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Druhý aprílový tý�deò bol nepochybne
ve¾mi významný. Slovensko koneène
doh¾adalo svoju SuperStar. Odohrala sa
však ešte jedna udalos�. Oznaèila by som
ju za omnoho významnejšiu ne� finále
speváckej sú�a�e. Mám na mysli
historicky prvé oficiálne stretnutie
študentov a prednášajúcich Katedry
�urnalistiky nazvané priliehavo Kate-
drovica. Lucia Hablovièová so štábom
Smotánky síce neprišla, no aj tak èloveka
oslepovali rôzne svietiace objekty.
Nemyslím tým len pomyselné reflektory
slávy, ktoré boli namierené na úèin-
kujúcich vo veèernom galaprograme (áno,
to je výraz hodný Smotánky ), ale aj stálice
svietiace na akademickom nebi. Na toto
miesto sa hodí citát celebrity: „Oni vedia,
ktorí sú to, aj my vieme, ktorí sú to.
A oni vedia, �e my vieme, �e oni vedia.“
Jaroslav Spišiak. To¾ko o celebritách.
Na tomto excelentnom podujatí sme sa
celkom neformálne mohli pozhovára�
s našimi drahými prednášajúcimi a zapô-
sobi� na nich nielen svojou odbornou
stránkou, ale aj mno�stvom dobrých vlast-
ností a vysokým morálnym kreditom.
Ostáva nám dúfa�, �e to na nich zapô-
sobilo a vydr�í im to aj do skúškového.
Lebo, drahí spoluštudenti, ja skúškovom a
skúškové za dverami. Tak si u�ite posled-
né tý�dne vo¾nosti a hor sa do uèenia, veï
ako píše básnický klasik v krú�ku �urna-
listov tretiakov: „Viem, �e nieèo do brucha
okrem nádychu, získam si len prácou
v médiách.“

Gabriela�Malastová
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dávid juck

DESMOD:
Skupinov

Kontrafakt:
E.R.A.á terapia

Kapela, ktorá nedávno získala cenu „Aurel
2005“ za najlepšiu skupinu, momentálne
�ne jeden úspech za druhým vïaka
aktuálnemu albumu „Skupinová terapia“.
Èoskoro im zaò slávnostne odovzdajú
platinovú platòu a práve sa rozbieha turné
po Slovensku spolu so speváèkou
Zuzanou Smatanovou. Na výslnie sa dos-
tala vïaka predošlému nosièu „Derylov
Svet“. A to táto skupina funguje u� od roku
1996, èi�e u� takmer 10 rokov! Nu� ale, na
ten správny moment sa vyplatí poèka�. Asi
najznámejšia skladba z tohto albumu, je
v tomto èase gigantický masový hit, duet
s vyššie spomínanou Zuzanou Smatano-
vou, pieseò s názvom „Pár Dní“, èo je síce
jedna z „najmäkších“ skladieb albumu, ale
rozhodne má obrovský hitový potenciál,
èo sa aj potvrdilo. Na tomto albume sa
kombinuje klasický slovenský pop-rock
s americkým nu-metalom. Èi�e sa tento
album nesie v duchu minulého nosièa
„Derylov Svet“. Okrem piesne „Pár Dní“ tu
nájdeme aj iné vynikajúce piesne, naprí-
klad vopred predpísaný hit „Zemný Plyn“
a aj ve¾mi pozoruhodnú skladbu „Play-
Station 2“. Ešte by som pripomenul, �e
hlas speváka Kulyho je jedineèný a ešte
som sa s ním nikde inde nestretol. Nie-
kedy teraz zacína turné so Zuzanou Sma-
tanovou po celom Slovensku. A� úplne na
konci (ako èerešnicka na šlahaèke) prídu
aj sem do Ru�omberka. Ak máte pri sebe
nejaké drobné, odporúèam návštevu tohto
koncertu. Budete prekvapení.
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Dalo by sa poveda , �e na Slovensku
pre�íva práve teraz svoje druhé narodenie
štýl zvaný hip-hop. Valí sa na nás ím
astejšie zo všetkých rádií a televízií.

Jednými z momentálne najvýznamnejších
zástupcov sú práve pieš anskí Kontrafakt,
ktorých album „E.R.A“ sa úspešne pre-
dáva a ich videoklipy majú ve ké úspechy.
Zis oval som v hip-hopových kruhoch rôz-
ne názory na túto formáciu, a zistil som, �e
sú milovaní i nenávidení. Trojica Ego, Ryt-
mus a Aneš (E.R.A.) sa vyzna uje hlavne
tým, �e servítku pred ústa si nikdy neberú,
dalo by sa vlastne poveda , �e ani neve-
dia, o je to servítka. Na albume sa na nás
valí jedna hip-hopová piese za druhou,
jedna spolupráca za druhou... Naozaj, náj-
deme tu hos ujúcich raperov z Po ska,

eska aj alších krajín. Raperi Ego a Ryt-
mus „dávajú“ rým za rýmom a do toho
všetkého po podmaz DJ-a Anešku.
Cíti tu aj zna ný vplyv rómskej kultúry.
V textoch sa raperi chvália svojimi úspe-
chmi a hnevajú sa na všetko mo�né v tom-
to svete. Nájdeme tu obrovské priehrštie
hrubých expresívnych výrazov. To však
patrí k jazyku ulice, ktorým hip-hop je, ale
aj tak tu nachádzam, �e ob as sú tam tieto
slová naozaj nasilu, o to je to však vä šia
zábava. Naozaj najzábavnejšie sú dve
hovorené pasá�e (tzv. skity) a ukrytá paró-
dia na Milionára. Je len na vás, o si o Kon-
trafakte budete myslie . Pre m a je to
hlavne dobrá sranda. Zále�í od vkusu
a celkového po atia �ivota, ako budete
vníma túto formáciu...

7. mája 2005 sa kultúrny dom A.Hlinku
stane miestom dlhooèakávaného
koncertu dr�ite¾a ceny AUREL 2004
skupiny DESMOD. Hos�om veèera bude
Zuzka Smatanová.

Ve¾mi pozitívne. Mòa muzika zaèala bavi�
u� na základne škole. Tam sme sa rozhod-
li, �e zalo�íme kapelu. Prvá sa volala
Demi�ón, potom bol Faraón a potom
Ammen. To boli tri kapely, v ktorých som
zaèínal pred Desmodom, a odvtedy (od
14-tich) som v Desmode. Milujem muziku,
všetky �ánre.

Stále som zapálený pre našu muziku.
Chalanov poznám od základnej školy, tak-
�e my sme ako rodina, trošku rozvrátená,
dementná, ale dobrá.

Komercia patrí k �ivotu. Kto sa hrá, �e je
nekomerèný, tak to sa iba hrá, lebo aj
v jeho �ivote sa nájde nieèo komerèné. To
sa netýka len muziky, ale aj �ivotného
štýlu aj všetkého.

Momentálne �iadnu prácu nemám. Ale
keï niekde makám, tak som strašný poc-
tivec. Niekedy a� moc.

Ja som dos� hanblivý, plachý èlovek.
Doká�em sa zoznámi� s babou, zabavi� sa
s òou, ale ak by náhle malo prís� k nie-
èomu intímnejšiemu, tak cúvnem, preto�e
som dos� verný, najvernejší v kapele.

Milujem fanúšikov aj fanynky, ale je to
zalo�ené na báze kamarátstva. Mô�eme
si vypi�, pokeca�, ale to je tak asi všetko,
lebo ak mi niekto moc lezie do súkromia,
tak to u� nemám rád.

To je môj najväèší problém. Momentálne
ich nemám a som na to dos� nahnevaný.
Chcel by som by� finanène nezávislý, èo
sa muzikou na Slovensku dá dosiahnu�
ve¾mi �a�ko, ale myslím, �e sa mi to po-
darí. Milujem peniaze, mám ich rád. Èlo-
vek ich skrátka potrebuje.

Názory Kulyho:

FZTAHY K MUZIKE

FZTAHY K DESMODU

FZTAHY KU KOMERCII

FZTAHY K PRÁCI

FZTAHY K �ENÁM

FZTAHY K FANYNKÁM

FZTAHY K PENIAZOM
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Neviem kde, kedy a ani z akých príèin bolo
toto adjektívum priradené práve aprílu.
Hoci je mo�no pravda, �e s prebúdzajúcou
sa prírodou sa i v mnohých z nás naraz vy-
k¾uje nejaký ten „crazy“ nápad èi plán.

Nechápem akou zhodou náhod sa tento
rok stal apríl najbláznivejším obdobím
i pre mòa. Neviem èím to bude, mo�no
slnieèkom, ktoré obèas vykukne, dokonca
i tu v Ru�omberku, kde si na chladné dni
a ešte chladnejšie noci zvykám len ve¾mi
�a�ko. Po predchádzajúcich skúsenos-
tiach s ru�omberskou dopravou, ovzdu-
ším èi ú�asne rušným noèným �ivotom ma
táto slneèná realita dos� zará�a. Ale vrá�-
me sa naspä� k aprílu.

