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Editoriál Nikola Kokiová

Neklesajme na duchu
Opäť mám na mysli Harryho Pottera. Asi som ho
v detstve naozaj pozerala viac, ako bolo treba.
Nech je ako chce, dovoľte, aby som sa vám prihovorila Dumbledorovými slovami: „Prežívame
zlé časy, milí študenti, temné”. Ak len trochu
sledujete dianie okolo seba, určite vám neunikli
informácie v médiách o valiacich sa prešľapoch
našej univerzity.
V poslednom čase sa toho u nás udialo
naozaj veľa. Odchod milovaného rektora bol len
začiatok. Odišli i ľudia, ktorých sme si obľúbili,
a vďaka ktorým bola radosť študovať. Médiá
nám šliapu po krku a neustále nás informujú
o nejasnom pozadí fungovania našich fakúlt.
Hovorí sa, že aj zlá reklama, je reklama. No v
tomto prípade sa na situáciu skutočne nedá
nahliadať pozitívne. Samotní študenti sú pobúrení a sklamaní, ale čo zmôžeme.
Mnohí z nás svoje štúdium čoskoro ukončia a budú si hľadať na
trhu práce uplatnenie. Je otázne, ako sa nám to po prevalení mnohých
káuz podarí. Aj keď v ostatných mesiacoch o Katolíckej univerzite
nepočujeme nič pekné, neklesajme na duchu. To, čo sa deje v zákulisí, je
jedna vec, no štúdium druhá. Katolícka univerzita má mnoho pedagógov,
ktorým vďačíme za kvalitné vzdelanie a ktorí nám naozaj pomáhajú
formovať myseľ i srdce. Nedovoľme neprajníkom ukazovať na nás
prstom len na základe nepekných článkov v novinách, ale ukážme svetu,
čo je naozaj v nás. Nechajme za nás hovoriť naše skutky a vedomosti
a dokážme ľuďom, že máme svoju cenu a hrdosť. Že máme svoje hodnoty,
že sme krásni a vzdelaní mladí ľudia.
Aby sme neboli len vážni, pozývam vás k nášmu druhému tohtoročnému
číslu. Sadnite si a zalistujte sa, nájdete tu mnoho pozitívnych vecí, ktoré
vás potešia a rozveselia, negatívnych správ máme predsa na mediálnom
trhu viac než dosť. Cestovať budeme na miesto, kde sa točil legendárny
Winnetou, ale aj do temperamentného Talianska. Naši redaktori sa vyjadrili aj
k aktuálnym udalostiam, ktoré hýbu svetom i Slovenskom. Počuli ste niekedy
o americkom futbale? Ak len v tínedžerských filmoch, pozývam vás do
rubriky šport, kde vám ho predstavíme naozaj ako sa patrí. Neprehliadnite
ani rubriku Lucka sa pýta... možno budete mať konečne jasno v citovaní a
parafrázovaní zdrojov. A na záver novinka: fotoesej od nášho grafika a
dvorného fotografa.

Za celú redakciu vám príjemné
čítanie praje

Tak si uvarte teplý čaj a čítajte.

Nikola Kokiová
šéfredaktorka
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

Absolventi Katolíckej univerzity pracujú v
online spravodajstve

Iskra rozprával o láske očami
Jána Pavla II.

Diskusie Na Katolícku univerzitu prijal pozvanie Peter Bárdy, šéfredaktor
portálu Aktuality.sk, ktorý spadá pod doménu Azet.sk. Spolu s ním prišli aj dve
redaktorky – Miroslava Kozáriková a Zuzana Šimaljáková. Prvá z nich je absolventkou žurnalistiky na KU. Študentom sa snažili priblížiť, aké je pracovať v online spravodajstve. Budúci žurnalisti sa dozvedeli rozdiely medzi printom a online spravodajstvom. Pre Miroslavu Kozárikovú bola najväčšou výhodou štúdia
prax: „Máte veľa cvičení, kde reálne tvoríte, či už sú to texty alebo spoty.“ Tieto
zručnosti a povinná prax jej pomohli získať prácu. Peter Bárdy si absolventov KU
chválil: „Sú to veľmi pracovití ľudia, ktorí majú chuť robiť a učiť sa.“ V redakcii
zamestnáva 17 redaktorov, z toho siedmi sú absolventmi práve KU. Práca v online
spravodajstve je podľa Petra Bárdyho oveľa stresujúcejšia ako v ostatných médiách. „Dvadsať minút je pre nás strašne veľa. Je dôležité, aby sme ľuďom priniesli
informáciu ako prví,“ dodal s tým, že práve toto je základom návštevnosti portálu.
Šéfredaktor je odporca krádeže obsahu. V redakcii sa snažia pracovať minimálne
s dvoma rôznymi zdrojmi. „Použiť jeden zdroj je podľa môjho názoru neprofesionálne a zavádzajúce.“ Najdôležitejšie pre online spravodajstvo sú rýchle, aktuálne informácie v kvalitných správach. „Snažíme sa o maximálnu objektivitu,
aj to je jeden z cieľov našej práce,“ uviedli. Aktuality v minulosti ľuďom prinášali
bulvárny obsah. Posledné tri roky sa Peter Bárdy snaží o seriózne spravodajstvo.
„Teší ma, že návštevnosť portálu rastie. Snažíme sa o inovatívny obsah a čitateľa
pritiahnuť,“ reagoval Bárdy. Vyjadril sa tiež, že Aktuality v súčasnom stave, spoplatnenie nechystajú. (mj)

Utorky s hosťami Univerzitná knižnica Katolíckej
univerzity privítala v rámci akcie “Utorky s hosťom”
riaditeľa a duchovného správcu Pastoračného centra
pre rodinu Banskobystrickej diecézy Mareka Iskru.
Vďaka diskusii si všetci prítomní mohli pripomenúť
život Jána Pavla II., a taktiež si pripomenúť odkaz, ktorý po sebe zanechal. Marek Iskra zdôraznil,
že rímsky biskup pokladal lásku medzi ľuďmi za
najdôležitejšiu čnosť a manželský život bol preňho
prioritou. Podľa Iskru je dôležité nájsť v živote zmysel: “Vytvoriť výzvu, pre ktorú sa oplatí žiť, to je tajomstvo života.” Dôležitú úlohu však podľa neho
majú aj kňazi a biskupi. “Cirkev nemá meniť zákony,
ale hľadať spôsoby, ako sa priblížiť k človeku,” dodal.
Študenti, ktorí boli prítomní na tejto diskusii, mali na
tému podobný názor. “Dôležitosť lásky je v dnešnom
svete veľká, veď sami môžeme vidieť, že pri jej absencii vzniká veľa sporov a vojen,” vyjadrila sa Miriam,
študentka pedagogickej fakulty. Študenta histórie
Pavla zaujala hlavne téma manželstva. “Manželstvo
nie je len o pekných chvíľach, ale aj o chvíľach bolesti. Práve tie dávajú argumenty, prečo ostať spolu,”
zauvažoval. (id)

Motivačné štipendiá v tomto roku
Študentský život Katolícka univerzita v Ružomberku udeľuje študentom z
prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendiá. „Všetky informácie
ohľadom štipendií študenti nájdu na stránkach univerzity,“ povedala Lenka
Čimborová z ekonomického oddelenia školy. Na univerzite sú ale aj študenti,
ktorí toho o štipendiách veľa nevedia. „Za študijné výsledky som dostala
štipendium, ale dozvedela som sa o tom až od kamarátky, videla moje číslo
na zozname,“ tvrdí Simona. „Nič o týchto štipendiách neviem, myslím si, že
škola by nás o tom mohla viac informovať,“ dodal Dárius. Študenti môžu
zistiť, že dostali motivačné štipendium jedine prostredníctvom internetu.
Na stránkach študijného oddelenia je od začiatku mesiaca zoznam študentov,
resp. ich ID čísla. Následne najneskôr do 18. novembra musia poslať číslo
svojho účtu na email, ktorý je tiež uvedený na stránke študijného oddelenia. Peniaze by mali potom dostať čo najskôr. Tí, ktorí mali počas
predchádzajúceho akademického roka vynikajúce známky, si tak môžu
prilepšiť. Výška motivačného štipendia na Slovensku je približne 350 eur
ročne, je však limitovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. (db)
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foto: Martin Buzna, Anton Kulan, www.sevs.sk,

Sloboda v Európe sa šírí pádom
Berlínskeho múru
Rektor KU spomínal na zakladateľov univerzity
Rektorát Katolícka univerzita v Ružomberku si pripomenala zosnulých členov a študentov univerzity. Omša sa slávila v univerzitnom Kostole sv. rodiny.
Zúčastnili sa jej študenti, profesori a ľudia, ktorí poznali zosnulých. „Spomíname
si na zosnulých členov nášho univerzitného spoločenstva. Pozývame sem aj rektora, aby bol tiež súčasťou tejto svätej omše a aby sme sa spoločne pomodlili
za študentov aj ostatných členov univerzity,“ vyjadril sa Róbert Slotka, kňaz Univerzitného pastoračného centra. Omšu slávil rektor univerzity Jozef Jarab. „Pri
tejto príležitosti si spomínam hlavne na spoluzakladateľov tejto univerzity, ktorí
už nie sú medzi nami. Pretože bez nich by táto inštitúcia nebola,“ povedal rektor.
„Je to veľmi pekná príležitosť ukázať, ako škola drží spolu aj v takýchto chvíľach.
Modlíme sa spoločne ako rodina a to je na tom to pekné, “ vyjadrila sa Monika,
študentka pedagogickej fakulty. Omša za zosnulých členov je tradíciou, ktorá sa
na univerzite konala už piaty rok. (lf)

Svet
Deviaty november je dňom významných
historických výročí. Pripomíname si Svetový deň
slobody. Vyhlásil ho americký prezident George W.
Bush 9. novembra 2001 po teroristických útokoch
na ciele v USA z 11. septembra 2001. Dátum, ktorý
zvolil, súvisí aj so slobodou v Európe, ktorá sa začala
šíriť pádom Berlínskeho múru 9. novembra 1989.
„Po páde Berlínskeho múru je podľa mňa určite Európa voľnejšia. Bol konečne ukončený komunistický
útlak, “ prezradil študent Mário. „Tento deň je oslavou víťazstva nad komunizmom, oslavou sily slobody a demokracie a myslím si , žeby to mal byť aj
štátny sviatok, lebo málokto o ňom vie, “ povedala
študentka Jana.(žs)

Dnes SME, zajtra nemusíme

Dobrovoľníci pomáhali v Keni
Dobrovoľníctvo Život detí v Keni bol hlavnou témou stretnutia na Čaji o piatej v čajovni Aquila. Zlepšovanie životných podmienok detí z Kene priblížili
dobrovoľníci Katka Gregorová a Martin Tichý. Obaja menovaní pracovali v Keni
ako dobrovoľníci počas troch letných mesiacov. Na toto miesto sa dostali cez
kresťanskú organizáciu eRko. Náplňou ich práce bolo starať sa o deti vo vopred
určenej oblasti. „Tento rok bol program zameraný na pomoc chlapcom z ulice v
Nyeri a v domoch a školách pre postihnuté deti v Kitale a Lokichar,“ uviedol na
portáli Dobrej noviny František Nálovský, slovenský dobrovoľník v Keni z uplynulého roka. Úlohou Katky Gregorovej bolo starať sa o postihnuté deti v malom
domove pre deti s telesným postihnutím v Endebess a Martin v Nyeri v St. Mary´s
Child rescue centre. „Pri telesných postihnutiach je dôležitá trpezlivosť. Nadobúdala som ju postupom času,“ vyjadrila sa Katka. KU mala v Keni zastúpenie v
osobe Martina Tichého, študenta urgentnej medicíny na fakulte zdravotníctva. V
roku 2014 vyslala organizácia eRko do oblastí Afriky sedem dobrovoľníkov. Išlo
o rozvojové krajiny ako Keňa a Etiópia. Prípadní záujemcovia o dobrovoľnícky
program eRka v roku 2015 si môžu bližšie informácie nájsť na webovom portáli
Dobrej noviny. (mb)
foto: Anton Kulan, i.telegraph.co.uk, malaika.sk

Médiá Po nadobudnutí dvoch vydavateľstiev a internetovej spoločnosti sa v krátkom čase potvrdilo,
že takáto forma pôsobenia investičnej skupiny Penta
na mediálnom trhu je len začiatkom. Prechádzku vo
väčšom priestore investícií si chce Penta zabezpečiť
podielom vo vydavateľstve Petit Press. Ak sa jej ho
podarí získať, dá denníku SME zbohom viac ako 60
redaktorov vrátane vedenia. Je pochopiteľné, že
novinári apelujú na ohrozenie nezávislosti svojej
práce, hoci spoza zástery agentúry SITA Penta vyhlasuje rázne oddelenie činnosti redakcie od podnikania. Rezignácia tvorcov novín však môže nastoliť
existenčnú otázku periodika, aj ich samotných. Ak
chcú naďalej plniť svoju prácu v takom rozmere,
akým pôsobili v najväčšom slovenskom mienkotvornom denníku, ich zamestnanie je neuskutočniteľné,
keďže médium podobného formátu u nás neexistuje. Preto by sa východiskom mohol stať nový titul,
ktorý by im poskytol miesto na tvorbu. Samozrejme,
takýto krok je záležitosťou finančných možností.
Neopomenuteľný je tiež problém s voľnými
redaktorskými miestami a ich obsadením. Nebude
prekvapením, ak súčasný denník SME zmení svoju podobu. Nájsť aspoň sčasti takých kvalitných
žurnalistov, ako sú tí hroziaci odchodom, totiž nie je
samozrejmosťou. (mm)
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Komentáre

Slovensko a svet

Ako noví vlastníci ovplyvnia
mediálny trh?
Ruská ruleta
Schvaľovanie zmluvy o rekonštrukcii
futbalového štadióna v Trenčíne
pripomína ruskú ruletu. Mestskí poslanci sa rozhodli hrať o všetko – o
peniaze, ale aj o budúcnosť futbalu.
Mesto Trenčín už niekoľko rokov
deklaruje, že peniaze na prestavbu
chátrajúceho futbalového štadióna v
mestskom rozpočte nemá. Nádejou na
zvrat dlhodobo patovej situácie bolo
minuloročné pridelenie štátnej dotácie
2,4 milióna eur. Ďalších 3,9 milióna bol
po niekoľkomesačných rokovaniach
s primátorom ochotný zainvestovať
holandský majiteľ klubu Teschen Laling,
ktorý má mestský štadión v prenájme a
aj napriek nedôstojným podmienkam
v meste vybudoval športovú značku
rešpektovanú aj v zahraničí. Mesto malo
na základe zmluvy sumou 200 000 eur
ročne po dobu 10 rokov financovať
futbalovú výchovu mládeže, čím by
splnilo podmienku pridelenia spomínanej
dotácie o 40 percentnej spoluúčasti, a
zahraničnému investorovi by zároveň
vyslalo posolstvo seriózneho partnera,
s ktorým sa oplatí dohodnúť. Klub AS
Trenčín mal štadión spolu s priľahlými
pozemkami získať do výpožičky po dobu
40 rokov s klauzulou budúceho kúpneho
práva.
Ide o pomerne jednoduchú matematiku. Štadión je na spadnutie, mesto peniaze na opravu nemá a mať nebude a je
tu niekto, kto už v meste niečo dokázal
a je ochotný a schopný problém vyriešiť.
Naviac s pomocou v minulosti nevídanou
– s podporou štátu. Šanca, ktorá sa neodmieta. Obštrukcie pri schvaľovaní
zmluvy však hovoria o inom. Logika nie
vždy musí zvíťaziť. Zmluva, mestským
zastupiteľstvom schválená až na druhý
pokus a naviac s podmienkou navýšenia
spoluúčasti investora o ďalších 250 000
je luxusom, na nárokovanie ktorého
má mesto len veľmi slabú pozíciu.
Trenčianski mestskí poslanci sa, aj
napriek tomu rozhodli hrať ruskú ruletu.
Všetko alebo nič. Možnosť „nič“ však v
tomto prípade popiera základné princípy
logiky, keďže prípadný zisk by mal byť
adekvátny miere podstúpeného hazardu.
V Trenčíne totiž reálne hrozí, že nebudú
ani peniaze, ani štadión, ale ešte horšie,
ani trpezlivosť a dôvera Holanďanov.
Sporných 250 000 môže byť teda nábojom, ktorý pochová nielen nový
štadión, ale aj budúcnosť kvalitného futbalu v meste.
Jakub Liška
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Rok 2014 priniesol pre mediálnu scénu výrazné zmeny vo vlastníckych
vzťahoch. Do viacerých denníkov vstupujú finančné skupiny. Začínajú sa
objavovať obavy o konci objektívnej žurnalistiky.
JAROSLAV MALIŇÁK

