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Ako to u	 na zaèiatku roka býva, agentúry
sa predchádzajú vo vyhodnocovaní
predošlého roka. Divák alebo èitate¾ sa tak
z médií mô	e dozvedie�, kto patrí medzi
pä�desiat najkrajších osôb sveta, ktorá
inštitúcia je najdôveryhodnejšia, ktoré CD
si kúpilo najviac ¾udí... Spoloènos� TNS
SK uskutoènila projekt „Slovo roka 2004“.
V prieskume šlo o to, ktoré slovo sa
u respondentov najviac spája s uplynulým
rokom. Zví�azilo slovné spojenie „dôcho-
dková reforma“, hneï za ním nasledovala
ïalšia reforma, tentoraz zdravotnícka,
a do tretice opä� celospoloèenská téma
vstup do EÚ. Ne-èudo, 	e sa „dievèa za
milión“ alebo „SuperStar“ neocitli ani
v prvej dvadsiatke tohto rebríèka. Sotva by
niekto tieto programy pova	oval za èosi
prelomové, èo má moc ovplyvni� jeho 	ivot
(snáï s výnimkou finalistov Slovensko
h¾adá SuperStar). Ak by však cie¾om
prieskumu bolo zisti�, ktoré témy sú
v spoloènosti najfrekventovanejšie,
„SuperStar“ by tam rozhodne nechýbala.
Skúste poro-zmýš¾a�, ko¾kokrát ste dnes
vyslovili „SuperStar“, Martina Šindlerová,
Tomáš Bezdeda... Zumag, ako v	dy aktu-
álny, sa preto venuje reality show.
Mimochodom, vedeli ste, 	e reality show
prebieha v uzavretom prostredí bez
vonkajšieho vplyvu a úèastníci sú pod
neustálym doh¾adom kamier?

Gabriela�Malastová
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...èo�na�to�naši�spolu iaci?
Tak�ako�väèšina�krajín�sveta,�aj
Slovensko�je�ohúrené�novo
vychádzajúcou�hviezdnou�reality�show.
Televízie,�ktoré�tieto�relácie�vysielajú
majú�neuverite¾ne�zvýšenú�sledovanos�.
Ako?�Reality�show�patrí�jednoznaène
k�najob¾úbenejším�reláciám�na
slovenskej�televíznej�scéne..�Je�tu�však
rozdiel�v�tom,�ako�túto�skutoènos�,
vysielanú�v�reality�show�vnímajú�diváci.
Mladí�¾udia�to�berú�ako�perfektnú
zábavu.�„¼udí�to�baví�a�hlavne�radi
sledujú�osudy�úèastníkov“,�hovorí�Zuzka
(19),�ktorá�sa�jednej�z�týchto�show
zúèastnila.
Nájdu�sa�však�aj�takí,�ktorí�reality�show
odsudzujú�a�myslia�si,�	e�je�to�celé�iba
pretvárka.�„Je�to�trápne.�Všetci�okolo
toho�sa�neuverite¾ne�nabalia�a�jediný,�kto
príde�o�všetko,�sú�úèastníci“,�komentuje
reality�show�Lucia�(20).�„Veï�v�podstate
má�ís��o�to,�aby�sa�v�slovenskom
šoubiznise�uchytili�úèastníci“,�dodáva.
Názorov�je�ve¾a�a�ka	dému�sa�páèi�nieèo
iné�a�tak�zostáva�len�na�nás,�èi�budeme
reality�show�sledova��alebo�nie.
„Základná�myšlienka�tohto�kolotoèa�je
pritiahnu��¾udí�k�televíznym
obrazovkám.“
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Slovenko h¾adá „superstár“! Jednotka
h¾adá divákov.
Dievèa za milión! Joj-ka získa milión.
U	 sa toho napísalo o všetkých reality show
viac ne	 dos�. Jedni odsudzujú, ale pota-
jomky si predsa len nenechajú ujs� Pe�a
Konèeka alebo Tomáša Bezdedu a v inti-
mite medzi dvoma oèami a obrazovkou
znaèky Tesla posielajú hlasy. Tí druhí
zodpovedne a svedomite èítajú literatúru
pod nálepkou Nového Èasu a Plus 7 Dní,
a dokonca nezaspia ani na vyhodnotenie.
Mladé tváre vidíme ako zhmotnenú
trojrozmernú uká	ku Amerického sna, kde
sa z plachého študentíka, prípadne stre-
doškoláèky pod taktovkou maskérov
a módnych dizajnérov modelujú „kúlové“
popstar. Tvrdíte, 	e netreba hádza� všetky
reality show do jedného vreca. „Superstár“
je ... èo? Pravdivejšia? Myslíme na to, 	e
celý tý	deò naši sú�a	iaci necvièia len
spev...Alebo, 	eby bola férovejšia?Aj jeden
z tých miernejších skeptikov by mi zaklapol
ústa rýchlejšie, ako si vo svojej 	ur-
nalistickej výreènosti myslím. Nebudeme tu
rozobera� jednotlivé relácie, aj tak ich roz-
pitvávanie poèu� vo vlaku, z ved¾ajšej
kabínky sociálneho zariadenia, z kuchyne
alebo u starých rodièov. ¼udia milujú prí-
behy, špeciálne š�astné príbehy a ešte
špeciálnejšie, keï vidia, 	e sa to skutoène
stáva na vlastné oèi. Dvanás�-korunová
sms dáva pocit spoluúèasti na š�astí. Nikdy
nevieme, kedy budeme chcie� od š�asteny,
aby si spomenula na našu dvanás�-
korunovú blahosklonnos�. Celonárodné
šialenstvo, celoslovenské divadlo, v ktorom
sa hráme na splnené sny a tlaèítkami na
mobile urèujeme, ktorá figúrka vypadne.
Sami si ich staviame do svetla, o stupienok
vyššie nad seba. Dávame im svoju vieru,
pozornos�, peniaze a nádeje. Od nich
èakáme, 	e nám vyšliapu tú bájnu cestu do
Atlantídy, k spomínanému americkému
snu.

„Charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto
si.“ (IMT Smile, Veselá pesnièka)
-Nech je tá ich charakterne veselšia. :o))
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„Show“ plná zábavy, skutoèných ¾udí a ne-
predvídaných situácií ako 	ivot sám.
Podobné slogany nájdete v mnohých
médiách. Faktom však je, 	e na Sloven-
sku sa otvorená diskusia zaèala len ne-
dávno, no vo svete sa reality show stala
súèas�ou médií podstatne skôr.
Naskytuje sa otázka: Èo ¾udí láka
úèinkova� v týchto reláciách? Zábava,
peniaze, sláva a èi nová atraktívna práca?
Je prirodzené, 	e mladý èlovek sa sna	í

prebíja� sa 	ivotom, vybudova� si kariéru.
No, èo sme ochotní urobi�, aby sme to
dosiahli?
Medzi pozitíva reality show nesporne patrí
ukáza�, akí v skutoènosti sme a to (naj-
lepšie na	ivo) v televízii, a práve to ¾udí
láka veèer zapnú� si televízor.
O názor som poprosila Zuzku Cibovú,
osobu na to povolanú, keï	e sa zúèastnila
jednej z najsledovanejších reality show
Slovensko h¾adá Superstar.

