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Editorial
Ahojèitate¾!
Staréarabsképríslovievraví:„Èosastaneraz,mô esasta
ajdruhýkrát.Èosavšakstanedvakrát,stanesaurèiteajtretíkrát.“
PredvlanismenapôdenašejuniverzityprivítalinovýèasopisZumag.
Ako urnalistickýmagazín,aleakchceteoficiálne,èasopisštudentov
urnalistikynaFilozofickejfakulteKatolíckejuniverzity.
Dnesdr ítevrukáchjehoprvéèíslo,aleroèníkjeu tretí.Zumag
saprepracovalksvojimdruhýmnarodeninám,èovsúladestýmto
príslovímznamená, esmezavodou.Preto e,nieka déperiodikum
doká epre isvojuprvotinu,resp.svojprvýrok!Niekdajšienovodobé
Mymimobyotomvedeloèotopoveda.

Redakcia
Èasopisštudentovurnalistiky
:ZUMAG
RoèníkII.+I.
Vychádzaka dý15.deòvmesiaci
(1.èíslošpeciálne25.októbra)
Poèetstrán
:24

Zumagtentokrátvychádzavpozmenejredakènejforme,nostále
smo nosouzapojeniasaka dého,publikaènúaktivituvykazujúceho
èlenatejtofakulty.Zostalirubriky,pribudliniektorénovéaèoja
najdôle itejšie,grafikVincoocenenýzasvojuprácuŠtúrovýmperom
neprestúpilkukonkurencii.Novédielosatakmô eznova oprie
okvalitnúgrafickústránku,ktorejbude,veríme, efundovanesekundova
ajtextováèas.Èasopismázacie¾osloviešteširšiepublikumnašej
fakultyastasaakousitrvalkou,ktorásabudededimedzištudentmi
urnalistiky.Zodpovedátomunielencena,alemyslímesi, eajkvalita.
Ambíciavychádzarazzamesiac,atedašesrázdoroka,predsanie
jetýmipárkorunkamitakzaa ujúca.Veïkeïichu obetujete,sami
posúditekvalituštudentskéhoèasopisu,ktorýèichcetealebonie,
reprezentujeajVašufakultu.Myvredakciiurobímevšetkopreto,aby
starostlivovybranérubrikypriniesliv dynieèo,èobudezodpovedne
prezentova,intelektuálnenapåòaamo noajzabávanášhoèitate¾a.
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Katolíckauniverzita
otvorilanovýakademickýrok

Slávnostnébohoslu byspojenésovzývanímDucha
SvätéhoVeniSanctevkostolesv.Rodiny
vru omberskomRybárpoliavseminárnomkostole
sv.AntonaPaduánskehovKošiciachslávnostne
otvoriliuplynulýmesiacnovýakademickýrok
2005/2006naKatolíckejuniverzite.
„Dr tesamúdrostiadobra.Šírtemedzisebou
porozumenieaevanjelium.Nechváš ivot
sprevádzajúsymbolychleba,vínaasvätého
prijímania,“povedalkoncelebrantVeniSancte
Filozofickejfakultyprof.TadeuszZasêpazPo¾ska.
Študentomapedagógomokreminéhopripomenul, e
päroènúexistenciuuniverzitydopåòadvetisícroèná
tradíciaCirkvi.„NaSlovenskustejedinouuniverzitou
svojhodruhu.Chráòtesitútojedineènosanebojtesa
vykroèivpred.“
Zmyšlienky„KtojepraváJe išovarodina“?vychádzal
vosvojejhomíliiThLic.AlojzKostelanský,dekan
farnostiRu omberok,naVeniSanctePedagogickej
aZdravotníckejfakultyKU.Úèastníkomsvätejomše
povedal, euniverzitabysamalastaprostredím
dozrievaniavoviereavydávaniasvedectvapre
ostatných.Naèrtolajtémudediènéhohriechuavplyvu
spoloènostinaèloveka.Celebrantomprvejslávnostibol
prorektorprevzdelávanieavýchovuKUprof.¼ubomír
Stanèekadruhúcelebrovalbiskupskýsúdnyvikár
prof.JánDuda.
SlávnosnaTeologickejfakulteviedolkošickýarcibiskup
ametropolitaMons.AlojzTkáè.Študentompripomenul,
abyza iadnychokolnostínezabúdali, enavštevujú
Katolíckuuniverzitu.„NechpoznávajúCirkev,nechsi
uvedomujú, eonisúCirkvouapod¾atohonechsi
vytvoriavzahkCirkvi.Nechsúskromníahrdínato, e
súèlenmisvätejCirkvi.“
Súèasouotvorenianovéhoakademickéhorokana
štyrochfakultáchbolizaúèastiakademických
funkcionárovfakúltapozvanýchhostíajzhroma denia
akademickýchobcíastretnutiaštudentovprvéhoroèníka
svedeniamifakúltakatedier.Uplynulýrokštudovalona
FF,PFaTeologickejfakultetakmer7000študentov
vdennejaexternejformeštúdia.
:ml:
www.tkkbs.sk

FFKUmásvoj
vlastnýhistorickýspolok
„Vá enípriateliahistórie,vítamvásnastránkenášho
historickéhospolku.Prajempríjemnéchvílepriprezeraní
našejstránky.“Tietoslováodpredsedunovozalo eného
HistorickéhospolkupriFilozofickejfakulteKatolíckej
univerzity(FFKU)vásprivítajúnapodstránkewebovej
stránkykatedryhistórie.Spolokakodobrovo¾néanezávislé
zdru enieštudentovhistórieKUapriaznivcovhistórieuzrel
svetlosvetavstredu28.septembra.Jehohlavným
úmyslomjerozvíjaaprehlbovaláskukdejinám.Stanovy
spolkuobsahujúdeväcie¾ov,hlavnýmpredstavite¾omje
predseda,predsedníctvoaradadelegátov.Pod¾awebovej
stránkysazdru enieštudentovbudesna ipodporova
historickývýskumaèinnosti,ktorésúsnímspojené,
sprístupòovahistóriuširokejverejnosti,aleaj
organizovaspoloènéstretnutia,konferencie,semináre,
prednáškyainéaktivity. Spolok,ktoréhopatrónomje
sv.Václav,sadelídotrochzákladnýchsekciípublikaèná,
vedeckáavzdelávacia.Svedeckouèinnosousúvisíaj
vydávaniehistoricko-vedeckéhoèasopisu,ktoréhonázov
budeKoloseum.Bli šieinformáciezískateajcez
e-mail:hsffku@centrum.sk(web:http://ff.ku.sk/hs)
:ml:

Zmluvuovýhrade
svedomiaasineschválime
Týmitoslovami
reagovalnajednu
zotázokštudentov
ministerspravodlivosti
SRDanielLipšic,ktorý
napôdunašejAlmaMater
zavítalvpiatok14.októbra.
VmiestnostiLadislavaHanusa
naFilozofickejfakultesa
vysokoškolákomipedagógom
pokúsilvskratkepredstavi
reformutrestnéhoprávaiïalšie
zmeny,ktorévykonaljehorezort.
Poukázalnajmänato, edôle itejšie
akoprijatietrestnýchkódexov
azákonov,jenajmäichneskoršia
aplikáciavpraxi.Vdiskusiisadotkol
otázoktrestnejzodpovednostimaloletých,
zmluvyovýhradesvedomia,alternatívam
dnešnejvládypobudúcoroènýchvo¾bách,ale
ajtémeMeèiarovýchamnestiíatrestnoprávnej
zodpovednostizh¾adiskamédií,morálky
aideológie.Vzáverevšetkýchpovzbudilku
konaniudobraaspravodlivosti.„Najväèším
úspechomzlajerezignáciadobra,“povedal.
:ml:
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BudemaKatolícka
univerzitaPrávnickúfakultu?

Poèujete
Akotomeno
Prenádhernehrmí?
Akovaliacesavodstvo
Znebotyèných strmín
Vjehomene
Blýskalosarazu nás

Naèasy
Vtomnajpochmúrnejšom
Slovenskombezèasí
BjornstjerneBjornson
Jehomeno
Soptilonasvetlávu
Èistého
Èloveèiehohnevu
A sámvnejstuhol
Vobrovitébralo
Oktorésa
Opová livézlo
Namárnekusy
Roztrieskalo.

Prípravnýprojekt
PrávnickejfakultymánastarostiTeologickáfakultaKatolíckej
univerzity(KU).Jejbránysavšakpravdepodobneneotvoriaskôrakovroku
2007.TietoinformáciepotvrdilajrektorKUdoc.BorisBanáry.
KUpriprípravenavzniknovejfakultyèakámno stvopráce.Nájsgarantov,
pripraviakreditaènéspisy,vypracova iadosoposúdeniespisu
Akreditaènoukomisiou(AK),posúdištudijnéprogramyanakoniectúto
iniciatívumusíodobriajministerškolstvaSR.
SídlomPrávnickejfakultybypod¾arektoraKUmalbyRu omberok.Meno
novéhorektoraavedeniasmesazatia¾nedozvedeli.Preèo?Rokovaniasú
momentálnepozastavenékvôlinejasnostíkompetencií,povedal
zastupujúciprodekanpreveduavzdelávaniePeterOlekšák.
Vprípadevznikunovejfakultyvprvommo nomtermíne(rok2007),prvé
trirokybymalafungovaformoubakalárskehoštúdia.A potommô e
opäosloviAKosúhlasnavykonávaniemagisterskéhoštúdia
(prípadnedoktorandskéhoštúdia).
:zuzanajusková:zu3:

:ladislav lajèiak:

ŠtudentiapedagógoviaFilozofickejfakulty
Katolíckejuniverzity(FFKU)privítalivo
štvrtok6.októbravposluchárniLadislava
Hanusaspisovate¾a,filozofaaliterárneho
vedcaEdvardaHoemazNórska.
PredstavilsaprednáškouoBjörnstjerne
Björnsonoviajehoúloheprirozdelení
únieŠvédskaaNórska,ktorého100.
výroèiesipripomínamevtomtoroku.
OkremRu omberkanavštívilaj
študentovvBratislave,Trnave,Banskej
BystriciaPrešove.
EdvardHoem(1949)jedôle itou
osobnosounórskeholiterárneho ivota.
Debutovalvroku1969aodvtedyvydal
viacako40kníh.Vroku1976zaèal
svojuaktívnuspoluprácusNórskym
divadlom(DetNorskeTeater),kde
vobdobíodroku1980do1986pôsobil
akodomovskýbásnikadramaturg.
Vneskoršomobdobísastalriadite¾om
divadlavMolde.Zasvojuprácuprijal
mnohovýznamnýchocenení.Je
aktívnymúèastníkomspoloèenských
debát(informácieoliterátovisú
prevzatézoficiálnejpozvánky
naprednášku).
:ml:
Foto:http://www.norway.sk/

E-learninguajna
Filozofickejfakulte

Filozofickáfakulta(FF)zaviedlapresvojichštudentov
apedagógovodnovéhoakademickéhorokaviaceronoviniek.
Jednouznichjee-learningovýsystémMoodle(ModularObjectOrientedDynamicLearningEnvironment).Tentosoftvérovýbalík
jeurèenýnapodporuvýuèbyprostredníctvomon-linekurzov,
prostredníctvominternetu.Jetozdarmaavo¾nešírite¾nýsoftvér
sotvorenýmkódom(podlicenciouGNUGPL),ktorýjevyvíjaný
rozrastajúcousakomunitoupou ívate¾ovzceléhosveta.
AutoromprojektunaFFjeprodekanprevzdelávanieavýchovu
doc.PeterOlekšák,jehotvorcomdoktorandapedagógkatedry
urnalistikyJurajPova an.Moodlejeprostredieurèenéprerealizáciu
plnedištanènejvýuèbynainternete,akoajprepodporuvyuèovania
„tvárouvtvár“vtradiènýchškoláchvšetkýchstupòov.Výuèba
vMoodleprebiehavkurzoch,ktorýchèlenenieajobsahjeplne
vrukáchuèite¾a,prípadneuèite¾ov.Kurzymô ubyvnútornerozdelené
domenšíchcelkov(témalebotý dòov).Náplòoukurzujeraduèite¾om
definovanýchèinnostíštudentov.Prepodporutýchtoèinnostísúpre
Moodlevyvíjanérelatívnenezávislémoduly,zktorýchuèite¾skladásvoj
kurz.Akchcetevstúpidoe-learningovéhosystémuMoodleFF,musítesa
doòprihlási.Viacinformáciizískateu naadresách
http://gamaliel.intranet.sk(vnútornásie)
http://elearning.ku.sk(vonkajšiasie).
Moodlemô ebe anaUnixe,Linuxe,Windows,MacOSX,Netwareana
akomko¾vekïalšomsystéme,ktorýpodporujePHP.Údajesúukladané
vjednejdatabáze(najlepšiapodporajepreMySQLaPostgreSQL,aleje
mo népou iajOracle,Access,Interbase,ODBCapodobne).
:ml:


Zlatúmedailu
siodniesli
štyriroènéobdobia

Ru omberok-SúborfarebnýchfotografiísnázvomJar,leto,jeseòazimaodGabriela
SteinerazRakúska,ocenilatentorokporotamedzinárodnéhosalónuumeleckejfotografie
FotofórumvRu omberkuzlatoumedailou.VkategóriièiernobielejfotografiezvíazilRoger
DeGroofzBelgickazasnímkudievèatkosumeloubábikoumedzitovárenskýmikomínmi,
ktorúpomenovalDievèavbudúcnosti.Èiernobielafotografiasabstraktnýmmotívomod
SlovákaIgoraŠimkauèarovalaMedzinárodnejfederáciiumeleckýchfotografov-FIAP,ktorá
muodovzdalaèestnéuznanie.Dotohtoroènejsúa eFotofórumprišlotakmer1600prác.
Poslaloich288autorov,napríkladzÈíny,Vietnamu,JaponskaatakmerzcelejEurópy.
PorotapodvedenímèeskéhovýtvarnéhofotografaJosefaKlimešanakoniecvybrala
350fotografiíod166autorovz36štátov,ktorévystavujevLiptovskommúzeu
vRu omberku.Fotofórumka doroèneorganizujúNárodnéosvetovécentrumvBratislave,
SlovenskýzväzfotografovvRu omberkuatamojšiemúzeum.Medzinárodnáprezentácia
umeleckejtvorbysakonápodpatronátomFIAP.
:vb:

Fotografivyhodnotili,
akomladívidiaLiptov
Liptov-Mladíliptovskíumelcisapredstavilinadvojdòovom
podujatíPrezentFajnFest2005,ktorésakonalovLiptovskom
Mikuláši.Tvorivúazáujmovúèinnosprezentovalonaòom
pribli ne250mladých¾udívovekuod16do30rokov
zobidvochliptovskýchokresov-LiptovskýMikuláš
aRu omberok.
"FajnFestumo nilmladým¾uïompredstavisvojtalent
aposkytolimnámet,akotrávivo¾nýèas,"povedala
spoluorganizátorkapodujatiaAl betaLozovská.Mláde
uviedlasvojevystúpenianaliptovskomikulášskomnámestí
avkultúrnychinštitúciáchmesta-MúzeuJankaKrá¾a,
GalériiPetraMichalaBohúòa,synagóge,Posádkovom
klubearmádyaDomekultúry.
Predviedlisa,napríklad,divadlopantomímyŠtúdio
KasprzykzLiptovskéhoMikuláša,èlenoviataneèného
súboruJessyzLiptovskéhoHrádku,literáti,filmári,
výtvarníciafotografi.D ezomnávštevníkovzabávali
Dr.Jazz,EewDiamond,tradièné¾udovépiesneatance
predviedlifolklórnesúboryÏumbieraVáhzLiptovského
Mikuláša.Diváckyohlasmaliajliptovsképop-rockové
formáciespestrýminázvamiRimon,LosjeBoss,
ProjektŠèitradiènémuzikantskézdru enie
ArtCollegiumNicolaus.
PrezentFajnFestpod¾aA.Lozovskejvymysleli
aorganizovalištudentiGymnáziaMichalaMiroslava
Hod uvLiptovskomMikulášivspolupráci
sgrantovouskupinouFiLip.Záštitunadfestivalom
prevzalaKomunitnánadáciaLiptov.
:vb:

Mladíliptovskí
umelcisastretli
azabávali

Liptov-Prvenstvovofotografickejsúa iKomunitnejnadácie
Liptovsitentorokvkategóriinad18rokovodnieslaštudentka
KatolíckejuniverzityvRu omberkuJanaHotárová.Medzi
mladšímisúa iacimido18rokovbodovala iaèka
liptovskomikulášskejzákladnejškolyZuzanaStromková.Mladí
fotografisiokremnovýchskúsenostínaceloregionálnejsúa i
odniesliajzaujímavépeòa néavecnéceny.Ichvýkony
vtematickýchokruhoch-ivotliptovskéhoštudentaaLiptovoèami
študentov,hodnotiliskúsenífotografi,èlenoviaZväzuslovenských
fotografov¼ubomírSchmida,JurajÈechaStanislavSurový.„Autori
vobidvochkategóriáchobjektívomzachytilito,akovidiaLiptov.
Preva ovalinajmäkrajinkárskezábery, detailyarchitektúryaleboaj
portrétyspolu iakov,“zhodnotilpredsedaporoty¼.Schmida.Pod¾a
jehoslov,nasnímkachmnohýchbolovidie, esafotografovaniu
venujúdlhodobo.
:vb:







Doterazèistilichodníky,
onedlhovyhlásia„vojnu“sprejerom

Kvaèianskemlynyvraj
budútaké,akokedysi.
Vjednomznichupíliadrevo.

Skau

ti m ô
u by
na svo
ju prácu
právom hrdí.

Ru omberokA 1000dobrovo¾níckychhodínsarozhodlisvojmu
regiónuvenovaru omberskískauti.Prvých21tisícminútèistilituristickéchodníèkyazvá nice
vNárodnomparkuVe¾káFatraavybudovalistudnièkuvdolineTeplôvLiptovskýchRevúcach.Okremtohosazapojilido
èistiacejakciezdru eniaAquaVitaaSpoloènostiprespoznávanieazáchranumokradíazdvochúsekovriekyRevúcavyniesli
50plnýchvriecnaplavenéhoodpadu.Prácenaprojektebudúpod¾aslovvodcu9.zboruskautovaskautiekLacaKrónera
vRu omberkuJurajaBalá apokraèovaa dokoncaoktóbra.„Tentorazsachcemeskôrzameranaèisteniesprejmi
postriekanýchkultúrnychpamiatokvmeste.Nezabudnemeaninaèistenieturistickýchchodníkovèiïalšiebudovanie
studnièiek,“povedal.ProjektchcúukonèivjesennýchmesiacochgeologickoupoznávacouvýpravoudoJesenníkovna
Morave.Realizáciaprojektunemázacie¾pomôclenprírode,mladísauèiapomáhasi,pracovavtíme,správnesa
rozhodova,èiviesskupinu.„Takýtospôsobskautskejvýchovysanámosvedèil.Jetopría livácestavedúcakosobnému
rastu,“povedalJ.Balá .Všetci,ktoríbychceliponejkráèaspolusoskautmi,nájduvšetkopotrebné
nainternetovejstránkewww.scouting.sk/9zbor.

Trialógspojiltroch
kamarátov-umelcov

Ru omberok/DolnýKubínPriate¾stvospeèatené
tvorbouspájavýtvarníkovRu omberèanaPavlaRuska,
WidoldaJackówazPo¾skaaZoltánaCsemniczkého
zMaïarska,ktorísastretlivjednejvýstavnejsieni
vOravskejgalérii(OG)vDolnomKubíne.Jejnávštevníci
mô udo11.novembraobdivovaprehliadkumalieb,
grafík,fotografiíaplastíknavýstavesnázvomTrialóg.
Pod¾ariadite¾kyOGEvy¼uptákovejjeautorským
spojivomtrojiceumelcovtémaDomakojednotiaciprvok
pre ivotèloveka.Spoloènehopredstavujúvovšetkých
významoch,ktorézahàòa.Výstavajepokraèovaním
medzinárodnýchkolektívnychprehliadok
vdolnokubínskejOG.
JedinývystavujúciSlovákRu omberèanPavolRusko,sa
autorskyvenujema¾be,kresbeagrafike.Objektomjeho
záujmujeajtextilnévýtvarníctvo.Narodilsavroku1961.
ŠtudovalnaStrednejumeleckopriemyselnejškolevKremnici,
kdesavyuèilumeleckémukováèstvu.Neskôrsištúdium
doplnilovýtvarnéspracovanietkanínnarovnakozameranej
strednejškole.VzdelávanieumeleczavàšilnaVysokejškole
výtvarnýchumenívBratislave,naoddelenítextilu.Odroku
1990P.Ruskopôsobíajpedagogicky,vroku1997
hohabilitovalinadocenta.Popriprednáškachatvorivých
seminárochnaKatedrevýtvarnéhoumeniaPedagogickejfakulty
KatolíckejuniverzityvRu omberkupravidelnetvoríavystavuje
domaivzahranièí.
:vb:
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V jednom mly

KvaèanyMlynyvKvaèianskejdolinebudúonedlhoopä
ozdobouLiptova.Pod¾aplánovdobrovo¾níkov,ktorípriich
rekonštrukciitráviaroènehodinyahodinypráce,bymali
mlynyvbudúcnostiopäplnisvojufunkciu."Sopravou
mlynovsazaèalou vosemdesiatychrokoch.Potom
nastaladlhšiapauzaaintenzívnetupracujemeasisedem
rokov.Našímcie¾ombolospojazdnipíluvjednom
zmlynov,èosapodarilo.Siluvodyterazmô emevyu íva
napohonhob¾ovaèky,miešaèky,brúskyataktie nám
vyrábaajelektrinu,"povedalMiroslavÈársky.Jeden
zmlynovjepod¾ajehoslovzrekonštruovanýnato¾ko, e
prácemô upomalièkypokraèovanadruhommlyne.
Vbudúcnostibyvòom,napríklad,chceliopämliemúku
tak,akopreddesiatkamirokov."Poèasletasiprídu
pozriemlynytisíceturistov. Peniazenarekonštrukciu
èerpámezichdobrovo¾nýchpríspevkov,“povedal
M.Èársky.VKvaèianskejdoline ijeu triroky,väèšinou
úplnesám.Pobytmimocivilizáciemuvrajnepreká a.
Najviacmuchýbateplávoda,najmä,keïtamojšiemrazy
dosahujúajviacakomínus20stupòov.
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FanklubumáajMFKRuomberok

Futbalovýošia¾pokraèuje...
Futbalovýtímnajväèšieho
bratislavskéhosídliskazískalvLigeMajstrovïalšíúspech,bodzaremízu
napôdeglasgowskéhoRangers.Náhoda?Aninie...
ArtmediaBratislava(predtýmPetr alka)kráèanaïalejmilionárskouLigou
Majstrov(LM)bezvá nejšejchybièky.Zatia¾útr ilaibajedenvýznamný
výprask(vodvete2.predkolaLMprehralanapôdeCelticuGlasgow0:4),
aledokázalau hraviacerozaujímavýchvýsledkov.Vyradinapenalty
PartizanBelehrad,smilánskymInteromprehraiba0:1,vPorteotoèi
zápassmiestnymFCz0:2na3:2(adokonaletakdomácimpokazioslavy
112.-tehovýroèiazalo eniaklubu)anaštvaajdruhúpolovicuGlasgowa
zabezgólovúremízuvIbroxParku.
Športoví"pisálkovia"zcelejfutbalovovyspelejEurópysiidúodúdivu
odkrútihlavuastálenechápu,akojemo né, e:
-ArtmediamáajpotreomduelivskupineHstálešancupostúpi
minimálnedoPoháraUEFA,aknierovnomedzinajlepšiušestnástku,
-tím,vktoromhrajúskorovýluèneibahráèizoSlovenska(štyriavkádrisú
ÈesiajedenBrazílèan)oberáobodymu stvá,ktorýchnajväèšiehviezdy
zceléhosvetapýtajúzasvojevýkonyrozpoèetArtmedienacelúsezónu
(aniekedyajdvojnásobný),
-Petr alkapostúpiladoLigyMajstrovajnaprieknepriaznivémupostaveniu
slovenskýchmu stievvofutbalovejEurópe(muselahrau 1.predkolo),
-ajnapriekabsenciivlastnéhoštadiónavhodnéhonazápasyeurópskych
pohárov(štadiónArtmediezaStarýmmostomeštestálenemáumelé
osvetlenie,tréningovéplochyaštvrtátribúnastálevyzeráakozpädesiatych
rokovapretosimusiaPetr alèaniaprenajímaTehelnépoleodSlovanu)sa
jejhráèomnetrasúkolenápred50-tisícovoukulisou.
Jasnéjevšakjedno.Petr alèaniaurobilipreslovenskýklubovýfutbalviac,ako
ktoko¾vekdoteraz.Koneènesanašieltím,ktorýnašuliguvytiahnenavyššie
prieèkyeurópskehorebríèka.Snáïsanájdeajviacsponzorov,ktoríbudú
chcievofutbalenielenprašpinavépeniazecezkluby,aleajspojisvoju
firmuaznaèkusúspešnýmfutbalovýmklubom.Artmediamánatou teraz
všetkypredpoklady.Samasivdoterajšomroèníkueurópskychpohárov
vykopalaviacako158miliónovslovenskýchkorún.Amášancuzískaïalšie.
Doma(vlastnenaTehelnompoli)privítaešteRangersaFCPortoavMilánesa
naSanSirepokúsipredprázdnymitribúnamiuchmatnúbodeurópskemu
velikánovi.Pozerajtetelkuadr teÈobejoviaspol.palce.
:michalkolárik:zu4:

MichalMertinyák,VladimírKlimek
aTomášLubelec.Tietotrimenástojazavznikom
oficiálnehofanklubuMFKRu omberok.
Nazaèiatkubolodiskusnéfórumnainternete.
Tampadliprvénávrhynavytvoreniefanklubu.
Cie¾omboloo ivenieatmosférynajmädoma,ale
ajusúpera.Zpárnadšencovnazaèiatkuje
dnessilnácca.80èlennázákladòa.Ztohojeasi
30èlenov„skalných“,ktoríchodianavšetky
zápasy.PodporunašliajuvedeniaklubuMFK,
ktorýjeústretovýapomáhafanúšikom
napríkladzabezpeèenímautobusu.Okrem
„fandenia“máorganizaènývýbormnohoiných
cie¾ov.Proklamujúnajmäslušné
povzbudzovaniebezvulgarizmov,fairplay,
budovaniepozitívnehoimageklubu,
pripravovaniestretnutíhráèov
sfanúšikmiamnohoiných.Vznikfanklubusa
stretolspozitívnymohlasomuširokej
verejnosti,dokoncaajmédiáuverejnili
nieko¾kopochvalnýchèlánkovnaru omberskú
adresu.Zatia¾jedinúnegatívnuskúsenossi
prinieslizNitrykdesamiestni„hooligans“
pokúsilizaútoèinaklubovýautobus.
Kincidentunakoniecnedošloapolicajné
zlo kybezpeèneodprevadiliautobusza
mesto.Akbystemalizáujemstasaèlenmi
mô etesaprihlásinawebovejadrese
www.mojweb.sk/fanklubruza.Poplatok
je200Sknasezónu.Dôchodcoviaadeti
do15rokovmajúz¾avu100sk.
:rl:

Španielskeohlasy

Našareprezentáciadostalavbará iborcovzoŠpanielska.
Tísúso rebomevidentnespokojníahýriaoptimizmom.
Verímevšak, enašichalanipredvedúkvalitnýfutbal
amo nopodomácomstretnutízakývamešpanielskym
„muchachos“narozlúèku.
ElPais:"NaAragonesovvýbersausmialošastie.
Slovenskojenajprijate¾nejšímsúperom,akéhomohol
vbará idosta.HrazverencovDušanaGalisajezalo ená
nadobrýchfyzickýchdispozíciáchjednotlivcov,bojovnosti
aobetavosti.Slovácivediabráni,smeromdopredusú
slabšíanavyšeimchýbazranenýkanonierNorimbergu
Mintál.Najväèšounevýhodouje, eodvetuhrámevonku.
DomasabudehranamadridskomštadióneVicenteho
Calderona,kdešpanielskareprezentáciazosiedmich
doterajšíchduelovanijedenneprehrala."
Marca:"Cestana´Mundial´vediecezSlovensko.Vbará i
naME2004smedostaliNórsko,terazsmeznovuobišli
relatívnedobre.Trebasivšakdapozor,Slováciu niesú
týmmu stvom,ktorésnašoureprezentácioupod
vedenímJavieraClementehoprehralovkvalifikáciiMS
1998unás1:4anasvojejpôde1:2."
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Dolcevita

Akchcešpokazideò,
ostaòradšejdoma!
Bohatstvoosobnosti
nerastietým,èímvyššiezdvihnemenos,alepoètom
¾udí,ktorýmsadarujeme.
Èlovek,ktorýnemánavýber,jenesvoj.Aleaniten,
ktorýsivyberie,nemusíbyšastný.Výberjetoti
troškuzlo itejší,akosmesimysleli.
V ivotesitrebavybera.Alelenpreto,lebonámtobolo
darované.Podobneakoty,ijadennestretávam¾udí,èo
majú„pokazenýcelýdeò“.Tváriasatakpreto,lebosa
nesprávnerozhodli.Tedarozhodlisasprávne,akoto
tvrdia,lenniesúspokojnísvýsledkom.Potomnasleduje
u lenkamennátvár,nahodenávšadetam,kdesa
nachádzajú.Napríkladajunásvškole.
Takíto¾udiasavtomokamihurozhodujúnesprávnehneï
druhýkrátposebe.Toti deòneskaziliibasebe,aleod
tohtookamihukomuko¾vek,ktosananichpozrie.Avidie
znechutenéhoèlovekadvakrátnepoteší,však?Takýto
poh¾adjenavyšeèastodedièný.Uprostredtakýchto
znechutenýchtvárísaèlovekzaènezamýš¾a,èinevstal
zlounohoudnesránoajon.
Keïsabudešchcienabudúcemraèiajty,nezabudni, e
¾udiaokolotebaotonestoja.ivotjetoti príliškrátkyna
to,abysmelentakodstrelilijedenzjehodní.Jezbytoèné
znásobovazlérozhodnutia,mrhasilami,dòom,sebou.Sily
mô ešpou ipredruhých,deòvnímaakojedineèný,ktorý
satiu nevrátiasebaradšejdarujtomu,ktorýtopotrebuje.
Mo noprávetomu,ktorýtovovýberepokazilaznechutením
chcepokaziajtvojdeò.
Výberjezlo itý,aleibadovtedy,kýmnezbadáme¾udíokolo
seba.Okremdaru„vo¾nejruky“arozumusmedostaliidarby
s¾uïmi,ktorísúokolonás.Neorientovasalennasebaana
známeblízkeokolieznamená,zdása,dopåòasvojucenu
zvnútradruhých.
Výberniejezlo itý,keïsanerozhodujemesami.Bohatstvo
osobnostinerastietým,èímvyššiezdvihnemenos,alepoètom
¾udí,ktorýmsadarujeme.
Mo noajpreto,abysmepomohlitam,kdesavýberpokazil.Aby
sanekazilajdeòostatných,abysanapravildeò„pokazeného“,
abysanachodbách¾udianasebanemraèili.
:lukášmarák:zu2:

Mámradaštýlovéobleèenie.Najlepšiesacítim,keïmám
poèasdòanasebenieko¾korôznychkolekcií.Veèernéšatysú
predsaurèenénaveèernúpríle itos,nenosiasavèase,keï
sapripravujeobed.
Poèulasom, ešatyrobiaèloveka.Dovolímsistýmnesúhlasi.
Ka dáznásjeiná,ajkeïnasebenemáprevesené iadnešaty
mámeinúdå kunôh,smeinaktvarované,mámerozdielnu
farbu,jednajeob¾úbená,inejsazase¾udiazïalekavyhýbajú.
Tak,tak,šatyniesúa taképodstatné,neurobiazvásto,èím
nieste.Hoci,keïmámnasebemaléèiernešaty
odCocoChanel,v dysacítimatraktívnejšie.
Omnohodôle itejšievšakje,abysika dáznásuvedomila,
kamvlastnepatrí.Niektorápre ijecelýsvoj ivotvkancelárii
práca,prácaazasalenpráca.Niekedynanejajšéfsedí.Ináje
typickákuchynskápuka.Prestácelýdeòprisporákupod¾a
mòaniejektovieèo.Nu ale,niektorésúprávenatenúèel
stvorené.JAsomsivedelavybra.Somumelkyòaadáma.
Väèšinousanasebadívamvzrkadledivadelnejšatne,
odhadujem,ktorélíèidlobymipristalo,ktorátoaletasahodí
kfarbe,ktoroumamôjStvorite¾obdaril.Azèasunaèassa
ocitnemnadoskách,ktoréznamenajúsvet.Vyhrievamsa
v iarereflektorov,u ívamsiováciepublika.Atiepártypo
predstavení...Ach,dolcevita!
Aniektobypovedal, e ivotstolièkyjenudný.
:gabrielamalastová:zu4:



TheRasmus
HideFromTheSun
Vpodobnomèase
akoHIMvydávasvojnovýalbumajïalšia
temnárockováskupina,TheRasmus,ktorázhodouokolnostípochádzaz
podobnýchkonèín.Mohlisteprednejakýmèasompoèuichhit„InThe
Shadows“,ktorýichpreslávilahralsanaozajvšade.Snímasalbumom„Dead
Letters“sastalisvetoznámouskupinouadostalisaviacdopodvedomia¾udí.
Získalisisrdciamnohýchfanúšikovapretonatomtoalbumemakalidosdlho.
Keïsomsialbumprvýrazpustil,zdalsamitrochupriemerný.Alepopiatom
vypoèutísamistalotoisté,èospredošlýmalbumom.Tátokapelamávsebe
nieèo(neviemèo),èomadostaloanaozajsamitozapáèilo.Aknatomtoalbume
h¾adáteveselépesnièky,takh¾adátezbytoène.TosiradšejpustiteHorký eSlí e.
Pesnièkynaalbumesútemné,smutné,alevskutkudojímavé.Dopozornosti
dávambrilantnýsingel„NoFear“,ktorýu rotujevrádiáchatelevíziach,atie ,
naozajdojímavúpieseò„TheLastGeneration“.nemusítemaèiernešaty,èierny
make-up,piercinganivybíjanýopasok.
:dj:

HIM
DarkLight
Tátoškandinávskarockováskupina
fungujeu nejedenrok,vydalau nejeden
albumamohlismepoèunejedenich
„hitík“.Vtomtoèaseprichádzanasvet
snovýmpoèinom,ktorýnazvali
„DarkLight“,èovlastnepresnevyjadruje
podstatutohtoalbumu.HIMprezentujú
áner,ktorýhrajú,ako„love-metal“,mne
všakviacsedítemnýrock.Vrátane
aktuálnehohitu„WingsOfAButterfly“tu
nájdemeve¾achyt¾avýchpesnièieknesúcich
savponurejnálade,niektoréznichpod¾a
mòasnaozajvydarenýmimelodickými
refrénmi.Urèitetoniejenároènámuzika,
avšaknatemnostitorozhodneneuberá.
Skalnífanúšikoviaskupinyurèitebudú
salbumomnadmieruspokojní,nako¾ko
kapelazosvojhotradiènéhoštýlunevybieha,
aasianivybiehanehodlá.Akvámnevadia
vybústrovanégitary,temnésyntetizátory
acharizmatickýhlasspevákaVillehoVala,
nebudeteniènamietaaniprotialbumu
„DarkLight“.Mo nosavámešteajzapáèi.
Atonemusítemaèiernešaty,èierny
make-up,piercinganivybíjanýopasok.
:dj:

Tentopanel¾udíbolnavrhnutýtak,abyreprezentatívneodrá al
demografickézlo eniedomácností.Rodiny,dodomácnostíktorých
bolipeoplemetreTARIS500nainštalované,bolivybraténazáklade
ústnychrozhovorov.RoènebudeTNSobmieòacca25%panelu,
jednarodinamô ebyjehoèlenommaximálneštyriroky.Èas
strávenýpriobrazovkejeneskôrvyjadrenývpercentách.Ako
Šialenstvoavojna.Tietodveslováu niesúibadoménou
sledovanos.Vstupnédáta(informácieosledovanosti)majú
nejakýchbojovakonfliktumedzikrajinaminasvete,aleaj
televíziekdispozíciilensmalýmoneskorenímpoodvysielaní
synonymombojamedzinašimitelevíziami.Trajaslovenskíhráèi
programu.U krátkopozávereènýchtitulkochprogramumô u
(STV,Markíza,Joj)siuvedomili, evíazmô ebyv dyibajeden.
programovíèiPRriaditeliavedie,akúmaldanýprogram
Ichpozíciuodoktóbra2004výrazneovplyvòujejediný
sledovanos.Tentorozhodujúcifaktzohrávarolunielenprinávrhu
pojem-peoplemetre.Èovlastneznamenátentopojem?
skladbyprogramu(napr.nasadzovaniehlavnýchtromfovtelevízie
Ktozabezpeèujepeoplemetrovývýskumunás?Akotofunguje?
vprime-time),aleajpriïalšíchfaktoroch.Existujenieko¾kotypov
Odpovedenatietootázkymô emenájsnaviacerýchwebových
technickýchriešenípeoplemetrov.Unássavyu ívatechnológia
stránkachsmediálnoutematikou.Väèšinaznichvšakponúkaiba
prenosudátnabázeGPRS(prenosdátprostredníctvommobilných
jedinúodpoveï.Akú?Peoplemetresútechnickýmriešením,
prostredníctvomktoréhosazískavajúvstupnédátavrámcisystému telefónnychsietí).Ztelevíznejhistóriemô emevedie, eštart
peoplemetrovnaSlovenskusavia esdátumom15.októbra2004
elektronickéhomeraniasledovanosti.¼udskoureèoupovedané,
(vosveteichprvýkrátpou ilanazaèiatku80.rokov20.storoèia
technickýmriešenímmô emenazvaskrinkumalýchrozmerov,
BBC).Slovenskýpeoplemetrovýprieskumzabezpeèujespoloènos
ktorájeprepojenásvašímtelevízorom.Táto"skrinka"získava
TaylorNelsonSofres.ZastrešujeichspoloènosPMT.Zúèastòujúsa
poèasvášhosledovaniatelevízieurèitévstupnédáta.Èosútotie
naòomštyritelevízie."Verejnoprávnej"JednotkeaDvojkerobia
vstupnédáta?Sútoúdajeotom,ktoavakompoètesa
spoloènoskomerènáTVMarkíza,TVJojaspravodajskáTA3.
vmomentálnomèasenachádzapriobrazovke.Výskumná
:ml:
spoloènosdoká eprostredníctvomprístrojovklásdivákomaj
otázkyoprograme.NaSlovenskusazatia¾tátomo nosnevyu íva.
PS.UnabudúceexkluzívnevZUMAGu-Ko¾kostojí
Prístrojesúnazákladedemografickéhopanelurozmiestnenéna
reklamavslovenskýchtelevíziách?
vzorkedivákov(unásviacako800rodín,cca2500divákov).

Peoplemetrovýboom







Myslítesi,epoštyridsiatichrokochkomunizmu
viemekritickyvnímanašuminulos,aleboijeme
vzajatímýtovaskres¾ovaniaminulosti?
Poèasštyridsiatichrokovsavpamätika déhousadil
propagandistickýnános.Všetcismeboliovplyvnení
propagandou.Komunistickýre imtrvaldvegenerácie.Starí
¾udiaodišlive¾miskoroavnukomu nemalktoporozpráva,
akotoboloeštevslušnejdobe.Povedzmezaprvejrepubliky,
keïbolaeštepolitickápluralita.Vrokoch1939-1989bolo
celéobdobiepopisovanéináè,akosavecidiali.Preto,ajSNP
mnohívnímajúináè,akotonaozajbolo.
Preèomalapropagandatakýve¾kývplyvna¾udí?