D

oposiaľ mali všetky významné
vydavateľstvá pôsobiace na
Slovensku rozdielne vlastnícke
pozadie. Postupne sa to však
mení – spoločnosť 7 Plus, vydávajúca napríklad denník Plus Jeden Deň, týždenník
Plus 7 Dní, portál pluska.sk či Trend
Holding, vydávajúci tituly ako týždenník
Trend alebo magazín Profit, získala skupina Penta, ktorá vstúpila do vydavateľstva
Petit Press, ktorý stojí za denníkom SME či
regionálnymi novinami Korzár a MY. Druhá
významná skupina J&T nepriamo kontroluje televíziu Joj a vydavateľstvo Perex, teda
denník Pravda.
Prináša to mnohé riziká. Finančné
skupiny figurujú v najväčších kauzách,
o ktorých budú ich médiá informovať
skreslene. Panujú obavy, že médiá pod
vplyvom určitej skupiny budú prezentovať
jednotnú názorovú líniu a predpokladá
sa, že protipólne názory nebudú dostávať
priestor, alebo že títo magnáti využijú
mediálny potenciál na ovplyvňovanie
verejnej mienky v prospech určitej
záujmovej či politickej skupiny.
O konci nezávislého novinárstva však
v žiadnom prípade nemožno hovoriť,
keďže úplne nezávislá žurnalistika nikdy
neexistovala. Každé médium je niekým
vlastnené, v každom prevládajú určité
názorové či politické prúdy. Je bežnou praxou v krajinách s demokratickým zriadením
a trhovým hospodárstvom, že spravodajské agentúry, denníky, rádiá či
televízie sú vlastnené veľkopodnikateľmi

alebo silnými investičnými skupinami.
Podobný proces koncentrácie médií do rúk
niekoľkých veľkých vlastníkov nedávno
prebehol v susednom Česku a nespôsobil
takmer žiadny rozruch. Jednou z výhod
vstupu finančných skupín na mediálny
trh je tiež finančná stabilita a predpoklad
ďalšieho rozvoja. V prípade, že jeden veľký
majiteľ kontroluje viacero projektov, môže
sa zlepšiť ich spolupráca a zefektívniť ich
riadenie.
Novinári, ktorí odmietajú pracovať pod
vplyvom veľkých finančných skupín, sa
rozhodli rozbehnúť nový nezávislý projekt.
O ich konkrétnych predstavách zatiaľ veľa
nevieme, no každopádne si zaslúžia podporu a rešpekt. Odídenci zo SME spustia
internetový formát Projekt N, kde budú
ponúkať alternatívnu publicistiku. Podľa
viacerých analytikov je ich úspech otázny.
Potrebujú získať dostatočný vstupný
kapitál a ako úplne nová, neznáma
značka, to budú mať na mediálnom trhu
nesmierne náročné. Pokiaľ by publikovali
výhradne autorské články, musia vytvoriť
dostatočne veľkú redakciu, aby prinášali
dostatočne veľký obsah, a tak si zabezpečili slušnú čítanosť a s tým spojené príjmy
z inzercie. Tieto výzvy stoja pred už
bývalým šéfredaktorom denníka SME a
iniciátorom nového projektu Matúšom
Kostolným, ktorý by ich zvládnutím a
dlhodobejším pôsobením na našej mediálnej scéne vytvoril jedinečný koncept
presadzujúci slobodu, nezávislosť, odvhu,
novátorstvo.

foto: redpillinvestor.podbean.com, Michal Koliba

Danajský dar ku dňu
študentstva
Pred viac ako dvomi rokmi sme si zvolili istoty. Síce je otázne a diskutabilné, čo nám vlastne Ficove istoty istia. Samozrejme, okrem zvyšujúcich
sa daní a zväčšujúceho sa štátneho dlhu.
KLÁRA BARANOVÁ

F

icova vláda je za polovicou a pre udržanie si stálych
voličov musí vykazovať nejakú
zdanlivo na ľudí orientovanú
činnosť. Nesmieme zabúdať, že všeobecné
blaho je prvoradé aj keď v prípade
posledných opatrení až také všeobecné
nie je. A tak sa začína valiť ďalší
neodmysliteľný kaleidoskop „pozitívnych“
zmien, či už vo forme zvýšenia minimálnej
mzdy alebo bezplatného cestovného pre
študentov a dôchodcov cestujúcich vlakmi, nad ktorého logikou sa pozastaví len
malá hŕstka ľudí. Veď predsa v dnešnom
svete, kde všetko má svoju cenu, je slovo
„zadarmo“ akýmsi magickým zaklínadlom, ktoré drvivú väčšinu ľudí dostane do
tranzu. V stave hypnózy sa už nepozastavujeme nad tým, že aj to „zadarmo“ má svoju
cenu a mnohokrát oveľa, oveľa vyššiu.
Študenti, ktorí cestujú vlakom, by
vďaka tomuto opatreniu mali ročne ušetriť
deväť miliónov eur. Avšak, čo je to oproti
odhadovaným 13 miliónom, ktoré bude
tento štedrý dar k Medzinárodnému dňu
študentstva stáť daňových poplatníkov?
Nehovoriac o tom, že železnice sú permafoto: Michal Koliba

nentne v strate, že autobusová doprava
bude v značnej nevýhode, rovnako ako
študenti, ktorí vlakmi necestujú, a že kvalita cestovania sa ešte rapídnejšie zníži.
Fico vymýšľa absurdity s utopistickými
nálepkami - „pre ľudí“ a niektorí sa tomu
ani nestačia diviť. A on sa diví nám, ako
to, že sa mu divíme. Veď si to môže predsa
dovoliť pri neustálom zvyšovaní odvodov, daní, zaťažovaní malých a stredných
podnikateľov (ktorí, len tak mimochodom,
tvoria pracovné miesta) platením hlúpych
licencií.
Síce nie je nič prekvapivé, že iluzionista Fico má vo zvyku vyrábať a nafukovať
bubliny všetkým na očiach, pričom ľudia
to pasívne sledujú a ešte mu aj vo svojej
nevedomosti zatlieskajú. Vidina bubliny je
lákavá, ale príliš krátkozraká. Jej podstatou je predsa len forma, žiadny obsah. Iba
skryté ambície jednotlivcov. Na našu škodu,
že im vždy naletíme, že nechceme vidieť
odvrátenú stranu týchto zmien. Darujú
nám trójskeho koňa, ktorého si vezmeme s
nadšením, neuvedomujúc si, aké bude mať
pre nás následky.

Čaro všednosti
Skúsme sa aj na jednotvárne a
stereotypné veci pozerať ako na niečo
výnimočné. Veci sú možno iné, akými
sa zdajú na prvý pohľad byť.
“Panta rhei” – všetko plynie, vyslovil
už približne v roku 500 pred kristom
jeden z ranných gréckych mysliteľov.
A na našej Katolíckej univerzite čas
plynie a plynie už druhý mesiac zimného
semestra. Rozvrhy sú ustálené (aspoň
väčšinou) a (aspoň niektorí) študenti sa
snažia o svoj vlastný rytmus, nabiehame
do zvyčajného stereotypu hodín, alebo
aspoň minút strávených nad knihami a
pred monitormi.
Nejaká seminárka, prípadne večerné
zistenie, že na druhý deň treba odovzdať
prezentáciu alebo esej, nás vytrháva z
všednosti. Človek by si už už mohol začať
myslieť, že život študenta je nudný a
jednotvárny. No dá sa a je dobré,
povzbudzujúce a dokonca krásne, pozrieť
sa na to aj z iného uhla pohľadu.
Neviem, či by sme našli vrcholového
športovca, umelca alebo odborníka, ktorý
vrchol kariéry dosiahol bez predchádzajúceho, často tvrdého tréningu a hodín
strávených činnosťou, v ktorej chcel byť
dobrý. A to nie iba vtedy, keď sa mu, alebo
jej chcelo, ale aj keď boli unavení a mali
chuť to zabaliť. Oni, alebo minimálne ich
tréneri vedeli, že bez vytrvalosti a pravidelnosti to jednoducho nejde.
A tak aj my môžeme skúsiť hľadieť
na pravidelnosť nie ako na stereotyp a
nutné zlo, ale ako možnosť zdokonaliť
sa v tom, čo som si zvolil. Neprežívajme
týždeň iba ako čakanie na piatok, ale
skúsme sa po stále tej istej a predsa
vždy inej ceste do školy zastaviť a
otvoriť srdce pre krásu, ktorá je okolo
nás a v nás. Snažme sa všimnúť si, akú
zaujímavú farbu majú listy stromov a
čo v nás vzbudzuje pohľad na slnečné
lúče prechádzajúce sa po Ružomberku,
alebo ráno len tak kúpiť spolužiakovi
kávu. Skúsme sa na niekoho usmiať,
alebo si všimnúť, že má dnes spolužiačka nové šaty, ktoré jej skutočne
pristanú. Pokúsme sa na šedý obraz
všednosti namaľovať žiarivými farbami
láskavosti, veselosti, pravdy a ochoty
aspoň pár čiar. Nemusíme, ale môžeme
a uvidíme, že veci sú možno stále iné,
akými sa zdajú byť.
František Bartek
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Splnené sny
Nie je občas úžasné zastaviť sa? Len tak sa zamyslieť nad skrytými
túžbami. Snívať o tom, ako si postavíme malý domček niekde v horách,
trabantom precestujeme divokú Afriku. To, že na realizovanie snov je
potrebné niečo urobiť, nás presvedčili rôzni mladí ľudia.
DOMINIKA SPODNIAKOVÁ, PATRÍCIA VÍŤAZOVÁ
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foto: Michal Koliba

Kľúčom k úspechu je
odvaha

Pre splnenie snov je
odvaha najdôležitejšia

Aký je svet za hranicami veľký, spoznal
dvadsaťdvaročný študent Tomáš len
nedávno. Letnú dovolenku síce prežíval v
Chorvátsku alebo v Taliansku, ale už dlhšie
rozmýšľal o prekročení svojich limitov.
S partiou priateľov a autom, ktoré „pokrstili” menom Igor, absolvovali výlet po severnej Európe, no prioritou sa pre nich stalo
Nórsko. Keď budúcemu ekonómovi priatelia ukazovali fotografie z výletov, príliš ho
to nezaujímalo. „ Ale ako mi rozprávali o
spomienkach a zážitkoch, zasiahla ma silná
túžba prežiť to“.

Estónska rana
Mladí dobrodruhovia prešli dlhú cestu a
navštívili Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko,
Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko
a Česko. Hoci sa z časového dôvodu nemohli
zastaviť v každom hlavnom meste, navštívili
len odporúčané miesta. Malá prestávka v
Siauliai a oddych na Hore krížov, ktoré sa
nachádzajú v Litve, podľa Tomáša nepôsobili príliš pozitívne. Mal pocit, že ide len o
komerčnú záležitosť. „Atmosféra miesta
ako keby rozprávala – kúpte si kríž a potom
ho tu môžete nechať”. Rigu len rýchlo prešli
a zastavili sa až v metropole Estónska,
v Talline. Mesto, ktorého historická časť
je zapísaná v zozname UNESCO, Tomáša
a jeho partiu nepríjemne prekvapila.
„V noci nás prepadli komáre a hmyz. Boli
tak agresívne, že na nich nezabral ani
oheň a dym,“ dodáva dobrodruh. Vo Fínsku
preskúmali len Helsinki a po prekročení
nórskych hraníc prekypovali radosťou.
Sen sa stal realitou. Čím viac kilometrov
absolvovali, tým boli komplikácie s autom
intenzívnejšie, a to, že by vydržalo až do
Kodane, bolo nemysliteľné. Nasledovala

Nórsko zanechalo v
Tomášovi a jeho priateľoch
hlboký dojem.

foto: archív Tomáša Bielika

skupinová porada. Vyzeralo to tak, že
po menších opravách auto Igor cestu do
servisu zvládne. Nakoniec museli ostať v
dedinke neďaleko Malmo. Noc prespali na
parkovisku pri fastfoode a modlili sa, aby
auto prežilo jazdu do opravovne. Tomáš s
úsmevom hovorí, aký boli domáci veľmi
milí a bez problémov sa rozprávali po
anglicky. Priznáva, že je to dobrá skúsenosť
do života. „ Bolo to zvláštne. Predtým sme
považovali za najťažšie veci to, kto založí
oheň, kde postavíme stany, prípadne čo
budeme večerať. Odrazu sa pokazené auto
stalo prioritou“.
Stali sme sa rodinou
Kodaň si partia vychutnala plnými dúškami,
zato Berlín len rýchlo obišla. Predposledná zastávka v Drážďanoch a v Prahe
signalizovala prichádzajúcu vôňu domova. Bratislava privítala partiu mladých

netradične, preverila ich totiž policajná
hliadka. „Ostali veľmi prekvapení, keď sa
dozvedeli, že prichádzame až z Nórska,“
dodáva Tomáš, ktorý vníma cestu ako
obrovskú skúsenosť. Uvedomoval si, že ho
čakajú nielen povinnosti ako je šoférovanie
auta, ale aj zodpovednosť za iných. Tomášov
sen upevnil vzťahy v partii, priznáva Tomáš,
ktorý cestu v uzavretom aute považuje
za najlepší spôsob ako spoznať charakter
človeka. „Máte ich na dlani, viete, akí sú
s úsmevom na tvári alebo so slzami v očiach.
Spoznáte, či dokážu prekonať strach alebo
čo s nimi robí len obyčajný hlad.“

„Všetko sme riešili
spoločne, komunikovali sme ako
rodina. Naučilo nás to
chápať problémy toho
druhého.“
Mladý študent s cestovaním rozhodne
nekončí. Plánuje preskúmať nedotknuteľnú
prírodu Islandu a rovnako ho priťahuje
slávne veľkomesto New York. Tomáš si uvedomuje, že človek by si mal určiť priority.
„Samotné snívanie totiž nestačí. Odvaha
nás prinúti splniť si svoje sny“. Sám seba
charakterizuje ako človeka, ktorý sa neuspokojí s tým, čo má. Vždy sa snažil robiť
veci efektívnejšie. Tomáš upozorňuje,
že je dôležité vidieť za horizont. „Nikdy
nepreplávaš oceán, ak si netrúfneš stratiť
pevninu z dohľadu,“ uzatvára sympatický
dobrodruh.
ZUMAG 9

Téma Knihy

Žijem svoj sen

Anketa
Splnili sa vám sny?

Soňa (23)
žurnalistika

Syn amatérskeho, „kuchynského“ hudobníka odniekiaľ - odnikiaľ, ktorého životným
snom a túžbou je stať sa muzikantom,
preraziť, nahrať CD, potom sa hudbou
živiť a popri tom to celé robiť pre nejakú
dobrú vec – napríklad pre Pána Boha. Vyzerá to ako celkom dobrý námet na príjemný celovečerný rodinný film. A vlastne
by to tak aj bolo, keby ten príbeh nebol
skutočnosťou.
Keď je váš otec hudobník, a vlastne
každý v rodine hrá na nejaký hudobný
nástroj (alebo rovno na všetky), hudba
sa tak nejak prirodzene stane súčasťou
vášho života.. Tak to bolo aj v prípade Ferka
Borovského. Jeho otec postavil hudbu na
piedestál – vysoko, aby ju videla celá rodina, každý jej člen. Všetkých synov viedol
k hre na hudobný nástroj. Ferka „odšikoval“
do základnej umeleckej školy a zapísal ho
na trombón a na bicie. Doma sa učil hrať na
gitare a hoci by to v tom čase so svojimi hudobníckymi schopnosťami azda zvládol aj
sám, v štrnástich sa stal členom svojej prvej
kapely. Punkovej kapely. Jednej z mnohých.