Tomu sa nedalo vyhnú�, preto	e tento
trend sa zaèal v zahranièí u	 pred rokmi.
Celkom sa mi páèia, preto	e majú ¾udia èo
sledova� v televízii. Avšak do kategórie
tých vydarených patrí bezpochyby
Slovensko h¾adá Superstar.

Urèite to k tomu patrí, ka	dý s tým musí
jednoducho poèíta�. U	 na kastingu sme
museli podpísa� zmluvu, kde sme vyjadrili
súhlas na vyu	ívanie materiálu, ktorý
s nami nahrajú. Problém mô	e nasta�, keï
si ju v tom ošiali ani nepreèítate.

Prihlásila som sa sama, pre mòa to bola
skôr samozre jmos�, ako nejaké
rozhodovanie, èi áno alebo nie. V podstate
som len èakala kedy sa Superstar dostane
koneène aj na Slovensko. Išlo o to, 	e som
chcela robi� to èo ma baví, na profe-
sionálnej úrovni.

Boli sme úplne normálni. Samozrejme, 	e
na zaèiatku sme boli mo	no trochu
ostýchaví, no ka	dý z nás dobre vedel, 	e
nemá zmysel si to navzájom znepríjem-
òova�. Mô	em poveda�, 	e som si tam
našla mnohé spriaznené duše.

To urèite, ak nie v speváckej sfére, tak si
ich urèite všimnú reklamné agentúry.
Pod¾a mòa však aspoò polovica z finálovej
jedenástky nahrá vlastné CD.

Urèite by som sa neprihlásila do Dievèa�a
za milión alebo Miliónového tanca. Taktie	
sa neplánujem znovu prihlási� do Super-
star, myslím si, 	e keï som nezaujala
a nevšimli si ma tento rok, bolo by to zby-
toèné. No so spevom nekonèím, je èas�
môjho 	ivota.

Keï sme prišli do Hotela Set pri Národnom
tenisovom centre boli sme ohúrení
noblesou, ktorú sme si za tú drinu urèite
zaslú	ili. Avšak prvé sklamanie prišlo, keï
sme sa po úmornom dni nejako nemohli
doèka� veèere a tak sme sa museli stra-
vova� sami. Taktie	 s¾úbené darèekové
predmety si asi rozdelili pracovníci STV
medzi sebou.

V mojom prípade sa nedá hovori� o naj-
väèšom úspechu. Všetky doterajšie sú len
èiastoèné ako je napríklad úèinkovanie
v Superstar, èi štúdium na tejto škole.

Èo si myslíš o ére reality show , ktorá
na Slovensku v súèasnej dobe pre-
bieha?

Niektorí majú názor,  e tieto relácie
majú jediný cie¾ a to, zosmiešni� alebo
ukáza� sú�a iacich v tých najtrápnej-
ších situáciách. Je to len kvôli poba-
veniu diváka?

Prednedávnom si aj ty sú�a ila v po-
dobnej sú�a i. Kto �a prihlásil?

Mnohé televízie avizujú skutoèné
reakcie, úprimnos� sú�a iacich. Nie je
to len pozlátko? Akí ste boli v skutoè-
nosti, keï sa kamery vypli?

Myslíš si,  e tvoji kolegovia zo Super-
star sa uplatnia v showbiznise?

Prihlásila by si sa ešte do nejakej
podobnej sú�a e alebo mo no skúsiš
š�astie na budúci rok?

Nájde sa nieèo, èo sa ti ako sú�a iacej
na Superstar nepáèilo?

Èo pova uješ za najväèší úspech vo
svojom  ivote?
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Privalilo sa to k nám tak rýchlo a s takým
ve¾kým úèinkom, ako ve¾ké stádo koby-
liek, ktoré skosí celú úrodu alebo Tsunami,
ktoré skosilo ve¾ké mno�stvo nevinných
�ivotov. Je síce odvá�ne tvrdi� v tomto
prípade o tak vá�nych a markantných
škodách, ale ktovie aký názor by na to mali
¾udia rýchlos�ou turbulencie vtiahnutí do
šialeného kolotoèa reality show.
Pri preèítaní, vyslovení, alebo ktovie èo
ešte, dvoch najviac skloòovaných slov na
Slovensku (lebo inde je tento boom
relatívne za vodou, èi kolotoè sa krúti
s menšou rotáciou...) mnohí prestávajú
èíta�, poèúva� atï. Tí druhí, naopak,
nasávajú všetko èo i najmenej súvisí
s „realitou“. Odkedy má vlastne ¾udstvo
mo�nos� stoto�òova� sa s reálnymi hrdi-
nami v reálnych šou? ¼udstvo malého
krásneho Slovenska asi len od príchodu
miliónových dievèat, speváckej star,
a výmeny man�eliek, ktoré chcú na chví¾u
za�i� vzrúšo (�ivot ich ponúka ve¾a, a aj
man�elky na to prídu...trošku neskôr).
Svet pozná jednoduchý nápad ako
zabavi� ¾udí od roku 1948. Technický
vynálezca a amatérsky herec z USAprišiel
v tomto roku do zaèínajúceho štúdia CBS
a vynašiel skrytú kameru. Išlo mu o to
zachyti� bezprostredné reakcie ¾udí v ne-
èakaných, trápnych, zvláštnych situáci-
ách. Relácia mala názov Candid Camera,
teda „úprimná“ alebo vo vo¾nejšom
preklade skrytá kamera. To bola prvá rea-
lity show. Odvtedy sa ich vystriedalo ne-
uverite¾né mno�stvo, s väèším, èi menším
úspechom. A nezostali len v hraniciach
televízneho vysielania, ale dostali sa aj do
rozhlasového a všade kde tvorcovia
potrebovali zatiahnutím „obyèajného“
èloveka do svetla kamier zvýši�
atraktívnos� pripravovaného projektu.
Appropo, projekty! Dnes by si takéto

realitné projekty nevedeli predstavi� svoju
existenciu bez ve¾korysej marketingovej
podpory. Èoko¾vek, èo má znaèku a inú
súvislos� so show sa neskutoène dobre
predáva. Tvorcovia takýchto predmetov to
ve¾mi dobre vedia a tak sa sna�iao naj-
vernejšiu autenticitu a predovšetkým o po-
riadne ve¾ký balík šuštiacich papierikov.
Realitné šou sú obrovskou mašinériou,
kde sa sny be�ných obèanov stávajú
skutoènos�ou, tvorcovia skáèu od radosti
zo zvýšenej sledovanosti a reklamní
partneri, èi sponzori z nich profitujú najviac
ako je to mo�né. V tomto bode by sa zdalo,
�e všetko je absolútne v poriadku, keï si
ka�dý poriadne vychutná jazdu na
kolotoèi. Len�e nie v�dy sa po takejto
jazde cítime úplne v poriadku. Keï u�
skutoène ide o realitu, tak je potrebné ju aj
naozaj ukáza�, a vtedy sa poriadne
pritvrdí. Národ má mo�nos� vidie� slzy,
ktoré odzrkad¾ujú ponorkovú chorobu,
narastajúcu závis�, únavu. Niekedy
úèinkujúci majú mo�nos� oklama� nás
divákov výrokom typu, sú to len slzy
š�astia. Niekedy nie, hlavne v show typu
big brother. ¼udia sú tam pod neustálym
okom kamery a vlastne následne aj di-
vákov. Na zaèiatku sa ešte v pohode dá
znies� poèetná skupinka neznámych ¾udí,
s ktorými zrazu musíte �i�, nejde to však
donekoneèna. Tí, ktorí to nezvládajú
vypadávajú, lebo hra na realitu nie je jed-
noduchá. Nikto z úèinkujúcich Vám nepo-
vie pravdu, aké sú jeho pocity z preko-
nania šialenej reality jazdy, ale drvivá
väèšina sa zhoduje v tom, �e by si niè po-
dobné u� nevyskúšali. Darmo, ale vozi�
sa, vozi� sa a vozi� sa.... a úèinky sú
katastrofálne.
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Prezident USA:
George Walker Bush