Moje aprílové bláznenie sa zaèalo hneï
prvého. Celý deò som v meste, škole, ...
a inde stretávala tých švihnutých prvo-
aprílových maniakov, ktorí sa stoj èo stoj
sna�ia by� nekontrolovate¾ne vtipní a zá-
bavní. Po tom ako som celá „vyrehotaná“
prišla na tunajšiu supermodernú �elez-
niènú stanicu èaka� mladšiu sestru, ktorá
sa rozhodla, �e ma príde navštívi� a pre-
�ije tu pár zaujímavých dní napadlo mi, �e
jej kúpim aspoò nejakú sladuèkú èoko-
ládku na privítanie. Vlo�ím ruku do tašky
a èo to? Moja peòa�enka zmenila majite¾a
a ja u� len �a�ko zistím, kto ním je.Ako ma-
lú poznámoèku na dokreslenie musím pri-
pomenú�, �e testom na hodinách psycho-
lógie som zistila, �e vo ve¾mi vysokej
miere mám èrty cholerika.

Doká�ete si teda predstavi� moju reakciu,
na ktorú doplatil nejaký chlapík, ktorý mi
bol hneï po ruke, a po òom i moja sestra,
ktorá s obrovským aprílovým úsmevom
ešte viac podnietila môj pocit zúrivosti.
Nu� èo u� teraz narobím, hádam nebu-
dem plaka� a nervaèi� celý pobyt mojej
sestry, no a èo je lepším liekom ako ná-
všteva ob¾úbeného podniku a na náreky a
prosby mojej sestry i blízkej diskotéky. Kto
by tomu vtedy veril, �e naše neš�astie sa
ešte neskonèilo? Veru tak... Poèas exotic-
kých pohybov na parkete sa mi ešte poda-
rilo zlomi� opätok na po�ièaných, pripo-
mínam po�ièaných èi�mách, ale takým
spôsobom, aký som ešte nevidela. Do tre-
tice ukradli pri rannom odchode mojej ses-
tre celú kabelku, s telefónom, dokladmi,
peòa�enkou,...Tak�e nasledujúcich pár
ranných hodín sme strávili na policajnej
stanici, ... nu� neuverite¾né.

Myslím si, �e i sami si viete predstavi� èo
všetko ïalšie som ešte za�ila tých na-
sledujúcich nieko¾ko aprílových tý�dòov,
keï�e toto som dokázala za necelých 24
hodín.

Pouèenie pre mòa: Mo�no nezále�í aký je
práve mesiac, nebezpeèenstvo èíha vša-
de a v�dy.Avôbec nemusí by� a� tak ve¾mi
aprílovo vtipné.

téma

slávka jurkechová

APRIL
bláznivý

apríl
Vz�ah súdnictva a �urnalistiky bol hlavnou
témou fakultného seminára Katedry
�urnalistiky. Stretnutie sa konalo v pon-
delok 11. apríla 2005 v aule Filozofickej
fakulty KU v tradiènom èase. Hos�om bol
JUDr. Mário Buksa. Prítomným študentom
objasnil pojmy súdnej moci, súdov a pros-
tredníctvom príkladov priblí�il priebeh
súdnych procesov. V závere poradil, akým
spôsobom mô�u �urnalisti získava�
informácie o rozhodnutiach súdov a záro-
veò odpovedal aj na nieko¾ko otázok sú-
visiacich s jeho sudcovskou praxou.

¾ubica�oravcová

fakultný
seminár
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Ak ste èítali èlánok o mojich prvých
duchovných cvièeniach (vyšiel v èasopise
Mymimo, èo bol pod¾a mòa najhorší
èasopis, aký som kedy dr�al v rukách,
teda a� po Tuneli) sami dobre viete, �e
tento èlánok sa stal kultovou zále�itos�ou
a získal som vïaka nemu post naj-
významnejšieho satirika poslednej doby,
plus zahranièné štipendium a pobyt na
Harwarde. Samozrejme som to odmietol,
preto�e chcem do štúdia na Katolíckej
univerzite vlo�i� celú svoju dušu.
Rozhodol som sa k tematike „ducháèov“
vráti�, a podobne ako to býva pri pokra-
èovaniach hollywoodskych trhákov, aj
v tomto pokraèovaní budú moje osudy
a osudy všetkých katolíkov okolo mòa
omnoho tragickejšie, drsnejšie a vz�ahy
medzi nami omnoho zamotanejšie ne�
kedyko¾vek predtým.

Tak�e. Hneï ako sme docestovali s ka-
plánom Slotkom do Va�ca, nejaká �ena na
schodoch nás upozornila, �e �iadne
excesy s alkoholom sa tu nebudú tole-
rova�, lebo ináè sa to bude rieši� disci-
plinárnym konaním. Uhm. Neviem preèo
nám nedôverovala, veï hurhaj sme robili
a� na druhý deò a skonèili sme u� o tretej
ráno, keï nám kotolník prišiel poveda�, �e
máme koneène dr�a� huby.

Programová náplò duchovných cvièení
bola naozaj bohatá. Okrem omší a po-
bytov v kostole, pre nás kaplán Slotka
vymyslel rôzne hry, ako�e napríklad, „milí
študenti, dáme stolièky do kruhu a jeden
z vás bude pantomimicky napodobova�
nejakú èinnos� a po òom ho niekto
vystrieda, zopakuje to, plus nieèo pridá,

hehe.“ Bohu�ia¾ som mal práve vtedy
ve¾mi neodkladné povinnosti, na ktoré
si síce teraz u� nespomínam, tak�e som
miestnos� s hrajúcimi sa uštipaènými
študentmi rýchlo opustil.

Okrem iných zaujímavostí, ako bola
napríklad návšteva Va�eckej jaskyne,
sme mohli by� svedkami duchovného
svedectva jedného chlapíka, ktorý našiel
Boha. Po tomto svedectve za mnou prišiel
kaplán Slotka s tým, �e si so mnou chce
pohovori� medzi štyrmi oèami. Najskôr
som myslel, �e je to kvôli tým prachom za
ducháèe, èo za mòa zatiahol ( ktoré mu
samo, �e vrátim), ale nakoniec vysvitlo, �e
chce poèu� môj názor na to svedectvo.
Náš rozhovor trval asi tak minútu, mo�no
aj preto, �e som v rozhovore nechtiac
pou�il vety ako „podobných blbostí som si
u�il s moonistami“, ale u� sa s tým nedalo
jajajaj niè robi�. Ale na druhú stranu som
slovo „blbosti“ vyslovil mäkkým, takmer
materinským akcentom, tak�e som dúfam
nikoho neurazil. Uhm.

Vyvrcholením tohto nerovného zápasu
medzi Nebom a Peklom bolo, keï kaplán
Slotka prišiel za nami s Knihou v ruke
a povedal, �e musíme na omši nieèo pre-
èíta�. Všetci z prítomných študentov však
prepadli hanbe, a tak som povedal, �e ja
nieèo preèítam, naèo mi kaplán Slotka
odpovedal, �e je darmo èíta� nieèo, èomu
neveríme, naèo som ja povedal, �e nech
mi teda nieèo vyberie, naèo on povedal, �e
by musel dlho h¾ada�.

Veru, tohtoroèné ducháèe sa vydarili na
sto percent.

tomix

duch.2“ducháèe”
tomáš knapko

Chcete vedie� èo sa dialo v sobotu? �e
neviete ktorú a kde? Tak pekne popo-
riadku. Dòa 16.4.2005 sa v ¼ubochni,
v dedinke neïaleko Ru�omberka uskutoè-
nila sú�a� v splavovaní ¼ubochnianky.
Táto rieka má dos� široké koryto, ktoré sa
vlieva do Váhu. Po zime je hladina tejto
rieky zdvihnutá, má ve¾kú rýchlos� a pôso-
bí nebezpeène. No ako som sa presved-
èila v sobotu, nie je všetko také ¾ahké ako
sa na prvý poh¾ad zdá. Neviete o èom
hovorím? Tak vám to vysvetlím. Na sú�a�
v splavovaní sa mohol prihlási� ktoko¾vek.
Èlny, veslá, prilby, no skrátka celá výbava
bola zadarmo dostupná ka�dému sú�a-
�iacemu. Prihlásilo sa dohromady 22
sú�a�iacich – nie len ¾ubochòanci. Túto
parádu rozvodnenej ¼ubochnianky si vys-
kúšali len mu�i. �iadna �ena sa neodvá-
�ila vstúpi� do èlna... No ale napokon sa
mo�no pýtate, �e preèo vám o tom píšem.
Nepoznáte sú�a�iacich, neviete menovite
kto vyhral. Nebojte sa nebudem vás
trýzni� holými faktami. Pre vás som si ne-
chala len to najlepšie. To, èo ma najviac
zaujalo na celej tejto paráde, je to, �e do
cie¾a sa dá aj dokráèa�. Áno, sú�a� na
vode a do cie¾a sa dá dokráèa�. Tra� mala
då�ku pribli�ne 350 metrov a ka�dý sú-
�a�iaci musel splavi� štyri vodopády.
V poradí štvrtý sú�a�iaci splavil všetky tri
vodopády bez problémov. No štvrtý, ktorý
bol u� len 10 metrov od cie¾a nesplavil.
Keï sa priblí�il k spádu natoèil èln príliš
doprava. Celý èln otoèilo bokom a hneï
ako zišiel vodopád, prevrátilo ho. Chví¾ku
bolo vidno iba èln. Neskôr sa splavujúci
mu� vynoril a do cie¾a dokráèal. To èo bolo
ve¾mi zaujímavé, bol jeho úsmev a nad-
šenie. Vyzeral tak, akoby si to chcel zopa-
kova�. No a vïaka tomuto mladému mu-
�ovi som sa neprihlásila do sú�a�e. Viete
vy¾akal ma. A práve preto som sa vzdala
výhry. Veï ako jediná sú�a�iaca �ena by
som bola prvá aj posledná súèasne...

