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Milé deti,
Vítam vás v renomovanom časopise Zumag, ktorý získal mnoho
ocenení a ktorý si určite vy všetci kupujete. Som v prvom rade šťastný, že
ste si ho opäť kúpili. Ak ste si ho nedajbože zadovážili pirátskou cestou,
okamžite kontaktujte vašu lokálnu vrátničku. Čo ale čaká toho, kto si
tento časopis legálnou cestou kúpiť Nájdeme tu príspevky o plese KU,
ktorý bol toľko propagovaný. Môžete sa dozvedieť, že sa tam študenti
naozaj zabávali jedna báseň.
A keď už hovorím o poézii, nemôžem nespomenúť rozhovor s veľmi
významnou osobnosťou našej školy, ktorá sa uplatňuje aj v poetických
kruhoch. Tam je tento človek známy ako Ivan Baláž Kráľ (skratka: IBK),
a rozhovor s touto celebritou si môžete prečítať práve na stránkach
nášho časopisu. A aby tých celebrít nebolo dosť, nájdete tu aj niečo od
prodekana Petra Olekšáka či Antona Laučeka. Niektorí z vás si už určite
stačili všimnúť, že začalo pôstne obdobie.
V našom časopise (kde inde?) sa môžete dočítať aj o rôznych názoroch
na toto obdobie. A nesmieme zabudnúť na anketu o najobľúbenejších,
respektíve najneobľúbenejších vyučujúcich. A toto nie je všetko, čo robí
náš časopis atraktívnym! Čo je to ešte, na to prídete sami pri jeho
listovaní. Nezostáva mi nič iné, len zaželať vám veľa úspechov v tomto
semestri. Dúfajúc, že sa uvidíme aj v ďalšom ročníku za celú redakciu
pozdravuje

Dávid Juck
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Ak chce štát verejnoprávne
média musí na to vytvoriť
podmienky
Na FF KU si pripomenuli
patróna umelcov
Fra Angelica

V

„Keď lastovičky nemôžu
lietať“

P

resne tak znie názov
pripravovanej knihy Antona
Lau č eka. Román zo š kolského
prostredia zasadený do polovice 80.
rokov minulého storočia je založený
na skutočnosti. V ôsmich kapitolách si
budete môcť prečítať
o tvrdej, ale mnohokrát aj
o úsmevnej realite komunistického
režimu, o tom, aký bol jeho dopad na
výchovu a vzdelávanie stredoškolskej
mládeže. „Treba ukázať, aký vlastne
komunizmus bol, ako ničil človeka, ale
aj ako mu bolo možné, (a to najmä
s pomocou humoru), odolávať“,
hovorí o pripravovanej knihe Anton
Lau č ek. Materiál pre toto dielo
nazbieral v časoch, keď pracoval ako
u č iteľ na strednej š kole a ako
vychovávateľ na čiastočný úväzok
v domove mládeže Ružomberok.
„Začal som román písať už pred
desiatimi rokmi, musím to dokončiť,
kým nezabudnem, čo sa chcem do
textu vlastne dostať “, dodáva
Lauček.
Román je z troch štvrtín hotový a ak
v š etko pôjde, ako má, do rúk
verejnosti by sa mal dostať na jeseň
tohto roka.
Peter Kravčák

edecký ústav Ladislava
Hanusa (VÚLH) pri Filozofickej
fakulte (FF) Katolíckej univerzity
(KU) v Ružomberku a Univerzitné
pastoračné centrum Jána
Vojtašš á ka pripravili komornoduchovný program so spomienkou
na blahoslaveného Fra Angelica,
patróna umelcov. „Krása je vlastne
menom Boha,“ povedal vo
večernom vystúpení dekan FF KU
Imrich Vaško. S autorským čítaním
poézie a prózy sa k nemu pripojilo
desať študentov z Katedry
Slovenského jazyka a literatúry
a Žurnalistiky. V podaní siedmich
z nich zazneli akrostichy, kaligramy,
litánie a modlitbičky, ktoré pripravili
na hodinách slovenského jazyka
a literatúry. Zvyšní traja vystúpili
s dvoma básňami a jedným
prozaickým príbehom. Vystúpenia
študentov sprevádzal so spevom
A hrou na gitare Marián Baleja.
Súčasťou Dňa umelcov 2006 na FF
KU bola aj bohoslužba v kaplnke
svätého Alberta Veľkého.
Fra Angelico, vlastným menom
Giovanni z Fiesole, bol talianskym
ranorenesančným maliarom
a dominikánskym kňazom. Je
pochovaný v Ríme v Chráme
Santa Maria sopra Minerva. Za
blahoslaveného ho vyhlásil pápež
Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako
jeden z najvýznamnejších maliarov
florentskej skorej renesancie sa stal
patrónom umelcov.
Michal Lipiak
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viedol v pondelok 6. marca pred
študentmi FF KU v Ružomberku riaditeľ
SRo v Banskej Bystrici, Ján Melich, ktorý sa
vo svojej prednáške zaoberal
problematikou verejnoprávnosti.
Na stretnutí s poslucháčmi priblížil etapy
vzniku verejnoprávneho vysielania
v Európe. Poukázal i na dôsledky
duálneho systému rozhlasového
a televízneho vysielania. Spornými
dôsledkami tohto systému je podľa
Melicha napríklad unifikácia
programovej zložky či dominancia
a m e r i c k e j
f i l m o v e j
a televíznej produkcie.
Vo svojej prednáške Verejnoprávnosť.
Áno, či nie? upozornil na základné úlohy,
ktoré by mali plniť verejnoprávni
vysielatelia v Európskej únii. Tieto média
by sa podľa neho mali zamerať na
všetkých. „Nemôžu vysielať iba pre úzku
skupinu občanov. Mali by podporovať
vlastnú tvorbu,“ uviedol.
Riaditeľ SRo v Banskej Bystrici považuje
verejnoprávne média za alternatívu,
ktorá je založená na slobode výberu
každého jednotlivca. „Pred nami stojí
náročná úloha hľadať nové rozhlasové
formáty a formy. Rozdiel medzi
komerčnými a verejnoprávnymi
vysielateľmi by mal v obsahu,
vyváženosti, objektivite a spektre
informácii,“ zdôraznil.
V diskusii so študentmi sa Melich okrem
iného dotkol aj otázky platby
koncesionárskych poplatkov
a financovania SRo. Nevylúčil ani
možnosť podporiť najnovší návrh z dielne
strany Nádej, ktorú spoluzakladá minister
kultúry SR František Tóth. „Základnou
pravdou ale zostáva, že ak štát chce
verejnoprávne média, musí na to vytvoriť
podmienky,“ pripomenul.
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Michal Lipiak

KAJaL vydala zborník English is a key

D

vadsaťsedem príspevkov z oblasti jazykovedy a didaktiky anglického jazyka
a literatúry mapuje nový zborník English is a key. Zostavili ho Alexandra Bagiová,
Ján Kozoň a Dalibor Mikuláš z Katedry Anglického jazyka a literatúry (KAJaL)
Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku
Kniha vznikla z príspevkov, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii s rovnomenným
názvom. Podľa vedúcej KAJaL Aurélie Plávkovej má zborník poskytnúť akademickej
verejnosti prehľad v oblasti lingvistiky a didaktiky anglického jazyka.
English is a key je prvou publikáciou KAJaL. Jej vydanie finančne podporila FF KU.
Technicky ju spracoval Rastislav Galan. Zborník si môžu poslucháči, pedagógovia KU
i laická verejnosť zakúpiť na sekretariáte katedry za cenu 100,- korún.
Katedra plánuje v máji pripraviť ďalšiu konferenciu. O tom, s akým obsahom by sme
sa mali dozvedieť už v najbližších dňoch.
Michal Lipiak
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Obálka s podozrivým
práškom v univerzitnej pošte

R

užomberok – V stredu 22. februára
bola na rektoráte Katolíckej
univerzity otvorená obálka
s podozrivým bielym práškom.
Okamžite po tomto zistení bol privolaní
Hasičský záchranný zbor, ktorý túto
obálku poslal do Štátneho
zdravotného ústavu v Banskej Bystrici
na bakteriologickú expertízu. Ako
nám povedal prorektor Katolíckej
univerzity pre vedu a rozvoj prof. Ján
Kurucz, do dnešného dňa nebol tento
prípad orgánmi činnými v trestnom
konaní uzavretý a aj preto bude
verejnosť bližšie informovaná, až keď
sa tak stane.

Problémy na Katolíckej univerzite
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Verní naši čitatelia, redakcia študentského časopisu Zumag si
uvedomuje súčasnú zložitú situáciu v Katolí ckejuniverzite. Keďže mnohé
záležitosti ešte nie sú uzatvorené a zhromaždenie akademickej obce KU
k aktuálnym problémom sa ešte len chystá, rozhodli sme sa naše správy
o dianí v KU publikovať v nasledujúcom čísle. V ňom nezávisle,
objektívne zverejníme informácie z rokovania Akademického senátu
KU, správy o hlasovaní za návrh na odvolanie rektora KU Borisa
Banáryho, stanovisko veľkého kancelára KU Alojza Tkáča a stanovisko
Konferencie biskupov Slovenska.
Vaša redakcia

Filozofická fakulta
Katolíckej univerzity otvorila
počítačové kurzy

V

iac ako 800 vysokoškolákov sa
doteraz prihlásilo na
certifikované vzdelávacie kurzy
z informačných technológií, ktoré
otvorila Filozofická fakulta
Katol í ckej univerzity (FF KU)
v Ružomberku.
V uplynulých dňoch pre veľký
záujem študentov vykonali
dokonca dodatočný zápis.
Počítačové kurzy potrvajú
15 týždňov, pričom sa každý
týždeň uskutoční päť
dvojhodinoviek jednotlivých
kurzov v stanovených termínoch
a dňoch. Každý poslucháč sa
môže zapísať do jedného alebo
viacerých kurzov. Po absolvovaní
kurzu získajú jeho účastníci
certifikát o absolvovaní. Fakulta
študentom ponúka vzdelávanie
v praktickej zručnosti pri práci so
základnými užívateľskými
počítačovými programami, ako
napríklad - Microsoft Word, Excel.
V osobitnom kurze sa
vysokoškoláci naučia
profesionálne zvládnuť prípravu
prezentácií v programe Microsoft
PowerPoint, či ovládať digitálne
médiá. Skúsenejší užívatelia
počítačov sa môžu bližšie
zoznámiť aj s tvorbou
internetových stránok.

Na systematické vzdelávanie v informačných
technológiách fakulta vyčlenila a počítačmi
plne vybavila obnovenú poslucháreň Antona
Neuwirtha.
FF KU podľa slov jej prodekana pre financie
a rozvoj Petra Olekšáka záleží, aby boli jej
absolventi pripravení zvládnuť prácu
s počítačmi. V budove fakulty majú preto
vysokoškoláci k dispozícii počítače
i bezdrôtové pripojenie na internet.
V súčasnosti sa poslucháči učia v novej
budove, ktorej vybavenie i rekonštrukcia stáli
37 miliónov Sk.
V tomto roku chce fakulta svoje technické
vybavenie obohatiť o 60 až 100 nových
počítačov, ktoré nakúpia z úspešných
grantových projektov Európskej únie. Nových
20 os ob ný ch p oč í ta čov p ri b u dne a j
v špecializovanom masmediálnom laboratóriu
Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku.
(SITA,Michal Lipiak)
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Nám sa však podarilo zistiť, že
podozrivá obálka pochádzala
pravdepodobne z Francúzska.
Svedčila o tom predovšetkým znak na
jej prednej strane. Najprv ju prebrala
vrátnička na Filozofickej fakulte pani
Zita Bačkorová: „považujem to za
hnusný žart.“ Keďže obálka nebola
označená presným adresátom, ale
len ulicou a krajinou, poslali ju podľa
zaužívaného kolobehu na rektorát.
Tam obálku otvorili. Podľa zdroja, ktorý
si neželá byť menovaný v obálke bolo
vrecúško, v ktorom sa nachádzal
inkriminovaný prášok. Neobsahovala
žiaden list ani iný dokument.
V minulosti rozvírilo svetovú verejnú
mienku niekoľko prípadov zasielania
takýchto obálok. To, či ide o známy
mikroorganizmus antrax (baktéria
sneti slezinnej) ukáže spomínaná
expertíza. Na Slovensku sa však
podnes výskyt a šírenie antraxu
takouto formou nepotvrdil.
Peter Kravčák

Ospravedlnenie
V uplynulom, štvrtom čísle študentského
časopisu Zumag sa vyskytli tri čierne
plochy rôznych veľkostí. Ak ste si mysleli,
že ide o zámer redakcie príp. nejakú
súťaž, kontaktujte svojho psychológa.
V skutočnosti sa nám niekde do
tlačiarne dostal pomyselný tlačiarenský
škriatok, ktorý narobil takúto
nepríjemnosť. Pôvodným zámerom
bolo vytlačenie obrázkov
dokumentujúcich slová napísané
v texte. Chyby sa stávajú, a patrí
k slušnosti – priznať ich. Celá redakcia
Zumagu sa chce týmto spôsobom
svojim čitateľom za vzniknutú chybu
ospravedlniť.
Redakcia
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Mestská doprava: Ružomberčania
bud? mať opäť hlbšie do vrecka
Cena lístka stúpla o korunu, len korunu zaplatia
rodičia s deťmi za kočíky Ružomberok – Od
prvého marca platia Ružomberčania za jazdu
autobusom v meste o 1 Sk viac. Novú tarifu
prepravného schválili poslanci ružomberského
parlamentu Zmluvou so Slovenskou
autobusovou dopravou (SAD), a. s. Liptovský
Mikuláš o mestskej autobusovej doprave.
Zmeny cien však potešia rodičov, ktorí za
detský kočík s dieťaťom i bez neho zaplatia iba
korunu.
Vďaka poslancom sa cestovný lístok pre nich
zníži o 4,50 Sk za kočík s dieťaťom a za kočík bez
dieťaťa o 10 Sk v porovnaní s návrhom SAD.
V kategórii zliav vzrástla cena lístka
o 50 halierov. Riaditeľ dopravy SAD Jozef
Kendera povedal, že spoločnosť naďalej
zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov.
„Straty vznikajú z dôvodu regulovaného
cestovného, teda zliav, ale aj preto, že musíme
s autobusmi jazdiť aj počas nerentabilných
časov, večer a počas víkendov,“ vyhlásil
Kendera. Dodal, že ak sa cena nafty
nestabilizuje, SAD bude mať problém
investovať do obnovy vozového parku a ťažko
udrží súčasnú cenu cestovného.
(zn)

Ružomberčania od prvého marca pri ceste mestskou dopravou siahajú opäť hlbšie do vrecka.
Zvýšenie cestovného je však dobrou správou pre rodičov s deťmi, ktorým sa cena
prepravného, naopak, znížila.

