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Kamienky múdrosti zozbierané počas 
akademického roka naplnili vrecúš-
ka dvoch semestrov a sú pripravené  
na odpočinok vo veľkej skrini vedo-
mostí až do chvíle, kým nepríde čas ich 
opäť otvoriť. Každým dňom kráčame 
vpred a hoci si z času na čas uvedomí-
me, že mesiace sa nám míňajú rýchlej-
šie ako drobné v peňaženke, dobrý pocit 
ostáva. Tento pocit napredovania nám 
pripomína, že sme opäť kúsok bližšie  
k dospelosti. Nie iba úradnej, ale skutoč-
nej dospelosti, keď sa už budeme musieť 
postaviť na vlastné nohy a vziať si žltý 
taxík smer zodpovednosť. Opäť silné slová 
ideálov, ale k mladosti akosi ideály patria. 
Možno sme skeptici, idealisti a flegmatici 
zároveň, ale v tom je to čaro. Mladosť je 
sladké ópium, ktoré nám opantáva zmys-
ly a pripomína pocit slobody nezviazanej 
umelými konvenciami. 

„Život je ako sínusoida. Vždy potrebujete 
nejakú iskru, ktorá vás naštartuje,“ hovorí 
v rozhovore pre fakultný časopis moderátor 
televízie Markíza Patrik Herman a dodáva: 

„Chvalabohu, tie iskry prichádzajú. Nemusia to byť 
len udalosti, sú to predovšetkým ľudia.“ Moderátor známej publicistickej 

relácie Lampáreň priznáva, že jeho povestný úsmev na tvári je občas aj odrazom zúfal-
stva, no pri tom všetko čo človek prežije, je práve úsmev útechou a liekom proti skepse  
nad životom.  

Áno, aj tento akademický rok bol krásny. Možno o čosi dynamickejší ako pominulé roky,  
no predsa len neopakovateľný. Priniesol nám nové dekanské a rektorské osadenstvo a tak 
aj na ich pleciach ostáva zodpovednosť, koľko kamienkov múdrostí nám bude ponúknutých. 
Koľko si však z nich dokážeme vziať, ostáva len a len na nás. 

Nina Klusová

Toto číslo ZUMAGu vyšlo vďaka finančnej podpore Mgr. Mgr. Ing. Ignáca Ilčšina 
a redakcie ZUMAGu. Poďakovanie tiež patrí Mgr. PaedDr. Petrovi Grečovi.
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» Kim Ki Duk u nás

INDOOR

„V minulosti bývali veľké plesy vo veľkonočnom období,“ tými-
to slovami otvoril Prvý reprezentačný ples Katolíckej univerzity 
predseda Nadácie na podporu Katolíckej univerzity, žilinský bis-
kup Tomáš Gális. Myšlienka podujatia sa zrodila v radoch tejto 
nadácie. A tak prvá aprílová sobota v ružomberskom Kultúrnom 
dome Andreja Hlinku patrila krásnym róbam a tancu. Veľko-
nočné obdobie je časom radosti z Kristovho zmŕtvychvstania. 
Hneď v úvode programu to svojou hudbou pripomenul gospelo-
vý spevokol Juventus z Ružomberka. Celý program moderoval 
Štefan Bučko. Zabaviť sa prišli aj osobnosti slovenskej politiky 
– František Mikloško s manželkou či europoslanec Miroslav Miko-
lášik tiež v sprievode svojej polovičky. Sálu kultúrneho domu 
poctili svojou prítomnosťou aj spišský diecézny biskup Franti-
šek Tondra a spišský pomocný biskup Štefan Sečka. V progra-

„Vdýchnuť kultúrnu dušu našej Filozofickej fakulte, Katolíckej univerzite 
a aj Ružomberku“ s týmto krédom sa do organizovania filmového pre-
mietania pustila programová riaditeľka Pulzu Marika Mazáková. 
Po organizovaní koncertov sa rádio Pulz zameralo na filmové večery, kde 
predstavujú divákom kórejského režiséra Kim Ki Duka, ktorého podpis 
ste mohli nájsť pod kúskami ako Krokodíl, Jar, leto, jeseň, zima... a jar, 
Samaritánka a mnohé iné. 
„Organizovanie týchto akcii bolo nejakým ´postproduktom´, alebo skôr 
vyvrcholením komunikácie filmových fanúšikov,“ uviedla Marika Mazáko-
vá. Na otázku prečo práve Kim Ki Duk odpovedala, že je presvedčená,  
že ide o filmy, ktoré sú výpovedné a majú samotnému divákovi, čo pove-
dať. Riešia otázky, ktorými sa filmy často nezaoberajú ako budhizmus, 
hodnota ľudskej bytosti, neviditeľnosť a láska. Pulz vytvoril výber zložený 
z najlepších filmov, z ktorých viaceré získali rôzne ocenenia na filmových 
festivaloch. 
Okrem Kim Ki Duka sú na programe aj iné skvosty svetovej a domácej 
kinematografie.  Najmä do budúcna pripravuje rádio premietanie aj fil-
mov od iných, viac či menej známych tvorcov.
Pulz však nechce vytvoriť len tradíciu koncertov a filmových predstavení. 
Momentálne pripravuje aj divadlo, kde privíta súbor 3T zo Žiliny. 
-mf-, foto: internet

me sa vystriedali skoro všetky vekové kategórie a štýly tan-
ca. Valčíkom začali tanečníci z klubu Maestro, ľudovým tancom 
pokračovali folkloristi zo súboru Liptov. Hip-hop predviedli deti 
z ružomberského CVČ a na ne nadviazali chlapci z UPC s break-
dance choreografiou. Úspech zožali tiež seniorky s cigánskym 
valčíkom, ktoré neskôr poriadne vytancovali Štefana Bučka  
a Františka Mikloška. Niekoľko piesní zaspievala aj Adriena Bar-
tošová. Bohatý program bol prerušovaný tanečnými kolami pod 
taktovkou skupiny Lúče. Napriek svojej vysokej úrovni mal tento 
ples aj negatíva. Hoci bol program zaujímavý, zabral veľa času, 
ktorý by hostia radšej využili na zábavu. Niektorým prítomným 
sa nepáčila dražba obrazov, ktorá predchádzala zdĺhavú tombo-
lu. V konečnom dôsledku sa však Prvý reprezentačný ples môže 
pýšiť úspechom. 

-aš-

Študentská divadelná formácia Vesper si dovoľuje 
pozvať všetkých horlivých nadšencov divadelných 
dosiek na premiéru drámy Červený telefón, ktorá 
sa uskutoční dňa 6. mája 2008 v Kultúrnom dome 
Andreja Hlinku v Ružomberku.
Ľudia si niekedy zvyknú vytvárať ideály, ktorým 
dokážu nezmyselne podľahnúť. Aj hlavná posta-
va hry, mladý talentovaný maliar Eduard Chaud,  
sa po sklamaní v láske k rozmarnej Simone utieka  
k milenke Hette. Ani tá však jeho srdce nemôže 
uspokojiť. Zachrániť ho môže iba tajomná Mireille, 
skutočnosť alebo len predstava ženskej dokonalosti. 
No čo ak sa začiatkom šťastia môže stať len koniec? 
Čo ak je Mireille niekto, kto ponúka iba jedno rieše-
nie? Koniec je len jeden.
Autor: Michal Badín, réžia: Erika Beniačová, účin-
kujú: Michal Badín, Erika Beniačová, Michal Hricko, 
Mária Fábryová, Veronika Václavová, Marcela Janko-
vičová, Veronika Bačkorová.
-mf-, foto: Barbora Lakotová

» Nový rektor na KU

Akademický senát Katolíckej 
univerzity 23. apríla v tajnom 
hlasovaní zvolil nového rektora 
KU Tadeusza Zasępu. Okrem 
Zasępu, garanta štúdia žurna-
listiky na Filozofickej univer-
zite, kandidoval aj prorektor  
pre vedu a rozvoj KU Ján 
Kurucz, ktorý však pred voľba-
mi stiahol svoju kandidatúru. 
Vo svojej funkcii sa nový rek-
tor chce zamerať na vyrieše-

nie niektorých dôležitých otázok unverzity. Za jed-
nu z najväčších priorít vidí vybudovanie právnickej 
a ekonomickej fakulty. Neskôr chce, aby pribudla 
aj prírodovedecká fakulta. Okrem fakúlt sa chce 
zaslúžiť aj o zriadenie Fondu rozvoja KU podľa vzoru 
fondov, ktoré zriadil na univerzitách v USA a Kana-
de. Tadeusz Zasępa nezabudol ani na šport. Chce, 
aby Katolícka univerzita vybudovala svoj univerzitný 
tím, ktorý by ju mohol reprezentovať na Slovensku, 
možno aj v zahraničí.

-vf-, foto: archív Tadeusza Zasępu
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» Cestou necestou s Donutilom
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Farebné i čiernobiele 
zážitky, ktoré vytvori-
li a zozbierali študenti 
Katolíckej univerzity 
si od 27. marca môžu 
prezrieť všetci nadšen-
ci fotografie. Pod tak-
tovkou Heleny Šiškovej  
v nej osemnásť štu-
dentov predstavilo 
svoj talent a dalo do 
pozornosti šikovnosť 
fotografického oka, 
zmysel pre detailnosť 
a interpretáciu vlast-
ného postrehu, pohľa-
du. Obrázky z rôz-nych 
častí sveta: Čiech, 
Škótska, Írska, Talian-
ska, Spojených štátov 
a mnohých iných krajín zemegule nám zobrazujú nepoznané čaro ich kul-
túry a tradície. Rôzne uhly pohľadu, ale i snaha vyvolať záujem tam, kde 
niekedy chýba. V rovnakom tóne sa nesú aj portréty, či skôr momentky 
ľudí. Veselých, ale aj so svojím kúskom trápenia. 
Výstava je inštalovaná na prízemí F-budovy a obzrieť si ju môžete  
do konca semestra. 

-mf-

Nevedno, či Anton Lauček začal tento rok s pred-
savzatím byť literárne čo najaktívnejší, ale zatiaľ 
to tak vyzerá. Vydaním titulu Schematická repor-
táž Ferdinanda Gabaja potvrdil svoju špecializá-
ciu v oblasti odborných publikácií. Podľa jeho slov  
sa obdobiu schematizmu venuje ako jediný na Slo-
vensku a bola by škoda, keby tak nerobil. Sche-
matická reportáž Ferdinanda Gabaja poukazuje  
na časy, keď bola literatúra „silne ideologicky 
príznaková“ a absenciu pravdivosti nahrádzal 
„falošný pátos“ a ideológia doby.
Lauček získal ako rodák z Černovej silnú predispozí-
ciu, ktorá sa odzrkadľuje v jeho tituloch venujúcich 
sa Černovskej masakre. Nielen dôkladné štúdium 
prameňov, ale i osobná spätosť s ľuďmi i prostre-
dím zaručuje jeho dielam jedinečnosť. Pod jednou 
väzbou sa tentoraz „stretli“ dve, s desaťročným 
odstupom publikované, historické prózy -  Andrej, 
v ktorej autor opisuje mladosť Andreja Hlinku  
a titul Cez utrpenie, vypovedajúci o udalostiach 
bezprostredne sa týkajúcich černovskej tragédie. 
Spomínanú publikáciu autor už stihol predstaviť 
verejnosti. Urobil tak 2. apríla v Univerzitnej kniž-
nici v Bratislave.
A do tretice! V tlači je už  jeho druhá zbierka krát-
kych, humorne ladených próz s titulom Iba tak 2, 
kde sa autor odkrýva (iba) tak, ako ho študenti 
poznajú z hodín.

-lm-
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» Zo sveta fotografie
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Veľká dvorana Kultúrneho domu 
patrila v pondelok 7. apríla české-
mu hercovi a zabávačovi Miroslavo-
vi Donutilovi. Jeho štyristotridsiata 
repríza talkšou Cestou necestou je 
posledným programom zo série 
One´s Man Show. 
Majster hereckého fachu na za- 
čiatku uistil divákov o tom,  
že červené sfarbenie jeho tváre 
je dôkazom neutíchajúcej chríp-
ky. Napriek zdravotnému hendi-
kepu však podal kvalitný rozprá-
vačský, ale aj spevácky výkon. 
Ružomberčanom sa veselé 
historky zo života herca páčili  
a každou chvíľou sa dvoranou 
ozýval silný potlesk. Herec je 
na slovenské publikum zvyknu-
tý, napokon, nie je tu prvýkrát: „Mám to na Slovensku rád. Publikum je 
dynamickejšie, viac emotívnejšie.“ 
O tom, že mu slovenčina nie je cudzia, presvedčil obecenstvo dokonale,  
čo diváci patrične ocenili: „Jeho slovenský jazyk je perfektný. Je známy, 
že sa na Slovensku vyskytuje rovnako často ako v Čechách, takže u neho 
je to prirodzené.“ Donutil si v rámci večera zaspomínal na herecké zájazdy 
do mnohých európskych krajín a zámoria. Počas rozprávania padli mená 
ako Franta Kocourek, Viera Chytilová, či Karol Wagner, pretože práve  
s nimi sa spájajú humorné historky. Bodku za programom dala spoločne 
zaspievaná pieseň Plamínek vlasů. Diváci odchádzali spokojní. „Donutil 
je Donutil a ak by hral aj niekde na ulici, pokojne by som na neho išiel. 
Som z neho nadšený, mám ho rád,“ uviedol v závere jeden z účastní-
kov zábavného podujatia.

-mf-, foto: internet

INDOOR

» Profesor z Jeruzalema v Ružomberku

Na univerzitnú pôdu Filo-
zofickej fakulty Katolíckej 
univerzity zavítal 9. apríla 
profesor Frédéric Manns 
z Fakulty biblických vied 
a archeológie v Jeruzale-
me. Prednášku s názvom 
Pavol z Tarzu venoval 
nadchádzajúcemu roku 
apoštola Pavla. Prelína-
lo sa v nej rozprávanie  
o pohanstve a židovs-
kom náboženstve. Pro-
fesor Manns sa venoval  
aj náboženskej príslušnos-
ti sv. Pavla: „Napriek skú-
senosti s Kristom zostal 
Hebrejom. Vždy vkročil 
najprv do synagógy, ako 
k pohanom. Až do konca 
života sa zaujímal o osud 
svojho národa.“ Cieľom 
prednášky bolo vysvetliť 
chápanie Svätého písma  

a udalostí ktoré zobrazuje. Figurovali pojmy ako judaiz-
mus či farizejstvo. Profesor zdôraznil aj nevyhnut-
nosť spájať a zjednocovať kresťanov. Frédéric Manns 
pochá-dza z Francúzska. Študoval v Lyone, Jeruzaleme  
a v roku 1988 získal doktorát z bibilických vied  
na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V rokoch 
1996-2001 bol riaditeľom SBF Jeruzalem. Dnes pôsobí 
ako profesor Nového zákona a judaizmu v Jeruzaleme.