èo sa dialo
v sobotu?

jana rieèanová
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Zdravíme všetkých jarnou únavou
trafených surferov.
Dúfame, �e ste si vymenili zimné bundiská
za jarné bundièky (pravda, okrem tých,
ktorí finišujú so skúškami ešte z minulého
semestra, a tak nepostrehli, �e sa sneh
roztopil) a s hrôzou zistili, �e sú tie bun-
dièky tesné. Darmo, sviatoèné „pre�ieraè-
ky“ urobili svoje.
Milé �ienky, máme pre vás radu:
Vyh¾adajte si a zistíte,
�e okrem anorexie a bulímie existujú aj ro-
zumnejšie riešenia ako chudnú�. Na tejto
stránke na vás èaká aj kopec zábavy.
Ak vám u� dlhší èas haraší a nebude to len
jarou, prišiel asi èas na zmenu. Veï poz-
náte to: Èakám ju pred domom prší mi za
golier odkia¾ sa poznáme...

.
Aby sme tu neharašili ako feministky, nie-
èo sme našli aj pre mu�ov.
Na sú zmapované
rôzne hudobné akcie z celého Slovenska.
Lets go!
A nakoniec sme si nechali webovú strán-
ku, na ktorej si oddýchnete a naèerpáte
nové sily a zistíte, �e trávenie vo¾ného èa-
su mô�e ma� ve¾a podôb. Nech sa páèi

. Mimochodom, je to uni-
verzálna stránka ( t.j. relatívne pre všet-
kých.)
V predchádzajúcich èíslach sme vám v�dy
na konci dávali zopár „dobrých rád“ do �i-
vota, teraz sa s vami len rozlúèime. °e-
láme vám ve¾a študijných úspechov, chuti
do uèenia, èo najmenej opravných termí-
nov, ale nepreháòajte to ve¾mi. Niekedy je
menej viac.
Do zharašnia. Nezabúdajte: VŠETKO JE
NAWEBE!

www.reduktip.sk

www.pokec.sk

www.koncerty.sk

www.oddych.sk

o¾ga�kusá marika�bangová|

téma

mária cerovskáÈO JE?èo je
ÈEBRAÏ?

Tým, �e sa èlovek dostanene medzi
nových ¾udí, zaène sa stretáva� aj s no-
vými výrazmi a samozrejme zaène ich
pou�íva�. V zimnom semestri sme zaèali
pou�íva� slovo Èebraï. Toti� èasto sme
ho pou�ívali vo výrokoch na Logike. V�dy
som sa sna�ila všetky príklady, nové
informácie zapisova� do zošita. Potom
som sa k nim èo najskôr vrátila, aby som
na ïalších hodinách ¾ahšie pochopila
nové veci, ktoré súviseli s predošlými.
Pamätám si na nieko¾ko vyuèovacích
hodín, ktoré boli dos� chaotické. Skoro
všetci sme sa prekrikovali, málokto mal
v nových veciach jasno. Ja som sa sa-
mozrejme na to všetko tie� nedívala op-
timisticky. Nevedela som si v tej chvíli
predstavi� test, ktorý ma èakal. Postupom
èasu sa však všetko v�dy záhadne
vyrieši. Tak�e sme sa úspešne prehrýzli
ku kreditom. Keï sa pozeráme po urèitom
èase naspä�, tieto veci sa nám zdajú
úplne nepodstatné. Mo�no sa nad nimi
iba usmejeme.
Po presunutí do letného semestra sme na
predmety z toho predošlého zabudli.
Opä� prišla jar. Poèula som od niektorých

¾udí, �e zimu nemajú a� tak radi , ale s no-
vou jarou sa opä� cítia lepšie. Koneène
sa zbavi� �a�kých zimných topánok a vet-
rovky je super. Hlavne ak zima trvá tak
dlho.
Niekto prišiel s nápadom, �e keï u� tá jar
prišla a svieti slnko, mohli by sme to
vyu�i�. Spolu nás bolo asi osem, rozprá-
vali sme sa o tom, kam vlastne ideme.
Padlo slovo Èebraï a zaèala som roz-
mýš¾a�, preèo a odkia¾ mi je to slovo zná-
me. Spomenula som si na hodiny Logiky.
Kráèa� nebolo také jednoduché, preto�e
sme nemohli nájs� chodník. Podstatné
však je, �e sme tam boli, pozreli sme si
z výšky Ru�omberok. V tomto prípade ani
nebolo také dôle�ité kadia¾ sme išli. Išli
sme spolu.
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foto po veèieri; z¾ava: v.bocko (èasopis
zumag), p.herman (tv markíza), p.piatka
(èasopis �u�o + zakladate¾ projektu
univerzitníky - zdru�enie vysokoškolksých
periodík)

fotopack>>

Po strastiplnej zime, ktorá nás neèakane
zastihla, vám chcem vá�ení kolegovia
poblaho�ela�, �e ste preèkali toto
nemilosrdné obdobie a tým sa úspešne
doèkali jari.

Viem o tom, �e niektorí z vás ani len ná-
hodou netušia o èom rozprávam, však
Dávith. Mackovia predsa cez zimu spia.
No nájdu sa aj takí, ktorí od nadšenia, �e
vidia slneèné lúèe zahodia svoje myšie
kabátiky a prejavia sa hneï v prvých jar-
ných dòoch. Zmeny preto bada� aj na naj-
vyšších postoch.

Páni predstavení akoby nabrali a� nez-
dravú odvahu a sna�ia sa nám zneprí-
jemni� zimné prebúdzanie. Ale predsa,
nebuïme nespravodlivý, v�dy sa nájde
niekto, kto nám náladu povzdvihne. Veï aj
taká pizza poteší, však?

Medzi miestnymi sa to prejavuje rôzne.
Kreatívnejší si zmenia šatník - to vysvet-
¾uje enormný nárast kanárikov v uliciach.
Odvá�nejší sa rozlúèia so zimou novou
láskou/láskami (je to individuálne vzh¾a-
dom ku hladine feromónov v krvi). Špor-

tové typy sa rozbehajú po šírych lánoch
SKI parku aby do svojich p¾úc nain-
halovali, èo najviac kyslíku a tým prekrvili
všetky šedé bunky dr�ím im palce.

Ale povedzme si pravdu - nie všetkých
postihne táto eufória. Mnohí z nás si uve-
domia dôle�itos�, no hlavne súrnos� všet-
kých školských povinností a preto zahodia
bez mihnutia oka lukratívne ponuky na
rande, èi prechádzky po slneènom Ru-
�omberku a bez váhania sa pustia do štú-
dia.

Preto by som chcela upozorni� obyvate¾ov
Ru�omberka na zvýšenú koncentráciu
študentov Katolíckej univerzity v pries-
toroch Mestskej kni�nice a tým ich popro-
si� o uvo¾nenie nasledovných priestorov
(podotýkam, �e sú potrebné výluène na
štúdium): lavièky pred zmrzlinou a stán-
kom s obèerstvením, kaviarne v poobed-
òajších hodinách, ïalej parkové inštitúcie
a v noèných hodinách bary, veï si to
musíme niekde zopakova� ...

Ïakujem

téma

lucia fur�ováJ.A.R.JAR
PRIŠLA
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22. 23. apríla sa v krajskej kni�nici
¼udovíta Štúra vo Zvolene uskutoènilo
vyhodnotenie uznávanej novinárskej
sú�a�e Štúrovo pero. Kategorizovaná
bola pod¾a dvoch základných delení na
èasopisy a publikované príspevky.
Stredoškolských èasopisov sa zúèastnilo
tohto roku sedemdesiat jeden, vysoko-
školských osem. Individualisti, ktorí
publikovali do celoslovenských periodík
rozvetvili aj druhú kategóriu o ïalšie dve
vetvy. Zo stredných škôl ich prišlo sedem-
desiat tri, z vysokých osemnás�. Táto
sú�a� sa koná pod záštitou TV Markíza, èo
privialo aj „zaujímavých“ hostí ako Vlado
Repèík èi Zlatica Puškárová na tlaèové
besedy. Stredoškoláci sa prejavili hlavne
pri v dnešnej dobe u� a� moc propa-
govanej téme reality-show a potom utekali
po autogramy k „polobohom“. Zaujímavé
a skúsenostne rentabilné boli stretnutia
èlenov jednotlivých kategórii v samostat-
ných skupinách spolu s hodnotiacou poro-
tou.

