitách v Ľvove a v Tbilisi. Partnerstvo KU s Katolí�ckou univerzitou
v ukrajinskom Ľvove a Ilia State University v gruzí�nskom Tbilisi
odsúhlasila Národná agentúra programu Erasmus+ v auguste 2016.
Univerzite schválila finančný prí�spevok vo výške 45-tisí�c eur na obdobie
dvoch rokov. „Národná agentúra nám pridelila devätnásť miest. Pre
univerzitu v Ľvove dvanásť a pre univerzitu v Tbilisi sedem miest.
Do Tbilisi však budú môcť vycestovať len vyučujúci, to znamená, že
študenti tam zatiaľ nepôjdu,“ vysvetlil prorektor pre zahraničné vzťahy
František Trstenský. Spolupráca sa týka odborov filozofia, psychológia,
žurnalistika, história, politológia a teológia. „Erasmus je výbornou
prí�ležitosťou pre študentov. Ponúka množstvo zážitkov, vedomostí� a
hlavne zdokonalenie sa v cudzom jazyku,“ uviedol študent psychológie
Pavel Rusko. Prorektor Trstenský dodal, že v budúcnosti by sa potešil aj
spolupráci s balkánskymi krajinami, ale aj s Izraelom či Pakistanom. „Ak
by bola takáto možnosť, určite by sme o ňu prejavili záujem,“ povedal
Trstenský. (Michaela Belkoťáková)

Univerzita Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej
fakulty Katolí�ckej univerzity v Ružomberku pri prí�ležitosti 140.
výročia narodenia popredného predstaviteľa slovenskej básnickej
moderny Ivana Kraska pripravila diskusiu s vysokoškolským
pedagógom, básnikom a prekladateľom Jánom Zamborom. „Je to
básnik večných otázok ľudského bytia. Zaují�mavým spôsobom
otvára problematiku medziľudských a partnerských vzťahov.
Objavuje sa v ňom moderná artikulácia básne,“ povedal o
Kraskovi profesor Zambor, ktorý je autorom monografie Vzlyky
nahej duše, v ktorej interpretuje básnikovu tvorbu. Ku Kraskovej
poézii sa dostal ešte počas recitačných súťaží� na základnej
škole a dodnes jej ostal verný. V diskusii so študentmi Zambor
priblí�žil Kraskovo lyrické dielo, jeho politickú angažovanosť,
ale aj osobný život. „Profesor Zambor sa dlhoročne venuje
Kraskovej poézii. Dokáže ho čí�tať veľmi erudovane a hĺ�bkovo.
Taktiež sa dlhodobo poznáme, čo napomohlo tomuto stretnutiu,“
priblí�žila pozadie diskusie Jana Juhasová z katedry slovenského
jazyka a literatúry. (Dávid Košút)

Katedra germanistiky žije aj holandčinou

Univerzita Š� tudenti Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Katolí�ckej
univerzity v Ružomberku sa môžu v holandskom jazyku zdokonaľovať
nielen počas každoročného festivalu Dutch Days, ale aj v rámci viacerých
študijných predmetov. V polovici októbra sa na pôde univerzity opäť
konal kultúrny festival Dutch Days, ktorý už niekoľko rokov organizuje
katedra germanistiky. Pedagógovia a pozvaní� hostia sa takto snažia
záujemcom priblí�žiť holandský jazyk, ako aj históriu a kultúru tejto
krajiny. „Týmto spôsobom chceme propagovať Holandsko, a zároveň
chceme študentov prilákať k štúdiu holandského jazyka práve na našej
fakulte, ktorá to umožňuje,“ povedal profesor katedry germanistiky
a nederlandista Adam Bžoch. V tomto roku na dvojdňovom festivale
vystúpil aj známy holandský lingvista Camiel Hamans, zaují�mavé
miesta Holandska priblí�žila Martina Gartčí�gová a kultúrno-historické
eseje Johana Huizingu predstavil Adam Bžoch. Súčasťou festivalu
bolo aj premietanie dokumentárnych filmov či prehliadka oddelenia
holandských kní�h v univerzitnej knižnici. „Zaují�mavou aktivitou bol aj
holandský antikvariát, kde si študenti za symbolické euro mohli zakúpiť
holandské knihy v originálnom jazyku, ale aj v slovenskom, českom
a nemeckom preklade,“ dodal profesor Bžoch, ktorý oceňuje záujem
študentov o holandčinu. Na katedre môžu dokonca absolvovať dvojročný Adam Bžoch, profesor katerdy germanistiky ukazuje študentom
kurz a zí�skať medzinárodne uznávaný certifikát. (Martina Púpavová) holandské knihy
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foto: Barbora Kubovová, Juraj Tichý, Františka Šiškovičová

Študentské média chcú
osloviť viac študentov
Po úvodných konkurzoch sa
študentské média obohatili
o nové tváre. Na niektorých
vedúcich postoch sa menili
stoličky. Pribudnú zmeny
a pripravujú sa novinky.
Media KU Konkurzu do TV Unica na post
moderátora, redaktora a kameramana sa
zúčastnili viacerí� prváci z katedry žurnalistiky.
Televí�zia chystá novú reláciu zábavného
formátu, ktorá v programovej štruktúre
chýbala. „Do novej relácie chceme zapojiť
študentov z celej univerzity,“ prezradil
programový riaditeľ TV Unica, Filip Bielik.
Novinkou je spolupráca s TV LUX, s ktorou
pripravujú reláciu Runiverz „Táto spolupráca
nám prinesie širšie publikum. Prí�spevkami,
ktoré posunieme do relácie, chceme mapovať
dianie na KU,“ vysvetľuje programový riaditeľ
TV Unica.
V Pulz rádiu si zvolili novú riaditeľku, ktorá
chce priniesť do rádia nový vietor. „Sme
mladí� ľudia, a preto by to malo byť cí�tiť aj z
éteru. Musí�me si zachovať určitú vážnosť, ale

Moderátori Pulz rádia

chcem, aby nás počúvalo viac poslucháčov.
Myslí�m si, že ich prilákame najmä energickým
vysielaní�m,“ povedala nová riaditeľka Pulz
rádia Petra Mikulajčí�ková. Na konkurz prišli
nové hlasy aj technické posily. „Dúfam, že
spolu vytvorí�me tí�m ľudí�, ktorí� chcú pracovať
a zdokonaľovať sa,“ dodala.
Aj magazí�n Zumag čaká zopár zmien, ktoré
sa budú týkať najmä obsahovej stránky.
Redakcia by chcela ďalšie čí�sla rozší�riť a

pridať viac fotiek. Do tí�mu pribudli noví�
členovia a šéfredaktorské kreslo prevzala
Alexandra Jurišová, ktorá v Zumagu pôsobí� už
tretí� rok. „Dúfam, že medzi nami bude vládnuť
stále prí�jemná atmosféra, ktorá sa prenesie
aj do našich textov. Chcela by som, aby v
redakcii pracovali ľudia, ktorí� pí�šu s radosťou,“
vyslovila svoje prianie nová šéfredaktorka.
(Miriama Rybovičová)

Študentom pri online prednáške nositeľky Pulitzerovej ceny prekážalo tlmočenie
Víťazka Pulitzerovej ceny Deborah Nelson navštívila univerzitu v Bratislave. Katolícka univerzita si jej
prednášku mohla pozrieť len cez internet.
Univerzita Š� tudenti žurnalistiky mali
koncom októbra možnosť pozrieť si živý
prenos prednášky ví�ťazky Pulitzerovej ceny
Deborah Nelson. Mnohým však prekážalo
tlmočenie do slovenčiny, ktoré sa miešalo
s anglickým jazykom. „Obidva jazyky sa
v prenose navzájom prelí�nali. Bolo ťažké
sústrediť sa na to, čo prednášajúca hovorila,“
uviedla študentka Martina Púpavová.
Prednáška s ocenenou novinárkou sa konala
na Univerzite Komenského v Bratislave.
Online prenos priniesla Nadácia Tatra banky
v rámci programu Osobnosti osobne spolu s
Petit Press Academy.
Hlavnou témou prednášky boli klimatické
zmeny na Zemi. Nelson si myslí�, že je to
jedna z najdôležitejší�ch tém dnešnej doby.
„Klimatická zmena je to najhoršie, čo ľudia
doteraz zažili, a my sa k tomu stále nevieme
postaviť zodpovedne. Č� as, kedy môžeme
dosiahnuť nejakú zmenu, sa nám roztápa pod
rukami,“ vravela Nelson. Taktiež má pocit, že
reportéri sa tejto téme vyhýbajú.
Deborah Nelson hovorila aj o investigatí�vnej
žurnalistike. „Investigatí�va je o tom, ako
prinútiť ľudí�, ktorí� nechcú hovoriť, aby
prehovorili. Rozdiel medzi novinárom, ktorý
foto: Miriama Rybovičová, aktuality.sk,

sa dostane k pravde a tým, ktorý ju nenájde,
je vo vytrvalosti. Je potrebné skúšať to znova
a znova,“ zdôraznila americká novinárka.
Š� tudentom sa myšlienky laureátky Pulitzerovej ceny páčili. Zaujali ich hlavne jej
vlastné novinárske zážitky. „Veľmi sa mi
páčila poznámka, že investigatí�va je ako
ľadovec. Väčšina z nej je pod ľadom. Ja ako
investigatí�vny novinár musí�m pátrať pod

vodou,“ povedal študent žurnalistiky Juraj
Pivarči.
Deborah Nelson zí�skala prestí�žne novinárske
ocenenie v roku 1997. Stalo sa tak, keď
odhalila rozsiahle zneuží�vanie vládneho
programu zameraného na zabezpečenie
bývania pre rodiny amerických Indiánov.
Okrem Bratislavy osobne vystúpila aj na
univerzite v Košiciach. (Lenka Farkašová)

Deborah Nelson, víťazka Pulitzerovej ceny

zumag
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Komentáre

Slovensko a svet

„Aby nám ešte smutno nebolo...“
Stal sa „prvým medzi rovnými“ v novom samostatnom štáte. Prezident slovenského štátu - najvyšší predstaviteľ
krajiny, ktorá sa rozhodla ísť svojou cestou. Michal Kováč sa prezentoval ako pravý, demokraticky zvolený prezident, keď bránil demokraciu v začiatočných krízach vekovo detského štátu.

P

MARTIN ŠICHTA

rvé úmrtie prezidenta znamená, že
už má aj svoje pubertálne roky za
sebou. Súvisí� to aj s neskúsenosťou
v organizovaní� štátneho pohrebu.
V tomto má Slovensko premiéru a bolo to
vidieť naprí�klad pri protokolárnej chybe,
keď neboli farby na našej vlajke v správnom
poradí�. To vlastne znamená, že na truhle
exprezidenta Michala Kováča neležala štátna
vlajka ako jeden zo symbolov Slovenskej
republiky. Chybu napravili a čestne ho odvezú
na lafete delostreleckej húfnice, upravenej
na protokolárne účely. Podobne sa lúčia aj v
okolitých krajinách, naprí�klad v Poľsku pri
Lechovi Kaczyńskom.
Pohreb sa bude konať v súlade so želaniami
smútiacej rodiny a zosnulého politika, preto
asi nikto nebude prekvapený z neúčasti
jeho vtedajšieho spolustraní�ka z HZDS
Vladimí�ra Mečiara. Práve ich politický
nesúlad v postavení� prezident – premiér,

6 zumag

poznamenali rozpory a nesúhlas prezidenta s
nedemokratickými metódami vtedajšej vládnucej garnitúry. Následkom bolo vyslovenie
nedôvery Mečiarovi a pád jeho vlády.

Punc dramatickosti tomu pridala kauza únosu
rovnomenného syna prezidenta Slovenskej
republiky do susedného Rakúska, kde si dal
trošku do „nosa“ s Lexovými ľuďmi zo SISky. Ale Ivan má charakter a navrhol, že pri
dvadsaťročnej prehratej žalobe na bývalého
prezidenta v konaní� o ochrane osobnosti a
náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej na
tlačovej besede v Slovenskej televí�zii v roku
1996, by nemala byť priznaná úhrada trovov
konania žiadnemu z účastní�kov súdu. A prečo
by mal platiť on? Keby ho vtedy Michal Kováč
ako prezident neodmietol vymenovať za ministra privatizácie, neboli by ani súdy, ani
trovy, ani nezákonnými kauzami zdiskreditovaná Slovenská informačná služba.