Prezident RF:
Vladimír Vladimíroviè Putin

G. W. Bush je 43. prezidentom Spojených
štátov amerických. Prvýkrát bol do úradu
vymenovaný 20. januára 2001 a druhýkrát
20. januára 2005.
Prezident Bush sa narodil 6. júla 1946
v meste New Haven, v štáte Connecticut.
Vyrastal v mestách Midland a Houston
v štáte Texas. Bakalárske štúdium ukonèil
v roku 1968 na Yale University. Potom
slú	il v texaskej Národnej leteckej garde.
Navštevoval i Fakultu obchodu Harvard-
skej univerzity v roku 1975. Po ukonèení
svojich štúdií zaèal svoju kariéru v oblasti
energetiky. V roku 1988 sa zúèastnil
úspešnej kampane svojho otca a o rok
neskôr získal licenciu na vedenie bejzba-
lového klubu Texas Rangers.

Vo funkcii generálneho riadite¾a tohto
športového klubu pôsobil a	 do roku 1994,
kedy bol i po prvýkrát zvolený za
guvernéra. Toto sa mu podarilo i o štyri
roky neskôr v nasledujúcom volebnom
období.

Po svojom nástupe do prezidentského
úradu sa George W. Bush zapojil do
odvá	nych iniciatív za zlepšenie kvality
verejných škôl s cie¾om zvýši� súèasnú
úroveò vzdelávania, podpori� rovinu zod-
povednosti a posilni� kontrolu na miestnej
úrovni. Presadil systém daòových ú¾av,
zvýšil platy v armáde a pracuje na zá-
chrane a posilnení systémov sociálneho
a zdravotného zabezpeèenia.

Útoky z 11. septembra Ameriku nav	dy
zmenili a povedané slovami prezidenta
Busha „v smútku a hneve prišla naša
chví¾a a našli sme svoju úlohu.“ Prezident
Bush vyhlásil vojnu proti terorizmu a práve
z tejto vojny a presadzovania ¾udských
slobôd urobil priority svojej administratívy.

Man	elkou prezidenta Busha je Laura
Welch Bushová, bývalá uèite¾ka a kniho-
vníèka, s ktorou má dve dcéry dvojièky,
Barbaru a Jennu. Do rodiny Bushovcov
patria aj psy Barney a MissBeazley,a ma-
èka India.

V roku 1975 absolvoval Právnickú fakultu
Leningradskej štátnej univerzity. Dostal
umiestenku na prácu v orgánoch štátnej
bezpeènosti. V rokoch 1985 1990 praco-
val v bývalej Nemeckej demokratickej re-
publike.

Od roku 1990 bol asistentom rektora
Leningradskej štátnej univerzity pre me-
dzinárodné otázky, neskôr poradcom
predsedu Leningradského mestského so-
vietu. Od júna 1991 bol predsedom Výbo-
ru pre zahranièné styky magistrátu Sankt
Peterburgu a súèasne od roku 1994 pr-
vým námestníkom predsedu vlády Sankt
Pererburgu.

Od augusta 1996 bol námestníkom
správcu zále	itostí prezidenta Ruskej
federácie. Od marca roku 1997 bol
námestníkom vedúceho Kancelárie
prezidenta Ruskej federácie a vedúcim
Hlavnej kontrolnej správy prezidenta Rus-
kej federácie. Od mája roku 1998 bol pr-
vým námestníkom vedúceho Kancelárie
prezidenta RF.

V júli 1998 bol menovaný za riadite¾a
Federálnej slu	by bezpeènosti RF a sú-
èasne, od marca roku 1999, bol tajo-
mníkom Rady bezpeènosti RF. Od au-
gusta roku 1999 bol predsedom vlády RF.
Od 31. decembra roku 1999 vykonával
funkciu prezidenta RF. 26. marca roku
2000 bol zvolený za prezidenta RF na
druhé funkèné obdobie.

Je hlavným velite¾om ozbrojených síl. Je
predsedom Štátnej rady, kandidátom
ekonomických vied, hovorí nemecky a an-
glicky.

Je 	enatý. Man	elka ¼udmila Alexan-
drovna Putinová. V rodine Putinovcov ma-
jú dve deti: dcéru Máriu /narodená v roku
1985/ a Katerínu /narodená v roku 1986/.

Summit Bush Putin, bezpochyby
mediálne najznámejšiu tému èi „senzáciu“
predchádzajúcich pár dní, nebolo mo	né
nevšimnú� si azda nikomu. Okrem aktérov
a nieko¾kých významných politických
osobností našej krajiny spolu s man-
	elkami sa jej však zúèastnil i obrovský
poèet policajtov, záchranárov, hasièov,
reportérov, novinárov a mno	stvo ïalších
zvedavcov. Ani ja som nedokázala
trojdòovú návštevu týchto dvoch
špièkových pol i t ických osobností
súèasného sveta prehliadnu�. A pri tejto
téme ma hneï napadá otázka, èo vlastne
o týchto dvoch politických esách vieme?
Po krátkej ankete ma trochu zarazila
nevedomos� èi ¾ahostajnos�, s akou
pristupujú k mojej otázke viacerí obèania.
A preto, prosím, povedzme si o týchto pá-
noch nieèo viac ako to, 	e obaja sú
skutoène hlavami svojich štátov.

outdoor

slávka jurkechovásummitBUSH
PUTIN
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outdoor

skipaski mária
veronika | mária

trubínyová
daunerová cerovská

park

Poznáte ten ú	asný pocit, keï nemusíte
myslie� na skúšku z dejín 	urnalistiky a len
tak si na ly	iach „cválate“ ru	omberskou
prériou? ¼e nie!!! Máte najvyšší èas
osedla� svoje tátoše, veï podobne ako
naše vedomosti, mo	no ani sneh tu u	
ráno nebude...

Ako ste urèite zistili, Filozofická fakulta KU
v Ru	omberku nemá od Ski Parku ïaleko.
Aj táto skutoènos� nás priviedla na myš-
lienku pripravi� nasledujúci príspevok.

Stúpame miernym vàškom postriebrenou
krajinou a pred oèami nám vyrastá
snehové krá¾ovstvo, ktoré láka turistov
nielen z okolia, ale svojou popularitou
prekraèuje aj hranice nášho štátu. Ski
Park Ru	omberok v zime 2004/2005
ponúka ly	iarom (ale aj sánkarom a snow-
borïákom) prostredníctvom svojich
slu	ieb dobrý tip na dovolenku, alebo
aspoò jeden víkend, èi popoludnie.
Mrázom vyštípané tváre náštevníkov nám
prezradili spokojnos�, no hlavne rados�,
ktorú Ski Park rozdáva plným priehrštím.
Deti sa spúš�ali na sánkach z malého
kopèeka pri parkovisku, tí najviac
vymrznutí „ borci sa potu	ovali“ horúcim
èajom, no stále prichádzajúce nové autá
svedèili o tom, 	e svahy Ski Parku sa aj
nasledujúce hodiny budú z dia¾ky podo-
ba� bielemu mravenisku. Ako svoje pocity
a dojmy opísali samotní, nefalšovaní „ICE
TURISTI“?