Mal som pripravený plán
Kariéra na stavebnej priemyslovke skončila
tak rýchlo ako začala a po prvom ročníku
na strednej škole sa Ferko znova vrátil k
hudbe. Techniku zavesil na klinec, podal
prihlášku na košické konzervatórium a
v tej chvíli si uvedomil, že hudba je to, čo
chce robiť. Naplno. Celý život. Pripravil si
plán. Dostať sa na VŠMÚ a potom preraziť
v orchestri. Bola by to schodná cesta. Muzikant. Dokonca platený. Avšak v posledných
dvoch ročníkoch si to rozmyslel a prihlášku
na VŠMU si nakoniec nepodal. „Nikdy som
si nemyslel, že na Slovensku je to, čo sa
hudobníkov týka, ružové. Vedel som, že
ako učiteľ v ZUŠ-ke alebo člen orchestra
toho veľa nezarobím,“ hovorí, ale v zapätí
dodáva: „Napriek tomu som sa však chcel
hudbou živiť a okolo seba som videl mnoho
ľudí, ktorí sa ňou aj naozaj živili.“
Po skončení konzervatória boli na stole
dve voľby. Práca alebo dobrovoľníctvo v
nejakej organizácii na Slovensku, a misie v
cudzine. Práve toto by bola v celovečernom
filme chvíľa, kedy by malo do deja dra10 ZUMAG

Splnil sa mi sen
navštíviť Paríž,
moji rodičia mi
dali darček este
na moju 18-tku v
podobe poznávacieho zájazdu.
To bol zážitok na
neopísanie.

Áno, splnil sa
mi sen, keď som
prišla do Bratislavy a môžem sa
venovať naplno
tomu, čo ma
najviac baví, a to
je tanec.

Paula (22)
žurnalistika

maticky vstúpiť dievča a zamiešať karty.
A presne to sa stalo. Niet pochýb, že to robila len s tým najlepším úmyslom a len s
tým najlepším úmyslom zároveň Ferkovi
povedala o projekte Godzone, ktorý funguje
na Sliači, a ktorý je dobrovoľníctvu veľmi
otvorený. V tejto chvíli veci začínajú naberať
na rýchlosti.
Ferko, stále s túžbou stať sa profesionálnym hudobníkom, ktorá mu bežala niekde
v podcaste, išiel za riaditeľom projektu s
tým, že bude robiť čokoľvek, od fyzickej
lopoty cez administratívu až po vynášanie
smetí. Takí sa zídu. Aj sa zišli. Ferko robil
všetko, čo bolo treba. Až do chvíle, kedy ho
riaditeľ projektu Julo Slovák jedného dňa
nepotiahol za rukáv, neposadil pred počítač
a otvorený software na úpravu zvukov a
nepovedal: „Uprav toto.“ Ferko s úsmevom
spomína. „Výsledok bol katastrofálny!
Ale pomaly sa to zlepšovalo.“

Do hudby vkladám kus seba samého
Od toho momentu už prešli takmer dva
roky a to je doba, počas ktorej sa po hudobnej, profesionálnej i technickej stránke
posunul priam neuveriteľným spôsobom.
„Vytvorili sme toho veľa, ale najviac som asi
hrdý na to, že sme s chalanmi z kapely eSPé
dokázali vyprodukovať CD a zmixovať ho.
Bolo to celkom náročné,“ hovorí s nostalgickým povzdychom a je vidno, aký má toto
CD a práca na ňom hlbší význam a zmysel.
„Toto CD je iné ako ostatné už len tým, že ho
robím ja. Bez skúseností, no s odhodlaním
prekračovať svoje vlastné limity.“ Hoci to
bola zdĺhavá, náročná práca a členov kapely bolo často takmer nemožné dohnať k
nahrávaniu, Ferko by určite nemenil. „Je to
skvelá práca,“ vraví, „môžem sa v nej vyžiť
a okrem mixovania môžem do hudby ako
producent vložiť aj kus samého seba.“ CD,
na ktorom robil, nesie názov Za horizont
a toto nie je len pomenovanie albumu, ale
aj vyjadrenie toho, čo Ferko, rovnako ako
chlapci z kapely, žijú. „Za horizont pre mňa
znamená vždy sa dívať na cieľ. Aj napriek
prekážkam. Stále si pripomínať, prečo
robím veci, ktoré robím. To ma ženie vpred,“
hovorí Ferko s pohárom čaju v rukách.
Je to človek, ktorý naozaj dokáže
zachytiť aj najmenší náznak inšpirácie. Vidí
ju všade okolo seba, hľadá ju a potom ju v
štúdiu pretvára do dokonalých súzvukov
melódií.
Obdobie konca leta a jesene je pre neho
vždy veľmi rušné. Chystá sa totiž Godzone
tour a on je tým, ktorý stojí za celou hudobnou produkciou. „Teším sa z toho, že
čo vytvorím u seba v štúdiu, môže neskôr
odznieť na veľkom pódiu,“ vraví. A hoci je
to hektický čas, celú prácu okolo turné má
veľmi rád.
„Vlastne sa dá povedať, že žijem svoj
sen,“ smeje sa a pozrie pri tom na svoju
snúbenicu. „Je skvelé, že môžem pracovať
v projekte, akým je Godzone, so skvelými
ľuďmi a v tom celom využívať svoj talent na
Božiu slávu.“

foto: archív Ferka Borovského
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Človek si musí závisť
zaslúžiť
Prežiť jeden októbrový sychravý deň pred
televízorom mi vôbec nepripadalo atraktívne. Našťastie ma môj diár upozorňoval
na to, že ma čaká rozhovor v malej útulnej
kaviarni. Typické babské reči išli na istý čas
bokom. Bola som totiž skutočne zvedavá,
ako sa iba devätnásťročnej Martine Kamenskej podarilo stať spisovateľkou.
Kým väčšina mladých ľudí venuje svoj
voľný čas zábave a užíva si slobodu plnými
dúškami, rodáčka z Liptova úspešne pracuje na realizácii svojho sna. Od útleho detstva sa venovala písaniu, hoci priznáva, že
len pre vlastné potešenie. Postupne si uvedomovala, aké by to bolo, keby o jej textoch
vedeli aj iní ľudia. „ Približne pred rokom a
pol nastal zlom, kedy som si povedala – áno,
chcem vydať knihu,“ hovorí sympatická
čiernovláska.
Neúspech vnímam ako lekciu od života
Jej prvé dielo Umriem od šťastia sa okrem
Slovenska objaví aj na pultoch kníhkupectiev v Amerike. Ak by ste od Martiny
očakávali typický román so sladkým príbehom plným lásky, ste na omyle. „Kniha
rozpráva príhody, ktoré som prežila.
Náhodné rozhovory s neznámymi ľuďmi
zanechali vo mne hlboké myšlienky, ktoré
som chcela dostať na papier,“ dodáva
absolventka strednej umeleckej školy.
Prežívala príjemné obdobie, hoci ju
spočiatku trápili pocity neistoty a strachu,
ako to všetko dopadne. Ako hovorí, za sebou
má rovnaký počet úspechov aj sklamaní.

Splnili sa vám sny?

Jano (25)
filozofia

Neviem, podľa mňa má
každý človek sny, ktoré sú
nesplniteľné - preto sú to
sny. Mne sa podarilo to,
že som nejak nastavenim
mysle bol schopný vidieť
splnenie svojho sna v
niečom menšom. Vždy
som napríklad sníval, že
rozhodnem finálový zápas
NBA - trojkou v poslednej
sekunde (buzzer beater).
To sa, samozrejme, nestalo
a ani nestane, ale strelil
som trojku v poslednej
sekunde v školskej lige. A
tak sme vyhrávali 26:2 a
nič som nerozhodol, ale
bolo to niečo, čo sa aspoň
trochu podobalo tomu o
čom som sníval.

Myslím že sa mi splnili.
Zatiaľ som ich nemal
také nesplniteľné a
náročné, aby sa nemohli stať realitou. Takže
zatial som spokojný
Myslím si, že zatiaľ
žijem a mám to čo som
mať a žiť chcel!

Peťo (24)
rapper

„Učila som sa z každého neúspechu.
Myslela som si, že padám na dno, ale ako
umelca ma to posúvalo čoraz ďalej“. Podľa
Martiny sú prekážky dôkazom toho, či sme
skutočne hodní našich snov. Po prvom
úspechu závisť nenechala na seba dlho
čakať, priznáva mladá spisovateľka, ktorá
za úspechom vidí dlhú cestu odriekania a
trpezlivosti.

Cestovanie ma fascinuje
Martina vyštudovala umeleckú školu a má za
sebou aj niekoľko výstav, najvýznamnejšiu
v Chorvátsku. „Moja tvorba mala pozitívne
ohlasy a potešilo ma, ako ľudia na ňu
reagovali.” V minulosti sa venovala maľbe
obrazov a jej diela sú rozmiestnené po
celej Európe. V živote sa chce venovať iba
spisovateľskému povolaniu, preto maľbu
považuje za prechodné obdobie. Kniha
by sa mala objaviť v kníhkupectvách do
konca roka, no talentovaná spisovateľka
má v hlave nové nápady. „Plánujem
dlhodobú cestu po Európe. Zo zážitkov,
ktoré prežijem, chcem napísať cestopis. Je to fascinujúce,“ hovorí s úsmevom
Martina, hoci ešte nemá nový projekt dokonale pripravený. Podľa jej slov sa vie človek
o sebe dozvedieť mnoho, keď veľa cestuje.
Objavovanie nových kultúr a rozhovory
s ľuďmi prinášajú umelkyni nové obohacujúce myšlienky. „Pohrávam sa s nápadom
nakrútiť k cestopisu aj sériu dokumentárnych filmov. Samozrejme, všetko je
len v štádiu príprav a som zvedavá, ako
to všetko dopadne,“ uzatvára talentovaná
Martina.

„Ľuďom som nikdy neublížila, ale priznám sa, pocítila som, aké je to, keď
vám okolie závidí. Som toho názoru, že aj závisť si treba zaslúžiť.“
foto: Peter Zvonár
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Po stopách Winnetoua a ešte trochu...
Byť prvýkrát pri mori je krásny zážitok. No Chorvátsko zďaleka neponúka len slanú nádheru. Na hornom toku
rieky Korana, medzi mestami Karlovac a Zadar sa nachádza Národný park Plitvické jazerá. 140 vodopádov, 20
jaskýň a žriedel sa vyníma na rozsiahlom krasovom území. Dobrodružstvo môže začať.
NIKOLA KOKIOVÁ

Z

dvihnutie
telefónu
vám
niekedy zmení život. Crn-crn
a následne (ne)príjemná
správa, ktorá obráti váš
život. Aj mne sa to stalo.
Po prijatí hovoru nasledovala informácia o tom, že v pondelok cestujem do
Chorvátska. Samozrejme, život mi to nezmenilo, ale srdce rozbúchalo až do dňa
odchodu.

Keď vás navigácia vedie tam, kam nechcete
Tašky do kufra, zadok na sedadlo a môžeme
vyraziť. Míňame Bratislavu, prechádzame
k rakúskym susedom, kde sa prvýkrát
zastavujeme. Treba nakŕmiť žalúdky.
V obchode so suvenírmi nachádzam
čokoládu v podobe československej
bankovky. Nostalgia na nezaplatenie.
Nasledujú slovinské hranice a následne
vytúžené chorvátske.
Rada číslo jeden. Predtým, ako budete cestovať do zahraničia skontrolujte,
či máte aktualizovanú navigáciu. Tá naša
nebola. A tak nevedela o nových diaľničných
úsekoch. Rozhodli sme sa, že ju budeme
ignorovať a na cesty sa pustíme na vlastnú
päsť. To sa nám neoplatilo. Pred hotelom
v Korenici sme zaparkovali o dve hodiny
neskôr. Značenie na chorvátskych cestách
vie človeka vytočiť.
Ako brigadujúcu recepčnú ma prekvapilo, že teta v hoteli Macola od nás pri
príchode zobrala len doklady a oznámila
nám, že ich späť dostaneme až zajtra ráno.
A kde je naša slovenská byrokracia a haldy
papierov?
12 ZUMAG

Po trase označenej písmenom H
Pár kilometrov od mesta Korenica sa
nachádza Národný park Plitvické jazerá. Zaplatili sme za parkovné a potom s
úžasom hľadíme na to, že tu žiadne parkovisko nie je, desiatky áut trčia v rôznych
previsoch v lese. Nájdeme aspoň jedno schopné miesto pre nás, a potom sa
vyberieme kúpiť lístky. Neskutočná masa
ľudí stojí v zástupoch. K lístku sa zíde
aj turistický sprievodca. Dumáme, ktorou
trasou sa vyberieme. Rozhodli sme pre H.
Nasadáme do autobusu a nechávame
sa vyviesť k našemu počiatočnému bodu.
Prvý pohľad venujeme jazeru Ciginovac. Prechádzame okolo jazier Okrugljak,
Veliko a Batinovac. Galovac nás prekvapuje
svojou veľkosťou. Po zdolaní Gradinska
a Burgeti sa zastavujeme v prístave,
kde nasadáme na loďku a polhodinu sa
plavíme po jazere Kozjak. Na druhej
strane si spolu s ostatnými turistami
oddýchneme. Posledné tri jazerá sú
Milanovac, Gavanovac a Kaluderovac.
Svetská krása sa prírodnej nevyrovná
V poriadku, tak toto bol teda poriadne suchý opis toho, ako sme putovali
naprieč panenskou prírodou. Samé fakty.
No pocity boli oveľa živšie. To, čo som
videla, sa ani nedá opísať. Samé terasovité jazerá, ktoré spojovali dych
vyrážajúce vodopády. Voda čistá a
priezračná, na samé dno ste mohli
vidieť. A tá farba! Úžasná akvamarínová,
zelená a tyrkysová. Stromy sa klaňali
jazerám až po hladinu, akoby im aj
oni vzdávali úctu. Kačky sa spolu bláznili
na vodnej hladine, na prítomnosť ľudí
už boli zvyknuté (len kde mali káčerov?).
Ryby sa radili ako vojaci a čakali na
dobroty. A vzduch až čistil pľúca, taký
bol svieži. Človek mal zrazu toľko dôvodov na šťastie, keď zočil všetku túto
nádheru. Akurát je smutné, že aj tu zavládol kapitalizmus a biznis. Ľudí je tam viac
ako mravcov, tlačia sa a odhadzujú špaky
z cigariet, kde sa im zachce. Celú cestu sa
na svet pozerajú len cez objektívy.
Hovorí sa, že to najlepšie na koniec.
Aj turistický deň okolo Plitvických jazier je taký. Úplne posledné vidíme majestátne vodopády, známe „Strieborné
jazero“ a jaskyňu, v ktorých sa točil legendárny film. Pre milovníkov známeho
indiána a jeho bieleho brata je neopísateľný
pocit byť tu. Aj pre mňa, hoci priznávam,
že Poklad na striebornom jazere som ešte

nevidela. No dnes už viem, že táto prírodou vytvorená krása prevyšuje akúkoľvek
človekom vytvorenú a že sa to ani moru
nevyrovná. Len tak stáť na brehu jazera, nastaviť tvár, zatvoriť oči a vnímať
kvapky odrážajúce sa z dopadajúceho
vodopádu...

Ešte jazykové okienko z Korenice
Po 10 kilometrovej trase večer načerpávame sily v hotelovej reštaurácii. Dostávame chuť na koktail a pýtame sa čašníka,
či tu robia nejaké miešané nápoje. Vrchný
sa usmeje, pokrúti hlavou, pristúpi k nám
a povie: „Nemixujeme. A okrem toho,
viete, čo tu znamená nápoj? Pomyje.“
Zasmejeme sa a v duchu myslíme na to, čo
znamená piće u nás.
Po turistickej časti našej dovolenky
si ráno balíme kufre. Tenisky a pohodlné
nepremokavé oblečenie ukladáme na samé
dno kufrov. Nasadáme do auta, zapíname
navigáciu. Pred nami je niekoľkohodinová
cesta na ostrov Krk.

foto: Nikola Kokiová

Zoznámte sa, prosím
Cesta autom ma vždy akosi uspáva. Aj teraz
len na začiatku hľadím von oknom a pozorujem prírodu, bujné lesy, kravy a ovce
na pasienkoch, malé domčeky s muškátmi
v oknách. Akosi je nám tu všetko blízke, cítime sa ako doma, pod Tatrami.
Čoskoro sa však poddávam nutkavému
spánku. Keď otvorím oči, vidím niečo, čo
som ešte nemala možnosť vidieť – more.
Veľké, lákavé, s ostrovčekmi a vlnami
udierajúcimi o pobrežie. Kolísajúce loďky,
lode, plachetnice. Jeden pohľad a človek je
hneď šťastnejší.
Úchvatný je aj Krčki most (bývalý
Titov most) týčiaci sa nad morom, ktorý
prepája mesto Kraljevica s ostrovčekom
Sveti Marko a s ostrovom Krk, na ktorý
sme mierili. Zaplatiť ubytovanie, zložiť
kufre v našom trojdňovom príbytku a
vybrať sa k moru – taký je náš stredajší
plán. Pred čvachtaním ešte jeden Śopský
šalát, bez neho by to v Chorvátsku nebolo
ono.