A možno keby sa vtedy nevzoprel Mečiarovi,
tak dnes by na Slovensku nebol prezidentom
Andrej Kiska.
Aj toto boli situácie, ktoré sprevádzali Michala
Kováča úradom prezidenta. A nielen to. Boli
to aj veľké hodiny oproti prezidentskému
palácu, ktoré tam umiestnil bývalý spolupracovní�k Vladimí�ra Mečiara, Fedor Flaší�k.
Mali odpočí�tavať čas do konca Kováčovho
prezidentského mandátu, za čo sa mu In
memoriam ospravedlnil. Snáď aspoň ten
Michal Kováč, ako politik minulej éry, si už
mohol zaspievať priamo do kamery: „S pánom
Bohom, idem od vás, neublí�žil som, žiadnemu
z vás.“
Ale však o zosnulých iba v dobrom a koniec
koncov, smrťou si udobrí�te aj toho najväčšieho
nepriateľa.

foto: Boris Németh

Kam ten svet speje?
Muž, žena, iné. Tieto možnosti pri výbere pohlavia ponúkajú najnovšie
mobilné aplikácie. Dnes sa veru tolerancii medze nekladú. Sarkasticky
povedané, rodové inovácie spoločnosti tisícky rokov chýbali a na rozdiel
od terorizmu ich treba riešiť.
ANNA ŠENKERÍKOVÁ

N

a Slovensku sa tieto praktiky ešte
veľmi nezdomácnili. Ľudí� skôr
znepokojujú existenčné problémy
a zle nastavený ekonomický systém.
Skrátka, aspoň väčšina z nás sa nemá tak
dobre, aby rozmýšľala nad zbytočnosťami.
Inak je to v zahraničí�, kde sa pohodlní� ľudia
nemajú na čo sťažovať. A tak je zrazu diskriminácie viac, než kedykoľvek predtým.
Donedávna ani pomenovanie muž alebo žena
nikoho neurážalo či neznevýhodňovalo.
Kedysi a dnes
Ž� iaľ, kvôli myšlienke rodovej rovnosti sa
v prí�pade ľahšie ovplyvniteľných mladých
mužov a žien čo-to zmenilo. Metrosexualita je
v móde. Niektorí� muži trávia pred zrkadlom
viac času ako ženy. Homosexuáli určujú, čo
je na ženách sexi.
Aj vzory tí�nedžerov sú dnes iné. Jurija Gagarina nahradil Justin Bieber, Janu Eyrovú zase
Lady Gaga. Extravagantné módne výstrelky a
suicidálne sklony mladí� ospravedlňujú tým,
že okolie nerešpektuje ich individualitu.
Keď si predstaví�me, že pred niekoľkými
desaťročiami ľudia v ich veku bojovali na
fronte či ošetrovali zranených, je to priam
až komické.
foto: internet

Povinná vojenská služba donedávna učila
mladých mužov, ako sa postarať o seba,
chrániť svoje rodiny, čeliť problémom
„chlapsky“. Nepochybne, tento druh výchovy
niektorým dnes chýba. A potom sa stáva,
že svoje problémy „riešia“ detinskými a
zbabelými slovnými atakmi, a ak dôjde na
chlapské riešenie sporu, utekajú na polí�ciu.
Naopak ženy, ktoré boli kedysi nežné,
starostlivé gazdiné, sa stávajú ráznejší�mi a
fyzicky zdatnejší�mi. Dnes ich však už viac
priťahuje kariéra než materstvo a rodina.

Práva na úkor práv
Je jasné, že spoločnosť časom doplatí� na
neustále dožadovanie sa „ľudských práv“, s
ktorými niektoré návrhy ani nesúvisia. Ako v
prí�pade transsexuálov, ktorí� verejne prezentujú svoje sexuálne preferencie na rôznych
pochodoch. Tým však sami porušujú svoje
právo na súkromie, pretože sexualita vždy
bola, a u normálnych ľudí� stále je, intí�mnou
záležitosťou.
Ako sa celý tento tolerančný cirkus skončí�,
nevedno. A rovnako ani, kto v prí�pade
vojnového konfliktu narukuje.

Komentáre ARRA „fake“ alebo konečne
niečo k veci?
IVANA SKYSĽAKOVÁ

Každý rok sme svedkami toho, ako nás
agentúra ARRA zaplavuje informáciami o
kvalite a vývoji fakúlt na našich vysokých
školách. Máme ich až 112. Nečakané?
Kdeže... Je to slabý odvar oproti tomu, ako
si táto agentúra dáva vôbec námahu pokúšať
sa hodnotiť naše školstvo.
Začnem tým, že top trojku v jej rebrí�čku
otvára vzdelávanie, potom nasledujú záujmy
o štúdium, vedu a výskum, a nakoniec to
uzatvárajú, nemenej známe, doktorandské
štúdia a s nimi spojené úspechy zí�skavania
grantov. Toto vytrvalé snaženie prinášať
nové štatistiky má vraj podnietiť záujem
adolescentov, neskôr aj maturantov, aby
im záležalo na výbere školy, a aby sa v
budúcnosti vedeli uplatniť na trhu práce.
Tak, s tým, veľa šťastia...
Združenie ARRA vyšlo s pravdou von a
odhalilo pre niekoho šokujúce tajomstvo.
Záujem o vysokoškolské štúdium bol po
minulé roky výrazne nižší�, pričom „nostradámovia“ prichádzajú s teóriami, že sa
tento stav bude prehlbovať až do roku 2020.
Prí�čina zostávala až doteraz neodhalená.
Je to tým, že mladí� chcú dobre zarábať.
Pochopili, že vysokoškolský titul v dnešnej
dobe nikomu nezaručí� zamestnanie, a tak
po skončení� strednej školy idú pracovať do
zahraničia. Na druhej strane, nižší� počet
uchádzačov by mal viesť k väčšej snahe
fakúlt skvalitňovať svoje služby, a tým zaujať
potenciálnych záujemcov o štúdium. Možno
v inom štáte, nie však na Slovensku. Ako to
býva na našich školách, nejde o kvalitu, ale
o kvantitu.
Rozprávať o percentách pri rôznych
typoch škôl, ktorá je najlepšia, ktorá by
vyhrala alebo ktorá je úplným omylom, asi
nemá zmysel. Prečo? Jedným z dôvodov je
naprí�klad ten, že aj samotné ministerstvo
vnútra dlhodobo odmieta hodnotenie ARRA.
Naposledy vyhlásilo: „Stále platí� stanovisko,
že sa ku komentárom ARRA nevyjadrujeme, pretože ich údaje nepovažujeme za
relevantné.“ To hovorí� za všetko... Faktom
ale zostáva, že študenti by mali na našich
vysokých školách nachádzať stále lepšie
prostredie na rozvoj tvorivého potenciálu a
dobrej prí�pravy do zamestnania. Nezostáva
nám nič iné, iba tomu veriť a zakončiť to
slovami: „Možno raz...“

zumag
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ZOSNULÍ REKTORI
,,Keď som pred piatimi mesiacmi prosil pána rektora Tadeusza Zasępu,
aby nám ešte raz prišiel prednášať, sľúbil, že príde. Dnes si ho však Pán
povolal k sebe. Ďakujem, pán rektor, za všetky Vaše rady, prednášky,
skúšky a nezabudnuteľné rozhovory, ktoré vždy prinútili človeka zamyslieť
sa, dokázali načerpať energiu a povzbudiť. Ďakujem za to, že ste nemali
strach postaviť sa nekalým praktikám a pomenovať ich pravými slovami.
Ďakujem za to, že som vás spoznal. Odpočívajte v pokoji!” (Matúš
Bystriansky)

,,Ja len, že VĎAKA za jeho život. A že bol prepletený
s našimi. A že aj on bol určite jedným z pedagógov,
ktorý zanechal stopu.” (Mária Badačová)

,,Nemožno zabudnúť na osobné stretnutia a
rozhovory s Vami ešte na univerzite, neskoršie
v bratislavskej nemocnici, potom na slávnosti
Vašich 70. narodenín v kaplnke pri kolibe U
dobrého pastiera v Ružomberku a napokon
už len tiché hovory v mobile.
Ďakujeme Vám za všetko! Radi sme Vás
mali. Radi sme počúvali Vaše uvážené
slová, ktoré vždy povzbudili, povzniesli
ducha nás i študentov, medzi ktorými ste
tiež požívali vážnosť a úctu. Obdivovali sme
Vašu vyhranenosť, čestnosť, krásu ducha,
dobrotu, obetavosť, neúnavný boj za pravdu
a spravodlivosť, no najmä pokoru, ktorá
vyžarovala z Vašej nevšednej osobnosti i
počas vážnej choroby. S utrápeným srdcom
ste oddane a trpezlivo prijímali svoj údel. Akoby
sme Vás, pán profesor, počuli: „Neplačte, smrť
nie je smutná. Ja nezomieram, ale vstupujem
do večného života.” (Gabriela Gotthardová)

,,Statočný, múdry, ľudský, pokorný
a skromný... Nebo má nového
anjela. Bolo mi veľkou cťou
poznať tohto Človeka! Ostávate
navždy v srdci (nejedného
žurnalistu)! Nikdy nezabudneme.”
(Zuzana Rojíková)

,,Ak by sa ma raz niekto spýtal, čo si predstavujem pod pojmom
dobro a či vôbec podľa mňa existuje, dlho by som nerozmýšľala
a bez ostychu povedala, že ja som dobro už stretla. Bolo to dobro
stelesnené a poznala som ho osobne. Ak by sa ma niekto spýtal,
aký ste boli, bez ostychu by som povedala, že dobrosrdečnejšieho
človeka som nestretla. Nesmierne si vážim to, že som patrila medzi
tých žurnalistov, ktorí stihli pocítiť Vašu láskavosť na každej jednej
prednáške. S úsmevom a zároveň so slzami v očiach spomínam na
hodiny teórie médií plné pokoja, vtipov, zaujímavých informácií,
príbehov a hlavne na Vaše skvelé nápady a recepty, o ktoré ste
sa s nami podelili. Na vaše igelitové vrecko plné kroviek, ktoré
ste nám nosili a oni chutili nesmierne dobre, pretože okrem
ich skvelej chuti sme z nich cítili aj radosť, ktorú Vám robili naše
spokojné oči. Vaše svedomie bolo čistejšie ako detský smiech a
Vaša odvaha splniť každú Vašu víziu bola úžasnou motiváciou.
Stali sa Vám rôzne krivdy. Znevažovali Vaše konanie, pri ktorom ste
poukazovali na nesprávne veci. No teraz je to všetko minulosť a
dôležitým sa stalo úplne niečo iné - zachovať si na Vás spomienku,
ktorá rozsvieti lampáš v duši. Priali ste si, aby sme na Vás spomínali
ako na človeka dobrého, ktorý miloval ľudí a my nemôžeme robiť
nič iné, ako Vaše želanie plniť.” (Petra Mikulajčíková)

,,Odišiel od nás veľký človek, rektor
a náš učiteľ. Večná vďaka za všetko,
čo pre nás urobil. Vďaka aj za to, čo
ešte len pochopíme a doceníme,
že urobil.” (Igor Černák)

,,Milý pán profesor. Pred viac ako rokom som Vás navštívil v prešovskej nemocnici.
Poznal som Váš príbeh a považoval som za povinnosť poďakovať sa Vám za všetko,
čo ste pre našu krajinu urobili. Bol som pre Vás neznámy. Ale aj keď sme sa predtým,
ani potom, nikdy nestretli, mal som pocit, že rozprávam so starým priateľom. Aj keď
nám tu budete chýbať, som presvedčený, že všetko, čím ste boli, prinesie u nás a vo
svete bohatú úrodu v plodných životoch ľudí, ktorých ste inšpirovali.” (Ján Ščecin)

,,Patrí ti vďaka. Vďaka za každé
stretnutie. To prvé po mojom
prílete z Paríža v Trnave. Tie ďalšie
inšpirujúce v Bratislave, Lubline i
Ružomberku. Naše rozhovory boli
vždy obohacujúce. V priestore i v
čase. Vďaka i za čiapku, keď bola
zima a ty si mi tú svoju daroval
len tak (počas tejto zimy bude
hriať inak). Bolo to úprimne a
milé. Človek a ľudskosť. Dobro a
pomoc. Kráčať po nových cestách
a s novými ľuďmi. To bola tvoja
životná náplň.” (Marek Lukáš)

(Spomienky na zosnulého emeritného rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusza Zasepu)
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Tadeusz Zasępa: Nestačí iba hovoriť o viere
Ľudia o ňom hovoria ako o človeku s veľkým srdcom. Ani keď bolo choré a slabé, neprestalo bojovať. Mal v ňom
veľký kus miesta pre každého z nás.
LENKA FARKAŠOVÁ, JANA MATIAŠOVÁ

V

ždy nosil kolárik okolo krku, aby ľudia
vedeli, že nebol len profesor, ale aj
kňaz. Mnoho neznámych ľudí vďaka
tomu vyspovedal, a tak im pomohol s ich
ťarchou. Napríklad keď letel lietadlom zo
Spojených štátov do Poľska. Vtedy mal
pri ňom rezervované miesto jeden pán,
podnikateľ, ktorý sa práve vracal zo svojej
cesty. Chvíľu sa spolu rozprávali, keď sa
ho opýtal, či ho môže vyspovedať. Ten
človek nebol veriaci, ale zrazu dostal potrebu
rozpovedať všetky svoje hriechy, vyrozprávať
sa zo všetkého zlého, čo spravil. Len mu v
tom pomohol. Svojim študentom hovoril,
že ak by sa aj oni niekedy chceli vyspovedať

alebo by sa chceli len porozprávať, je tu
pre nich.
Povolanie - kňaz a učiteľ
Tadeusz Zasępa vyštudoval za kňaza v
Czestochowej v Poľsku a jeho motivácia
sa počas rokov stále menila. Najskôr sa
mu páčilo, že kňaz spovedá a nosí rúcho.
Postupne si uvedomil, že chce byť kňazom,
aby mohol pomáhať ľuďom. Bol pripravený
venovať svoj čas druhým bez obmedzenia.
„Som sám, aby iní neboli sami,“ to bolo
vysvetlenie jeho celibátu.
V nasledujúcich rokoch sa venoval univerzitnému vzdelávaniu v Lubline, Washingtone
D.C, Ženeve a v Miláne. V roku 1995 sa stal
mimoriadnym profesorom na Katolíckej
univerzite v Lubline a o trinásť rokov neskôr
bol zvolený za rektora Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Práve na tejto univerzite si
vytvoril dôverný vzťah so svojimi študentmi.
„Hovoril nám, že sme jeho deti. Na prednášky
nosieval dobroty, koláče, sladkosti, no najmä
krowky.“ Priamo na prednáške si zapisovali
číslo jeho mobilu, ak by niečo potrebovali.
Mohli mu kedykoľvek zavolať.
Nominant Nobelovej ceny
V rodnom Poľsku pomohol založiť katolícku
rozhlasovú stanicu a katolícky týždenník
Nedeľa, fungujúce dodnes. Pri Fakulte zdravotníctva sa zaslúžil o výstavbu Parku Jána
Pavla II. Počas svojho pôsobenia vybudoval
Univerzitnú knižnicu v Ružomberoku, ktorá

foto: Branislav Račko, Martin Buzna, Ľubo Bechný

bola slávnostne otvorená 25.9.2013, kde sa
nachádzajú nové mediálne štúdia. V tento
deň, o tri roky neskôr, bol pán profesor
pochovaný.
Zasepovo snaženie, výchova a vzdelávanie
mladých ľudí, pomoc ľuďom a napísanie
mnohých publikácií, priniesli zaslúžené
ovocie. Keď mal 51 rokov, stal sa Mužom
roka za službu vzdelávaniu a kultúre. O tri
roky na to sa ním stal opäť, a to za vynikajúci