Tak napríklad dve oslovené Maïarky nám
prezradili, 	e pochádzajú z malej dedinky
pri Budapešti. Na Slovensku, konkrétne
v Ski Parku, sa im ve¾mi páèilo. To, èo
treba Maïarom uzna� je nielen ich ná-
rodné cítenie ( nemyslím extrémy), ale aj
ich schopnos� pochopi�, 	e vo svete sa
skôr dohovoria po anglicky ako v ich rod-

nej reèi. Preto pre nás nebol problém
nadviaza� rozhovor vo svetovom jazyku
èíslo ONE. Dve sympatické dvojièky si tie	
všimli, 	e lacné Slovensko je u	 minu-
los�ou, tak	e za európske ceny oèakávali
aj príslušnú kvalitu, ktorú v Ski Parku
pod¾a ich slov našli.

Ako druhý nám padol do oka pán v „najlep-
ších rokoch“. A	 neskôr sme sa dozvedeli,
	e je z neïalekého Po¾ska a prišiel k nám
ako èlen ly	iarskeho zájazdu. Po pre-
konaní prvotných problémov v komuni-
kácii, sme sa napokom ako praví Slovania
dohovorili, vzájomne poklebetili. Poliakovi
sa v Ski Parku zjavne páèilo, no aj na
otázku, èi by chcel nieèo zmeni� po chví¾ke
premýš¾ania zareagoval. Vraj má stredis-
ko málo bufetov, ktorých je navyše deficit
miesta pre vymrznutých ly	iarov. Táto
pripomienka bola naozaj trefná, o èom
sme sa presvedèili na vlastné oèi. Prepl-
nené stánky obèerstvenia a skupinky sto-
jacich ly	iarov boli dôkazom ako 	e nejaký
ten bufet alebo dva by neboli luxusom ale
štandardom...

Nie je to po prvý krát èo sme si všimli, 	e
Bratislavèanom by sa zišlo trochu pokory,
sebakritiky, dobrého správania (nehovo-
ríme, 	e všetkým). Staèilo by keby si uve-
domili, 	e sú ¾udia ako my. Po našom
úspešnom interview s maïarskými
turistkami nám pripadala znaèka BA ako
jazyková záchrana. Na prvý poh¾ad sym-
patický pán s de�mi nám nedal šancu
(staèila jedna veta z našich úst, aby nás
poslal èlnkova� sa). „Viete dievèatká, my
sme u	 mali by� hodinu na svahu, tak	e
klebeti� nemáme èas.“ (Ako by �a tie dve
minúty zabili). Mo	no, 	e by nám odpo-
vedal, keby sme mali mikrofóny so znaè-
kou nejakej známej televíznej stanice ale-
bo rozhlasu. Nikomu inému to však
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nevadilo... Krá¾ovstvu Bratislava (ako ich
na-zvali pracovníci parkoviska), to však
bolo príliš málo. Boli sme pre nich príliš
malé rybky, aby nám odpovedali.

Po znechutení, ktoré nám pripravili Bra-
tislavèania, sme sa pomaly „kotú¾ali“ dole
kopcom smerom k univerzite, keï sme za-
zreli dvoch PP (pracovníkov parkoviska).
Po vzájomnej dohode sme ich oslovili a tí-
to milí a zhovorèiví strá�covia poriadku
nás ve¾mi prekvapili svojou ochotou roz-
práva� sa. Okrem iného sme sa dozvedeli,
�e medzi najdisciplinovanejších vodièov
patria Maïari, �e Poliakov musia brzdi�,
aby ich na ceste za „bielou zábavou“
neprevalcovali a samozrejme nezabudli
spomenú�, �e pár áut s ŠPZ BA u� skon-
èilo v priekope. Naš�astie nijaké vá�nejšie
nehody sa nestali, èo je vzh¾adom k po-
èasiu taký malý zázrak. Ešte sme sa
s pánmi PP odfotografovali a celé premrz-
nuté sme sa rýchlo ponáh¾ali „domov“.

Dúfame, �e ak ste Ski Park Ru�omberok
ešte nenavštívili, náš výskum vás in-
špiroval ak nie v nièom inom aspoò v tom,
�e pri parkovisku nájdete vhodný kopèek
na sánkovanie...

v rytme JAZZu

Nápad navštívi� ho, kopol môj zmysel pre
�ivé koncerty jedného otrasného rána,
keï sa študentovi kvôli dvom prednáškam
fakt neoplatí prekonáva� dvojmetrové
mláky cestou do školy.

Pozvánka na jazzový koncert s trápnou
„hipisáckou“ postavièkou, sa na modrom
papieri, konajúci sa 23.februára, v stredu,
v tejto šedivej škole nedala nevšimnú�.
A za dvadsa� korún slovenských - OD-
KLEPNUTÉ! Zburcovala som internátnu
izbu s nápadom, �e túto stredu preplá-
vame na vlne kultúrneho vy�itia. Vlastne
nieèím kultúrnym zaèneme, ale èo si bu-
deme nahovára� kaleráby do hlavy - veï
sa poznáme - skonèíme zase nekultúrne
v nemenovanom diskotékovom bare.
Spokojní sami so sebou sme vyrazili o pä�
hodín skôr, ako zvykneme, do Bjor-
sonovho domu - to je ten modrý, s ve¾kým -
BJORSONOV DOM. Bola som vá�ne
prekvapená, ko¾ko sa tam zgrupilo
osadenstva, èo sa aj odrazilo na izbovej
teplote... Postaršia pani, v najlepších
rokoch, pod¾a vzoru moderátoriek 80-
tych rokov na kanále STV1, sa ujala prí-
hovoru, ktorý v skratke zahàòal len obsah
menovaného modrého plagátu, miešaný
s poïakovaniami za úèas� a tak.
Špeciálne a osobne ma na tomto prejave
nezaujalo niè. ¼udia, ktorí medzitým
prichádzali a sadali si, kde mohli aj kde
nemohli, zvýšili teplotu o kritických 5°C(!).
Úèinkujúcu formáciu JAZZ q FORMÁCA
tvorili piati hudobníci, medzi ktorými boli
Venca Vo¾ný - saxofóny, pripomenula by

som, �e Štepán Ga�ík, hráè na gitaru
a takisto aj spevák spolu s bassgitaristom
Stanom Hellisom spolu pôsobia u� od
roku 1978,ïalej Peter Litwora na bicích
a v neposlednom rade hos� veèera v po-
dobe trúbkara Pavla Husièku. Posledný
menovaný je známy tým, �e zvykne
úèinkova� na pozvanie v mnohých hudob-
ných skupinách. V priebehu kocertu inter-
preti striedali hudobné štýly v rytme
bluesu, pochodového jazzu, dixilendu,
swingu, Be-pop-u, mainstreamu, moder-
ného jazzu, ako aj jazzrocku. Za uvo¾nenej
atmosféry a vynikajúcej nálady hudob-
níkov, špeciálne trúbkara P. Husièku sa
striedali dlhé rytmické,ako aj pomalé
a precítené sóla, kde sa postupne striedal
ka�dý zo zúèastnených interpretov.
Odzneli skladby, ako Back gross v poma-
lom rytme blues, Greendolphin, Scraple
from the apple èi bluesové sólo v podaní
P. Husièku.