Slnečnejšie slnko, daždivejší dážď
Prvý kontakt s morom je nezabudnuteľný.
Trochu studenšie a hlavne naozaj slané.
A hlboké. Nemala som odvahu sa vybrať
ďaleko od brehu. Slnko je žičlivejšie ako u
nás, hreje človeka až do kostí. Večer sme
sa išli zoznámiť s mestom. Po dobrej večeri
je čas na dezert. Zákusok Cosa Nostra jefenomenálny, rovnako ako aj zmrzlina

Don Vito (áno, správne dedukujete, že po
tieto dni žijem Puzovým Krstným otcom).
Predpovede na nasledujúce dni niesú
bohvieaké. Hlásia dažde. V noci sa budím
na ohlušujúce bubnovanie. Prímorské
búrky sú naozaj silným zážitkom. Celé doobedie sa chúlime v posteliach, každý s knihou. No poobede zaplaví náš byt slnko, tak
sme hneď zamierili k pláži. Dnes hreje ešte
vďačnejšie, aj more sa po daždi vyčistilo,
vidíme až na samé dno a pozorujeme morské uhorky. Posledný deň pri mori je síce
slnečný, ale veľmi chladný. Vietor nám nedovolil tešiť sa zo slnka.
V nočných uličkách
Každý večer sa vyberáme do mesta.
To žije hlavne v noci. Krk je mestečko
s množstvom malých uličiek, domčekov a
zákutí. Dominujú mu stredoveké pevnosti. Po lesklých dlažobných kameňoch
prechádza množstvo ľudí, miestne obchodíky sú plné – plné turistov a hlavne
plné gýčov. My každý deň prichádzame
do troch – v jednom si kupujeme prívesky
s našimi začiatočnými písmenami mien
v hlaholike (lebo sme hrdé na náš slovanský pôvod a zrejme aj Chorváti, lebo hlaholika dominuje mnohým darčekovým
a umeleckým predmetom), v druhom
nás uchvátili šaty z čistého hodvábu a v
treťom sme my, milovníčky prírody, neodolali prírodným mydielkam a kozmetike.
Chlapom kupujeme „sapun“ na fúzy zo san-

Nádherná scenéria historického
Krku kontrastuje s moderným
spôsobom života.

foto: Nikola Kokiová

talovým drevom a tešíme sa, ako nám budú
doma voniať.
Chorvátsko je plné turistov – hlavne
Slovákov a Poliakov. No so smútkom musíme konštatovať, že pekných chlapov tu
teda veľa nie je. No o zábavu sme mali postarané vďaka chlapíkovi so šiškami. „Pampalóni, Berlusconi, light, light. Čokoláda,
marmeláda. Pampalóni,...“, tento pokrik
mi v hlave bude ešte dlho rezonovať. A na
tohto smiešneho človeka asi len tak nezabudneme, lebo sa nám aj so svojimi šiškami
natlačil do fotografie.

Na každom kroku
narazíte na olivovník,
všade rozvoniava oleander a levanduľa.

Nikola vám radí...
Ešte pár rád na koniec. Nikdy si v meste Krk
nedávajte žiadne koktaily, lebo ich naozaj
nevedia robiť. Keď si tu vypýtate Mojito,
dostanete sódu s mätovým sirupom, s jedným mätovým lístkom a kúskom limetky.
Naozaj sa to nedá piť. Pizzu tu vo väčšine
reštaurácii nekrájajú, ale poznajú spojenie
tejto talianskej pochúťky s rukolou. Varia
vynikajúco, odporúčame akúkoľvek juchu (polievku). U Chorvátov sú cestoviny
v jedálnom lístku medzi predjedlami, no
nedajte sa zmiasť. Porcia takéhoto predjedla by vystačila aj štyrom ľuďom. Najlepšie
pivo je Karlovačko a najlepšia minerálna
voda Jamnica.

Socialistické more a policajný alibizmus
V sobotu Chorvátsko opúšťame a mierime
do Maďarska. Cesta je na nervy. Každú
chvíľu viazneme v kolónach a musíme platiť
a platiť a platiť. Po prekročení maďarských
hraníc sa zamýšľame nad týmto národom,
ktorý sa usadil medzi Slovanmi. Príde nám
smiešne, že všetci navzájom rozumieme,
len maďarskému slovu ani za mak. Aj ich
mena nás rozosmiala. Tankujeme za 40 000
forintov! Zbláznili sa, toľko za naftu predsa
nedáme.
Konečná stanica našej dovolenky je
socialistické more, Balaton. Plánovali sme
tu prespať a ráno ísť domov. Ale jazero je
ku nám chladné, odmerané, duje vietor
a nám je zima. Ani pomyslieť, že by sme
čo i len prst omočili v tejto vode. Meníme
plán. Zamierime do reštaurácie, kde si
dáme dobré maďarské jedlo a odchádzame
domov. Slovensko nás uvíta ako cudzincov.
S dažďom a policajnou kontrolou pár metrov
od domu. Poučenie dňa: „Slovenského policajta neživí zákon, ale policajný prezident...“
Bol to pekný výlet plný zážitkov a smiechu. Na to, aby sa človek cítil luxusne, nepotrebuje predražené svetoznáme rezorty ani
služby all inclusive. Stačia mu ľudia, s ktorými sa cíti dobre. A presne s takými som
mala možnosť ísť na svoju prvú dovolenku.
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Erasmus Taliansko

La dolce vita?
Určite áno! Milión kufrov, stupňov, kvapiek potu, ešte viac Afričanov, Indov, Japoncov a sem tam aj Talianov.
To je príchod na hlavnú stanicu Termini v Ríme, ktorá vás nešetrí pri zvykaní si na známy taliansky chaos.
ANNA RAGANČÍKOVÁ

N

ajmä, ak nielenže takmer
neviete, kde sa vlastne
nachádzate, ale už vôbec
netušíte, kam a ako vlastne
máte ísť. A ak aj áno, všetko
je to v teoretickej rovine, ktorá je však v porovnaní s tou praktickou oveľa príjemnejšia.
Predstavy o slastnom jedení cestovín a
pôžitku nad obrovským sladkým “gelatom”,
spoznávajúc kraj a jeho mravy je síce
skvostná, ale je potrebné sa k tomu najprv
dopracovať. Ako? Prihlásiť sa na Erasmus.
Do Ríma som prichádzala s bázňou
Odhliadnuc od všetkých takýchto drobností, ktorým sa človek nevyhne, a ktoré
nepredstavujú (teda, aspoň by nemali)
vážnu prekážku, je akákoľvek snaha
študenta vyjsť z pohodlia veľmi obohacujúca. Hľadá tak sám seba a neveril by, na
koľko vecí môže prísť. Mne dal Erasmus
a možnosť pobytu v Ríme väčší rozhľad
a otvorenosť, ktorú som mohla postupne
získavať aj vďaka priateľom z rôznych
kútov zeme, od Brazílie, Argentíny, Austrálie
až po Síriu, Qatar či Poľsko. Nevraviac o
spoznávaní skvostných miest v Ríme, ktoré
ti nedovolia sedieť kdesi na byte.
Do Ríma som išla s cieľom úspešne
absolvovať Erasmus a získať potrebný
počet kreditov a získať nové priateľstvá.
Nemala som odvahu ani guráž myslieť
si, že sa dá dokázať čosi viac. Ako
devätnásťročná študentka som neprichádzala s veľkými očakávaniami a
dobyvateľskými maniermi. Pred prvou
skúsenosťou so životom v zahraničí som
mala rešpekt. Nemala som strach, ale veľké
mesto plné cudzincov, miest, do ktorých
je lepšie sa nezatúlať, či jazyk, ktorý som
dobre neovládala, vo mne vzbudzovalo
rešpekt pred touto skúsenosťou.

Iný kraj, iný mrav... a neznámy jazyk
Postupne som zistila, že ľudia v cudzích
krajinách majú iné zvyky a mentalitu. Napríklad Taliani sú veľmi srdeční ľudia.
Aspoň zo začiatku. Niektoré vlastnosti by
sme od nich my, Slováci, mali odpozerať, ale
určite nie ich “zanietenosť” pre prácu.
Bolo skvelé sledovať, ako sa za
krátky čas zdokonaľujeme v jazyku, ktorým
sme pred príchodom do Talianska nikdy
nerozprávali. Keď som sedela v septembri
v autobuse z Ríma do Perugie, bola som
úplne znechutená, že rozhovorom ľudí
predo mnou a za mnou takmer vôbec nero14 ZUMAG

Prístavné mesto Gaeta,
dýcha históriou na
každom kroku.

zumiem. A predstava, že v decembri mám
v tomto jazyku absolvovať skúšky, znela asi
ako science-fiction, ak nie rovno horor.

V ich slovníku
nenájdete “To sa
nedá” alebo “Ja na to
nemám”. Sú si sebou
istí za každých
okolností

Stratené v cudzích uličkách
Keď sme dorazili do Perugie, mali sme sa
dostať k nášmu ubytovaniu Monteripido a
nemali sme predstavu, kde by to tak mohlo
byť. Mapu sme síce mali, ale žiaden autobus nešiel priamo na miesto. Spýtali sme sa
jednej staršej pani, ktorá čakala na
zastávke, či sa tam nejako dostaneme,
keďže všetci tvrdili, že je to ďaleko a
vysoko. Pani bola ochotná a šoférovi autobusu vysvetlila, kde nás má vysadiť. Keď
sme vystúpili, stále sme nevedeli, kde sme
a kam máme ísť, tak sme chodili ako predajcovia Strážnej veže od človeka k človeku.
Zachránila nás pani, ktorá nastupovala
s deťmi do auta a ochotne sa podujala, že
odvezie bambini domov, zoberie väčšie
auto a vyhodí nás s kuframi na Monteripido.
Neverili sme, že to pre tri cudzie dievčatá
naozaj urobí.
foto: Anna Ragančíková

Za malú chvíľu bola naspäť s autom a
naložila nás dovnútra. Všetci sme ďakovali
Bohu za to, že sme cestou nestretli žiadnych
policajtov. Pani sme ako poďakovanie
nechali horalky a slovenské cukríky pre
deti. Rozdávali sme ich jedna radosť, keďže
sme pred pár dňami boli ešte v našej vlasti.
Ako však týždeň plynul, zistili sme, že zásoby prudko klesajú.

la som tam kurz taliančiny (EILC), ktorý mi
dal základy. Spočiatku som neverila, že nás
niečo naučia, keďže hodiny prebiehali od
začiatku iba v talianskom jazyku a veľakrát
sme nerozumeli. Niečo sme sa dovtípili, ale
so spolužiakmi sme aj tak rozprávali radšej
anglicky. Bolo to pre nás oveľa pohodlnejšie.
Na záverečných skúškach sme sa všetci
čudovali, koľko toho predsa len vieme.
Perugia je krásne etruské mestečko
s typickými úzkymi ulicami a malými
obchodíkmi, pri ktorých posedávali starší
páni pri sude vína a zanietene s cigarou v
zuboch debatovali. Babky vešali bielizeň a
rôzne farebné utierky na drôty pred okná, a
vtedy som si spokojne pomyslela: “Áno, som
v Taliansku!”
Späť do Ríma, začína štúdium na LUMSE
Čas v Perugi bol však veľmi krátky a po
mesiaci sme sa museli vrátiť do Ríma. Aj
keď je krásny, nehorela som túžbou po
návrate do nepokojného mesta plného
cudzincov. Oveľa milšia mi bola Perugia,
možno aj kvôli tomu, že sama pochádzam
z malého mesta. Predstavu stanice Termini
som odkladala a odháňala, dokedy to len
bolo možné. No Erasmus sa mal začať práve
v Ríme na univerzite LUMSA, ktorá je od
Námestia sv. Petra vo Vatikáne vzdialená
pár minút pešo. Práve to ma motivovalo
vrátiť sa do Večného mesta a absolvovať
denno-denne cestu do školy okolo kolonády.
Veľkou výhodou bola poloha
nášho ubytovania, ktoré bolo takmer
v centre. A tak sme metro či autobus
využívali minimálne a spestrovali sme
si cestu pouličnými africkými predajcami fejkových kabeliek a obľúbených
„rejbenových“
okuliarov.
Špeciálne
jedného som si obľúbila, bol to intelektuál v košeli, na každej ruke mal aspoň 54
kabeliek a každá žena sa podľa neho volala Maria. Postupne rozoznával už aj národnosti a jeho najobľúbenejším sloganom
bolo: „Nedrago! Zadarmo!“

Čarovný
františkánsky
kláštor
Monteripido
Horalky sme nahradili Nutellou. Začali
sme pri 309 gramoch, postupne sme
to zvyšovali, až hrozilo, že budeme
potrebovať vedro nutelly. Nemali sme
výčitky, pretože sme denne museli prejsť
aspoň 380 schodov z Monteripida do
školy a zo školy naspäť. Monteripido je
krásny františkánsky kláštor, plný mladých
ľudí, ktorým poskytuje ubytovanie počas
štúdia. Mojim obľúbeným miestom bola
nádherná veľká záhrada s figovníkmi, troma
kocúrmi a múrom, na ktorom sme sedávali
a sledovali susedove krásne vinice, ktoré
pripomínali toskánsky vidiek.
Z balkóna starej historickej knižnice
sa dalo vidieť až do Assisi. Zažili sme tam
najkrajší mesiac, keďže to bol boom nových
tvárí z každej európskej krajiny. Absolvova-

Haldy papierov a nedochvíľni študenti
Semester začal mierne chaoticky, najmä
pre nás – zahraničných študentov. Bolo
potrebné vybaviť a dať dohromady
množstvo dokumentov, ktoré sa niekedy
pri cestovaní z kancelárie do kancelárie
úradníkom zapotrošili. Neminuli nás ani
dlhé rady pri vybavovaní “codice fiscale”,
čo vyzerá podobne ako náš občiansky
preukaz. Človek sa miestami vyplaší,
keď zistí, čo všetko je potrebné vybaviť
a absolvovať. Najmä v Taliansku, kde je
všetko veľmi zdĺhavé. Už viem, prečo Rím
nazývajú Večným mestom.
Neskôr však človek zistí, že nič nie je
také náročné, ako sa zo začiatku môže zdať.
Vyučovacie hodiny či lekcie v Ríme ma
veľmi prekvapili. Najmä prístup študentov
aj učiteľov k predmetu. Ak študenti
niečomu nerozumeli, nepochopili výklad
profesora alebo len chceli dodať poznámku

k preberanej téme, ich ruka bola okamžite
hore. Ak spolužiak vyjadril svoj názor a
niekto ďalší zo študentov s ním nesúhlasil,
nemal najmenší problém to taktne dať
najavo a mohla začať diskusia.
Čo sa mi však až tak nepáčilo, bola
ich dochádzka. Niekedy chodievali aj s
polhodinovým či takmer hodinovým
meškaním.
Na skúšky však boli excelentne
pripravení. Prebiehalo to (aspoň pre
mňa) mierne stresujúco, keďže odpoveď
študenta prebieha za účasti všetkých
prihlásených spolužiakov na daný termín,
čo niekedy bolo aj 60 pohľadov a párov uší v
miestnosti. Všetky tieto skúšky, a nemyslím
len tie vedomostné, mi veľa dali.