,,Som sám,
aby iní neboli
sami.”
spoločenský a profesionálny úspech. V tom
istom roku (2001) bol nominovaný na
Nobelovu cenu za mier. Patril k členom
Európskej a Slovenskej akadémie vied.
Významné ocenenia boli pre neho vždy
prekvapením. „Nikdy som to nečakal. Pracoval som aj pre Lotyšsko, Litvu, Ukrajinu,
Bielorusko a Rusko.“ Odtiaľto má tiež veľa
ocenení, ktoré však neboli cieľom jeho
života. „Teší ma a napĺňa, že sa dalo takto
šíriť dobro a pomáhať ľuďom.“
Študenti ho milovali tak, ako on ich
Nezištná pomoc a dobrosrdečnosť sa u
neho prejavila aj ako u pedagóga. Prednášky
Teórie médií vždy prebiehali v pokojnom
zumag
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duchu. Skúšaným nemusel nič dokazovať,
skôr ich upokojoval a na odľahčenie situácie
sa s nimi podelil o svoje overené kuchárske recepty. „Hovoril nám, ako pripraviť
kapustovú polievku aj žabie stehienka. To
bolo jeho.“
Vplyv, ktorý mal na svojich študentov,
pretrvával aj po skončení jeho pôsobenia
na univerzite. Dôkazom toho bol otvorený
list Konferencii biskupov Slovenska a
Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Profesora Tadeusza
Zasępu poznajú mnohí z nás osobne ako
veľkú osobnosť, skvelého pedagóga a
najmä milého a úprimného človeka. Je
celoživotným zástancom pravdy, ale aj
večnej Pravdy, a tak aj žije, pracuje a tvorí.“
On svoju vieru dokazoval skutkami, a to aj
učil ľudí, ktorí sa v tých najťažších chvíľach
za neho postavili.

Myšlienky profesora z

Úryvky príhovorov z poslednej rozlúčky s pánom

„Sloboda rozmýšľania a konania je veľký dar.
V momente, keď začneme popierať pravdu
a konať proti nej, smerujeme do otroctva. Ak
nás zväzujú pri našich zámeroch postranné
úmysly či peniaze, nedopadne to dobre. Ako
sa vyrovnať so závisťou a negativizmom?
Láskou.“ (Ružomberský hlas)

„Ako chcel, aby sme si ho pamätali? Ako
človeka, ktorý mal rád ľudí. Takto si ho
budeme pamätať. Ako človeka, ktorý tak
zakúsil Božiu lásku, že z nej čerpal silu
milovať ľudí. Mnohí ho vnímali ako dobrého
pastiera, mali v ňom vzor príkladného a
charakterného človeka, ktorý ich miloval.
Popri vzdelanosti, kontaktoch a oceneniach,
ktoré dostal, stále zostal človekom, ktorý
mal srdce. Aj keď bolo fyzicky slabé, bolo
preplnené láskou. Študentom odovzdával
mnoho dôležitého poznania pre život, ale
hlavne vlastný príklad, a to lásku k pravde.
Nie všetkým sa to na škole páčilo, ba pre
niektorých sa stal výčitkou svedomia.
Mali by sme konať pokánie a odprosovať
Boha za spôsobenú krivdu i bolesť, ktoré
sa nebohému pánovi profesorovi tu v
Ružomberku dostala. “ Arcibiskup Mons.
Ján Babjak

rozhovorov

profesorom

„Každý človek hľadá pravdu. Veriaci i
neveriaci. I tu sa stretávame.“ (TV Markíza)
„Nestratiť tvár. Tie mamine slová si pamätám
ako veršík.“ (Postoj.sk)
„Sú mnohí slabí ľudia, ktorí sú zašpinení
hriechom. Netreba sa báť dotknúť hriechu
a toto zlo minimalizovať a zlikvidovať.“
(Cestaplus.sk)
„Naše šťastie závisí od toho, koľko vieme
dávať, pomáhať, deliť sa. To sú také momentíky, chvíľočky šťastia.“ (RTVS)
„Treba sa unaviť človekom.“ (RTVS)

(aj)

„Bol človekom, za ktorého hlasom ľudia išli.
Myslím si, že to bolo preto, lebo bol človek
idey a nadšenia, človek s poslaním, ktoré mal
od Boha, človek bez masky, so zmyslom pre
spravodlivosť a človek bez strachu, ktorý
zanechal nám, svojim kolegom a študentom
na Katolíckej univerzite, dosť podnetov na
nasledovanie.“ docentka Terézia Rončáková
„Aj keď mal miesto na katedre v Poľku,
odišiel na Slovensko. Aj keď mal miesto
na lublinskom cintoríne, vybral si slovenskú
zem. Miloval Slovensko ako nikto z nás. Bol
pyšný, že mohol odovzdať slovenskej Cirkvi
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to, čo vedel najlepšie.“ Andrzej Kiciński,
prorektor Katolíckej univerzity v Lubline
„Okrem svojich šľachetných vlastností
bol predovšetkým dobrý človek. Vynikal
pokorou, nikdy neváhal sa podriadiť autoritám cirkvi, vždy jednal podľa najlepšieho
vedomia a svedomia. Jeho postoje boli
racionálne a opodstatnené. Problémy nikdy
neriešil násilným spôsobom, odvracal od
seba mylné riešenia, predchádzal konfliktom, ktoré vždy riešil z hľadiska morálky
a práva. Zanechal po sebe veľké dielo.“
Primátor Ružomberka Igor Čombor
„V minulosti mesto Ružomberok preslávili
osobnosti slovenského národa ako napríklad
Andrej Hlinka či Vendelín Javorka. Dnes k
týmto osobnostiam rozhodne patrí aj syn
poľského národa, emeritný rektor Katolíckej
univerzity v Ružomberku, profesor Tadeusz
Zasępa, ktorý si Slovensko zamiloval. Pravdu
bránil, právo si ctil a pre lásku k Slovensku žil
a pre lásku k Slovensku aj zomrel.“ Ondrej
Krajňák, predseda Ústavu pamäti národa
„Bol profesionálny žobrák, dobrý človek,
katolícky kňaz, profesor a mučeník pravdy.
Každé slovo v tejto definícii ho vystihuje, má
svoju hĺbku a šírku a nepotrebuje komentár.
Bolo cťou stretnúť ho, poznať ho, počúvať
ho a je veľkou výzvou napodobniť jeho
vieru, eleganciu, láskavosť a veľkorysosť.“
profesor Peter Olekšák.
(bk)
foto: Mária Jakušová, Ľubo Bechný

Jozef Ďurček bol človek - dobrák
Zasepa si v závete želal, aby na jeho pohrebe predniesol reč aj bývalý rektor KU Jozef Ďurček. Nestihol to. Zomrel
vo veku 86 rokov, pár dní po ňom.
ANNA ZÁBOJNÍKOVÁ, NIKOLA MARHEFKOVÁ

V

Ružomberku bol prvýkrát ako
19-ročný na duchovných
cvičeniach v kláštore jezuitov.
Bolo to pred maturitou. Ako sám
uvádza, na životnom rázcestí. Rozmáhal
sa vtedy komunistický režim, ktorého
vývoj Ďurčeka znepokojoval. Ako čerstvý
absolvent gymnázia sa rozhodol študovať
učiteľstvo matematiky a fyziky. Ukázalo
sa, že povolanie učiteľa má ideologické
požiadavky. Odmietol sa im podriadiť a
zvolil si štúdium fyziky.
Z istoty do neznáma
V roku 1954 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kde
sa špecializoval na vysokofrekvenčnú a
vákuovú fyziku. Neskôr sa stal jej profesorom. Vo svojom odbore sa prejavil ako
kapacita na globálnej úrovni. Pôsobil
na Žilinskej univerzite, prednášal na
viacerých fakultách, pomohol vybudovať
špecializované laboratóriá, pracoval vo
vedeckých spoločnostiach JSMF a SFS, organizoval domáce i medzinárodné vedecké
konferencie a vydal niekoľko publikácií.
Mal zázemie, mal prácu. Asi ani sám netušil,
že sa toho o pár rokov vzdá a vráti sa späť na
miesto, kde ako maturant riešil existenčnú
krízu.
Stavebný pilier univerzity
Medzitým profesor Kulhánek, rektor Žilinskej
univerzity, chcel z detašovaného pracofoto: archív Jozefa Ďurčeka, Pavel Neubauer

viska v Ružomberku vytvoriť špecializované
štúdium. V roku 1985 vznikol Pedagogický
inštitút sv. Ondreja, neskôr Katolícka pedagogická fakulta sv. Ondreja. Jedným z jej
kľúčových pracovníkov bol Jozef Ďurček.
Už počas príprav fakulty však tlel nápad
zriadiť katolícku univerzitu, ktorá na Slovensku chýbala. Za miesto jej vzniku určili
Ružomberok – katolícky symbol Slovenska.
Ďurček spočiatku k nápadu pristupoval so
skepsou, napokon sa nechal myšlienkou
strhnúť.

,,Povzbudzovali
ma, aby som
sa nebál, že
Ružomberčania
ma vezmú
medzi seba aj
ako prišelca.”

vezmú medzi seba aj ako prišelca,“ priznal
vo svojom texte v ružomberskej Kronike.
Nechal sa presvedčiť. Aj vďaka jeho vkladu
naberala idea univerzity konkrétnejšie
kontúry.
Ak by sa krkolomné prípravy univerzity
prirovnali k sínusoide, tak osobnosť pána
Ďurčeka bola silou, ktorá situáciu držala
v horných hodnotách. Nemali rozpočet
ani profesorský zbor. Niektoré záležitosti si
vyžadovali cesty až do Trnavy, kam chodil
trabantom.
Prečo sa nestal prvým rektorom
V rokoch 2001–2004 bol v poradí druhým

Myšlienka vytvoriť univerzitu sa stávala
čoraz reálnejšou, až sa na jeseň 1994 mal
Ďurček rozhodnúť, či ostane v Ružomberku.
„Pán docent Jamrich ma povzbudzoval,
aby som sa nebál, že Ružomberčania ma
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rektorom KU, kde pôsobil aj ako emeritný
profesor. Prirodzene môže vyplynúť otázka,
prečo sa nestal jej prvým rektorom. Ďurček
bol vďaka svojím skúsenostiam a úsiliu jasný
kandidát na funkciu KU. Jeho zdravotný
stav sa v tom čase skomplikoval, vo veku
70 rokov mu museli operovať bedrové kĺby.
Nasledovala dlhšia prestávka, po ktorej sa
vrátil späť na univerzitu.
Ako ho vnímali iní
Svojím prístupom dokázal, že sa univerzita
stala obľúbenou ako pre študentov, tak aj
pre pedagógov. Hovorili tomu rodinné

prostredie. Spomínajú si na neho aj ako na
človeka plného pokory, ochotného vždy
pomôcť. Profesor Ďurček s dekanom FF KU
Imrichom Vaškom a Tadeuszom Zasępom
patrili k najobľúbenejším osobnostiam na
univerzite. Ďurček a Zasępa boli dokonca
blízkymi priateľmi. Poľský kolega si vo
svojom závete želal, aby na jeho pohrebe
predniesol reč práve Ďurček.
Univerzita si potvrdzovala svoj akademický
štatút univerzity aj tým, že na ňu chodilo veľa
významných ľudí, ako napr. Korec. Každým
dňom sa univerzita stávala známejšou a
populárnejšou.

Do povedomia študentov a pracovníkov
sa Ďurček zapísal ako človek – dobrák.
Vyznačoval sa svojím všeobecným
prehľadom a úctou k ľuďom. A to nezávisle
od ich veku či postavenia. ,,To boli atribúty
veľkých ľudí, ku ktorým patril napríklad aj
Vaško. Nielenže sa zastavil a porozprával, ale
bol schopný aj upratovačke odniesť vedro.
Gestá obrovských ľudí, ktorí to ale robili
úprimne,“ povedal o profesorovi Ďurčekovi
jeho dlhoročný spolupracovník Radislav
Kendera.

Spomienky na profesora Ďurčeka
,,Pamätajme, že keby nebolo jeho diela
pri založení PI sv. Ondreja, nebolo by ani
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pán
profesor, budeme na Vás spomínať a vždy
v dobrom.” (Helena Kuberová)
,,On bol pri začiatkoch celej školy, bol jej
prvý riaditeľ! Keď som bol prvák, na celej
škole nás bolo len okolo 200 študentov.
Učitelia na čele s pánom profesorom
Ďurčekom žili pre nás, žili pre školu, boli
to krásne časy!” (Ján Gera)
,,Naši páni rektori - veľké osobnosti KU - sa
už na nás pozerajú z neba. Odišli obaja a
takmer naraz. Verím, že sa zhora prihovoria
o (konečne) správne vedenie Akademického
senátu.” (Zuzana Rojíková)
(lf)
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Už dávno neplatí - vidieť Benátky a zomrieť

Dubaj je jedným zo siedmich autonómnych emirátov, ktoré tvoria Spojené arabské emiráty.
Kto by bol povedal, že pred 100 rokmi to bola len malá rybárska osada. Dnes sa stalo z Dubaja
veľkomesto, kde beduínske stany nahradili mrakodrapy siahajúce do neba a kde bohatstvo i luxus nepozná hraníc.