Svoje umenie predviedli v sprievode
potlesku, nestrojene, bolo nám všetkým
jasné, �e sa pozeráme na hru, nielen na
koncert. Na záver odznelo dynamické sólo
P.Litworu,na bicích. Koncert bol odme-
nený dlhýýýým potleskom, ako aj kvetmi,
o ktoré sa postarala „uvádzaèka“ - pani
v najlepších rokoch.

Koncert mal dohru v podobe After party
v Novom Korze, s meškaním 45 minút. Pre
hluk, dymovú clonu a mòa osobne
vytáèajúci ruch však koncert stratil na
úèinku z Bjorsonovho Domu.

outdoor

JAZZuvo¾nenie
ivana páleníková

mimoškolské
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Taneèné divadlo ATak 1. 3. 2005 o 19.00
hod. zaútoèilo v aule Katolíckej
univerzity na obecenstvo

ATak, mo	no ste u	 o nich poèuli
(hrali na festivale Divadelná Nitra a písali
o nich v èasopise Javisko) a mo	no nie.
Vznikli 1. októbra 1998 tým, 	e jeden
neposedný chlapèek menom Pavol Danko
vymyslel taneèný projekt Gogota. S rea-
lizáciou projektu mu pomohli študenti
Gymnázia Svätej rodiny. Vtedy zaèal na
škole vies� nepovinný predmet pohybová
príprava. Celok hercov spolu s Pa¾om
tvorili dvadsiati ¾udia. Medzi stálice èlenov
patria Pa¾o, Zuzka, Katka a Lucia. Poèet
divákov na ich predstaveniach sa
pohybuje od 40 do 6000 ¾udí.
V roku 1999 sa „premenili“ na akýsi
neplatený dobrovo¾ný záujmový krú	ok
priate¾ov so vz�ahom k divadlu, ktorí sa po
„internetovom konkurze“ doèkal aj svojho
názvu. O názve sa vyjadril „vedúci“ Pavol
Danko týmito slovami:

Divadlo sa predstavilo viacerými
vystúpeniami v rozlièných mestách. Ich
prvotinou bola spomínaná Gogota, ktorá
mala premiéru vo februári 1999. Bol to
odvá	ny pokus taneène o	ivi� sakrálny

námet štrnás� obrazov krí	ovej cesty
Je	iša Krista a z rámov vyskakujú 	iví
¾udia (dav, vojaci, Pilát i sám Je	iš) a tan-
cujú. Za svojimi divákmi cestujú „s ba-
tohmi za chrbtom“ s rozoberate¾nou scé-
nografiou a kostýmami. Zo známych
ochotníckych kres�ansky orientovaných
predstavení sú to napr. REQUIEM, ŠERO,
NIÈ, Stromy, Slnko za mrakmi. Medzi
ïalšie patria aj Pokušenie stolièky, Mód-
na show, My sme on...
Predstavenie s podtitulkom,

rozpráva o výpovedi
¼idov v koncentraèných táboroch, o ich
odkaze nám!

(výpoveï jednej z postáv)
Nám, dnešným ¾uïom, koncentraèné
tábory ve¾a nehovoria. Èo-to pochytíme
zo stredoškolských uèebníc alebo ešte tak
z televíznych záberov. Ten masaker však
za	ili naši predkovia a mnohí z nich ešte
	ijú! Ale tí 	ijúci nechcú spomína� na
bolestnú minulos�.
Svet by sa mal vyvarova� podobných
zloèinov, lebo ani v terajší èas tie	 nieje
bezpeèný (spomeòme si len na Usámu
Bin Ládina,...).

ATak teda v konkrétnom predstavení
poukazuje nielen na zloèin, ale aj varuje
pred ïalšími mo	nými. Chce ukáza� na
dôle	itos� ka	dej ¾udskej osoby, nielen na
pár vyvolených! Je to ve¾mi silné pred-
stavenie bohaté na emócie. Nenechajte si
preto ujs� príle	itos� za	i� na vlastné oèi
ATak v ataku! Predstavenie vás urèite
nenechá takými ako doposia¾...
Na pódiu auly Katolíckej univerzity ste
mohli obdivova� herecké výkony Kristíny
Tibenskej, Katky Re	òákovej, Zuzky Kele-
èínovej, Martiny Vargovej, Zuzky Valen-
tínovej, Valiky Mitzovej, Lucky Števkovej,
Jána Špotáka, Pavla Danka (ktorý vypra-
coval aj scénu) a ïalších.

„Názov ATak je
slovná hraèka zloená z dvoch tvarov.
Keï to povaujeme za jedno slovo, je to
útok. Svojím spôsobom útoèíme na di-
váka, hoci verbálne. Keï to vnímame ako
dve slová, je to slovné spojenie. ATak, aby
sa to zvýraznilo, máme v názve ve¾ké T.
Toto je ve¾mi sympatické, pretoe jeho
pouitie vo vete presne charakterizuje náš
štýl. Ak to èlovek pouije na zaèiatku vety,
väèšinou chce poveda� nieèo nevinné
(a tak boli sme tam a tam...). Aj my mono
pôsobíme tak nenápadne. Na konci vety je
nieèo nedopovedané. Ani my èasto
nedopovieme, pouívame symboly.
„ATak!“ èlovek vykríkne, ak nieèo náhle
pochopí. Naše umenie nie je polo-
patistické. Chceme vyprovokova� diváka
k zamysleniu, aby vo svojom ivote našiel
to „Heuréka!“ to „ATak!“. Vnútorne máme
túbu dáva� Boha a talenty, ktoré nám dal,
ale nechávame to na diváka, èo si vyberie,
ko¾ko a èi si vôbec vyberie.“

Sme tí? ktorí
musia i� ako...,

„... volám sa Ráchel. Poèas deportácií sa
mi ako jednej idovke v meste podarilo
osta� v úkryte. Nepreil takmer nik...Ani ja.
Preèo ijem ja a oni nie? Vnútorne som
màtva. Nedokáem i� bez strachu a vý-
èitiek. Pripadám si ako odpad na smetisku
dejín.“ To o èom všetci vedia a neradi

sa o tom rozprávajú.

/napísané�pred�testom�;o))

/napísané�po�teste�;o)

Všetci dobre vieme, 	e skúškové obdobie
sa skonèilo. No pravda je taká...ako pre
koho. Niektorých z nás èakajú opravné
termíny, ktoré nás mo	no vytrhnú z biedy
a dovolia nám zotrva� medzi múrmi tejto
univerzity. Nový semester je však tu a my
poznáme pravidlá celej tejto parády. A tak
nám nezostáva niè iné. Musíme pokori�
svojho ducha, vnori� sa do uèebníc a nabi�
sa vedomos�ami. Tak èi onak, nejako sa
premô	eme aby sme prekonali preká	ku,
ktorú sme na prvý raz nezdolali. Niektorí
èakajú na opravný termín z morfológie èi
na opravenie novej eseje z filozofie...no
väèšina z nás èaká na opravu z dejín
svetovej 	urnalistiky. Stalo sa. Pohoreli
sme. Teraz sa budeme sna	i� napravi�
svoje omyly. Len jediný prvák z nás,
študentov 	urnalistiky, prešiel. Tak si to
dáme všetci ostatní odznova aj s nie-
ktorými druhákmi. Veï v jednote je sila...
a to, o èom neradi všetci hovoríme je, 	e
sa nám to zas nepodarilo. A tak dr	me si
palce.