Toky nie sú stoky!

L

iptov - Občianske združenie (OZ) Tatry z Liptovského Mikuláša a Centrum environmentálnych aktivít
(CEA) začali tento mesiac uverejňovať sériu článkov o ochrane krajiny a vôd. Záujemcovia nájdu na
internetovej stránke biospotrebitel.sk seriál príspevkov, ktorých cieľom je ukázať, akou zraniteľnou je krajina
a čo môže každý z nás urobiť preto, aby sa stala krajšou a ekologicky stabilnejšou. „Seriál je súčasťou
dlhodobej kampane OZ Tatry Toky nie sú stoky!, zameranej na občiansky aktivizmus a zodpovednosť ľudí
k miestnym vodným tokom a vodným zdrojom,“ informoval predseda OZ Tatry Rudolf Pado. Realizujú ho
vďaka finančnej podpore Regionálneho environmentálneho centra pre krajiny strednej a východnej
Európy a Global Environment Facility. Seriál, napriek názvu, nie je podľa Pada zameraný iba na
problematiku vody, ale sa venuje aj komplexnému pohľadu na krajinu a jej jednotlivé zložky. Objavia sa
v ňom informácie o nelesnej drevinovej vegetácii, inváznych rastlinách, ochrane pôdy či opis rôznych
aktivít prospešných pre krajinu.
(zn)
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Mladí olympionici budú obhajovať ľudské práva
Liptovský Mikuláš Už čoskoro sa v Liptovskom Mikuláši opäť po roku
stretnú mladí „olympionici“. Viac však ako fyzická aktivita bude na
Olympiáde ľudských práv (OLP) prevažovať intelektuálna príprava.
Počas dvoch finálových dní v Grand hoteli v Jasnej
bude
64 študentov z celého Slovenska riešiť prípadové štúdie a obhajovať
eseje pred odbornou porotou. V š etky majú spolo č ného
menovateľa, ktorými sú ľudské práva. Uplynulý mesiac prebiehali vo
všetkých krajoch Slovenska krajské kolá, ktoré rozhodli o tom, ktorí
študenti na celoslovenské finále postúpia. Ceny pre najšikovnejších
olympionikov sú lákavé. Traja z nich pocestujú na celosvetovú
konferenciu Medzinárodnej organizácie pre ľudské práva (ISHR) do
Frankfurtu nad Mohanom.
Ďalší piati pôjdu na seminár do bulharského mesta Primorsko.
Študentov motivuje aj mimoriadna cena
v podobe mesačného pobytu. Jej držiteľ strávi dva týždne
v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva a dva
týždne v Taliansku. Cieľom OLP pre študentov gymnázií,
stredných škôl a odborných učilíšť je aj tento rok budovanie
právneho vedomia u mladých ľudí. "Zároveň chceme
atraktívnou formou u č iť stredo š kolákov obhajovať
a presadzovať rovnaké práva pre v š etkých č lenov
spoločnosti a aktívne sa podieľať na jej vytváraní," povedal
nám autor myšlienky a predseda celoštátnej komisie Viliam
Dolník. Hlavnou témou aktuálneho ročníka je rovnosť

príležitostí a rodová rovnosť. Počas trojdňového celoštátneho
finále čaká na študentov množstvo zaujímavých hostí, ktorí im
svojimi skúsenosťami priblížia prácu v medzinárodných
inštitúciách a organizáciách zaoberajúcich sa rôznymi
formami diskriminácie a ochranou ľudských práv. OLP
vyhlasuje každoročne ministerstvo školstva a koná sa pod
záštitou podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny Pála Csákyho. Odborným garantom
podujatia je predseda správnej rady Nadácie za toleranciu
.
a proti diskriminácii - politológ Miroslav Kusý.
( z n a )
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Turisti hľadajú Báthoryčku

ribylina Alžbeta Báthoryová, opradená legendami
o krutosti a krvilačnosti, je v centre záujmu návštevníkov
Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Turisti navštevujú najmä
stredoveký hostinec, v ktorom filmári koncom vlaňajška
nakrúcali prvé scény do pripravovaného filmu Juraja
Jakubiska Love Story Bathory. Stavbu výlučne pre účely
nakrúcania postavili kulisári vedľa kostola v pribylinskom
skanzene. Ďalšie scény v ňom nakrútia na jar, no objekt
bude v skanzene stáť aj naďalej, aby ho mohli obdivovať
návštevníci. Informovala nás o tom riaditeľka Liptovského
múzea v Ružomberku Iveta Zuskinová. Turistov zaujímajú
najmä informácie o pripravovanom Jakubiskovom filme, ale
aj legendy o „krvilačnej“ grófke Alžbete Báthory.
Novovznikajúci najdrahší film v slovensko-českej produkcii
má, naopak, za úlohu ukázať bohatú Báthoryovú v novom
svetle ako obeť mocenských bojov prelomu
16. a 17. storočia. Nakrúcanie historického veľkofilmu
o šľachtičnej z čachtického zámku potrvá 68 dní a stáť bude
asi 10 miliónov eur. Scény do filmu budú nakrúcať aj
v exteriéroch v Čachticiach, v Čechách a na Morave.
Filmové úlohy v ňom majú mnohí významní slovenskí a českí
herci. Diváci uvidia napríklad Andreja Hryca, Bolka Polívku či
Lucku Vondráčkovú. Hlavnú postavu Báthoryovú stvárni
hollywoodská herečka Famke Janssenová. Brunetka
holandského pôvodu, ktorá od roku 1984 žije v USA, si zhrala
napríklad v bondovke Zlaté oko. Premiéra filmu Love Story
Bathory by mala byť v prvom polroku 2007.
(na)

Skautské múzeum sa rozšírilo
Niektorí merajú aj stovky kilometrov, aby videli jeho
zbierku.

R
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užomberok - Komornú výstavu výtvarných diel
Roberta Baden Powella, Ladislava Ruseka Šamana a Ľudovíta Mártona mohli milovníci umenia
obdivovať v ružomberskom Skautskom múzeu (SkM)
do polovice marca. Práce skauti vystavili v deň
9. výročia otvorenia SkM v stredu 22. Februára
v novootvorenej výstavnej sieni na ulici Bernolákovej
V Ružomberku. Ako uviedol správca múzea Václav
Rube š , náv š tevníci mô ž u obdivovať expozíciu
skautskej histórie v rozšírených priestoroch. "Chceme
sme takto uspokojiť najmä našich návštevníkov.
Mnohí merajú ďalekú cestu preto, aby videli našu
zbierku,“ povedal Rubeš. Skauti chcú podľa jeho slov
postupne spracovať jednotlivé historické úseky
v činnosti skautského hnutia na Slovensku. V minulosti
sa orientovali na medzivojnové obdobie, výsledky
práce zverejnili aj v skautskej tlači. Ružomberské
múzeum približujúce skautskú históriu je jediné svojho
druhu na Slovensku, podobné sú vo Viedni či
Maďarsku. Zbierkový fond tvorí za osem rokov jeho
existencie vyše 17-tisíc predmetov. Medzi nimi sú
napríklad skautské rovnošaty, krojové súčasti ako
klobúky, pí š ťalky, odznaky, ná š ivky. V zbierke
nechýbajú publikácie, poštové známky, fotografie či
kore š pondencia skautov. Medzi najcennej š ie
predmety v múzeu patria podľa Rubeša vzácne
magnetofónové nahrávky vodcu celosvetového
skautingu Angličana Baden Powella z roku 1920,
takmer sedemdesiatročný skautský kroj náčelníčky
katolíckych skautiek či zástavy z rokov 1921 až 1968.
(na)

Železnice budú modernejšie
Liptovský Mikuláš – Približne v roku 2010 by sa mali začať
modernizačné práce na traťových železničných úsekoch
V. eurokoridoru. Konkrétne ide o na úseky Liptovský Mikuláš Poprad Tatry, Poprad Tatry - Krompachy, Krompachy - Kysak
a Kysak - Košice. Ich celková dĺžka dosahuje podľa informácií
hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Nely Blaškovej asi 101
kilometrov. Rekonštrukciu budú financovať z peňazí Európskej únie
a zo štátneho rozpočtu. ŽSR v minulých dňoch vyhlásili štyri verejné
súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie pre
modernizáciu uvedených tratí. Súťaž sa dotýka zhotovenia
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné
povolenia, realizáciu stavby, výber zhotoviteľa, zámeru posúdenia
vplyvov na životné prostredie a výkon občasného autorského
dozoru. Kritériom hodnotenia ponuky bude podľa Blaškovej
ponúknutá cena. ŽSR od uchádzačov žiadajú tiež napríklad
zloženie zábezpeky, predloženie dokladov o výške obratu či
zoznam zmlúv o realizácii rovnakého alebo podobného projektu.
Uvedené úseky sú súčasťou V. eurokoridoru prechádzajúceho cez
slovenské územie. Na Slovensku je jeho súčasťou 536-kilometrová
trať z Bratislavy cez Žilinu a Košice až po Čiernu nad Tisou. Náklady
na modernizáciu odhadujú ŽSR na zhruba 2 mld. eur, práce chcú
ukončiť do roku 2020.
(na, SITA)
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Príjemné prekvapenie

Slovenský brankár nám nedal šancu."
Dvadsiaty druhý gól v reprezentácii
zaznamenal Szilárd Németh, hráč Racingu
Štrasburg. Na konečných 1:2 naopak
svojim premiérovým upravoval člen kádra
Austrie Viedeň, Jozef Valachovič. Francúzi
prehrali na Stade de France len štyri
zápasy! Naposledy v roku 2003 s Českom
0:2. Ich poslednú prehru vôbec im
pripravila reprezentácia Grécka na Euro
2004, keď v semifinále zvíťazili neskorší
Majstri Európy 1:0.

pták
Stranu pripravil Robo Lu

F

rancúzske víťazné ťaženie (17 zápasov
bez prehry) prerušili naši reprezentanti
v stredu 1. marca. Na Stade de France sa
odohralo priateľské stretnutie, ktoré naši
futbalisti dokázali doviesť do úspešného
konca. Pred 56 tisíc divákmi sa udialo veľké
prekvapenie, keď domáci v plnej sile
podľahli nekompletnému Slovensku
s Ružomberčanom Hajdúchom v bránke.
Práve on bol podľa domáceho trénera
Domenecha strojcom víťazstva,

Play off hokejovej
T-com Extraligy
V stredu 8. marca sa
začali stretnutia play off
hokejovej extraligy. HK
Dynamax Nitra si meral sily
s ôsmym tímom po
z á kladnej časti HK36
Skalica. HC Košice sa
stretli s úradujúcim
majstrom Slovanom
Bratislava. Po nečakane
hladkom priebehu
postúpili železiari celkom
zaslúžene do semifinále.
Tretí tím po základnej časti
HKm Zvolen nastúpil ako
favorit proti MsHK Žilina.
Vlci v doterajšej histórii
vyhrali len jeden zápas vo
vyraďovacej časti. Teraz si
n a p r a v i l i c h u ť
a Zvolenčanom
predčasne ukončili
sezónu. Dukla Trenč í n
b o j o v a l a p r o t i
Tatravagónke Poprad.
Prekvapenie sezóny z pod
Tatier pokračovalo
v kvalitných výkonoch
a zdolalo trojnásobného
slovenského majstra
v najrýchlejšom možnom
čase. Majstra spoznáme
najnesk ô r 21. apr íla .
O dva t ýž dne potom
nasleduj ú majstrovstv á
sveta v Lotyšsku.
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Osemfinále Ligy Majstrov

N

ajvýznamnejšia klubová futbalová súťaž vstúpila do svojej vyraďovacej fázy. Osemfinálové
zápasy priniesli niekoľko fantastických súbojov i nečakaných prekvapení. Podľa médií
v predčasnom finále vyradila po dvoch zodpovedných výkonoch FC Barcelona Londýnsku
Chelsea v súčte oboch zápasov 3:2. Juventus sa natrápil s Werderom Brémy, ale napokon gólom
Emersona v 88. minúte postúpil ďalej. Prekvapenie sa zrodilo na Anfield Road v Liverpoole.
Obhajca trofeje nestrelil Benfike Lisabon v dvoch zápasoch ani gól a musel sa so súťažou rozlúčiť.
V napínavom a vybičovanom dvojzápase vyradil Arsenal pusinky z Madridu celkovým skóre 1:0.
Madrid tak druhý rok po sebe nepostúpil ďalej ako do osemfinále. Po dvoch remízach bol napokon
šťastnejší Villareall, ktorý vyradil súpera Artmedie zo skupiny Glasgowských Rangers. Rozhodli o tom
dva strelené góly Španielov v Ibrox parku v Škótsku. Jednoznačne si so svojimi súpermi poradili
milánske AC a francúzsky Lyon. Bavori po prehre na San Sire dokumentovali svoju aktuálnu
niekoľkoročnú nemohúcnosť v európskych pohároch. Naopak Lyon len potvrdil fazónu
z posledných rokov a oplatil PSV Eindhoven minuloročné vyradenie z tejto súťaže.
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„Kde sa robí, tam sa aj pokazí, ale z chýb
sa dá poučiť“,
hovorí básnik a publicista, doktorand katedry
žurnalistiky Ivan Baláž Kráľ
Detstvo prežil na výšinách Šarišskej vrchoviny. Za
svoje prvé literárne počiny sa trochu hanbil. Preto
končili v odpadkovom koši, alebo v tom lepšom
prípade v zásuvke písacieho stola. Zaspával
s knihou v ruke a svetlo mu nadránom musela
zhasínať mama. Dnes už nemá na najlepšieho
priateľa človeka až toľko času. Jeho knižnica
i napriek tomu obsahuje približne 700 kníh. Mal
možnosť odísť do USA. Vybral si však Katolícku
univerzitu. Neľutuje to. Učí od svojich 19-tich rokov
a vzťah vyučujúceho so žiakmi považuje za
partnerský. Aj preto je na nich rovnako tvrdý, ako
sám na seba. Téma lásky je príliš osobná na to, aby
sa s ňou delil s verejnosťou. No niečo predsa len
prezradil.
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DETSTVO