Èasopis ZUMAG získal v kategórii vyso-
koškolských èasopisov ocenenie za gra-
fickú úpravu. V kategórii individualistov
našu katedru zastupoval aj Vladimír
Buzna, ktorý tie� neodišiel naprázdno.

Boli sme v Zvolene na ŠP èas� 1:

Boli sme v Zvolene na ŠP èas� 2:

CLUB
MINISTRY OF FUN
ZVOLEN

AKO PATRIKOVI
HERMANOVI
SPADOL HRÁŠOK
Z VIDLIÈKY

Keï sme u� boli vo Zvolene, bolo by
smutné, keby sme obišli okrem Zvolen-
ského zámku v centre mesta (kde sme sa
fotili ako pacienti so sochami) aj najhus-
tejší Zvolenský discoclub Ministry Of Fun.
Tak sme s Vladom odchytili nejaké Štú-
rove „èaje“ a v piatkový veèer vtrhli do toh-
to tuène vybaveného kolosu zábavy. Po-
viem vám len jedno: „Akropola je poráda
díra!“

Poèas piatkovej tlaèovej besedy so
Zlaticou Puškárovou a Mariánom
Gavendom si zobral Patrik Herman
(moderátor TV Markíza) besedného hos�a
(ktorý práve nebesedoval) kúsok bokom
a dal mu pred kamerou jednu-dve
otázoèky. Keï�e ale bol stále prítomný
v besednej miestnosti, vyrušoval bese-
dujúcich. To isté vyparatil aj so Zlaticou.
Veèer, keï sme s Vladinom pojedali ve-
èeru, prisadol si ku nám pán Herman.
Nemohol som mu nevytknú� túto trápnu
zále�itos�. Keï to zaèul, vyvalil na mòa
zraky a vidlièka v jeho ruke sa zachvela
(mo�no mu aj zaskoèilo). Potom vysvetlil,
preèo tak uèinil (mal po�ièaného kame-
ramana len na chví¾oèku a tak musel
rýchlo kona�). Napokon však uznal svoju
chybu a to sa cení. R3SP3ST Patrik
Herman.

outdoor

PEROpero 04‘
vincent bocko

Štúrovo
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Smutná správa o smrti pápe�a Jána Pavla II. zasiahla celý svet. Veriaci stratili
obrovský pilier, ktorý ich všetkých spájal. ¼udia prišli o vzor viery a pokory. Odišiel
èlovek, ktorý pre celý svet urobil tak ve¾a. Miloval všetkých. Vedel odpusti� aj
vlastnému atentátnikovi a v duchu evanjelia sa vrátil, aby sa stretol s touto
stratenou oveèkou. Motivoval mláde� a vyzýval ju k modlitbám, preto�e práve
v nej videl nádej pre budúcnos� Európy i sveta. A títo mladí, akoby cítili priamo na
vlastnej ko�i dotyk jeho lásky, ešte oddanejšie nasledovali jeho prosby a èasto ho
zdravili silným burácaním a potleskom. Ján Pavol II. bol akýmsi súèasným
zosobnením Je�iša Krista, preto�e aj napriek bolestiam a fyzickému trápeniu,
myslel hlavne na tých druhých.
Tak tomu bolo, aj keï sa rozhodoval, èi príde tretí raz na Slovensko. Absolvova�
takú nároènú cestu v jeho stave bolo toti� v�dy rizikom. No on neváhal.
Slovensko mu bolo blízke. Èasto rozprával, �e jeho rodné Po¾sko a našu krajinu
rozde¾ujú èi vlastne spájajú iba Tatry. Tie mal tak rád. A mo�no aj vïaka tomu, �e
reèová bariéra medzi nami nebola a� taká ve¾ká, aj Slováci sa cítili by�
pápe�ovými rodákmi. Preto by si mnohí radi uctili jeho pamiatku dòom štátneho
smútku. To však neprichádzalo do úvahy. Smúti� sa síce mô�e, no nie oficiálne.
Slovensko nemá zákon, ktorý by toto umo�òoval. Tak nám museli staèi� iba vlajky
na pol �rde. Len�e keby si niekto dal zále�a� na tom, aby všade boli aspoò tie.
Dalo by sa to zhrnú� iba jedným slovom. Úbohé. Odišiel èlovek, ktorý ovplyvnil
i tých, ktorí neverili, èlovek, ktorý bojoval s komunizmom a bol proti vojnám
a napriek tomu u nás nemá právo ani na deò smútku. Zvláštne. Natíska sa
otázka, èo ešte mal urobi� pápe�, ktorý celý �ivot presadzoval Je�išov Zákon, aby
to pohlo zákonmi svetskými.

Oficiálne smúti�
nemusíme

¾ubica�oravcová

foto
http://today.reuters.com/Pictures/default.aspx
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Jeho posolstvo novinárom

Jozef Ratzinger

Dòa 19. aprila 2005 vyšiel krátko pred osemnástou hodinou z komína Sixtínskej
kaplnky biely dym – symbol zvolenia pápe�a.. Vyhlásenie o 18.45 hod uèinil
z balkóna Baziliky sv Petra v Ríme kardinál Medina Estevez.AKto sa stal novým
pápe�om? Kto je nástupcom Jána Pavla II. a 265. nástupcom sv. Petra? Je to
nemecký kardinál, prefekt Kongregácie pre náuku viery Jozef Ratzinger, ktorý
prijal meno Benedikt XVI.

sa narodil 16. apríla 1927 v Marktl am Inn (diecéza Passau
v Nemecku) v rodine komisára �andárstva. Spolu so súrodencami Máriou
(zomreala v r. 1991) a Georgom pre�il svoju mlados� v Trausteine. V posledných
mesiacoch 2. svetovej vojny pôsobil v armáde – protilietadlové sily. Študoval
filozofiu a teológiu vo Freisingu a v Mníchove. Po štúdiách prijal kòazskú
vysviacku. Ako kaplán pôsobil vo farnosti Munchen-Bogenlausen a neskôr ako
docent na Arcibiskupskom kòazskom seminári vo Freisingu (docent dogmatiky
a fundamentálnej teológie), kde sa habilitoval prácou o sv. Bonaventúrovi.
Neskôr je menovaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy a v roku
1977 za kardinála. 5.apríla 1993 ho Ján Pavol II. povyšil na kardinála biskupa
suburbikárskej dieceézy – Velletri-Segni. V roku 2002 sa stal dekanom kolégia
kardinálov. A èím sa preslávil? V rokoch 1986-92 viedol Pápe�skú komisiu pre
zostavenie Katechizmusu Katolíckej Cirkvi a t. r. dostal Cenu sv. Benedikta za
napomáhanie �ivota a rodiny v Európe v meste Subiaca.

Po konkláve (ukonèené 20. apríla o 9.00 hod slávnostnou sv. omšou v Sixstínskej
kaplnke, Tam predniesol slavnostné posolstvo. V òom zdôrazòoval nutnos�
teologického dialoógu, novinári ho oznaèili za pokrokové) sa osobitne stretol
s akreditovanými novinármi (23.apríla 2005 o 11.00Hod v Aule Pavla VI. Vo
Vatikáne). Príhovor k nim mal vo viacerých jazykoch. V òom novozvolený
Benedikt XVI. ïakoval novinárom za prácu, ktorú urobili poèas pohrebu Jána
Pavla II. a tie� poèas konkláve a podotkol:“ Cirkev si od II. Vatikánskeho koncilu
uvedomuje potrebu a úèinnos� Spoloèenských komunikaèných prostriedkov.“
Novinárov vyzval k tomu, aby pri svojej práci nezabúdali na dôstojnos� èloveka
a jeho hodnotu ako ¾udskej osoby. Zároveò vyjadril obdiv všetkým pracujúcim vo
Vatikáne (nadèasy a provizórne podmienky) poèas týchto dní. V závere prí-
hovoru nezabudol na po�ehnanie ich práce a vyjadril presvedèenie, �e spo-
lupráca Vatikánu s novinárskou obcou bude plodne pokraèova�.

lucia�šoltísová

Papam Benedictum XVI

Joseph Ratzinger

foto
http://today.reuters.com/Pictures/default.aspx
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Vysoké Tatry boli oddávna akousi oázou
pokoja, do ktorej sa utiekali ¾udia zo
všetkých kútov našej republiky. A nielen
oni, boli ob¾úbenou destináciou aj pre
zahranièných turistov – „h¾adaèov pokla-
dov“. V tomto prípade, onen poklad pred-
stavuje pokoj, harmóniu èloveka a prírody,
ktorá sa vo Vysokých Tatrách priamo odzr-
kad¾ovala.