PoschválenízákonaozverejneníspisovŠTBsarozvírilapolitická
aspoloèenskáscénanaSlovensku.Vozväzkochsazaèaliobjavova
prekvapivémenáavznikalirôznedohadyohodnovernostitýchto
dokumentov.OzväzkochŠTB,aleioèasoch,ktorésúpre
súèasnýchštudentovu dávnozabudnuté,hovorilnanávšteve
KatolíckejuniverzitypredsedaSprávnejradyÚstavupamätinároda
JánLangoš.
PánLangoš,skústevkrátkostiobjasni,èojehlavnou
úlohouÚstavupamätinároda?
Pod¾azákonaopamätinároda,Ústavpamätinárodajeoprávnený,
dokoncapovinnýpozbieradokumentáciuzoštátnycharchívov
opolitickýchdirektívach,politickýchprocesochazloèinoch.Túto
dokumentáciuzverejnímeaodovzdámegenerálnejprokuratúre
návrhnatrestnéstíhaniezaspáchaniezloèinuproti¾udskosti.Sme
oprávnenízverejnieštepredpodanímmenástraníckychaštátnych
funkcionárov,ktorínesúzodpovednos,napríkladzavra dyna
hraniciach.Rovnakoajvprípadepolitickýchprocesovzverejni
menásudcov,prokurátorovaèlenovústrednéhovýboru,ktorí
prikázalialebosúdilicivilnýchobyvate¾ovzaichvieru.Tedazverejni
páchate¾ovtýchtozloèinov.TojeúlohaÚstavupamätinároda.
Vašouúlohoujezbieraniedôkazovozloèinochkomunizmu,
ktorénebolipremlèané.Spolupracujeteajstímom
prokurátorov.Pripravujúsaniektorékonkrétnetrestné
oznámenia,aleboichmôemeoèakávavblízkej
budúcnosti?
Mámesa enýprístupdoarchívovústrednéhovýboruKSÈ.
Potrebujemezískadôkazy,ktoríèlenoviavtedyhlasovaliza
uznesenia,napríkladovra dáchnahraniciach.Ïalšímproblémom
je, ea terazpreberámezarchívuministerstvavnútrafondy
pohraniènejstrá e.Musímeprezriearchívnedokumenty
avytiahnuznichdôkazy.Potomnastávazhroma deniedojednej
kauzy.Prácusa ujeajto, eniesmeoprávneníoboznamovasa
strestnýmispismi,lebotrestnéspisysúprístupnélenstranámsporu
aleboministerstvuspravodlivosti.Myslímsivšak, eprvýdokument
ozloèinochproti¾udskostibudezverejnenýniekedyvpriebehu
budúcehoroka.

Lebokomunistiovládalivšetkysféry.Propagandeslú ilaelita
ivzdelaní¾udia.Dokoncahistorici,profesoriadocenti,ktorí
vytváralipredstavuominulosti,aleajzidealizovanúpredstavu
odobe,vktorej ili.Propagandabolapostavenánaúplne
obrátenomobrazeskutoènosti.Zúèastòovalisananejvšetky
médiáajdenníky,napríkladRudéprávovPraheaPravdana
Slovensku.TievychádzalispodtitulomOrgánústredného
výborukomunistickejstrany.Regionálnedenníkyboliorgánmi
krajskýchvýborovstrany.Rovnakorozhlasovéatelevízne
vysielaniebolopropagandistické.
Jemoné,epropagandamávplyvajnamladých¾udí,
ktorídnespochodujúpouliciachmiestvuniformách
podobnýchuniformámHlinkovejgardy?
Dnešnímladí,ktorísiobleèúèierneuniformynemajúanipotuchy,
èosavtedystalo.Súpodvplyvomsvojichrodièov.Keïèlovek ije
štyridsarokovvsebaklame,jea késlobodneprizna,èobola
propaganda.Ve¾a¾udínevedelo, evosemdesiatychrokoch
sakonalipoliticképrocesyzaprejavyviery.Františkániatajní
kòazisedelivoväzení.Civilisti,ktoríchceliprejscezhranicedo
slobodnéhosveta,bolivosemdesiatychrokochzabíjanína
hraniciach.AjtoboldôvodprevznikÚstavupamätinárodaapre
zverejòovanietoho,èobolodoroku1989utajené.Leboominulosti
jepotrebnéhovoriotvoreneapravdivo.
Myslítesi,epolitickástranaSlovenskápospolitosjelen
skupina,ktorúsinetrebavšímaalebojetonebezpeèný
ivel?
Èierneuniformy,dvojkrí .Tietosymbolyvyvolávajúnenávisvoèi
¾uïom,aprávepretosúnemorálne.Títomladínerozumejú,èo
vstarých¾uïochvyvolávaichkonanie.Varovanímje, eprávetosú
prvéakcie,ktorémô ustrhnúmladých¾udí.Akjetospojenéso
sociálnounespokojnosou,taktomô estrhnúve¾kémno stvo¾udí.
Avýtr nostimô upokraèovaïalejaïalej.Alevyrovnasastým
musíštát.VprípadePospolitostisadápoveda, ejetoextrémistický
postoj.



Ominulostitrebahovoriotvorene

PreèosanaSlovenskutolerujúextrémistické
prejavyaviných„tradiènýchdemokraciách“
nie?
Unássapoštyridsiatichrokochkomunizmurozpadla
hierarchiahodnôt.Neviemezaujaverejnemorálny
postoj.Sútuajinéproblémy.Výkonnámocvnašej
krajinejeslabá.Justíciajepomalá.Polícianerobíto,
èorobípolíciavtradiènýchdemokraciách.Štátje
slabývochraneprávobèanov.Námsanepodarilo
obnovimocštátunademokratickýchprincípoch.
Eštestálejepolitikasilnejšiaakosilazákona.Toje
vidnoajnaèinnostiniektorýchministrov.Totubolo
u nieko¾kokrátvminulosti,pretojepotrebnévraca
sakminulostianeopakovastaréchyby.
Kedysastanemetradiènounormálnou
demokraciouaprestanenanáspôsobivplyv
minulosti?
Pod¾amòatobudetrvadvegenerácie,kýmsadeti
budúrodidoslobody.Mojedetisanarodiliešte
vtotalite,aleneviedlismeichkdvojtvárnosti.Naše
deti,ktorésanarodilivneslobode,sanecítia
slobodneaniteraz.Jetrebapre idvegenerácie,aby
smesadostalizotroctva.Slobodníbudú¾udiaa
vtedy,keïbudúcítizodpovednoszasvojurodinu,
zasvojemeno.
Bolabysituáciainá,kebybolikomunisti
vroku1989vytlaèenízverejnéhoivota
anebolbysnimiuzavretýkompromis?
Èa kopoveda.Niktosineviepredstavi,akobysme
ili.Aleglobálnetonebolomo né.Komunistická
stranamalaodovzdamocnekomunistomamalisa
zaviaza, enebudúplánovaodplatu.Tátodohoda
saprenieslaajdosatelitnýchkrajín.Nebolotovšak
premyslené.Komunistiodovzdalipolitickúmoc,ale
prevzaliekonomickúmocazostalivštátnejspráve.
Paradoxneprvýprotikomunistickýzákonpotvrdil
zákony,ktorébolivplatnostidoroku1989.
Èobolopotrebnéurobi,abysasituácia
zmenila?
To,èourobilBenešpovojne,èi eobnovilÈeskoSlovenskodekrétmiaupraviljehoprávnepostavenie.
Tobolotrebaurobivroku1989.Prišlosanato
neskoroavtedytou nebolomo né,lebo
skomunistamiu bolauzavretátádohoda, e
nebudúpotrestaní.Prijalisasícezákony
orehabilitáciíareštitúciíobetí,alestáletuchýbali
zákonyopotrestanívinníkov.
:jj:







Chu"rýchlo"zarobenýchpeòazí
...aleboštudentivzahranièí!
Vcudzinejetoskoroakodoma.Musítemašastienaférových
¾udí.Slovenskívysokoškolácisipomalyzvykajúnamodernýštýl
študentského ivota.Devämesiacovnavštevujúškolu,zvyšnétri
trávianaletnýchbrigádachvzahranièíalebonavštevujúprednášky
asúèasnepracujú.Mnohízvyknúuštipaènepoznamena, e
pracujú,abymohlištudova.Èoichvšakmotivujektomu, eka dý
rokvezmúbatohnapleciaaodcestujúdocudziny?Rýchlozarobené
peniaze,snahazdokonalisavcudzomjazyku,mo noszíska
novéskúsenosti,kontaktyalebolenmladíckatú bapo
dobrodru stve?
Ktoneza il,nepochopí.Ajtaktostrohovysokoškolácikomentujú
svojezá itkyzletnýchbrigád,ktorésavmnohýchprípadoch
podobajúzaujímavejšiemufilmuèiaspoòakènémuthrilleru.
Nedávnoistéregionálnenovinyzverejniliskutoènýpríbehdvojice
študentov,ktorýchzamestnávate¾vcudzinenaháòalso eleznou
tyèoupopoli.Nieka dýmáprih¾adaníprácevzahranièíúspech,
spravidlavýlety„nablink“sakonèiarýchlejšie,akozaènú.„Ak
nemátedospeòazí,Londýnvásrýchloznièí.Nepotrebujetektomu
aniteroristov.Aksachystátenadlhšieabudetetrpezlivý,jereálne
nájsajlepšieplatenúprácu,“pripomínaPeter,ktorýtentorok
skúšalšastievoVe¾kejBritánii.Keïsah¾adanieskonèilo
neúspechom,vybavilsibrigáduvÈeskejrepublike.Terajšíštvrták
pripomína, ezahraniènízamestnávateliaskôruprednostnia
mladých,ktorísachcúzamestnanadlhšiudobu.„Pretoradšej
zamestnajú¾udísvízovoupovinnosouanajmäIndovèiázijských
pracovníkov.Ichnieko¾koroèná(spravidladodå kytrvaniavíz)
lojalitakzamestnávate¾ovijetoti preslávená.“Aktedanepatríte
medzitých,ktorýmnerobíproblémmaléklamstvoa„uistíte“
zamestnávate¾a, evseptembrineodlietate,musíteh¾adainde.
Šastiena¾udímusítemaajzahranicamiSlovenska.Akstetoti
zdomuzvyknutýnaprísloveènúpohostinnosasrdeènos,mô e
vásazdaprekvapi, enaòunenatrafíteajvcudzine.Študent
urnalistikyDominikmázÍrskaopaènúskúsenos.„Naše
zaèiatoèníckea kostinámpomáhaliriešinielennašinajbli ší
spolupracovníci,aleajnadriadení.Nemalisnahupotopièlovekaza
ka dúcenuastánadnímakobybolotrok,aleve¾akrátnám
u¾ahèiliprácudobrouradou,“spomína.Niejevýnimkou, enavaše
pochybeniemnohokrátèakajúvašinajbli šíspolupracovníci.Akteda
neoplývatezvlášve¾koudôverouknim,radšejsisvojepracovné
povinnostiplòtezodpovedne.„Keïu robíte,dobresisvojemiesto
strá te.Napríkladvèasnýmipríchodmidopráce.Poveryoanglickej
presnostimajúnieèodoseba.Av dyjetuniekto,ktopriamslintá
povašomzakopnutí,“hovoríPeter.Akvásanitietoriadkyneodradili
odochotyzaradisanajbli šieletomedzidobrodruhovzarábajúcich
„rýchle“peniaze,preèítajtesiaspoòzá itkyvysokoškolákov
ztohoroènýchletnýchbrigád.MichalspomínalnaPrahu,Peterna
Londýn,MironaAmerikuaDominiknaÍrsko.
:vb:

AkosizarobivPrahe
MaterUrbi
Akstesarozhodli, evyu ijetenasummerjob-yslu by
pracovnéhotrhunášhozápadnéhobrata,urèitevásktomu
neviedlifinanènépohnútky.VÈeskutoti nezarobíte
veurách,alekorunkách,síceèeských,alestálecennejších
akonašich.Nemô eteoèakáva, esavámpodarízarobina
prepychovýštudentský ivot,alenanejakétienovétrièká,
mikiny,gate,šminkyasupermalúNokiuvámtobudestaèi.
Odporúèamvšetkým,ktorísaprePrahurozhodnú,abysi
dopredunainternetepozrelinejaképonukynabrigády
aubytovanie.ZoSlovenskau odchádzajteaspoòsnejakou
poistkou,ušetrítesinervyaèas.Bývasadánarôznych
ubytovniachpocelommeste,nainternátoch,ukamarátov
apríbuzných,alebonapriváte,akjevásviac.Nechoïtedo
Prahyspoliehajúcsananáhoduaneèakajteaninazásahvyššej
moci.Peòa enkumajtenabitúsumouaspoò2500CZK,na
zaèiatoksavámzídu.
AkodoPrahy?Najlacnejšiestopom,odporúèamvšaklen
silnejšímpovahám,ktorézvládnuajhodinovéèakanienasvoj
„spoj“.VlakomstenaHlavnomnádra ízazhruba(akstezo
iliny)8hodín,rýchlikovjazdípo ehnane,adásatopre i.
Rýchlejšiaalacnejšiajecestaautobusom,jazdíichveèerzo
Slovenskanieko¾koacenysúodcca.400Skzalístok.Opolnoci
vyrazíte,o6:00stenaÚstøednímAutobusovémNádra í(ÚAN)
PrahaFlorenc.Prepadneváspocitbezradnostiaúzkosti,preto e
steešteto¾kopochybnýchexistencií(na„Hlaváku“detto)naraz
neza ili.Aletrebasaotrias,kúpisilístoknamestskúdopravu
arýchloodtia¾zmiznú.Tenzákladnýstojírovnú„dvacku“.
Odvezietesanímkdeko¾vek,èímko¾vek(elektrièka,metro,
autobus,lanovkaÚjezd-Petøín,adokoncaajvlakvrámcidvoch
pásiemPra skejintegrovanejdopravy)poèas75-tichminút
(cezvíkend90min.)akedyko¾vek(noènéelektrièkyaautobusy
jazdiacca.ka dých30min.,pozornakráde e,neradnozaspa!).
Odporúèamvybavisipreuká ku(tramvajenku)aknejzakúpi
460korunovýmesaènýkupón.Oplatísato,preto edopravaje
spo¾ahlivá,jazdítakmerpresnepod¾acestovnéhoporiadkuavy
nemusítemastrachztoho, evás
bezlístkaprichytírevízor(hlavnevmetre).
Dobrouinvestíciou,ktorúneo¾utujete,jekúpamapyPrahy.Stojí
okolo50Kè,alevïakanejstevPraheakodoma(pokia¾vieteèíta
amáteaspoòzákladnýorientaènýzmysel).Anezabudnitesi„ajsik“.
Tie savámzíde(napr.vstupenkydomúzeíagalériízapolovicu,
rôznez¾avyvrozliènýchobchodoch,atï.).Aku máteISIC,taksi
naòdokúptenálepkuodUnionuza200Sk,budetemapoistenie
lieèebnýchnákladova dovýšky38000eurna30dníod
vycestovaniazoSlovenska.Trebavšakpasobohatiopeèiatku
krajiny,doktorejvstupujete.