Pred koncom hodiny
dali profesorovi
šulkaním cigariet v
prstoch a zberaním vecí
zo stola jasne najavo, že
by mal pomaly uzavrieť
prednášku.
„EveritinG iC aaa veRy guuD...“
Aj keď je to opočúvaná veta, ak nad
vycestovaním ešte stále uvažuješ, nepriprav
sa o šancu vidieť samého seba v novom
svetle. Môj pobyt v Ríme bol plný nových
vecí, plný radosti, ale aj pádov a bolesti.
No zaviedol ma na miesta, o ktorých moja
obmedzená myseľ ani nesnívala. Jednou z
takýchto vecí bola moja účasť v palmovom
sprievode na Kvetnú nedeľu, na ktorého
konci bol Svätý Otec.
V ruke som mala obrovskú palmu a
šli sme smerom k obelisku cez preplnené
námestie. Keď sme obkolesili obelisk v
strede majestátneho Námestia sv. Petra,
pozerajúc na Pápeža Františka, prebehol po
mne mráz už zo samotnej atmosféry, ktorá
by dokázala rozmávať palmy v sprievode.
Som presvedčená, že každý krok mimo
svojej bežnej dráhy môže znamenať a
priniesť čosi neočakávané. Ak by som
sa mala rozhodnúť, či chcem absolvovať
Erasmus ešte raz, aj napriek papierom a
nekonečným radom pred kanceláriami,
by som do toho šla rozhodne ešte raz.
A určite si netreba lámať hlavu z cudzieho jazyka, pretože sa dá naučiť veľmi
rýchlo a Taliani sú toho pekným príkladom,
najmä, čo sa angličtiny týka. Ako by oni
povedali: „EveritinG iC aaa veRy guuD.“ Toho
sa držím a neľutujem ani jednu sekundu
pobytu v tomto temperamentnom a zároveň
záhadnom Ríme.
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Rozhovor Juraj Jedinák

V slovenských médiách chýbajú
mladí a kvalitní novinári
Z muzikanta sa stal úspešný novinár, rozhlasový i televízny moderátor. Učarovala mu cyklistika, ktorá ho priviedla až k natáčaniu dokumentov. Aj takto by sa dal stručne opísať profesijný život Juraja Jedináka, ktorý aj
vďaka bicyklu zistil, že život na Slovensku nie je až tak zlý.
JOZEF GRUCHALÁK

Z príprav upútavky
na volebnú noc.

P

ochádzate zo Sedliackej
Dubovej. Ako si spomínate na
svoje detstvo na Orave?
Detstvo bolo fajn. Odmalička
sme boli s bratom samostatní.
On je starší, tak ma vodil do škôlky, a potom
sme dochádzali autobusom od prvej triedy
do susednej obce Dlhej nad Oravou. Vtedy
ešte nebol internet ani počítače, takže sme
stavali v lese na stromoch bunkre, hrali sme
sa na schovávačku a vyrezávali pištole z
dreva, lebo starý otec bol stolár.
Vo svojom rodnom regióne máte povesť
nadaného hudobníka. Odmalička ste
mali vzťah k hudbe?
Hudba je dodnes najdôležitejším sprievodcom môjho života. Neviem už presne koľko
som mal rokov, ale rodičia ma prihlásili na
vtedajšiu Ľudovú školu umenia. Začal som
chodiť na gitaru. Chvíľu to bolo aj trápenie,
ale nakoniec z toho bola veľká láska.
Hrávali ste aj v úspešnom gitarovom
súbore. Kde ste okrem neho využili svoj
talent?
Áno, a vďaka tomuto súboru som sa
rozhodol študovať hudbu. Počas gymnázia
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som hrával aj v rôznych skupinách a celé
to vyvrcholilo štúdiom hudobnej výchovy
a pedagogiky na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Tam prišli zájazdy so
speváckym zborom, množstvo víťazstiev
na festivaloch, ale aj veľa teórie, dirigovania a kompozície. Opäť aj ďalšie skupiny
a hrávanie s mnohými ľuďmi, dnes asi
najznámejším z nich je Peťo Cmorik.

Hudobnú kariéru ste mali teda rozbehnutú, ako ste sa dostali k rozhlasu?
To je ten paradox, práve cez hudbu. Po
skončení školy som si poslal žiadosť do
rádia Regina v Banskej Bystrici. Zobrali ma
za hudobného redaktora na tri mesiace,
zastúpiť kolegyňu na dlhodobej maródke.

Vyskúšali ste si aj prvýkrát rozhlasový
mikrofón?
Áno, pretože som okrem výberu hudby
pripravoval aj rubriku do nočného vysielania o hudobných interpretoch. Tri mesiace
vypršali a musel som si hľadať niečo iné.
Našiel som si prácu v banskobystrickej regionálnej televízii a potom aj v Rádiu Lumen.

Skúsenosti ste tak zbierali za pochodu.
Naučil som sa rozprávať na mikrofón a pochopil som základnú redaktorskú a moderátorskú prácu. Po roku prišla ponuka
opäť z Reginy na redaktorský post a tam
už to išlo. Najskôr ankety, potom témy ako
odhŕňanie snehu z chodníkov, až po dopravu, ktorej sa venujem dodnes.

S automobilmi je spojený aj váš sen.
Moderoval som reláciu Pozor, Zákruta!
Asi ako každý chlapec som sníval testovať
autá. Tu sa mi to na rok splnilo. Potom však
externá firma, ktorá reláciu vyrábala pre
rozhlas, už nemala záujem vyrábať ju ďalej,
a tak som si musel hľadať novú prácu. O
dva dni som mal ponuku z Rádiožurnálu v
Slovenskom rozhlase v Bratislave, kde som
dodnes.
Čím vás oslovila práca rozhlasového
redaktora?
Spočiatku som nad tým neuvažoval, až
počas rokov práce v rádiu som prenikal
do tajov redaktorskej práce. Najbližšia
mi bola spomínaná doprava a hudba.
V Banskej Bystrici som vyrábal hudobnú
reláciu Pop múzeum, venovanú staršej
foto: Archív Juraja Jedináka

Juraj Jedinák
na svojej ceste
Kazachstanom.

Aj vďaka skúsenostiam z politického
spravodajstva ste začali v roku 2012
moderovať volebné štúdio aj v televízii?
Dlho som sa na diskusie necítil, no prišiel
čas posunúť sa ďalej. Prijal som ponuku
najskôr na volebné štúdio parlamentných
volieb 2012. Vtedy som už mal za sebou
nejaké regionálne voľby, no rádio je predsa
niečo iné ako televízia. Tam sa bolo treba
naučiť komunikovať s kamerami, réžiou
a navyše treba mať oblek a kravatu, čo v
rozhlase také nevyhnutné nie je.
Boli na to však dobré ohlasy.
Ja som nebol spokojný. Vďaka tomu som
však dostal ponuky na reláciu Z prvej
ruky v rozhlase a aj na televízne prezidentské volebné štúdiá v tomto roku. Tam
som už išiel oveľa skúsenejší a cítil som sa
komfortnejšie.

populárnej hudbe. V Bratislave som sa
dostal aj k politike a parlamentu.

To je úplne iný druh redaktorskej práce.
Je to viac o zodpovednosti. Práca s
faktami, ktoré nemôžete popliesť, lebo
hneď sa na vás začne niekto z politických
kruhov sťažovať.

Aké boli vaše skúsenosti?
V parlamente som zažil všetko možné,
odvolávanie ministrov, predsedov vlády.
Naživo som komentoval pád Radičovej
vlády. To sú veci, ktoré človeka naučia
improvizovať a klásť otázky z hlavy a bez
papiera.

Bol to váš cieľ venovať sa politickým témam?
Nebol, prišlo to prirodzene samo. Dodnes
sú mi najbližšie témy dopravy. Ale politika
je pre novinára fajn, hoci to znie zvláštne,
ale je to ľahšia časť novinárskej práce.
Horšie je to už s diskusiami, na ne sa treba
pripraviť.
Prečo ľahšia časť novinárskej práce?
Ak sa venujete nejakému rezortu, tak si v
ňom musíte urobiť poriadok, zorientovať
sa a sledovať, čo sa deje. Toto je napríklad veľmi ťažké v regionálnej a lokálnej
žurnalistike. Politici robia tlačovky každý
deň, skôr je to už potom o tom, či sa tým
vôbec oplatí zaoberať.

Prezidentské volebné štúdiá RTVS
mediálni analytici hodnotili veľmi pozitívne. V čom spočívala ich kvalita?
Išlo o dobrú kombináciu hostí a prípravu
na reláciu. Chceli sme čo najviac zostať
v realite, objektívne s hosťami hodnotiť
priebežné výsledky bez snahy o senzácie a
predbiehanie sa v boji o divákov.
Slovenský rozhlas bol známy prísnym
výberovým konaním. Zažili ste ho aj vy?
Do spomínanej Reginy ma pred desiatimi
rokmi zavolali na konkurz, kde prišlo 150
ľudí. Po hlasových skúškach nás zostalo
15. Až potom sa zisťovalo, či sme schopní improvizovať, sformulovať otázky,
urobiť fiktívny rozhovor s prezidentom na
návšteve regiónu a aký máme všeobecný
rozhľad a prípadnú prax.

Počas živých vstupov z
inaugurácie prezidenta,
sprostredkoval informácie
poslucháčom RTVS.

foto: Archív Juraja Jedináka, rtvs.sk
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Rozhovor Juraj Jedinák
Dnes je tomu inak?
Žiaľ, v elektronických médiách sa už
rezignovalo na kultúru prejavu, najhoršie
je to v komerčných televíziách, ale už
ani v rozhlase nie sú také hlasy, ako
by mali byť. Kvalita teda klesá. Teraz sa
neskúsený redaktor pokojne dostane do
hlavných správ, čo nepovažujem za šťastné
riešenie.

Na svojich cyklo
výletoch nezabúda
ani na manželku.

A čo študenti žurnalistiky, nie je práve
v nich nádej na zlepšenie?
Aj
oni
prichádzajú
nepripravení.
Nevedia napísať krátku správu či urobiť
rozhovor. Samozrejme, neplatí to pre
všetkých, ale je ich veľa. Potom trvá
dlho, kým sa niečo naučia a polovica z
nich to ani nezvládne, druhá po získaní
skúseností odchádza do komerčných
a lepšie platených médií. Škôl ako
žurnalistika či masmediálna komunikácia
je veľmi veľa a študenti sa tam ľahko
dostanú. Otázne je aj to, či tieto školy
pripravujú študentov pre prax.

Juraj Jedinák

moderátor, cestovateľ, filmár

Rodák z Oravy. Odmalička sa venoval
hudbe, spieval a hrával na gitaru. Po gymnáziu pokračoval v štúdiu na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde si vybral kombináciu hudobná výchova - pedagogika. S rozhlasom mal prvú skúsenosť
v banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde pre viaceré relácie
pripravoval hudbu a profily hudobníkov.
Neskôr pôsobil v Rádiu Lumen a opäť v
Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici.
Moderoval motoristickú reláciu Pozor!
Zákruta!, odkiaľ sa dostal do Slovenského
rozhlasu v Bratislave, kde je dodnes. Objavil sa aj na televíznych obrazovkách
RTVS, ako komentátor cyklistických pretekov Tour de France a ako moderátor viacerých volebných štúdií. Je milovníkom
cyklistiky. So svojim bicyklom precestoval už niekoľko krajín. O svojich cestách
natočil aj niekoľko dokumentárnych filmov.
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Okrem politického spravodajstva sa
venujete aj športovej žurnalistike. Takmer tri roky komentujete prestížne
cyklistické preteky Tour de France. Máte
blízko k cyklistike?
Cyklistika a cestovanie po svete prerástli
môj vzťah k hudbe. S priateľkou sme po
skončení vysokej školy začali aktívne
bicyklovať, objavovať svet a popri tom
sme sledovali profesionálnych cyklistov a ich výkony. Neskôr sme sa zoznámili s Lukášom Timkom, študentom
žurnalistiky na KU, vznikla aj spolupráca
na webstránke venovanej cyklistike a
neskôr sme s malou dušičkou spúšťali
projekt Tour de France. Ten položil základ
prenosov v novodobej histórii televízie.

Vďaka cestovaniu na bicykli ste začali
natáčať aj dokumentárne filmy.
Áno. Fascinoval nás predovšetkým Francúz
Nicolas Hulot a jeho dokumentárnoprírodná séria Ushuaya. Aj my sme z našich
ciest chceli ľuďom priniesť obrázky a
ukázať, ako sa žije inde. Tak sme si kúpili
kameru a skúsili sme to.
Aké krajiny ste prešli s kamerou a bicyklom?
Najskôr to bolo Rakúsko, Švajčiarsko a
skromný cieľ prísť z Bratislavy k moru.
Potom Pobaltie Litva a Lotyšsko. No a
najviac nás lákal východ. Preto sme šli do
Gruzínska, Azerbajdžanu, Severného Ruska, za polárny kruh, ale aj na Ukrajinu a
do Moldavska, kde sme prešli aj separátne
Podnestersko. Vrcholným výkonom a
naozaj ťažkým sústom bola India a cesta
z Dillí do Himalájí. Prešli sme aj Island
a Rumunsko a nedávno sme sa vrátili z
Kazachstanu.

Vaše dokumenty získali ocenenia doma i
v zahraničí. Neskrýva sa vo vás aj filmársky talent?
Talent by mali posudzovať iní. Naše filmy sú
ale výsledkom náročnej práce. Už pred tým,
ako vyrazíme na cesty, si pripravíme tému,
hrubý scenár a miesta, ktoré treba zachytiť.
Potom sa na mieste aj improvizuje.
Na čo netreba zabúdať pri výrobe dokumentárneho filmu?
Treba prekonať sám seba a v ťažkých
chvíľach zosadnúť z bicykla a natočiť pekný
západ slnka, alebo stretnutie s pútnikom
pri Gange. Popri tom treba myslieť na statív.
Potom pri strihu v počítači prichádza boj o
obrázky, ktorý vyhodiť a ktorý nechať. Na
rad prichádza komentár k filmu, plus hudba
a technické doladenie. Výsledok a reakcie
potom vždy stoja za to.

Čo vám dali tieto cesty?
Predovšetkým oddych a potrebný relax.
Po mesiaci na cestách je človek dokonale
zresetovaný. Navyše na cestách zistí, že
existujú aj iné problémy. Keď vidíte v
Dillí na ulici ležať človeka (nie jedného) a
neviete, či ešte žije, alebo práve zomrel, to
človekom zamáva. My sa tu naozaj máme
všetci dobre.

Čo sa môžeme od krajín, ktoré ste precestovali, naučiť?
Myslím si, že Slováci nie sú zlí a nemusia sa
nutne od týchto ľudí niečo učiť. Skôr by v
sebe znovu mali prebudiť tú pohostinnosť
a priateľskosť, ktorá nás v minulosti preslávila. Mali by sme skombinovať výdobytky západnej civilizácie a jej techniky s
ľudskosťou. Čoraz väčšmi sa totiž stávame
sebcami.
foto: Archív Juraja Jedináka

Literatúra Výber študentov

Gabriele Amorth: Posledný
exorcista
Zo všetkých strán počuť o nepokojoch, vojnách
a vraždení kresťanov. Existuje zlo a diabol?
Alebo je to len ľudská dychtivosť po moci a
diabol je vymyslená postava na zastrašovanie?
MONIKA MARUŠICOVÁ

Z

námy rímsky exorcista Gabriele
Amorth po viac ako 160 000 vykonaných exorcizmoch rozpráva
o svojom zápase so satanom,
ale aj s cirkvou. V otvorenom rozhovore s
novinárom Paolom Rodarim upozorňuje na
klesajúci záujem o toto povolanie. Opisuje
stretnutie s kardinálom, ktorý verí, že existencia satana je len povera a nástroj strachu. Páter Amorth netají znepokojenie,
že cirkev neučí mladých seminaristov o
démonoch a mnohí biskupi nevnímajú
potrebu mať v každej diecéze aspoň jedného „vyháňača diabla“. Osamelosť a ťarcha
tohto povolania ho vedie k založeniu celosvetovej Asociácie exorcistov.
Najváženejší exorcista Katolíckej cirkvi
rozpráva o svojich začiatkoch s vyháňaním
diabla. Podrobne rozoberá dialógy medzi
ním a diablom, ktorý hovorí ústami posadnutého. Nadávky, zvieracie zvuky, zvracanie

vlasov a rôznych predmetov je bežnou
súčasťou jeho praxe. Priznáva, že oslobodenie z posadnutia nie je záležitosťou
jednej modlitby, niektoré trvajú roky. Gabriele Amorth upozorňuje, že satan zúri
aj vo Vatikáne a posadol kňaza aj rehoľnú
sestru. Spomína tiež prípad troch mladých
dievčat, pre ktoré počúvanie satanistickej
hudby nebolo nevinnou zábavou a viedlo
ich k vražde rehoľnej sestry. Šokujúce sa
môže zdať tvrdenie, že počet posadnutých
nevinných detí stúpa vďaka chybám ich
rodičov. Podľa jeho rozprávania nie sú
ničím nezvyčajným ani strašidelné domy a
miesta, kde chodil vyháňať démonov. V knihe opisuje aj príbeh dcéry, ktorú boj o zdravie vlastného otca priviedol k liečiteľovi a
upísala oboch diablovi.