Bolo to jedineèné miesto oddychu, reha-
bilitácie alebo lieèebných pobytov. Turisti
vstávali, takpovediac, s východom slnka,
aby im neunikla ani najmenšia troška celej
tej nádhery, ktorá ich obklopovala na ka�-
dom kroku. Obdivovali krásy tatranských
plies, dokonalos� fauny a flóry, majestát-
nos� brál a štítov. Obdivovali... vtedy.

V súèasnosti v Tatrách tie� vidie� turistov,
ale u� nie v pravom zmysle tohto slova.
Pobehujú s fotoaparátmi, dokumentujú
katastrofu, ktorá Tatry postihla. Nevnímajú
u� krásy prírody, ale skôr spúš�, ktorú tu po
sebe nièivý �ivel zanechal, ako krutú
demonštráciu obrovskej sily prírody.
Mnohí pôvodní obyvatelia sa sami seba
pýtajú: Èím sme si to zaslú�ili? No ka�dý si
na túto pomyselnú otázku odpovie sám vo
svojom vnútri. Príroda sa azda mstí za
príkoria, ktoré jej èlovek spôsobil... Iste,
nové stromy sa nepochybne vysádza�
budú. Ale u� to nebudú stromy, tie stromy,
ktoré tu s nami èosi pre�ili, ktoré si u� toho
mnoho pamätajú, z ktorých dýcha „múd-
ros� starých otcov“...

Jedno je však isté: u� to nikdy nebude ako
predtým.

To u� spomínané TO sa stalo 19. novem-
bra 2004. Zaèalo TO okolo 15:00 jemným
vetrom, ktorý postupne silnel, vytváral víry
a� prepukol do besnejúcej víchrice, s rých-
los�ou vetra cca 190km/hod, podobnej or-
kánu. Na dojmy som sa spýtala ¾udí �ijú-
cich priamo v Tatrách:
„V správach sme poèuli výstrahu, �e bude
silná víchrica, ale ve¾mi sme sa nad tým
nezamýš¾ali. Po polhodine telefonovala
sestra, �e zapadla

v Poprade a je treba ís� k otcovi. S úzkou
dušièkou som sa vybrala s de�mi na cestu,
preto�e u� spoza okien bolo nepríjemné
pozera� ako sa tie stromy ohýbajú, lámu
a padajú. Zrazu som poèula, ako praská
drevo, nevedela som, ktorý strom práve
padá. Ten strach bol neznesite¾ný. Naš-
�astie, strom blízko domu okno nerozbil –
aj keï sa zlomil – s ve¾kým buchotom ostal
le�a� na streche. Stále som nechápala èo
sa deje. Okolo 22:00 sa víchrica pomaly
utíšila a my sme sa ulo�ili do postele
v nádeji, �e je po všetkom... Ráno bolo
hrozné, neverili sme vlastným oèiam...“
„Je to trest bo�í, �e sme takí zlí? Alebo
nám len príroda naznaèila, �e sa máme
stara� o mladých ¾udí – ako o mladý les?
Ten pôvodný les starol, odchádza, nové
nastupuje. Keï chceme ís� ïalej, musíme
sa stara� o novú generáciu. Nielen ¾udí ale
aj porastu...“/takto reagoval miestny pán
farár na katastrofu/

Niektorí mali „š�astie“, do Tatier sa nedo-
stali a zapadli v neïalekom Poprade:
„Z Popradu /z práce/ sme mali ís� okolo

16:00 autobusom, ale vtedy bolo u� to
peklo rozpútané. Boli sme nútení vráti� sa
do kancelárií a preèka� tam do rána vích-
ricu. Bolo to hrozné, aj keï sme tam nebo-
li, ale boli tam naše rodiny. Tá bezmocnos�
proti obrovskej sile �ivlu bola hádam hor-
šia ako priamo strach z nej. Celú noc sme
telefonovali, miestami sa dovola� ani ne-
bolo mo�né, èo dvíhalo vlnu paniky aj
v Poprade – mimo katastrofy. Telefonovala
som bratovi do Èiech, èi u� o tom vie. Prá-
ve sledoval správy a nemohol uveri�
vlastným oèiam. Potom ho u� len premo-
hol smútok a spolu sme plakali...“
Teraz, takmer štyri mesiace po katastrofe,
je to rovnaké. Rovnaký smútok v duši pri
poh¾ade na holé kopce, spustošenú kra-
jinu, znièenú prírodu. No sú aj ¾udia, ktorí
smútok na jednej strane síce cítia, ale na
strane druhej sú aj „spokojní“ s výsled-
kom, resp. následkami katastrofy. Nièivá
víchrica sa prehnala pozdå� Cesty slobo-
dy, ktorá vedie naprieè celou oblas�ou

/Od Podbanského po °diar/. V okolí tejto
cesty sú vybudované dediny a osady, kto-
ré spolu tvoria mesto Vysoké Tatry. Víchri-
cou boli zasiahnuté vlastne iba tieto obyt-
né èasti.
Obyvatelia Vysokých Tatier, ktorí sú „spo-
kojní“ argumentujú slovami: „Stromy padli
len okolo obydlí, vrchná hranica lesa je
takmer neporušená. Koneène na seba aj
vidíme, je tu viac slnka. Príroda vie, èo ro-
bí...“
S týmto názorom, �e príroda vie èo robí,
súhlasím, ale predsa len nepatrím úplne
ku skupine ¾udí, ktorí v katastrofe vidia aj
dobré stránky, ako rozšírenie ly�iarskych
tratí, èi vybudovanie ïalších rekreaèných
stredísk apod. Smútok v duši stále ostáva
a nezmenší sa ani vedomím, èi vidinou
nového zaèiatku. Pretrváva strach z konca
starej éry a súèasne jednej novej, ktorá u�
nastúpila, no nesie v sebe paniku z nie-
èoho nového a neznámeho, èoho sa
¾udstvo bojí od nepamäti...

Myslím si, �e Tatry mali osta� také, aké
boli doposia¾, také pre ktoré sem pri-
chádzali turisti zo zahranièia, nie preto aby
po¾utovali ohyzdného Quasimoda, ale aby
mohli znova obdivova� jedineènos� a krá-
su Esmeraldy.

Maya�Pustulková

katastrofa alebo
po�ehnanie

mária pustulková
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Minulý tý�deò som cca 9 dní strávila mimo
svojej rodnej vlasti v západom Nemecku,
konkrétne v meste Kassel. Bola to u� moja
tretia návšteva tento rok, no jednoducho
sa riadne musím sna�i�, aby som svoje
za¾úbenie v cestovaní a spoznávaní nie-
èoho nového dokázala skombinova�
s prednáškami a školou celkovo. I keï,
ako som u� povedala, najhlavnejším
dôvodom môjho koníèka je spoznávanie
nových ¾udí, krajín, vypustenie „pary“ a od-
reagovanie sa, tentokrát mô�em svoju
návštevu odôvodni� tým, �e som tam pô-
sobila ako hráèka stolného tenisu a tlmoè-
níèka. Môj sen sa zaèal realizova� hneï
ako nás (spolu s trénerom, avšak v iných
izbách-upozoròujem z dôvodu predídenia
nedorozumeniam :-)) ubytovali v tak ob-
rovskom a luxusnom dome, ktorý by len
ve¾mi �a�ko mohol patri� niekomu zo
strednej vrstvy. No samozrejme jeho oby-
vate¾mi a vlastníkmi boli nemecký riadite¾
banky a uznávaný zubár, jeho man�elka
ve¾mi krásna a mladá Ruska pochádza-
júca z Kaukazu a ich dve rozmaznané
krpaté deti. Atmosféra, hoci zo dòa na deò
uvolnenejšia, sa s domácim prostredím
(veèer v py�amku pred starou telkou na
rozheganom gauèi a v ruke chleba s mas-
�ou a cibu¾ou) nedá absolutne porovná-
va�.
A mne sa tam predsa páèi! Jasnaèka, �e
mi vadí ten ich nadradený prístup, chladný
poh¾ad kontrolujúci ka�dý váš krok.
Dokonca i na tréningoch (prizvukujem �e
ka�dodenne minimálne 4 hodiny) nás
chceli a takmer sa im to i podarilo, znies�

zo sveta. No predsa sme sa nevzdali!
Tvrdohlavos�ou a rovnakým prístupom
aký oni zvolili voèi nám, sme sa im
nakoniec predsa dostali pod ko�u.
Pre mòa osobne neexistuje vzrušujúcejší
pocit ako nachádza� sa v cudzine,
spolieha� sa len sám na seba, na svoje
vedomosti, uèi� sa „hrou“, vlastne konver-
záciou, ktorú nadovšetko milujem. A je-
dine tá mi pomohla, aby som nových
nemeckých priate¾ov mohla spozna�, doz-
vedie� sa nieèo nové, o nich, o ich krajine,
aby oni mohli spozna� mòa a zisti� aká
som ú�asná a bezchybná baba. A o tom to
je!
Mo�no teraz hovorím len subjektívne,
a mo�no sa nájde i medzi vami niekto, kto
si povie: „Ja to cítim rovnako,“ ka�dopád-
ne však: Akonáhle opúš�am rodnú zem,
nachádzam sa za hranicami mojej milo-
vanej, vidím nieèo nové, nikdy nepozna-
né, nepreskúmané, neunavujúce a neste-
reotypné. Krajinu, cudzinov, nový spôsob
�ivota, inú reè, kultúru,......
vypínam mobil, prestávam myslie� na
problémy, na to ako zasa budem vstáva�
a ráno v autobuse pozdravím rovnakého
šoféra, ako si vypoèujem nové klebety,
ako sa stretnem s nejakým konfliktom,
ako....
No proste, kto ten pocit nemá a nestoto-
�òuje sa so mnou, len �a�ko toto všetko
pochopí! A mo�no predsa. Ale to ja u� ne-
viem posúdi�. Lebo ja to viem a v malom
kútiku svojho srdca ve¾mi skromne pokla-
dám za svoj �ivotný zatia¾ nenaplnený
cie¾!