-mf-, foto: internet
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» Asterix a olympijské hry

» Ja Velkáč

Hovorí sa, do tretice všetko dobré. V prípade tretieho pokračovania 
dobrodružstiev Asterixa a Obelixa sa to však nepotvrdilo. Nepomo-
hol ani rekordný 80 miliónový rozpočet či hviezdne obsadenie Clovis 
Cornillac, Alain Delon, Jean – Claude Van Damme, Zinédine Zidane, 
David Beckham, Michael Shumacher, Adriana Karembeu-Sklenaříko-
vá. A nesmieme zabudnúť na Gérarda Depardieu, ktorý ako jediný 
zostal verný všetkým častiam Asterixa.  

Najnovší Asterix a olympijské hry zdĺhavo rozpráva príbeh odvážnych 
Galov, ktorí sa znova postavia proti Rimanom. Tentokrát si zmerajú 
sily v olympijských disciplínach. Problémy prinesie galský čarovný 
nápoj, ktorý veľmi nápadne pripomína nepovolený doping. Nechýba 
romantická zápletka a trocha vzrušenia v podobe pretekov konských 
záprahov. Apropo, konské záprahy. Počnúc touto scénou, kde sa me-
dzi súťažiacimi objaví aj Michael Schumacher na svojom samozrejme 
červenom tátošovi, sa dá hovoriť o zaujímavom pokuse obsadiť športovcov do úlohy hercov. Nebyť týchto posledných niekoľko 
minút filmu, asi by ste ľutovali návštevu kina. Ak si však chcete jednoducho oddýchnuť pri nenáročnom humore a jednoduchej 
zápletke, ste na správnej adrese. 

Jana Jurčišinová
foto: internet

Milovníci dobrej hudby, silných textov a osobnej atmosféry by si nemali nechať 
ujsť debutový album skupiny Peoples, víťaza siedmeho ročníka autorskej súťaže  
Coca-Cola Popstar. Album Láska. Bolesť. Smútok. Viera, obsahujúci dvanásť skladieb, vyšiel  
v novembri minulého roku.
“Náš prvý album nie je o hitoch, ale o atmosfére, ktorú má a tá je podľa nás jedinečná,”   
píše kapela na svojej internetovej stránke. Peoples sa snažili vytvoriť “album bez vaty,  
s dobrým zvukom a výnimočným obalom”. To sa im podarilo aj vďaka produkcii Marka 
Rakovického spolupracujúceho so skupinou Lavagance, ktorá kapele poskytla na nahrávanie 
svoje štúdio.
Dvanásť skladieb, dvanásť príbehov o láske, viere, nádeji a smútku spájajúcich sa v jeden 
celok zaujme od začiatku do konca. Sila slov, gitarovej hudby a elektroniky ukrýva osobnú 
spoveď členov kapely. Chalani sa pri tvorbe nebáli inšpirovať prostredím. V úvodnej skladbe 
Spolu sami dotvorili atmosféru zvukmi z bratislavskej stanice. Nevšedným spôsobom zachy-
tili hall ku poslednej skladbe 12/24. “Na prirodzený hall sme použili chodbu v budove, kde 
sa štúdio Lavagance nachádza.” 
Kapela Peoples funguje od roku 2005  
v zložení Robert vokály a text, Matthew 
hlavná gitara, Andy basgitara, Zachy klavír, 
Michalos bicie. Okrem ceny Coca-cola Popstar 
získala aj titul Media Star, o ktorom rozhod-
li zástupcovia médií. Od januára do marca 
koncertovala vo viacerých slovenských mes-
tách v rámci  Spolu Sami Tour 2008.

Ivana Jánošíková
foto: internet»

 L
á
sk

a
. 

B
o

le
sť

. 
S

m
ú

to
k
. 

V
ie

ra

Ľubo Dobrovoda, ktorý sa teší viac zahraničnej ako 
domácej priazni, vydal začiatkom tohto roka svoju 
druhú knihu s názvom Ja Velkáč. Mnohí predpokla-
dali, že nadviaže na úspešnú prvotinu Ja Malkáč.  
Vo veľkej miere sa nadviazenie však nepodarilo. Autor 
rozpráva opäť príbeh malého Ľubka, teda seba, ktorý 
vyrastá v rozvrátenej rodine, kde sú hádky a nevraži-
vosť na dennom poriadku. V domácnosti, so svojím 
stále nespokojným otcom, ktorý máva záchvaty 
melanchólie a hypochondrie, matky, ktorá sa snaží  
o vyprovokovanie hádky, kedy sa len dá a starej 
mamy, ktorá je všeobecne známa ako striga, sa malý 
Ľubko slušnému správaniu a lásky nemá kde naučiť. 
Tento deficit sa s ním tiahne celé obdobie po roz-

vode rodičov, v škôlke, v škole a aj počas puberty.  
V úsmevných príbehoch sa spolu s Ľubkom spozná-
vame so strýkom Jankom, pracovníkom na minister-
stve na verejnosti a veľkým alkoholikom v súkromí. 
S Honzom, Mírom a Vikim, najlepšími Ľubkovými 
kamarátmi zo školy, s ktorými spoznáva svoju sexua-
litu a aj príchuť zakázaných záškodníctiev. Na pozadí 
príhod hlavného hrdinu sa autor snaží nevtieravým 
dojmom predstaviť svoj názor na vtedajšiu spoločen-
skú situáciu, režim a všetko s ním spojené. Nega-
tivistickým príkladom poukazuje na skutočnosť, čo 
môže spôsobiť, ak dieťa nemá lásku, je z rozvrátenej 
rodiny a nik na neho nemá čas. 

Veronika Folentová, foto: internet
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„Život je ako sínusoida. Vždy potrebujete nejakú iskru, ktorá vás naštartuje,“  
tvrdí moderátor Patrik Herman a vie, o čom hovorí. Na televíznej obrazovke sa pohy-
buje už trinásť rokov. Jeho súčasnou doménou je publicistická relácia Lampáreň. Pros-
tredníctvom nej sa snaží pomôcť ľuďom a zároveň si splniť svoje sny. Šoubiznis ho veľ-
mi nezmenil a on ostal sám sebou. Napriek pracovnej vyťaženosti si na mňa našiel čas  
a milo prekvapil. Počas celého rozhovoru sršal energiou, humorom a skutočnou empatiou.

Dnes ste mi spomínali, že máte  
za sebou pomerne rušný deň, napriek 
tomu ste stále s úsmevom na tvári, 
ako to robíte?
Ten úsmev na tvári je niekedy aj zo zúfal-
stva (smiech). Pri tom všetkom, čo si 
človek užije,  v podstate žiadny problém 
nie je takým veľkým problémom, aby to 
nemohol vziať trošku aj s úsmevom a mož-
no aj s takým upokojovaním samého seba, 
že môže byť aj horšie (smiech). 
 
Pôsobíte na mňa ako optimista, ste 
ním aj v skutočnosti?
Keby som nebol optimistom, možno  
by som nerobil to, čo robím. Či už sa  
to týka Lampárne alebo charity. Vždy 
je to o tom, že človek je optimista, lebo 
chce niečo vyriešiť a verí, že pomôže dob-
rej veci a pomôže niekomu. Ale keď sa  
už potom človek do toho zahryzne a ponorí 
hlbšie, tak sa už možno mení na realis-
tu. Ten realista je niekedy aj pesimistický 
(smiech). Možno to vyplýva z toho, že nie 
všetky veci idú tak, ako si človek pred-
stavuje alebo tak, ako by možno hovoril 

zdravý rozum alebo logika. A potom, keď 
sa človek začína stretávať s nevôľou, ne-
ochotou, arogantnosťou a zlomyseľnosťou, 
optimizmus už tak trošku stráca. Človek je 
veľmi tvrdo konfrontovaný s realitou a vte-
dy je aj dosť smutný.
 
Stretávate sa počas svojej práce čas-
to s menovanými negatívnymi vlast-
nosťami?
Možno to bude znieť trochu zvláštne,  
ale za tých desať rokov mám pocit, akoby 
ľudia speli k horšiemu. Najmä čo sa týka 
akejsi ľudskosti. Možno je to zlou ekono-
mickou situáciou, každodenným šialen-
stvom, keď sa každý naháňa za tým, aby 
zabezpečil sebe, aj svojej rodine nejaké 
slušné živobytie. Počas tej honby za mate-
riálnym tak trošku zabúda na morálne 
záležitosti. Je to smutné, pretože polovica 
podnetov a námetov do Lampárne, by sa 
dalo vyriešiť lúsknutím prstov. Sú to spory 
založené len na tom, že ľudia nechcú ustú-
piť, nechcú porozumieť tomu druhému, 
nechcú chápať. Našťastie, vždy sa nájdu  
aj takí, ktorí to pochopia a  pomôžu. 

Zmenila sa v tomto doba alebo sa 
skôr menia ľudia?
Ľudia sa zmenili s dobou. Je to jednoznač-
né. Tá doba ich naučila byť troška sebec-
kými, trošku egoistami, lebo byť dnes 
prehnane dobrým a ústretovým sa zrejme 
mnohokrát ľuďom nevyplatilo a vypomsti-
lo sa im to. Ľudia začínajú byť opatrní.

Nemyslíte si, že má na to v určitej mie-
re vplyv aj televízia, celkovo média?
Myslím si, že televízia je vždy len obrazom 
danej doby a tiež danej spoločnosti. Ak sa 
možno niekto sťažuje, že je toho násilia na 
obrazovke veľa, je to pravda. V spravodaj-
stve sú skutočne reportáže o auto neho-
dách, o trestných činoch, ale bohužiaľ, to 
k životu patrí. Doteraz tu bola doba, pred 
ktorou sme si predtým zatvárali oči, kedy 
takéto niečo neexistovalo. 

Napriek tomu sa venujete publicis-
tike, kde sa viac menej stretávate  
s negatívnymi prípadmi...
Myslím si, že som už dosť deformovaný. 
Keď som pôsobil v spravodajstve, tak 

text: Mária Fábryová
foto: Daniel Dluhý, markiza.sk

„Nikdy som nechcel byť novinárom...“

zumag interview

M
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to boli stále ľudské nešťastia, tragédie.  
A aj teraz v Lampárni je to stále o ľudských 
problémoch, o nešťastiach, ľudskom trápe-
ní. Keď však človek vníma svoju prácu ako 
šancu, že môže niečomu alebo niekomu 
pomôcť, je to niečo, čo vás svojím spôso-
bom tak trošku nadopuje a dodá ener-
gie. Keď  sa vám podarí niečo významné  
a niečo, čím tým ľuďom pomôžete, tak  
o to viac to teší. Život je ako sínusoida. 
Vždy potrebujete nejakú iskru, ktorá vás 
naštartuje a tú iskru vždy niekde nájdete, 
pretože sa podarí niečo iné a vy máte šancu 
pomôcť niekde inde. Chvalabohu, tie iskry 
prichádzajú. Nemusia to byť len udalosti,  
sú to predovšetkým ľudia. 

Čo pre vás znamená spravodajstvo  
a čo publicistika?
Spravodajstvo je veľmi rýchly kolotoč 
zážitkov. Bolo to o každodennom kontak-
te s problémami a s ľuďmi. Ale ak som 
natrafil na dobrú tému, nemal som šancu 
ju rozpracovať, ani sa jej dlhšie venovať. 
Bol to súhrn množstva informácii, ktoré 
som musel absorbovať a vzápätí ich púšťať  
medzi divákov. Netvrdím, že publicistika je 
pomalšia, ale konečne má človek čas za-
oberať sa témami vážnejšie a rozobrať  ich. 
Má šancu ich dotiahnuť do konca. Podľa 
mňa by mal novinár prejsť aj jedným,  
aj druhým. 

Navštevu-
jete detské 
d o m o v y , 
o rgan i zu -
jete tábo-
ry pre deti 
zo sociál-
ne slabšie 
s i t u o v a -
ných rodín, 
aký význam 
to pre vás 
má? 
Mňa to neu-
ve r i t e ľným 
s p ô s o b o m 
baví, naozaj. 

Som najstarší zo súrodencov, je nás päť   
a ja som taký ich „big brother“. V rodi-
ne to u nás bolo vždy o pochopení. Zdedil 
som povahové vlastnosti po mojom nebo-
hom otcovi a nejako mi to v tých génoch 
zostalo. Pozerať sa na niekoho, keď vidím,  
že sa trápi a nepomôcť, keď viem,  
že mám šancu niečo pre to urobiť,  to 
by som nevydržal. Pri práci s deťmi je 
to podobné. Naháňať sa počas celé-
ho roka v televízii,  to je jedna vec.  
No ak idete za tými deťmi, oni 
prehodia výhybku na inú koľaj.  
To znamená, viac sa usmievam, 
viac sa bavím. Deťom, ktoré máme  
v táboroch, stačí venovať pozornosť, 
vypočuť ich. Nepotrebujú autíčko 
na vysielačku, stačia im lentilky  
a kvôli nim sa budú blázniť celý 
deň. Tá detská radosť sa prenáša 
aj na vás. Deti sú neuveriteľne 
vďačné, spontánne, dobrosrdeč-
né, nie sú ešte falošné ako my 
„dospeláci“. 

Hovorí sa, že človek na tele-
víznej obrazovke pôsobí ináč 
ako v reálnom živote, je to 
pravda?
Áno, človek je na obrazovke iný, čo nie je 
mnohokrát zámerné. Moderátor alebo člo-
vek na obrazovke nemôže dávať všetkým 

ľuďom pociťovať, že má 
dnes nejaký problém, 
zle sa vyspal, niečo 
sa stalo v jeho rodi-
ne, je chorý. Je fakt,  
že ak by som mal 
písať knihu o tele-
víznom zákulisí, 
tak by to možno 
nebola veľmi pek-
ná kniha. Šou-
biznis prináša  
so sebou obrov-
ské množstvo 
intríg, závisti 
a zla, ktoré 
sa skrýva 

za kamerami. Toto diváci nevidia, s tým 
sa vonku nechodí. Je to špinavé prádlo, 
ktoré sa perie vo vnútri šoubiznisu a iba 
málokedy nejakým spôsobom vyjde na po- 
vrch.