Oukej... zle sme si dr	ali palce, málo sme
sa uèili alebo nieèo podobné... Polovica
prvákov zistí, èo je to prenies� si skúšku do
druháku a štyria druháci u	 za pár dní
budú obhajova� svoje “fleky” študentské.

indoor

lucia šoltýsová

CHCÚ
chcú
provokova�

jana rieèanová |�vincent bocko
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Keï sa povie pôst, ka	dý z nás si pred-
staví nieèo iné. V ka	dom prípade sa
zhodneme na tom, 	e by sme sa mali nie-
èoho zrieknu�. Ak sa nad tým zamyslíme,
prípadne urobíme malú anketu, zistíme,
	e iné si odrieknu mu	i, iné starci, deti...

Toto obdobie však doká	eme ve¾mi
efektívne vyu	i� najmä my - 	eny. Keï	e
u	 od pradávna trpíme posadnutos�ou
ma� ideálnu postavu, pôsty si do	ièíme
kedyko¾vek. Tieto však sledujú len jeden
cie¾ a vykonávame ich len a len vo svoj
prospech.

Preto by sme mali na zhadzovanie
,,kileèiek" vyu	i� práve tento 40-dòový
pôst, ktorý je pre nás výbornou šancou
ako spoji� príjemné s u	itoèným a tie	
dodr	a� starý zvyk pred Ve¾kou nocou.

Ak sme sa teda rozhodli posti�, tento èas je
ideálny. Ka	dá z nás má urèite svoj
overený pôstny ,,recept". Ale ak predsa
len nie, zopár rád nezaškodí. Základom
ka	dého úspechu je ma� pevnú vô¾u. Tá
nás donúti, aby sme papali menej ako
zvyèajne, trošku viac sa hýbali a najmä
aby sme dokázali odola� sladkým
maškrtám.

Ve¾mi dobré a tie	 u	itoèné je ma� urèitú
motiváciu. Tou nám mô	e by� u	 pomaly
sa blí	iace leto, pekné trièko èi nohavice,
ktoré si kúpime o èíslo menšie. Tak	e
zamyslime sa, èo sa nám páèi a s chu�ou
sa pustime do pôstu. Samozrejme s ro-
zumom!!!

Doteraz na našom televíznom trhu
„hviezdili“ siahodlhé telenovely, zväèša
z Latinskej Ameriky. No zdá sa, 	e
televízie si našli nieèo „coolovejšie“, ne	
sú neviem ko¾ko èastí majúce mydlové
opery. Sláva im?!? Ešte pred takým rokom
sme si nevedeli predstavi� typickú
slovenskú rodinku bez gauèa, plne
obsadeného 	enským (nezriedka aj
mu	ským) osadenstvom, s oèami doslova
nalepenými na TV obrazovke. Okolo piatej
podveèer sa 	ivot v slovenských
domácnostiach asi na dve hodiny úplne
zastavil. Éterom sa niesli cudzokrajné
mená a problémy, ktoré s realitou mali
pramálo spoloèné. Samozrejme, NIKTO
telenovely nepozeral, ale VŠETCI vedeli,
o èo v nich ide. Spomínate si?
Hoci te lenovely nám osta l i , na
obrazovkách teraz „hviezdi“ iný typ
zábavy - REALITY SHOW. O to
pútavejšia, 	e aktérmi sú ¾udia ako my,
mo	no dokonca naši susedia (treba sa im
predsa zasmia�, nie?, veï škodorados� je
najväèšia rados�), naši známi. . .
Televíziám stúpa sledovanos�, boj o di-
váka sa priostruje, kto príde s nieèím
šokujúcim, zo	ne úspech. My asi s nièím
šokujúcim neprídeme, máme tu pre vás
len pár stránok, kde si mô	ete vyh¾ada�
info o jednotlivých REALITY SHOW. To iba
pre prípad, 	e ich ešte náhodou(!)
nepoznáte.
Asi najnavštevovanejšou je ,

na ktorej je všetko, èo by ste chceli vedie�
o Slovensko h¾adá Superstar.

Ak nemáte hudobný sluch a nemáte ani
r a d i h u d b u , k l i k n i t e s i n a

. To je stránka, kde
sa u	 toèia peniaze; dvaja man	elia, ktorí
nevedia, èo s nimi, nás presviedèajú, aby
sme im tie dva milióny vzali, keï oni ich aj
tak nepotrebujú...
Ak však nemáte záujem ani o peniaze(?),

je tu ešte . Ak po nej
trochu posurfujete, urèite natrafíte aj na
podrobnosti REALITY SHOW Zámena
man	eliek èi Domáca horúèka.

Nestaèilo vám? Tak si poèkajte mesiac-
dva, televízie prídu zasa s nieèím novým.
Mo	no sa èasom doèkáme aj plastických
operácií v priamom prenose. Ktovie... No
dovtedy nezabudnite: VŠETKO JE NA
WEBE!

www.stv.sk

www.mojsejovci.sk

www.markiza.sk

anna ¾ubicagluchová oravcová

u�itoèný�pôst

Milé 	eny, je tu Pôst.
Povedzme teda maškrtám: Dos�!
a odstráòme z jedálnièka sladkosti
i dobroty vypra	ené na oleji èi na masti.

Radšej zhadzujme kilá,
ktoré si ka	dá cez sviatky nabalila.
Veï s poriadnou kondièkou
	ivot bude gombièkou.

Naopak, ak nám bude brucho visie�,
budeme len na to myslie�
a v takej zlej nálade
hocièo sa pobabre.

Preto, keï je tu Pôst,
vyu	ime túto príle	itos�
a nebuïme ako mu	i,
èo nosia široké svetríky,
pod ktorými ukrývajú svoje „pneumatiky“.

skonèime
s�maškrtením

o¾ga marikakusá bangová|
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Keï som svojim rodièom prvýkrát pove-
dala, èo chcem študova�, len sa usmiali.
Moja starká to komentovala slovami, 	e
ma urèite niekde „odbachnú“. Neverila
som jej. Veï toto sa predsa nerobí v civi-
lizovaných krajinách. Po preèítaní
nieko¾kých správ som musela zmeni�
názor, 	e mo	no aj hej.

Pod¾a medzinárodnej organizácie
Reportéri bez hraníc bolo za rok 2004
zabitých 53 novinárov a ich 15 spolu-
pracovníkov. Na prvom mieste sa u	 dru-
hý-krát objavil Irak s 19 màtvymi novi-
nármi. Ïalšími nebezpeènými krajinami
pre novinárov boli Filipíny, Bangladéš, Èí-
na, Mexiko...

Poslednou unesenou reportérkou je
Giuliana Sgrena, 56 roèná novinárka z ta-
lianskych novín Il Manifesto. Uniesli ju
4. februára 2005.