outdoor

DEKASSEL
slávka jurkechová

saya

Novinár, �urnalista - novodobý Amerigo
Vespuci - namiesto objavovania nového
kontinentu, stáva sa akýmsi médiom
sprostredkovania informácií, pre nás –
obyèajných ¾udí. Ka�dodenne vyberá tie
najdôle�itejšie, najpútavejšie, najzaují-
mavejšie. Neúnavne h¾adá správy, kto-
rými by potešil, ohúril, èi dokonca otriasol
svojimi vernými èitate¾mi.

Je aktívny ako stopovací pes, koná aj nad
rámec svojich povinností, vyplývajúcich
z tohto povolania. Akonáhle zavetrí sen-
záciu, vystrelí ju cie¾avedome a èasto krát
nekompromisne na výslnie informaèného
neba. Po slávnostných fanfárach a odo-
vzdaní Pullicerovej ceny do bezúhonných
rúk nášho drahého priate¾a, zo�ne úspech
a slávu s ním súvisiacu disciplinovane,
pohotovo, i keï iniciatívne. Na zaèu-
dovanie kolegov vystrúha ten najskrom-
nejší úsmev, aký kto kedy videl.

Nerozumie kritike a závistlivým poh¾adom
svojich kolegov, veï on sám si túto cenu
zaslú�il zo všetkých najviac: jeho objek-
tívnos�, keï ani jediným slovkom èlánok
neprikrášlil alebo nepridal hádam èosi, èo
s témou nemalo niè spoloèné, efektívnos�,
s akou si adresátov dokázal získa� a kvali-
fikovanos�, ktorá nie je len prejavom
vzdelanostnej kvalifikácie, ale dokonalým
ovládaním odbornej problematiky, ktorú
má v redakcii na staros�, èi témy, ktorú
spracúval, nemá urèite pod¾a jeho názoru
obdoby (jeho skromnos� sme u� spome-
nuli však?).

Jednoducho, struène a jasne – jeho
charakter je nepoškvrnený ako prvý sneh
a mravnos� by mala by� jeho priezviskom.
Je tvorivý a zvedavý ako malé die�a, ktoré
ešte nie je poznaèené technickými
výdobytkami tej ktorej doby. Vzdelanie po-
chopite¾ne získal na tých najprestí�nej-
ších univerzitách, je rozh¾adený – má èo
poveda� ku ka�dej téme a ak náhodou nie,
okam�ite vie, kde sa ktorej informácie
mô�e dopátra�. Toto je taký presný obraz
psychických vlastností �urnalistu dnešnej
doby, aký len bolo mo�né poda�. Sna�me
sa aj my – nová nádej novinárstva – by�
ako on, nech nám všetkým ide �iarivým
príkladom.

Dobrý novinár musí v sebe spája� vlast-
nosti štátnika, spisovate¾a, encyklopedis-
tu, veštca, apoštola, filozofa i obchodníka.

Trochu vá�nosti na záver: Aký by mal
by� �urnalista?

mária�pustulková

psychické
vlastnosti
�urnalistu
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Keï sa povie slovo „katedrovica“,
nezainteresovaným to niè nepovie. Štu-
denti a vyuèujúci Katedry �urnalistiky si
však okam�ite spomenú na dobrú zábavu,
ktorú mali mo�nos� za�i� v stredu13. apríla
od 19-tej hodiny. Prípravy, ktoré tomuto
stretnutiu predchádzali, boli urèite robené
celým srdcom, preto�e výsledný efekt bol
naozaj skvelý.
Úvodné slovo s typickým slovenèinárskym
nádychom mal Jozef Mlacek, vedúci ka-
tedry. Následne sa všetci dozvedeli, �e aj
dejiny mô�u by� sladké, preto�e vyuèujú-
ca dejín �urnalistiky Danuša Serafínová
venovala ka�dému roèníku jednu bonbo-
niéru plnú praliniek. Katedrovica pokraèo-
vala scénkami, spevom èi obrazovou
prezentáciou, vïaka èomu sa predstavili
všetky tri roèníky �urnalistov, sú�a�ou
dokonca aj doktorandi.
Prvý roèník si pripravil scénku o peèených
myšiach, ktorú predviedol v normálnom,
rýchlom, pomalom, smutnom èi veselom
prevedení. Okrem toho prítomní zistili, kto
z nich je posledným mohykánom.
Následne všetkým zaspievala semifinalis-
tka SuperStar Zuzka Cibová.
Druháci to vïaka istému poèítaèovému
mágovi zobrali trochu technickejšie. Na
úvod všetkých pobavil príhovor prezidenta
Busha adresovaný práve úèastníkom
stredajšej katedrovice. Keï�e SuperStar
sa niesla celým programom, aj tu

nechýbal jeden z jej úèastníkov. Slávny
Erik Balá� v podaní ešte slávnejšieho
Erika Goliana zo�al ve¾ký úspech. „Nieèo
podobné neskúšajte, lebo by ste nemuseli
dokonèi� túto školu!“ Tak nieèo podobné
sa ozvalo tesne pred obrazovou
prezentáciou, v ktorej ktosi poškriabal
auto prodekana Petra Olekšáka alias
sponzora „pizzového šialenstva“, ktoré
bolo v závere katedrovice.
Tretiaci si na úvod pripravili diskusiu. V re-
lácii Pod Letlampou vtipne rozoberali
problém vajec po roku 1989. Na Superstar
respektíve AntiStar nezabudli ani oni.
Piesòou Kým vieš písa� a s¾ubnými výkon-
mi pre Hviezdnu rotu všetkých pobavili.
Nakoniec ešte ukázali, ako sa má správne
brepta�.
Doktorandi si pripravili sú�a�, v ktorej
vedúci dru�stva musel vïaka pantomíme
predvies� text jednej vety a ostatní èle-
novia museli háda�, o èo ide.
V úplnom závere prvej èasti katedrovice
ešte prváci zlo�ili slávnostný s¾ub o rešpe-
ktovaní starších spolu�iakov a vyuèujú-
cich. Stretnutie vyvrcholilo tú�obne
oèakávanou fázou s obèerstvením, na kto-
rú sa u� všetci vzh¾adom na pokroèilý èas
a prázdne �alúdky tešili.

indoor

¾ubica oravcováKZUkatedrovica

úspech
mala

foto:�j.holdoš
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Viem na nete surfova�
a maily mám u� dávno poslané
V�dy sa dajú spracova�
rôzne �a�ké témy zadané
Bez debát
mòa nezastaví �iaden pád,
verím sebe, svojim ideám

Kým vieš písa�, tak máš prácu,
hádam sa v nej uchytíš
As òou dobrú plácu
raz si zariadiš
Kým vieš písa�, tak máš náskok,
svoje zdroje si v�dy chráò
Skús sa správa� s láskou,
a nebudeš ma� svár,
s nikým svár

Neviem hlúpo nudi� sa,
a �i� zo vzduchu,
rozum v hlave ešte stále mám
Viem, �e nieèo do brucha,
okrem nádychu,
získam si len prácou v médiách
Nie, ïakujem,
o klamstvo nemám záujem
H¾adám pravdu, lebo nieèo viem

Nech príde sem prievan ( jejeje ),
tak ako zmýš¾am,
chcem písa�,
do �íl sa ti vlievam ( voovo ),
èas dáva nám èas, keï chceš nieèo nájs�
Kým vieš písa�, tak máš prácu
hádam sa v nej uchytíš

S nikým svár
Anebudeš sa bá�
viac bá�.

REFRÉN:

REFRÉN

REFRÉN

A je to tu. U� nielen pod¾a kalendára, ale aj
pod¾a poèasia tu máme jar. Všetko sa
prebúdza, príroda, ale aj naše hormóny
všetko kvitne, spieva, vonia a naznaèuje,
�e sa blí�i máj - lásky èas. A práve v tomto
období prebúdzania sa je èasto náš rozum
ten, ktorý zaspáva. Láska. Tá nám doká�e
poriadne pomota� hlavu a funkciu rozumu
preberá srdieèko.