Opustíme zákulisie médií. Svoju ka-
riéru ste nezačínali v televízii Markíza, 
ale už pred tým ste pôsobili ako hovor-
ca v Trnave...
Nemyslel som si, že mám v sebe novinárs-
keho ducha. Nikdy som novinárom nechcel 
byť. Nikdy som nechcel byť moderátorom. 
Mal som úplne prozaickejšie sny, od sme-
tiarov až po kozmonautov. Mojou posled-
nou víziou bolo byť právnikom. To som  
už chodil na strednú školu a práve tam ma 
„chňapli“ do školského časopisu a už sa to 
so mnou viezlo. Tam to vo mne kvitlo, buj-
nelo. Pokračoval som ako moderátor regio-
nálneho rádia Forte a zakrátko som nastú-
pil aj na post hovorcu primátora Trnavy.   

Hovorí sa, že novinár sa musí noviná-
rom narodiť, je to pravda?
Je to pravda. Vyštudovať novinárčinu 
neznamená, že sa stanem novinárom. Dnes 
sú v médiách oveľa cennejší ľudia, ktorí 
sú praktikmi vo svojom odbore, napríklad  
v ekonomike, v práve, v zdravotníctve. 
Je to človek hotový, z ktorého môžeme 
naozaj ťažiť konkrétne veci. Žurnalisti-
ka je škola neuveriteľne všeobecná, má 
veľmi málo praxe, vychováva teoretikov.  
Je to možno tým, že sú ešte zastarané metó-
dy, učebné osnovy. Pedagogické zázemie 
tiež nie je moderné, nejde s dobou. Veď 
aj my, ktorí sme v praxi, máme čo robiť, 
aby sme  tomu šialenému tempu stíhali. 
Jednoducho je toho strašne veľa, mení sa 
technológia, či už v novinách, rádiu alebo  
v televízii. Mení sa technické zázemie, mení  
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sa spôsob spracovávania reportáži, člán-
kov. Byť pohotový, to človek musí mať 
nejakým spôsobom v génoch.
Myslíte si, že požiadavky na novinárov 
sa zvýšili s dobou alebo sú rovnaké, 
aké boli v minulosti?
Novinári sa dnes musia vedieť oháňať 
oveľa viac ako v minulosti. Už len to, že sú  
na nich kladené nároky, kumulujú sa funk-
cie. Dnes má štáb televíznych novín dvoch 
ľudí. Jedného človeka, ktorý je redakto-

právať svoj príbeh. Dokonca sa mi to stalo  
na križovatke. Zastavil auto, stiahol okienko, 
zatrúbil. Stiahol som aj ja. Porozprával mi, 
zastali sme na odpočívadle, dorozprával mi 
to. Niekedy sú to až komické situácie. Moja 
práca ma neopúšťa, nesiem si ju domov. 

Spomínali ste, že by ste sa už chceli vzdať 
žurnalistickej tvorby a začať niečo iné. Nie 
je to ťažké, vzdať sa niečoho, čo máte rád?

rom, režisérom a druhého, ktorý je vodi-
čom auta, kameramanom, technikom, 
zvukárom, osvetľovačom. Dvaja ľudia. 
Kedysi ich chodilo päť. Aj ten časový stres 
je omnoho väčší ako predtým. Ráno začať 
a skoro v noci skončiť. Žijeme pod neustá-
lym stresom. To, že si ľudia robia žartíky, 
že sa mi dobre darí, lebo som pribral, tak 
to asi nie je v tom, že by som sa od rána 
do večera napchával dobrôtkami a kupo-
val si drahé jedlá. Je to o tom, že neexis-
tuje žiadna životospráva. Raňajky žiadne, 
obed žiadny a večer o jedenástej „bielim“ 
chladničku. Jednoducho, cez deň sa nedá, 
lebo sme v neuveriteľnom strese. 

Novinár sa stáva otrokom svojej 
práce a napriek tomu ju vyko-
náva, nie je to taký paradox?
Áno, je to fanatizmus. Keď som 
mal dvadsaťjeden rokov, nastúpil 
som do televízie a venoval sa kri-
minalite, všetci mi hovorili, že som 
blázon. Kriminálne činy sa páchali 
vždy v noci a najčastejšie v piatok 
a v sobotu. Musel som byť stále  
na telefóne, od rána do noci.  
Ale ak ten novinár vidí, že jeho 
práca má zmysel, hranicu pudu 
sebazáchovy má posunutú inde, 
ako je to u ostatných. 

Stres, vyčerpanosť, nikdy ste 
sa nepohrávali s myšlienkou 
vrátiť sa k právu? Neoľutovali 
ste svoje rozhodnutie?
Neľutoval som, to určite nie. Právo 
je fajn vec. Mne sa páči „vŕtanie“ 
sa v zákonoch,  vlastne Lampáreň 

je aj o tom - hľadať cestičky, ako nejakým 
spôsobom pomôcť. Teraz je už možno  
aj neskoro na to, aby som začal študovať 
právo. V politológii, ktorú som študoval, 
nejaké základy práva boli. Ale niečomu 
podobnému by som sa rád venoval, aj keď 
budem meniť zamestnanie. Hoci je relá-
cia dobrá, sledovaná a pokojne by mohla 
fungovať ďalších stopäťdesiat rokov, lebo 
námetov na reportáže máme osemdesiat-
tisíc. Chcel by som sa venovať zamestna-

niu, kde budem mať šancu pomôcť ľuďom. 
Už to nebude na televíznej obrazovke,  
v žiadnych médiách. 

Ak vás ľudia vidia na televíznej obra-
zovke, možno si vás zadefinujú ako 
novodobého Jánošíka. Stáva sa vám, že 
vás ľudia oslovujú aj na ulici a žiadajú 
vás o radu so svojimi problémami?
Áno a dosť často. Je to možno ďalšia daň 
toho, že je človek na obrazovke. Plávam  
v bazéne a niekto vedľa mňa dofrčí, doplá-
va a počas plávania v bazéne mi začne roz-

Áno. O mne je známe, že trikrát roč-
ne dávam výpoveď (smiech). Poznáte to 
určite aj vy, keď  vás niečo vytočí a máte 
chuť všetko zavesiť na klinec (smiech).   
Ale existuje v slovenskom televíznom éteri 
relácia, ktorá by v takomto rozsahu doká-
zala pomáhať ľuďom? Lampáreň je splne-
ním mojich ideálov. Lampáreň pre mňa 
znamená dieťa, ktoré som prevzal po Evke 
Černej ešte ako batoľa a snažil som sa 
ho nejakým spôsobom vychovať a udržať  
pri živote. Je v tom kus môjho života, mojich 
snov, ktoré mám a ktoré si chcem napĺňať 
a to sa opúšťa ťažko. Neplánujem žiadny 

odchod ku konkurencii. Ale keď 
z Lampárne odídem, tiež budem 
hľadať prácu, ktorá ma bude takto 
aspoň čiastočne napĺňať.

Eva Černá si otvorila dvere  
do politiky, neplánovali ste  
i vy takýto vstup?
Ponuky som dostal, bolo ich 
niekoľko. Pikantné je, že aj z jed-
nej, aj z druhej strany politického 
spektra. Napriek tomu, že som 
vyštudovaný politológ, do aktívnej 
politiky nechcem ísť, pokiaľ v nej 
nebude vládnuť slušnosť. Otázka 
znie: Kedy bude slušnosť v politi-
ke vládnuť? Na to asi nepoznáme 
odpoveď, tým pádom nepoznáme 
odpoveď na to, kedy by som tam 
vstúpil. (smiech) Ak to človek sle-
duje, cíti a vidí tú politiku aj tam, 
kde nemá byť, nechcel by som sa 
pridať do tejto sféry. Necítil by som 
sa tam dobre. Dnes je pojem politi-
ky spájaný s pejoratívnymi výrazmi 
a ja nechcem byť toho súčasťou.
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Take a coffee, take it easy!
Novou formou závislosti sa v dnešnej dobe stala káva. Aromatický a energiou nabitý nápoj. Jej pitie 
sa rozšírilo v 17. storočí. Horké a voňavé zrnká dokážeme už dnes pripraviť na stovky spôsobov. 
Väčšina z nás určite vie, že medzi množstvo druhov prípravy nepatrí len káva s cukrom či bez,  
s mliekom či bez mlieka, a že existuje aj iný typ ako turecká. Mnohé podniky sa doslova predbiehajú 
v originalite a kvalite ponuky vo svojich nápojových lístkoch. Darmo. Sme čoraz náročnejší. Avšak 
vieme oceniť kvalitu toho, čo vypijeme? Alebo nám na to stačí len cena na pokladničnom bločku?

text: Anna Ďurišová, Mária Škvarlová, Martina Štochmalová
foto: Jozef Gíra, Anna Ďurišová, internet

Britská káva v F-ku

Cestovateľ, vedúci prevádzky Uni Cafe 
– univerzitnej kaviarne Katolíckej univer-
zity a  veľký milovník dobrej kávy v jednej 
osobe - Maroš Duchovný pil najlepšiu kávu  
v zahraničí, v Londýne. Hoci nechce robiť 
zlú reklamu, tú najhoršiu pil práve na Slo-
vensku. Tvrdí, že je veľmi náročné porov-
návať, pretože kvalitná káva sa dá kúpiť aj 
u nás. Čo však dostane zákazník do rúk 
ako finálny produkt, je len pár percent 
kvality kávy. Ostatné je o ľuďoch a forme 
prípravy. 

,,Nemôžeme sa rovnať s Talianskom, kde 
je 1200 druhov pražiarní, alebo s Veľkou 

Britániou, kde sa dá kúpiť od 50 až 
do približne 500 druhov káv”, hovorí 
Maroš. Napriek tomu sa odhod-
lal založiť kaviareň na zahraničný  
spôsob aj na Katolíckej univerzi-
te. ,,V tomto prípade to bola urči-
tá zhoda náhod, pretože predošlý 
bufet skončil, čím sa vytvoril nový 
priestor. Možno sa objavila trhlina 
na trhu a bolo potrebné okamži-
te zareagovať,” prezrádza. Neváha 
osloviť človeka, ponúknuť mu nový 
druh kávy a opýtať sa ho na vlastné 
reakcie a pocity z novej chute. Pre-
feruje pokusy na mladých ľuďoch, 
ktorí nie sú pokazení vplyvmi okolia 

či vonkajším svetom. Preto 
sa dá na nich čokoľvek “otesto-
vať”. Počas fungovania kaviarne 
zistil, že študenti sú ešte zdržan-
livejší voči novým experimentom. 
,,Stále je pre nich šok, ak sa opý-
tame, či chcú do kávy aj nejaký 
sirup alebo ďalšie ingrediencie. 
Medzi najpredávanejšie druhy 
patrí klasické presso s mliekom, 
čo je štandardná káva. Študenti 
ju poznajú z akéhokoľvek iného 
prostredia.”

Káva a filozofia

Ambície Maroša Duchovného 
sa však univerzitnou kaviarňou 
nekončia. V blízkej budúcnosti 
plánuje otvoriť ďalšiu. V nej sa 
bude snažiť zúročiť svoje dote-
rajšie skúsenosti. ,,Pitie kávy je  
o atmosfére. Nie je to len o tom, 
čo konzumujete, ale ako to kon-
zumujete. Ide o pocity, ktoré 
káva prináša”, vysvetľuje.

,,Mrzí ma, že nie sme zvyknu-
tí na filozofiu konzumácie kávy. 
Na Slovensku je stále zakódo-
vané, že káva bola dennodenný 

nápoj, ktorí si ľudia pripravovali na pra-
covisku. Sme ešte zelená lúka, na ktorej 
sa občas objaví hríbik a snáď sa vyskytne  
aj nejaká pekná muchotrávka. Avšak už aj 
na Slovensko začínajú prichádzať zahranič-
né siete. Prinášajú so sebou novú kultúru 
pitia kávy, aj keď je to neraz zamerané  
na finančný profit a nie na filozofiu - dať si 
dobrú kávu.”

Slovenské kaviarne sa podľa jeho slov 
líšia hlavne sortimentom ponúkaných káv.  
“V zahraničí je bežné modifikovať kávy 
rôznymi sirupmi. K dispozícii máte 20-30 
druhov káv v troch, štyroch veľkostiach. 
Kaviarne ako také sú zamerané na to,  
že sa v nich predáva minimálne množstvo 
alkoholických nápojov. Hlavným sortimen-
tom stále zostáva káva.”

V zahraničí strávil Maroš Duchovný dva 
a pol roka. Ku kaviarňam sa dostal úplne 
náhodou, keď sa uchádzal o zamestnanie 
vo Veľkej Británii, v sieti spoločností Star-
bucks. Práve tam v sebe objavil “passion” 
pre kávu. Tvrdí však, že jeho sen to nebol 
a k práci sa dostal ako bežný zamestna-
nec. Až neskôr sa začal zaoberať myšlien-
kou založiť niečo podobné aj u nás. Či sú 
v zahraničí väčšie možnosti pre túto “záľu-
bu”, jednoznačne povedať nevie. ,,Západ-
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ný svet je zvyknutý na úplne 
inú kultúru konzumácie kávy. 
Jej história sa začala odvíjať 
v roku 1640 v Taliansku, kde 
otvorili prvú kaviareň na sve-
te. Západniari sú stále ďaleko 
pred nami.”

A akú kávu preferuje sám 
odborník? Určite nie klasickú- 
-zalievanú. ,,Tú som v živo-
te nepil a ani piť nezačnem, 
nakoľko prefiltrované kávové 
zrná sú toxické. Priznám sa, 
som už priveľmi rozmaznaný 
a kávu si nedám nikde inde 
ako u seba.”

Nepotrebujeme sa polepšiť

Natíska sa ďalšia otázka.  
V čom by sa naša krajina 
mala polepšiť, aby sa dostala na prija-
teľnú svetovú úroveň? Odpoveď Maroša 
Duchovného znela prekvapujúco. 

„Nemusíme sa lepšiť v ničom. Slováci sú 
iná mentalita. Iný druh ľudí a napríklad 
Starbuck je najväčšia sieť na svete.  
A predsa, v Taliansku neuspeli vôbec…Ta-
liani totiž ponímajú kávu úplne inak. Väčši-
nou pijú malinké picolla a vypijú ich aj päť 
až osem denne. Na podobný spôsob kon-
zumácie sú zvyknutí. V podstate, všetko 
je iba o tom, aby sa trh otvoril, aby ľudia 
dostali možnosť vybrať si to, čo im chu-
tí”, dodal prevádzkár a pobral sa k svojmu 
remeslu. 