M

ožno len raz za život sa nám,
obyčajným smrteľní� k om,
naskytne prí�ležitosť na vlastnej
koži zažiť atmosféru Dubaja.
Prečo ju teda nevyužiť? Pre mňa bolo jedinou
nevýhodou päťhodinové čakanie v Kyjeve,
kde som nútene absolvovala prestup. Po 5
hodinách prešľapovania z nohy na nohu sa
konečne dostávam do lietadla ukrajinskej
aerolinky, no všetky obavy z pádu nechávam
bokom. Cestujem predsa do raja. Po ďalší�ch
5 hodinách letu som konečne na mieste. A
rozprávka sa môže začať.

Každá minca má dve strany
Dubaj, to nie je len nespočetné množstvo
mrakodrapov s najvyššou budovou sveta,
najvyšší�m a najluxusnejší�m hotelom na svete
či najväčšou spievajúcou fontánou i najväčšou
kvetinkovou záhradou sveta. Sama som sa
presvedčila, že okrem týchto ,,naj“ si v starej
časti Dubaja – Deire užijete rôzne atrakcie
takmer zadarmo. Ostala som v nemom úžase,
keď za vstupné do Dubajského múzea pýtali
3 dirhami na osobu (čo je v prepočte menej
ako jedno euro). Bol by v tom čert, keby som
si niečo také nechala ujsť. Naskytol sa mi
zaují�mavý pohľad na to, ako sa žilo v tomto
púštnom kráľovstve pred tým, než tu šejkovia
14 zumag

objavili ropné bohatstvo.
V tej istej oblasti mi bolo cťou previesť sa na
starej loďke, ktorú miestni nazývajú abra. Na
,,palubu“ abri sa tlačí� približne 15 ľudí�, ktorí�
čakajú na to, že ich pán kormidelní�k prevezie
z jedného brehu Dubai Creek na druhý. Ja
som medzi nimi. I keď nie som žiadny plačko,
spočiatku som mala strach. Keďže tieto
tradičné dubajské plavidlá nemajú žiadne
zábradlia a tiež už majú, čo-to odplávané. No
pri vyhodnocovaní� kladov a záporov plavby
ma pán prepravca začal ubezpečovať starým
známym ,,don´t worry“. Spomenula som si
ale na moje cestovné poistenie a nasadla do
plavidla. Cesta z jedného brehu na druhý ma
stála smiešny 1 dinár.
Dubaj rovná sa ťava. Ťava rovná sa púštna
loď.
Okrem súťaže F1 je v tejto oblasti
obľúbená tradí�cia ťaví�ch pretekov, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou života tejto nesmierne bohatej krajiny. Nikoho neprekvapí�,
keď prezradí�m, že sa tu nachádza aj Dubajské
múzeum tiav. Po skúsenostiach predtým som
bola presvedčená, že vstupné bude minimálne.
Do múzea sa dostávam zadarmo. To, že niet
nad tradičnú medicí�nu, si poviem, keď sa v
múzeu dozvedám, že ťaví�mi exkrementami

a močom domáci liečia kožné ochorenia, ba
dokonca kiahne.
Keď už teda Dubaj, tak aj s návštevou púšte
a ťavej farmy. My na Liptove máme salaše s
ovcami, ktoré má na starosti bača. Tu v púšti
je to postavené na rovnakom princí�pe, o čom
som sa presvedčila na vlastné oči. Lúky a
pasienky sú ale nahradené pieskom. Všade
kam sa pozriem, samá piesková duna. Keďže
posledné tri dni boli upršané, piesok nie
je priveľmi sypký, a teda žiadne zabáranie
nôh nehrozí�. Pre nás typické ovce sú v tejto
krajine nahradené ťavami, ktorým pre istotu
zviazali predné nohy špagátom. Po pozorovaní�
z diaľky nás ,,dubajský bača“ zavolal priamo
do ohrady. Odvážlivci šli bosí�, to však ešte
netušili, že všade navôkol sa nachádzajú ťavie
bobky. Samec ťavy – ťavo, ležal uprostred
ohrady v obkolesení� ťaví�ch princezien. Bača
bol taký milý, že nám priniesol ťavie mlieko
za účelom degustácie. Konzerva, v ktorej bolo
nadojené mlieko, však nepôsobila dôveryhodne. Samozrejme, ja som za každú srandu,
ale skončiť na infekčnom som nepovažovala
za najlepší� nápad. Bača nám tiež asistoval
pri fotení� a pridržiaval ťavy. Po pózovaní� s
ťavami som sa ešte tešila na západ slnka.
Môže byť niečo krajšie ako sedieť na vysokom
piesočnom presype a dí�vať sa na slnko, ktoré
foto: Michaela Šušová

za dunami postupne úplne mizne? Doživotný
zážitok. Pri odchode z púšte sa mi podarilo
aspoň na malú chví�ľu pozorovať domácich,
ktorí� vyťahujú koberčeky. Presne na nich
následne prebieha modlitba.
Listovanie v Guinesovej knihe rekordov
Zalyžovať si uprostred púšte? V Dubaji to
predsa nie je žiadny problém. V nákupnom
centre Mall of the Emirates vás na svahu Ski
Dubai budú dokonca pozorovať tučniaky, s
ktorými sa môžete po lyžovaní� alebo bobovaní� odfotiť. Ja osobne som túto prí�ležitosť
nevyužila, keďže 30 stupňov v tieni mi
vyhovuje. V ten istý deň som sa zastavila aj
v ďalšom nákupnom centre, ktoré sa svojou
obrovskou rozlohou zaradilo medzi najväčšie
na svete, čo ma po pár dňoch prežitých v
tomto emiráte neprekvapilo. Jeho umiestnenie
vedľa najvyššej budovy sveta je dobrým
marketingovým ťahom. Burj Khalifa meria
úctyhodných 828 m.n.m. Najvyššia budova
sveta bola otvorená na začiatku roka 2010.
Počas stavby nebola zverejnená jej plánovaná
výška. Prečo? Arabi sa báli konkurencie. Tu
v The Dubai Mall si odvážlivci (ku ktorým sa
ja určite neradí�m) môžu vyskúšať potápanie
so žralokmi v najväčšom akváriu na svete.
Je naplnené 10 mil. litrom vody, žije v ňom
zhruba 33 tisí�c živočí�chov, z toho približne
400 sú práve žraloky. Vyznávači adrenalí�nu
si tu určite prí�du na svoje. Všetky obchody
som samozrejme nestihla navští�viť, pre
zaují�mavosť - nachádza sa ich tu vyše 1200, čo

foto: Michaela Šušová

je aj pre tie najskúsenejšie nákupné maniačky
nemožné stihnúť.
Trojicu najväčší�ch gigantov na jednej kope
uzatvára najväčšia fontána na svete. Som
predsa v Dubaji, a teda nenájdem tu druhú
ani tretiu najväčšiu na svete. Musí� byť prvá
a musí� byť výnimočná.
Je presne pred 18 hodinou a v The Dubai
Mall zúri tlačenica pri vstupných dverách k
fontáne - ide tu doslova o život. O pár minút
to celé začalo. Návštevní�ci nevedia kam
pozrieť skôr. Trysky fontány striekajú do
neuveriteľnej výšky a tancujú presne podľa

hudby. Jej vystúpenie mi zobralo dych. Nádherné, a vo večerných hodinách aj romantické
predstavenie, ktoré Dubaj ponúka.
Keď vás začne nudiť to ,,najvyššie a najväčšie“
ako mňa, ešte stále máte možnosť vidieť aj ostatné skvosty. Vôbec som nebola prekvapená,
keď ma kroky zaviedli k najluxusnejšiemu
hotelu na svete. Domáci ho volajú oficiálnym
arabským názvom Burj Al Arab. U nás je
viac známy ako plachetnica. Cena za noc v
tomto 7 hviezdičkovom kolose sa pohybuje
od 1000 eur nahor. Pre bežného smrteľní�ka je
to nemožné. Č� o už, snáď v budúcom živote...
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V Dubaji sa ale nenachádzajú len súkromné
pláže hotelov. Hneď neďaleko Burj Al Arab je
verejná udržiavaná a čistá pláž, na ktorej je
radosť chytať bronz. Plachetnicu mám hneď
za chrbtom. Takže zbohom fotky, na ktorých
sa podopiera Š� ikmá veža v Pise, na ktorých
ľudia držia za špic Eiffelovku. Ja sa dotýkam
najluxusnejšieho 7 hviezdičkového hotela,
ktorý je pýchou Dubaja.

Multikultúrna spoločnosť
Dubaj je najväčší�m mestom Spojených
arabských emirátov. Väčšinu obyvateľstva
však tvoria prisťahovalci z iných krají�n. Je
úplne normálne, že v obchodnom centre budú
pokladňu obsluhovať Filipí�nci, Pakistanci
či Nepálci. I keď väčšina obyvateľov nosí�
dlhé šaty, pôvodných Arabov spoznáte ľahko.
Muži nosia dlhé biele rúcha a sú vlastní�kmi
tých najkrajší�ch a najluxusnejší�ch vozidiel, o
akých sa nám ani len nesní�va. Ž� eny nosia dlhé
čierne šaty –,,abajky“. Samozrejme, súčasťou
pravidiel o zahaľovaní� je aj zakrývanie si tváre
burkou, ktorá sa v súčasnosti stala i módnym
doplnkom. Dubajčanky sú zahalené od hlavy
až po päty, no pod ,,abajkou“ skrývajú luxusné
šaty a nohy im zdobia drahé topánky na
vysokom opätku. Tieto ,,ženy v domácnosti“
samozrejme nakupujú len v obchodoch tých
najznámejší�ch svetových značiek.
Viete si zrejme predstaviť tie skúmavé
pohľady, keď som sa v nákupnom centre
objavila len v krátkom tričku a kraťasoch. Ale
i tak v tomto multikultúrnom meste žijú veľmi
tolerantní� ľudia, ktorí� si už na odhalených
turistov zvykli.

tomu sa v jednotlivých mestách rozprestiera
park za parkom. Niet pochýb, že záhradní�ctvu
ako remeslu sa tu darí�, a je na vysokej úrovni.
Deň pracovného pokoja sa začí�na už v piatok
a pokračuje sobotou. More parkov a zelene
slúži rodinám, ktoré najmä piatky trávia voľný
čas piknikovaní�m či ťahaní�m vodnej fajky na
zelenej ploche. Tieto zelené priestranstvá sú
Arabmi vní�mané ako miesta relaxu a pokoja.

Spojené arabské emiráty sú presne tou
dovolenkovou destináciou, v ktorej viac ako
trištvrte roka neprší�. No a práve pri mojej
prvej návšteve ma prekvapili trojdňové dažde.
Ale nie len tak obyčajné. Tieto dažde si domáci
obyvatelia nepamätajú vyše dvadsať rokov.
Dubaj je mestom najrozmanitejší�ch vychytávok, luxusu a bohatstva. Č� o mu však chýba?
Keďže počas roka sú chodní�ky viac suché

ako mokré, na cestách neuvidí�te ani jeden
kanál. Znie to smiešne, no keď zažijete tri
upršané dni po sebe, prí�de vám taký obyčajný
slovenský kanál na ceste veľmi potrebný. V
priebehu dní� plných dažďa, sa z ciest stávali
doslova korytá riek. V týchto krutých časoch
vyhráva na ceste ten, kto má auto s vyšší�m
podvozkom. Práve my sme také, bohužiaľ,
nemali. Spravidla vás na dubajských cestách
nepredbehne horšie auto ako Lexus. Samozrejme, že nie všetci obyvatelia tohto emirátu
majú podobné tátoše. Prekvapujúce boli pre
mňa i šesťprúdové diaľnice, nehovoriac o tom,
že naše auto natankovalo ,,plnú“ v prepočte
za 12 eur.
Dubajská moderná architektúra v prepojení�
s tradičnou arabskou kultúrou a atmosférou
mi učarovali natoľko, že sa sem jedného dňa
musí�m vrátiť.

Green Friday
Emiráty sú vybudované na púšti, no i napriek
16 zumag

foto: Michaela Šušová

Kultúra Literatúra, Film, Hudba

LITERATÚRA
FILM
HUDBA
foto: walldevil.com

zumag 17

Literatúra Letné svetlo a potom príde noc, Oplatí sa čítať

Jón Kalman Stefánsson - Letné svetlo a
potom príde noc
„Jednej noci sa mu začalo snívať po latinsky. Tu igitur nihil vidis? Dlho však zostávalo záhadou, aký jazyk to je,
sám si myslel, že je vymyslený, veď v snoch sa môže stať kadečo.“

P

ALEXANDRA JURIŠOVÁ

r e d s t av t e s i ve ľm i r ýc h l e
striedanie dňa a noci. Také
rýchle, že sotva stihnete všetko, čo ste
mali v pláne. Niekde medzi
týmto striedaní� m sa nachádza
nepatrný element, úplne nehybný. Je to bod, v ktorom sa
doslova zastavil čas a zostal
už len priestor. Dedinka.
Nachádza sa niekde medzi
drsnou prí� r odou a takmer
neobývateľným miestom na
Islande.
A u t o r z a č í� n a s l o v a m i :
„Výnimočnosť našej dediny
s p o č í� v a v to m , ž e n i č í� m
výnimočná nie je, to však nie
je celkom pravda.“
V tejto dedine nejde o to, či sa
v nej nachádza Mliekareň, Obchodné družstvo či Pletiareň.
Všetko sú to len kulisy, ktoré
celý prí� b eh dokonale dotvárajú. Dedina, ktorá sa nachádza
uprostred kraja, na severe,
juhu a východe ju obklopujú
farmy a na západe more,
má v sebe inú výnimočnosť
– s a m o t nýc h o by va t e ľov
a ich prí� b ehy. Stefánsson ale v knihe
upozorňuje, že nemá v úmysle prejsť
od domu k domu. Rozprávač, ktorý je
akoby kolektí� v nym vedomí� m dediny,
zachytáva predovšetkým prí� b ehy, pri

OPLATÍ SA ČÍTAŤ

Vlčice zo Sernovodska
Všetky svedčia o rusko-čečenskej vojne. Ž� eny
zahalené v šatkách, medzi ktorými je aj Irena
Brežná. Kráčajú hrdo,
pomaly, nad hlavami im
lietajú guľky. Vedia, že
toto môže byť ich posledná minúta, posledná
sekunda. Neboja sa - ani
vojny, ani smrti.