Aj istý môj kamarát sa takto za¾úbil. Jeho
láska mala všetko, èo treba. Svojej vyvo-
lenej bezvýhradne dôveroval, bol pripra-
vený podr�a� a podpori� ju v ka�dej situ-
ácii, obránil by ju proti všetkému zlu a pred
ka�dým by ju ochránil, nikdy jej neklamal,
v�dy bol ochotný vypoèu� si ju… ¾úbil ju
tak, �e (by) za òu dal aj �ivot. Mohli by sme
poveda�, �e jeho láska bola dokonalá. Ale
bola aj poriadne bláznivá. Tej, ktorú tak
miloval, odpustil ka�dú neveru a zradu
(a nebolo ich málo), bol ochotný na všetko
zabudnú� a zaèa� odznova aj po tisícikrát.
Èastokrát sa nechal z tej ve¾kej lásky
vyu�íva�, všetko prepáèil a u� to viacej
nepripomínal. Nikdy nebol dotieravý, ale
v�dy ju èakal a niè nevyèítal. Mal pre òu len
pekné a láskavé slová, len dobré a milu-
júce srdce. A èas? Èas mal pre òu v�dy.
Nikdy sa nes�a�oval a na niè si nená-
rokoval. Chcel sa s òou smia� aj s òou pla-
ka�. A tú�il len po tom, aby bola š�astná
a aby ho mala trochu rada…

Kto z nás by nechcel by� tak ve¾mi
milovaný? Dobrá správa. Ten môj Kama-
rát sa za¾úbil práve do teba. A „stará múd-
ros�“ hovorí, �e na lásku musia by� dvaja.
Ja by som u� neváhala… veï, ak Ho milu-
ješ, nie je èo rieši�.

KÝM VIEŠ PÍSA�

anna�sabuchová

text piesne, ktorú
interpretovali tretiaci
ako súèas� svojho
programu na katedrovici

¾ubica�oravcová

KEÏ HO

NIEJE ÈO
MILUJEŠ

RIEŠI�
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Na rohu búdka, sparno je v nej a ja v tom
sparne postávam. Je z priate¾ov, ktorých
u� dávno mám, s ktorými nie som sám.
Èakám ju pred domom, prší mi za golier,
odkia¾ sa poznáme nikomu nepoviem. Má
všade jemnuèké, chåpky jak broskyòa.
Klasicky hanblivá, smeje sa oèami, aj keï
sa stretneme pozerá do zeme, v�dy si to
tajomstvo oèami povieme.
Chcem Äa pozva� na veèeru, kde na to
však vzia�, index a èes� nedá sa zjes�. Ani
sme sa neh¾adali a predsa sme sa našli,
asi je to mágiou veènej �eny v tebe alebo
tým, �e si samozrejmá a �iadúca ako so¾
v chlebe. Básnik by povedal, �e máš oèi
ako súmrak nad milovaným mestom, kde
sa ukrývaš v rockových kláštoroch, keï sa
odvia�eš, všetko doká�eš, jedna z posled-
ných….
Presvedèivejšia ako èervené Ferrari,
krajšia ne� obloha noèná, no i tak tvoje
bozky strašne bolia. Perfektne urobená,
ako pieseò èi socha keï sa podarí, ale
i jediný tvoj poh¾ad je úèinnejší a aj viac
bolí. Asi preto, �e láska je kukla, ktorá sa
na motý¾a zmení, a� keï mu krídla zhoria,
vie pravdu o plameni. Psychológ sa v nej
nevyzná, má u� måkve ústa – veï nie je
hlúpa, z výšky hviezd tma hustá - spúš�a
závesy, on zatia¾ iba tuší ako mu horia uši.
Pred polnoèným barom, stratila sa láska,
bola to vraj kráde�, stopy lásky zmizli,
niekde v noènom da�di, je aj podozrenie
z únosu a vra�dy. Celú cestu som sa
obzeral, zostal po nej iba úsmev vo
dverách, nik nemá jej popis, konkrétny
a presný, zrazu ¾uïom chýba –èia to bude
vina? Všetky krásne slová pod jazykom
driemu, chcel som ti to poveda�, mal som
ešte trému, narýchlo vypísali peòa�nú
odmenu – h¾adajú ju všetci, mäsiarky aj
vedci, takí ve¾kí chlapi a na konci smrtka
stojí a ka�dý sa jej bojí.
Mo�no viete èo to znamená, h¾ada� dievèa
bez adresy, bez mena - skús ju nájs� na
známych adresách, je v sebe ukrytá pred
tebou ukrytá. V pivárni sa pilo málo, dal
som si tri pivá, láska v�dy vylieèi, to èo
treba. Povedal mi vèera jeden správny
èlen, toto sa mô�e skonèi� strašne zle,
a preto poïme sa rýchlo za¾úbi� a oèisti�
dušu z hrdze, veï z jej popisom by asi
básnik nemal ve¾a práce, obráti� mesto
naruby a spravi� nieèo drzé, cez more cez
oheò, láska nás prevedie – nikdy jej nie je
dos� má èudnú minulos�.
To¾ko tvári v dave, len jedna je tvoja, iba tí
sa stretnú, ktorí o to stoja, vie to aj piataèik,
vie to riadite¾ školy, �e najprv sa poškriepi�
potom sa udobri�, dr�a� sa za ruky,
nechcie� sa rozlúèi� – 24 hodín mô�me
nepi� nejes�, milova� o snívaní, nikto ju
sladkým bozkom na princeznú nepreme-
ní.
Teba raz pristihnú usvedèia odhalia, vy-
hlásia za svätú alebo upália. Vymýš¾a�
priate¾om bláznivé mená, ešte�e je iba -
vymyslená.

P.S. Dúfam, �e ma skladatelia pesnièiek
a èlenovia hudobnej kapely nebudú
�alova� za plagiátorstvo. Aj tak niè hmotné
a nehnute¾né nemám.
P.S.2: Táto haluz nie je o nikom a nièom.
Akáko¾vek podobnos� s konkrétnym �ivot-
ným príbehom je nemo�ná, ak áno, tak
èisto náhodná. Ide o výplod potných �liaz.

K�TÉME

Mno�stvo�farieb�hýri�svetom
podobné�sú�lúènym�kvetom.

V�móde�sú�všetky�farby�veselé,
nosia�sa�od�pondelka�a��do�nedele.

Akciový�tovar�nakúpime
koneène�si�šatník�vymeníme...

Veï�ka�dá��ena�chce�pekne�vyzera�
na�ka�dú�príle�itos��vhodný�odev�ma�.

V�šatníku�maj�odevy�biele�a�aj�èierne,
tieto�farby�sú�tie��,,in"�a�naviac�hodnoverné.

Svetu�sa�hneï�zapáèime,
aspoò�si�to�v�dy�myslíme:o)

Vtedy�sme�so�sebou�spokojné�nesmierne,
keï�kráèame�s�dobou�a�keï�sme�moderné.

Ja�rozumné�vysvetlenie�k�tomu�nemám,
iba��e�takto�haraší�na�jar�všetkým��enám...:o)

Najprv�zimné�leòošenie,
potom�jarné�harašenie,

náladièku�ešte�k�tomu
prináša�nám�jar�do�domu.

Na�jar�ve¾ká�energia�do�nás�vstúpi
a��niekedy�správame�sa�ako�hlúpi...

Najmä�my��eny�zaèíname�,,vymeta�"�obchody.
No�a�èo�-�však�toto�všetko�ide�dnes�do�módy!

Oran�ová,��ltá,�èervená,�zelená...
èo�táto�kombinácia�farieb�znamená?

Predsa��e�s�módou�dr�íš�správny�krok,
na�jar,�v�zime,�v�lete...-�takmer�celý�rok!

Potom,�keï�k�nám�teplé�leto�zavíta
a�ak�náhodou�sa�nás�opýta,

�e�èi�sme�naò�dobre�pripravené,
my�smiechom�a�farbami�mu�odpovieme.

£EN
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Dòa 15. 3. 2005 svoje brány otvorila
bratislavská Incheba, ktorá po 15-ty raz
privítala fanúšikov motorizmu na výstave
Autosalón /autoservis. Paralelne sa konal
piaty roèník expozície Motocykel 2005.
A aby toho nebolo málo, prišli sa predvies�
tuningové lahôdky z domova aj zo za-
hranièia. Motocykle sa rozlo�ili v hale C.
Najväèšiu plochu zabrala tradiène
HONDA. Na rozdiel od niektorých vysta-
vovate¾ov, kde mô�ete stroje obdivova�
iba poh¾adom, má japonský výrobca jasný
náskok preto�e majú exponáty na
podstavcoch. To znamená, �e bez
problémov mô�ete vyskúša�, ktorýko¾vek
vystavený kus (jediný problém bol, �e tam
zabudli necha� k¾úèe). Ako bonus ste
mohli vyskúša� trena�ér, ktorý však s reál-
nou jazdou mal pramálo spoloèné. Další
motocyklový gigant YAMAHA sa sna�il
v nièom nezaostáva�.A tak ponúkla všetky
novinky, zaujímavos�ou bola R6 vo verzii
V. Rossiho. Z tradièných výrobcov skla-
mala SUZUKI, ktorá ostala v tieni svojich
kolegov. Predstavili sa aj firmy zo starého
kontinentu. Zaujala rakúska KTM, ta-
lianska DUCATI èi BENELLI. Sprievodnou
akciou bolo vyhlásenie motocykla roka
2005, ktorý sa konal pod záštitou
zdru�enia POBYS vydavate¾a èasopisu
Svet motocyklov. V ostro sledovanej kate-
górii superšport vyhrala Suzuki GSX 1000
R. Vyznavaèov silných strojov urèite
potešil výsledok kategórie Choper/cruiser,
kde sa ví�azom stal Suzuki Intruder 800.
Naked teda kategóriu naháè s preh¾adom
vyhrala Yamaha MT 1. Milovníci slobody a
jazdy v prírode by sa urèite radi previezli
na ví�azovi katgórie Off road Honde crx
450. Rodiskom skútrov je urèite Taliansko,
preto neèudo, �e ví�azom tejto kategórie
sa stala Gillera Nexus.