Anna M. Scarfó, Cristina
Zagaria: Prekliata
Údel človeka vie byť krutý. Obzvlášť k tým, ktorí si to najmenej zaslúžia. Anna Maria Scarfó je príkladom toho, že
život si niekedy vyberie nesprávnu osobu, ktorú potrestá.
SIMONA IVANČÁKOVÁ

A

utobiografický román Prekliata sa odohráva v južnej časti
Talianska, v malebnej Kalábrii.
Ešte len trinásťročnú Annu
Mariu Scarfó čaká tvrdá skúška
v živote. Dlhé niekoľkoročné mlčanie a prijímanie skutočnosti, ktorú si pre ňu pripravili chlapci z malého talianskeho mestečka,
dokáže otriasť s každým človekom. O to viac
s neplnoletým a neskúseným dievčaťom.
Chudobná Anna Maria pochádza z rodiny,
ktorá chodí pravidelne do kostola. Napriek
zlým skúsenostiam, ktoré denne zažíva, sa
bojí svojim rodičom prezradiť, čo ju trápi.
Celý príbeh sa začína tradičným
spôsobom. Naivné a neskúsené dievča
naletí na sladké reči staršieho chlapca a
všetko sa zrazu rýchlo rozbehne. Neplnoletá Anna Maria ide na výlet so skúseným
Domenicom. Autom ju odvezie za mesto,
foto: www.martinus.sk, www.gorila.sk

kde ich na opustenom mieste čakajú ďalší
chlapci. Po niekoľkonásobnom znásilní sa mladá Talianka nedokáže na seba
pozrieť už ani v zrkadle. Situácia by bola
jednoduchšia, keby mohlo dievčatko chlapcov udať. Lenže okolnosti mu to nedovolia.
Skutočný príbeh Anny Marie vás
miestami zarazí. Viac ako trojročné mlčanie
naivného dieťaťa je prepletené mnohými
zápletkami. Talianska novinárka Cristina
Zagaria sa podujala smutný príbeh znásilneného dievčaťa napísať v spolupráci
s hlavnou postavou príbehu. Jednotlivé
kapitoly v knihe sa striedajú so skutočnými
opismi a komentármi, ktoré si musela Anna
Maria vypočuť. Pravdivý príbeh, v ktorom sa dokážu nájsť stovky dievčat, ktoré
nemali odvahu, aby sa postavili celému
mestu a prezradili svoju bolestivú minulosť.

Viťo Svitniansky:
Kale topanky
Novela Viťa Svitnianskeho je z prostredia,
ktoré sa v literatúre často neobjavuje –
z rómskej osady, kde ľudia žijú jednoduchým životom.
Kale topanky je prepisom filmového scenára snímky Šľepa láska.
Na úvodnej strane knihy sa dozvedáme
význam slova Kale, ktoré autor objavil
v jednej rómskej piesni, ktorú prepísal
aj do úvodu knihy. Rómske piesne sú
predsa neprehliadnuteľnou súčasťou
tejto komunity. Ale aby sme nezabudli,
v preklade názov knihy znamená Čierne
topánky.
Príbeh
rozpráva
o tragikomickom
živote
trhových
obchodníkov
a
obyvateľov
rómskych
osád.
Hlavnou
postavou príbehu je obchodník s textilom
Ferdy, ktorému v
obchode pomáha
jeho verná pomocníčka Vrana. Ferdy má
problémy so Šmerdzacim a Vodným
Koňom. Samozrejme, hovoríme o
prezývkach reálnych ľudí. Tí od neho
vymáhajú peniaze, preto si požičiava
od svojej mamy. Peniaze požičiava ďalej
Giňovi. Giňa je jeho kamarát z trhov, ten
mu za požičané peniaze zas dáva ako výpomoc svoju peknú dcéru Sabinu. Aj v tejto knihe nachádzame motív úžery, ktorý
je v rómskych osadách vypuklý.
Autor sa v novele zameral na vnútorný svet postáv, ktoré obdivuhodným
spôsobom vykreslil. Ferdy sa zaľúbi do
Sabiny. Tá sa však Vrane vyspovedá z
toho, že v minulosti Ferdyho chcela, ale
teraz už jeho lásku odmieta. Keďže ju v
minulosti veľmi ranil, uteká od neho a
zaľúbi sa do slepého chlapca – saxofonistu Karolka. Okrem starostí a problémov
jednotlivých postáv autor zachytáva aj
ich pekné, radostné chvíle, ktoré tvoria
kontrast s každodennými problémami.
Autor verne vyobrazuje život v osadách.
Možno práve preto, že rómska komunita
mu nie je cudzia. Debutoval totiž dielom
Kivader, ktoré bolo tiež z rómskeho prostredia.
Celý príbeh sa odohráva na východnom Slovensku. Autor tiež pochádza
z východoslovenského mesta Prešov.
Do knihy zakomponoval aj miestne
nárečie, ktoré tak pôsobí veľmi autenticky a dôveryhodne. To môže byť pre
čitateľa výhodou i nevýhodou. Na jednej
strane jazyku nemusí vždy rozumieť, na
druhej je to príjemné spestrenie celého
diela. Kniha získala cenu Anasoft litera.
		
Dárius Kocian
ZUMAG 19

Film Stratené dievča

Stratené dievča
„Chcel by som ti rozmlátiť hlavu, otvoriť lebku a pozrieť sa... čo si myslíš, miláčik?“ Alebo ako funguje
najdivnejšie manželstvo v dejinách v podaní Davida Finchera.
DOMINIK FARKAŠ

N

a film Stratené dievča som
šiel len kvôli režisérovi.
David Fincher totižto má
určité kvality, kvôli ktorým
sa oplatí navštíviť kino a
pozrieť si jeho filmy. Meno spisovateľky
Gillian Flynn mi nič nehovorilo. No potešilo
ma zistenie, že práve autorka knižnej predlohy je hlavnou scenáristkou filmu.

Fincher tak, ako ho poznáme
V každom prípade je zaujímavé sledovať
Fincherovu takmer nevyvíjajúcu sa tvorbu,
ktorá stavia už dlhú dobu na tých istých
prvkoch. Snaží sa udržať diváka v nevedomosti, aby na neho následne vybalil veľké
príbehové udalosti, ktoré vypĺňajú mozaiku
skutočností, ktoré sa stali v celom filme.
Opakovane vsádza na to, že obsah víťazí
nad formou a stále využíva rovnaké triky,
aby dosiahol v divákovi presne také pocity,
aké chce, aby divák cítil.
Základná premisa príbehu je jasne
daná v prvej štvrtine filmu. Nick Dunne a
jeho manželka Amy vyzerajú ako bežný
manželský pár, ktorý zažíva každodenné
radosti a starosti, teda všetko, čo k
manželstvu patrí. O to väčšie je Nickovo
prekvapenie, keď v deň piateho výročia po
raňajšej rutine vstúpi do domu a nájde poprevracaný nábytok a po manželke niet ani
stopy. Zalarmovanie polície na seba nenechá dlho čakať. Všetko nasvedčuje tomu,
že Amy bola unesená, no postupne polícia
nachádza čoraz väčšie množstvo indícií

o tom, že manželstvo, ktoré sa verejnosti
javilo ako normálne, až také bežné nebolo.
Je teda Nick Dunne tým, za koho sa vydáva?
Alebo je to človek, ktorý by bol schopný
zavraždiť svoju manželku? A kde sa potom
nachádza Amy?

Pointa sa skrýva pod povrchom
Rafinovaný príbeh sa odohráva v dvoch
rovinách, každá má vlastný uhol pohľadu a
obecenstvo v kine je po celý čas zmätené.
Na jednej strane sa mu ponúka história
manželstva prostredníctvom Amynho
denníka, zahrňujúca prvé stretnutie,
zásnuby, uzatvorenie manželstva, prvé
roztržky až po zúfalé pokusy o ukončenie
manželstva násilným spôsobom. Na
druhej strane barikády vidí Nicka, ktorý
tvrdí úplný opak a snaží si na svoju stranu
prikloniť nielen negativisticky naladenú verejnosť, ale hlavne políciu. A divák netuší, čo je skutočnosť a čo výmysel.
No tieto dva uhly pohľadu obalené do
detektívneho príbehu sú iba základnou
vrstvou, ktorú nám režisér ponúka. Ako
to už tradične pri Fincherových filmoch
býva, na ceste do hĺbky filmu môže nájsť
divák nielen tento základný príbeh, ale
aj kritiku manželstva ako zväzku, kritiku
médií a verejnej mienky, ktorú vytvárajú. No
snímka poukazuje hlavne na to najhoršie,
čo sa v nás ľuďoch nachádza. Na dôvažok
Fincher pridáva aj štipku satiry na všetky
tieto prvky, ktoré osviežujú dosť ponurý a
atmosférou temný film.
Affleck po dlhej
dobe predviedol,
že vie hrať.
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Ben Affleck ušitý na mieru a oscarová
Rosamund Pike
Dôležitým prvkom pri takomto mnohovrstvovom filme je scenár, ktorý musí nielen
inteligentne viesť diváka a ponúkať mu iba
to, čo potrebuje, ale musí vedieť aj pracovať
s postavami, pretože okolo nich je obalená
všetka tá neistota, ktorá z príbehu vyplýva.
Veľmi dôležitý je výkon postáv. V snímke
Stratené dievča stvárnili hlavné postavy
Ben Affleck a Rosamund Pike. Ben Affleck
dostal rolu ušitú priamo na mieru a na telo,
čo tentokrát spôsobilo, že z jeho hereckej
strnulosti a nedôveryhodnosti sa stala
veľká výhoda, pretože presne takto je vykreslená postava Nicka. No aj napriek tomu
je hlavnou hviezdou z hľadiska výkonu
Rosamunde Pike, ktorá hravo zmätie diváka rýchlym striedaním hereckých polôh.
Preto môžeme predpokladať, že tento film
nebude zbierať ocenenia iba za najlepší
scenár, ale aj za najlepšiu hlavnú ženskú
úlohu.

Temná elektronika od známych tvárí
Film sa nesie v presných temných a depresívnych polohách, ktorými je Fincher tak
známy. Stačí spomenúť snímky ako Seven
či jeho posledný počin Muži, ktorý nenávidia ženy. Je potom úplne pochopiteľné,
že za autorov hudobného doprovodu si
vybral rovnaké duo, aké mu pripravovalo soundtrack k jeho poslednému filmu.
Frontman skupiny Nine Inch Nails Trent
Reznor a Atticus Ross pripravili temný elektronický soundtrack, ktorý presne vystihuje atmosféru filmu a navodzuje divákovi
také pocity, aké režisér potrebuje.
Niekto by mohol namietať, že
Fincher iba opakuje zaužívané postupy,
kvôli ktorým sa stal známym. No nikto
nemôže povedať, že by to, čo robil, bolo
zlou filmárskou prácou. Jeho typické prvky
sú vo filme Stratené dievča podporené
famóznym, viacúrovňovým scenárom,
ktorý strieda rozprávačov, rôzne uhly
pohľadov a do toho sú zakomponovaní
herci, ktorí dokážu zložitosť tohto scenára
vierohodne preniesť na filmové plátno.
Netreba zabudnúť ani na rutinérsku prácu
so zábermi, ktoré napriek svojej statike
nestrácajú na zaujímavosti, pretože obsah
je v tomto filme to prvoradé. A čerešničkou
na torte je výborný temný elektronický
soundtrack, ktorý doťahuje celé dielo do
stavu, kedy jedinou otázkou je to, prečo ste
ho ešte nevideli.
foto: imdb.com

Filmy Na vine sú hviezdy, Nebo nie je výmysel, Oplatí sa vidieť

Nebo nie je výmysel
V živote človeka je mnoho krásnych chvíľ, ktoré môžu pohnúť životom. Film
Nebo nie je výmysel je práve tým príbehom, ktorý zanechá na srdci stopy.
VLADIMÍR MIČUDA

P

ríbeh natočený podľa skutočnej
udalosti, rozpráva o jedinečnom zážitku. Hlavný hrdina
Colton náhle ochorel a jeho
zdravotný stav sa zhoršoval. Todd so svojou
manželkou netrpezlivo čakajú na výsledky,
ktoré im doktor po niekoľkých vyšetreniach
prinesie: Coltonov stav je vážny, je nevyhnutná operácia. Po komplikáciách sa
chlapcov stav stabilizoval. Niečo sa však
stalo. Chlapec začal vykresľovať udalosti, ktoré si pamätal zo svojej operácie.
Ako vstal so svojej postele a videl, ako ho
operujú. Ako videl svoju maminku, aj ocka.
Rozprával, ako si spieval s anjelmi.
Slabinou je prehnanosť
Príbeh sleduje predovšetkým vzťah Coltona s jeho rodinou a to, ako jeho zážitok

ovplyvňuje všetky ich životy. Pochyby a
úzkosť sprevádzajú predovšetkým otca
Todda, ktorý tomu celému chce uveriť, no
má strach. Sám však tento strach nevie
presne pomenovať, a to ho trápi najviac.
Film, ktorý rozpráva pravdivý príbeh, mal
zo začiatku jasný cieľ. A tak bol aj natočený.
Nebo, v ktorom chlapec bol, anjelov, ktorých
videl a Ježiša, s ktorým sa rozprával. Všetko
ma divák možnosť vidieť, môže zažiť chlapcovo vnímanie a vcítiť sa do jeho pocitov
a myšlienok, ktoré sa snažil zdeliť otcovi.
Tieto Coltonove zážitky však mali jedno
spoločné – boli prehnané. Prehnane sa
tvárili nadpozemsky, efekty odpudzovali a
ich konečný výsledok vôbec nepredstavoval sľúbený zážitok. Niekedy je menej viac, a
to v tomto prípade platí dvojnásobne. Bolo
by lepšie nechať diváka s jeho vlastným
vnútrom predstaviť si toto nadprirodzeno.

Na vine sú hviezdy

Príliš veľa dokonalosti
Chybou by sa dal označiť aj samotný kontext postáv, ktorý predstavoval dokonalú
americkú rodinu. Dávno vieme, že niečo
ako bezchybná domácnosť neexistuje (a v
Spojených štátoch už tobôž nie). Herecké
výkony hlavných hercov boli afektované
a pridali na gýčovitosti filmu, čo snímke s
náboženskou tematikou mohlo len ublížiť.
V konečnom dôsledku však snímka jednoduchého diváka poteší, pomôže v ceste
spoznávania života a aj samého seba. Koncept si však zaslúžil viac, než sa dostalo
na kinové plátna. Myšlienka tak stratila
svoj pravý význam a filmový nadšenec s
očakávaniami môže byť trpko sklamaný.

Smutná lovestory o dvoch tínedžeroch, ktorí sa snažia napriek zákernej
chorobe užiť si život naplno. Koľko času im však dopraje osud?

H

MICHAELA ADAMČÍKOVÁ

azel Grace Lancasterová má len
šestnásť rokov a život sa s ňou
nemaznal. Lekári jej diagnostikovali rakovinu a pohybuje sa
len s ťažkým kyslíkovým prístrojom. Nos jej
„zdobia“ hadičky, pomocou ktorých môže
dýchať. Po presviedčaní rodičov je ochotná
zúčastniť sa stretnutia podpornej skupiny
pacientov, ktoré však považuje za otravné a
zbytočné. Tam sa stretáva so sympatickým
sedemnásťročným mladíkom Gusom, ktorý
má protetickú nohu.

OPLATÍ SA VIDIET

Láska a jej smrtiace mantinely
Augustus srší vtipom a aj napriek ťažkému
osudu si užíva život plnými dúškami.
Hazel si ho najprv nechce pripustiť k telu,
postupne si však k nemu cestu nájde. Aj
napriek ťažkej chorobe hlavnej hrdinky
medzi nimi vznikne láska a jej život sa
postupne mení. Jeden druhého drží v

Interstellar
Sci-fi novinka od režiséra
Batmanovej trilógie či
snímky Inception Christophera Nolana o cestovaní
do neznámych kútov galaxie. V hlavnej úlohe sa predstaví dvojica
Matthew McConaughey a Anne Hathaway.
Film je v našich kinách od 6. novembra.

ťažkých chvíľach nad vodou a oporou je
im milujúca rodina a priatelia. Okrem
toho je im poskytnutá výborná lekárska
starostlivosť. Ich láska je však odsúdená na
zánik a nikto nevie, kedy sa kvôli zákernej
chorobe skončí.
Tento romantický príbeh ponúka oveľa
viac ako len smutné momenty zo života
tínedžerov
zasiahnutých
chorobou.
Zaľúbené rozhovory, neočakávané a často
vtipné chvíle tento film ozvláštňujú, a
tak neostáva len v rovine drámy. Hlavní
hrdinovia sa vyrovnávajú so smrťou,
čelia krutej realite a snažia si užiť každú
sekundu svojho života akoby mala byť
ich posledná. Gus splní Hazel jej najväčšie
prianie, poletí s ňou do Amsterdamu, kde sa
stretne so svojim obľúbeným spisovateľom
Petrom Van Houtenom. Popri svojich trápeniach pomáhajú kamarátovi, ktorý prišiel
pre rakovinu o zrak.