Aksteu tedavPrahearozhliadatesaponejakejpráci,zájditedo
pracovnýchagentúr.Dobréjemaodblokovanýmobilakúpisiod
niektoréhoztrochoperátorov(Oskar,T-mobileCZ,EurotelCZ)SIM
kartuskreditom.AgentúrjepocelejPrahenieko¾ko,vcentreipri
študentskýchinternátoch(hlavnekolejeStrahovaJi níMìsto).Jasám
sompracovalviackrátcezUnijob(ul.Odborù2,blízkoKarlovho
námìstí)abolsomspokojný.Zaistiavámjednodòovéajstálebrigády,
posielajúajsmssprávyoaktuálnychpracovnýchponukách.Trebasa
všakpýtaajskúsenejšíchSlovákov,ktorívPrahenapríkladštudujú,
alebosútamonieèodlhšieakovy.Právevèakáròachagentúrnanich
natrafítenajèastejšie.Prácasadázohnaajtak, esibudetepozorne
všímainzerátyvnovinách(napr.denníkMetrojevmetrezadarmo)
avychádzajúajrôzneinzertnénoviny,kdetakistonájdetepracovných
ponúkdoaleluja.Aeštejetutretiamo nosskúšajtetonavlastnú
päsavšímajtesi,vktorombareh¾adajúnapr.èašníkov,alebovktorej
predajnipredavaèku.
Keïu mátestrechunadhlavouaprácu(ktorávásmo noajtrošku
baví),trebasaajnejakozasýti.Najlepšiesanakupuje
vhypermarketochadiskontoch,ktorýchjepoPraheakomakuasútak
vcentremesta,akoajnaperiférii.Väèšinousúspojenésnákupnými
centrami,multikinamiaïalšímivýdobytkamikonzumu.Dobreahlavne
lacnosanajeteajvèínskychbistrách-400gramovéporcieza59Kè,
aleajvhospodách,kdemajúv dynejakéto„výteènémeníèko“
(napr.UBubeníèkù,Mánesovaul.,polievka+hl.jedlo+šalátza56-59Kè)
alebo„levnouhotovku“(„gulášek“za60Kè).Bruškozasýtiaajšalát
apeèivovýbornélahôdkysúblízkoJungmannovhonámestia,vúplnom
centre.KvalitnealacnosanafutrujeteajvjedálniURozvaøilù(ul.Na
Poøíèí,blízkoFlorencu).
Ïalšiadôle itávec,bezktorejsaštudent,smútiacizarodinou
akamarátminezaobíde,jeinternet.NetkaviarníjevPrahetie
po ehnane.NajlepšiesúnaVáclavskomnámìstí,

(Václavka,0,60Kè/min.,ale
lensISIC-om)asieCybercafé,kdesizasurfujete
za29a 39Kè/hod.
Nielenchlebomjeèlovek ivý,aleajkultúrou.Pamiatokponúka
Prahato¾ko, evámztoho„pùjdehlavakolem“.Spomeniemiba
základné:Pra skýhrad,Vyšehrad,chrámsv.Víta,Karlùvmost,
letohrádekHvìzdanaBíléhoøe.Mno stvokostolov,sôch(socha
sv.VáclavanakoninaVáclavákujenajèastejšiemiesto
stretnutí),pamätníkovachrámov.Galériíamúzeíjetakisto
neúrekomakvalitnýmivýstavamieurópskehovýznamusato
vnichlentakhem í.Mô etezájsajdoZOO,Botanickej
záhrady,multikín,aleajklubovýchkineèiek(napr.Evaldna
Národnítøíde),divadiel,klubov(napr.RoxyvDlouhéul.,Vagon
clubnaNárodnítøíde).Väèšiekoncertysvetoznámychskupín
ahviezdbývajúvT-mobilearéne(hokejováhalavHolešovicích),
vT-mobileparkunaVysoèanech(MetroB,Kolbenova),alebo
vSazkaarénevLibni(metroB,Èeskomoravská).Ktomu
pridajteka dýtý deònejakúšportovúakciu(Mysticskatecup,
Pra skýbaseballovýtýden,atletickýmemoriálJosefaOdlo ila)
afanúšikomfutbaluahokejanetrebaasidvakrátrozpisova,èo
jeSparta,Slavia,BohemiansaViktorkai kov.
Noanakoniecsomsinechalnieèoprevyznavaèovhospùdek.
Objavovaichmô etestáleaajtakichnestihnetenavštívi
všetky.A nazopárvýnimiek,majúvka dejvýbornúobsluhu,
skvelépivko(od15do22Kèza„desinku“,Plzeòainéle iakyod
22do28Kè),chuovkyknemu(odporúèamutopence,ovarové
kolená,nakladanýhermelín,tlaèenku,sekanúapodobné
špecialitky).Voväèšinebarovmajúajjukeboxastolovýfutbal.
NajlepšielokalitynadobréposedenievhospodesúAndìl
(Brouk,Knoflík),Letná,Vinohrady(Redneck),i kov,Palmovka,
NovéMesto(U aludu),MaláStranaavcentresadajútakisto
nájsaj„neturistické“hospody(AlternatifMedzibranská).
Ktosatedaodvá iapôjdecezletodoPrahy,tensiajzarobí,aj
u ije.Akeï ekomunikaènábariérajepraktickynulová,¾ahkosa
mô etezoznámi,za¾úbiaza ivšelièoinéaneèakané.
:michalkolárik:zu4:







 Írsko-krajinazázrakov
Nachví¾usaprenesiemedokrajinyveènejzelene,opradenejtými
najfantastickejšímipríbehmi,akésilenèlovekmô evymyslie.Do
krajinyslávnehonárodaKeltov,doÍrska.Preèoprávetomuto
neve¾kémuostrovuzjednejstranyobmývanémuAtlantikom
azdruhejÍrskymmoromdaliprívlastokzázraèný.
Pracovnépodmienky:
Zaèiatokmôjhominuloroènéhodobrodru stvana„zelenomostrove“
boltroškunemilosrdný.Dvojtý dòovéh¾adanieprácesinaka dom
vyberiesvojudaò,alene¾utujemanideò.Neocenite¾náskúsenos
snovýmprostredímèlovekazocelíadodámusebavedomie.Po
dvochtý dòochsapodarilo,jaamôjspolu iaksmešastnenašli
zamestnanievhoteliGleneaglevkrásnommesteKillarneycentre
turistickéhoruchu.Nazískaniepracovnéhopomerujepotrebný
ivotopis,vyplnenýformulárprezamestnávate¾a„aplicationform“
aodporúèaniepredchádzajúcehozamestnávate¾a.Asamozrejme,
osobnédoklady.Poúspešnomosobnompohovorespravidla
spersonálnymmana érom,jeuzavretiezmluvyu lenformalita.
Ïalšoudôle itouvecoujeregistrácianaSociálnomúrade.Ve¾mi
jednoducházále itosvporovnanísnašoubyrokraciou.Potrebnáje
lenpracovnázmluvaadokladoprechodnompobyteadotý dòa
vlastnímevidenènéèíslolegálnehopracovníka.Minimálnamzdaje7,
65eura(cca300Sk)apracovnýèas49hodíntý denne.Voväèšine
jezaodpracovanúnede¾udvojnásobnámzda,èi eokolo15eurona
hodinu,èou jeve¾mislušnýzárobok.Mysmepracovalivhoteli
Gleneagleako„Kitchenporter“,èi eumývaèivšetkého,èosa
vkuchyninachádzalo,odriadupopodlahu.Ponieko¾kotý dòovom
zapracovanísaaoboznámeníspracovnýmprostredímsmesaplne
zapojilidomultietnickéhokolektívuzamestnancov.Vzh¾adom
kve¾kostihotelupracovalovtomtozariadenímno stvo¾udíato
doslovazceléhosveta(38národností,ztýchexotickejších
spomeniemFilipíny,Bangláde ,Austrália,Ju náAfrika,Thajsko,
Mongolsko...).Írisúvovšeobecnostive¾mipriate¾skíabezprostrední
¾udiaatakistoikolektívnašichkolegovvytváralkamarátsku
atmosférunapracovisku.Našezaèiatoèníckea kostinámpomáhali
riešinielennašinajbli šíspolupracovníci,aleajsamotnínadriadení.
Nemalisnahupotopièlovekazaka dúcenuastánadnímakoby
bolotrok,aleèastokrátnámu¾ahèiliprácudobrouradou.
Samozrejmosouboloipatriènéohodnotenie,aksinadriadený
všimolsnahuadobrývýkonponúkolnadèasnainompracovisku
atenbolplatenýdvojnásobnoumzdou.Dobrevykonanáprácaje
vÍrskuhodnotou,ktorúdoká upatrièneoceni.Stakouto
skúsenosousmesastretliajuinýchSlovákov,pracujúcichvtejto
krajine.Konkrétnev„našom“mestepracujedodnesskupinka
desiatichOravcov,amnohoïalšíchzrôznychkútovSlovenska.
Jednýmznichjeimôjbrat.Pracujetamu viacakorokazatia¾je
nadmieruspokojnýsprácoui ivotomvÍrsku.Vhotelisomsinašiel
mnohopriate¾ov,nielenÍrov,aletakmerzovšetkýchkútovsveta
a kontaktyudr iavamedodnes.Študentomh¾adajúcimsezónne
práceodporúèamvyh¾adávaturistickéstrediskáaorientovasana
prácuvhotelierstve.Najväèšípracovnýtrhponúkahlavnémesto
Dublinajehookolie,aleniev dyjetonajšastnejšieriešenie,
preto enáklady



MadeinUSAaleboodysea
zBrezydoUSA

naubytovanieastravudosahujúvtomtomeste
astronomickévýšky.
Rozumnejšiejevybrasimenšiemestosdostatkomhotelov
areštauraènýchzariadení.Hlavnezápadnépobre iejeposiate
mestamiamesteèkami,kdeoturistovniejenúdza.
PorozšíreníEurópskejúnieaotvorenípracovnéhotrhuje
mo noszamestnasapoèasletanasezónnepráceove¾a
a šia,aleÍrskomástáledostatokpracovnýchmiest,postaèí
troškušastiaatrpezlivos.
Cestovanieazábava:
Krajinaponúkamno stvoneodolate¾nýchcie¾ov,avšak
dopravnéspojeniavediaporiadneznepríjemnicestovanie.
Ideálnouazároveònajlacnejšoumo nosoujepo ièasiauto,
vodièmusíma26rokovaautojevaše.Autobusovéspojenieje
lenmedzinajväèšímimestamiavzh¾adomkstavuvozoviekje
cestovanieautobusomve¾mipomalé,ovlakuaninehovoriac.Je
drahýa eleznícjetamposkromne.Vka dejdedinke,ka dom
mestejepravýírskypub.Neopakovate¾náatmosféra
sneodmyslite¾nou ivouhudbou,pivomGuinessapríjemnými
¾uïmijeperfektnýmmiestomnaoddychpopráci.Mno stvo
krásnychplá inabrehuAtlantikutie doká uoèari.Kúpanie
vtýchtostudenýchvodáchjeviackaskadérstvomakopríjemným
oddychom,všetkovšaktrebaskúsi,urèiteneo¾utujete.Pre
vyznávaèovsurfovaniajezápadnépobre ieideálnymmiestompre
chytanieve¾kýchvån.Milovníkovhistórieurèiteupútajúskalnaté
hradyazámkynabrehochmora.Mno stvomúzeísnáplòoupestrej
histórieKeltskéhonárodadoká uzaujaaj„historickýchbarbarov“.
:dominikkianièka:zu4:

Preväèšinuposlucháèovvysokýchškôlsavposlednýchrokochstal
pojemletosynonymomspojmamiakobrigádaalebopráca.Anijanie
somvýnimkaataktie ka déletou tradiènetrávimvýhradnepracovne.
Popredchádzajúcichrokochstrávenýchnarôznychsezónnychprácach
vštátochzápadnejšejEurópymazlákaloizámorie.Ostrastiach
iúspechochspojenýmsodletomdoUSAvámchcemvyrozpráva
vtomtomateriáli.ProgramWorkandtravelUSA,ktoréhosomsa
zúèastniltrebazaèavybavovau vnovembri,výberomvhodnej
agentúry,abysmedokoncadecembrastihliodoslakompletvyplnenú
prihlášku, ivotopisamotivaènýlist.Agentúrapospracovaníprihlášok
pozvevhodnýchkandidátovnavstupnýpohovor,vktoromim
zdokladujeteštatútštudentaipredvedietenieko¾kýmivetamisvoju
brilantnúangliètinu.Donieko¾kýchtý dòochèakanianaväèšinoukladnú
odpoveïsapustítedoopänieko¾kotý dòovéhomaratónuzháòania
všetkýchmo ných,niekedysabudezdainemo ných,papierovpre
ambasádu.Zaúspešnézvládnutie(aleniekoneèné)všetkých
papierovaèieksavámpracovníkUSambasádyodvïaèívycibrenou
slovenèinouaopýtasa:,,Dobridenakosamate?“avyu vtom
momenteviete, ezatútovetièkuaokrúhludennúpeèiatkutourèite
stálo.Úspešnézvládnutieväèšinyskúšokapozitívnyvzahklietaniusú
urèitenajdôle itejšímartiklom,ktorésiokrempasusvízamianieko¾kými
ïalšímiformulármi,akosúnapr.DS2019,trebapribali.Poodpoèítaní
6,7resp.8hodinovéhoèasovéhorozdielu,trebaokam itespozave¾kej
mlákyzavolastrachujúcejsamamke,ktoráakonajväèšíprispievate¾
takmer70.000,-tisícovejèiastky,ktorúsmedoteraznacestuvynalo ili,
èakánetrpezlivopristrachujúcomsatelefóne.Nazáverpobytu,
rekreácie,výletualeboešteneviemakotonazvalimojiblízki,sitreba
vypýtakontaktynavšetkýchpo¾skýcharuskýchkamarátov,nakúpi
suveníryau poèascestydomovvymýš¾ahistorkyprevšetkých
známychineznámychokrajinenastromochrastúcichdolárov.
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BritániuaLondýntrebazai
Britskéostrovysújednouztrochkrajín,ktorédokoránotvorili
svojpracovnýtrhprevšetkyštátynovejEurópskejúnie.Toje
vodanamlynajpreškolopovinných,podobrodru stve,
skúsenostiachapopravde,
idobromzárobkutú iacichštudentoch.
Ostrovymo norozdelinaoblashlavnéhomestaazvyšok
krajiny.TakmerosemmiliónovýLondýnponúkanajviacpríle itostí
noprinajvyšších ivotnýchnákladoch(najdrahšiemesto
vEurópe)aneuverite¾nejnárodnostnejpluralite,vašešance
klesajú.Právesemprúdiazástupyziskuchtivých¾udíaštudentov
zceléhosveta.Zvyšokkrajinyponúkamenejmo ností,nopri
adekvátneni šomdopytepopráci.Svojubariérutuzohrávaaj
jazyk,ktorýjenaseveremenejzrozumite¾ný.Legendyoškótskej
angliètinesúpreslávenéasivšade.
Väèšinaštudentov,vEurópesih¾adajúcichprácu,mieriprávedo
Londýna.Okremtradiènýchmo nostíh¾adaniaakojeosobné
roznášanieCV-èiek,ve¾midobrouvariantousúmiestnepracovné
agentúry.Musítevšakdopreduvedie,èochceterobi,pozna
svojucenuaprivstupnompohovoretodemonštrova.Tomuby
malzodpovedaajváš ivotopis.Pod¾atohosivyberiete
sprostredkovate¾a,ktorýponúkajobvovašompredmetezáujmu.
Väèšinaprácjezapälibrovúmzdu,zktorejvámdojempokazí
tvrdýdaòovýsystém.Naúvodsaodporúèavziavšetko!Aktoti
nemátedospeòazí,Londýnvásrýchloznièí.Nepotrebujetektomu
aniteroristov.Aksachystátenadlhšieabudetetrpezlivý,jereálne
nájsajlepšieplatenúprácu.Zatúsanaostrovochnepova uje
„makanie“vofastfood-e.Minimálnamzda4,85apravidelnemenej
ne 40hodíntý denne,nedávaperspektívuslušnéhozárobku.
Navyše,bielyEurópanjevtýchtospoloènostiach(špeciálnetej
Donaldovej)pova ovanýzaštudenta,ktorývseptembrizdrhne.
Pretosúuprednostòovaní¾udiasvízovoupovinnosouanajmä
Indoviaèiázijskípracovníci.Ichnieko¾koroèná(spravidladodå ky
trvaniavíz)lojalitakzamestnávate¾ovijetoti preslávená.Ak
zaprietestatusštudenta,vašešancenarastajú.Všeobecnýúzus!
Zdanlivo¾ahkýjevBritániinad¾udskývýkon.Hovorímootvorení
úètuvjednejzmiestnychbánk.Akneplatíteúèetzaplyn,vodu,
elektrinuèitelefónotvorivámhopomô elenbritskývodièský
preukaz.Tosavšakmusítevzdatohosvojho!Druhýmriešenímje
chodianatrafinaúradníkasvysmiatoutvárou,ktorémustepráve
vtejtochvílisympatický.Trpezlivýcharakterosobnostipritejtoakcii
jevy adovanoupo iadavkou.Aksivravíte, etozvládnetebezúètu,
takvedzte, etobudeproblém.Vtomlepšomprípadedostanete
výplatušekom,ktoréhozámenazacashstojínejakétiepercentá.
Keïu robíte,dobresisvojemiestostrá te.Napríkladvèasnými
príchodmidopráce.Poveryoanglickejpresnostimajúnieèodoseba.
Av dyjetuniekto,ktopriamslintápovašomzakopnutí.Vzh¾adom
ktomu, elibrajedlhodobonajsilnejšoumenou,zárobokztejto
krajinyjednesnásobenýpribli neèíslompädesiatpä.Aksiteda
odpustíte ivotnave¾kejadrahejkrá¾ovskejmene,urèitesinieèo
zBritániepoprinezaplatite¾nýchskúsenostiach,nezabudnute¾ných
zá itkochapredra enýchsuvenírovprinesiete.
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(Polo)fejtón
Reálnekpeniazom
Študentjeèlovek.Èlovekpotrebujepeniaze.Ztohologicky
vyplýva, eštudentjetvorzávislýnapeniazochanikdyich
nemádos.Extrémneprípadybohatýchštudentovsúve¾mi
zriedkavé,nojepotešenímzazriespolu iakavystupujúceho
zaudiA8èinovéhojaguára.ChcešajTyvystupovazTvojho
vysnívanéhoauta?Madokonalýprivátaperfektnýšatník?
Vpodstatejetojednoduché.Netrebavôbecnièrobi.Staèísa
lensprávnenarodi.Hodísarodinaropnéhomagnátana
Èukotke,šejkavSaudskejArábiialebohovoriockokrá¾ovi
okna(Windows).
Akniesiztýchtovyvolených,nemášanive¾kéhobrataèiotca,
skúsSuperstar.Jedenzporotcovpredrokmispievaloprievane
vpeòa enkeaterazrobívietornajnovšímmercedesom.Dvere
dokoránmajúotvorenéštudentisdokonalýmvzh¾adom.Móla
vMiláne,Parí iajvNewYorkurozdávajúmilióny.
Nelákaamóda,tvárplnákrémualietanieposvete?Chceš
sediedomaau ívasirodinný ivot?Riešenímjesobáš
sprominentnouosobou.Posvetesapohybujemno stvohercov,
hereèiekainýchpersón,ktorýchúèetzdobiašesaviac
miestnecifry.
Premilovníkovšportusaodporúèahrafutbalzabielybalet,èi
hokejzamorom.Nazahodenieniejeanivysedávaniena
trénerskejlavièkevpoprednýchšportovýchkluboch.
Legálnezarábaniepeòazístratilošmrnc?Skúsbankomat,banku
alebopoštu.Dnestovšetkoletí.Sislabšiehovzrastu?Nevadí,
dôchodcoviamajúsvojepenia kyvšálkachvpolièkách.Kto
h¾adá,nájde!Odmenazatentodruhzárobkovejèinnostije
ve¾kolepá.Ubytovaniedokonca ivota,pokojodsusedov
atepluèkovpekle.Najreálnejšíprístupštudentakšestákom,
okremvýhryvbingu,jebrigádavzahranièí.Ka dánemusí
zaruèeneuspokojivšetkypotrebyamô esastanepríjemnou
skúsenosou,alestojítozarisk.Jetolepšieakoèakana
niektorúzpredchádzajúcichmo ností.
Poslednýmriešenímzostávazamysliesanadsebou.Súpeniaze
tonaj?Nestalisasynonymomprelásku,šastie,porozumenie,
kamarátstvo?Novénábo enstvo,vktoromsabohvoláeuro,
dolárèikorunanásprivádzakzávisti,kráde iamapodvodom.
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Politiciniesúblbí,
keïhroziavo¾by

Mobilsrádiom
„lenza“štyridsakorún
Nepríjemnúzvesprevšetkýchmobilnételefónyvyu ívajúcich
¾udívypustilnedávnoSlovenskýrozhlas.Koncesionárske
poplatkybysamaliplatiajzapoèítaèsrozhlasovouèi
televíznoukartouazamobilnételefónysozabudovaným
rádiom.
Nu ,zákonhovoríjasne,koncesionárskypoplatoksaplatíza
zariadenieschopnéprijímaanáslednereprodukovavysielanie.
MedzitiepatriaokremvyššiespomenutýchidiktafónyèiMP3
prehrávaèesvlastnýmrádiom.Slovenskýrozhlaszmietajúcisa
vdlhoch,klesajúcejpoèúvanostiavo¾benovéhoriadite¾atak
našielspôsob,akoprískslušnýmpeniazomdorozpoètu.Je
a kopredstavite¾né,akochceverejnoprávnainštitúcia
odsledova,ktomámobilsrádiomaktonie.Priväèšíchfirmách
tojemo né,preto eodoberajúmobilyhromadne.Taktie aj
poèítaèovésústavy!Noprisúkromnýchosobách?Azdau pri
kúpemobilnéhotelefónuuoperátoraèivbazáresabude
registrovatypprístrojanamenoapodpis?Èa kéèoilen
pomyslie!Alebosabudepoèítasvariantouèomobil,torádio?
Scestnápredstava!Platiloby todoèasu,kýmnenadobudne
platnosnoválegislatíva.
Naslovenskýtrhtoti prichádzajútelefónytretejgenerácie.Tie
umo niaprijímaajtelevíznysignál.Ichrozmachbudezrejme
pomalší,tovšaknebrániplánomSlovenskejtelevíziespoplatniaj
tútoslu bu.VedenieSTVaSRopripravujúspoloènýnávrh
zákona,pod¾aktoréhobymalizarozhlasatelevíziuplativšetky
domácnostibezoh¾adunato,èivlastniaprijímaè.Staèí, e
odoberajúelektrinu.TedaajFrantišekMikloško.Tvrdé,pre
verejnoprávnemédiajedinélogickériešenieprineustále
klesajúcompoètekoncesionárov.Bájneslová„plebejcov“zèias
istejministerkyfinanciíospoplatnenídýchaniavzduchu,zdása
niesúdnešnejrealiteprílišvzdialené.Neschopnosvyrieši
nieko¾koroènúdilemusvymáhanímkoncesionárskychpoplatkov
sazvrhávakmo nostiradikálnehoriešenia.Pod¾anavrhovaného
systémubypraktickymuseliplativšetci!Ajtí,ktoríprijímaè
skutoènenevlastnia.Diskriminujúce?Áno.Ostávalenveri, e
zákonbudemyslieajnatakýchtospoluobèanov.Preto e
predpoklada, ebysapoplatokvprípadeprijatiazákonazní il,je
asiutopistické.Dastovkumesaènezatelevízor,ktorýneexistuje,
prípadneštyridsazarozhlas,napríkladajvtelefóne,zostanebez
kompenzácie.Atosiniektozarobípritýchelektrinupou ívajúcich
domácnostiach.Alebo?Nie,nie.Zrejmetobudúopäzachraòova
reèiokvalitnejšomverejnoprávnomprograme.
Amo no…,mo nosaopártý dòovdoèkámeajpoplatkuza
zapnutiesimobilnéhotelefónu.Predsanebudemezaa ova
prenosovéståpystýmnašimmobilnýmsignálomlentakbezplatne.
Naši„chudobní“mobilníoperátoritakpredsaprichádzajúove¾ké
zisky,azbytoène.Veïmobilmádnestakmer
ka dýdospelýSlovák.
:pk:

Èistota-pol ivota???
Zosprávaniasapolitikovjev dyjasné,kedyvo¾byzaèínajú
klopanadvere.Hlavnýmznakomjebezhlavéupratovanie
predsvojímprahom.Apotomu zostávaibaveri, enaivní
volièisadajúznovaobalamutièistotoupripomínajúcou
reklamynanajúèinnejšiepracieabieliaceprostriedky.
Vtomtoprípadevšaknemusiapou ianinamáèanieèi
predpieranie,staèívšetkušpinuhodinatýchdruhých.
Apotomu ibasledovapreferencie.Noakimtentoah
nevyjdeanádejenapovolebnústolièkusarazomzbehnú,
asinepou ilitensprávnyprostriedok.Akeïjetodoslova
naniè,asisatrebanajskôrškvànašpinynasvojomtrièku
zbavi.
Vsúèasnomvolebnomobdobítobolovšaktrochuiné.
Stranytrochuparadoxnezaèalirobièistkyu krátkopo
získanímandátov.Atotakýmspôsobom, ebuïposlanci
zaèalizapáchasamisebe,alebovhoršomprípade
ksebakontrolenedošloaichneèistotumuseliodhali
asamozrejmeodsúdiiní.
Taksazoficiálnychparlamentnýchstránzaèalinebezpeène
šírinezávislíposlanci.Ichplusomsícebolo, esachceli
oèistiodchorobyhrdzavejúcichcharakterov,ktorása
vstranáchrozmohlaakohubypoda di.Noakositou
nedomysleliazdobréhoúmysluzostalnaozajlenúmysel.
Poopustenísvojichmaterskýchstránimnapriekbitiusa
dopàsas¾ubomozmenezostaltenistýcharakter.Ajkeï
vyhlasovali, eimidevprvomradeovolièa,stálesa
zaujímaliibaosvojprospech.Rovnako,akokeï
kandidovalizastranu,sktorousatesnepovo¾báchu
nedokázalistoto ni.Pravdepodobneimišloibaoto,aby
sizasadlidopohodlnéhokresielka,vktoromsivysedia
zlatévajcia.Ateraz,keïsahovoríèirespektívemlèí
opredèasnýchvo¾bách,trebatoeštenejakoukolísa,
veïrodinumáka dýdosve¾kú.Ajejzabezpeèenienie
jezposlaneckéhoplatutakéjednoduché.
Noatíostatní,ktoríako ezostalivèistých
ausporiadanýchstranáchaktorýmbyvo¾byprišlivhod,
saterazsna iapresvedèivolièov, eu nikdyviacim
takéškodiace ivlynemô uvstúpidocesty.Dovolieb
pôjdulentí„bezúhonní,neskazení,èestní“.Alebo
jednoduchotí,ktorídoká uodsebaodvrátipozornos
azatia¾preniesšpinunacudzíkoberèek.Taksiztoho
vyberme!
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¼avýèipravýpopulista...
"Shrek"savracia
Tradiènýmfolklórnymprvkom,bezktoréhonemo nodôveryhodne
vykreslidomácepomery,jezmienkaoVladimíroviMeèiarovi.
Tentomu pre ilïalšiuvlastnúpolitickúsmr.Svojhoèasusa
neúspešneuchádzalokreslopremiéra,eštenedávnotú ilpo
prezidentskomstolci.Vsúèasnostijebezpochýbústrednoualebo
aspoòneprehliadnute¾noupostavouopozície.Všetkonasvedèuje
tomu, epráveonaházatienajdôle itejšienitky, epohybuje
ambicióznymipešiakminaparlamentnejšachovnici.Vie, ejedobré
vopredpoznanepriate¾a,akeïtreba,ctíajdohody,dokonale
ovládaumenie.Základomúspechujevúvodnejdvadsaminútovke
nanútisúperovisvojspôsobhry,abytendokoncazápasuu
nenašielsvojutvár.
Meèiarbymoholmavrukáchfaktickúparlamentnúväèšinu,nolen
zapredpokladu, ebybolochotnýstretnúsaavyjednávaaj
snezávislýmiposlancami,ktorídezertovalizjehostrany.Amo noje
tovtom, erodenývodcanetú ipoopoziènejväèšinevparlamente,
skôrmuideoto,abysastaljazýèkomnaváhach,abysosvojimi
¾uïmirozhodovalopádeanepádenebezpeènetesnejkoaliènej
väèšiny.Naterazmustaèívyu ívapriestor,ktorýmuposkytolpremiér
MikulášDzurindatým, eniektorýmnezávislýmposlancomponúka
spoluprácusvládnoukoalíciou,abytaknahradilstraty,ktorékoalícia
utrpelaodchodom„svojich¾udí“zposlaneckýchklubovSDKÚaANO.
Kúpysazväèšadaria,rezolútneniezaznievapraktickylenzo
Slobodnéhofóra,stranyzalo enejniekdajšímministromobrany
IvanomŠimkom.
Slogany,ktorévjúlivyprevádzalifilmovúnovinkuShreck2do
slovenskýchkín,lákalidiváckuobeczaklínadlom:„Shreckjespä.Ešte
zelenší,eštezábavnejší,eštelepší!“Ktovie,èinieèoztejto
„formulizácie“vnajbli šomobdobínebudecharakterizovadomácu
politickúscénuaniektorýchjejpredsta¬vite¾ov…Amo nojezbytoèná
asociáciaodkazujúcananemeckývýrazderSchreck(strach,des,
hrôza…).Napokon–veïu topoznáme–podstatnáèasvolièovverí,
eonlentakvyzerá,alesrdce,srdcemáuš¾achtilé.
:luciabrtková:zu4:

KeïFicovi,tomutobývalémuèlenovi
komunistickejstranyaSD¼niektovytkne, ejepopulista,
urazísa.
Èojevlastnepopulizmus?
Ficosapýta:„Jepopulizmus,keïhovorím,èosi¾udia
myslia?“Nie,populizmusjevravie,èosimyslíväèšina
avedie, ejetopritomblbos!Tentoveènezachmúrený
politikbezštipkyzmysluprehumorrozhodnepopulistom
je.Názory,ktoréhlásajehostranatoti niesú
konzistentnekompatibilnézo iadnymštandardným
politickýmprúdom.
Tvrdísa, ejesociálnydemokratzápadnéhostrihu.Kedysi
sámsebaprirovnávalkuG.Schröderovi(Pánbohnáspred
nímochraòuj!),èidokoncakTonymuBlairovi.Akbyale
bolskutoènýmsociálnymdemokratom,muselbynadšene
aplaudovavšetkýmetnickýmpo iadavkámSMK,
vzápadnejEurópesútoti právesociálnidemokrati
hlavnýmihlásate¾mimultikulturalizmuaobhajcamimenšín.
VmaïarskejotázkejealeFicotvrdýnacionalistaasvoje
preferencienezriedkazvyšovalajnaprotirómskejvlne.
Populárnesújehoverbálnevýpadyprotikorupcii.Zastáva
satrestusmrtiacelkovomávoblastibojaprotikriminalite
názoryblízkeskôrkonzervatívnejpravici.
Tak e,èojevlastneFicozaè?Médiáhopova ujúza
¾avièiara,aletaktosajavílenpreto,leborovnakoako
väèšinaobyvate¾stva,mánaekonomiku¾avicovénázory.
Socializmus,zakomplexovanýnacionalizmusaodporproti
zloèinutakbysadaliopísapoliticképreferenciekritickej
väèšinyslovenskýchobèanov.Zkonzervatívnehoh¾adiskaje
legitímnylenposlednýbod.
Ficotedanehlásato,èoje¾avicové,aleto,èochcepoèu
aspoò50percentplusjedenobèan.Niekedysazdá, e
rozhodnutiavcentráleSmeruvznikajúnazáklade
prieskumovverejnejmienky.Jedosmo né, eakbyna
Slovenskuzrazuprišieldomódyzen-budhizmus,Ficobysi
oholilhlavuasvojetlaèovkybyzásadneabsolvovalodetý
voran ovýchhandrách.
Jehoagendatakstojínatrochpilieroch:prvýmje
zakonzervovaniesociálnehoštátu,prípadnejehoïalšia
expanzia.Druhýmjepresadzovanienárodnýchzáujmov,ako
ichchápeonatretímbojprotikorupciiazloèinu.Keïsavšak
natietotripilierepozriemezblízka,zistíme, eideskôr
oprehnitédrevenéståpiky.
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Vylieèmechorémédiá
všaknemô upomôcanikjednému,anikdruhému.
Poni ovanie¾udskosti,prezentáciahlúposti,duchovného
prázdna,morálnejnízkostiavystavovanie¾udídosituácií,ktoré
navodzujúpudovéreakciesúpresnýmopakomkultúryakrásna,
ktorésúpodstatouoddychuazábavy.AjKòa koajRepèíkaich
PRoddelenianámpredávajúzhnitéjablkávkrásnych
celofánoch.Tým,ktorítoodhaliliu dávno,odkazujú, eajna
zhnitomjablkusadápouèi.Tojenielenurá ajúce,alejeto
provokácianajhrubšiehozrna.JOJaMarkízanáspokladajúza
zákazníkov,ktorívezmúvšetko,lebonaviacnemajú.
Takïalekoslovenskémédiáeštenezašli.Klamavedome
aotvorene,odpornostiprezentovaako iadanúzábavutosa
eštenikdynestalo.Jeseòroku2005jepretoprelomomvoblasti
slovenskýchmédií.Jeobdobímkrízy,ktorémô eviesklepšiemu
ajhoršiemustavuvbudúcnosti.Optimizmusbyvšakztejtovety
moholvanúlenvtedy,akbyinéskupinyspoloènostivykazovali
jasnéodmietnutietejtoprodukcie.Niejetovšaktak.
Nedávnosombolnastretnutí,kdesazúèastnilonieko¾ko
majite¾ovamana érovnajväèšíchfiriempodnikajúcichna
Slovensku.Nebudeteveri,aleajonidiskutovalioVyvolených
aVe¾kombratovi.Sodporom,nechuou,slamentovanímnad
stavomslovenskejkultúry.Medzipolievkouahlavnýmchodomsom
impolo ilotázku,èisiuvedomujú, eakdnesnaSlovensku
existujereálnasila,ktorámô etentotrendtelevíziízastavi,súto
oni.Staèí,abyodmietlizadávainzerciunasvojeprodukty
vèasoch,keïtelevízievysielajútietoprogramy.
Tichobolodlhéasmutné.

Najväèšiamocmédiínespoèívavtom, e¾uïompovedia,èosi
majúmyslie.Ichmocjevtom, enámstanovia,oèommáme
premýš¾a.Príklad.AkbytelevíziaJOJzaèalaodseptembra
vysielavzdelávaciusúa IQtestnárodaka dýveèeroèomby
smenaSlovenskupremýš¾ali?Zrejmeopozitívnych
azaujímavýchveciachaèastobysmesapritomnašlisrôznymi
slovníkmièiknihamivrukách.Oèomrozmýš¾ameadiskutujeme
dnes?Otrápnychkreatúrachzumeléhokontajneranazvaného
vilou.
TelevíziaMarkízadokoncaúplneabsurdnekvôlive¾mipodobnej
„kontajnerovke“BigBrotherstiahlazaujímavúapouènúsúa
Milionár.Reláciu,ktorádokoncaumo òovalavysokévýhry
šikovným,vzdelaným,rozumným¾uïom.Aumo òovalatoza
jasnýchanediskriminujúcichpravidiel.VBigBrotherjetonaopak.
Vyhrávasabezakýchko¾vekjasnýchpravidiel-povrchnos,
schopnospredasvojetelopredkamerami,umeléemócieavlastná
hlúpossúpriamnutnouvýbavou.
Mana mentytelevíziíuvedenietýchtoformátovzdôvodòujúsnahou
ozábavuaoddychprediváka.Otvorene,takétotvrdeniamusia
ka déhoslušnéhoauva ujúcehoèlovekaurazi.Za150miliónovkorún
Kòa koajRepèíknekúpilitietolicenciepreto, eideozábavu
aoddych.Ideimopeniaze.Prenichsútietorelácienajjednoduchším
spôsobom,akozaplnièonajviacvysielaciehoèasusèonajni šími
nákladmi.Kebyzatiepeniazerobilipôvodnúslovenskútvorbualebo
dokumenty,takbytýmnezaplnilianitretinuvsúèasnostiobsadzovaného
vysielaciehoèasuaaninastotinupozornostislovenskéhobulváru.
Tietotvrdeniasútie klamstvomajvosvojejpodstate.Oddychajzábava
súpotrebnéadôle itésúèasti ivota.Ajoddych,ajzábavavšakmusia
spåòanejakékritériá.Napríkladmusiaèlovekaodreagovapsychicky,
mentálne.Primitívneúlohy,ktorédramaturgiareláciízadávasúa iacim,

Médiásúdneschoré.Ochorelinanedostatoksúdnosti,slušnosti,sú
cynickéapohàdajúdobrýmvkusom.Ochorelipreto, esúbez
akejko¾vekkontroly.Liberálnyprístuppochopilipracovnícimédií
(nielennovinárivteréne)tak, emô uvšetko,preto etoje„princíp
slobodyslova“.
Ichchorobavšakniejevýnimoèná.Neinfikovali salenmédiáaich
zamestnanci.Infikovanájeceláspoloènos.Nedostatoketiky
aelementárnejmorálkyjevidnovspoloèenskýchelitách.
Podnikatelia,hereckáobec,umelci,politici,



akademicképrostredievšadesaomorálke
lenhovorí,aleve¾mimálosaòouajvskutoènostiriadi.
Jeseò2005takpredslovenskúspoloènospostavilavá nuotázku.
Chcemeïalejsledovarozširovaniechoroby,aleboaktívne
zasiahneme?Pochopíme, ek¾úèovésegmentyspoloènostitreba
lieèi,alebosazmierimesostavom, eka dýjechorý?
Mo nojedobré, eprávetelevízienámsvojouka dodennou
katastrofálnouprodukciouka dýdeòbudúnastavovazrkadlo.
Liekovnatentostavjeviacero.Postupnesaprebúdzalicenèná
rada.Jepravdepodobné, enevyhnutnýmipokutamipredra í
vysielaniekontajnerovýchbrakovnato¾ko, esavbudúcnosti
televíziámnevyplatí.Sledovanostie niejenatelevíziami elaných
úrovniachatakjemo né, epochopiaajinzerenti.Dobrébybolo
stmelivšetkoaktivityodporu,sformovadojednéhosilného
ainýmimédiamipodporovanéhobojkotu.Mo no...
Vka domprípadeèakanienakonanieinýchnikohoslušného
neospravedlní.Nesledova,nepísa,nereagovajelenprvým
zlogickýchkrokov.Realityformátdegradujúcidôstojnosèlovekaje
všakprílišvá navecnato,abyslušnýèlovekostallenpripasívnom
bojkote.
Médiásatoti dajúlieèi.Verte, eautorireláciesúnapriek
všetkýmdoterazmedializovanýmskutoènostiamtie len¾udia.
Potrebujúmapocituznaniaapocit, erobiadobrúprácu.Oni
dnespodvedomecítia, erobiaopak.Myimtovšakmusíme
poveda.Jasne,zrozumite¾neaslušne.Èímviackritikyaznich
vyplávajúcejhanbypocítia,týmväèšiašanca, esisvojuchorobu
uvedomia.
Písatrebanielendotelevízií.Písatrebaúèinkujúcim,kontaktova
autorovaspolupracovníkovrelácie.Anavyše,kritickéaprotestné
listymusiadostávaajgenerálnipartnerireláciíavšetky
ekonomickésubjekty,ktoréinzerujúpoèasvysielaniarealityshow.
Aknemajúkontroluvlastnéhosvedomia,trebaimpredstavi
korektívexterný.Nízke percentásledovanosti,mno stvo
negatívnychreakciíaohlasov,podanianalicenènúradutoje
všetkofajn.Dôle itéapodstatné.Pracovnícimédiíaichinzerenti
všakmusiapocíti, eexistujemasívnerozšírenýinýmorálny
model,vktoromichkonanievyznievakatastrofálne.
Médiábudúmocnéachorédovtedy,kýmimtodovolíme.Bez
èitate¾ov,poslucháèovadivákovmocnemajúastratamoci
nasledujúcastratusledovanostiichrýchlovylieèiajzchoroby
pýchy,arogancieacynizmu.Stratapocituobdivuvoverejnosti
asilnejúcipocitodmietaniaichpráceslušnouakultúrnouèasou
verejnostiproceslieèbyurýchli.
Akovšetkozléajkontajnerovéformátyvtelevíziisúvšaknanieèo
dobré.Lepšiujeseòsivysokoškolákhádamaninemohol ela.
To¾koèasunaštúdiumprikvalitnýchkniháchmutelevíziedávno
nevytvorili.Atonielenvskúškovomaleajpoèassemestra!
:michaldyttert:zud:

P.O.BOX1
Tentorokjenásstošesdesiat,
ktorísachcemestakvalitnými urnalistami.Zaèa
teóriou,nahliadnudohistórie,svojpostojupevni
dotykomfilozofie,aleajteológieèisociálnychvied.
Predovšetkýmsavšakmusíme„vypísa“.Pretosme
vymyslelizumag.ku.skvoformáteblogu.Písaotom,
èosadejevovnútri,aleajokolonás.Èosadejevo
vnútrinašejinštitúcie,aleajkdesiintímnevnás.
Niektorítovediapovedavoveršoch,iníkritikou.
Jednoidruhéjesprávne,aktobudesúèasne
konštruktívne,kultúrne,krásne.Tešímsa,keï
budememôcnazverejnenépríspevkydiskutova.
Dovtedyvyu imezverejnenéemailyanapíšmesi.
Smekomunitou¾udí,ktorímajúrovnakýcie¾.Je
dobré,aksanechámespozna.Vlastnýmportrétom,
sebacharakteristikou,zverejnenímsvojichkoreòov.
Akbynásmalo ivipísanie,budemepotrebova
priate¾ov,aleshlbšímivzahmi,akoichvidíme
vtelevíznychPriate¾och.Katedrovicachcelaby
odrazovýmmostíkom.Verím, ebudemasvoje
pokraèovanieposkúškovomobdobí,
niekedyvofebruári.
:peterolekšák:
//písanéprezumag.ku.sk







Dlhásukòa,bledélíèka,jednýmslovom…
…katolíèka.
Duch(n)oviny
Spustilidigitálnekresanskérádio
Vnovembrisazaèínadigitálnesatelitné
24-hodinovévysielaniekresanskéhorádia
Rádio7.Licenciunaòvaprílizískalaeseroèka
T.W.Radio,vktorejsúspoloèníkmislovenské
aèeskékresanskérozhlasovéspoloènosti
TransWorldRadio(TWR).Cie¾ovouskupinou
Rádia7budestrednáamladšiagenerácia.
(TSECAV)
BiskupivymenilivedenieRádiaLumen
VedenieRádiaLumenprešlopodstatnou
zmenou-riadite¾aKarolaOrbanavystriedal
prodekanTeologickejfakultyKatolíckej
univerzityJurajSpuch¾ákašéfredaktorku
AndreuPredajòovúDianaRauchová.„Zmeny
vyvolalizamestnanci,ktorídoterajšiemu
vedeniuvyjadrilinedôveru,“povedalbiskup
JánBabjak,poverenýKonferencioubiskupov
SlovenskastarostlivosouoRádioLumen.
(KN)
Vatikánnechcehomosexuálnychkòazov
Homosexuáli,dokoncaanití,ktorí ijú
vcelibáte,sau zakrátkonebudúmôcsta
katolíckymikòazmi.Keïpápe Benedikt
XVI.dokumentsosprísnenýmipravidlami
podpíše,moholbybyzverejnený
vpriebehubudúcichšiestichtý dòov.
VyšetrovateliaSvätejstolicebudúpoverení
inšpekciouv229seminárochvUSA.Zákaz
sanedotknetých,ktorísúu vysvätení.
(TASR)
Vatikán:Synodálniotcoviaschválili
22.októbrazávereènéposolstvo
11.riadnehogenerálnehozhroma denia
Synodybiskupov.Jehonázovznie
Eucharistia:ivýchliebprepokojvosvete.
BenediktXVI.zároveòmenoval
15synodálnychotcovzaèlenov
posynodálnejrady.„Eucharistianechje
stredobodomsúèasného ivotaCirkvi,ako
svetloazákladvbojiprotitienistým
stránkamsekularizácieasociálnej
nespravodlivosti,“uvádzasavPosolstve
SynodybiskupovBo iemu¾udu,ktoré
predstavili21.októbrapopoludnívo
Vatikáne.Posolstvoobsahuje26bodov,je
napísanésúèasnevpiatichoficiálnych
jazykochSynody.
Biskupizceléhosvetasapotakmertroch
tý dòochvo¾nýchdiskusiíaprác
vjazykovýchskupináchzhodlina
50zpôvodných280odporúèaní,
tzv.propositiones.Vzávereènejfáze
synodyicheštespracovalitak,abyichpo
sobotòajšomhlasovanívplénemohli
odovzdaSvätémuOtcovi,ktorýnaich
základepripravíposynodálnuapoštolskú
exhortáciu.
(TKBS.SK)

Upozornenie:Nasledujúcitextje
prudkoexpresívnehyperbolický,podanýsubjektívne,
venovanýerudovanýmrecipientom!
Akájealenaozajpravda?Nájdetesa,milédámy,
vjednejznasledujúcichprofilov?
A.Milé„katolíèky“: zopnemesiruky,napravímesisvojudlhúèiernusukòu,
abynámnebolonièvidie,troškusazhrbímevosvojomvyahanomsvetri,
abysmenelákalimu skéosadenstvotým,èomámemedzi¾avýmapravým
plecom,hlavunaklonímenatrištvrtenadvanásspoh¾adomupretýmdo
nebies,nahodímenevinnývýrazasvojumastnúhrivuprehodímeviaccez
tvár,abysmesabezbo nenevystavovalipokušeniamoènéhokontaktu
sopaènýmpohlavím.Nesmejemesanahlas,pôsobítovýstredne,lensastále
prívetivousmievame.VyjadrujemesavýluènecitátmizoSvätéhoPísma.
B.Miléèajky: dámesirukyvbokapodvedomesivyahujemetrièkonad
bruško.Napravímesisvojukrik¾avúminisukòu,abynámnebolovidnofarbu
našichspornýmnohavièiek,vystriemesatak,abysmesinevidelinanohy
atieloèkosipotiahnemetrošièkupod„výstrihoèièík“.Nezabúdamenato,aby
nebolivnedoh¾adneceléramienkanašejpush-upky.Hlavumiernezakloníme
anadvihnemezvodneoboèienakreslenéceruzkouasvlasmimetámezo
stranynastranu.Naoèinanesiemetapetudvojcentimetrovejvrstvy.Stálesa
smejemeapritomsapredkláòame.Radšejsanevyjadrujeme,
alešpúlimepery.
C.Milédrsòáèky: rukyzovriemevpäsabuchnemepostole,napravímesi
novémaskáèealeboširokérifleazakašemesisivétrièko.Podprsenkuani
nemusímenosi.Dámesidolušiltovkuapregelujemeje kanahlave.
Odporúèamegélomextrastrong.Hlavupredklonímeavra ednezdvihneme
¾avústranuhornejpery.Miestosmiechusigrgnemealebof¾usneme
(f¾usnú-produktslinných liazvspojenísostekajúcimhlienom,silným
ahanímvyvrhnemesmeromzústvon.pozn.autora).Slovnúzásobu
èerpámevseriáliSouthParkarozprávamev dy
scigaretouvústach.
D.Miléeny: rukysinechámevo¾ne,napravímesisvojuelegantnúsukòu
príjemnejfarby,vystriemesa,mysliacnasvojuchrbticu,aleajnavlastné
vystupovanievspoloènosti,hlavunosímerovno.Narovnámesisvetrík,
ktorývkusnezvýrazòujenašukrásnusiluetu.Vlasymámeumyté
aupravené.Èastosausmievame,priopaènompohlavísmestriedmejšie
anevynechávameoficiálnyaverejnýstyk(pozriprednáškyzopsychológie,
pozn.autora).Vyjadrujemesaslovníkomvhodnýmpre enu,ktoráje
jemná,tajomná,novedomásizároveòsvojejhodnoty.
Ktorámo nosjepod¾apredsedníèkyzdru eniaenskejidentity
aautorkyhorepísanéhoskvostutásprávna?
Rozuzlenievnasledujúcomèísle!Nenechajtesitoujs!
:mk:



RECEPTÁR
(mojaoddychôfka)

Jeoktóber,vbudoveškolyjemo nésizakúpiïalšíZumagamne
sanaskytámo nosvyplnijehonemalýpriestorsvojimi
gastronomickýmiúletmiainým.Akdovolíte,hneïvúvodebysom
sachcelpoïakovazadôveruaposkytnutýdetskýkútikredakcii
študentskéhoèasopisuZumag.Budemsasna inesklamasám
seba,alehlavnevásmojimilí.Vposlednýchvydaniachèasopisu
Zumagsomsavenovalštudentskýmreceptompodhlavièkou
“Receptár“,vktorombysommalpokraèovaiteraz.Nerádbysom
všakkládoldôrazlennapoh¾addokulinárskehozákulisiaštudenta
Katolíckejuniverzity.Vpravidelnejrubrikebysomsachcelsám
od¾ahèi,priniesmo nonieèovtipné,ajkeïsámvtipný
mnohokrátniesom.Vtipnevšakvyzerám.Vèerasompodlhejdobe
videlsvojevideozdetstva,kdesommalnasebekárovanú
flanelovúkoše¾uzakasanúdohnedýchgamašíznaèky„KamA “.
Sámsomsadobrezasmial.Prajemvšetkýmúspešnúprechádzku
zimnýmsemestrom,stretnemesavstredu.
:dp:

KUCHÁR
HORÍVÁMTO
Dnesbysmesaspoloènepokúsilionemo né.Ide
toti ove¾minároènýprocesnaèas,nonaprípravuve¾mijednoduchý
spôsob,akopotešispolubývajúcich,priate¾ku,rodièov.Staèínámnatojeden
peknýjesennýveèerstrávenývspoloènostisporáka,asamozrejme,hudby
pod¾avášhovýberu.Selekciahudbyjeprivareníve¾midôle itá.Akstesa
rozhodlivarinejakúrýchlovku,rozhodnedosvojhokazetovéhoprehrávaèa
nevkladajtepáskusmuzikouodMartinaKittnera.Odnervozitysavámroztrasú
rukyahlava,èooslabujevaševnímanieprivareníavašejedlostrácanakvalite
ka dýmvašimzásahomdojehoprípravy(napr.miešaním).Pretotrebazvoli
nieèorezkejšie.OdporúèamtitulNašarišskejsvadbe,volume5.
Eštepredtýmakosapustímedovarenia,z¾ahkasiobzriemesvojupostavu
vzrkadleazhodnotíme,èovari.Pokia¾savámnieèonezdá,pozritesaešteraz
samividíte, ejevšetkovúplnomporiadku.Vpadnutélícabyvšakveštili
nedostatoènýpríjempotravy,pretosasurèitosoutrebaobrátinanajbli šie
študijnéoddelenie.
Nebudemtodlhšietajidnesvarímery u.Ánopriatelia,toèou dlhéroky
(Rockysisuper)bolovašímsnom,sadnesstaneskutoènosou.Jeve¾aspôsobovako
pripravidobrúry u,noibajeden,ktorýbudevbudúcnostivyhovovaprávevám.
Ktomupotrebujeme:ry u,so¾,hrniec,kazetovýprehrávaè,vodu,šma¾ec(mas)
Postup:Vkuchynkenájdemehrniec.Aknenájdeš,ïalejneh¾adajpo ièajsi.
Dnopo ièanéhohrncazizbyè.412namastímešma¾comtak,abydobrebolo.Zapni
sporák.Zvo¾sisvojuplatnièkupod¾avlastnéhovýberuazapninanajvyššíprevodový
stupeò.Naplatnièkupolo vymastenýhrniec.Potom,akosašma¾ecvhrncirozpustí,
pridajdvaèajovéhrnèekyry e.Zapnikazetovýprehrávaèaobsahhrncakrú ivými
pohybmimiešajtak,abydobrebolo.Pomalejchvíliry uzalejaoštyristupnezní
prevodovýstupeòsporáka.Stíšhudbu.Svodounezabudnipridaly icusoli.Potomakosa
vodazhrncavyparí,malobybyvšetkohotové.Podávajèerstvé,pritomsanezabudni
usmieva.Pokia¾tikry inieèochýba,improvizuj.Nieèosavspoloènejchladnièkeurèite
nájde.Prajemdobrúchu.
NavašegastronomickézáitkyaohlasysatešíDuki.
:dp:

Minulývíkendsomsa
pokúšalzamyslienadprípravoujahodovej
tortyaznovasomskonèilprihydinových
párkoch(Hypernova,6,50Sk/100g).Nebolo
tovšakpoprvýkrát,èosomvpriebehu
svojhokulinárskehoprojektuzmenilplán
avšetkosiu¾ahèil.Nato,abysaznásstal
prvotriednykuchárik,musímevyzera
dôveryhodnenielendoma,aleivosvete.
Odkucháraodborníkasaoèakávahlavne
dôstojnos.Toudôstojnosoumámna
mysliváhuokolometrákaaoblétvary
tela.Netvrdímvšak, evyššiahmotnos
robízèlovekadobréhokuchára.Scitom
pretvorbutýchnajchutnejšíchjedálsa
èlovekmusínarodi.Niektodovienka
dostanecitprevýrobutých
najchutnejšíchzabíjaèkovýchklobás
ajaterníc,niektovarídobreguláš,inísú
VyVolení.Japeèiemakoslnkocelýdeò
anaveèerzhasnem.U nieko¾kýroksa
sna ímsvojukuchárskutechniku
vylepši,nozatia¾jevidieibazákladné
pokroky.Vèomsomvšakabsolútne
najlepší,jeradi¾uïomspostupompri
ichexperimentovanívoblastivarenia
týchnajkvalitnejšíchjedál.Somkuchár
bezèapice,avšakscertifikátom.
:dp:
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