Zasahovanie do novinárskej práce nie je
len samotná smr� reportéra(Ukrajina
Georgij Gongadze, Rusko Pavol Chlební-
kov), ale aj násilie páchané na 	urna-
listoch (Èína väznenie), cenzúra (niektoré
moslimské krajiny), legislatívne pros-
tredie, zasahovanie štátu, správanie sa
úradov...

Optimistickou správou pre Slovensko je
správa RBH, ktorú uverejnili v Berlíne
v roku 2004, pod¾a ktorej sa Slovensko
umiestnilo na prvom mieste vo výroènom
indexe slobody tlaèe spolu s Dánskom,
Fínskom, Holandskom, Írskom, Islandom,
Nórskom a Švajèiarskom. Naši susedia
Rakúšania sa umiestnili na 17. mieste,
Èesi na 19. mieste, Maïari na 28. mieste,
Poliaci na 32. mieste, Ukrajina na 138.
mieste. (zdroj BBC, Reporters without
borders, SME)

Piatok 18teho februára sa Ru	omberská
Koniareò zmenila na burácajúcu stajòu
priaznivcov ukrajinskej Ruslany a jej Wild
Dancers. Išlo o ¾udí viac-menej všetkých
vekových kategórií. Nájs� ste tu mohli
dôchodcov, dospelákov, adolescentov,
mláde	, deti èi de�úrence. Oni, ktorých
bolo na sklamanie organizátorov však
dos� málo, si vytrpeli na zaèiatok
nitrianske taneèné zoskupenie Ramada.
Nadávok na ich adresu padlo neúrekom.
Po tomto mierne eroticky ladenom
vystúpení, sa na rad dostala nemecká
tancovaèka v podaní Captain Holywood
feat. Boombox. Táto skupinka pozostá-
vajúca z troch taneèníkov a jednej „holky“,
mala pripravený zaujímavejší program
a aj vïaka tomu zo	ala u divákov ve¾ký
úspech. Koneène sa na rad dostala
hviezda veèera. Jej nástup vygradoval
zvuk dlhých trúb od jej „dancerov“. Rus-
lana chví¾u dokonca pobehovala po pódiu
s megafónom v ruke. H¾adisko o	ilo a zá-
bava sa dostala na úroveò hodnú skve-
lého koncertného prevedenia. Pod¾a slov
úèastníkov to bola paráda. Niektorí ob-
divovali jej skvelý hlas, iní choreografiu.
Mno	stvo divákov bolo nútených opusti�
svoje lavièky a presunú� sa priamo pred
„stage“. Odspievaný repertoár mo	no
nájs� na jej zatia¾ dvoch vydaných albu-
moch. Vïaka Zvolenskému Ministry clubu
bol ukrajinský taneèný zá	itok dotvorený
skvelou svetelnou šou. V svetle strobo-
skopov sa vlnili telá roztancovaných èi po-
skakujúcich fanúšikov a strácali blikajúce
fotoaparáty. Na koniec si diváci vytlieskali
a vykrièali ešte bonusovú pieseò a potom
Ruslana u	 nadobro opustila pódium. ¼ivú
atmosféru, usmrtila diskotéka, na ktorej sa
zúèastnilo minimum ïe�úrencov.

vincent bocko

outdoor

deadnovinár
mária trubínyová

màtvy
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skoèsy

Obèan Francúzka a predsa Slovák.
V zahranièí uznávaný u nás dlhé roky
zaznávaný. Futbalista desa�roèia a mo-
mentálne prezident MFK Ru�omberok
¼ubomír Moravèík. Na besede, ktorá sa
uskutoènila druhého marca som mal
mo�nos� poodchýli� dvierka do súkromia
tohto „spielmachra“. Spolu s ïalšími
študentmi, medzi ktorými sa na moje
prekvapenie našlo aj pár dievèat som mal
mo�nos� pýta� sa nielen na momentálne
top tému, ktorou bezpochyby je kanonier
R. Števko. Otázky na ktoré najèastejšie
odpovedal sa týkali majstrovstiev sveta,
ktoré sa konali v Taliansku v roku 1990.
Samozrejme nemohli chýba� témy ako
Celtic Glasgow, Bastia èi pôsobenie
v Japonsku. Behom hodinovej diskusie
s t a è i l o d p o v e d a � n a k v a n t u m
najrozliènejších otázok. Na niektoré
odpovedal s profesionálnym nadh¾adom
dokázal sa však aj uvolni� a mnoho ráz
dokonca pobavi�. Napríklad na otázku èi
bo l v Galsgowe na job¾úbene jš í
odpovedal: „Tak ja neviem èi som bol
najob¾úbenejší, to by mali poveda� iný“ no
po chvíle dodal :“ale áno bol som !“. Rád
spomína tie� na faux pas, ktoré sa mu
prihodilo po krátkom pôsobení vo
Francúzku. Vtedy mal prestupova� do
iného týmu a pri rozhovore mal problém
s porozumením no vyznelo to akoby
suverénne a diplomaticky odpovedal. On
však otázke vôbec nerozumel. Na margo
slovenského futbalu sa vyjadril, �e aj vo
svojich 40 -tich rokoch by si trúfol hráva�.
Odchádzal som s dojmom, �e som
spoznal mierne exentrického èloveka
s dostatkom ega, no zároveò racionálne
uva�ujúceho a ¾udského funkcionára. Na
záver myšlienka ¼. Moravèíka, ktorá sa mi
pozdáva: V �ivote netreba niè ¾utova�, èo
bolo, bolo. Treba sa pozera� dopredu.

Dvanásteho februára 2005 sa na
Donovaloch uskutoènil druhý roèník big air
contestu skoèsy. Pre všetkých zvedavcov
bol po celý deò prichystaný skvelý
program, ktorý pokraèoval a� do noci.
Okrem jazdcov ktorí „diktovali“ na svahu
triky ste si teda mohli vypoèu� kapely ako
UKND, kontroverzný Kontrafakt èi starý
dobrý HEX. Keï ste so sebou mali aj svoju
milovanú dosku mohli ste sa doláme� v rail
parku na záhradišti kde bolo pripravených
pár skokov a nieko¾ko tyèiek. Bol urèený
skôr pre zaèiatoèníkov, ktorí poèas celého
dòa dokazovali, �e gravitácia stále funguje
a starali sa o to aby horská slu�ba
náhodou nezaspala. Ale spä� k sú�a�i.
Celý deò prebiehala kvalifikácia, ktorá
vyvrcholila veèerným finále do ktorého sa
dostalo 16 jazdcov. Tí sa potom sno�ili
dosta� do top 8. Poviem vám niektoré
rotácie takmer spôsobil i závraty.
N a j v ä è š í m s k l a m a n í m b o l o
pravdepodobne zranenie domáceho
matadora Mtúša Hubku, ktorý sa podielal
na stavbe toho ,na naše skromné
s lovenské pomery, ko losá lneho
jumpu(skoku). Najväèší exot bol urèite
Austrálèan, ktorý si len kvôli tejto sú�a�i
odskoèil z rodnej hrudy na Donovaly.