RODINA

Vyučujúci i študent v jednej osobe, Ivan Baláž, vyrastal na východnom Slovensku.
Jeho detstvo sa spája s malebnou a poetickou dedinkou Ondrašovce.
Po krátkom zamyslení definuje toto obdobie v živote človeka slovom, niečo
krásne: „s hrou, radosťou i prvou láskou...“ V Ondrašovciach prežil prvé tri roky
svojho života. „V starostlivých rukách rodičov i starkých som vstúpil do modrého
sveta…“. K rodnej obci má vypestované silné puto. Prečo? „Tu spravodlivo spia
generácie mojich predkov. Tu je moje srdce i môj poklad.“ Prvý impulz k literatúre
dostal od starého otca. Celé hodiny mu predčítal a učil ho všakovaké
veršovačky. Už v 14 mesiacoch sa stal malou atrakciou, keď ich pochodujúc
spamäti recitoval.
Začiatky školskej dochádzky neboli jednoduché. Triezvo si na to spomína jeho
mama i prvá pani učiteľka. „Dieťa s bohatým vnútorným svetom má problém
písať takú triviálnosť akou je diktát.“ A čo teda robil, keď úspešne ignoroval azda
všetkými školopovinnými nenávidené diktáty? „Nuž všetci písali, iba ja som hľadel
von oknom a sledoval pomaly padajúce vločky.“ Počas týchto potuliek mysľou,
hľadiac von oknom z prešovskej základnej školy, kde neskôr sám učil, prišla na
svet prvá báseň. Bolo to v druhom ročníku. Keďže svetom poézie bol pomaličky
opantávaný, rozhodol sa spoznať ho viac. Navštevoval literárno-dramatický
krúžok, kde pričuchol k základom verša. „A pravdaže trochu som sa hanbil, že
píšem a tak moje počiny končili v koši, či ledabolo pohodené v zásuvke
písacieho stola.“

„Moji predkovia boli a sú osvietení ľudia. To prispelo
k môjmu slobodnému rozvoju, i k rastu
súrodencov.“ Ivan Baláž vyrastal v usporiadanej
rodine a priznáva, že mal šťastie na rodinné
zázemie a významnú podporu zo strany rodičov.
V dvoch vydaných zbierkach sa stretnete
s ilustráciami, ktoré pochádzajú z dielne jeho brata.
Grafik, športovec, cestovateľ, ale predovšetkým
študent súkromnej vysokej školy. Po kom zdedil toto
nadanie? „Tento talent v širšej rodine dospel
k akademickej úrovni, ale predčasne vyhasol
v podobe nebohého akademického maliara Petra
Baláža.“ Sestra, absolventka STU, pracuje pre
súkromnú bankovú spoločnosť. Popri
manažérskych povinnostiach, jej napriek nadaniu,
neostáva čas pre aktívne umenie. Básnik sa podľa
neho rodí z generácii a u nich je to jasné. Písal
prastarý otec, starý otec i stará mama. Taký malý
klan. Sklony k literatúre a umeniu majú v rodine.
Odtiaľ pramení aj kritika. „Prvým kritikom mi bola
rodina, učitelia... Dnes spolupracujem s viacerými
významnými osobnosťami, kam si často a rád
prídem po radu.“ V jednej zo svojich
mnohopočetných básni spomína, že sa cíti byť
obmedzený výchovou. Na prvý pohľad zvláštny,
pre niekoho možno nepochopiteľný symbol, ktorý
sa však dá globalizovať na viacerých členov
spoločnosti. „Dobre vychovaný človek
s bremenom vedomia tradície, to dnes nemá
ľahké, lebo nará ž a na neférovosť, nízkosť
a zadubenosť ľudí. Často i tam, kde to nečaká.
Potom sa pristihne pri myšlienke, že sa prispôsobil
a toto zistenie je pre mňa bolestivé.“

ŠTUDENTSKÉ ČASY
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„Priemyslovka bola pre mňa školou života.“ Gymnaziálna matematika, fyzika,
statika, hory výkresov, noci trávené výpočtami a rysovaním, navrhovanie
a projektovanie stavebných konštrukcii. To sú školské útrapy, ktoré formovali
mladého básnika. „Ale aj osobnostné zrenie, lásky, bolesti i sklamania.“ Počas
stredoškolských štúdii mal knihomoľské obdobie. „Mama mi pravidelne o 4:00
vypínala nočnú lampu, lebo knihy som priam konzumoval a ráno som musel
vstávať do školy.“ I napriek tomu alebo aj vďaka tomu zmaturoval
s vyznamenaním. Nastúpil na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, ale vydržal asi
mesiac. „Jednoducho som to zabalil.“ V nasledujúcom roku pokračoval vo
vysokoškolskom štúdiu na Univerzite Komenského. Podľa vlastných slov, práve tu
našiel viacero „geniálnych osobností.“ Predovšetkým vyučujúcich, vysoko
vzdelaných a scestovaných ľudí, ktorí ho formovali. „Nemôžem nespomenúť
rytiera Doc. Jozefa Kočíka, spriazneného s rodinou mojej mami. Študoval v Lille,
Štrasburgu i Ríme... Naučil ma porozumieť nielen filozofii, ale i pohľadu na svet
a ľudí okolo. Cítim sa byť jeho žiakom. Snažím sa priblížiť k odkazu, ktorý zanechal
skromný a skutočne učený pán, komunikujúci v 14 jazykoch, dialektoch.“ V tom
čase dostal ponuku pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v zahraničí, ale:
„zbabelo som cúvol.“ Počas štúdii spoznal množstvo priateľov, ktorých označil za
zaujímavých. Veľa spolu diskutovali, stretávali sa, polemizovali, dišputovali. „Tu
spadá aj obdobie tvorby v klube „Ryba v stene“, čo bol skutočný
„underground“. Spoločne trávené večery, filozofické, teologické, politologické,
literárne dišputy a autorské čítania položili základ k neskorším vlastným poetickým
večerom. Práve tu za sprievodu hudby prezentoval verejne svoju tvorbu
predovšetkým v kruhu priateľov. Sem patria i poetické večery na malej scéne

v DAD-e... Rád spomína na letmé ale rázne
napomenutia svojho rodáka Doc. Imricha Vaška,
vtedajšieho vedúceho katedry Slovenského jazyka
a literatúry na Prešovskej univerzite, ktorý ho neraz
správne nasmeroval a smeruje po dnes.
Predov š etkým „ ako radca, duchovný priateľ.
Ochotný poradiť, povzbudiť a nasmerovať nielen na
pôde poetického klubu FF-KU, ktorý mu pomáham
viesť.“

SÚČASNOSŤ

POÉZIA

Otvorene priznáva, že na scéne KU sa ešte neprejavil. „Skôr sa
snažím pochopiť súčiastky stroja a vidieť v ich fungovaní živý
organizmus. Neskromne - prispieť svojou čiastkou.“ Žurnalistika je
plynulým nadviazaním na predchádzajúce roky strávené
s perom v ruke. Nechýbalo veľa, a Ivan Baláž, by na univerzite
nepôsobil. „V čase, keď som bol prijatý na KU, dostal som
dvojročnú zmluvu v USA. Priznám sa, bola to ťažká voľba, ale
svoje rozhodnutie neľutujem. Nepochybujem, že by sa mnohí
rozhodli inak.“
Katolícka univerzita je podľa neho mladou a ešte stále sa
formujúcou pôdou. Má v š ak š ťastie na schopných
a pracovitých ľudí, ktorí ju ťahajú a udávajú tak rázny tón jej
napredovania. „V krátkom horizonte od založenia, sa vďaka
kvalitnej
pedagogickej i manažérskej práci vykonalo
nesmierne mnoho. Myslím si (napriek otrepaným názorom), že
iné univerzity nemajú tak silný rozvojový impulz.“ To, či tento
impulz budeme rozvíjať a posúvať ďalej záleží na študentoch
a pedagógoch. „Kde sú ľudia, tam sú problémy, ale každý
problém je riešiteľný. Kde sa robí, tam sa aj pokazí, ale z chýb
sa dá poučiť. Stačí vôľa napredovať. Neustrnúť, neuspokojiť
sa, nestagnovať.“ A ako prežiť v džungli menom škola? „Jeden
z mojich pánov profesorov nám raz povedal: „Urobte
si kamarátov zo školníka, vrátnika a kuchára a o svoju kariéru sa
nemusíte báť“, zároveň dodáva: „Organizmus tvorí množstvo
údov a každý z nich plní svoju funkciu. Symbióza je ideálny
prístup.“
Tak ako pre mnohých, aj pre Ivana Baláža je budúcnosť
neznáma. Vie však, s čím sa mu ňou bude kráčať ľahšie. „Nad
budúcnosťou vždy visí otáznik. Kto videl svet, nezabudne naň
ani na samote. Môj život bol a bude boj motívov. Chcel by som
písať, lebo písanie sa stáva zmyslom môjho života.“ Univerzita
sídli v centre dolného Liptova. Z úst zúčastnených znejú slová
pochvaly, i horkosti na mesto s ružou v erbe. „Ak si odmyslíte
neodmysliteľné akcidenty (hmm...), ostane vám kus histórie.
Keď som prišiel na Oravský zámok privítali ma slovami: „Vitajte
na zámku pána Baláža.“ Áno, ako som povedal svojmu
priateľovi a kolegovi (Jurajovi Považanovi) cítim sa tu byť
„trochu doma“. Liptov i Orava majú čosi z atmosféry Šariša.“

Podľa básne Múza, kde rovnomenné abstraktum spomína
„nechcel som ju - odstrkoval dlaňami“, usudzujeme, že sa svojmu
básnickému nadaniu najprv vzpieral. „Áno, rovnako ako som
odstrkoval múzu, ma spočiatku iritovali insitné poznámky kritikov za
teoretické chyby. Dnes už nikomu nemusím dokazovať, čo viem.
Rokmi mám vytvorený vlastný slovník, spôsob (integrovaná
asonancia...) i pravidlá. I tie porušujem. Napriek všetkému chcem
ostať poeta natus.“ Múza je bytostne spojená s jeho životom.
Považuje ju za boží impulz. „Bez nej by som to už nebol ja.“ Tvorba
básnika nie je jednoduchá. U Ivana Baláža môžeme hovoriť
o vnútornom trení, akomsi boji. „V ňom sa spája živel básnika
a vyrovnanosť vedca.“ Píše vždy a všade. Niektoré básne vznikajú
v okamihu, ako by mu ich niekto nadiktoval, iné si žiadajú dozrieť.
„Pravidlo (ani železné) ma neprinúti inak cítiť. Píšem, ako cítim
a vedomie, že si to môžem dovoliť ma oslobodzuje.“ K literátom
a umeniu všeobecne neodmysliteľne patrí kritika. „Každé
vyjadrenie hovorí viac o kritikovi, o jeho (ne)schopnostiach, ako
o autorovi diela. Kritika mi povie, kde (na akej méte) učený kritik
ustrnul v poznaní veci. Priznávam, niekedy je to zábavné. Na druhej
strane, kto neprešiel tortúrou teórie, nemôže brať vyššie napísané
za návod. Aby som sa mohol hrať, musím poznať pravidlá hry.
Opodstatnená, konštruktívna kritika je vždy na mieste. Pomáha
napredovať.“
Podarilo sa nám zistiť, že už onedlho by mala byť zbierka Ivana
Baláža bohatšia o ďalšiu publikáciu. „Nová kniha je vcelku
dokončená. Ešte je treba čo-to doladiť. Všetko sa bude odvíjať od
prístupu sponzorov. (Tých nikdy nie je dosť.) Nebude to monolit. Sú

ZÁĽUBY
„Napriek životu v meste, som stále chlapec z hôr. Tu všetko
prehovára svojou rečou. Hlboké doliny, úrodne rovne,
zalesnené kopce... Ak mám čas, snažím sa ho tráviť tu v rodných
hrudách.“ Najlepšie si oddýchne v prírode a jej spojitosti so
športom. V zime - bežky, v lete túry a nekonečné potulky.
Rovnako dôležitým je pre študenta doktorandského štúdia aj
výtvarné umenie. Dokonca sa sám venuje hlineným plastikám.
S umením súvisia aj ďalšie koníčky a záľuby. „Myslím si, že to čo
najlepšie reprezentuje konkrétne obdobie je hudba. Klasika,
folk, jazz... si ma dokážu podmaniť a vytvárať vo mne nové,
netušené obzory... Úplne nový svet som objavil, keď som sa na
VŠ venoval klubovému filmu... Lásku k dejinám, ktoré (o.i.)
v súčasnosti študujem, v sebe nosím od malička...“. Básnik
v sebe nezaprie poetickú dušu ani pri téme životných radostí.
„Minule, asi pred 10 rokmi ... (smiech) som priateľom povedal,
že sa už neviem tešiť, len ak z radosti iných a potom z takých
triviálnosti, akými sú padajúce lístie na jeseň, z oblohy obsypanej
hviezdami, z vetra, ktorý strapatí vetvy stromov, jarného slnka,
ktoré prebúdza k životu ...“
K vysokoškolskému štúdiu patrí čítanie. Povinné i dobrovoľné.
Básnici, ž urnalisti, ľudia pracujúci so slovom to majú
takpovediac v rodokmeni. Inak sa to odzrkadlí na ich kvalite.
„Čítanie? Hmm, okrem množstva študijnej literatúry a skrípt...
som rád, ak sa naskytne chvíľa, kedy si môžem slobodne zvoliť,
čo si prečítam. Moja osobná knižnica obsahuje vyše 700
kvalitných zväzkov. No dnes sa zväčša orientujem na poéziu.
Najčastejšie čítam, keď cestujem. Vo vlaku...“ No a keď si k
nemu prisadnete do kupé, čo bude aktuálne držať v rukách?
„Nedávno som dostal knihu „Angličtí metafyzičtí básníci“ (1.pol.
17. stor.), v preklade Zdenka Hrona...“

rozprávali sa: Jana Jurčišinová a Peter Kravčák

ON
Nemá žiadne motto ani životnú filozofiu, podľa jeho slov sa dá
vytušiť, že v jeho postavení to ani nejde. Žije pre okamih, niekedy
sekundu, pre večnosť.
„Básnik je ako vietor.
Nenechá sa spútať,
nemô ž ete ho uväzniť
v definícii.“ Ako to už
mnohokrát uviedol
V interview: „Som
presvedčený, že jediné
čo skutočne „vlastníme“,
sú naše vzťahy s ľuďmi
okolo. Ich kvalita odráža,
akí sme.“ U Ivana Baláža
je to osobná prísnosť
a sebakritika. Spisovateľ
sa podľa jeho slov
vnímať v „nadrozmernej veľkosti“, lebo práve vtedy skončil. Musí
byť k sebe tvrdý a aj keď to navonok nie je vidieť, má byť svojim
prvým, i posledným kritikom. „Ak sa mi niečo nevydarí, som na seba
ako pes. Myslím, že rovnaké nároky kladiem na ľudí okolo. Čo tí, ktorí
ma nepoznajú nesú ťažko, alebo to vnímajú ako pýchu, či hrdosť.“
A práve tak niekedy pôsobí na študentov s ktorými prichádza do
styku. „Na študentov som rovnako náročný, ako na seba. Raz
opustia vystreté ramená, či ak chcete - krídla univerzity. Aby prežili,
musia byť pripravení. Snažím sa im odovzdať, čo som sám prijal, ale
i nenapodobiteľný kus seba. Mnohí to cítia a tí, čo to nechcú prijať...
Nuž, tým pomôcť nedokážem.“ Učí od 19-tich. Aj preto považuje
vzťah pedagóga a študenta za partnerstvo.
Neobvykle pôsobí jeho druhé priezvisko, ktoré je cieľom
zvedochtivosti. „Meno (pseudonym) Kráľ mám po mojej mame.
Nebohý starý otec Bartolomej a ujo mi ho prenechali, keďže nimi
táto prastará rodová línia („ z Michael Kráľ vocatam“) vymrie (po
meči).“
Priame odpovede na dve otázky sme z neho nedostali. Neresti má
každý, aj sebavedomý doktorand žurnalistiky. „Ak mám hovoriť
o nerestiach, potom musím mlčať. To, čo je možné zverejniť,
nemôže byť neresť. Ale mám ich dosť.“
Láska? Citlivá téma, ktorú si väčšina prirodzene - chráni. Mladého
človeka sa však spýtať musíte. „Pre mňa veľmi osobná téma. Vážim
si a chránim svoje súkromie a tým i súkromie iných. Chcem len
povedať, že byť milovaný pre mňa znamená milovať. Kto chce
vedieť viac, prečíta si moje knihy.“
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Plesali „ s nesmiernou radosťou“