(Popíjanie tejto tekutiny sa teda nepo-
chybne stalo akýmsi nepísaným rituálom 
v našich životoch. Pri dobrej šálke kávy 
sa neraz stretávame so svojimi  priateľmi, 
riešime obchodné záležitosti, zvládame 
skúšky naberaním energie alebo iba tak, 
oddychujeme. 

Ak vám raz niekto bude vyčítať, že ste 
závislý kávičkár, obráňte sa tvrdením,  
že si len vo svojom tele udržiavate zdravú 
hladinu vitamínov. Kávovník je totiž ovoc-
ný strom :) )

V pube  ako doma? 
(Ne)možné!

Domácke kaviarne, aké sme mali mož-
nosť vidieť v seriáloch typu Beverly Hills  
či  Priatelia, pre väčšinu z nás stále ostáva-
jú iba snom. Podnik, kde by ste sa s pria-
teľmi stretli aspoň raz za týždeň, mali tam  
už svoje stabilné miesto, jeho majiteľ by 
už bol takmer vaším dôverníkom a hneď 
pri vstupe by vám pripravoval váš obľúbe-
ný drink. 

Formát typickej kaviarne, kde by sme 
okrem kvalitnej kávy a zákuskov mohli 
nájsť prívetivý personál a útulné prostre-
die, si na Slovensku ešte stále akosi hľadá 

svoje miesto. Chýba určitá 
zlatá stredná cesta medzi bar-
mi so zafajčenými priestormi 
a cukrárňami, ktoré neraz 
pôsobia, akoby sme tam mali 
platiť ešte československými 
korunami. Aj keď si v našich 
mestách niekto trúfne otvoriť 
podnik podobného typu, jeho 
prežitie nie je zaručené. Ako 
študenti sa navyše v podni-
koch pri obsluhe často stretá-
vame s prejavmi ,,nadšenia“ 
čašníčok, ktoré nám neraz 
dajú pocítiť, že - hrubo pove-
dané - zaberáme miesto. 

Z našej skepsy, že podnik 
snov sa na Slovensku nájsť 
nedá, nás vyviedli majitelia, 
ktorí svojimi pubmi prinášajú 
dôkaz, že opak je pravdou. 
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Káva s kúskom neba

Anna Efstathopoulos si svoju kaviareň  
v Prešove otvorila pred rokom. Na stenách 
namaľovaní farební anjelici,  ratanový ná-
bytok a prenikavá vôňa kávy napovedajú, 
že na ceste za popoludňajším oddychom 
sme zablúdili správne. „Naša kaviareň bola 
pôvodne určená pre rodičov s deťmi,“ uka-
zuje majiteľka na plastový domček a šmý-
kačku pred kaviarňou. „Poloha kaviarne  
v bráne umožňuje deťom vyšantiť sa, zati-
aľ čo ich maminy klebetia pri capuccine.“ 
Kaviareň však navštevuje tiež veľa mla-
dých a vo veľkej miere aj ľudia z priľah-
lých kancelárií a obchodov. „To, na čom 
som chceli pri otváraní kaviarne stavať, bol 
prístup, s akým sa vo väčšine slovenských 
zariadení nestretnete. Z mojej skúsenos-
ti zo zahraničia môžem povedať, že keď 
tam navštívite ten istý podnik dva alebo tri 
razy, personál si vás zapamätá a správajú  
sa k vám ako k priateľom. Na Slovensku sú 
čašníci strohí, spýtajú sa vás, čo si objedná-
te, a tým to pre nich hasne.“ Odozva hovorí 
sama za seba: „Vidíme, že táto snaha má 
zmysel, stretávame sa s veľmi pozitívnymi 
reakciami. Dokonca nám povedali, že to je, 
akoby sme sem priniesli kúsok neba.“

Relax!

Ďalším netradičným zjavom medzi podnik-
mi na slovenské pomery je aj Relax Klub  
v Ružomberku. Návštevníka zvyknutého 
na klasické bary s boxmi, či stolmi a sto-
ličkami prekvapí posedenie v etno prostre-
dí na vyvýšenom pódiu s vakmi plnenými 
polystyrénom. „Prioritou našej kaviarne je 
relax :). Chcel som, aby sa tu ľudia cítili prí-
jemne, tomu som prispôsobil prostredie“, 
hovorí majiteľ čajovne Libor Pagáč. Zákla-
dom sortimentu podniku sú čaje rôzneho 
druhu. V Relaxe ich podávajú v hlinených 
čajníkoch, ktoré obsahujú sviečku brániacu 
tomu, aby čaj vychladol. Ako hovorí Libor: 
„Človek s jedným sortimentom vyhovie 
len niekomu. Ponúkame tiež značku piva, 
ktorú majú asi len na dvoch miestach  
v Ružomberku. Z každého rožka  niečo...“ 

Veľkým pozitívom čajovne je nepochybne 
nefajčiarske prostredie. Na prvý pohľad by 

sa mohlo zdať, že to zákazníci–faj-
čiari môžu považovať za obmedze-
nie, no majiteľ Relax Klubu tieto 
dohady vyvracia: „Ťažko povedať 
koľko ľudí z našich zákazníkov sú 
nefajčiari, možno tak 50 na 50. 
Navyše tých 25 percent z fajčiarov 
ešte chváli, že sa tu nefajčí. Zbeh-
nú si zapáliť dole a môžu sedieť  
v príjemnom nezadymenom pro-
stredí.“ 

Keď aj vy patríte k typickým  
coffe závislákom, iste uznáte,  
že nie je káva ako káva. Jej účinky 
sa dokonca líšia aj spôsobom užitia. 
Tá,  ktorú vypijete v behu, na ces-
te do školy, s jednou topánkou ešte  
v ruke sa nedá porovnať s tou, ktorú 
si vychutnávate dúšok po dúšku  
v tichu obľúbenej kaviarne s pria-
teľmi. Keď sme si už zrekapitulo-
vali teóriu, nezabudnite ju uvádzať  
do praxe. V najväčšom strese si 
treba jednoducho sadnúť, zhlbo-
ka sa nadýchnuť a dať si svoju 
obľúbenú kávu tam, kde ju podľa 
vás vedia pripraviť najlepšie.
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Pinocchio z Izraela
Pred tohtoročnou Veľkou nocou som navštívil s priateľmi Izrael, ktorý je, až na palestínske 
autonómne pásmo Gazy a Západný breh Jordánu, vyspelá a krásna krajina s dômyselnými 
inžinierskymi sieťami a jedinečným zavlažovacím systémom.

Text: Peter Grečo
Foto: Peter Grečo, Vladimír Pavlík

Potvrdilo sa mi, že vnímať Izrael, ktorý  
14. mája oslávi 60. výročie štátnos-
ti, nemožno iba politologicky, historicky 
či etnologicky. Berďajev tak precizuje,  
že pochopiť dejinnú drámu Izraelské-
ho ľudu možno len na pozadí tajomstva 
Bohom vyvoleného národa, ktorý je celé 
dejiny svojej existencie obklopený smr-
teľnými nepriateľmi. Snáď nebolo toľko 
naakumulovanej nenávisti voči jednému 
národu, ako voči Židom. Aj z tohto exis-
tenčného dôvodu je táto krajina v per-
manentnom bojovom stave a do armády, 
s výnimkou ortodoxných Židov, rukujú 
aj ženy. Kto je zodpovedný, že na takom 
malom území (27 817 km²) vládne len  
v posledných dvoch storočiach nerieši-
teľný konflikt medzi Židmi a Palestíncami  
a medzi Izraelom a ostatnými arabskými 
krajinami? Moslimskí Palestínčania sú pre 
Izrael „ťažkou hypotékou“, ale zdá sa, že aj  
pre ostatných Arabov. Nemožno sa pre-

to čudovať, keď Izraelci  
v nedávnej dobe obohnali  
6 metrovým betónovým 
múrom aj palestínske sídliská 
vo vnútrozemí. Neprispôsobi-
ví poloobčania Izraela vedia 
ísť von len za sťažených bez-
pečnostných opatrení. Chladné 
múry oživuje výzdoba plagát-
mi, karikatúrami, maľbami.

Na jednom takomto ochra-
nnom múre blízko check-poin-
tu v Betleheme bola namaľo-
vaná Picassova holubica mieru  
v neprestrelenej veste, 
ktorú nebolo možné odfotiť.  
Na inom mieste 6 metro-
vého múru je znázornený legendárny 
Pinocchio, ale trochu inak. Všimnime si 
bližšie karikatúru, zachytenú vnímavým 
objektívom talentovanej fotografky Mari-
anny Kružliakovej. Rozprávkový Pinoc-

chio strkal všade svoj dlhý nos  
a spôsoboval rozruch, kam 
prišiel. Tento má nos v tvare 
rakety. Pinocchio, s Malrbor-
kami za klobúkom a vo veste 
z americkej zástavy zo štedro 
roztvorených rúk vypúšťa holu-
bice mieru. Neprehliadnuteľná 
je pod ním ceduľa: „Pokrok  
a harmónia pre ľudstvo, 2008“. 

Kto je autorom tejto karikatú-
ry? Aj od toho závisí jej posol-
stvo. Čo očakáva? Kdesi som 
čítal, že svet bude patriť tomu, 
kto mu dá nádej. Aký pokrok? 
Aká harmónia? Dnes možno 
povedať, že v čase globalizo-
vaného násilia niet bezpeč-
ného miesta prakticky nikde. 
Proti sebe stojí vyspelý sever 
a chudobný juh sveta, alebo 
sa pred naším zrakom odo-
hráva stret civilizácií podľa 
vízie Samuela Huntingto-
na. A v čase studenej vojny, 
keď vládla napríklad doktrína 
niekoľko násobného zaruče-
ného vzájomného zničenia, 
bolo tomu inak? Ako sme 
ďaleko od sekulárneho me-

sianizmu Francisa Fukuyamu, ktorý tvrdí, 
že vo svete zvíťazí liberálna demokracia 
a kapitalizmus v ekonomike. Skôr pla-
tí Berďajevovo, že „ručička na hodinách 
svetových dejín ukazuje čas nastupujúce-
ho súmraku, doby kedy sa všetko chystá  
na noc“. Vyzýva nás k prehodnoteniu toho, 
že v modernej dobe sme pozdravovali faloš-
ných bohov v racionalistických mýtoch pokro-
ku, historického optimizmu a technicko- 
civilizačného evolucionizmu, nehovoriac  
o modeloch politických usporiadaní končia-
cich v Osvienčime a Gulagoch.

Súdiac z oblečenia Pinocchia, možno sa 
domnievať, že autor naráža aj na otázky 
(postupného vyhasínania) roly hegemóna 
USA v medzinárodnej politike, čo pozná-
me pod výrokom „policajt sveta“. Holubice  
a zbrane sa k sebe nehodia, ale napriek 
tomu sa Pinocchio bezstarostne usmieva. 
Povaha medzinárodných vzťahov indikuje, 
rečou Berďajeva: „Kapitalistické zriade-
nie bude vždy plodiť vojny, za pacifistic-
kými naladenými vládami budú vždy stáť 
obchodníci s kanónmi a otravnými plyn-
mi a vždy budú pripravovať vojnu. Vojna 
je nevyhnutná a abstraktný pacifizmus 
nemôže mať žiadnu silu.“ 

Rozprávkový Pinocchio sa na konci príbehu 
stal človekom a zvolal: „Aký som bol smieš-
ny, keď som bol panáčikom. A ako som len 
rád, že sa zo mňa stal slušný chlapec!“  
Od koho závisí, či Zem bude bezpečným 
obydlím pre človeka a ostané bytia?

Branná povinnosť a vlastenctvo. Autor zla-
dený s vojakmi  neďaleko Múru nárekov

Jeruzalem je  posvätné mesto troch monoteistic-
kých náboženstiev. V  popredí je Omarova mešita 
so zlatou kupolou na mieste zboreného židovské-
ho chrámu. V pozadí je Bazilika božieho hrobu
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Rodina a m edia
XXIII. Medzinárodný kongres rodiny (5.-7. september) by mal privítať významných 
zahraničných hostí nielen z Európy, ale aj zo zámoria.

text: Mária Fábryová
foto: mediaarodina.sk

Zmienka o podujatí tohto charakteru má 
svoje korene v Latinskej Amerike. Prvý 
európsky kongres sa uskutočnil v Paríži  
v roku 1986. Pôvodne sa tieto medzinárod-
né stretnutia týkali len západných krajín. 
Berlínsky múr nepustil. Prvým mestom 
bývalého sovietskeho bloku, v ktorom sa 
podujatie uskutočnilo, bola Varšava. Jeho 
vysoká úroveň a nepochybný úspech otvo-
ril cestu aj iným východným krajinám. 
Nasledovala Moskva (1999), Lublin (2004) 
a Kyjev (2006). Tento rok dostalo šancu 
aj Slovensko. O jeho organizáciu požia-
dali univerzitu spoločne Svetová organi-
zácia pre rodinu (World Organisation for 
the Family, Washington, DC) a nadácia 
Famille de Demain. Kongres dostal osobit-
né požehnanie od bývalého apoštolského 
nuncia Henrycha Jozefa Nowackeho.

Odpoveď medzinárodného formátu
Prvoradým cieľom konferencie je nájsť 
odpoveď na otázku, či sú média pre rodinu 
ohrozením alebo prínosom. Organizátori 
chcú vyvolať záujem o danú problemati-
ku v spoločenských, hospodárskych, ale aj 
politických kruhoch. Angažovanosť by mala 
poslucháčom ukázať, že rodina je schop-
ná postaviť sa proti nebezpečenstvám,  
aj zo strany médií. Preto hlavnými okruh-
mi podujatia budú problémy nielen vplyvu 
médií na rodinu, ale spôsob prezentácie 
rodiny v médiách a možnosť využitia médií 
na posilnenie rodiny. Rodina je dôležitou 
jednotkou spoločnosti, no v dôsledku vplyvu 
spoločnosti sa v poslednom období stráca 
jej hodnota. Bývalý dekan FF KU Imrich 
Vaško tvrdí, že „rodina predstavuje nádher-
né ľudské vzťahy. A ak tie vzťahy nielen sú, 
ale aj fungujú, tak je to úžasný poklad“.
Septembrový kongres, nad ktorým prebral 
záštitu predseda Konferencie biskupov Slo-
venska, František Tondra, navštívia viaceré 
zahraničné kapacity. Vatikán bude zastú-
pený kardinálom Alfonsom Lopez Trujillo, 
predsedom Pápežskej rady pre rodinu,  
ale aj profesorom José Noriegom, z Inšti-
tútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu 
na Lateránskej univerzite v Ríme. Svoju 
účasť potvrdil aj  Bernard Margueritte, pre-
zident Medzinárodného združenia žurnalis-
tov. Zo zámoria priletí Ted Baehr, riaditeľ 
Komisie kresťanského filmu a televízie.