18 zumag

ktorých si veľakrát povieme, že presahujú
naše chápanie „pravdepodobne preto,

že sa nedajú vysvetliť; ľudia miznú, sny
menia život, takmer dvestoroční� nebohí�
na seba upozorňujú namiesto toho, aby
ticho ležali na svojom mieste”.
Niektorý prí� b eh je smutný, iný vzrušujúci,
Klub nenapraviteľných optimistov
Autor Jean-Michel Guenassia napí�sal veľmi
úspešný román, ktorý sa odohráva v Parí�ži v
roku 1959. Prí�beh nám
ponúka pohľad do života
parí�žskej rodiny, ktorý
dovárajú aspekty spojené
s týmto období�m – studená vojna, emigranti
a vojnové konflikty v
Alží�rsku.

ďalší� priam až absurdný, no každý z nich
má svoju hĺ� b ku, do ktorej je čitateľ
vtiahnutý úplne celý. Kde inde, než v
Stefánssonovej knihe by ste natrafili
na riaditeľa Pletiarne (Hvezdára),
ktorému sa začne sní�vať po latinsky,
opustí� ženu, predá dom a autá a
nakúpi knihy? Alebo chlapí� k a
menom Matthiás v červených nohaviciach, ktorý jedného dňa vystúpil
z autobusu, objal svoju milovanú
a už nikdy ju nepustil? V dedine
sú jednoducho postavy, o ktoré sa
budete prirodzene zaují� m ať. Neraz
si pri nich poplačete aj rozosmejete,
pretože irónia a humor tu majú
svoje miesto, ako aj nádherné
a jemné poetizmy (ktorými sa
Stefánsson vyznačuje) podčiarknuté
netradičným rozprávaní� m v prvej
osobe plurálu.
Jón Kalman Stefánsson oslovil
(nielen) islandských čitateľov
veľmi citlivou knihou, za ktorú
mu bola udelená najprestí� ž nejšia
Islandská literárna cena. Utopická
ilustrácia na obale, ktorú vytvoril
Miloš Kopták, je posiata zlatými
hviezdami, dodávajúcimi celému
prí� b ehu priam až idylickosť. V tomto
prí� p ade rozhodne platí� rovnica – čitateľa
prv upúta obálka, nato ho už navždy očarí�
islandské letné svetlo.

Tantalópolis
Na stupni ví�ťazov jedenásteho roční�ka literárnej
ceny Anasoft litera stojí� Peter Macsovszky. Podľa
neho je prí�beh Tantalópolisu o hľadaní� miesta
pod tropickým slnkom, o
načahovaní� sa za plodmi
raja. V raji ale rastie veľa
stromov, a preto je tam aj
veľa tieňov. (aj)

foto: absynt.sk, premedia.sk, gorila.sk, masmedialne.info, wallpapercave.com
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Agnés Martin-Lugand
– Šťastní ľudia čítajú
a pijú kávu
Francúzska spisovateľka Agnés Martin-Lugand
vyštudovala psychológiu, čo sčasti naznačuje aj názov
knihy. Je nezvyčajný, pre čitateľov príťažlivý. Rozsahom
bohatá kniha je však určená pre nenáročného čitateľa.
NIKOLETA STIKIČOVÁ

J.K. Rowling, Jack
Thorne, John Tiffany: Harry Potter
a prekliate dieťa
(Prvá a druhá časť)
J. K. Rowlingová je britskou autorkou všetkých
knižných publikácii Harryho Pottera. Jej najnovšie
pokračovanie príbehu o jedinečnom čarodejníkovi je
obsiahnuté v špeciálnom vydaní scenára zo skúšok
divadelnej hry.
JANA BARTOŠOVÁ

D

evätnásť rokov po tom, čo Harry Potter porazil najobávanejšieho
temného čarodejní�ka a zabezpečil kúzelní�ckemu svetu mier,
čelí� novým životným výzvam. Stal sa zamestnancom Ministerstva
mágie a trojnásobným otcom. Vďaka jeho vypätému vzťahu so
svojí�m najmladší�m synom nás prí�beh zavedie nielen do súčasného
sveta, ale aj do toho zabudnutého.
V konkrétnom diele chýba mnoho obľúbených postáv, no máte
možnosť stretnúť sa s tými, ktoré už prí�beh opustili. V knihe
sa ale vyskytnú aj úplné nové charaktery. Hlavní� hrdinovia sa
dostali do pozí�cie rodičov a tentokrát to už nebudú deti, ktoré
medzi sebou bojujú, ale dospelí� čarodejní�ci. Veľké mí�nus však je,
že autorka do deja zapojila iba jedno z Potterových detí� a zvyšné
dve sa objavili len minimálne.
Publikácia nie je pí�saná rovnakým štýlom, na aký sme boli u
autorky zvyknutí�. Môže za to prevládajúca dialogickosť, keďže
prepis scenára prináša množstvo rozhovorov. Kniha tak ihneď
pôsobí� ako ľahké čí�tanie, jej dej má totiž veľmi rýchly spád. Aj
preto čitateľom hrozí�, že ju dočí�tajú za pár hodí�n.

A

ko znovu začať život so stratou tak dôležitých ľudí�? Tí�, ktorí� to
neprežijeme, si to nevieme ani len predstaviť. Autorka svojí�m
prí�behom však jednoducho ukáže, že stačí� objaviť miesto, znovu
otvoriť svoje srdce a nechať sa unášať vlnami lásky.
Rozprávačkou prí�behu je hlavná postava Diane, ktorá nás hneď na
začiatku vráti do minulosti a opí�še jej tragickú udalosť. Kniha obsahuje
emócie a veľmi identické opisy ženy, ktorá po strate svojich blí�zkych
už nevládze žiť. Pri čí�taní� riadkov si veľmi jednoducho dokážeme
predstaviť jej život, vedúc nás do krajiny večne upršaného a drsného
Í�rska, ktoré Diane prinesie znovunavrátenú chuť do života.
Autorka naznačuje čitateľom, ako dokáže často aj jedna minúta
zmeniť naše životy. Keď si už myslí�me, že sme najštastnejší� na svete,
prí�de sekunda, v ktorej sa všetko zmení�. Hrdinke prí�behu dodá
novú chuť do života muž, ktorí� skrí�ži jej cestu. Spočiatku to medzi
nimi nebolo jednoduché, no uvidí�me, že aj z obrovskej nenávisti sa
dokáže vyvinúť silný cit.
Koniec prí�behu je nad naše očakávania veľmi prekvapivý. Závisí�
od čitateľa, aký si urobí� názor. Autorka pokojne mohla prí�beh ešte
dotvoriť a spraviť z neho dielo na pokračovanie, ktoré si otvorený
koniec prí�behu jednoducho zaslúži.
foto: antiqart.sk, publikart.net
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Film Sully, Oplatí sa vidieť

Po 40 odlietaných rokoch bol súdený za
208 sekúnd svojho života
Neočakávané rozhodnutia, pochybnosti, strach, životnú skúšku, dôveru v samého seba i nezvratný osud
ponúka svojim divákom takmer dvojhodinový film s názvom „Sully: Zázrak na rieke Hudson“ alebo len
jednoducho „Sully“.
MARTINA PÚPAVOVÁ

F

ilm, ktorý u divákov dosiahol hlavne
pozití�vnu odozvu, je natočený podľa
skutočného prí�behu Chesleyho Burnetta Sullenbergera, ktorý v roku 2009
so svojí�m lietadlom Airbus A320 spoločnosti
US Airways núdzovo pristál na hladine rieky
Hudson, neďaleko New Yorku. Hrdinský čin
kapitána Sullyho bol námetom pre spracovanie jeho vlastnej autobiografie, ktorá
sa stala hlavnou inšpiráciou režiséra Clinta
Eastwooda. Divákom ponúkol retrospektí�vny
pohľad na celý hrdinský prí�beh, ktorý bol
prepletaný bežnými životnými problémami,
akými sú v tomto prí�pade peniaze, vzťahy
a plány do budúcnosti. Film je spracovaný
veľmi reálne, pričom samotný režisér zachoval
všetky detaily podľa skutočnosti.
Nejde len o prehratie nehody, ide aj o spoveď
kapitána Sullyho, o jeho myšlienky nad
životom, nad správnosťou jeho rozhodnutia

OPLATÍ SA VIDIEŤ

Kód Enigmy (The Imitation Game)
Ide o prí�beh matematika a génia Alana, ktorý
prelomí� neprekonateľný kód 2. svetovej vojny
pomocou šifrovacieho
stroja Enigma, ktorý sám
zostrojí�. Film poukazuje
na túžbu zachrániť ľudské
životy a skrátiť tak vojnu.
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pristáť na rieke, o skutočné ľudské hodnoty,
zodpovednosť a neustále prehrávanie možnej
katastrofy. Celý film je divákom porciovaný
v skutočné napí�navých balí�koch, čo je
paradoxom pri jednoduchom deji. Cí�tiť v
ňom vierohodnú dramatickú atmosféru.
Odrazu čelí� takému tlaku, že o tom, o čom
bol presvedčený, zrazu pochybuje.
Vo filme môže divák nahliadnuť do hlavy
kapitána Sullyho a vidieť, čo sa v skutočnosti
stalo. Schopnosť rozhodnúť sa a konať
zachránila 155 pasažierov, avšak Aerolinky
prišli o lietadlo. Tie sa snažili kapitána Sullyho presvedčiť, že v momente, keď lietadlu
odišli oba motory, existovalo hneď niekoľko
alternatí�v na bezpečný návrat. Na jednej
strane stoja pochybnosti o momente, ktorým
ste si ešte pred chví�ľou boli takmer úplne
istý, na druhej strane zase stoja desiatky
odlietaných rokov. Minulosť, a rovnako aj
Anna (Mindscape)
Hlavnou postavou filmu je 16-ročná Anna, ktorá
sa pre rôzne situácie uzavrela. Na pomoc jej
prichádza detektí�v John,
ktorý má zvláštny dar dokáže ľuďom vstúpiť do
spomienok. Jeho úlohou
bude zistiť, či je Anna
sociopat alebo len trpí�
traumou z minulosti.

náročná súčasnosť, sužujú Sullyho myseľ
a v premietnutom období� mu nepomáha
ani komplikovaný vzťah so svojou rodinou
a manželkou.
O vydarenú drámu sa Eastwood postaral aj
vďaka hviezdnemu obsadeniu Toma Hanksa,
ktorý stvárnil hlavnú postavu. Tú dopĺ�ňa
kopilot Jeff Skilese, ktorého stvárnil Aaron
Eckhart. Dej filmu sa točí� okolo dvoch osôb,
preto obsadenie týchto miest bolo naozaj
dôležité. Obaja herci podali typicky dobré
výkony a posunuli film na oveľa vyšší�
level. Divák preto túžil film dopozerať do
samotného konca, aby uspokojil svoje vlastné
pochybnosti o správnosti rozhodnutia pilota
a kopilota tohto letu.
Hoci pasažieri boli ohrození�, voľba pristáť
na rieke Hudson sa vykryštalizuje ako tá
najlepšia a jediná voľba.
Kolónia (Colonia)
Film vychádza zo skutočných udalostí�, odohrávajúcich sa v roku 1973 v Č� ile. Hlavná postava Lena s
priateľom Danielom čelia
vojenskému prevratu.
Jeho zatknú pre odvážne
názory proti režimu, je
odvlečený do trestaneckého tábora. Lena čelí�
skutočnosti, že sa z tábora
nikto živý nedostal. (is)
foto: imdb.com

Film Café Society, Pod pieskom

„Nechcem dosiahnuť nesmrteľnosť
svojim dielom, ale tým, že nezomriem.”
Známy výrok, ktorým sa v zásade drží skoro celý život. Konkrétne
päťdesiat rokov prináša Woody Allen čo rok, to nový film. Minimálne 50
rokov žije na filmových plátnach, a aj tento rok prináša svoj nový film Café
Society, čím nezostal nič dlžný svojej povesti.
MARTIN ŠICHTA

W

oody Allen zvolil pre svoj nový film
prostredie New Yorku a Hollywoodu
tridsiatych rokov minulého storočia. Bobby
Dorman (Jesse Eisenberg) žije so svojimi
večne sa hašteriacimi rodičmi a bratom
Benom, ktorý je typickým gangstrom a
problémy vo svojom „podnikaní�“ rieši
hrubou silou. Bobby sa rozhodne zmeniť
prostredie a vďaka svojej matke prichádza
do Hollywoodu za svojí�m strýkom, vplyvným
agentom filmových hviezd Philom (Steve
Carell). Ten mu ponúkne miesto poslí�čka, čo
mu otvára dvere do sveta večierkov vplyvnej
smotánky Hollywoodu.
Ako to už vo filmoch Woodyho Allena býva,
láska na seba nenechá dlho čakať. Bobby
sa zamiluje do strýkovej asistentky Vonie
(Kristen Stewart), a tak sa začí�na milostný
trojuholní�k, v ktorom sa zdá, že Bobby zví�ťazí�,
no nakoniec vychádza ako porazený, čo ho

prinúti vrátiť sa späť domov.
Začí�na nová kapitola Bobbyho života. Stáva
sa spolumajiteľom vyhľadávaného nočného
klubu Les Tropiques. Jeho život sa odrazu
uberá vysní�vaným smerom. Miluje svoju
prácu, stretne novú lásku svojho života,
Veroniku (Blake Lively), ktorú si vezme. Keď
sa začne zdať, že preží�va dokonale šťastný
život, zjaví� sa v Les Tropiques Vonie... Potvrdí�
sa prí�slovie že „stará láska nehrdzavie“?
Tých, ktorí� bližšie poznajú tvorbu
Woodyho Allena, dej nijak neprekvapí�. Aj
napriek šablónovitému prí�behu, ktorého
samozrejmosťou je milostný trojuholní�k,
je film natočený vtipným a odľahčeným
spôsobom, ktorý presne zachytáva atmosféru tridsiatych rokov minulého storočia v
Amerike. Dej, zasadený do takéhoto prostredia, je pre mnoho ľudí� vždy atraktí�vny a
pomerne humorné spracovanie jednoduchej

židovskej rodiny dokáže naladiť. Film sa pri
pozeraní� javí�, aj napriek pomerne krátkej
minutáži (96 min.), miestami dlhší� ako v
skutočnosti je. Ani menšie nedostatky, ako
milostné klišé a dejová lí�nia bez väčšej hĺ�bky,
však neuberajú filmu na atmosfére. Rozhodne
sa ho oplatí� vidieť ako oddychovku, ktorá
však nezanechá dlhší� dojem.