U

niverzitný ples Katolíckej univerzity privítala
25. februára Veľká dvorana Kultúrneho domu
Andreja Hlinku v Ružomberku. Po piatich mesiacoch
príprav sa podarilo zorganizovať spoločenskú udalosť,
ktorá nadlho zostane v mysliach zú č astnených.
Už desiatky minút pred siedmou hodinou večer sa
v chladnú a intenzívnym snežením poznačenú sobotu
začali schádzať plesaniachtiví účastníci v Kultúrnom
dome v Ružomberku. Dámy nahodené v spoločenský
šatách, na mnohých hlavách vlasy poznačené rukou
šikovného kaderníka, na tvárach stopy po maskérke. Páni
v sakách s kravatami, sem-tam motýlik, botasky
vymenené za spoločenskú obuv. Každý sa mal na čo
pozerať už v rade na šatňu, kde si chcel odložiť svoju
bundu či kabát.
V poradí piateho univerzitného plesu sa zúčastnilo
približne 350 zábavychtivých, z čoho bolo približne 310
študentov alebo ich partnerov, aj z mimo univerzitného
prostredia. Prvý ples v roku 2001 sa konal v jedálni
Katolíckej univerzity (dnes jedáleň Filozofickej fakulty),
druhý v roku 2002 v Papierniku. O rok neskôr, rovnako ako
aj v roku 2004, hostila plesajúcich študentov športová hala
Koniareň.
Zábava sa začala s takmer polhodinovým meškaním, čo
si však väčšina z prítomných nestihla poriadne ani
uvedomiť. Krátko po pol ôsmej ples otvoril dekan
Filozofickej fakulty doc. Imrich Vaško slovami, „plesajte
s nesmiernou radosťou“. Úvodnú reč pridal aj prorektor
pre zahraničné vzťahy a mobility KU Dalibor Mikuláš.
Následne moderátorská dvojica ve č era Janka
Graňáková a Martin Lipták uviedli úvodné tanečné kolo,
ktoré otvorili profesionálni tanečníci Gabriel Pinteš
s manželkou pochádzajúci z Liptovského Hrádku. V tejto
chvíli už nič nestálo v ceste za zábavou pre samotných
zúčastnených. Do tanca im hral ružomberskí Dj Michal
Martvoň a i keď mnohé skvelé hudobné vychytávky
chýbali a niektoré skladby sa zopakovali viackrát,
tanečná hudba sa z reproduktorov šírila neustále.
Usporiadatelia si dali záväzok, že počas každej prestávky
v tancovaní pripravia pre hostí malý program. Splniť sa im
ho podarilo veľmi dobre a ešte v jarej zábave vystúpila
účastníčka súťaže Slovensko hľadá SuperStar Zuzana
Cibová, ktorá zaspievala tri chytľavé hity, počas ktorých
nezostal parket prázdny. Neskôr sa predstavil aj
tohoročný semiinalista Slovensko hľadá SuperStar Mikuláš
Bocko. Kultúrnu vložku s nádychom stredoveku do
programu vniesla skupina historického šermu Taurus
z Turian. Traja páni a jedna dáma predviedli na parkete
niekdajšie živé spôsoby boja o ruku vyvolenej slečny, za
čo si vyslúžili veľký potlesk.
Starí harcovníci v účasti na univerzitnom plese týždne
dopredu upozorňovali na potrebu sebazásobenia
stravou počas dlhej noci. V základnej cene pre študentov
399 korún bola večera, prípitok a stôl plný koláčov,
slaných chuťoviek, minerálok a pár fliaš bieleho
s č erveným vínom. Obsah stola nám vedúci
organizačného tímu Michal Lipiak ohodnotil na približne
dve stovky. Ak neviete, čo ste pili (alebo čo pili účastníci)
v prípitku, tak vedzte, že išlo o Vermuth s citrónom. Hlavné
menu obsahovalo kuracie prsia plnené šunkou a syrom.
Prílohou boli polovičné porcie ryže a hranolčekov spolu so
zeleninovou oblohou. Celá hodnota hlavného menu
bola v hodnote 225 korún. Noc, ktorá pre mnohých
skončila až v skorých ranných hodinách, však vyžadovala
väčší prísun poživne pre zábavou zapálených mladých
ľudí. To však evidentne nikomu problém nespôsobilo,
pretože už pri príchode a predovšetkým v priebehu plesu
sa mnohí vytratili, aby následne prišli s plnými rukami
koláčikov, chlebíčkov či nápojov s rôznym
percentuálnym obsahom alkoholu. Organizátorom
nemožno v tomto smere nič vyčítať.

Sála zhltla podstatnú časť zo 160-tisícového rozpočtu. Naviac, cena za
študentský ples bola pre mnohých študentov síce vysoká, no na druhej
strane prijateľná. Za plesy sa v súčasnosti platí spravidla cez tisíc korún na
osobu, čo by si už takmer žiaden študent zrejme nedovolil. Za zmienku určite
stojí aj finančný dar od sponzora v hodnote 15-tisíc korún, čo výrazne
pomohlo naplniť rozpočet. Celkové náklady dosiahli 158 tisíc korún a ak
vám vychádza, že zostal nejaký zvyšok, nemajte obavy. Za to málo čo
prevýšilo si realizačný tím v zložení Michal Lipiak, Michal Vrták, Zuzana
Žáková, Katarína Potocká, Jozef Matz a Martin Lipták doprial zaslúženú
večeru. V rámci propagácie a tlače tombolových lístkov spolupracoval aj
Vincent Bocko.
V ďalšej časti plesu vystúpili skupiny Intensive Voice a End of line. Počas
prípravy článku sme sa stretli s kladnými i zápornými reakciami na
účinkovanie End of line na plese. Určite však treba povedať, že vyhovieť
všetkým sa nedá. Realizačný tím sa držal predovšetkým rozpočtu, ktorý bol
smerodajným pre výber hostí. Ako dodal Michal Lipiak z ceny vstupného
neboli krytí hostia ani účastníci programu. Počas celého programu sa
predávali dvadsaťkorunové tombolové lístky. Dovedna sa ich predalo za
viac ako 25 tisíc korún a bolo veru o čo hrať. Hlavnou cenou bol Notebook
IBM v hodnote 30 tisíc korún, televízor a víkendové trojdnie v Ríme, ktoré
venovalo UPaC. Za zmienku stoja aj ďalšie ceny ako darčekové koše,
poukazy na večeru v reštauráciách, poukazy do vizážistických štúdii,
permanentka na lyžovačku, poukazy na nákup kníh, rýchlovarná kanvica,
MP3 prehrávač, poukazy do svadobného salóna, lístky na finálový večer
Slovensko hľadá SuperStar, predplatné Ružomberského hlasu, torta
a mnoho ďalších väčších i menších drobností. Súčasťou bola aj dražba
tisíckorunovej obloženej studenej misy, ktorú si kúpil prorektor Dalibor
Mikuláš, aby ju následne venoval jednému zo stolov.
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O pohodlie účastníkov sa staralo šesť kuchárov, 15 čašníkov, ktorých počet
sa po večery zredukoval na päť. O bezpečie, predovšetkým pred
neželanými návštevníkmi, dbali dvaja esbeeskári. Aj keď krátko pred
koncom plesu vnikol do sály hlúčik podgurážených mužov, nestihli
výraznejšie narušiť priebeh celej akcie. Priebeh podobných udalostí býva
spojený aj so stratami na vybavení, čomu sa teraz podarilo úspešne vyhnúť.
Preto štyri rozbité poháre a jedna váza nemohli narušiť sled udalostí.
Súčasťou bolo po prvý raz vyhodnotenie víťazného páru plesu. Najväčšie
sympatie si u neznámej poroty získala absolventka FF KU (výtvarná výchova
- náboženská výchova) - Renáta Antalíková s priateľom Juliánom Pirohom.
Milým gestom bola možnosť zakúpenia až šesťdesiatich ruží, ktoré mohli páni
venovať počas večera svojej partnerke. Jedna porcia jedla bola
pripravovaná špeciálne pre zúčastnenú s „bezlepkovou diétou“.
V posledný víkend fašiangov ukázali študenti Katolíckej univerzity dva
významné fakty. Vedia sa vynikajúco zabávať aj podľa spoločenského
bontónu. A čo je možno ešte dôležitejšie, našla sa hŕstka odvážnych, ktorá
dokázala celú túto akciu zorganizovať a ukočírovať až do zdarného konca.
O tom, že atmosféra bola vynikajúca svedčí aj skutočnosť o rozpŕchnutí sa
posledných plesajúcich krátko pred šiestou hodinou rannou. Ako
poznamenal dekan Vaško, ktorý vytrval až dokonca, bolo to akurát načas,
aby stihli prvú nedeľnú omšu.
Peter Kravčák
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Pôst na Katolíckej univerzite
Pred niekoľkým dňami sa Popolcovou stredou skončili fašiangy
a začalo pôstne obdobie. Čas, kedy sa môžeme viacej zahĺbiť do
svojich duší. Máme sa pokúsiť počúvať Boha viac ako inokedy, aby
sme boli pripravený vnímať silnejšie jeho opätovnú veľkonočnú smrť
na kríži a slávne zmŕtvychvstanie. V našej univerzite sú ľudia, ktorí
vnímajú pôst veľmi silno, ale aj takí, pre ktorých nič neznamená. Preto
sme sa pokúsili v ankete osloviť niekoľko študentov, aby nám priblížili
svoje prežívanie pôstneho obdobia. Pár slov o svojom pôste nám
napísal aj dekan Filozofickej fakulty Imrich Vaško.
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Anketa medzi študentami
„Pôst prežívam ako každé iné obdobie, veľmi ho nevnímam, aj
keď Popolcovú stredu rešpektujem, ale 40 dní sa tým neriadim.
Takže ani predsavzatie si nedávam. Aj keď mám kamarátku, ktorá
cez pôst nikdy nejedla sladkosti. Síce som ju obdivovala, že to
vydrží, no nikdy som ju nechápala, prečo to vlastne robí. Ak sme
jedli niečo sladké my v partii, nebolo nám veľmi príjemné, že ona
„slintala očami“, tak radšej vždy odišla. Viem, že to je o odriekaní,
ale určite by Pán nechcel, aby sme sa vtedy stránili svojim
blízkym.”
D.P., žurnalistika
„Keď sa povie pôst, v prvom rade
mi napadne slovo modlitba
a úvaha. Nejaké prehodnotenie
môjho života. Posledné roky som
ho ani tak nevnímala, preto ho
chcem teraz prežiť naplno. Možno
aj takým odriekaním, ktoré mi síce
ťažko padne, ale aj tak. No musím
povedať, ž e som zatiaľ ani
poriadne nezačala.”
A. L., náboženská výchova nemecký jazyk

„Toto štyridsaťdňové obdobie prináša niečo pre telo aj pre dušu. Je to výhra.
Mne to prináša niečo úžasné, viem sa zbaviť aj toho, čoho by som sa za
normálnych okolností nezbavila a viem, že to niekomu pomôže. Vždy sa snažím
pre niekoho to obetovať. Každý rok mám nejaké záväzky. Bola som
vychovávaná, aby som sa aspoň cez veľký týždeň niečoho zriekla. Niekedy sa
mi podarí dodržať predsavzatie, no je potrebné sa mi v tom ešte
zdokonaľovať.”
T.O., náboženská výchova - nemecký jazyk

„Pôst vnímam ako veľmi dobrý a vhodný č as na
prehodnotenie života a vzťahu k Bohu. Neopakovateľné
obdobie, kedy sa môžeme všetci zamýšľať nad hlbokou
nášho vzťahu k Bohu. Tentokrát som si dal predsavzatie, že sa
zameriam na hlbšie ukončenie dňa. Na to, aby som Bohu
dostatočne poďakoval za prežitý deň.”
Róbert Slotka, kaplán
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„Pôst je pre mňa nielen zriekanie sa mäsa, ale aj istých
privilégií, na ktoré som si zvykol a bez ktorých si neviem
predstaviť život. Denne sedím niekoľko hodín pri počítači, tak
sa to usilujem trocha obmedzovať. Mäso aspoň na
Popolcovú stredu a Veľký piatok nejem. Zatiaľ sa mi darí
obmedzovať čas strávený pri počítači a jedlo obmedzovať
až tak nemusím, keďže som na internáte a tam je dostatočný
pôst.”
P.M., Filozofia

„Pôstne obdobie neprežívam nijako neobvykle. Nakoľko je školský rok, robím veci, ktoré
sa nedajú zanedbať. Len sa tento čas snažím prežívať pokojnejšie, aby to nebol taký
zhon, ako vždy. Snažím sa viac uvedomovať veci, ktoré robím a menej hýriť. Nechodím
na zábavy. Predsavzatie som si dal, ale len také maličké. Pokojnejšie žiť a venovať sa
viac modlitbe. Zatiaľ sa mi celkom darí. “
Mikuláš Bocko
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Dekanovo pôstnoslovie

Dôstojne.