Organizácia
Generálny sekretár podujatia Peter Olek-
šák z katedry žurnalstiky hovorí o nároč-
nosti prípravy podujatia: „Kongres už pri-
pravujeme asi polroka. Náš organizačný 
výbor sa stretol, rozdelil si úlohy. Či už ide 
o program, prípravu sprievodných akcií 
alebo zaobstaranie finančných prostried-
kov. Priebežne sa stretávame a koordi-
nujeme činnosti. Máme uzavretý konečný 
program a vieme kto bude vystupovať. 
Program je už zverejnený aj na webovej 
stránke www.rodinaamedia.sk.“
Ďalšou etapou je zaslanie inštrukcií všet-
kým hosťom, príprava ubytovania, získa-
nie peňažných prostriedkov. Peter Olekšák 
je podujatím nadšený a hovorí: „Veľmi sa 
tešíme, že sa bude o takej téme, akou je 
rodina a média, rozprávať práve na našej 
pôde“.

Médiá: prínos alebo hrozba?
Organizátori si nemyslia, že média majú 
na spoločnosť len negatívny vplyv. „Chce-
me pomenovať ohrozenia a chceme 
pomenovať prínos pre rodinu. Negatív-
ne príklady z médií potom ľudia nega-
tívne aplikujú vo svojich vzťahoch. Je to  
aj agresivita, ale aj akýsi ľahkovážny postoj 
k vlastnému životu. Taktiež rôzne ťažké si- 
tuácie v živote riešia podobne ako to vidia  
v televízii,“ hovorí Peter Olekšák a dodá-
va: „médiá ako tak vplývajú aj na komu-
nikáciu v rodine. Ak sa 
počas dňa pozerá príliš 
veľa televízie v rodine, 
niet veľa času na vzá-
jomnú komunikáciu, 
vzájomné budovanie 
rodinných vzťahov. 
Takéto prijímanie médií 
je ohrozením pre rodi-
nu, ako celok. Chceme 
hovoriť aj o tom, ako 
sa rodina v médiách 
prezentuje, či je uka-
zovaná ako vzor, ktorý 
tvorí muž, žena  a deti. 
Alebo či sa ukazuje  
aj model spolužitia 
osôb, kde by chceli 
vytvoriť rodinu dvaja 
muži alebo dve ženy.“ 

Podľa koordinátora pre sprievodné akcie 
Pavla Izraela (doktorand na katedre žur-
nalistiky), rozsah vplyvu médií na rodinu 
„záleží od toho, aká je daná rodina. Je to 
o vzťahoch a televízia môže byť zakompo-
novaná aj do vzťahov tej rodiny. Tomu sa 
vyhnúť nedá, pretože nemôžeme žiť v izo-
lácii. Rodičia si musia ustriehnuť, akú rolu 
bude televízia hrať a aký dosah bude mať 
jej vplyv. Musí sa o tom aj diskutovať, deti 
sa musia formovať v prvom rade v rodine.“
Táto téma by mala zarezonovať aj v pod-
vedomí politikov, pretože v čestnom 
predsedníctve kongresu je aj podpredse-
da vlády Dušan Čaplovič. A to aj napriek 
tomu, že presadzuje skôr ľavicové a libe-
rálne pohľady. Peter Olekšák si však myslí,  
že je dôležité, aby počul, ako sa hovorí  
o kresťanských hodnotách. V predsedníc-
tve má z politikov svoje miesto aj regio-
nálny župan Juraj Banár, no tiež primátor 
mesta Ružomberok Michal Slašťan.
Súčasnú situáciu okomentoval Lukáš 
Marťák, tlačový hovorca kongresu:  
„V týchto dňoch pracujeme na skompletizo-
vaní všetkých aktivít, ktoré súvisia s kon-
gresom. Absolvovali sme a čakajú nás ďal-
šie stretnutia, prostredníctvom ktorých sa 
usilujeme dosiahnuť čo najlepší výsledok. 
Je pre nás dôležité, aby téma ochrany  
a protežovania rodiny čo najhlasnejšie  
a najlepším možným spôsobom rezonovala 
v spoločnosti, pretože rodina je jej nevy-
hnutným základom.“
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mjuzik

Text: Michal Hricko
Zdroj: depeche.cz, fanblogy
Foto: depeche.cz

Keď sa k slovu dostane 
elektronická hudba

Dnes už čierna neznamená to čo niekedy. Čierne koženky, košele, podivné účesy, 
topánky či nalakované nechty. Dnes takto spoznáme napríklad „emákov“ alebo nad-
šencov gotiky, kedysi však bola čierna farbou depešákov.

Nenájdete veľa kapiel, ktoré by ovplyvnili 
hudobnú scénu tak ako Depeche Mode. 
Éra New Wave, elektronickej hudby  
a syntetizátorov doznievala v mnohých 
krajinách a v mnohých štýloch. Samo-
zrejme aj v tej našej. Zo všetkých spo-
meniem aspoň The Killers, Franz Ferdi-
nand, prekvapujúco aj Linkin Park. U nás 
to bol zase Laco Lučenič.

Takmer pred trid- 
siatimi rokmi založila 
trojica anglických 
chlapcov skupinu  
s názvom Compo-
sition Of Sound. O rok 
neskôr sa k nim pridal 
Dave Gahan, ktorý dal 
projektu finálny názov 
Depeche Mode. Ďal-
šia výmena zostavy 
prišla po prvom albu-
me, našťastie však  
na dlhšie obdobie. 
Kapelu opustil Vince 
Clarke, ktorý bol auto-
rom prvých skladieb. 
Vince nakoniec zakot-
vil v dodnes úspeš-
nej dvojici Erasure. 
V Depeche Mode ho 
nahradil Alan Wilder.

Ak by sme sa bližšie pozreli na históriu 
najúspešnejších kapiel, zistili by sme, 
že azda najdôležitejšie je spoznať tých 
správnych ľudí. Videoklipom k piesni  
A Question A Time sa spečatila dlhoroč-
ná spolupráca s Antonom Corbijnom. 
Známy fotograf a režisér, ktorý je okrem 
iného aj dvorným fotografom U2, nato-
čil pre britských loverov synťáku spolu 
20 klipov. Jeho čiernobiely štýl dokonale 
doladil imidž Depech Mode.

Na prelome 80. a 90. rokov sa moh-
la štvorica Britov chváliť hitmi ako Just 
Can’t Get Enough, People Are People, 
Everything Counts, skvelým albumom 
Black Celebration či úplne vypredaným 
turné k albumu Music for the Masses. 

Nasledujúce obdobie upevňovalo postave-
nie kapely v svetovom hudobnom prostre-
dí, prichádzali stále nové a nové hity. Zau-
jímavú kampaň pripravili k singlu Personal 
Jesus. Pred vydaním singla sa objavila  
v anglických novinách reklama s textom 
„YOUR OWN PERSONAL JESUS“. Neskôr 
pribudlo telefónne číslo, na ktorom ste si 
mohli po zavolaní tento song vypočuť. 

Pred krízou kapely sa 
im podarilo priniesť 
ešte jeden obrovský 
hit Enjoy the Silence, 
vďaka ktorému Depeche 
Mode poznajú aj 
„neskalní fanúšiko-
via“ kapely. Vynie-
sol štvorici nielen 
úspešné umiest-
nenie v UK a USA 
rebríčkoch hit-
parád, ale aj cenu 
Brit Awards v kate-
górii Best Single.

S pribúdajúcim 
úspechom sa stá-
vala Gahanova 
závislosť na heroí-
ne ťažko kontrolo-
vateľnou. Dokonca 
sa pokúsil o sa-

movraždu, našťastie neskôr nastú-
pil na odvykačku. Klímu v kapele už 
nemohol zniesť Alan Wilder, ktorý sa 
ju rozhodol opustiť. Gore, Fletcher 
a Gahan sa rozhodli zotrvať v takej-
to zostave a nehľadať ďalšieho člena 
tak ako tomu bolo po odchode Vin-
ca Clarka. V tomto zložení hrávajú aj 
dodnes.

Kríza sa nakoniec zažehnala. Album 
Ultra sa ukazoval opäť ako veľmi 
úspešný. Po skúsenostiach s nároč-
ným 14 mesačným turné Devotional 
bola kapela opatrnejšia. Radšej sa 
rozhodli neorganizovať žiadne turné. 
Nové milénium v znamení Exciter sa 
zdalo byť slabým odvarom depešákov 

z predchádzajúcej dekády. Táto nestálosť 
vyvrcholila do sólových projektov muzi-
kantov. Azda najúspešnejší bol Dave Ga-
han so svojím albumom Paper Monster.

Napriek tomu, že kritici sa v názore  
na kapelu rôznia, pod úspech kapely sa 
výrazne podpísala obrovská základňa 
fanúšikov. Azda vďaka nim sa skupina 
rozhodla ďalej pokračovať ako Depeche 
Mode. Prípravy na albume Playing the 
Angel priniesli rehabilitáciu za pred-
chádzajúce obdobie.  Nové single Pre-
cious a A Pain That I’m Used To vyvrcholi-
li do úspešného turné Touring the Angel.

Dnes si môžeme vychutnávať desiatky 
hitov a tešiť sa na nový album. Dúfam, 
že koncert v Bratislave z roku 2006 nebol 
poslednou návštevou Depecho Mode na 
Slovensku.
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Rebel bojujúci za svoje sny
Bol odsúdený na osem rokov nútených prác za vlastizradu. Dvakrát ho vyznamenali za statočnosť. 
Nakoniec ho zbavili občianstva a vyhodili z krajiny, do armády ktorej dobrovoľne narukoval v dru-
hej svetovej vojne, aby ju mohol chrániť. Alexander Isajevič Solženicyn.

text: Veronika Folentová
foto: internet

Známy a uznávaný autor, publicista a sym-
bol nezávislého myslenia už od detstva 
súperil s komunistickou stranou, ktorej 
ideológiu nechcel prijať. Bol polosirotou už  
od narodenia, svojho otca nikdy v živo-
te nevidel. Otec, Isakij Semjonovič sa 
nešťastnou náhodou zabil na poľovačke. 
Už počas svojich štúdií Alexander často 
zápasil s výsmechom a nepochopením, 
keď miesto pionierskej rovnošaty nosil  
na krku pravoslávny kríž a chodil do kosto-
la. Nakoniec tlaku okolia, najmä učiteľov  
a spolužiakov, podľahol a prijal komunistic-
kú ideológiu.
Pri rozhodovaní o svojom budúcom povo-
laní si uvedomoval, že literatúra, ktorej sa 
už vtedy sčasti venoval (písal najmä bás-
ne), ho pravdepodobne neuživí. Rozhodol 
sa teda pre štúdium matematiky a fyziky  
na Rostovskej štátnej univerzite. Sna  
o literárnej činnosti sa však nevzdal a diaľ-
kovo študoval na Inštitúte dejín filozofie  
a literatúry v Moskve.

Z hrdinu väzeň
Po vpáde nemeckých vojsk do Sovietske-
ho zväzu dobrovoľne narukoval do armá-
dy, kde sa prihlásil do dôstojníckeho kur-
zu. Po jeho absolvovaní sa stal poručíkom. 
Na front sa dostal v pozícii veliteľ batérie 
vzdušného odpočúvania, v ktorej sa vojaci 

starali o protilietadlovú obranu. Počas jeho 
pôsobenia v armáde bol dvakrát (Rádom 
Veľkej vlasteneckej vojny a Rádom červe-
nej zástavy) vyznamenaný za statočnosť.
Problémy nastali, keď sa Solženicyn v liste 
svojmu priateľovi postavil proti Stalinovi  
a kritizoval jeho správanie a počínanie. 
Po odhalení listu ho odsúdili na desať 
rokov za protisovietsku činnosť a putoval  
do trestného tábora na nútené práce. Prá-
ve zážitky z výkonu trestu mu priniesli 
Nobelovu cenu. 

Raz si hore, raz dole
V živote Solženicyna sa striedali šťastné  
a smutné okamihy veľmi rýchlo a veľmi 
často. Grafom jeho života by bola jedno-
značne sínusoida. Po smrti Stalina, keď sa 
dočasne k moci dostal Nikita Chruščov, 
dostal amnestiu. Následne bol však vyhos-
tený z krajiny. Bol teda nútený opustiť svoj 
milovaný Sovietsky zväz. V tej dobe sa 
uchýlil do Kazachstanu. Po štyroch rokoch, 
keď sa dočkal rehabilitácie, sa opäť začalo 
črtať šťastnejšie obdobie. Vrátil sa do svo-
jej rodnej krajiny a  živil sa ako učiteľ. 

Nezlomený autor
Ani nútené práce a gulag však Solženicy-
na nezlomili natoľko, aby prestal pouka-
zovať na chyby vládneho režimu. Práve 
naopak. Päť rokov po rehabilitácii vydáva 
svoj debut Jeden deň Ivana Denisoviča.  
V novele prináša opis jedného dňa väzňa, 
ktorý je odsúdený na desať rokov. 
Prináša pocity a denný program človeka, 
ktorého súdili podľa paragrafu 854, teda 
paragrafu, podľa ktorého sa odsudzovali 
politickí väzni. Solženicyn v novele čerpal  
z vlastných skúseností a prinášal osud svoj, 
ale aj mnohých väzňov, ktorí v gulagoch  
v čase vydania knihy, ale aj dlho po tom 
boli a trpeli. Už v počiatkoch svojej literár-
nej tvorby sa ukázala jeho povaha rebela, 
ktorá mu ostala aj po mnohých skúškach 
jeho charakteru a sily presvedčenia.