Pod pieskom sa ukrýva zabudnutá história
V dánsko-nemeckej koprodukcii vznikol
zaujímavý historický príbeh. Režisér Martin
Zandvliet si berie na mušku málo známu
dánsku históriu a oživuje ju vo svojom filme
Pod pieskom.
MARTIN ŠICHTA

A

ko základ mu slúžia prvé májové dni v
roku 1945, kedy sú porazení� nemeckí�
vojaci prinútení� rozhodnutí�m Spojencov
vyčistiť západné dánske pobrežie od vlastných podzemných mí�n, ktorých množstvo
sa odhadovalo na 1,5 milióna. V praxi však
tí�to vojaci boli mladí� chlapci, ktorí� nemali
žiadne väčšie skúsenosti so zneškodňovaní�m
výbušní�n alebo bojom. Tí� absolvovali rýchly
základný výcvik, avšak nie každý bol úspešný.
Straty na životoch boli pri troche nepozornosti
úplne bežné. Keďže boli predtým nepriatelia,
zaobchádzalo sa tak s nimi aj po vojne.
Vo filme je ústredná skupina štrnástich
nemeckých chlapcov, ktorých mal na starosti
v Dánsku známy vojnový hodnostár so psom.
Ako muž, ktorý prežil boje v druhej svetovej

foto: granadablogs.com, cinematik.sk

vojne, takisto spočiatku týchto chlapcov
považoval len za nepriateľov. Zlom v jeho
postoji nastal pri nepriamej snahe miestnej
farmárky otráviť skupinu chlapcov. Tí�,
kvôli chýbajúcim dodávkam jedla ukradli z
maštale jedlo pre prasatá. Z nepriateľov sa v
tej chví�li stávajú muži, vojaci, za ktorých má
seržant zodpovednosť a berie ich za svojich.
Zabezpečí� im aj napriek odporu u svojho
vojska dodávky jedla a postupne sa stávajú
„jeho chlapcami“. Zaují�majú ho ich minulé
životy, súčasné starosti, obavy a ví�zie do
budúcnosti. Po nešťastnej smrti jedného z
chlapcov počas zneškodňovania výbušní�n
prišla namiesto neho posila a seržantov
obľúbený pes vbehol na miesto, ktoré malo
byť od mí�n úplne vyčistené. Stúpil však na

jednu z nich, čo znamenal jeho koniec. Budú
za to chlapci znášať následky?
Aj napriek pomerne často spracovávanej
tematike druhej svetovej vojny, sa tento
film môže pochváliť zaují�mavým výberom
málo známej histórie. Dejová lí�nia sa sí�ce
dala pomerne ľahko predví�dať, to však filmu
neubralo na jeho atraktivite. Režisér veľmi
šikovne zvolil minutáž (97 min.), vďaka
čomu je dej dynamický a nenachádza sa v
ňom žiadne hluché miesto. Veľkým plusom
je aj ľudskosť, ktorú tento film ponúka.
Skvelý debut od Martina Zandvlieta bol ale,
bohužiaľ, zatiaľ premietnutý len v dánskych
a nemeckých kinách, určite však stojí� za to
si ho pozrieť a sledovať tohto nádejného
režiséra a jeho ďalšie sní�mky.
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Hudba Bastille, Oplatí sa počuť

BASTILLE
Bastille a.k.a zoskupenie londýnskych hudobníkov hodných nekonečnej množiny superlatívov.
NIKOLA MARHEFKOVÁ

S

pevák a textár Dan Smith je
kinematografický maniak s
citovým putom k produkcii
Davida Lyncha. Kylovi Simmonsovi pri klávesoch sa pripisuje vkus
sedemročného dievčatka so záľubou
v Disney rozprávkach a prieberčivosti
v jedle. Bubení� k Chris „Woody“ Wood
a gitarista Will Farquarson pôsobia
serióznejší� m dojmom, no v bizarných
vlastnostiach nezaostávajú. Stretnutie
štyroch Londýnčanov zdieľajúcich podobné mentálne odchýlky a zanietenie
pre hudbu vyústilo v roku 2010 do
založenia skupiny Bastille. Názov odvodili
od počiatku Francúzskej revolúcie – dobytie Bastilly – ktorej dátum je totožný
s narodeninami frontmana Smitha.
Spočiatku sa hudobné pokusy štvorice
ozývali len od stien ich spálne, no bolo
otázkou času, kedy sa dostanú aj do tej
našej.

Vulkanický rozjazd
Prelomovou skladbou, vďaka ktorej sa
rozší� r ilo povedomie o britskej skupine,
bola Pompeii. Chytľavej piesenke so

OPLATÍ SA POČUŤ

Kali – Zlý príkad
Kali čoraz viac prekvapuje svojimi romanticky
– zasnenými songami. V albume „Zlý prí�klad“
sa však opäť vrátil na
cestu tvrdého rapera.
Kto hľadá jeho návrat k
starej tvorbe, určite si
prí�de na svoje.
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zborovým gregoriánskym refrénom
sa vyhol málokto, v Billboard Hot 100
sa držala 92 týždňov. V naznačenom
neošúchanom znení� pokračuje celý debut
Bad Blood (2013).
Vtesnať ich prvotinu do povrchného
označenia „indie“ by však bolo plytké,
skladby presahujú kritériá jednotlivých
žánrov Kapela tvorila v rozhraní� od indie
rock/pop, synth-pop až po alternative. Stavala na kombinovaní� zdanlivo
nezlučiteľných prvkov, predovšetkým
elektra a orchestrálnych kulí� s , prí� p adne
sláčikových nástrojov.
Rovnako zotrvali v textárskej originalite
(imaginárny rozhovor medzi dvomi
pozostalými po vulkanickej katastrofe
v Pompeii rozhodne nepatrí� k bežným)
a pri témach, s ktorými sa poslucháč
dokáže stotožniť.
Skupina sa vyznačuje špecifickými videoklipmi, kde sa prejavuje spomí� n aný
Danov obdiv k režisérovi Lynchovi.
Klipy ich nosných singlov Things We
Lost In Fire, Bad Blood a Laura Palmer
pripomí� n ajú krátkometrážne filmy s
atraktí�v ne ponurou atmosférou. Dokonca
Ladislav Křížek – Nejde vrátiť čas
Album „Nejde vrátiť čas“ sí�ce nepatrí� k interpretovmu najnovšiemu albumu, no spojenie
rockového hlasu s romantickým textom chytí�
za srdce snáď každého
poslucháča, ktorý nájde
svoje spomienky minimálne v jednej piesni.

aj vnútrorvúca balada Oblivion sa
odohráva na demolačných derby.

Svet v troskách, ale zachovajme pokoj
Zatiaľ čo ich debut čiastočne vychádza
z dejinných mí� ľnikov a gréckych prí� b ehov, druhý album Wild World (2016) je
nekoncentrovanou reakciou na súčasný
svet. Snakes a Warmth odkazujú na
psychické rozpoloženie po zhliadnutí�
správ. Jeden z najstrhujúcejší� c h textov
obsahuje pieseň The Currents, ktorú
adresovali populistickým politikom,
najmä Trumpovi a Nigelovi Faragovi.
Londýnčania sa nestránili vyjadriť názor
prostrední� c tvom hudby ani k výsledkom
Brexitu (boli za zotrvanie VB v EÚ� ), na
koncerte upravili text Pompeii.
Hoci pre Bastille nikdy nebol prí� z načný
len jeden zauží�vaný spôsob tvorby, Wild
World umocňuje ich žánrovú rozmanitosť.
Rockom nasýtená Blame navádza atmosféru teritoriálnych bojov medzi dvomi
gangsterskými klanmi. Funky prvky v
Campus a Lethargy automaticky podnecujú podvedomé pohyby do rytmu.
Trio piana, gitary a elektro podmazu
Rihanna - Anti
Album „Anti“ je odlišný ako speváčkine predošlé
albumy. Už to nie sú tie chytľavé hity hrané v
rádiách, ale určite
dokážu sprí� j emniť
náladu v sychravých
jesenných dňoch. (ns)

foto: diymag.com, rukahore.sk, petarda.cz, hiphopdx.com

Hudba Bastille, Lindsey Stirling, Green Day
sa usí� d lilo v balade An Act of Kindness.
Hip-hop v ich podaní� znázorňuje Way
Beyond. Veľkolepý nástup trúb a rohu v
Send them off ! prechádza do kolosálneho
refrénu podmaňujúceho si štadióny. Glory
predstavuje súhru tanečného intra s
orchestrálnymi aranžmánmi a jemným
husľovým dozvukom. Avšak aj keď sú

ich piesne poznačené spleťou žánrov,
nachádza sa v nich čosi „usvedčujúce“,
že ide o Bastille skladbu.
V albume je prí� t omný kontrast medzi
znení� m a obsahom niektorých piesní� ,
prototypom je prvý singel Good Grief. Ak
si odmyslí� m e pozití�v nu melódiu, zostane
nám kostra ukážkového depresí� v neho

stavu po strate milovanej osoby.
Až zamrazí� pomyslenie na skutočnosť,
že ľudia na ňu bežne tancujú. Bastille
tým nenútene posúvajú posolstvo – život
dokáže človeka skoliť, ale bolo by prí� l iš
jednoduché lipnúť na depresii a úzkosti.
Aj v temných obdobiach a momentoch
sa dá nájsť nadhľad a čosi povzbudivé.

Lindsey Stirling: Brave Enough

Pomaly padáme dole ako Alica v krajine zázrakov a užívame si každý jeden
tón. Nezáleží, kam chceme ísť, záleží len, kde chceme skončiť.

B

JANA MATIAŠOVÁ

rave Enough, tretí� štúdiový album
huslistky Lindsey Stirling, evokuje filmový maratón prebdených nocí� . Zároveň
je výpoveďou „Strateného dievčaťa“,
ktorému pred rokom tragicky zomrel
najlepší� priateľ a pianista Jason Giavati.
Album otvára pieseň Lost Girl, obohatená
o rozprávkové vokály. Nasledovná skladba
Brave Enough utvára neporušený reťazec
v sprievode čistého hlasu Christini Perri,
ten však vôbec nezatieňuje umelecké
schopnosti Lindsey. Práve naopak, refrén
v podobe huslí� ponúka pohľad Casey
Newtonovej vo filme Krajina zajtrajška,
kde čas a priestor splývajú v kolektí�v nej
pamäti.
Rokovo ladená The Pheonix s podtónom
dubstepu odzrkadľuje let fénixa a Harryho Pottera s jeho priateľmi. Where
do we go so Carah Faye má v sebe vietor
pri jazde na koni, po dni plného smiechu,
ale preplakaných nocí� . Na to nadväzuje

Green Day

country duo Dan+Shay v skladbe Those
Days. Elektro a dubstepovo ladená Prism
odráža ruch veľkomesta spoza okien
kaviarne. Bluesová rockerka ZZ Ward
otvorený obraz niečoho sladkého a
chytľavého s prí� c huťou horkosti v skladbe
Hold my Heart. Trošku Bollywoodu a
prí� b eh Esther a kráľa Xerxesa približuje
Mirage s Rajou Kumari. Pieseň Something
Wild, ktorá zaznela aj v rozprávke Môj
kamarát drak, je presne to, čo predstavuje priateľstvo, láska a pohľad pri lete
na dračom chrbte. Í� r ska speváčka Rooty
spája všetko, čo potrebuje dobrý koniec
filmu. Presne ako Bridged Jonesová,
ktorej by sa skladba Love is just Feeling jednoznačne páčila s ví� n om v ruke
namiesto „Obama say...“. Skladba Don’t let
this feeling fade, pripomí� n a Star Wars a
let vesmí� r nou loďou naprieč vesmí� r om.
A jediné, čo popri rape a spevu Riversa
Cuama a Lecrae-ho dokážeme vní� m ať, je

to, na čom v živote naozaj záleží� .
Všetko Lindsey uzatvára katarziou svojich
vlastných pocitov v sóle Gavi’s Song ako
poctu priateľovi. Spomienku, odpustenie
a rozlúčku, ktorú podľa skladieb vyššie
nestihla. A na konci songu ho odovzdáva
do rúk anjelom, ktorí� sa o neho postarajú.