„

Duchovne.
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Katarzne.”

„Už šiesty rok uvádzame s poslucháčmi Katedry

slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v spolupráci s vedeckým
ústavom Ladislava Hanusa FF KU v na š ej
univerzitnej kaplnke sv. Alberta Veľkého v stredu
o 21:00 h cyklus Krížové cesty v slovenskej
a svetovej literatúre, ktorý tohto roku zavŕšime
Krížovou cestou Jeho Svätosti Benedikta XVI., prvý
raz uskutočnenej
v Rímskom koloseu vlani vo Veľký piatok 2005.
Zas a znova sa ponáram do úžasnej knihy nášho
Svätého Otca (Josepha Ratzingera): Cesta
veľkonočným tajomstvom, čo som si zakúpil tiež
pred rokom nielen na veľkonočnú kontempláciu
tajomstva Krista a Cirkvi.
Múdry Pastier a Pán prebýva na Petrovej loďke
navždy. Jeho súčasný nástupca a lodivod
s katedrou a trónom Božieho milosrdenstva
povzbudzuje nás, sprevádza a pobáda k odvahe,
aby sme sa premieňali v „evanjeliový
radikalizmus“.
Je to náročná meditatívna lektúra vedúca
k tajomstvu. Nerúťme sa za novým
technologickým a konzumným, v mnohom
brutálnym a pažravým vekom, lež plne sa
otvárajme týmto ratzingerovským exerciciám,
čerpajúcim posilu z večna evanjeliových právd:

„Boh je veľkodušný a ak úprimne pozeráme na náš
život, vieme dobre, že ak sme niečo zanechali, on
nám to skutočne stonásobne vráti. On sa nedá
prekonať vo veľkodušnosti. Nečaká až na budúci
život, aby nám dal náhradu, stonásobne viac nám
dáva už teraz, i keď tento svet zostane svetom
prenasledovaní, bolestí, utrpení.“ Azda ešte to, že
žijem svoj ťažký čas. Máme pracovať na vlastnej
spáse spoločne so spásou druhých, od drahých,
najbližších, blízkych, po všetkých bratov a sestry.
Intenzívne sa modlím za mojich mŕtvych (rodičov
a predrahú manželku Zuzanu) a veľkú rodinu
živých (syna i súrodencov, vrátane vás, mladých
na Katolíckej univerzite v tomto skvelom meste s
ružou v erbe, učiteľov, pracovníkov, kňazov...)
Slovom za spásu ľudí vôbec.”
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Imrich Vaško, dekan Filozofickej fakulty
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Včom možno tkvie zvýšenie úrovne
našej katedry a školy

N

eviem, či táto téma je skôr o vedení a prednášajúcich
našej fakulty alebo o samotných študentoch. Hlavná
otázka znie: Ako zlepšiť úroveň vzdelávania a tým prispieť
k lepšej pripravenosti študentov (budem sa dotýkať hlavne
žurnalistov- nemyslím doslovne) na profesiu, ktorú si vybrali?
Je potrebné vyvinúť násilný nátlak na študentov, aby sa naučili
všetko, čo sa im prednáša
Telesne trestať alebo vylúčiť študentov, ktorí si robia ťaháky,
radia, alebo odpisujú
Telesne trestať prednášajúcich, ktorí sa celým srdcom nevložili
do svojho predmetu
Vyhrážaním donútiť vedenie, aby urobilo rekonštrukciu
predmetov na základe zjavných potrieb študentov (alebo, čo si
všimnú sami, napríklad, keď si kliknú na zumag.ku.sk a dodajú si
pár rokov pri pozeraní na hrúbky študentov vo svojich článkoch)
Ako sami vidíte, problém je oveľa širší a ani jeden z
ponúknutých možností ho nerieši.
O čo vlastne ide? Ide o eliminovanie zbytočných predmetov,
o inšpiratívnejšie prednášanie a v neposlednom rade o snahu
nás samotných študentov, bez ktorej sa nič nepohne. Ale ako
povedal jeden všemúdry politik: „Kde je vôľa, tam je cesta.“

Zbytočné predmety

U

rčite je namieste poďakovanie vedeniu našej katedry, že
sa už urobila aká- taká zmena v tomto smere. Odpadli
teologické predmety, hoci všetko to asi študentom
vynahradí Iskrová, ktorá chce vedieť aj to, čo si asi práve Boh
myslí.
Zaujímavé ale je, že hoci je Katolícka univerzita otvorená aj
nekresťanom- teda aj takzvaným kresťanom, ateistom,
satanistom, atď. odbor žurnalistiky ešte aj v štvrtom ročníku je
obohatený o predmety, ktoré spomínaným skupinám
spôsobia zvýšenie krvného tlaku- spiritualita katolíckej
žurnalistiky, katolícke tlačové agentúry, dejiny katolíckej
žurnalistiky (hoci profesorka Serafínová pre tentokrát
popustila opraty), internet ako nástroj evanjelizácie alebo
práca v katolíckych periodikách.
Ďalej mi nejde do hlavy obsah predmetov zo slovenčiny,
okrem toho, že dnes si z nich nič nepamätám- morfológia,
syntax, lexikológia, ortoeopia, štylistika. Je ich mnoho a do
života nás nenaučili nič a hlavne nie to veľmi potrebnégramaticky správne písať, štylizovať, atď.
Ku jazykom sa nejdem veľmi vyjadrovať, pretože aj študenti
študujúci špeciálne jazyky sú toho názoru, že rozprávať sa
nau č íte v cudzine alebo samou č ením- č ítaním,
prekladaním.
Päť predmetov z filozofie je tiež pomerne dosť, ale urobili sa tu
už tiež zmeny- vypadla obávaná Metafyzika a Filozofická
antropológia.
Dalo by ešte veľa čo povedať, ale hlavné je, že sa robia
zmeny a je mi ľúto, že nebudem prváčka o pár rokov.

Prednášky a prednášajúci
Úroveň prednášajúcich stúpa, čo je veľmi pozitívne. Horšie však je, že
málokedy počet titulov a skúseností sú zárukou kvalitného vyučovania.
Najprv by sa patrilo definovať, čo si pod kvalitným vyučovaním
predstavujem. V prvom rade prednášajúceho, ktorý vie učivo podať tak, že
jeho prednáška obsahuje potrebné informácie, ktoré následne aplikuje do
praxe. Nie je nudný, používa príklady a rôzne dynamiky. Nie je čisto formálny,
ale vie si študenta získať a strhnúť pre daný predmet. Ten potom rád urobí
veci na vysokej úrovni.
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Snaha študentov
Tej môže byť veľmi nápomocný prístup
predná š ajúceho. Ak š tudent rád chodí na
prednášky, má toho človeka rád, ak vie, že sa mu to
zíde a vidí, že ho prednášanie baví, oveľa radšej
spolupracuje.
Je tu ale jeden problém - má sa prednášajúci za
každú cenu snažiť, aby kontroloval prácu svojich
študentov na prednáškach, dával im úlohy a počas
skúškového eliminoval akékoľvek snahy
o podvádzanie alebo to nechať na svedomie
študenta? Veď v konečnom dôsledku si aj tak špiní
len do vlastných topánok. Neviem, ale myslím, že
mnohí prednášajúci vo svojej „dobrote“ umožňujú
odpisovať alebo málo vyžadujú. Naozaj neviem,
koho brániť, koho haniť. Viem však, keby sme sa my
študenti snažili byť viac spravodliví, bolo by to na
prospech všetkým.
Všetky tri spomínané oblasti idú ruka v ruke a ich
dodržovanie môže pomôcť ku pozitívnemu rastu na
našej fakulte a katedre.
Monika Kureková

Typom takýchto géniov sú Mgr. Michal Dyttert a doc. Imrich Jenča.
V ankete na pár desiatkach žurnalistov sa potvrdil tento fakt. Doteraz
spomínam na prednášky Dytterta. V bodoch nám vysvetlil teóriu, dal do ruky
kameru a šlo sa točiť. „Napíšte stand up, VO, mikrofón do ruky
a povieme si, čo bolo zlé, dobré.“ Dal nám pocítiť, že na to máme, že sme
schopní a my sme mu to len radi potvrdili:) A veľmi rád si s nami zahral aj PC
hry.
O Jenčovi platí to isté. Asi by vedel aj z receptu na bábovku urobiť
trhákovú prednášku. Študenti ďalej ocenili osobnostný prínos
Zasepu, ktorý nám okrem kroviek a klobások rozdáva aj seba.
Človek si uvedomí, že nie je nemožné byť dobrý, poctivý
A zároveň úspešný . Na rebríčku kvalitných prednášajúcich ešte
figurujú mená ako Holeštiak a Lauček. Prínos vidia aj
v prednáškach Považana, Kolkovej a Tušera.
Ostatní by sa mali zamyslieť nad efektívnosťou svojho predmetu,
či spôsobom jeho podania.

Ľud verzus Alma Mater

M

ožno sa vám bude zdať, že niečo podobné tu už bolo,
no v iných podmienkach a v inom čase. Nechcem
nikoho uraziť, možno len niekomu otvoriť oči. No určite
budete súhlasiť, že s novou budovou univerzity chytila nový
dych aj kultúra odievania. Konečne odzvonilo teplákom,
papučkám, hrnčekom a všetkým vychytávkam módy
domáceho oblečenia, ktoré ste vy, milé slečny, často
nechali na sebe aj pri vstupe na akademickú pôdu. Akosi ste
zabúdali, že za dverami na konci chodby, sa už nachádza
(pre nás š tudentov) posvätná akademická pôda,
kancelárie našich vyučujúcich a napokon aj vaši spolužiaci,
S nesmelo upretými pohľadmi na vašich príťažlivých telách.
Ja viem, že bývanie v internátnej časti zvádza k lenivosti
(sama som tieto priestory okupovala celý prvý ročník).
Nie je však zámienkou k tomu, aby sme zabúdali na
primerané oblečenie. Prezentuje nás predsa na verejnosti
a v neposlednom rade tým robíme meno aj našej Alma
Mater. A tá by pre nás nemala byť ľahostajná.
Jana Šopová
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Úvaha o šťastí

Riziká krčmových športov

Ľudia sa už od pradávna zamýšľali nad šťastím. Čo to
vlastne je, odkiaľ sa vzalo, či niekde nerastie, aby si ho
mohli natrhať a či niekde netečie, aby si aspoň pár
kvapiek nabrali. A zamýšľali sa aj nad tým, či vôbec
existuje.
Pravda je taká, že ten kto ho má dosť, si ho neváži a keď
šťastie odíde tvrdí, že neexistuje. Niekto ho možno hľadá
celý život. Šťastie je veru vrtkavé, raz je tu a potom zas
tam. Je prelietavé ako vtáča, krehké ako snehová
vločka, krásne ako lupeň kvetu a vzácne ako soľ. Darmo
ho hľadáme vo veľkých veciach. Šťastie sa skrýva
v maličkostiach. V milom úsmeve, v nežnom pohladení,
či vo vrelom stisku ruky. V slnečných lúčoch, aj
v kvapkách dažďa, v zostupoch aj pádoch, vo
zvítaniach aj v rozlúčkach. Šťastie sa kúpe v slzách a suší
v úsmeve, drží v dlaniach, schováva v srdci. To z lotérie je
prchavé, neskôr po ňom zostane len prázdne miesto.
A vždy chýba niečo, čo ho zaujme. Sú ľudia, ktorí ho
hľadajú na lúke, v kominárskom plášti alebo v sieťach
z pavučín. Každý však svoje šťastie nájde inde. Možno
v krásnych svadobných šatách, možno v habite,
možno vo vojenskej uniforme alebo bielom lekárskom
plášti. Šťastie sa neskrýva vo veľkých výhrach, ale
v malých prekvapeniach. Je pravda, že niektorým
k šťastiu veľa netreba. Majú rodinu, sú zdraví a žije sa im
v pohode.

Musím sa priznať, nie som práve športový typ. Obľubujem
najmä „krčmové“ športy. Ktosi sa ma raz opýtal, či to znamená
pitie, fajčenie, nadávanie a bitky s inými prítomnými. Nie,
neznamená. Pretože som zistila, že je tu obrovská medzera vo
vzdelaní mládeže, pokúsim sa ju týmto príspevkom vyplniť.
Krčmové športy sú príťažlivé tým, že pri nich zbytočným
pohybom nestratíte svoj ťažko získaný „pivný mozoľ“
(vysvetlivka pre tých, ktorí sa nevyznajú v krčmovej
problematike: kocky na bruchu vypestované č astým
dvíhaním pivného krígľa), ak ste metlák, nepokazíte si účes
a metlák-nemetlák, dokonca si nepodráždite svoje umelecky
nikotínom zanesené čierne pľúca. Ani pri nich nemusíte veľmi
ostro vidieť a dokonale udržiavať balans. Hoci v záujme svojho
zdravia by ste mali.

Niektorí prítomní nemusia oceniť, keď im šípka vletí do hlavy
alebo, ešte horšie, do piva a celé športovanie by sa mohlo
zvrhnúť na vyššie spomenutý zápas bez pravidiel a nočný
orientačný beh dedinou či mestom.
Ako som už prezradila, prvým z tejto kategórie športov sú šípky.
Vcelku pohodlná hra snažíte sa hádzať šípky tak, aby ste
netrafili niektorého z bojovných mrzútov. Keď nie ste na rade,
nenápadne sa opierate v niektorom tmavom kúte.