Úspech vonku, doma lov
Nepriazeň v Sovietskom zväze vyvažo-
vala náklonnosť v zahraničí. Po vyda-
ní novely Jeden deň Ivana Denisoviča 
dostal Solženicyn druhý dych a odvahu 
uskutočňovať svoje sny, a tak posiela list 
4. zjazdu Zväzu sovietskych spisova-

teľov. Žiada v ňom zrušenie cenzúry ume-
leckej literatúry. Odpoveďou bolo vylúčenie 
zo Zväzu sovietskych spisovateľov. 
Jeho diela sa vydávali len ako samizdat 
najmä v zahraničných časopisoch a vyda-
vateľstvách. Aj napriek nepriazni doma mu 
bola udelená v roku 1970 Nobelova cena 
za literatúru. Ako by však vyzeral Zväz 
sovietskych spisovateľov, keby sa prezra-
dilo, že dva roky bo vyhodení Solženicyna 
zo svojich radov získava tento rebel naj-
väčšie literárne ocenenie na svete. A tak 
má Solženicyn zakázané si cenu prebrať. 
Miesto uznania ho doma čaká len silnejú-
ci boj proti nemu. Kampaň sa už nevied-
la len na poli literárnom, ale najmä poli-
tickom. Celý zápas skončil vyhlásením,  
že Solženicyn je zradca,  nasledovalo zba-
venie sovietskeho občianstva a jeho núte-
ný odsun do západného Nemecka. 

Smútok za domovom
S rodinou tak boli nútení žiť mimo svoju 
vlasť. Chvíľu bývali vo Švajčiarsku odkiaľ 
sa presťahovali do USA, kde sa Solženicyn 
venoval literárnej činnosti. Nikdy sa však 
nezmieril so svojim pobytom mimo Ruska. 
A tak sa po páde komunizmu vrátil domov, 
kde sa po troch rokoch dočkal zvolenia  
do Ruskej akadémie vied.



I admit and know, this magazine page should describe the Scottish tales... but now, I 
would like to start with a different country, although they are both the parts of one island 
and a kingdom, too.

Text, foto: Elena Bartošová
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merry tales from scotland
“Goodbye for ever?”

Two years ago, I was on so incredible holi-
day in London at my uncle, because I met 
an angel one day, standing by the Thames. 
There was not any archangel Gabriel from 
the heaven, or an angel from Shaggy`s 
song... but dressed in white with light 
curly hair. In fact, she was an actress as  
a heavenly entity and she was giving  
a piece of paper with some message to 
relaxed passers-by. I got also one and 
there was pen-
ned: „You can 
never plan the 
future by the 
past.” I could 
explain it in 
Slovak by vari-
ous translati-
ons, but I like 
this one: “Spra-
viť za všetkým 
hrubú čiaru...” 
The thing is, 
some people 
undergo a lot of 
wrong events in 
their lives and 
then, they usu-
ally make a big 
effort to “devastate old remembrances” 
and want to finish with everything. 

Despite all that, everybody knows the 
practices are in the mind and heart  
forever.

After so long time, I enjoy looking at 
the pictures from the Scottish nature 
and trips, villages or pubs with the fri-
ends the same like before. Some photos 
may not be faultless but I can brush up  
the liveliest memories just owing to them! 
Well, the London angel was right about 
the past and the future, but I think she 
meant the possibility of remembering  
t h e beauties from that all experi-

enced, which somebody did 
not consider so lucky. I left 
Scotlan about nine months 
ago, but my companions still 
contact me. 

The receptionist Calum, who 
is a student of management, 
helped me with the theme of 
my bachelor work; John is a 
cave philosopher and writer 
as old as my father, who gave 
me a lift when I was hitch-
hiking from Ullapool to Inver-
ness one morning; Karl is the 
resident from the village, who 
offered himself to book the 
tickets to “Loopallu festival” 
for the summer; Robin (Scot-

tish duty-manager) and Martina (Slovak 
supervisor) are willing to find some job 
for my sister.

Actually, I must love all Scottish! However, 
it is not true that time and distance could 
be the enemies. I have got that right fee-

ling with the friends 
from the end of the 
world despite so long 
months. Probably, 
that is the rea-
son why I sent 
four Easter 
postcards to 
Scotland, not 
to my family 
in Slovakia... 

W h e n  t h e 
angel put 
the notice 
into my hand 
in London,  
I thought 
that it was 
really from 
h e a v e n , 
because of 
this sort of 

need to have a chance to start again. 

But a day before my leaving Ullapool, when 
I invited all my companions and colleagu-
es to my room (by the way, “party room” 
:-) and while preparing the seats, drinks 
and snack for them, I found a lot of ideas.  
I knew, the majority of the people used to 
say “goodbye” when they are leaving. But  

I decided for something else and I believe 
in the difference. When somebody came 
in, the swinging phrase from paper letters  
“S E E Y O U” was hung from the cei-
ling in my room and it was amazing for 
everybody! 

I am sure nowadays and I know thank 
to Scotland... The photos brush up the 
memories, a conversation and inside 
freedom bring up the happiness. The 

friends call you wherever 
you are...
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Je toto on? Možno
Text, foto: Martin Koleják
                  Michal Badín

Uprostred pulzujúcej ulice, na brehu rozb-
likávajúceho sa sídliska, uchádzajú minú-
ty. Veterne a naho. Na ceste do nahoty 
vybuchujú iskry prítomna a zažínajú sieť. 
Každý v každom, rodiace sa spojenie  
na úsvite hlbokého rána. Po schodoch 
bežiace dieťa a starec na druhom konci 
ulice – odlesky vecí, čo sa nikdy nesta-
li. Ľudí, ktorí nikdy neboli. Práve v tejto 
chvíli to celkom môžem byť aj ja.

Chvíľu je to postava, podivín, čudák, 
pobehaj. Pohyblivý v pohyblivom – brat. 
Ďaleké vodné zviera. 

Necudným pohľadom dvoch zrkadiel 
sliedia. Dvaja. Jeden v druhom a každý sám  

vo svojom osamelom behu. 
Nočný pot a denný dych. 
Za matným svetlom modrej 
zákruty kvíli svah. Uprostred 
planiny pulzuje vlnenie. Kres-
lí sa, rastie, stúpa a naras-
tá. Až tam, kde stúpa obzor,  
na obzor, až na obzor. Až tam, 
kde v diaľke pláva modrý vrch.

„Je to on?“ prehovorí Mihota-
vý tieň. „Možno. Možno je to 
však len modrá vidina, kdesi  
v diaľke,“ odpovie mu Tajom-
né čudesno. 

V jasnom plameni 
úschovne ťažkých 
vzlykov, Kráľov-

ná telefónnych búdok otvára 
odkazy vo fľašiach, vždy iné, 
pravdivé a naliehavé. Ratano-
vé kreslá sa vznášajú po hla- 
dine dymu a do nejasného 
tepla sa zapletá vôňa čerstvo 
pomletého kardamómu. Suchý 
tabak tancuje na hrane polona-
hého pohárika, noc sa vyzlieka  

do modra, cigareta 
sa na malý okamih 
stáva stredom sveta. 

„To je už on?“ opäť 
sa Mihotavý tieň spý-
ta neisto. „Možno. 
Obom sa nám v hlavách rozozni-
eva modro,“ odvetí bradatý muž 
a vykročí spolu s ním na diaľni-
cu. 

Deň tíško zhasína a v purpurovej 
žiare brieždenia zhárajú vtáci, 
najkrídlatejší z tvorov.

Bleskový strih a sme tu. Pri-
chádzajú ďalší. Stretávajú sa  
na úpätí, víta ich Snivé brucho 
snežnej ženy. Tajomný sedia-
ci muž s bielou bradou všetko 

mĺkvo sleduje, premýšľa. Cesty sa pomaly 
zlievajú, strácajú sa v modrej hmle. 

„Modrý vrch je v každom z nás, a čaká  
na to, či ho objavíme a vykročíme na jeho 
prudký svah,“ povie Dežo. 

„Pozri,“ postrčí Mihotavý tieň Deža rame-
nom, „ktosi ešte bdie.“ V dome na vŕš-
ku bliká jediné svetlo pod strechou.  
Je neskoro. Tupý studený vietor ich udiera 
do tváre. Jedine modré stupaje ukazujú 
správnym smerom.

„Je toto on?“, spýta sa Mihotavý tieň napo-
sledy. „Možno,“ odpovie Dežo s tajomným 
úsmevom.

Vážení priatelia,

Rok sa stretol s rokom a nám na um neprichádza nič iné, iba upadnúť do bilancovania. Rozhodli sme sa vnútorne, 
citovo, ale najmä pudovo vysporiadať s ružomberským krčmovým životom. Treba už totiž raz a navždy opustiť 
konvencie a naplno sa oddať novým formám. Skrátka  a jasne, tento text je deja vu vecí, čo sa možno nikdy 
nestali. Toho, čo sa ticho podpáli.

Bleskový strih a sme tam. Na samom 
počiatku bol smäd, ako základná inštancia 
všetkého v jednom - jedného vo všetkom, 
v priestore, ktorý sa zrúti do najmenšie-
ho bodu, a potom exploduje sám zo seba,  
zo svojej prapodstaty. Do tla. 

Bodka: Ďakujeme všetkým čitateľom. 
Minulým i budúcim. Sme radi, že si  
na stránkach nášho časopisu, možno 
aj nechtiac, našli niečo, čo ich zaujalo. 
Ďakujeme vedeniu redakcie za neutí-
chajúcu trpezlivosť na prasknutie. Verí-
me, že v recenzovaní kvality ružomber-
ských pohostinstiev budeme pokračovať  
aj budúci akademický rok. Tento krát, 
už aj s Vašim právom na odpoveď.

A kto je Mihotavý tieň, bradatý muž či 
Tajomné čudesno? Raz sa to predsa všet-
ko odmotá...
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kalendárium

Dvadsiate druhé výročie černobyľskej tragédie je smutným výročím. Počas pokojnej noci  
z 25. na 26. apríla sa vzduchom nenápadne šíril rádioaktívny smog. Zamoril mesto. Krajinu. 
Pokryl Európu a o niekoľko dní dorazil až na severné pobrežie Ameriky. Svet sa pomaly dozve-
dal o nešťastí, ale v epicentre diania média na príkaz vlády mlčali. Bola sobota 26. apríla 1986. 
Krásne počasie vylákalo ľudí von z príbytkov. Ženy v letných šatách. Matky s deťmi sa vyhrievali 
na slniečku, dýchali vzduch nasiaknutý jedom, pili zamorenú vodu, kúpali sa v jazere... Všetko 
bez varovania, bez akéhokoľvek náznaku hroziaceho nebezpečenstva. 
Text: Nina Klusová, Foto: internet

Hrobové ticho Černobyľu

Mŕtve mesto
Krátko po polnoci 26. apríla vybuchol  
v atómovej elektrárni na Ukrajine v dôsled-
ku prehriatia štvrtý jadrový reaktor, ktorý 
sa stal po odpojení bezpečnostných systé-
mov nekontrolovateľný. Európa nič netušiac 
prežívala svoju najväčšiu jadrovú katastro-
fu. Sovietske úrady neskôr obvinili perso-
nál. Ten však v čase výbuchu robil všetko 
pre to, aby odvrátil hrozivé nešťastie. Para-
doxom je, že práve niektorí členovia vede-
nia situáciu nezvlád-
li a zbabelo utiekli  
do chránených miest-
ností. Hlavný inžinier, 
ktorý mal elektráreň  
na starosti, sa nervo-
vo zrútil. Zamestnan-
ci pomáhali v centre 
ožiarenia bez vedomia 
konečných násled-
kov. Možno aj preto,  
že dozimetre na zmera-
nie rádioaktivity nedoká-
zali určiť také obrovské 
množstvo zamorenia. 
Evakuáciu obyvateľov  
z oblasti Černobyľu vlá-
da nariadila 36 hodín  
po havárii. Za 10 dní 
vysídlili z 30 kilometrovej 
zóny okolo elektrárne  
130 tisíc obyvateľov. Úradom trvalo  
až 68 hodín, aby upozornili občanov  
na nebezpečenstvo, ktoré už niekoľko dní 
viselo vo vzduchu. Požiar vyhoreného jad-
rového paliva hasili 9 dní. Do atmosféry 
uniklo 7 000 kilogramov nebezpečného 
materiálu, ktorý v podobe rádioaktívneho 
mraku putoval ponad európske štáty. Bolo 
zamorených 160 tisíc kilometrov štvorco-

vých plochy. Počet ľudí, ktorí zomreli bez-
prostredne po ožiarení, bol zanedbateľný  
v porovnaní s dôsledkami, ktoré rádioaktív-
ne žiarenie napáchalo na ukrajinskom, rus-
kom a bieloruskom obyvateľstve. Svetové 
štatistiky uvádzajú rozdielne čísla obetí, 
ktoré sa pohybujú od 3 do 9 miliónov ľudí,  
z čoho je asi polovica detí. 

Situácia v Česko-
slovensku 
V ČSSR sa havária 
Černobyľu zatajovala. 
Sovietske médiá pre-
zentovali katastrofu 
ako bežnú poruchu. 
Prvú správu o Černo-
byle vydala agentú-
ra ČTK až 28. apríla 
1986. Krátka sprá-
va prebratá z ruskej 
tlačovej kancelária 
TASS bola zapadnu-
tá medzi ostatnými  
v porovnaní s tragé-
diou banálnymi uda-
losťami. TASS napísal: 
„Vo svete došlo už 
neraz k podobným 
haváriám.“ Nasledu-
júce dni médiá vyda-
li vyhlásenie, že sa 

nad územím Československa neobjavilo 
zvýšené množstvo rádioaktívneho žiare-
nia. ČTK v oficiálnej správe konštatovala,  
že „nie je ohrozené zdravie obyvateľstva, 
a preto nebudú prijímať zvláštne opatrenia  
na území ČSSR“. Zvýšenie rádioaktivi-
ty oficiálne úrady pripustili až 4. mája, 
no popreli akékoľvek negatívne dôsledky 

na zdravie ľudí. Príchod kontaminované-
ho vzduchu ponad územia Českosloven-
ska meracie stanice prvýkrát zaznamenali  
v noci z 29. na 30. apríla. Ďalšie prechody 
kontaminovaných vzdušných más prístroje 
zachytili 3., 4. a 7. mája. Občania Česko-
slovenska boli vystavení jednej desatine 
priemernej dávky rádioaktívneho žiarenia, 
ktorú by bežne dostali zo rok pri normálnej 
hladine prírodného rádioaktívneho žiarenia. 
V súvislosti s haváriou sa roky riešili žaloby, 
ktoré podala skupina občanov pre podozre-
nie z trestného činu všeobecného ohroze-
nia spáchaného z nedbalosti. V marci 1999 
český Úrad dokumentácie a vyšetrovania 
zločinov komunizmu prípad Černobyľ uza-
tvoril z dôvodu premlčania a amnestie pre-
zidenta.