Sú starší a múdrejší, stále však pekelne šialení.

R
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evolution Radio (október 2016) vychádza po štvorročnej prestávke od
posledného štúdiového albumu, ktorým
bola trilógia albumov ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré!.
Ide o melodický punk-rock s neočakávane
veľkou dávkou hudobnej poctivosti a
hlbokým konceptom. Muzikálnosť albumu
dokladuje zvuk miestami nostalgicky
pripomí� n ajúci The Clash, veľmi chytľavé
gitarové riffy Billieho Joea a správna
horlivosť Tré Coola za bicí� m i nástrojmi.
L í� d e r s k u p i ny, z ú r ivo v rč i a c i o
čerešňových bombách a benzí� n e, ako
keby videl na záhrade veci, ktoré by mohli
odštartovať svetovú vojnu. A tak to aj
foto: mormonmusic.org, billboard.com

robí� . Stelesnenie úzkosti prichádza s
piesňou Bang Bang. Tá dokonale vystihuje
album, ktorý sa vracia ku ich koreňom
z 90-tych rokov – k starým klasikám
Kerplunk či Dookie. Armstrong spieva,
akoby chcel práve začať vyčí� ň ať. Nezáleží�
však na tom, že má hlas ako stredoškolák,
ktorý pije vždy a všade. Budete mať totiž
chuť šalieť a besnieť s ní� m .
Revolučné rádio nie je len nostalgickou
spomienkou. Reflektuje za desaťročia
nadobudnuté textové, emocionálne
a h u d o b n é s k ú s e n o s t i vo s ve t e
rock’n’rollového života. Somewhere now
je volaní� m po osobnej a politickej čistote

a legitimite, ktorú podľa nich určite nemá
Donald Trump. Také posolstvo totiž trio
z kalifornského Oaklandu ší� r i na svojich
koncertoch. Billieho texty sú ovplyvnené
jeho ví� ťazným bojom so závislosťou od
alkoholu či práve strachom o americkú
„trumpovskú budúcnosť”. Outlaws je
pre zmenu piesňou pripomí� n ajúcou
pomalé rockové balady z konca minulého
tisí� c ročia, čo inak vskutku rýchlemu
albumu určite pomáha. Celá zvuková
stopa v sebe nesie zvláštnu temnotu – tá
sa umocňuje každou ďalšou skladbou.
Akoby vás v závere albumu mala sotiť
do ešte desivejšieho rána.
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Imrich Jenča: Som nepokojný typ, veci
chcem posúvať ďalej
Skoro dvadsať rokov pôsobil v rôznych technických a úradníckych funkciách v Meopte – továrni na vojenskú optiku. K médiám a školstvu sa dostal až v stredných rokoch. Vo výučbe sa vždy snaží prepájať teóriu s
praxou. Nový garant programu žurnalistika na Katolíckej univerzite – Imrich Jenča.
ANNA ŠENKERÍKOVÁ

V Meopte ste pracovali dlhý čas. Prečo ste
sa nakoniec rozhodli odísť?
Do Meopty som nastúpil po vojenčine, pretože
to bola fabrika, ktorá dávala byty. Nemal som

teda starosti, ktoré majú dnešní� mladí� ľudia.
Popri zamestnaní� som študoval aj na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave (VŠ� E), a to bol
napokon dôvod, prečo som odtiaľ odišiel. Od

roku 1968 mám brata v zahraničí�, nelegálne
opustil republiku. V tom čase mi bolo jasne a
zreteľne povedané, že žiadnu kariéru, ani ako
vysokoškolsky vzdelaný človek, neurobí�m.
Keď to na mňa prvýkrát vytiahli, povedal som
si, že VŠ� E mi je zbytočná a išiel som z Meopty
preč. Bolo treba začať odznova a niekde inde.

Čo vám dala práca vo fabrike?
Mám strednú školu technickú, takže mi to v
podstate vyhovovalo. Navyše, práca so sklom
je krásna. Končil som napokon ako asistent
riaditeľa, nerobil som sí�ce poskoka, ale už
to nebolo ono. Č� lovek by mal však okúsiť aj
takéto povolania, ráno vstávať do fabriky
alebo chodiť na smeny.
Kam ste šli z Meopty?
Po úspešnom absolvovaní� konkurzu som
nastúpil na Vysokú školu múzických
umení� ako šéf divadelného štúdia. Nebola
to organizácia klasického divadla, aj keď
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foto: Branislav Račko

štúdio robilo divadelné predstavenie. Malo
to bližšie k pedagogickej činnosti než k umeleckej. Prázdniny som mal ako ktorýkoľvek
vysokoškolský pedagóg, vlastne ich bolo viac,
kvôli nadčasom, lebo sme museli sedávať
večer na predstaveniach. Cez leto som mal
neraz dva-tri mesiace voľna. Najprv je veľmi
prí�jemné vylihovať dva mesiace na kúpalisku,
ale časom vás to prestane baviť a začnete
čosi robiť.
A tu sa dostávame k vašim prvým skúsenostiam s médiami. Ako si na ne spomínate?
Najskôr som pí�sal pre ochranárov. Behal som
po slovenských rezerváciách a zaoberal sa
problematikou ochrany prí�rody. Potom ma
oslovili z detských časopisov, aby som ako
ochranár začal pí�sať pre deti. Následne ma
oslovili z rozhlasu, či by som netvoril pre deti
aj tam. Tak som sa vlastne dostal do oblasti
školského vysielania. Napokon prišla ponuka,
aby som nastúpil do noví�n na plný úväzok.
Vedel som, že ak to neurobí�m vtedy, neskôr na
taký radikálny krok sotva naberiem odvahu,
veď som bol už v strednom veku. Nastúpil
som teda do Mladých rozletov – to bol taký
slovenský pokus o Mladý svět, a súčasne som
začal diaľkovo študovať žurnalistiku. Neskôr
som zakotvil v rozhlase.
Neiritoval vás, ako človeka z praxe, rozpor
medzi teóriou a praxou?
Iritovali ma ľudia, ktorí� v živote nesedeli za
mikrofónom a s veľkou vervou o tom učili.
foto: Branislav Račko

Nie v zlom, ale nemôže byť pre mňa autoritou niekto, kto mi rozpráva teórie o tom,
ako by som čo mal a nemal robiť, a pritom
viem, že on ani netuší�, o čom rozpráva. Pri
niektorých pedagógoch bola teória absolútne

,,Poslucháči sú
tu vnímavejší,
citlivejší a
pracovitejší.”

To ma sprevádza dodnes a do Ružomberka
som prišiel s tým istým.

To vás motivovalo aj k tomu, aby ste sa
stali garantom žurnalistiky na Katolíckej
univerzite?
Motivoval ma môj dobrý priateľ, doktor
Juraj Považan. V Ružomberku som pôsobil
už predtým a vždy sa mi tu dobre učilo.
Poslucháči sú tu vní�mavejší�, citlivejší� a
pracovitejší�. Nemajú maniere veľkých
osobností�, na ktoré ešte nedorástli. Nemajú
pocit, že keď sa prehnali nejakým médiom,
tak už sú pupkom sveta.

odtrhnutá od praxe. Keďže som nepokojný
typ a chcem posúvať veci ďalej, ponúkli mi
hneď po skončení� školy na katedre miesto.
Takže som pracoval v rozhlase a súčasne som
začal aj učiť. Výsledok toho je, že teoretici ma
považujú za praktika a praktici za teoretika.
Aké konkrétne zmeny sa vám podarilo v
Bratislave presadiť?
Bratislava mala úžasnú výhodu v blí�zkosti
rozhlasu, kde som pôsobil aj ja. Mohol som k
sebe na semináre ťahať ľudí� z praxe, skutočné
osobnosti rozhlasovej žurnalistiky. To je to,
čo sa nedá tak pružne urobiť v Ružomberku.
Celkovo som sa snažil skĺ�biť teóriu s praxou.
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Aké rozdiely vidíte medzi výučbou
žurnalistiky v Bratislave a v Ružomberku
a masmediálnej komunikácie v Trnave?
Bratislava ťaží� z priestoru, v ktorom sa
nachádza, a z kontaktu s médiami, prakticky
však nemá žiadne technické zázemie. Trnava
má relatí�vne dobré technické zázemie a
vsadila na vlastných pedagógov. Problémom
je, že kvalitu sa snaží� dokazovať kvantitou.
Ak chcem niekoho posunúť v žurnalistike,
potrebujem byť s ní�m v kontakte, nie ho prvý
raz vidieť na skúške. Ž� urnalistika potrebuje
formu individuálnej výučby, aby som vedel,
koho kam posunúť. Ružomberok má dobré
technické vybavenie, trošku dopláca na
nedostatok médií� vo svojom okolí�. A tiež sa
odtiaľto zhlukom náhod rozpŕchli profesori.
Sú tu aj dobrí� pedagógovia, ale zvyšovanie
akademickej úrovne je neprestajný proces.

Potrebuje študijný program žurnalistika
v Ružomberku veľké zmeny?
Niektoré predmety by som orientoval trochu
inak. Skôr by som sa utiekal k predmetom,
ktoré sú chlebovými. V prvom rade potrebujete ovládať remeslo. Č� asová dotácia niektorých predmetov v terajšom akreditačnom
spise sa mi zdá prí�liš veľká na úkor niektorých
iných. Možno by som sa vedel s nejakým
predmetom aj rozlúčiť. Hovorili sme o tom
s vedúcim katedry, aj s dekanom. Chceme to
upraviť najbližšou akreditáciou.
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,,Žurnalistika

potrebuje formu
individuálnej

výučby, aby som
vedel, kam koho
posunúť.”

Učíte viacero predmetov. Ktorý z nich vám
najviac imponuje?
Som rozhlasák, telom, dušou, ešte v tom
klasickom poní�maní�. Na hlasových cvičeniach
mám pocit, že pomáham konkrétnemu
človeku. V nich sa spája všetko – textová
prí�prava, interpretácia, práca s respondentom,
psychológia.
Plánujete niektoré témy rozviť aj knižne?
Rád by som spravil druhé vydanie publikácie
Rozhlasové spravodajstvo. Keď vyšlo, rýchlo

sa rozobralo, už ho nedostať. Možno by som
mal spraviť aj rozhlasovú publicistiku. Dať
to celé dohromady, do jednej knižky. Aj keď
také „bachanty“ nikto čí�tať nebude, to z praxe
viem. Pri pí�saní� poslednej knihy – Rozhlasová
tvorba, som sa preto držal zásady – jeden
problém, dve strany.
Ako sa zvyknete odreagovať od pracovných
povinností?
Mám blí�zko k fotografii. Najmladšie dcéra sa
vydala umeleckým smerom, takže si v tomto
rozumieme. Mám blí�zko aj k výtvarnému
umeniu, chodí�m na výstavy, mám rád balet,
vážnu hudbu. Od detstva ma priťahuje klaví�r,
no naši naň nemali, ani na hodiny. Keď dcéra
chodila na tanečné konzervatórium, mala
klaví�r povinný, potom sa ale zranila, musela
prestúpiť a klaví�r vystriedal fotoaparát.
Odvtedy stojí� doma zaprášený, takže je to
výzva. Už som za ní�m zodvakrát sedel. Raz
to dám...

Ak by v súčasnosti bola tá možnosť, vrátili
by ste sa späť do Meopty?
Neviem, či by som sa vrátil. Predpokladám,
že by som sa tam uživil, ale nie som si istý, či
by ma to ešte bavilo. Silným motí�vom, prečo
som pracoval v Meopte, bol byt. Vedel som,
že keď odrobí�m záväzok za byt, môžem odí�sť
aj s ní�m. Neurobili by ste to?

foto: Branislav Račko
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Paralympijský cyklista Jozef Metelka

foto: Roman Benický
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Prišiel o nohu, no je za to rád. Má dve
zlaté medaily
Prepísali národnú históriu, zviditeľnili sa pred celým svetom.

A

IGOR DOPIRÁK

ko sa darilo slovenským športovcom
v roku 2016? Prinášame vám súhrn
najzaují�mavejší�ch udalostí�.

