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Editoriál Nikola Kokiová

Šťastné, veselé a nekomerčné!
Neviem, ako ste na tom vy, ale mne sa už začína
chvieť hlas a do očí sa mi tlačia slzy, keď vidím
všetky tie svetielka, vločky jemne dopadajúce
na chodníky miest a cítim lásku, ktorá ku mne
vysielala vibrácie oveľa intenzívnejšie ako inokedy predtým. Sviatky radosti a štedrosti sú
tu. Samozrejme, aj sviatky pokoja by to mali
byť. Mali. Sú však? Plne obsadené parkoviská
pred nákupnými strediskami, zombie ľudia v
uličkách, ktorí hľadia len po výkladoch a plne
naloženými darčekovými taškami valcujú okoloidúcich či plačúce bankové konto. Aj toto sú
sprievodné znaky adventného času.
No tomu sa asi nikdy nevyhneme. Vianoce
sa nám spájajú s darčekmi a nezmeníme to.
Všetko chceme mať perfektné, chceme sa cítiť
komfortne a pohodlne, keď nadíde tá sviatočná
chvíľa. A robíme preto všetko. Otázkou však
je, ako sa vyrovnávame s mediálnymi znásilneniami Vianoc.Osobne ma
potešilo, že tento rok mobilní operátori, ale aj iné komerčné reťazce prišli
s vianočnými reklamami o čosi neskôr. Možno to bolo aj vďaka zime, ktorá
sa tiež neponáhľala. Možno to dokonca urobila naschvál. Médiá a obchodné
konglomeráty si zvykli prinášať nám Vianoce už v septembri a my sme si tak
na ne akosi zvykli. Až natoľko, že sme si ich nevšímali, keď konečne prišli.
Ja si sviatky kaziť nechcem. Jednoducho som všetok vianočný tovar a výzdobu odignorovala. Vianočnej atmosféry som sa nadýchla až prvú adventnú
nedeľu (no dobre, priznávam, darčeky už dávno mám. Ale nie preto, že musím, ale preto, že nepoznám väčšie šťastie ako tešiť tých, čo milujem. A nájsť
20 neprvoplánových darčekov predsa nie je žiadna sranda). A teraz si tento
čarovný čas vychutnávam. Hocikedy. Pri teplej šálke čaju, pri mihotavom
svetle sviečky na adventom venci aj v úsmeve mojich blízkych.
Nechcem poúčať, ale verte, že najkrajší vianočný dar je byť šťastný
s tými, ktorých milujete. Len o toto sa snažte. A tak prežijete krásne Vianoce.
Zaručene.
Ak aj vy chcete zastaviť a neponáhľať sa, vychutnať si adventný čas, možno
vám pomôžeme. V poslednom tohtosemestrálnom čísle vám opäť prinášame
ten správny mix zaujímavých tém. Zamerali sme sa na zahraničných študentov
našej univerzity, cestovali sme za veľkú mláku, kde to bolo naozaj zaujímavé
a podnetné. Ponúkneme vám pár tipov na kultúrne vyžitie sa a v závere sme
sa za vás opýtali, ako je to s prerušením štúdia.
A teraz už naozaj krásne a šťastné Vianoce, plné lásky a šťastia z blízkych.
Do Nového roka stúpte tou správnou nohou. Nech sa vám splnia všetky sny a
nech žijete život, s ktorým ste spokojní.
Praje celá redakcia

Za celú redakciu vám príjemné
čítanie praje

Nikola Kokiová
šéfredaktorka
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Poradili ako bojovať so stresom