Černobyľ v Jaslovských Bohuniciach
Obdobnej tragédii, ako sa stala v Černo-
byle, zabránili dvaja zamestnanci elektrár-
ni Jaslovských Bohuníc, ktorí v roku 1976  
s nasadením vlastných životov odvrátili 
hroziace nešťastie. Havária mala dve obe-
te, no nebyť duchaprítomnosti pracovníkov, 
porucha by mala ďalekosiahlejšie dôsledky 
a černobyľská tragédia by bola na Sloven-
sku v desaťročnom predstihu. Komunis-
tický režim roky tajil, čo sa v Jaslovských 
Bohuniciach stalo. Nechceli pripustiť,  
že sovietske technológie zlyhali, preto ŠtB 
intenzívne hľadala vinníka.  Milan Antolík 
a Viliam Pačes dostali v roku 2002 za svoj 
humánny čin vysoké štátne vyznamenanie 
Kríž Milana Rastislava Štefánika III. trie-
dy. Spoločnosť aspoň symbolicky odmeni-
la hrdinov, ktorí odvrátili vznik katastrofy 
jadrového zamorenia. Katastrofy, ktorá by 
zničila životy slovenských generácií rodičov, 
nás a v konečnom dôsledku aj našich detí.
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Text: Albert Kulla

»Väčšina študentov nepatrí na VŠ

Poďte, naučím Vás lietať. „Čítali ste 
moju poslednú knihu? Nie? Keď pre-
čítate, tak sa stretneme. Dnes F.“ 

Niekoľko mýtov z dosiaľ ešte len na tlač 
pripraveného zborníka Študentské mýty 
a legendy VII. Upozorňujem už na počiat-
ku, toto nie je PR, a poslanie sa neprib-
ližuje zámeru diela Murices Nobilissiame 
et novissimae diaetae Posoniensis scrip-
tori sparsi, sive Apologia pro inclito comi-
tatu Trenchiniensi.
Už to tu pomaly máme, a tak je načase 
i namieste napísať niečo, čo by študen-
ta motivovalo. Je jasné, keďže to píše 
takmer vyučujúci, že to má tútorský,  
až mierne karhavý nádych.

V podstate Ti chcem, drahý čitateľ  
(a po 1. apríli 2008 aj čitateľka -  samo-
zrejme, bez drahej, aby to nebolo v rozpore  
so zákonom...) povedať iba toto:
Vyučujúce nezaujíma (primárne) nárast 
svalovej hmoty v oblasti biceps brachii, 
a vyučujúcich ženské módne trendy (ani 
sekundárne). Teda, aspoň som sa s tým 
nestretol. Ak vy áno, sťažujte sa na prís-
lušnom mieste.
O inom. Skúškové obdobie neznamená 
iba biblicky vzaté oddeľovanie vyvolených  
od povolaných, hoci plač a škrípanie zubov 
sa nedá vylúčiť úplne, a to ani pri iných, 
radostnejších aktivitách á la pozeranie tele-
vízie JOJ pred i po 19. hodine. Nie je to ani 
časť výskumu s názvom Koľkí si zapamätali 

citát na strane 417 vpravo. A nespája sa 
ani s pospisovávacím procesom zážitkov 
k témam na diskusiu počas prestávok  
na konferenciách.
Skúškové nie je zábava. Ani pre utlačo-
vateľov, buďte si istí. Počet ranných vstá-
vaní s prosbou o trpezlivosť, spravodlivé 
rozhodnutia a výdrž aspoň Mela Gibsona 
v Statočnom srdci je porovnateľný s tým 
od utláčaných. Čokoľvek si už želajú.
Akokoľvek vzaté, či už je študentov príliš, 
alebo málo; či je tu kvantita a kde do fra-
sa sa skrýva kvalita; či sem patríte, alebo 
ani náhodou; skúšky nie sú najdôležitej-
šie v rámci univerzitného vzdelávania. 
Že čo? Nenapíšem, veď by som podcenil 
čitateľa. Toho, ktorý sem patrí.

Na obrazovkách slovenských televízií verej-
noprávnych či komerčných sme už mali 
veľa odpadu. Boli tu Big Brother, Vyvolení 
aj Vyvolená, Dievča za milión alebo Moj-
sejovci. S každým novým projektom sa na 
nás z televíznych obrazoviek rútil obdob-
ný námet. Odkopírované myšlienky, témy, 
postupy vždy o trochu viac okorenené 
nadávkami, intrigami a nahotou ako pred-
chádzajúce. Ak to ešte osolíme sexom v pria- 
mom prenose môžeme dostať pár bodov 
navyše, a tým pretromfnúť konkurenciu  
a vytvoriť ešte „pravšiu reality show“. 

Tento rok sa však televízie blysli. Najmä 
komerčná Joj-ka, ktorá má povesť naj-
bulvárnejšej televízie, a túto povesť sa 
jej úspešne darí potvrdzovať. Dokázala 
to predovšetkým uvedením relácie Neve-
ra po Slovensky. Moderátor Libor Bouček, 
na Slovensku známi predovšetkým vďaka 
jeho medializovanému a veľmi krátkemu 
manželstvu s moderátorkou spravodajstva 
Markízy Marianou Ďurianovou a afére jej 
nevery a jeho homosexuálneho vzťahu, sa 
snaží prostredníctvom televízie JoJ pomá-
hať ľuďom, ktorí podozrievajú partnerov 
z nevery. Za pomoci tajných detektívov  
a volaviek zisťuje, či sú obavy protago-
nistov oprávnené. Škoda, že v čase jeho 
manželstva nijaký podobný program ako 
Nevera po slovensky ešte neexistoval. 

Pri uvedení projektu tvorcovia nezabudli 
často pripomínať nádejným divákom, že 
ide o „pravú slovenskú reality show!“ Veď 

ako inak? Hlavnú úlohu v pro-
jekte predsa získali extrémne 
emócie, životné zvraty a zni-
čenie niekoľkých partnerských 
vzťahov. Všetko pod dohľa-
dom kamier a mikrofónov, 
aby bola zaznamenaná každá 
zmena tepu srdca či frekven-
cia dychu. 

Televízia sa tak postarala  
o ďalší krok k našej emocionál-
nej zrelosti a rozvoju ducha. 
Čo môže človeka obrodiť viac 
ako nešťastie iného. Ako do 
krajných situácií vybičovaní 
účastníci „zisťovania pravdy“?

Mali sme možnosť „pozabávať“ 
sa na nič nerobiacej partičke 
exotov v prepychovej vile, 
ktorí chceli získať peniaze za 
povaľovanie sa. Alebo na sku-
pinke mladých žien, ktoré sa 
dokázali strápňovať a ponižo-
vať v honbe za miliónovým 
ženíchom, ktorého im aj tak 
nakoniec vyfúkla už spomí-
naná moderátorka spravodaj-
stva. Po tomto všetkom sme 
možno očakávali, že manžel-
ský pár, ktorý sa  nevie vyjad-
rovať a predsa to robí už  uza-
vrie nevkus, brak a gýč. Aký 
veľký však bol náš omyl...

Pravá reality show Text: Veronika Folentová
Foto: internet

Doktorandske okienko
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Je ťažké pochopiť, kvôli čomu niektorí ľudia žijú

Text: Ivana Fedorková
Foto: internet

„Niektorí nám povedia, že je dôležité to, čo necháme za sebou. Voľaktorí veria, že je 
dôležité to včera. Ďalší vravia, že kvôli láske. Iní zase povedia, že život cenu nemá vôbec. 
Ja verím, že dôležité je mať okolo seba ľudí, pre ktorých si dôležitý ty sám.“

Jack Nicolson a Morgan Freeman sa pred-
stavili v úlohách šitých na ich filmový 
charakter. Jack ako slobodný, neviaza-
ný, sebecký, čohokoľvek schopný cynik 
Edward Cole a Morgan rodinne založený, 
citlivý, seriózny Carter Chambers, vždy 
dodržiavajúci morálne zásady. Ich životy 
plné rutiny však náhle vybočia zo všed-
ných koľají. Stane sa tak v okamihu, keď 
ležia na jednej nemocničnej izbe s dia-
gnózou rakoviny a nepriaznivou prognó-
zou - iba rok života. Rozhodnú sa teda 
spísať „The Bucket List“, zoznam vecí, 
ktoré by chceli urobiť predtým, než si  
po nich príde...

Film v prvej polovici krivká na doslova 
vlečúcom sa deji. Potom síce naberá tro-
chu rýchlosti, ale i tak je tempo pomalšie. 
Niektoré scény by si preto pýtali prestri-
hať. Dôvod môže byť aj v trochu plochom 
scenári, ktorý Justin Zackham stihol 
napísať za dva týždne. To ale nezname-
ná, že odviedol katastrofálnu prácu. 

Stredná časť filmu je plynulá, ladená 
komediálnym smerom s prvkami silných 
úvah, niekoľkými vážnymi scénami po-
pretkávaná milionárskymi výstrelkami 
Edwarda. Na jednej strane môžu tieto 
maniere pôsobiť ako klišé, ale na strane 
druhej vytvárajú priestor pre rozvíjanie 
deja, sú nosnými piliermi celého príbehu. 
Postavy sa vďaka tomu formujú. Obrusu-
je sa im charakter. Pod rukami režiséra 
Roba Reinera sa stávajú mäkšími, ľud-
skejšími. Oblieka ich do bielych plášťov 
dodávajúc nevinný, anjelský výzor. 
Vzápätí ich v čiernych kožených bundách 
usádza na motorku, čím pôsobia mla-
do, pubertálne s miernou dávkou zdra-

vej drzosti. Postupne sa  
s čistým štítom dostá-
vajú až k emotívnemu 
záveru. Film je jedno-
značne veľkým zážit-
kom, na ktorý sa len 
tak nezabúda. I keď je 
úvodná časť slabšia, 
koniec to úplne vyna-
hrádza. Divákovi ostá-
va pocit silného zážitku  
zo zhliadnutia príjemné-
ho filmu o zmysle života, 
sile priateľstva a rodiny, 
o láske a napĺňaní snov. 

Tento príbeh o posledných chvíľach dvoch 
smrteľne chorých priateľoch mal pre-
miéru 15. decembra 2007 v Hollywoode.  
Do našich kín dorazí 24. apríla tohto 
roku. Jack Nicolson a Morgan Freemen 
sa do svojich úloh vložili celým srdcom. 
Kvôli filmu si skutočne nechali vyholiť  
aj hlavy. Starnúce oskarové legendy 
natočili dielo, ktoré ich bude nielen pri-
pomínať, ale v ktorom ostanú naveky živí 
cez filmové plátno.

„Ani teraz nemôžem tvrdiť, že som pocho-
pil zmysel života, ale môžem vám pove-
dať, že Edward Cole prežil v posledných 
dňoch života viac než väčšina ľudí za celý 
život. Viem, že keď zomrel, jeho oči boli 
zatvorené a jeho srdce otvorené.“

Rob Reiner
réžia

Justin Zackham
scenár

dĺžka filmu 97 min

Dobrodružný/dráma/komédia

USA/2007
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Človeka vzrušuje všeličo, zrejme aj bolesť

Text: Pavol Rábara
Foto: internet

„Hlavná spravodajská relácia televízie JOJ, ktorá každý večer prináša profesionálne, nestranné 
a zrozumiteľné spravodajstvo.“ Takto charakterizuje televízia JOJ reláciu Noviny. Zo spomenu-
tých atribútov je pravdivý iba ten, že ide o správy, ktoré sú na obrazovke každý večer. O tých 
ostatných možno polemizovať.

Ako jeden zo spoluriešiteľov výskumu 
VEGA som mal možnosť zanalyzovať  
600 príspevkov Novín JOJ v 48-tich sprá-
vach. Keď mám byť úprimný, Jojka si moje 
sympatie nezískala. 

Emociálna pornografia
Každé správy majú približne 12 príspevkov. 
Kto by si myslel, že medzi prvými piatimi 
reportážami bude politika, potom niečo  
zo zahraničia a napokon kultúra či zvierat-
ko, mýlil by sa. Infotainment je niekedy  
aj uprostred správ a politiku som videl už aj 
medzi poslednými príspevkami. Na prvých 
miestach majú vyhradené miesto tragédie 
a havárie, prípadne vraždy. 
Jojku tragédie „bavia“. A čím autentickejšie 
ich zobrazia, tým lepšie. Začiatkom roka sa 
venovali ubitému a pohryzenému bábätku, 
ktoré asi takto doriadil opitý otec. Zábe-
ry na malú Lujzu v nemocničnej postieľke  
a pár sekúnd tvrvajúci záznam jej ťažkého 
dýchania pôsobia na city, ale najmä, a to 
vedia v televízii veľmi dobre, na peniaze. 
Správy patria medzi najmenej finančne 
nákladné formáty, avšak vďaka reklame 
a sledovanosti veľa zarobia. Brutálna bola 
tiež reportáž o smrti dievčaťa, ktoré zrazila 
električka. Štáb si počkal na príchod matky 
a odvysielali jej silný plač, doslova rev. Ľu-
bomír Tuchscher na svojom blogu na sme.
sk použil zaujímavý pojem – emociálna 
pornografia. Nie je vedecky kodifikovaný, 
ale vystihuje veľa. Človeka vzrušuje všeli-
čo, zrejme aj bolesť.  