Sagan vládne svetovej cyklistike
V hokeji, futbale či tenise sú ví�ťazi odmenení�
trofejami. Prioritou cyklistov je zí�skavanie
dresov. Rôznia sa farbou, každý sa udeľuje
za niečo iné. V hierarchii cyklistiky sú
najcennejší�mi dúhový (pre majstra sveta v
kategórii elite – seniorskí� profesionáli) a žltý
dres (pre lí�dra Tour de France).
V priebehu necelých desiatich mesiacov sa
do oboch obliekol slovenský cyklista Peter
Sagan. V septembri minulého roka uspel
na majstrovstvách sveta v kanadskom
Richmonde, v júli si žltý dres obliekal počas
troch z 21 etáp Tour.
Do oboch dresov sa obliekol ako prvý Slovák v
histórii. „Sagan má v sebe niečo, čo iní� cyklisti
nie. Alebo niektorí� aj majú, ale zasa nie sú
takí� dobrí� športovci,“ uviedol šéf Slovenského
zväzu cyklistiky Peter Privara pre časopis
Ž� ivot.
Hoci si Sagan žltý dres podľa očakávaní� až do
konca Tour neudržal, piaty rok po sebe zí�skal
zelený dres pre najaktí�vnejšieho pretekára
podujatia. Vďaka dobrým výsledkom na
dôležitých pretekoch sa stal na konci sezóny
svetovou jednotkou v najprestí�žnejšom
cyklistickom rebrí�čku WorldTour. Ani to pred
ní�m žiadny iný Slovák nedokázal. Navyše, v
októbri v katarskej Dauhe obhájil ako šiesty
cyklista v histórii titul majstra sveta.
Futbalové deja-vu
V kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta
28 zumag

2010 mali Slováci spečatiť svoj prienik na
šampionát v predposlednom dueli doma
proti Slovinsku. Zápas prehrali. Postup si
tak vybojovali až po výhre na pôde Poľska.
V nedávnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2016 sa situácia zopakovala. Ak chceli Slováci postúpiť, stačilo im v
predposlednom dueli doma zdolať Bielorusov.
Nepodarilo sa im to. Opäť tak museli svoj
postup spečatiť až v poslednom zápase
kvalifikácie, tentoraz v Luxembursku.
Nielen kvalifikácie, ale aj samotné šampionáty
boli veľmi podobné. V roku 2010 Slováci v
prvom zápase iba remizovali s outsiderom z
Nového Zélandu. Po prehre s Paraguajom mali
v poslednom dueli skupiny proti vtedajší�m
majstrom sveta Talianom mizivú šancu.
Napokon vyhrali a postúpili do osemfinále.
V ňom prehrali s Holandskom.
Aj na tohtoročných majstrovstvách Európy
hrali proti najslabšiemu súperovi hneď
na úvod. S Walesom dokonca prehrali. Po
výhre nad Rusmi a remí�ze proti silnému
Anglicku si vybojovali postup do osemfinále.
V ňom podľahli Nemecku. Napriek tomu
sa už samotným postupom na ME zapí�sali
do histórie. Slovensko sa na európskom
šampionáte predstavilo prvýkrát.

Olympionici so štyrmi medailami
V najprestí�žnejšej atletickej disciplí�ne – behu
na 100 metrov – štartovali traja Jamajčania.
Dvaja z nich postúpili do finále, tretí� vypadol
v semifinále. Reálne tak pred olympijskými
hrami v Riu de Janeiro mohli uvažovať nad
tým, že obsadia všetky tri medailové pozí�cie.
Rovnako ako jamajskí� šprintéri už roky

dominujú v behu na 100 metrov, Slováci
vyčnievajú vo vodnom slalome. Všetky tri
medaily v jednej disciplí�ne však nemôžu
zí�skať. Medzinárodná kanoistická federácia
(ICF) im to neumožní�. Pred rokmi totiž prijala
pravidlo, pre ktoré môže za každú krajinu
v jednotlivej disciplí�ne štartovať iba jeden
pretekár. Dôvodom bola práve dominancia
malého Slovenska.
Ani to však ICF nestačilo. Po rokoch sa snažila
skomplikovať Slovákom cestu k medailám
opäť. Kedysi sa totiž zratúval semifinálový
a finálový čas dohromady. Ak teda niekto
v semifinále zaváhal, svoju chybu mohol vo
finále napraviť. V súčasnosti sa už čas zo
semifinále do výsledného času nezapočí�tava.
Preto má byť pre favoritov náročnejšie zí�skať
medailu.
Napriek tomu na olympijských hrách v Riu
brali vo vodnom slalome medaily Matej
Beňuš (striebro v disciplí�ne C1) a bratranci
Š� kantárovci (zlato v C2). Blí�zko k nim boli
aj Jakub Grigar (piaty v K1) a Jana Dukátová
(štvrtá v K1).
Ď�alšie cenné kovy pre Slovensko zí�skal
štvorkajak (striebro v disciplí�ne K4 na 1000
m) a chodec Matej Tóth (zlato na 50 km).
Preteká aj bez nohy
Slovenských olympionikov prekonali v počte
medailí� takmer trojnásobne. Slovenskí� paralympionici zí�skali v Riu až jedenásť medailí�
(5x zlato, 3x striebro, 3x bronz). Ich mená však
pozná len málokto a ich úspechom neprikladá
športová verejnosť veľký dôraz.
Najviac zo Slovákov sa počas paralympiády
zviditeľnil cyklista Jozef Metelka. Zí�skal dve
foto: cyclingtips.com, Roman Benický
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zlaté a jednu striebornú medailu. Okrem
zbierania cenných kovov ohúril aj svojí�m
prí�behom.
Pred siedmimi rokmi prišiel po nehode o ľavú
nohu pod kolenom. Pri jazde na motorke ho
zrazilo auto. Hoci sa mu lekári snažili nohu
zachrániť, nepodarilo sa im to. „Našťastie,“
priznal Metelka pre Denní�k N. „Keby mi nohu
zachránili, so športom by bol asi nadobro
koniec. Miesto nohy by som mal len mŕtvy
kus dreva,“ podotkol.
Jeho snom je účasť na cyklistických majstrovstvách sveta so zdravými športovcami. A
hoci to vyznieva nereálne, Slovenský zväz
cyklistiky (SZC) už preveruje, či môže
hendikepovaného pretekára na prestí�žne
podujatie nominovať.

Slováci zjednotili Európu
Po dvanástich rokoch sa v septembri vrátil
na scénu Svetový pohár v hokeji. Podujatie
sa vďaka účasti najväčší�ch hviezd môže
porovnávať s hokejovým turnajom na zimných
olympijských hrách. Z kvalitatí�vneho hľadiska
predčilo aj majstrovstvá sveta.
Medzi ôsmimi tí�mami ste ale Slovensko
hľadali márne. Naša krajina v posledných
rokoch nepatrí� medzi hokejovú špičku, čo
potvrdila aj na májových majstrovstvách
sveta. Nedokázala postúpiť do štvrťfinále
a skončila na konečnom deviatom mieste.
Na Svetovom pohári tak okrem Kanady, USA,
Ruska, Č� eska, Š� védska a Fí�nska hrali aj dva
vytvorené tí�my – Tí�m Severnej Ameriky do
23 rokov a Tí�m Európy.

Práve Tí�m Európy mal byť najväčší�m outsiderom turnaja. Mužstvo zložené z hokejistov
ôsmich krají�n (najväčšie zastúpenie malo
Slovensko so šiestimi hráčmi – pozn.) nemalo
podľa odborní�kov vyhrať ani jeden duel.
Napokon sa prebojovalo až do finále, v ktorom
potrápilo neskoršieho ví�ťaza z Kanady.
Európsky výber ťahali svojimi výkonmi najmä
Slováci – z dvanástich gólov celého mužstva
strelili až osem. V bráne navyše hviezdil
Jaroslav Halák.
„Keď zví�ťazí�me, oslavovať sa bude v ôsmich
krajinách,“ prezradil pred turnajom obranca
Zdeno Chára pre IIHF. Slová, ktorým sa pred
turnajom každý smial, sa naplnili.

Športovo strieľať a
vlastniť zbraň sa dá aj
bez zbrojného preukazu

Jednoranové perkusné zbrane sú všetky krátke a dlhé typy,
ktoré sa nabíjajú spredu a pre výstrel používajú čierny prach.
Vlastniť ich môžu ľudia nad 18 rokov bez zbrojného preukazu
aj policajnej registrácie.

P
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erkusné zbrane ľudí� priťahujú najmä
vďaka netypickej obsluhe, prí�padnej
historickej hodnote a ľahkej dostupnosti. Naviac, cena takýchto zbraní� a
streliva je výhodná aj pre náruživých strelcov.
Patria sem jednoduché pištole, no tiež veľmi
presné ďalekonosné pušky. Bez zbrojnej
licencie sa dajú vlastniť len jednoranové
perkusné zbrane.
Záľuba aj zodpovednosť
„Samotná streľba z takejto pištole má svoje
foto: Anna Šenkeríková, SITA, futbaltour.sk

nezameniteľné čaro – zdĺ�havé a precí�zne nabí�janie, ohlušujúci moment výstrelu, čakanie
až sa rozplynie dym a konečné poznanie, či
som trafil alebo nie,“ vysvetľuje svoju záľubu
v historických zbraniach Jozef z Liptovskej
Osady. „Sí�ce sa dajú zí�skať len na občiansky
preukaz, ide o vysokovýkonné zbrane. Aj tu
platia prí�sne pravidlá bezpečnej manipulácie,“
prí�zvukuje návštevní�k pribylinskej strelnice.
Pozor na pytliactvo
Zo zákona vlastní�kom zbraní� tejto kategórie

vyplývajú rovnaké povinnosti ako pri držbe
na zbrojný preukaz. Nesmú ich verejne nosiť
a prepravovať.
„Perkusné zbrane sa môžu použí�vať len na
schválených strelniciach alebo ohlásených
a schválených akciách ako je naprí�klad
rekonštrukcia bitky pri Vavrišove,“ vysvetľuje
Jozef. „Pokiaľ vás poľovná stráž chytí� s
akoukoľvek perkusnou zbraňou v lese, bude
to posudzované ako pytliactvo,“ uzatvára
poľovní�k Róbert.
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Mylné predstavy

Vedeli ste, že...?

BARBORA KUBOVOVÁ

Pred pár týždňami som, ako obyčajne
,cestovala do školy vlakom. Zvyčajne
to býva cesta plná nemých pohľadov
z okna na ubiehajúcu krajinu, alebo
opakujem stále tú istú chybu a čí� t am
knihy. Nieže by čí� t anie bola chyba,
tá sa objavuje až po pár minútach,
keď zvyšok cesty mám za jedinú
úlohu udržať svoj žalúdok na mieste.
Nepoučiteľná. Už som za tie roky
cestovala s kadekým, s mladým
vyznávačom metalovej hudby s
bielym potkanom na ramene, s ujom
a jeho slepeckým, veľmi hravým
psí� k om, sťažujúcimi sa dôchodcami
alebo partiou drzých deciek. Ale až
rozhovor dvoch mladých, sedemnásť
ročných dievčat, ktoré si v ten deň
ku mne prisadli do kupé, ma prinútil
zamyslieť sa nad tým, že som už asi
na niektoré veci naozaj stará, teda
mentálne.
Debatili o mnohých veciach. O
gélových nechtí� k och, ružových
topánkach, o krutom živote
stredoškoláčok, o depresiách z
bežných povinností� , o mylných
predstavách o živote na vysokej, že
študovať slovenčinu bude ľahké, o
piatkových párty, bez ktorých by
jedna z nich nevedela žiť. Druhá zase
nemala silu riešiť chalanov, pretože ju
čaká maturita. A ich prejav hodného
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hereckého ocenenia ma nútil smiať
sa popod nos. Nieže by som sa im
chcela vysmievať, to nie. Nepochybne
sa našlo pár momentov, kedy som v
ich rozhovore objavila aj samú seba
v časoch, keď som mala 17-násť. Boli
to pekné časy.
Chcela som do ich rozhovoru zasiahnuť
a vyviesť ich aspoň z pár omylov. A to
že: maturita naozaj nie je tou najťažšou
skúškou v živote. Š� tudovať slovenčinu
nie je med lí� z ať a na vysokej nebudú
šťastné, že sú konečne bez rodičov.
Práve naopak, zrazu im nebude mať
kto navariť, oprať či upratať a každý
týždeň sa budú tešiť, kedy prí� d u zase
domov. A ešte ani netušia, že plný
piatkový podnik s hlasnou hudbou a
cigaretovou clonou vymenia s obrovskou radosťou za film, teplú stravu a
dlhý spánok. Teda, ak im na to popri
všetkých povinnostiach ostane čas.
Počúvala som ich, až kým nevystúpili a
pýtala sa samej seba, či som aj ja bola
tak prehnane pubertálna. Nepovedala
som im nakoniec nič, nechala som im
ich ešte milo naivné mylné predstavy.
Veď ony na to prí� d u samy, tak, ako som
na to prišla aj ja. Možno, že si aj ony
raz povedia, keď budú o pár rokov
počuť podobnú konverzáciu, že sú už
na také rečí� asi staré, teda mentálne.

- Casanova, známy ako najväčší svetový
milovník, jedol čokoládu, aby bol mužný
- Talianske mesto Verona, kde žili Rómeo a Júlia,
dostáva každoročne na Valentína asi 1000 listov
adresovaných Júlii
- Muži, ktorí ráno pobozkajú svoju ženu, vraj
žijú o 5 rokov dlhšie ako ostatní
- V roku 1830 bol kečup predávaný ako liek
- Počas života vyprodukujeme toľko slín, že by
sa tým naplnili dva veľké bazény
- Po sýtom jedle sa znižuje citlivosť sluchu.
Hudobní virtuózi poznajú tento fenomén,
preto dodržujú krátkodobý pôst pred každým
svojím výkonom
- Počas života sa Vám kompletne obnoví celá
pokožka asi 900-krát
- Komáre pri svojom cicaní uprednostňujú deti
a z dospelých blondínky
- Američania minú milión dolárov denne na
zemiakové lupienky
- Prasatá sú telesne stavané tak, že sa nemôžu
nikdy pozrieť na oblohu
(ns)
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Ach tie krásne časy, keď som chcel niekam ísť a musel som hulákať pod balkónmi. Ako malí sme sa hľadali na
ihriskách, teraz stačí pár klikov a vidím ťa. Boli časy, keď neboli mobilné telefóny, vtedy som bol rád von s kamošmi.
Dnešné decká sú rady sami s telefónom.

Úpadok 21.

Afganistan. Irak. Za čo to všetci bojujeme? Haiti. Gruzínsko. Sú dni, keď si myslím, že sme blázni. Líbya. Ukrajina.
Naozaj nám to za to stojí? Sýria. Islamský štát. Vojna nikdy nič dobré nepriniesla.
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