Fury
David Ayer (Králi ulice, Patrola) uviedol 13. novembra do kín vojnový film s
Bradom Pittom. Film sa
venuje poslednému roku
Druhej svetovej vojny a samovražednej
misii, na ktorú je vyslaná päť členná
posádka tanku.

foto: epictimes.com, ppmovies.fr, screencastingz.com, sonypictures.ca, youthvoices.net

Sympatické herecké výkony
Príbeh Hazel presvedčivo stvárnila mladá
americká herečka Shailene Woodley, ktorú
diváci mohli vidieť aj vo filme Divergencia. Ansel Elgort si zahral postavu energického a charizmatického Gusa. Svojej
postavy sa tiež vynikajúco zhostila Laura
Dern (známa zo snímky Jurský park) ako
Frannie, starostlivá matka nevyliečiteľne
chorej tínedžerky.
Film vznikol podľa predlohy knižného
bestselleru s rovnomenným názvom od
amerického autora Johna Greena. Titulnú pieseň k filmu s názvom All Of The
Stars naspieval populárny anglický spevák
Ed Sheeran, ktorý svojou tvorbou prispel aj
do filmu Hobit: Smaugova pustatina.

Hobbit: The Battle of the
Five Armies
Zakončenie trilógie, ktorá
sleduje skupinu trpaslíkov
a jedného Hobita za znovuzískaním domova už
tradične v réžii Petera Jacksona. Už 11. decembra tak zistíme, či ich úsilie padne na
úrodnú pôdu.
(df)
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Hudba Korben dallas

Viac ako záchodový názov
Bratislavská formácia Korben Dallas je na slovenskej hudobnej scéne od roku 2010, no za tento pomerne krátky
čas stihli toho veľa. Vydali tri albumy a odohrali okolo 150 koncertov.
JAKUB FULLA

P

ohoda, Grape a Colours of
Ostrava sú mená známych
slovenských a českých festivalov, na ktorých sa skupina
objavila a zanechala hlboký
dojem. Kapelu tvoria bývalí členovia
skupiny Appendix – Juraj Benetin (spev a
gitara) a Lukáš Fila (basgitara), ku ktorým
sa pripojil Ozo Guttler (bicie). Hudobný štýl,
ktorým by sa formácia dala konkretizovať
presne neexistuje, no spevák kapely Juraj
ho rád označuje ako pokračovanie starého
slovenského rocku.

presadila, a to aj mimo alternatívnej a
undergroundovej scény. Svedčí o tom aj
fakt, že klip k singlu Otec má do dnešného
dňa 338-tisíc pozretí (a toto číslo stále
rastie). Mainstreamový poslucháč ho mohol zachytiť taktiež v najpočúvanejšom
slovenskom rádiu, kde bol v obehu asi dva
týždne. Okrem Otca sa im podarilo nakrútiť
videoklip k ďalším piesňam, a to Beh a Zlatý
jeleň.
Správne namiešaný
Album Karnevalová vrana bol už pestrejší
ako jeho predchodca, hudobníci sa viac
Hoci sú len traja,
na festivale Pohoda
dostali do varu
veľké publikum.

Hlavne neošúchane
Človek už po prvom vypočutí pár piesní
príde na to, že Korben Dallas nie je len taká
obyčajná slovenská mladá skupina, ktorá
po nociach a víkendoch skúša v garáži. Ich
originalitu a inovatívnosť cítiť z každého
taktu a tónu. Debut Pekné cesty nahrali
ako živé vystúpenie 1. marca 2011 v bratislavskom Klube za zrkadlom. Týmto
albumom sa im otvorila cesta pre alternatívneho poslucháča, ktorý nehľadá
otrepané refrény (pam pam pam, v
sieti ťa mám), prvoplánové texty a
štvorakordovú sekvenciu opakujúcu sa
počas celej pesničky. Pekné cesty boli
nominované v kategórii cena kritikov na
Radio_Head Awards 2011. Neošúchanosť
a neopočúvanosť sú hlavnými atribútmi, s
ktorými Korbeni pracujú a žnú úspechy.
O dva roky vydala kapela album Karnevalová vrana, ktorým sa už výraznejšie
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kreatívne vyžili a potvrdením je aj počet
pesničiek, ktorý z deviatich narástol na
trinásť. Pri počúvaní albumu sa môže
zdať, že je dlhší a poslucháč čaká, kedy
odznie posledná pieseň. Tak to ale nie je.
Songy sú príjemne poukladané za sebou.
Jedna upokojí, ďalšia energickejšia pomaly
naštartuje človeku deň, inú si zas musí
pustiť párkrát, aby zachytil myšlienku
textu a melódie. Album Karnevalová vrana sa od Pekných ciest líši aj vyzretejšími
textami a kompaktnejšie tiahlymi melódiami. Ubudlo tvrdých rockových gitár,
nepravidelných rytmov, no na druhej strane
je tu cítiť väčšiu žánrovejšiu pestrosť.
Ďalšou zmenou bol Benetinov hlas. Začal sa
mu viac venovať, chodil na hodiny spevu a
pracoval s ním usilovnejšie.
Na Vrane spolupracovala kapela s
gitaristom a spevákom z Chiki liki tu-a
Ľuboslavom Petruškom a slovenským gita-

ristom a skladateľom Andrejom Šebanom.
Aj tieto spolupráce progresívne ozvláštnili
album a hudba Korben Dallas sa mala
možnosť ďalej vyvíjať. S Vranou sa dostali
na prvú priečku v albumovom rebríčku
slovenskej verzie iTunes a Spotify. V súťaži
Radio_Head Awards 2013 získali cenu za
Album roka, Singel roka (Otec) a Interpret roka / koncertná kapela. S týmto podareným albumom sa cez leto vydali na
koncerty nielen po Slovensku, ale zavítali aj
do Českej republiky.

Prečo práve Korben Dallas?
Na pódiu z nich prúdi energia, akú by
ste na inom koncerte rozhodne nezažili.
Fakt, že Juraj spieva naživo rovnako dobre
ako na albume, im len pridáva na kvalite
a fanúšikoch. V auguste 2014 už na svojich modrých sociálnych sieťach avizovali
pobudnutie v štúdiu a prácu na novom
albume, keďže boli plní inšpirácie a sviežich
nápadov. O tom, že album bude trochu tajomný a plný intimity predznamenal aj duet
s Janou Kirschner Spolu. Žánrová pestrosť
a dospelosť. To je to, čo albumu Banská
Bystrica rozhodne nechýba. Precítené a
hĺbavé melódie, inšpiratívne a vývojom nasiaknuté texty. Jednoducho hudba, za ktorú
sa netreba hanbiť a treba ju podporovať.
Chlapci už majú naplánované jesenné
československé turné spolu s kapelou Zrní,
na ktorom novinku aj predstavia.
Asi najčastejšou otázkou pre formáciu
je – prečo práve Korben Dallas? V čase, keď
chlapci len skúšali a žánrovo sa hľadali boli
v krčme a frontman kapely šiel na záchod,
kde za zrkadlom našiel zastoknutý malý
papierik. Po otvorení prišiel na to, že jediné, čo bolo na ňom napísané, bolo Korben
Dallas. Tak prišiel naspäť za chalanmi s
tým, že sa tak budú volať. Oni súhlasili a na
druhý deň po vygúglení zistili, že rovnako
sa volá hlavný hrdina z Piateho elementu.
Najlepší spôsob, ako spoznať týchto
hudobníkov je buď zájsť na ich koncert, alebo sa započúvať do precítených
skladieb doma. Objaviť kapelu Korben
Dallas je jednoznačne výhra. Spoznať a
počúvať Jurajov úžasný hlas, Lukášove
basové „vyhrávky“ a sóla (nehovoriac o
jeho textoch), ostať zamrznutý pri Ozových
úderoch do bicích, to na človeku zanechá
zimomriavky a hrejivý pocit v hrudi. Aj oni
sú argumentom proti zlým jazykom, ktoré
tvrdia, že slovenská hudba nemá budúcnosť
a poslucháčov.
foto: bbonline.sk

Hudba Lucia Šoralová, One Republic, Oplatí sa počuť

Do tretice všetko najlepšie
Tretí sólový album slovenskej speváčky Lucie Šoralovej O lásce, cti a
kuráži uzrel svetlo sveta v októbri 2012. Závislosť od neho je natoľko
silná, že je takmer nemožné sa ho nasýtiť.
DANIELA MATEJOVIČOVÁ

Šoralová, ktorá pôsobí skôr u našich západných susedov, svojím ostatným albumom
presiahla mnohé očakávania. „Česká kritika album vychválila tak, ako žiadny iný
album, na ktorom som sa podieľal za celý
život,“ vyjadril sa pre médiá textár Michal
Horáček. Práve jemu patrí nemalá zásluha
na spomínanom úspechu. „Pokračovateľka
Hany Hegerovej“, ako Šoralovú titulujú
čoraz viacerí, mala možnosť spolu s inými
interpretmi Horáčkove texty zhudobniť v
rámci projektu Český kalendář. Jeho villonské balady v kombinácii so speváčkiným
famóznym prejavom a hudobnými kompozíciami, ktoré sama zložila, získali nový
rozmer. Vďaka ich vysokej kvalite si zaslúžili
miesto na samostatnom albume.

Dokonale zladené
CD, ktoré získalo ocenenie Zlatá platňa,
ponúka tematicky široké spektrum
skladieb. Od ironicky ladených (Yes, you
can) prechádza cez piesne s intímnym
nádychom (Červená), až po pôsobivo vážne
šansóny (Nakonec přijde začátek). Kvalitu jednotlivých textov podtrhuje hudba,
ktorá dokonale ladí s posolstvom každého
jedného z nich. Sarkastické verše sú zväčša
sprevádzané akordeónom, výraznými bicími či klarinetom, ktoré piesňam dodávajú unikátny punc a nadľahčujú celkovú
atmosféru. Oproti tomu v melancholických
baladách dominujú tóny klavíra a saxofónu.
Hudobné aranžmány nahrala skupina La
Alma.

Stereotypne dobré
Native je tretím štúdiovým albumom One republic. Na albume sa
nachádza 15 skladieb ladených v štýle pop-rock. Po albumoch Dreaming
out loud a Waking up má za sebou Native stotisíce predaných kusov.
MARTINA STREČKOVÁ

Skladby ako I Lived a Something I need
sprevádza v úvode jednoduchá melódia s minimom hudobných nástrojov,
ktoré dopĺňa hlas lídra kapely Ryana
Teddera. Prvých dvadsať sekúnd pripomína inštrumentálnu verziu skladby, ktorá sa
postupne stupňuje. Nedostatkom piesne je
spev hudobníka, ktorý potláča tóny, aby tak
zdôraznil samotnú refrénovú časť.

OPLATÍ SA POČUŤ

Na albume sa podieľal aj Timbaland
V poslednej minúte piesne je pre tieto
skladby typické opakovanie slov so striedavým tempom, čo pripomína štýl Timbalanda. Práve tento hudobník sa tiež podieľal
na produkcii albumu. Štýl jeho tvorby (RnB,
pop a rap), nájdeme v menšej miere aj v
Bonobo – Black Sands
Štvrtá štúdiová nahrávka
anglického DJ-a Bonoba
nie je síce novinkou na
trhu, ale ten, kto zažil jeho
neskutočne vydarené remixy na festivale Pohoda, vie, akú extázu
môže očakávať. Kým hral, pivo sa nepilo
a čínske rezance viseli z otvorených úst.
Dvanásť skladieb očarí kdekoľvek.

konkrétnych pasážach. Sú nimi Can´t stop
či Burning Bridges, v ktorých korešponduje
jeho štýl hudby so skladbami One republic.
Kapela je nahrávkami podobná Coldplay,
kvôli ich spoločným epickým či akustickým
prvkom. Vyniká v nich už spomínaná kvalita speváckeho výkonu. Po dlhšom počúvaní
nahrávok (Au Revoir, Don´t look down)
však týmto spôsobom klesá „chytľavosť“
či estetika počúvanej piesne a stáva sa tak
rutinou.
Keď nedostatok, tak stereotyp
Oživením albumu sú niektoré „tanečnejšie“
verzie, ktoré sú pre skupinu špecifické.
Napríklad Love runs out, Light it up, Life
in colour majú v porovnaní s inými nahrávkami dynamickejší rytmus a pestrejšie
P!nk – The truth about
love
Stará dobrá nadupaná
P!nk, ktorá aj o svojom
mužovi tvrdí v piesni
True love, že aj keď občas
nenávidí každé slovo, ktoré povie, vzápätí
ho chce objať. Láska je totiž plná paradoxov.
Spieva o nich so sebairóniou.

foto: wikimedia.org, rollingstone.com, lifeandtimes.com, music.server.sk, popcrush.com

Ide pod kožu
Hoci album trvá len
necelú polhodinu,
Šoralovej hlboké precítenie každého slova vyvoláva u poslucháča nezabudnuteľný a dlhotrvajúci
zážitok. Charizma a jedinečné umelecké
stvárnenie z nej robia speváčku, šansoniérku
par excellence. Napriek tomu (a možno
práve preto), že pôsobí v menej preferovanej hudobnej sfére, si za svoju kvalitnú
produkciu právom zaslúži pozornosť verejnosti.
Celkový dojem z albumu dotvára pútavý
booklet, obsahujúci Horáčkove texty a
pestrú paletu fotografií pripomínajúcich
časy dávno minulé.
Lucia Šoralová má okrem spomínaného
CD na konte ešte dva albumy. Do povedomia sa dostala v roku 2002 debutom
Zblízka a v roku 2005 jej vyšlo CD s
orientálnym nádychom Púšť. Venuje sa
i muzikálovému herectvu.

striedanie tónov.
Viac vyniknú nástroje, najmä gitary.
Menej
zapájajú
experimentovanie
s elektronikou alebo klávesy. A hoci
je album „zmixovaním“
rôznych
prvkov hudobnej produkcie, bolo by zaujímavé pohrať sa práve s týmito nástrojmi.
Keďže One republic vedia robiť svetové
hity mixovaním hudobných segmentov, jednoliatosť nástrojov vzbudzuje u
poslucháča stereotyp.
Skupina ponúka svojim fanúšikom štýl,
na ktorý sme pri nich zvyknutí. Hoci sa
pohrávajú len s jednoduchosťou, dokážu z
toho vytvoriť fenomenálne kúsky. Album
vyznieva veselo a optimisticky. Jediným nedostatkom je stereotyp , pretože do svojej
produkcie nezahŕňajú experimentovanie s
novými prvkami, ale len so starými, ktoré
sa im už osvedčili.
Gregory Porter – Liquid
Spirit
Status víťaza ceny Grammy
Award za najlepší americký jazzový vokálny album hovorí sám za seba.
Tam, kde Boh nenadelil krásu, doprial Porterovi príťažlivý zamatový hlas. Úsmev vám
z tváre nezíde a príjemne sa naladíte, aj keď
vás čaká vyčerpávajúci deň v práci.
(lš)
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Šport Maratón, Americký futbal

Maratón a magických 42 195 metrov
Každý vie, čo pojem maratón znamená, no málokto pozná príbeh vojaka Feidippida,
vďaka ktorému tento beh vznikol.
TOMÁŠ KUBEJ

O

kolo roku 490 pred Kristom
dobehol vyčerpaný grécky
vojak Feidippides do Atén,
aby zvestoval správu o
víťazstve Peržanov v bitke
pri Maratóne. Následne od vyčerpania
skolaboval a zomrel. Podľa legendy zabehol celú, približne štyridsať kilometrovú
vzdialenosť bez zastavenia, čo bolo po
ťažkom boji naozaj obdivuhodné. Na konci
19. storočia francúzsky historik a lingvista
Michel Bréal prišiel s návrhom usporiadať
preteky na dlhú vzdialenosť, ktoré by
oslavovali čin tohto statočného gréckeho
vojaka. Myšlienku podporil aj zakladateľ
novodobej olympiády Pierre de Coubertin,
ktorý zaradil novovytvorený beh s názvom
maratón do programu prvých moderných
olympijských hier. Tie sa konali v roku 1896
v Aténach.