Niekomu zas nestačia renomované univerzity, vysoké
platy ani dovolenky na opačný koniec planéty. Čím viac
majú, tým viac chcú. Nič im nie je dosť. Možno sú šťastní,
ale len navonok. V skutočnosti zostávajú otrokmi vo
vlastných palácoch, spútaní vlastným bohatstvom.
Šťastie si treba vážiť. Je ako motýľ, ktorý sadne na kvet,
zatrepoce krídlami a už ho niet. Kedy sa zasa vráti, nikto
netuší.
Pri niekom šťastie stojí celý život, pri inom sa len otáča. No
kto si myslí, že ho nájde len tak pohodené na lúke
a čakajúce práve naňho, mýli sa. Nedá sa vyhrať, ani
kúpiť a predsa každý vie, že má veľkú cenu. Nik vám ho
nedaruje zabalené v škatuľke ani vám ho nenaservírujú
na tanier. Neskrýva sa v korunách stromov ani na dne
oceánov. Nikto ho nikdy nevidel ani nepočul, nik ho
aspoň na chvíľu nepodržal v ruke.
No napriek tomu existuje. Každý ho musí nájsť v sebe
samom, vo svojom vnútri. Ak ho chcete. musíte preň
jednoducho žiť. Nezahrávať sa s ním, lebo to nie je
hračka, ale tá najvzácnejšia vec.
Lenka Chladoňová

.
Vyhráva ten, kto vydrží najdlhšie.
Ďalším obľúbeným športom je biliard. Je dokonca populárnejší
ako šípky. Mám podozrenie, že je to tým, že aj hobit s tágom
v ruke vyzerá nebezpečnejšie ako hobit so šípkou v ruke. Opäť
platia tie isté pravidlá ako pri šípkach. Aspoň v tom človek
.
nemá zmätok.
Ďalej tu máme kolky. Pravdupovediac, nepatria medzi moje
obľúbené športy. No na druhej strane, aspoň sa pri nich zahrá
celá krčma. Princíp je stále ten istý vydržať čo najdlhšie. Veď
tie agresívne bojové jedince to po čase prestane baviť, aj oni
sú len ľudia, aj oni musia myslieť na svoj pivný mozoľ...
A nakoniec je tu môj najobľúbenejší šport stolný futbal (Dušan
Pe3čko vraví, že sa to volá aj kalčeto, ale aj na fotke vyzerá
ako zbojník, tak neviem, či mu mám veriť). Očami sledujete
loptičku, nedívate sa okolo seba, a keď vás začne chytať
panika, vždy je tam niekto, kto vám výkrikom: „Trim še stola!“
dodá odvahu, že je tu niečo pevné, niečo, čoho sa môžete
chytiť. A keď sa začnú hrať kolky... máte aspoň na čo vyskočiť.
A preto, milí mladí študenti, skôr ako vojdete do krčmy,
uvedomte si, že je to nezdravé prostredie. Ľudia tam pijú,
.
fajčia, nadávajú. a športujú.
Gabriela Malastová

Prišiel na psa mráz alebo pád Slovenskej
pospolitosti - NS

Nie, nie som heterosexuál

J

eden príbeh o ľudskej hlúposti...

Treba nástojčivo odsudzovať skutočnosť, že homosexuálne
osoby boli a sú predmetom zlovoľných prejavov a násilných
akcií. Podobné správanie si zaslúži odsúdenie od pastierov
Cirkvi, kdekoľvek by bolo zistené.“
Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby 10, Vatikán,
1986.
Som lesbička…“
Zaujímalo by ma, aké by boli reakcie okolia, ak by som sa
verejne priznala k tomu, že moja sexuálna orientácia „nie je
v poriadku“. Nie, nie som lesbička, ale ak by som bola?
Odmietali by ma? Odsudzovali? Ukazovali na mňa prstom?
Zaujali ma reakcie študentov tejto univerzity, ktorý reagovali na
článok Homosexualita.
No, zaujali… Pravdu povediac, skôr pobúrili. Ako môže niekto
povedať, že homosexualita je choroba, že vzniká výchovou do
troch rokov, že deformuje človeka? Ako môže niekto
homosexuála prirovnať k alkoholikovi, alebo k vrahovi?
Nerozumiem tomu, ako môže byť ľudské zmýšľanie také
obmedzené? Schovávať sa za oficiálne vyhlásenia cirkvi,
nemať vlastný názor. Áno, študujem na Katolíckej univerzite. Ale
to neznamená, že som obmedzené teliatko bez vlastného
postoja.
Tváriť sa a dokonca tvrdiť, že Nás (skvelých kresťanov, ktorí žijú
usporiadaný život), že nás sa to netýka. Samozrejme, že sa nás
to týka. Ak žijete na nejakej inej planéte, alebo v inej dimenzii,
prosím...
Pokojne sa tvárte, že ste mimo...
Ale ak žijete na zemi, týka sa vás to. Týka sa to nás všetkých.
Mám niekoľkých kamarátov, a tí svoju orientáciu priznávajú.
Nie verejne, pretože vedia, ako by ostatní reagovali. Ale
skupina blízkych ľudí o nich vie, že so ženou sa za ruku nikdy
držať nebudú. Sú to tí najlepší ľudia, akých poznám. Nikdy
nebudem mať pocit, že sú „hriešni“, že sú „zdeformovaní“,
alebo snáď „chorí“. Nikdy svoje myslenie neobmedzím na: „len
my sme tí normálni.“
Homosexuáli sú súčasťou našej spoločnosti oddávna. Už z Ríma
je homosexualita známa (hoci aj vtedy bola považovaná za
čosi nečisté). Aj medzi zvieratami sú známe prípady
homosexuálneho nažívania. Len my, ktorí máme mať ROZUM sa
tvárime, že je to zvrátené. Najradšej by sme boli, ak by z našej
spoločnosti vymizli, ak by odišli niekam, kde s nimi nikto nepríde
do styku, aby sme o nich nemuseli počuť, aby sme o nich
nemuseli hovoriť. Aby sme mohli opäť raz tváriť, že sme „šťastná
milujúca rodinka“.
Spamätajte sa! Svet nie je čiernobiely, nič nie je dobré a zlé.
Homosexuáli sú medzi nami a snažia sa žiť svoj život, tak ako my
všetci. Hoci niekedy im ho len sťažujeme.
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P

resne 1. marca 2006 odzvonilo extrémisticky
orientovanej politickej strane, ktorá do povedomia
spoločnosti vstúpila ako organizátor viacerých
nacionálne ladených protestných akcií.
Najvyšší súd Slovenskej republiky týmto spôsobom
definitívne potvrdil, že spoločnosť si neželá, aby na
našom území „vyčíňali“ ultranacionalistické strany
podobného razenia.
História vzniku a smerovania tohto združenia hovorí, že
jej stúpenci sa organizovanejšie prejavili už v roku 1995.
Do združenia Slovenskej pospolitosti odvtedy prúdilo
stále viac a viac mladých a vzdelaných ľudí, ktorých
charakterizovalo silné vlastenecké zmýšľanie.
V posledných rokoch Slovenská pospolitosť
nezdružovala len pronárodne orientovaných mužov,
pridali sa k nim
i mnohé ženy. Na verejnosti vystupovali v notoricky
známych „čiernych rovnošatách“, ktoré uhladenosťou
a uniformitou nápadne pripomínali „mundúr“
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Pohotovostných jednotiek Hlinkovej gardy. „Stádovitosť
A extrémna náklonnosť k vodcovi“ zase podvedome
odkazovali na správanie sa elitných nacistickogardistických špeciálnych jednotiek SS, Gestapa alebo
príslušníkov nemeckej domobrany. Členovia hnutia na
masových mítingoch radikálne odsudzovali význam SNP,
hrdo sa hlásili k veľkým mužom slovenského národa (Štúr,
Tiso, Hlinka), prechovávali hlboké sympatie
k vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi.

Okrem extrémnych podôb „velebenia“ už spomenutých osobností
výstredne poukazovali na problémy, ktorých vznik podľa ich vyjadrení
podmienilo konanie súčasnej vlády (rozmáhajúca sa „maďarizácia“,
„cigánske príživníctvo“, nefungujúce reformy i vstup Slovenska do
Severoatlantickej aliancie či Európskeho spoločenstva).
Silnejúce zoskupenie požiadalo o oficiálnu registráciu politickej strany
v minulom roku. Ich požiadavke Ministerstvo vnútra SR vyhovelo, preto
Slovenská pospolitosť - Národná strana začala figurovať na zozname
slovenských politických strán od 18. januára 2005.
Svoj majestátny pochod po uliciach slovenských miest si však po
spomínanom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR Slovenská pospolitosť - NS
nezopakuje. Takisto nebude figurovať na zozname volených politických
strán v tohtoročných predčasných parlamentných voľbách, pretože
bude rozpustená. Jej politická činnosť je podľa vyhlásenia najvyššieho
súdu
v rozpore s Ústavou SR. Slovensko týmto rozhodnutím konečne uzavrelo
jednu z „nelichotivých“ kapitol a nachádza sa o krôčik bližšie
k dodržiavaniu ľudských práv a slobôd v pravom zmysle slova.
Marica Okálová
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Smer-SD neurobil prakticky žiadne zmeny. Akurát neposlušný
Bohumil Hanzel, ktorý verejne chváli premiéra, bude musieť
odísť. Monika Beňová už o parlament záujem nemá, pretože
úrovňou nechce klesnúť pod ministerský post.
Slobodné fórum pohltilo málo percentuálne strany a herca
Mareka Ťapáka. Čierny kôň volieb ide zdá sa razantne za
kreslami na Hradnom vŕšku. Ich bývalý, „ukrivdený“ člen
a spoluzakladateľ si naplnil ambíciu. Misia 21 konečne naplnila
Šimkov sen byť lídrom v politickej strane. Ten ďalší o parlamente
spolu s ňou ale nemá ružové vyhliadky.

Blížia sa voľby, občan je v ohrození

Tie má naopak František Mikloško, ktorému reálne hrozí
zvolenie do parlamentu po piatykrát. Jeho domovská KDH sa
rozhodla ísť do kampane v čase vtáčej chrípky s bocianom
Kristiánom. Inak žiadna výrazná zmena, len kresťanské ženy
majú ťažké srdce na svojich „nadriadených“ pánov.

O tri mesiace pôjdu Slováci opäť k urnám, aby si zvolili vládu na
najbližšie štyri roky. No..., možno štyri. A či to budú urny volebné
alebo pohrebné, to tiež nikto negarantuje. „A to tu už ako vážne
nikto nič negarantuje?“, hovorí sa v jednej reklame.
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Ešte v januári tu existoval klasický slovenský koalično opozičný
súboj, netradičná vládnuca trojka s podporou kadekoho a za
čokoľvek. Neštandardná bola aj opozícia, ktorá mala síce jeden
podľa nich ušľachtilý cieľ, odvolávať a odvolávať. Cesty k nemu
však viedli po rôznych chodníčkoch. Ťahali dokonca za jeden
povraz, ale každý iným smerom.
A tak prišla pomoc z vnútra. KDH zložilo vládu a pripravilo
pred č asné bahno pre v š etkých politických ž urnalistov,
komentátorov, sociológov, psychológov, ratingové a výskumné
agentúry, PR oddelenia, skrátka všetkých, ktorí majú niečo do
činenia s našou politickou scénou. V tomto bahne si budú doslova
hovieť. Topiť sa bude občan volič.
Boj o jeho hlas, a teda približne 230 korún zo štátneho rozpočtu zaň,
sa rozbehol okamžite. Kandidátky sa bleskovo schválili počas
uplynulých dní. Na rade sú bohorovné vyhlásenia, mediálna
„pretŕčačka“, sľuby a vyhlásenia typu: „S tým áno, ale s tým nie“.
„S tým áno, ak on...“ . „Uvidíme po voľbách, bude treba robiť
kompromisy...“, či „nechcite to odo mňa teraz...“, lebo dokážem
sa dohodnúť s hocikým, hlavne aby som bol tam, kde to sype.
Prepáčte..., kde môže dobro konať a zlo trestať.
Premiér neudržal vládu, nešťastne si zlomil nohu, a teraz začal
naháňať politický kapitál. Tony Blair sa prišiel na Slovensko vyspať
a na pätnásť minút s ním prehodiť reč. Premiér to okomentoval ako
historickú návštevu. Dajme tomu. V skutočnosti išlo o narýchlo
zrealizovaný zámer. Oficiálna návšteva netrvá 13 hodín, z ktorých
osem bola noc! Následne predseda vlády odkrivkal do Bieleho
domu, aby povedal svojmu priateľovi, a teda nášmu priateľovi,
silnému spojencovi, že jeho noha je zlomená, ale srdce, srdce je
šťastné. Prečo? Lebo sme priatelia, vážení. Keď prišla reč na víza,
nastal čas priateľských odpovedí a naučených fráz. Čo však z nich
bolo podstatné, to prezradil George Bush: „...môžem ubezpečiť
ľudí na Slovensku, že spoločne pracujeme na tom, aby vízová
politika lepšie fungovala". Treba podotknúť, že lepšie fungovanie
vízovej politiky neznamená jej zrušenie. Dzurinda vízovú tému
radšej nekomentoval, inak by asi musel povedať, že účel návštevy
bol asi taký zbytočný ako podávanie paralenu divej kačke trpiacej
na vtáčiu chrípku.
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Vlastne, niečo predsa len povedal. Asi v tom zmysle, že americký
kongres na tom usilovne pracuje. Určite, aj slovenská námorná
flotila usilovne trénuje pre prípad, že by nás raz obmývalo more.
Dzurinda sa pripravuje na voľby aj na domácej scéne.
Nepopulárny „bezdomovec“ a milionár Kaník spolu
s Martinčekovou skončili. Na ich miesto prišiel obľúbený futbalový
rozhodca Ľuboš Micheľ. Ktovie, ako to bude teraz s jeho slávnym
menom na slovenských futbalových trávnikoch?
Vladimír Mečiar už úspešne absolvuje televízne vystúpenia aj
v komerčných médiách, ani platiť mu netreba. Sám príde, a ako
rád. Ochotne sa zúčastnil Boxu i na Dereš si sadol. Z kandidátky
odstránil zlý imidž strane budujúcich a chudákom Cuperovi so
Soboňom tak nezostáva nič iné, len poctivé živenie sa.

Komunisti idú skromne a potichu, dokonca o nich nie je ani
počuť, to isté platí aj o bývalom „všemohúcom“ Ruskovi,
ktorého ANO tvrdo útočí po nezvoliteľnom počte percent.
Paradoxne sa svojho miesta v parlamente (u nás už tradične)
nemusí obávať strana národnostnej menšiny. SMK si dovolilo
na posledné dve miesta zaradiť Slovákov, čo nemôže
v nijakom prípade ohroziť očakávaných minimálne 10%. Ich
protiautonómny rival SNS vsádza na udobrené vzťahy dvoch
tvrdých hláv zo severu. Slotovci chcú riešiť predovšetkým
rómsky problém. Podľa posledných prieskumov sú nad
hranicou zvoliteľnosti, čo môže našu pestrú scénu doslova
rozjariť.
A tak sa pod Tatrami zvolebnieva. Príchod tohto, medzi
politikmi globálne populárneho športu, je istý. To naopak
nemožno povedať o jari, ktorá nie a nie pretlačiť sa cez
neustále panujúceho „Sečeňa“. Zdá sa, že tu naozaj nikto nič
negarantuje. Istá je len predvolebná „zábava“: mítingy, slová
opíjajúce uši do nemoty a podobné kortešačky. Všetkým
občanom sa dá odporučiť jediné. Natrénovať si, ako v neistom
roku 2046, keď azda dostaneme právo usporiadať zimné
olympijské hry, opustíme krajinu pre ruch a frmol, ktoré prinesú.
Teraz je tá správna príležitosť. Odísť a vrátiť sa 17. júna, sme
predsa zodpovední.