Pulz rádio si zvolilo nové vedenie
Média KU Študenti pracujúci v Pulz rádiu si volili nové vedenie. Dvojročné
funkčné obdobie skončilo takmer všetkým vedúcim členom rádia okrem šéfky
spravodajstva Zuzany Budzákovej. Novým riaditeľom sa stal Róbert Brišák, bývalý
zvukový technik, ktorý pracuje v rádiu už päť rokov. Miroslava Siváková, ako vedúca slova, bude mať najbližšie dva roky na starosti koordinovanie moderátorov.
Vedúcim technikom a hudobným dramaturgom sa stal študent žurnalistiky Jakub
Fulla a za PR manažéra, ktorý má na starosti reklamu, bol zvolený Peter Luha.
„Ako novozvolený riaditeľ by som chcel, aby ľudia, ktorí v tomto rádiu pracujú,
brali svoju úlohu vážne a aby si uvedomili, že práve v takomto študentskom rádiu
môže začať ich kariéra,“ povedal nový riaditeľ Pulz rádia. Pulz rádio, ktoré je
každý rok oceňované na medzinárodnej súťažnej prehliadke tvorby internátnych
rozhlasových štúdií Radio ralley, si vyberá len takých zamestnancov, ktorí tvoria
jednotný a silný tím. „Chcel by som, aby študentov vysielanie bavilo a mali rádio
radi ako ja. Pevne verím, že aj ostatní vedúci, ktorých sme zvolili, mi budú nápomocní, a že si budeme navzájom pomáhať vo všetkých oblastiach,“ dodal Brišák.
(Petra Mikulajčíková)

Poradenské centrum „Stres je prirodzená reakcia
nášho organizmu”, touto vetou otvoril prednášku,
magister Juraj Holdoš. Podľa jeho slov, u každého
človeka sa prejavuje stres iným spôsobom. Ľudia pod
vplyvom stresu najskôr prežívajú poplach, neskôr
prejdu do fázy odolnosti a nakoniec sa dostanú až do
stavu vyčerpanosti. Majú zrýchlený dych, zrýchlené
reakcie alebo tiky. ,,Preto by sme so stresom mali
bojovať, či už dychovými cvičeniami alebo pozitívnym myslením. Nájsť si záľuby, ísť športovať alebo
si predstavovať situácie, ktoré náš čakajú tak, že
skončia kladným výsledkom”, dodal Holdoška. Pitie
alkoholu na stres nemá kladné účinky. Alkohol síce
stres rozpúšťa, ale je veľmi negatívny a nepôsobí dlhodobo. Nakoniec doporučil, že bojovať zo stresom
dá aj tým, že si budeme vedieť urobiť srandu sami
zo seba. Nie zosmiešňovať iných ľudí, ale vedieť
sa zabaviť sám na sebe. Poradenské centrum v
Ružomberku vzniklo v roku 2012 a poskytuje komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych
životných situáciách. (Bartošová Lenka)

Víťaza volieb Matúša Bystrianskeho podporil aj
bývalý rektor
Akademický senát Vo voľbách do Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bol spomedzi troch kandidátov zvolený študent
žurnalistiky Matúš Bystriansky. Vo voľbách porazil ďalších dvoch kandidátov
Samuela Štefana Mahúta a Jakuba Šveca. Voliť prišlo takmer 200 študentov. Víťaz
volieb zvolil nenásilnú kampaň bez plagátov a iného propagačného materiálu.
K voličom sa prihovoril v krátkom videu, kde uisťuje študentov o tom, že ich
myšlienky a nápady, ktoré môžu zlepšiť chod fakulty v ich prospech, sa bude
snažiť presadiť. „Keď som sa dozvedel, že som vyhral voľby, nemohol som tomu
uveriť, ale som veľmi šťastný, že ma študenti volili. Budem sa snažiť presadzovať
ich názory a myšlienky ako som povedal v predvolebnom videu,“ uviedol novozvolený senátor. Bystrianskeho podporil aj bývalý rektor Katolíckej univerzity v
Ružomberku Tadeusz Zasępa: „Už dlho nebol v akademickom senáte žurnalista.
Môžeme hovoriť o šťastí, pretože ako novinár sa vie zorientovať v situácii, vie
sa vyjadrovať a je vychovávaný tak, aby bol úprimný a konal len pre dobro univerzity ako celku.“ Matúš Bystriansky sa okrem člena Akademického senátu FF
KU stal aj členom Študentskej rady vysokých škôl za FF KU. V hlasovaní získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, porazeným bol opäť Samuel Štefan Mahút.
(Petra Mikulajčíková)
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foto: Matúš Bystriansky, Michal Koliba, pulzradio.ku.sk