Po stopách Feidipidda
10. apríla 1896 ľudia v Aténach netrpezlivo
čakajú, kto ako prvý dobehne do cieľa. Na
klasickej trati z Maratónu do Atén preteká sedemnásť odvážnych bežcov, z toho
trinásť Grékov. Medzi nimi je aj Spyridon
Louis, ktorý sa na štart dostal iba vďaka
protekcii plukovníka Papadiamantopoulosa. Práve jemu robil mladý Spyirdon
osobného sluhu a poslíčka počas vojenskej služby a údajne mu vedel doniesť
cigarety vždy najrýchlejšie zo všetkých.
Plukovník ho preto prihlásil na olympijský maratón, a to aj napriek nevydarenej
kvalifikácii, v ktorej jeho poslíček skončil
až sedemnásty z devätnástich štartujúcich.
Po opatrnom úvode mladý Grék predbieha

Maratónsky beh sa
stáva aj na Slovensku stále
populárnejším.

jedného súpera za druhým. V horúcom
počasí si rozumne rozložil sily a nakoniec
míňa aj svojho posledného súpera, ktorým
je vyčerpaný Austrálčan Flack. Ten bežal
dlho na čele pretekov, ale precenil svoje
schopnosti a preteky nakoniec vzdal. Spyridon Louis dobieha do cieľa za obrovských
ovácií publika v čase 2 hodiny, 58 minút a
50 sekúnd. Až o necelých osem minút po
ňom pribieha jeho krajan Charilaos Vasilakos, víťaz kvalifikačných pretekov. Bronz si
vybojuje Gyula Kellner z Uhorska, hoci tretí
v cieli je ďalší Grék Spyridon Velokas. Ten
je ale diskvalifikovaný, pretože kus trate
absolvoval na kočiari. Spyridon Louis sa
stáva národným hrdinom a získava si úctu
všetkých Grékov. Za zmienku stojí, že po
olympiáde už nikdy ďalší maratón nebežal.

Odsúdení na úspech

Jednotných 42 195 metrov
Na prvej olympiáde v Aténach merala trať
približne štyridsať kilometrov, v tom čase
ešte presná dĺžka maratónu neexistovala.
Každý maratón bol iný, závisel od konkrétnej trasy, a preto mal vždy aj inú dĺžku.
Ako sa teda dospelo k netradičnému číslu
42 195? V roku 1908 na olympijských hrách
v Londýne začínal beh maratónu pri Windsorskom zámku a cieľ bol na olympijskom
štadióne pred diváckou lóžou kráľovskej
rodiny. Oproti pôvodnému plánu bol
predĺžený o 385 yardov. Z plánovaných 26
míľ tak bolo 26 míľ a 385 yardov, čo zodpovedá vzdialenosti 42,195 km. Práve túto
dĺžku ustanovila Medzinárodná atletická
federácia v roku 1924 ako oficiálnu a odvtedy sa behá maratón vždy na rovnako
dlhej trati.

Hrať Americký futbal a vyhrať Super Bowl je snom miliónov amerických chlapcov.
V rodine Mannigovcov sa sen, zdá sa, mení na povinnosť, na ktorú sú muži rodu predurčení.
JAKUB LIŠKA

K

olískou zrodu amerického
futbalu a zároveň krajinou,
kde tento šport rok čo rok
láme rekordy v popularite sú,
ako už sám názov napovedá,
Spojené štáty americké. Pre vyvrátenie
toho, že je populárnejší hokej, máme
pár čísel. Len v školskom roku 2012/13
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v Spojených štátoch evidovali viac než
14-tisíc stredoškolských mužstiev a takmer
1,1 milióna hráčov amerického futbalu.
Nezapočítavame univerzity a zadné dvory
domácností. Minuloročný Super Bowl,
teda finále Národnej futbalovej ligy iba v
Spojených štátoch sledovalo takmer 112
miliónov divákov.

Čísla ukazujú, aký populárny tento šport
je a zároveň aký dobrý musíte byť, aby
ste sa cez stredoškolské a univerzitné
mužstvá dostali až na vrchol – do NFL.
Medzi najlepších z najlepších. V rodine
Manningovcov však nielen patriť medzi najlepších z najlepších, ale byť úplne
najlepší, očividne znamená patriť do rodiny.
foto: aktuality.sk

Šport Americký futbal
A to priamo na najsledovanejšom poste,
ktorý často oddeľuje úspešné mužstvá od
priemerných. Dirigent a mozog útočných
formácií, pravá ruka trénera na ihrisku –
quaterback.
Od quaterbacka sa očakáva výborné
vnímanie hry, čítanie obranných formácií
súpera, koordinácia oka, rýchlych a
správnych rozhodnutí a presná distribúcia prihrávok do rúk spoluhráčov, čím
svoje mužstvo posúvate v útoku vpred
až k touchdownu. Americký futbal, minimálne z pohľadu quaterbacka, znamená vidieť hru ako šachy. Byť mysľou o
krok pred súperovou obranou a zároveň
vštepiť toto vnímanie spoluhráčom.
Vtedy viete byť úspešný a víťaziť. Ak to však
quaterback dokáže aj na prahu štyridsiatky,
musí mať na drese meno Peyton Manning.
V mene brata
Peyton už na univerzite v Tenessee dokazoval, že je predurčený na prepisovanie
rekordov. V záverečnom ročníku v roku
1997 viedol svoje mužstvo až k víťazstvu
v skautami ostro sledovanej univerzitnej lige. Získal 15 individuálnych ocenení
a prekonal 11 univerzitných rekordov.

Za mnohé však vďačí staršiemu bratovi.
Cooperovi Manningovi rovnako predpovedali veľkú futbalovú kariéru. V poslednom ročníku strednej školy práve duo
Manning-Manning privádzalo súperove obrany do zúfalstva. Cooper bol pre Peytona
dokonalý terč. V lete pred odchodom na univerzitu, kde mal čerstvo udelené futbalové
štipendium, mu však doktori diagnostikovali zúženú chrbticu a zovretie nervov, čo
znamenalo koniec sľubnej kariéry. Peyton
ale pri podpise svojej prvej profesionálnej
zmluvy na brata nezabudol. Na jeho počesť
dodnes nosí dres s Cooperovým číslom 18.
Velikán
Svojho debutu v NFL sa ako draftová jednotka dočkal v roku 1998 v drese Indianapolis Colts. Okamžite prekonal nováčikovské
rekordy v počte touchdownov a nahádzaných yardov, teda pre quaterbacka
tých najprestížnejších. Nešlo však iba o výfoto: insure4sport.co.uk

konnostné vzplanutie nováčika. Peytonovi sa vyhol takzvaný syndróm druhej
sezóny, na ktorú dopláca mnoho mladých
športovcov, a výbornú výkonnosť si zachoval počas nasledujúcich 16 sezón až dodnes.
Päťnásobný najužitočnejší hráč ligy a
víťaz Super Bowlu z roku 2006 si pre svoju
inteligenciu a dokonalú organizáciu hry
vyslúžil prezývku Šerif. „Je inteligentnejší
ako ktokoľvek iný,“ povedal na margo Mannigovho vnímania hry jeho bývalý tréner
Frank Reich. Zoznam všetkých rekordov a
ocenení, ktorých je držiteľom, by bol snáď
dlhší ako tento článok. Jediným uzlíkom na
takmer dokonalej kariére bol pre Peytona
rok 2011. Pre pretrvávajúce problémy s
krkom vynechal celú sezónu a zdalo sa, že
úžasná kariéra sa končí. Po úspešnej experimentálnej liečbe si však opäť obliekol
dres. Nie už však ako ikona Indianapolisu,
ktorému bol verný po celú dovtedajšiu kariéru.
Peytonov veľký comeback sa odohral
v drese letargického Denveru, ktorý to
pod vedením „Šerifových zákonov“ minulý
rok dotiahol až do, bohužiaľ, neúspešného
Super Bowl-u. Fanúšikovia tohto športu
sú aj napriek tomu vďační, že vidia, ako

táto už 38-ročná legenda vedie hromovým
O-MA-HA svoj tím do ďalšieho útoku.

Po mame? Nevadí
Najmladším z trojice bratov Manningovcov
je Elli. Možno pre úplnú povahovú odlišnosť
a tiež pre pomerne veľký vekový rozdiel
vždy skôr inklinoval k mame. Spočiatku
sa malý Elli vôbec nejavil ako športovo
nadaný chlapec, avšak pri hre na ihrisku
sa postupne ukazovalo, že jeho pravačka
neostane rodinnému priezvisku veľa dlžná.
Počas záverečného ročníka strednej školy
už jeho meno rezonovalo medzi trénermi
univerzitných mužstiev a Elli dostával aj zo
dvadsať ponúk na štipendium týždenne.
Počas univerzitnej kariéry, tak ako sa u
Manningovcov patrí, zbieral jedno ocenenie
za druhým a dodnes patrí na popredné
miesta historických štatistík univerzitnej ligy. Podobne ako Peyton sa aj Elli stal
draftovou jednotkou svojho ročníka, keď si

ho v roku 2004 vybralo San Diego Chargers.
Okamžite však bol vymenený do New Yorku, kde je už 11 sezón jednotkou na poste
quaterbacka.
V porovnávaní s Peytonom, ktorému sa
nikdy nevyhne, prehráva tak v počte rekordov, ako aj v bilancii vzájomných zápasov.
Na ihrisku to nie je šerif. Pre pokojnú povahu a rozvahu v ťažkých momentoch,
ktorú zdedil po mame, dostal prezývku
„Easy“.
Síce nikdy úplne nevystúpil z tieňa
slávnejšieho brata, no možno práve mamine
povahové črty pokojného muža v zlomových momentoch mu dávajú priebežné
víťazstvo v tom najdôležitejšom porovnaní.
Prstene za Super Bowl si už vyhádzal dva.
Archie kto?
Niekedy je najlepšie končiť začiatkom. Popri úspechoch slávnych synov sa totiž často
zabúda, že gény museli po niekom zdediť.
Hlavou športovej dynastie, ktorá však žije v
tieni a slávy svojich detí a smoly v kariére,
je otec Archie.
Práve Archie Manning bol dlhoročnou
súčasťou NFL a najväčšou inšpiráciou
svojich detí. V 70. a 80. rokoch bol
považovaný za výborného dynamického rozohrávača, v lige strávil 14 sezón,
nikdy však nedosiahol méty ako jeho
synovia. Doug Farrar z Yahoo sports o
ňom napísal: „Stal sa personifikáciou spojenia: dobrý quaterback – zlý tím.“ New
Orleans, v ktorom pôsobil prevažnú časť
svojej kariéry, bol totiž považovaný za
jedno z najhorších mužstiev svojej doby.
Archie bol predovšetkým univerzitnou
hviezdou a je aj členom univerzitnej siene
slávy. Zo svojho ústrania si však hlavu
nerobí. „Ak by som neprichádzal spolu s
Ellim a Peytonom, možno by nikto nevedel,
kto som. Možno iba pár ľudí, starých ľudí.
Ale je to prirodzené. Roky letia rýchlo,“ povedal na premiére filmu The book of Manning, patriarcha rodu.
Aj navzdory tomu, že sám bol quaterbackom, nikdy sa nesnažil svojich synov
trénovať, alebo tlačiť do futbalu: „Dal som
im oveľa menej rád, ako si ľudia môžu
myslieť. Iba, ak ma o to požiadali.“ Pár rád
a (zatiaľ) tri prstene za Super Bowl. Slušná
vizitka, čo poviete?
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Vedeli ste, že

?

Lucka sa pýta

V každom čísle prináša
Nikola zopár zaujímavostí
z rôznych oblastí života.
Netradičný pohľad na
tradičné témy.
Vedeli ste že...

Máte otázky, na ktoré
sa bojíte spýtať?
Alebo neviete,
koho osloviť? Napíšte
nám na facebookovú
skupinu Časopis Zumag a
a Lucka sa opýta za vás.

?

Tentokrát o zaujímavostiach z vied,
ktoré sme v škole nemali v láske.

... s Lottou Mižikovou, vedúcou
študijného oddelenia FF KU

Periodická tabuľka
Mendelejeva pri zostavovaní jeho periodickej tabuľky
inšpirovala kartová hra nazývaná v Severnej Amerike
Solitér a inde pasiáns, ktorej cieľom je usporiadať karty
horizontálne podľa farby a vertikálne podľa veľkosti.

Študenti našej univerzity si mnohokrát nevedia pomôcť
pri písaní písomných prác − ktorou smernicou sa konkrétne riadiť a kde možno jednoducho nájsť ich presné
znenie?
Treba rozlišovať tri smernice. Prvá je Smernica dekana FF
KU o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov, zverejnená v Informáciách o
štúdiu, ktoré zadarmo dostal každý študent pri zápise. Ďalej
je to Smernica rektora 4/2011 o náležitostiach záverečných,
rigoróznych prác... a Smernica dekana FF KU 1/2011 o
ukončení štúdia (obe sú zverejnené na úradnej nástenke
ff.ku.sk/úradná nástenka/vnútorné predpisy). Prvá smernica určuje formu písania prác počas štúdia, napr. seminárne
práce, ďalšie dve sa navzájom doplňujú a určujú vzhľad a obsah záverečných prác (bakalárskych a diplomových).

Oslavovaná rádioaktivita
Dlho sa predpokladalo, že niečo tak zázračne energické
ako rádioaktivita musí byť prospešné. Celé roky preto
výrobcovia zubnej pasty a zažívacích prostriedkov pridávali do svojich výrobkov rádioaktívne thorium.

Mini Pluto
Explanéta Pluto je skutočne maličká. Tvorí len štvrtinu
percenta hmotnosti Zeme. Keby sme ho položili
na Spojené štáty, nepokryl by ani celú polovicu štyridsiatich ôsmych štátov.
(Ne)sadnite si, prosím
Na stoličke v skutočnosti nesedíte, ale vznášate sa nad ňou
vo výške jedného angströmu (t.j. stomilióntina centimetra). Vaše elektróny a jej elektróny bránia akejkoľvek bližšej
intímnosti.

Nebezpečné olovo
Olovo je večné a my, ktorí žijeme dnes, máme v krvi
približne o 625-krát viac olova ako ľudia pred sto rokmi.
Množstvo olova v atmosfére rastie naďalej, ročne až o
stotisíc ton. A to úplne legálne – vďaka automobilom, ale aj
priemyselným aktivitám.

Kučeravé myšlienky
To, ako rýchlo mužom rastie brada, je čiastočne ovplyvnené
tým, ako často myslia na sex, pretože myšlienky na sex
vyvolávajú zvýšenú produkciu testosterónu.

Dôležitou súčasťou písania prác sú spôsoby citovania a parafrázovania použitých literárnych zdrojov. Na
základe čoho je potrebné zvoliť vhodný spôsob citácie,
a tiež postup pri citovaní?
Spôsoby citácie aj v jednom aj v druhom prípade sú rozpísané
v smerniciach. Ak by napriek tomu vznikali isté nejasnosti, tak pri záverečných prácach je poradcom školiteľ a pre
všetky práce je tiež nápomocná kniha Dušana Katuščáka –
Ako písať práce.

Podľa ktorej z metód by študenti mali vo svojich prácach
citovať? Ich výber závisí od jednotlivo od vyučujúcich
alebo od typu písomnej práce?
Spôsob citovania sa pri kontrole na študijnom oddelení
neskúma, kontrolujeme formálnu stránku záverečných
prác. Citovanie je už konkrétna záležitosť, ktorá sa rieši
medzi školiteľom a študentom. Pri seminárnych prácach o
spôsobe citovania rozhoduje príslušná katedra, kde sa práca
odovzdáva.

ZDROJ: podľa knihy Billa Brysona (Stručná histórie témeř
všeho)
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Fotoeseje Michala Kolibu

Z blata do... kaluže?

Verejnosťou a médiami otriasa škandál Piešťanskej nemocnice s predraženým CT a rapperom Egom v správnej rade.
Rapper, ktorý podal svoje vyjadrenie prostredníctvom vulgárneho videa sa stal nielen “hitom” internetu, ale aj
slovenského parlamentu. “Prečo práve on?” - pýtali sa opoziční poslanci... - asi treba mať veľké ego, keď sa dáte na
tak drahé CT.

S plným kufrom

Výročie pádu Berlínskeho múru, Nežnej revolúcie - začiatok “slobodnej” Európy. A Slovensko? Ako keby stále kráčalo
s plným kufrom červených manierov. Zdalo sa, že aj červená má svojú životnosť, no do kufra pribúdajú nové farby,
ktoré sa tvária modro, no myslia na červeno.
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