Koneèné výsledky

1. Tomi Savela (Fín.)
2. Martin Èerník (ÈR)
3. Heppu Pentti (Fín.)
4. Joel Strecker (Švaj.)
5. Christian Moillen (Švaj.)
6. Kaius Korpela (Fín.)
7. Ondra Bauer (ÈR)
8. Václav Kutil (ÈR)
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Ako sa posti�? Obliec� sa do vrecoviny
a sadnú� si do popola, to by bolo v dnešnej
dobe ve¾mi zaujímavé. Zo všetkých strán
ku nám doliehajú hlasy, 	e pôst nie je len
o odriekaní si jedla, prípadne o nepoze-
raní televízie. A mnohí z nás sa s tým bez
ve¾kého presviedèania radi stoto	nia. Pre-
èo aj nie? Veï je to vynikajúca príle	itos�
zbavi� sa tých pár kíl, ktoré sme stihli na-
zbiera� poèas dlhej a mrazivej zimy.
A preèo nespoji� pôst s nieèím „u	itoè-
nejším“? Ale, ruku na srdce. Keï sa nám
poèas roka nepodarilo zhodi� ani pár gra-
mov, preèo by sa nám to malo podari�
poèas tých štyridsiatich dní pôstu, ktoré na
to nie sú ani urèené? (Alebo si niekto
myslí, 	e áno?)

Pôst je hlavne obdobím, kedy máme
nahliadnu� do svojho vnútra a stíši� sa, èo
ale neznamená, 	e máme automaticky
uteka� z miestností, kde hrá veselá hudba
a stráni� sa srdeèných ¾udí. Zamraèená
tvár nie je v móde ani poèas pôstu. Tento
èas je tie	 výbornou príle	itos�ou prehåbi�
svoj duchovný 	ivot. K¾udne preháòajte.
Tu neplatí ani staré známe: všetkého ve¾a
škodí. Èím viac svätých omší, ru	encov,
adorácií a samozrejme krí	ových ciest,
tým lepšie (alebo: v oèistci ako keby si
našiel).

No vrá�me sa ešte k úvodnej myšlienke,
k tej o chudnutí. Dvesto miliónov detí vo
svete trpí chronickou podvý	ivou a ka	dý
rok umrie tridsa� tisíc detí od hladu.
Ko¾kým z nás by aj polovica z toho, èo
denne skonzumujeme bohato staèila? Ak
naše odriekanie bude spojené s myš-
lienkou na tieto decká a nie na to, ko¾ko kíl
potrebujeme zhodi�, tak aj naše „hla-
dovanie“ dostane väèší zmysel. A ktovie?
Mo	no práve to, èo si my odoprieme, sa
tajomnou cestièkou dostane a	 na ich
stôl…

nábo	enský blok

PôSt
anna sabuchová

nehladujme,�nechudnime

postime sa!

Milí kres�ania, spoluradujúci sa na tejto
krásnej planéte, pre	ívame obdobie pôstu
a asi to znie dos� pesimisticky. Nemalo by
sa jes� to¾ko mäska, zlepšovanie kondièky
a obdivných poh¾adov prostredníctvom
vášho tancovania by sa tie	 malo
obmedzi�... Teda pokia¾ netancujete z ce-
lej sily pred Pánom ako Dávid (2Sam6,5).
Tomu by sa Boh potešil. Nu	, ale pôst
nemusí by� pôstom len od jedla a hudby,
veï niekto sa nevy	íva v hudbe tak, 	e si
v	dy aspoò v duchu musí pospevova�
a keï je niekto, nedajbo	e, vegetariánom,
„postí sa“ celé obdobie a „naozaj mu to
padne za�a	ko“. No ak sa chcete posti� od
jedla, nespájajte to s tým, 	e aspoò
schudnete, lebo to u	 by ste robili pre
seba. Preto ak v Boha veríte a máte Ho
trochu radi a z lásky k Nemu by ste sa
chceli nieèoho zriec�, porozmýš¾ajte, èo
máte naozaj radi. Skúsim vás nieèím
inšpirova�: nepozrite si raz SuperStar, cez
deò menej rozprávajte, dve hodiny skúste
by� naozaj milí, zahryznite si do jazyka, ak
by ste ním chceli niekoho poriadne
vyš¾aha�, porozprávajte sa s Bohom viac
ako minútu, choïte spa� pred polnocou,
nejedzte po ôsmej, pozdravte sa s úsme-
vom ujovi na ulici, ka	dý deò si na niekom
všimnite dobrú vlastnos� a povedzte mu
to, skúste dodr	a� èistotu vo vašom
vz�ahu s partnerom, obíjmite svojho
rodièa, buïte poctivejší v škole...
Staèí len malá vec a Boh to odmení
stonásobne. No nevyplatí sa to?
A keï si poèas tohto obdobia uvedomíte,
èoho sa zriekol Najvyšší Boh a uvidíte
svoju hriešnos�, zdvihnite hlavu, lebo sa
blí	i vaše vykúpenie. Hoci Je	iša ukri	ujú,
Boh ho v tretí deò vzkriesi z màtvych. A to
nás, ako kres�anov, musí napåòa�
najväèšou rados�ou, aj poèas dní pôstu.

èo�tak�zriec�
sa�Superstár?

monika kureková

Je zima a s òou prišla aj parádna nádielka
snehu.Aèo èloveka nenapadne urobi� aby
sa vybláznil. Podelím sa s vami o môj
zá	itok, ktorý som za	ila vïaka tejto bielej
nádhere. Zaèalo sa to celkom nevinne
stavaním snehuliaka s mojím malým
synovcom. A pokraèovalo to stavaním
iglu. To viete keï vás nieèo pohltí, tak
neviete kedy skonèi�. Stavali sme a sta-
vali...a	 stála pred nami ve¾ká kupola.
Nedalo sa odola� a u	 som bola v nej. To
bolo prekvapenie. Stavba bola ve¾ká.
Zmestili by sa sem a	 siedmi. Preèo by
som ju dnes veèer nevyu	ila a nevyspala
by som sa v nej? A u	 som be	ala za
mamou s mojím bláznivým nápadom.
Mama len otvorila ústa a pozerala sa na
mòa s neuverite¾ným výrazom na tvári.
Najprv nesúhlasila, no neskôr som ju
svojím u	 overeným spôsobom presved-
èila a... Prišla noc, ja som si nabrala kopec
potrebných vecí a šup do novej postie¾ky.
Moje bydielko vyzeralo ako nieèo, v èom
som neverila, 	e vydr	ím celú noc. Na
spodok som si dala igelit, potom nasle-
dovala vrstva, ktorou bola deka. Ïalej
špeciálna fólia, karimatka, spací vak a pre
istotu ešte jedna deka. Ja som bola tie	
patriène naobliekaná. Pripomínalo mi to
všetko rozprávanie o tom, ako som
spávala v koèíku, v zime, celá zabalená.
Nakoniec som prestala rozmýš¾a� nad
kadeèím a zavrela som oèi. Spa� sa mi
chcelo ve¾mi a vieèka sa mi tlaèili jedno na
druhé. No moja myse¾ stále nemohla
presta� blúdi� po iglu. Nakoniec moja
eskimácka skúška skonèila o 02:45 ráno
s�ahovaním sa naspä� domov do mojej
starej dobrej postie¾ky. Ale verte mi bola to
paráda. Odporúèam aj vám, ktorí ste
smelší a plní bláznivých nápadov, skúste
to. Na vlastnej ko	i pocítite, èo to je by�
Eskimákom.

ako�sa�sta�

eskimákom?

jana rieèanová