Pútnici videli posvätné miesto aj plynové
komory
UPaC Stojíme v priestore kostola a nasávame atmosféru miesta, ktoré bolo
tak dôležité v živote veľkej osobnosti 20. storočia. Dnes je bazilika Obetovania
Najsvätejšej Panny Márie výnimočná pre celý katolícky svet. Hľadíme ponad
naše hlavy, kde sú medzi klenbami, oddeľujúcimi rôzne biblické obrazy, vypísané
názvy encyklík Jána Pavla II. Potichu spievame jeho obľúbenú pieseň „Pán
zastavil sa na brehu“ a pomaly prechádzame k historickej krstiteľnici. „Pápež Ján
Pavol II. mal veľmi rád mladých ľudí. Zverme mu aj my v tejto vzácnej chvíli svoje
prosby,“ vyzýva kňaz Jozef Žvanda asi päťdesiatku účastníkov zájazdu, ktorí si
prišli uctiť toto miesto. Je sobotné predpoludnie, kostol však rozhodne prázdnotou netrpí. Vychutnávame si tiež atmosféru historického námestia a sledujeme
tých, korí majú šťastie a čakajú na prehliadku rodného domu dnes už svätého
pápeža. Ochutnávame aj legendárne krémeše, o ktorých z rozprávania vieme, že
ich obľuboval aj malý Karol Wojtyla. „Je to vzácne a hodnotné miesto, z ktorého
sa dá načerpať veľa duchovných síl. Som rád, že som tu,“ povedal jeden z pútnikov, Peter. Aj tieto pocity sa umocňujú, keď po odbití desiatej hodiny začnú
zvony chrámu hrať pieseň, ktorú sme pred chvíľou v jeho útrobách sami spievali.
„Zlo plodí len ďalšie zlo a preto je odpustenie jediným spôsobom vyrovnania sa
s touto udalosťou,“ zdôrazňujeotec J. Žvanda počas sv. omše v kláštore karmelitánok, ktorú prežívame neďaleko tábora. „Posolstvo ktoré v nás môže tento výlet
zanechať je túžba po snahe byť civilizovanými prostredníkmi skutočnej lásky,
ktorá mení svet,“ dopĺňa už v autobuse cestou naspäť. (Adam Takáč)

V priestoroch Katolíckej univerzity zavládla vianočná atmosféra
Dobročinnosť
Vianočné obdobie zavládlo aj na
Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa 2. decembra konal druhý ročník vianočných trhov. Túto
udalosť zorganizovala na Filozofickej fakulte Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie
( SAŠAP). Študenti predávali vlastnoručne vyrobené
pohľadnice, sladké medovníky a iné výrobky. Výťažok
z tejto akcie poputuje do nízkoprahového centra Prerod v Ružomberku. Deti z tohto centra sa zúčastnili aj
na samotných trhoch, kde vyrábali náušnice a rôzne
drevené výrobky, ktoré následne predávali.„Teší ma,
že som mala možnosť zúčastniť sa a pomôcť, keď
viem, že je to na dobrú vec,“ vyjadrila sa študentka
psychológie.
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené
v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej
federácie združení študentov psychológie (EFPSA).
(Martina Veselovská)