Peter Kravčák
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Kniha ako dokument
(Od historického bezvedomia k historickému
vedomiu)
Aj po roku 2000 stále platí, že dobrá kniha ako
najlepší priateľ nezradí, neoklame, nasýti dušu
smädnú po pravde a človečine, upokojí a pohladí
ju, ak je zranená. Nenásilne sprostredkuje vedomosti,
ako rozprávka vychováva čitateľa, aby rozoznal
dobro od zla, priúča súcitu s trpiacimi, pokore, láske
k blížnemu, úcte k prírode. Čiže tomu, čoho absenciu
medzi ľuďmi v 21. storočí najviac pociťujeme. Jeden
z dôvodov, prečo sa spomínané hodnoty zo života
vytrácajú, môže byť aj ten, že nám vyrastajú
generácie, jedna za druhou, ktoré si odvykli siahať
po knihe. Najrôznejšie masmédiá propagujú tzv.
celebrity vystatujúce sa tým, že s beletriou prakticky
do styku neprišli. Vo svojom živote prečítali nanajvýš
jednu dve knihy. Obmedzená slovná zásoba,
plytkosť uvažovania, vedomostí a myslenia sa stáva
vzorom najmä pre mládež, ktorá už nehľadá svojho
literárneho hrdinu, odvážneho a čestného, ale sa
snaží napodobňovať rýchlokvasené „osobnosti“
z televíznej obrazovky. Ich neznalosť histórie, kultúry,
povrchnosť a šablónovitosť konania, „esemeskovú“
komunikáciu namiesto bežného ľudského rozhovoru
a pohľadu do očí. Nasmerovať mladých ľudí
k čítaniu krásnej literatúry sa v súčasnej spoločenskej
situácii pri pôsobení obrovského tlaku komerčne
orientovaných médií zdá skoro neuskutočniteľné.
Ale nechcem, aby bol tento príspevok
o konštatovaní bezmocnosti. O zlepšenie sa treba
usilovať za každých okolností. Keď som dostal ponuku
napísať beletrizovaný životopis biskupa Jána
Vojtaššáka, napadlo mi, že do textu o udalostiach
odohrávajúcich sa najmä v päťdesiatych rokoch
minulého storočia možno zapracovať množstvo
historických faktov, na ktoré sa už pomaly zabúda.
Sedemdesiattriročný Vojtaššák bol vtedy totalitnou
mocou
v zmanipulovanom súdnom procese odsúdený na
dvadsaťštyri rokov väzenia. V súčasnosti a to máme
mnohí ako učitelia skúsenosť mládež vie veľmi málo
o komunizme a jeho praktikách. Staršiu generáciu
o tom neučili, objemnú knihu o zločinoch komunizmu
široká verejnosť evidentne nečíta. A tak bez
pripomínania, že história je učiteľkou života bolo
treba do textu určeného najmä bežnému čitateľovi
napísať, že tzv. VOSR bola obyčajným vraždením
a priniesla nešťastnej krajine krach hospodárstva,
občiansku vojnu, vyhladenie inteligencie i obrovský
hladomor sprevádzaný kanibalizmom. Po Leninovi
ako otcovi totalitarizmu nastúpil Stalin, ktorý
zdokonalil mašinériu likvidácie obyvateľstva tak, že
sa stal najväčším masovým vrahom v histórii.

Všetky megalomanské stavby z tohto obdobia stoja na ľudských
kostiach
a doteraz nik neodkryl tisíce masových hrobov roztrúsených po celom
bývalom Sovietskom zväze. Bolo treba napísať aj o tom, že boľševici,
aby zakryli svoju neschopnosť riadiť výrobu, vinu za katastrofálny
nedostatok základných životných potrieb zvaľovali na tzv. triednych
nepriateľov, ktorých museli funkcionári každej oblasti „odhaľovať“
pravidelne v počtoch určených nadriadenými úradmi a vzápätí
nechať popraviť. Aj ženy, deti, starcov. Zatýkanie a vraždenie nemalo
konca v gulagoch a väzniciach hynuli milióny nevinných ľudí.
V bývalom Československu pri vypočúvaniach asistovali sovietski
poradcovia poznali dobre metódy gestapa a ešte ich aj zdokonalili.
Desaťtisíce našich občanov boli nespravodlivo odsúdení a davy
prenasledovaných rozšírili aj príslušníci ich rodín stratili prácu, nedostali
sa do škôl, šikanovali ich príslušníci ŠTB. Medzi obeťami politických
perzekúcií v päťdesiatych rokoch sa stala povestnou mučiareň vo
valdickom väzení. Bežne sa v nej narábalo nožom, prikladali sa
horiace cigarety na viečka, trhali nechty, lámali kosti... Stoly a stoličky
boli zapustené kovovými obručami do dlážky, aby ich vyšetrovaní
v hrozných bolestiach náhodou neobrátili proti svojim trýzniteľom.
Neodborníci riadili ekonomiku i politiku krajiny a v zárodku ničili
existenciu každého, kto s nimi nesúhlasil. Nie schopnosti a vedomosti
dláždili cestu k úspechu, ale stranícky preukaz. Bývalý pastier
s nedokončenou základnou školou si na „švindelkurze“ v Sovietskom
zväze urobil behom pár mesiacov docentúru
a po návrate mohol šikanovať a kontrolovať univerzitných profesorov.
Zaostával priemysel, falšovali sa čísla plnenia plánu, príroda
devastovala
a rabovala, žilo sa na dlh a všeobecné rozkrádanie sa stalo bežnou
praxou. (Takéto i podobné informácie závažného charakteru sme po
dohode
s vydavateľom riešili grafickým odlíšením v texte.)
Kniha s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe obsahuje osem kapitol
jedna z nich je osobitne venovaná Vojtaššákovmu angažovaniu sa pri
zastavení židovských transportov počas 2. svetovej vojny zo Slovenska.
V románe, ktorý končí biskupovou smrťou v Charitnom domove
Senohraby, sa teda kladie dôraz hlavne na obdobie päťdesiatych
rokov minulého storočia, na časy, keď, ako hovorí istý publicista, múry
väzenia boli síce krvavé, ale za nimi sa tancovalo. Mnohí z generácie,
ktorá komunizmus zažila na vlastnej koži, ale aj neskôr narodení, by
možno radšej čítali len
o tom tanci. O krvi desiatok miliónov umučených a povraždených
komunistickým režimom zväčša nechcú počuť. Žiaľ, dokonca aj mnohí
učitelia dejepisu. Pritom povinnosťou tých, ktorí majú na starosti
výchovu
a vzdelávanie národa je, aby hovorili aj o druhej, odvrátenej tvári
totalitnej moci skrývajúcej svoje zločiny až tak dokonale, že pre
mnohých sú neznáme doteraz. Lebo história, ako dobre vieme, sa
môže opakovať.
(Odprednášané na medzinárodnej konferencii s názvom Kniha
v 21. storočí. Náklad publikácie Anjelom svojim prikážem o tebe
v počte 10 000, je, okrem pár kusov, rozobraný.)
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Anton Lauček
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O čom bol rok 2005 v tlačových médiách?
Výhry, prehry, zmeny, novinky. Aj taký bol rok 2005
v oblasti zmien vlastníckych štruktúr v niektorých
tlačových médiách na Slovensku. Nebol to rok
výnimočný, nebol však ani obyčajný. Aký teda bol
v niektorých printoch?
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Finančné problémy, klesajúci predaný náklad. To boli
hlavné dôvody, prečo zo slovenského trhu
s printovými médiami v máji 2005, zmizol denník Národná
obroda. V čase svojho zániku jeho náklad spadol až pod
osem tisíc výtlačkov. Konkurencia v podobe hlavných
hráčov zo Sme a Pravdy nedala denníku šancu na
úspech. Jeho nástupcom sa malo stať periodikum
24 hodín. Tvorila ho rovnaká redakcia ako v Národnej
obrode, vydavateľom zostal Ivan Čeredejev. Ani
bulvárnejší obsah však denníku nepomohol. Nevydržal
ani pol roka, a podobne ako Národná obroda, dostal sa
„do kolien“.
Do série týždenníkov, ktoré opustili trh, sa v júli 2005 zaradil
aj Formát z vydavateľstva Ecopress. Pýtate sa prečo?
Pravdepodobne preto, lebo nedokázal nájsť dostatočne
veľkú cieľovú skupinu, ktorá by ho uživila. Ani potom, čo
vydavateľ znížil cenu na deväť korún a časopis prikladal
aj ako prílohu
k Hospodárskym novinám, však týždenník nedokázal zvýšiť
svoju predajnosť, čo nakoniec viedlo
k jeho zániku. Kým Formát zanikol, ekonomický týždenník
Profit zmenil svojho vydavateľa. Dostal sa pod hlavičku
vydavateľstva Trend. Zmenil svoju špecializáciu
a orientáciu.

Jediným časopisom, ktorý zostal nešpecializovaným
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spravodajským, bol .týždeň. Na konci roka 2005 týždenník
predával vyše 14 tisíc výtlačkov. .týždeň zvýšil svoj predaj
aj vďaka kontroverznej reklamnej kampani, ktorou
zaútočil na bulvár.
V októbri minulého roka sa do siete printových médií
dostalo aj nedeľné vydanie Nového Času, týždenník Star
či lifestylový mesačník Mamina. Podobne v októbri vzniklo
aj prvé číslo populárno-vedeckého mesačníka Geo.
Aký vlastne trh printových médií v roku 2005 bol? Podľa
môjho názoru štandardný. Zvýšil sa počet strán
venovaných rozličným bulvárnym témam. Serióznosť
spravodajstva chýba. Bulvár sa stal dominantnou témou
aj v časopisoch. Tieto témy im prinášajú to hlavné. Zisk. Na
druhej strane ale minimalizujú obsahovú a špecifickú
rozmanitosť tém na printovom mediálnom trhu.
Podľa internetových podkladov spracoval
Michal Lipiak
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Slovenský sen
Nie som prekvapený bohatstvom a múdrosťou amerických
(aj katolíckych) univerzít. To, čo v tieto dni obdivujem, je ich
tradícia a skúsenosť riadenia. Takmer každá z nich vznikala
v svojom čase na zelenej lúke, bola určená pre vzdelávanie
širokých vrstiev. Zakladali ich ľudia s víziou a láskou k Cirkvi.
Napríklad univerzita Notre Dame bola založená rehoľníkmi,
ktorým miestny biskup daroval veľké pozemky, čo bol jeho vklad
pre vybudovanie priestoru akademických práv a slobôd. Múdrym
spravovaním (rehoľníkov – kňazov) vyrástol JEDEN kempus
univerzity. Je to vlastne mesto s JEDNOU univerzitnou knižnicou,
učebňami, internátmi, hotelom, obrovským štadiónom, ale
aj s vlastnou elektrárňou, poštou a políciou (Keď spomínam
políciu, pri parkovaní v kempuse sme našli za stieračom
upozornenie, že sme parkovali dlhšie na časovo obmedzenom
mieste na parkovanie).
A tak často konfrontujem našu situáciu s tým, na čo sa dívam.
A snívam. O univerzite, ktorá sa nebude obzerať len po
praktikách slovenských univerzít, ale nechá sa inšpirovať
skúsenosťou aj zahraničných. Snívam o podobnom univerzitnom
centre. Túžim po pokojnej vedeckej a pedagogickej práci, túžim
po budovaní silnej univerzity v jednom kempuse, po vybudovaní
modernej univerzitnej knižnice v jeho strede. Snívam o vzťahoch
bez intríg, špicľovania, fám, bez nepriateľstiev. Prial by som si, aby
naša univerzita bola vystavaná ako dom zo skla, aby bola
transparentnou inštitúciou, ktorá nemá problém zverejňovať svoje
hospodárenie na internete, nepotrebuje nič skrývať, či
obchádzať zákony. Univerzita, kde sa ctia kolegiálne orgány
oveľa viac ako autoritárske postoje akéhokoľvek úradníka. Prial
by som si, aby bola vždy vedená kompetentnou osobou,
vzdelanou, jazykovo zdatnou, komunikatívnou, nekonfliktnou, bez
komunistickej, odborárskej, eštebáckej a vojenskej minulosti
a akceptovaná celým univerzitným spoločenstvom. Osoba,
ktorá bude fakulty spájať a nie podnecovať konflikty, ktorá
vhodnými spôsobmi podporuje jednotu, spoluprácu a rozvoj.
Peter Olekšák
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o kín nedávno prišiel kontroverzný maďarský
animovaný film pre dospelých. Každopádne sa
nenechajte odradiť tým, že je maďarský...:)
Film "Distrikt!", ktorý pochádza z maďarskej produkcie, už
získal viacero ocenení. Okrem toho, že sa dá na ňom
výborne zasmiať, skrýva aj kritiku spoločenskej situácie,
ktorá sa deje nielen v Maďarsku.
Táto snímka sa odohráva v sídlisku "distrikt 8", ktoré sa
nachádza v Budapešti a ktoré naozaj existuje. Okrem
večných alkoholických a sexuálnych afér v tomto
skazenom sídlisku sa tu dávajú do pozornosti pletky
miestnych Rómov (cigánov) a belochov (gadžov).
Centrom celého filmového diania sa stáva láska bieleho
gádža Richieho k cigánke Julike, čo je v istom zmysle aj
nejaký ten odkaz na známy príbeh Rómea a Júlie.
Problém je v tom, že ich otcovia sú veľkí "kápovia" ich
rasy a vznikajú z toho nemalé problémy. Nebudem tu
rozpisovať celý dej, nemám totiž rád, keď je v recenzii
filmu vyrozprávaný celý dej a potom človek nemá na čo
pozerať.