V slovenskej nominácii sú traja brankári
a pä� kompletných pätiek. Tím absolvuje
úvodný tréning od 17.00 h a v utorok sa
dostanú hráèi na ¾ad hneï dvakrát -
o 10.00 h a o 17.00 h. Reprezentaèný tím
Slovenska sa do dejiska šampionátu -
Viedne presunie vo štvrtok, teda na druhý
deò po poslednom prípravnom zápase so
Švédskom. Z trenèianskeho hotela Bre-
zina, kde je mu�stvo ubytované, sa odchá-
dza o 9.00 h. Tím sa presunie do Viedne
autobusom, po ubytovaní a obede je

na programe prvý tréning v de-
jisku šampionátu. V aktuálnom kádri je
dvanás� hokejistov, ktorí hrali v závere
klubovej sezóny v slovenskej extralige.
Ïalší hokejisti sú z èeskej, švédskej a rus-
kej najvyššej sú�a�e. V kádri je šestnás�
hráèov, ktorí v uplynulej sezóne
nastupovali pravidelne v NHL. Vlaòajší
šampionát v Prahe a Ostrave neza�ili
¼ubomír Višòovský, René Vydarený, Ra-
doslav Suchý, Jaroslav Obšut, Richard
Stehlík, �igmund Pálffy, Michal Handzuš,
Richard Zedník, Marcel Hossa, Ladislav
Nagy, Peter Pucher a Branko Radivojeviè.

HOKEJ

podveèer

Futbalový zápas sa hral medzi MŠK �ilina
a MFK Ru�omberok, v utorok 12.apríla
o 15:30 hod. Tieto informácie ste sa mohli
dozvedie� z kúpeného lístka, krátkej
správy v rádiu alebo v televízii.
Na zápas sme sa rozhodli ís� o 15:25
a keï�e „šóra“ na lístky bola ve¾mi dlhá,
nestihli sme úvodný výkop ani úvodný gól.
Potom ako sme pre�ili prekvapené
poh¾ady mu�skej èasti osadenstva
štadióna(99,9%), našli sme si miesta vo
„VIP“ zóne...
Sadli sme si na kraj, pri ru�omberskom
brankárovi. Tak asi 5minút nám trvalo, kým
sme sa ako tak zorientovali. Smolu sme
mali v tom, �e Ru�omberèania prvý
polèas, viac-menej stále okupovali
Königovu svätyòu, tak�e sme ve¾a ne-
videli, no aspoò sme sa tešili, �e sa našim
tak darí.
V druhom polèase sa nevymenili len
strany ihriska, ale zdalo sa nám, akoby si
obliekli èerveno-bieli borci dresy proti-
hráèov a naopak. Prekvapil nás útoèný
potenciál s akým nastúpili �ilinèania, no
na druhej strane nás trošku sklamali
Ru�omberèania, ktorí výrazne po¾avili
a so súperom nevládali udr�a� tempo, èo
sa prejavilo na koneènom výsledku
Ru�omberok pod¾ahol �iline 3:2.
Ak ste ešte neboli na futbale a neviete sa
rozhodnú�, èi ís� alebo nie, tu máte pár
typov:
Preèo ÁNO:
1, Budete na èerstvom vzduchu, ak vám
samozrejme nevadí cigaretový dym a ak
sa cítite príjemne pri vdychovaní vône
z peèených klobás (neidentifikovate¾ného
zlo�enia).
2, Mô�ete na plné hrdlo povzbudzova�
svojich favoritov, len si nezabudnite sad-
nú� „medzi svojich“, inak to mô�e skonèi�
všelijako...
3, Spolu s priate¾mi sa mô�ete rozèu¾ova�
nad rozhodcom a koneène nájs� nieèo, èo
máte spoloèné.
4, Ak sa vám páèi HIT Kým vieš sníva�, je
futbal pre vás to pravé...Donekoneèna si
ho budete môc� vychutnáva� poèas
prestávok, aj pred zaèiatkom zápasu.
Preèo NIE:
1, Aspoò v dnešnom poèasí je ove¾a
príjemnejšie pozera� TV, ako mrznú� na
tribúne medzi hulákajúcimi chlapmi, ktorí
mo�no ani nevedia, èo vlastne krièia,
hlavne, �e krièia (no ale taký je u� futbal..)!
2, Mô�ete tam nieèo chyti� (nádchu,
�uvaèku na spodnej strane sedadla a pod)

Nech u� sa rozhodnete akoko¾vek,
nezabudnite, �e v zdravom tele je zdravý
duch...,
Preto vám prajeme ve¾a š�astia v odha-
¾ovaní krás nášho slovenského futbalu (aj
o UFE sa hovorí, �e existuje).

mária trubínyová | veronika daubnerová

FED CUP 24. apríla nepríjemne zasiahla
ka�dého slovenského tenisového
fanúšika správa o prehre našich
reprezentantiek. Tie sa stretli s týmom
Švajèiarska. Po prehre 3:2 slovenky èaká
v júli bará� o udr�anie medzi druhou
osmièkou.
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CONSTANTINE
Je to mysteriózny thriller s prvkami
fantastiky, v hlavnej úlohe s Keanu
Reevesom (John Constantine). Constan-
tine má u� od narodenia zvláštny dar
(alebo prekliatie) rozoznáva� démonov
a zatratených ¾udí od anjelov. Asi ako
15roèný to psychicky nezvládne
a pokú-si sa o samovra�du a tým pádom
sa dostáva na pár minút do pekla, lebo
lekárom sa podarí resuscitova� ho. Teraz
sa sna�í svoj hriech vykúpi� bojom proti
démonom, aby sa znova nedostal do pek-
la. Len�e u� nemá ve¾a èasu, lebo od
neustáleho fajèenia dostal rakovinu p¾úc.
Jedného dòa za ním príde sympatická
policajtka Angela (Rachel Weisz) a po-
�iada ho o pomoc pri vyšetrovaní zá-
hadnej smrti jej sestry - dvojèa�a, ktorá tie�
mala schopnos� vidie� a rozoznáva�
diablov. A to je ïalšia šanca pre Con-
stantina, vykúpi� si svoju zatratenú dušu.
Film obsahuje celkom zaujímavé efekty, aj
keï divák spoèiatku nevie pochopi�
niektoré scény. Postupne však všetko
zaène do seba zapada� a máme tak mo�-
nos� vidie� rozprávkový príbeh o boji
dobra a zla, v ktorom nakoniec aj samotný
vládca pekla urobí dobrý skutok.

BLADE:
TRINITY
Ïalšie pokraèovanie známeho filmu
Blade, v hlavnej úlohe opä� s Wesley
Snipesom. Blade ešte stále bojuje s gan-
gom nemilosrdných upírov, ktorí sa sna�ia
ovládnu� svet (opä� a zase). Dostane sa
však do pasce a zabije pár civilistov,
v domnení �e sú to upíry. Blade má tak
o problém navyše, preto�e uniká pred
zákonom a upíro-policajtmi, ktorí sa ho
sna�ia strèi� do väzenia za vra�dy civi-
listov. Z väzby ho záchrani klan ¾udských,
Noèných upírov, nazývaných Night-
stalkers na èele sAbigail Whistler (Jessica
Biel).Medzitým sa upírke Danici Talos
podarí o�ivi� mocného pána všetkých
upírov nazývaného Drake, ktorý im má
pomôc� zmocni� sa vlády nad svetom.
Jedinou záchranou je objavený vírus,
ktorý zabíja upírov. Problém je v tom, �e
tohto smrtiaceho vírusu je len jedna
vzorka (to sme teda neèakali) a teda na
záchranu ¾udstva majú Nightstalkers len
jediný pokus.
Ak od tohto filmu oèakávate záhadnú
zápletku a neèakané zvraty udalostí,
budete sklamaní. Okrem mno�stva ohòa
nièiaceho upírov, celkom dobrých efektov
a poodhaleného tela Jessici Biel tu niè
zvláštne neobjavíte.