Do literárnej súťaže o Jankovi Silanovi sa zapojilo len 30 študentov

Súťaže Koncom novembra sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Ružomberku
konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže
k 100. výročiu narodenia Janka Silana pod názvom ,,Slávme to spoločne 2014.“
Osem z desiatich náhodne opýtaných študentov však nevedelo, že sa na Katolíckej
univerzite konala umelecká súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť. Spropagovaná
bola v rádiu Lumen, v Pulz rádiu a v časopise Kuriér. Pozvánky sa rozosielali na
fakulty univerzít aj na sociálnu sieť. Napriek tomu sa do súťaže prihlásilo iba
30 študentov z Ružomberka a Košíc. ,,Možno je to tým, že na Katolíckej univerzite je veľmi veľa hodnotných akcií, a preto sa niekedy stáva, že sa vyhlásenie
nejakej súťaže stratí,“ povedala koordinátorka súťaže a členka literárnej poroty,
Silvia Kaščáková. ,,Nízku účasť mohla taktiež spôsobiť aj téma duchovno, ktorej
sa pravdepodobne študenti zľakli,“ dodala. Vzhľadom na počet prihlásených
študentov odborná porota nemohla práce kategorizovať. V literárnej časti súťaže
bol dokonca iba jeden víťaz. ,,Keď ma ocenili, tak som sa cítila taká osamotená, ale
zas na tróne je človek vždy sám,“ povedala víťazka Mária Bíla. Piati súťažiaci boli
ocenení čestným uznaním a knižným darom. Víťazkou výtvarnej časti sa stala externá študentka Magdaléna Basárová, ktorá sa vyhodnotenia súťaže nezúčastnila.
,,Na chodbách sa často menia rôzne letáky a tak sa dá ľahko prehliadnuť nejaká
zaujímavá príležitosť. Keby som sa o súťaži dozvedela skôr, určite by som sa
zapojila,“ povedala študentka Nikola. Súťaž trvala od prvého do šestnásteho októbra a mohli sa do nej zapojiť študenti vysokých škôl z celého Slovenska. Celú
akciu zastrešovala Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Farský úrad Važec a Klub Tomáša Munka. Súťaž sa uskutočnila v rámci kultúrneho
roka Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny. (Barbora Kubovová)
foto: Martin Križan, www.maticaroznava.sk, Anton Kulan
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Komentáre

Slovensko a svet

Kríza alebo zrkadlo?
Strážcovia
demokracie
Počas výročia pádu totalitného
režimu slovenské média nepriamo
skonštatovali, že je potrebné osláviť to
ďalšími demonštráciami.
Ako inak si vysvetliť, prečo tak horlivo prinášali pozvánky na protesty v Bratislave a v Košiciach, kým o proteste proti
návšteve Petra Porošenka na Slovensku
zaryto mlčali.
Je zaujímavé, aký veľký priestor v
médiách dostali organizátori protestov
proti korupcii a vláde Roberta Fica. Trojica opozičných politikov a bojovníkov za
demokraciu Hlina, Lipšic a Matovič vystupovali s horlivými prejavmi za pomoci
zástupcov slovenskej inteligencie nielen
v podobe hercov, ale svojich zástupcov
si tu našli aj športovci a katolícka cirkev.
Či tu boli skutočne z vlastnej iniciatívy
je otázne, hoci po vypočutí jednotlivých
prejavov to vyzeralo, že slovenská inteligencia sa zmohla len na bezduché filozofovanie bez štipky pointy. Školenie od
Lipšica by výrazne pomohlo nájsť hlavnú
myšlienku demonštrácií, pretože práve
on prednášal v uliciach Kyjeva počas
Euromajdanu.
Pomerne kvalitný marketing a
dostatočná propagácia protestov nedosiahla pozitívne výsledky. Matovič síce
tvrdí, že účasť presiahla číslo päťtisíc,
no viaceré zdroje potvrdzujú maximálne štyritisíc protestujúcich. Slovensko má približne päť a pol milióna
obyvateľov, a keď sa z takéhoto počtu
rozhodne demonštrovať proti korupcii
sotva päťtisíc ľudí, je trúfalé nazývať to
demonštráciou, lepšie by bolo pomenovanie míting.
Za pozornosť stojí čas konania.
Približne v rovnakom čase sa v Česku
a v Maďarsku konali demonštrácie,
znova proti politikom. Hoci hŕstka
demonštrantov požaduje odstup Fica,
Zemana a Orbána z rôznych príčin, jedno majú spoločné. Kritizovali zavedenie
sankcií voči Rusku a potvrdzujú záujem
o obchodné styky s ním. Fico vyhlásil, že
považuje sankcie za kontraproduktívne
a nezmyselné. Orbán vyjadril podporu
výstavbe Južného prúdu cez Maďarsko
napriek kritickému postoju Európskej
únie. Zeman podobne ako Fico označil
sankcie za zbytočné a upozorňuje na
zhoršenie vzťahov medzi krajinami.
Patrícia Víťazová
6 ZUMAG