Humor, ktorý sa vyskytuje vo filme je svojský a nemusí si
ho každý zamilovať. Ale ak má niekto rád spoločenskú
kritiku, riadne "ksichty" a paródiu takmer na všetko, tak si
rozhodne príde na svoje. V niektorých zdrojoch sa
zvykne tento film prirovnávať k South Parku, s ktorým však
môže mať spoločné jedine vystúpenie Usámu bin Ládina
a Georgea Busha.
Animácia v tomto filme je vskutku jedinečná, a ešte som
sa s ničím takým nestretol. V niektorých momentoch to
môže pripomínať čistú 3D počítačovú animáciu, ale
zväčša divák vidí také veľmi príjemné a ojedinelé "2D
čudo", ktoré naozaj vystihuje celý film. Za zmienku stojí aj
hudba, však maďarský hip-hop už sám osebe je
poriadna zábava.
Ak si zoženiete tento film, odporúčam si ho pozrieť
s titulkami, nie nadabovaný. Pretože maďarský jazyk ešte
umocňuje vtipnosť filmu a nie som si istý, či by slovenskí
herci dokázali verne napodobniť všetky tie zjavy, ktoré
sa tam vyskytujú.
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poslednej dobe akoby sa roztrhlo vrece s počítačovo
animovanými filmami. Do kín sa momentálne dostáva
celkom zaujímavá paródia na rozprávku o červenej čiapočke,
ak sa to tak dá nazvať:)
Divák je vtiahnutý do deja práve pri najnapínavejšej časti
rozprávky. Vlk sa chystá zožrať červenú čiapočku (ďalej len
"karcoolka"), babička zviazaná vybehne zo skrine a do
miestnosti znenazdajky vtrhne mohutný drevorubač so
sekerou. A tu sa situácia zvrtne, keď zasiahne polícia a celý
objekt babičkinho domu sa uzavrie. Žabí detektív si postupne
predvolá Karcoolku, vlka, babičku i drevorubača. Vyvráti tak
chúťky seržanta Grizzlyho, ktorý na začiatku chcel zatknúť
všetko, čo zbadal.

A tak postupne každý rozpráva svoju verziu príbehu, čo sú
v podstate akési novátorské maniere na poli počítačovo
animovaných filmov. Nakoniec sa z na prvý pohľad obyčajnej
rozprávky stane zápletka nepredvídateľných javov. Na prvý
pohľad diametrálne odlišné príbehy postáv do seba zapadnú
ako puzzle a ku koncu (ako inak) dôjde ku konfliktu so zápornou
postavou, ktorá je dosť dlhý č as vo filme nejasná.
Vtiahnutie moderných prvkov je tu samozrejmosťou, ba priam
nevyhnutnosťou. Určitou výhodou/nevýhodou filmu môže byť
obrovské množstvo bočných postáv, z ktorých daktoré však
dávajú filmu správne grády a doslova ma dostali do kolien.
Aj keď film je určený primárne pre deti, niektoré scény, ako to už
v takýchto filmoch býva, dokážu rozosmiať len dospelých
.
(poprípade nadpriemerne skúsené deti).
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Animované filmy tohto typu sú určené predovšetkým pre
pobavenie diváka a myslím, že Karcoolka u mňa tento účel
splnila. Aj keď sa možno u profesionálnych recenzentov stretla
s kritikou, podľa mňa netreba všetky počítačovo animované
filmy prirovnávať k Shrekovi a Nemovi, len si sadnúť, uvoľniť sa
.
a v kľude sa zabaviť.
P.S.: Slovná hračka "karcoolka" nemá s filmom nič spoločné. Je
to len ďalší spôsob, ako nakŕmiť molocha komercie:).

Dávid Juck

A skoro som zabudol, že sa vo filme nachádzajú
vulgárne výrazy a aj trošku sexuality(aj keď
parodovanej). Takže, ak ste striktne proti takýmto
veciam, film si nemusíte pozrieť.
Z mojej strany ale túto snímku vrelo odporúčam.
Dávid Juck
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Jožko pozná Boha a už dva roky je najlepší kamarát
s Jankou. Vie o jej láske k nemu a rovnako to cíti aj on. Prečo
sú nie spolu?
a) Jožko je homosexuál
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b) Jožko čaká na hlas z neba
c) Jožko je plyšový macík
Druhá možnosť je opäť správna. Jožko čaká, že sa mu zjaví
anjel alebo bude počuť hlas z neba, ktorý mu nadiktuje, že
Janka je tá pravá. A možno čaká do dnešného dňa.
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Ako si vybrať partnera I.

D

rahé dámy a milí páni, mnohokrát som sa už stretla s trápením sa
mladých silných mužov a mladých krásnych žien (prvú skupinu
zastupujú všetci muži a druhú skupinu všetky ženy) nad výberom
svojho budúceho partnera a s obavami z toho, či sa trafia. Rovnako
často som videla rôzne taktiky, ako danú obeť uloviť. Ak vám teda
nevyšla veštba Teodory, ktorá v nás žije už tisíce rokov, alebo sa
nenaplnilo videnie na dne kávovej šálky od kapučína, ak ste už svoj
objekt takmer otrávili elixírom lásky, pretože ste nezohnali dračí jazyk
a krv z netopiera, alebo vám na Luciu na papieriku ostalo meno
Eugena z horného konca a teraz vám z tej mory v noci nepomáha
ani lapač snov, ktorý vynašiel starý Lucifuk, som tu práve pre vás.
Keďže sme v duchovnej rubrike, asi už tušíte, že moja rada bude úzko
súvisieť s riadnym big bossom kresťanského podsvetia- s Ježišom
Kristom.
Takže, po prvé si musíte uvedomiť, že ten, komu najviac záleží na
najlepšom výbere partnera pre vás, je on sám, že ani vy si
nedokážete vybrať lepšie. Jediná podmienka k tomu, aby ste sa
trafili je ochota Boha poslúchnuť a v konečnom dôsledku sa sami pre
„daného“ človeka rozhodnúť. V dnešnej časti vám ponúkam pár
trochu imaginárnych príkladov, ktoré ukazujú na časté chyby
mladých ľudí pri výbere partnera:
Marienka má dvadsaťdva rokov. Túži po vzťahu, veď aj biologické
hodiny jej už pomaly začínajú tikať. Buchla sa do Ďura, nič o ňom
nevie, ale vždy keď ho vidí, hrkocú jej zuby. Každý večer padá na
kolená a prosí, aby bol aj Ďuro do nej. Nič sa však nemení. Prečo?
a)Ďuro je homosexuál
b) Ďuro o nej nevie
c) Boh ju skúša
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Myslím, že druhá možnosť je správna. Marienka sa každý deň škriabe
na Čebrať, aby mohla Ďura ďalekohľadom sledovať, keď ide zo
školy. Boh od nej asi nechce, aby mu kúpila bedňu piva a vyznala
svoju lásku. Ale niečo jej pri modlitbe vnukol. Marienka je síce
hanblivá, no rozhodla sa, že ak ho niekde uvidí v skupine ľudí a bude
tam niekoho poznať, nenápadne sa pridá, aby ho trochu spoznala.
Tak sa aj stalo. Uvidela svojho princa v hlúčiku ľudí, medzi ktorými boli
aj jej spolužiaci. Sadla si k nim. Na jej prekvapenie,
Ďuro s nadšením rozprával o VyVolených a o svojej záľube v kopaní
do mačiek. Marienka hneď vytriezvela a dnes sa modlí za muža,
ktorého by jej odporúčal Boh.

Musíte si, drahí moji, uvedomiť, že Boh nám dal slobodnú
vôľu. vy ho môžete prosiť o radu, ale dané rozhodnutie je
vždy na vás. Asi nikdy pred vstupom do vzťahu nebudete
vedieť stopercentne, že „tohoto“ muža či „túto“ ženu vám
vybral Boh. Budete to len tušiť a mnohé okolnosti vám to
budú potvrdzovať.
Minule mi Big Boss vravel, ako nevedel či má plakať alebo sa
smiať, keď videl nad čím premýšľa jedna Anička. Umárala sa
predstavou, že si ju vymodlí ten škaredý Jano. Peťo sa zas
trápil tým, že jeho nová priateľka nemá 90-60-90, lebo
chalanom v partii sa len podobné páčia. Obom Big Boss
v modlitbe zjavil, že ak sa na neho spoliehajú, dá im takého
partnera, ktorý ich bude napĺňať po fyzickej, duševnej aj
duchovnej stránke. Anička sa teraz už teší na chlapa svojho
srdca a Peťo si uvedomil, že jemu sa aj tak najviac páči
postava jeho milej s mierami 60-90-60.
Lenka má veľmi nízke nároky na partnera, pretože vidí, ako
sa správajú muži vo svete a v TV. Je taká sklamaná, že do
vzťahu sa jej vôbec nechce. Ešteže jej Big Boss chce v blízkej
dobe zjaviť jednu dôležitú pravdu- že muž môže byť verný.
Zuzka sa zas modlila za svojho vysnívaného a sľubovala Bohu
hory- doly, ak jej ho dá. A tak sa aj stalo. Dnes je však Zuzka
s ním vo vzťahu a cíti, že to nie je ono. Sama si vybrala.
Tomáš si dal ružové okuliare. Presne vedel, akú ženu chce.
Chcel princeznú, dobrú manželku, priateľku, milenku
a matku. Páčila sa mu jedna Katka. Ale nebola presne
podľa jeho predstáv. Nevedel však, že tá jeho vysnívaná
princezná je v nej ukrytá. Bolo ju len treba odhaliť.
Milovaní, vzťahy a výber partnera sú veľmi široké témy,
o ktorých budem básniť aj v nasledujúcich vydaniach
Zumagu. Aby ste vedeli, nie som neomylná, hoci tak
vyzerám. Na vzťahy neexistuje rovnaký meter, lebo každý je
originál, ale môžu mať spoločné znaky, nad ktorými sa spolu
môžeme zamýšľať. Ale na dnes to bolo vše, přátelé.
Tádidádi dádidá.
Monika Kureková

Receptár (moja oddychôfka)

P

ekný deň, všetkým! Opäť sa stretávame v časopise Zumag, aby
sme sa podelili o tie najkrajšie zážitky z nášho kulinárskeho života.

S prichádzajúcou jarou sa predlžuje deň, so skracujúcou nocou sa kráti
semester a s blížiacim sa zhadzovaním nášho zimného ošatenia
narastajú aj obavy zo škaredých pohľadov opačného pohlavia. Tá
tohoročná "tetka zima" je akási predĺžená a tak so stále ubúdajúcim
snehom pribúdajú kalórie, ktoré denne prijímame v podobe pizza
koláčov či tvarohových pirôžkov. Práve tieto dva produkty pekárne
Včela sú v bufete bloku F najžiadanejšie.
Posledné výskumy preukázali tiež úbytok horúcej čokolády a torty
značky Harlekýn. Bufet je po otvorení nového traktu zjavne
v rozmachu, čoho dôkazom sú roztrúsené omrviny jablkovo
vanilkových šatôčok na štvrtom poschodí. Bacuľaté tváre, či zaoblené
krivky nás po zime trápiť nemusia. Jedlo je korením nášho štúdia!

Chlieb vo vajci
(predtým močený v mlieku)
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T

ento semester sa po chodbách našej fakulty
za č ali pohybovať zahrani č ní š tudenti.
Stretávame ich čoraz častejšie a sú určite oživením
na š ej fakulty. Trápila ma otázka, č o taký
zahraničný študent na Slovensku konzumuje. Už
ma nič netrápi.
Prostredníctvom programu Erasmus sme pred
mesiacom prišli o svojho milovaného
spolubývajúceho. Erasmus vzal, Erasmus dal.
Nasťahoval sa k nám totiž poľský študent, ktorému
sa v naš ej krajinke očividne zapáč ilo. Do
dnešného čísla Zumagu mi dokonca sám poradil
recept na výrobu chleba vo vajci. Tí, ktorí vo vašich
príbytkoch ná š ho š tudentského meste č ka
prechovávate postarší (nie čerstvý) chlieb,
nezúfajte. Zumag i v týchto najťažších momentoch
vášho štúdia prináša riešenie.
Postup:

Na skultúrnenie postaršieho chleba potrebujeme:
mlieko, vanilkový, práškový cukor, panvicu,
4-5vajec, sporák (zn. Mora 200), chlieb, vidličku,
maslo (alebo šmalec - masť)

Najprv by sme mali mať všetky dostupné ingrediencie.
Práškový cukor nie je nevyhnutný. Ak máme všetko, čo
potrebujeme, môžeme začať. Na sporáku značky Mora
200 zapnite platničku so zhodným priemerom ako má
vaša panvica. Umyte dva hlboké taniere, ktoré vám
tuchnú v drese od minulého týždňa. Zisťujete, že dná
tanierov za posledný týždeň zmenili farbu z bielej na žltú.
Existujú len dve možnosti, ako tomuto problému predísť.
Umývajte riad častejšie alebo si odvyknite kupovať
instantné polievky. Taniere utrite do sucha. Do jedného z
nich vlejte mlieko a primerane doň vsypte vanilkový
cukor. Do druhého rozbite vajcia a vidličkou trocha
premiešajte so soľou. Nakrájajte chlieb. Je dosť možné, že
táto činnosť vám pri príprave narobí najviac problémov,
keďže chceme skonzumovať starý chlieb. Na panvici
roztopte maslo.
Ak nemáte maslo, dá sa nahradiť masťou akéhokoľvek
zvieracieho druhu. Krajce chleba potápajte v mlieku, z
neho ich namočené vyťahujte a obaľujte vo vajci. Odtiaľ
ich už umiestňujte na vyhriatu panvicu a proces praženia
pozorne sledujte. Ak chlieb získa zlatistú až bronzovú
farbu, je pripravený na vašu ďalšiu konzumáciu. Chlieb
samozrejme môžete dochutiť napríklad tým, že ho
potriete horčicou, prípadne kečupom.
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Prajem vám všetkým dobrú chuť! Smacznego!

Vopchanček
Čo treba:
-rožky
-párky (študentské, hydinové, akékoľvek)
Postup:
Ľahká príprava. Kúpte najlacnejšie rožky, najlacnejšie párky a
od dievčat z vedľajšej izby si zapožičajte horčicu. Uvarte párky.
Hotové ich vopchajte do nakrojených rožkov a dochuťte
horčicou. Šlo by to aj s kečupom, tým ale momentálne
nedisponujete.
Pre vás navaril Dušan Petričko
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PITE
MLIEKO
JEDZTE
SYRY
BUDETE
MAŤ
VEĽA
SILY
spotrebujte do
dátumu uvedeného
na viečku
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