Manipulácia podľa Goldberga
Bernard Goldberg asi nikdy nepozeral 
Noviny JOJ, ale myslím si, že ak by tak 
urobil, vedel by do svojej knižky Bias  
(v češtine Jak novináři manipulují), zakom-
ponovať analógiu medzi americkou CBS News  
a TV JOJ. Prečo?
Tento dlhoročný reportér komerčnej CBS 
po dlhom čase pochopil, že jeho televízia 
je liberálne zaujatá. V spomínanej knihe 
to dokazuje na viacerým oblastiach. Mno-
hé sa dajú aplikovať aj na Jojku. Goldberg 
spomína, že hlavný moderátor správ Dan 
Rather uvádzal správy s jednoznačným 
komentovaním a zaujatím postoja k téme. 
Braňo Ondruš síce tak ďaleko nezachádza, 
ale pri bližšom sledovaní si človek všimne, 
že niečo nie je v poriadku. Komentovanie 
sa robí v menších dávkach a nevýraznými 
prívlastkami. Vrcholom bolo, keď Ondruš 
zahlasoval príspevok o  košickom múzeu 
lietadiel, v ktorom sa pod množstvom sne-
hu prevalila strecha a niektoré lietadlá sa 
poškodili. Počas jeho reči bola za ním na 
obrazovke fotka, tuším, ukrajinského pre-
zidenta, na ktorej sa usmieval. Akonáh-
le Ondruš vyslovil slová, že sa poškodili  
aj niektoré ním darované lietadlá, úsmev 
prezidenta sa zmenil na zamračenie. Škola 
hrou, v podaní Jojky zrejme skôr „správy 
hrou“.
Nenápadné komentovanie sa nachádza 
aj v príspevkoch. Výraznejšie je to vidi-
eť pri reportážach, kde si reportéri berú  
do ruky akúsi pomôcku. V príspevku o tom, 
ako minister spravodlivosti Štefan Harabin 
nemilosrdne trestá zlých exekútorov, si 

reportér vzal do ruky kladivo, a tak roz-
prával o ministrovi a jeho vzťahu k exe-
kútorom.

Proliberálne, feministické a „zootémy“
Sterilizácia mužov bola neuveriteľne 
priezračný typ tematickej agendy. V prís-
pevku dal reportér priestor iba profesorovi 
– urológovi, ktorý okrem iného povedal,  
že mužská sterilizácia môže priniesť pokoj 
do mnohodetných rodín. 
Príznačné boli aj homosexuálne témy, 
najmä reportáž o tom, že ak v manželstve 
nie je s manželom niečo v poriadku, nemu-
sí byť za tým iná žena, ale muž. Moderá-
torka sa odvolala na názory odborníkov, 
ale v príspevku bola citovaná iba jedna 
psychologička. 
Osobne ma najviac dostal príspevok o opi-
čiakovi Yorikovi, ktorého v bratislavskej 
ZOO nepriťahujú samice svojho druhu,  
ale ženy. Reportérka teda chcela vyskúšať, 
ako bude na ňu šimpanz reagovať: „Snaži-
li sme sa vzbudiť jeho sympatie, ale jeho 
typ sme rozhodne neboli. Veď pozrite sa, 
ako to dopadlo. Namiesto úsmevu do ruky 
vzal svoje exkrementy.“ Následne sa opi-
ca rozbehla ku kraju klietky a reportérka 
zapišťala.
Jožo Kubáni – reportér a zabávač z Ta- 
tier je úplná jednotka. V príspevku Najväčší 
slovenský sopeľ nám predstavil zľadovate-
ný vodopád, na ktorom bol pri odhlaso-
vaní reportáže zavesený, pošúchal si nos  
a odhlásil príspevok: „Zo sopľa z Vysokých 
Tatier pre televíziu Joj, Jožo Kubáni.“

František Posluch raz 
ako zavraždený Boris 
Ondák, neskôr s pravou 
tvárou
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Neveriaci Tomáš (apoštol) a Ližičiar (žurnalista)

Text: Martin Ližičiar
Foto: internet

alebo komplikovaná úvaha vo vlaku

Cestoval som vlakom. Môj rýchlik sa postup-
ne blížil k Ružomberku a mňa prenasledo-
vala otázka: Skutočne som veriaci? Sku-
točne tomu všetkému verím? Mám vieru, 
aj keď mám veľa pochybností? Niekedy je 
ten pocit viery silný, vidíte nebo s hviezda-
mi, a cítite, ba priam bytostne prežívate, 
že Boh existuje. Priznajme si však, že tých 
okamihov je málo. Sú len útržkami v dneš-
nom pominuteľnom svete.

Tým hlúpostiam sa nedá veriť
Určite ste sa stretli s podobnými tvrdenia-
mi. Ľudia vyťahujú na vás rôzne intelek- 
tuálne, vedecké a neviem ešte aké prekážky 
proti existencii Boha. Zvyknú to okoreniť 
tvrdeniami: „Takým hlúpostiam môžu veriť 
len nevzdelané babky, a nie my, študenti 
vysokých škôl! Na takéto mýty nachytajú 
len starenky, ktoré namiesto učenia chodili 
pásť kravy.“

im je odporné všetko, čo sa s nimi spája. 
V rámci protestov protestujú voči viere,  
ku ktorej sa hlásia.
Ďalej to môžu byť ľudia, ktorí sú sklama-
ní z Boha. Rodičia jednej dievčiny ju nútili 
každé ráno kľačať na kolenách a modliť 
sa predpísané modlitby. Ak tak neurobila, 
dostala facku. Znova a znova.

Nie nemôžeš, ale nechceš
Tak trochu zázračne sa dostávam v posled-
nom období ku rôznym knihám, v ktorých 
sú odpovede na moje aktuálne otázky. 
Jednou z nich bola aj kniha Lee Strobe-
la: Kauza viera. Nájdete v nich odpovede 
na pálivé otázky, ktoré sa tento americký 
novinár snaží zodpovedať. Poslednou je 
bytostná otázka viery. A rýpanie v skutoč-
nosti, či môže veriaci človek mať  pochyb-
nosti, a či vďaka pochybnostiam je ešte 
stále veriacim.
Lee navštívil kvôli tejto otázke pastorál-

Keď som dospieval, prišiel do nášho kanad-
ského mesta skvelý spisovateľ – tvrdý ate-
ista. Raz sa ma zamyslený spýtal:  ,Sku-
točne veríš, že existuje Boh, ktorý pozná 
moje meno?´ Lee prikývol, že verí. ,Veríš, 
že Biblia má pravdu, že deti sa rodia  
pannám, že mŕtvi vychádzajú z cintorínov? 
´ Lee odvetil: ,Skutočne tomu verím. ´ 
,Dal by som čokoľvek, aby som v to mohol 
uveriť, lebo som precestoval celý svet  
a videl som, že väčšina ľudí sa trápi. Jediní 
ľudia, na ktorých vidieť, že v živote získajú 
to, po čom túžia, sú ľudia, ktorí veria v to, 
čo, veríš ty. Ale ja v to jednoducho neve-
rím, lebo mi v ceste stojí moja hlava!´“
Potom sa teológ Anderson nahol k noviná-
rovi Lee Strobelovi a povedal mu: „Spätne 
si myslím, že to nebol jeho problém. Začal 
som rozmýšľať nad tým, čo by bol stratil, 
keby sa rozhodol nasledovať Ježiša. Patril 
do hŕstky spisovateľov, ktorý považovali 
náboženstvo za blud. Prijať Ježišovo uče-
nie by znamenalo prísť o partiu svojich 
kamarátov, a to bola pre neho vec, ktorej 
sa nechcel vzdať.
Na pretras prišiel aj iný príklad. Život fran-
cúzskeho námorníka, ktorý sa Anderse-
novi sťažoval: „Mám hrozný život. Mám 
manželku a deti a zarábam viac peňazí, 
než dokážem utratiť, spím s každou ženou 
v meste, a zároveň sa nenávidím. Musíš 
mi pomôcť, ale nehovor mi nič o tvojom 
Bohu,  lebo tým tvojim veciam jednoducho 
nemôžem veriť.“
Znova som premýšľal, hovorí Anderson. 
Prerozprávali sa celé hodiny, a nako-
niec mu povedal: „Možno si myslíš, že si  
ku mne veľmi úprimný, ale nie som si istý,  
že je to tak. Nezdá sa mi, že by tvojím 
problémom nebolo nemôžem, ale myslím,  
že nechceš veriť, lebo sa nechceš vzdať 
vecí, ktoré spríjemňujú tvoje noci. 
Toto je podľa mňa jadro vecí. Tento už by 
sa celé hodiny hádal kvôli rozumovým pre-
kážkam, presviedčal by ľudí, že nemôže 
veriť, lebo má priveľa intelektuálnych 
námietok. Ale všetky mu slúžili ako dy-
mová clona. Boli len hmlou, ktorú používal  
na zamaskovanie svojej skutočnej neocho-
ty priblížiť sa k Bohu.“
Sedel som vo vlaku a rozmýšľal. Chystal 
som sa a chystám na mnoho vecí, ktoré 
chcem zmeniť, ale vždy si nejako nájdem 
výhovorku, že to nezvládnem, že mi to 
vyhovuje takto ako to je. Možno...sa len 
nechcem vzdať iných vecí. Možno len nech-
cem urobiť krok bližšie. Hm, a čo vy?

Jednoducho, vysypú na vás milión dôvo-
dov, prečo nemôžu veriť a prečo Boh ne- 
existuje. A ak by Vám to náhodou nesta-
čilo, nájdu si tisícku ďalších „opodstatne-
ných“ dôkazov.
Myslím, že týchto odporcov možno rozdeliť 
do niekoľkých skupín. Tí prví sú rebeli, 
ktorí rebelujú voči niečomu. Najčastejšie 
tu ide o tínedžerov. Nemusia rodičov, tak 

neho teológa Andersona. Hneď v úvode si 
spomenul na jednu situáciu z jeho života.
„Ja osobne si myslím, že každá nevie-
ra ma hlbšie korene, ktoré sú skrytejšie. 
Niekedy ľudia naozaj čestne veria, že ich 
problém veriť je intelektuálny, ale v sku-
točnosti nešli nikdy dostatočne hlboko, 
aby sami pred sebou úprimne skúmali  
ďalšie možnosti.
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Možno veriť číslam a štatistike?
Nikomu na svete sa doposiaľ nepodarilo spočítať, koľko živočíšnych druhov žije na Zemi. Je to 
pochopiteľné - z médií sa neustále dozvedáme o nových tvoroch, ktoré vedci objavili. Ak nepo-
známe množstvo existujúcich druhov, ako dokážu ochranári každoročne vypočítať, koľko percent 
živočíchov v uplynulom roku vymrelo?

Text: Filip Struhárik 
Foto: internet

Tento príklad som si vypožičal z príspev-
ku sociologičky Zuzany Szatmáry, ktorý 
pred časom publikovala v denníku Pravda. 
Avšak nie je nijak ojedinelý, dajú sa nájsť 
desiatky podobných príkladov. Napríklad 
médiami preletela informácia, že až desať 
percent internetových stránok je nebez-
pečných. Tomuto číslu pritom nemožno 
absolútne dôverovať, pretože je len výsled-
kom odhadu. Zainteresovaní totiž vedia,  
že väčšinu internetových stránok nepozná-
me. Ak teda nepoznáme počet existujúcich 
stránok, ani ich obsah, ako vieme, koľko  
z nich je nebezpečných? Tieto a im podob-
né príklady nás nútia k zamysleniu, ako 
vnímame čísla v médiách, ako ich novinári 
vo svojich príspevkoch interpretujú a aké 
závery z nich vyvodzujú. 
Stephan Ruß-Mohl a Hana Bakičová kni-
he Žurnalistika – Komplexní průvodce 
praktickou žurnalistikou (Grada Pub-
lishing, 2005) uvádzajú zaujímavú sku-
točnosť: niektorí šéfredaktori v Nemecku 
si vyberali svojich redaktorov aj podľa 
ich známky z matematiky na maturit-
nom vysvedčení. Takáto selekcia mala 
hneď dve výhody: u redaktorov sa dala 
očakávať schopnosť jasnejšieho úsudku  
a na pohovoroch sa rýchlejšie vytriedila 
veľká časť uchádzačov o zamestnanie. Mate-
matika totiž – ako autori knihy uvádzajú  
aj na početných príkladoch – nie je naj-
silnejšou stránkou novinárov. 

Tento fakt potvrdzuje aj mediálny analy-
tik a prevádzkovateľ projektu Slovak Press 
Watch Gabriel Šípoš. Vo svojej Výroč-
nej správe o stave médií za rok 2006 
totiž uvádza, že „samotné narábanie  
so štatistikami je veľkou slabinou noviná-
rov“. Upozorňuje, že novinári neskúmajú 
metódy realizovania výskumov, dezinter-
pretujú údaje, počítajú prie-
mery čísel, ktoré nema-
jú z pohľadu skúmania 
rovnakú váhu. Robia 
časté chyby pri spraco-
vávaní prieskumov verej-
nej mienky, keď ignorujú 
štatistické odchýlky, voľne 
interpretujú úzko zamera-
né otázky a priveľmi dôve-
rujú výpovednej hodnote 
prieskumov.
Novinári používajú čísla 
radi. Rôzne štatistiky pri-
tom neraz slúžia ako kľúčo-
vé argumenty na podporu 
stanovísk a názorov. Čitate-
lia by k nim práve preto mali 
pristupovať veľmi opatrne, 
kriticky a nedôverčivo. Mož-
no by mal mať každý konzu-
ment vždy na pamäti známy 
výrok anglického politika  
19. storočia Benjamina Disraeliho, ktorý 
hovorí o troch druhoch lží: „lož, odsúdeni-

ahodná lož a šta-
tistika“. O štatistike 
výstižne hovorí aj 
taliansky spiso-
vateľ Umberto Eco  
v knihe Babylonský 
rozhovor (Kalligram, 
2003): „Štatistika je 
veda, podľa ktorej ak 
jeden človek zje den-
ne dve kurčatá a dru-
hý ani jedno, každý  
z nich zje denne jed-
no kurča“. O štatisti-
ke zrejme platí to, čo 
a o nej hovorí, teda 
že je to presný súčet 
nepresných čísel. 

Gabriel Šípoš vo Výročnej správe o stave 
médií za rok 2007 uvádza, že pochybenia 
novinárov sú spôsobené aj vyvodzovaním 
nesprávnych a nepodložených záverov  
z predkladaných čísel. 
Ako vo svojej knihe uvádza-
jú Stephan 

RußMohl a Hana Bakičová, štatisti-
ky nepoukazujú na príčinné súvis-
losti, hoci sú neraz tak čítané kvô-
li snahe takéto súvislosti nájsť. 
Preto môže neraz dôjsť k nepres-
ným a zavádzajúcim interpretáciám.  
Pre ilustráciu možno uviesť vtipnú 
myšlienku nemeckého novinára Wolfa 
Schneidera, ktorý sa pýta: neznížil sa 
v posledných rokoch počet pôrodov?  
A nepoklesol aj počet bocianov? Môžeme 
z týchto skutočností teda usudzovať,  
že je to predsa len tak, že nám deti 
nosia práve bociany? 
Môžeme? Môžeme určiť percento živo-
číchov, ktoré v minulom roku vymreli? 
Môžeme vyčísliť počet nebezpečných 
internetových stránok? Môžeme veriť 
číslam?
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