Priam tragikomické účinkovanie Slovanu Bratislava v tohtosezónnej
Európskej lige ukázalo, že moderný európsky klubový futbal je od toho
nášho na míle ďaleko. A to vo všetkých ohľadoch.
JAKUB LIŠKA

H

rať Európsku ligu je motivujúce. „Chcem si užiť každý zápas
a dosiahnuť dobrý výsledok,“
povedal po žrebe stredopoliar
Slovana Erik Grendel. Dnes je však realita
iná.
Slovan je v Európskej lige štatistom.
Herne aj výsledkovo. Nadšené vyjadrenia
po vylosovaní skupiny s Hamšíkovým
SSC Neapol a Spartou Praha, ktoré mali
oživiť zašlú slávu niekdajších federálnych
derby, akosi vôbec nebrali do úvahy, že
aj švajčiarsky Young Boys Bern má svoju
kvalitu. Prehra 0:5 hneď v úvodnom zápase
Slovanistom ukázala, ako kruto sa mýlili. Do
odvety toho Slovanisti stihli viac než dosť.
Františka Straku na lavičke vystriedal Jozef
Chovanec, po štyroch zápasoch skóre 0:14,
v domácej súťaži ešte pred koncom jesene
viac prehier ako počas celej minulej sezóny.
To, že prvotným očakávaním hráčov aj
fanúšikov pred zápasmi skupinovej fázy
malo byť odohrať európske zápasy so cťou,
možno nie je prekvapením. Slovan nepatril
medzi favoritov na postup, veď bol losovaný až zo štvrtého výkonnostného koša.
Mužstvo možno prechádza hernou krízou
a rozdiel v európskych konfrontáciách je
preto až príliš priepastný. Kríza alebo nie,
nespochybniteľne sa ukázalo, že slovenský
a európsky klubový sú dve rozdielne dimenzie.
Problém nielen na ihrisku
Európska liga však poukázala na dve
ďalšie závažnejšie skutočnosti. Slovan na

ňu nemá nielen herne, ale ani materiálne.
A čo je najhoršie, ani mentálne. Ako inak
si vysvetliť, keď Juraj Halenár ako jeden z
kľúčových hráčov spustí verejnú kritiku
spoluhráčov, ktorou si proti sebe popudí
nielen kabínu, ale je fanúšikov žiadajúcich
jeho odchod?
A ako inak si vysvetliť, že Richard
Lásik ako profesionálny futbalista so
skúsenosťami zo zahraničia má okrem
zápasových povinností aj nadrámcové –
vysvetľovať svoju účasť v škandále juniorských reprezentantov.
Azda najväčšou stopou, ktorú Slovan v
tohtoročnej Európskej lige nechá, je okrem
rekordne negatívneho skóre blamáž pri
domácom zápase so Spartou, pri ktorej sa
v plnej nahote ukázalo, v akých hanebných
podmienkach môže hrať majster svojej krajiny. Nedostatky Tehelného poľa a potreba
nového štadióna sú už legendárnym evergreenom. Evergreenom, na ktorý úderne
poukázali nielen výtržnosti fanúšikov v zápase so Spartou Praha.
Posmešné video švajčiarskeho reportéra pred záverečným domácim zápasom
bolo posledným klincom do rakvy s potupnou reprezentáciou slovenského majstra v pohárovej Európe, ale zároveň dotvorilo posledný dielik zrkadla, v ktorom
sa v súčasnosti odráža náš klubový futbal.
V sumáre tiež vypovedalo, že pre dôstojnú
reprezentáciu sa toho musí zmeniť oveľa
viac, ako len nájsť východisko z hernej
krízy.

foto: Michal Koliba, TASR/AP

Sexuálnu výchovu treba, ale
v správnej forme

(Ne)pochopená
Nežná revolúcia

Aktuálne niet na internete a sociálnych sieťach diskutovanejšieho príspevku ako je ten o Mojej prvej knižke o sexe, určenej pre deti do šesť rokov.
Mnohí rodičia i široká verejnosť je pobúrená.

Sedemnásteho novembra sme si pripomenuli štvrťstoročnicu od Nežnej
revolúcie. S udalosťou, ktorí mnohí
označujú v boji za slobodu a demokraciu
ako prelomovú, sa mnohí nestotožnili.
Tvrdí to aspoň prieskum agentúry
Median, ktorý si dala vypracovať RTVS.
Zistilo sa, že až 70 percent Slovákov sa
nestotožňuje s vývojom po roku 1989,
lepšie povedané, sú z neho sklamaní. Vypovedá tento výsledok vôbec o niečom?
Myslím si, že nie je žiadnym veľkým
prekvapením a skrýva sa v ňom oveľa
viac než holý fakt. Je v ňom totiž nechuť
väčšiny národa so situáciou, ktorá momentálne v našej republike vládne.
Korupcia, vysoká nezamestnanosť,
obrovské regionálne rozdiely, vládnuci
oligarchovia, ktorý sa skrývajú sa za
politické strany. Väčšina národa to vníma
ako daň za revolúciu, ktorá sa odohrala
v roku 1989. Lenže mnohí už zabudli,
alebo sa vôbec nezaujímali o odkaz
tejto spoločensko-politickej zmeny. Na
pódiách sme si nielen sľúbili lásku, ale
aj pravdu, rovnosť šancí, ohľaduplnosť,
čestnosť, férovosť, solidárnosť, či tak
často spomínanú slobodu. Ako sú na tom
tieto hodnoty v našej spoločnosti dnes?
Nie na práve najlepšej úrovni, inak by sa
nehovorilo o toľkých negatívach.
Lenže druhá strana mince ukazuje
pravú podstatu nášho problému. My sme
totiž podstatu slobody ani po štvrťstoročí
nepochopili. Sloboda nie je anarchia,
nie je svojvôľa. Musí mať isté mantinely,
za ktoré sa nemôže ísť. Hoci si dav ľudí
v novembrových uliciach niečo sľúbil,
národ to neprijal za svoje. Prezentované
hodnoty nepovažoval za základ nového
systému.
Chcel zmenu – rýchlu, viditeľnú a bez
obety. Lenže každý prevrat potrebuje
istú obetu, a tá bola v Nežnej revolúcií
nedostatočná. Doteraz sa predsa neodsúdili zločiny spáchané komunistickým
režimom, vraj sú už premlčané. Ani tí, čo
viedli odboj proti totalitnému režimu nie
sú na výslní. Jednoducho sme si mysleli,
že po vyslovení „ahoj Európa“ to príde
samo. Staneme sa lepšími, svetovejšími
a demokratickejšími. Zabudlo sa ale na
to podstatné: aby si najprv každý urobil
poriadok pred svojou záhradou, prijal
a pochopil skutočné hodnoty demokracie a slobody. U nás k tomu doteraz, žiaľ,
nedošlo. Možno práve preto tých 70 percent.

NIKOLA KOKIOVÁ

K

nižka veľmi detailne zachytáva pohlavný styk, opisuje
pohlavné orgány a operuje s
pojmami ako sú orgazmus či
kondóm. Na tom by nebolo nič zlé, keby
bola určená pre vyššiu vekovú skupinu.
No v tomto prípade došlo aj k niekoľkým
prípadom, kedy bolo pedagógom v materských škôlkach odporúčané, aby knihu
používali ako učebnú pomôcku. Podobný
prípad nachádzame i v Nórsku, kde sa do
škôl dostal pracovný zošit, kde na sa na
holej kreslenej postavičke, ktorá mierila
svoj ejakulát na slona, učili deti písmeno E
– ako ejakulácia.
Niet pochýb, že v dnešnej dobe, keď
médiá bezuzdne propagujú v svojich obsahoch nahotu a pohlavný styk, je sexuálna
výchova viac ako potrebná. Maloleté dieťa
sa prostredníctvom médií dostáva k mylným predstavám o sexuálnom živote – sex
je zobrazovaný väčšinou ako voľnočasová
nezáväzná zábava. O ochranných prostriedkoch nemôže byť ani reči. A tak rastie počet
maloletých tehotných dievčat, infekčných
chorôb a naopak, ubúda oficiálnych zväzkov, rovnako sa znižuje aj veková hranica,
kedy dochádza k prvému pohlavnému
styku.
Boj proti sexuálnym stereotypom
Keď sa vrátime späť k spomínanej publikácii, narazíme na popisok, ktorý deťom

foto: Michal Koliba

vysvetľuje, že ľudia musia pri pohlavnom
styku dosiahnuť orgazmus. Ak toto učíme
už tak maloleté dieťa, niet sa potom čo
čudovať, keď v dospelosti trpíme depresiami a navštevujeme sexuológa, keďže
orgazmus nedosiahneme pri každom milovaní. Zvlášť u žien je táto téma veľmi citlivá.
Takéto tvrdenia môžu neskôr navodiť pocit
hanby a menejcennosti, čo však vôbec nie
je na mieste.
Učiť o sexe áno, ale určite nie takýmito
obrázkami s uvedenými popiskami a pre
tak malú vekovú kategóriu. Deti v škôlke by
si mali v prvom rade osvojiť základné sociálne návyky, a nie lámať si hlavu nad tým,
ako fungujú ich pohlavné orgány. To však
neznamená, že by sme ich mali učiť hanbiť
sa za svoje telo a prirodzenú nahotu. Ani to,
že by sme im mali odopierať odpoveď, keď
sa k tejto téme sami dostanú a chcú získať
od rodičov odpoveď. No nanucovať to
všetkým deťom bez rozdielu nie je správne.
Zamerať by sme sa mali skôr na riziká
spojené s pohlavným stykom a na odbúravanie sexuálnych stereotypov, kedy
je žena chápaná ako submisívna a chlap
ako vodca, ktorý si môže dovoliť všetko.
Momentálne totiž podľa prieskumov predstavám tínedžerov, ale aj dospelých osôb
dominuje zaužívaný obraz, že žena je len
objekt určený pre mužské potešenie. V tom
spočíva základný rozpor dnešnej doby a
sexuálnych vzťahov.

Jozef Gruchalák
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Majú inú farbu pleti,
pochádzajú z rôznych
kútov sveta a napriek
tomu s nimi máme
všetci niečo spoločné –
sme študentmi
Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Anaida
Novikas a Eleanora Litvinenko nás zoznámia s
Turkménskom. Ukrajinka Tetiana Maliuchenko
nám povie, čo si myslí
o nepokojoch na Ukrajine. A Jean Colin Dora
z Haiti nám bonzne,
čo ho na Slovenkách
prekvapilo.

Miro Gejdoš, Miriama Rybovičová

8 ZUMAG
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študenti KU
Anaida Novikas a Eleanora Litvinenko
Anaida Novikas a Eleanora Litvinenko sú študentkami Pedagogickej fakulty KU a pochádzajú z Turkménska.
Hneď na začiatku nášho rozhovoru sa však dozvedám, že ich skutočný pôvod je trošku komplikovanejší. So
slovenčinou pritom nemajú najmenší problém.

A

naidin otec pochádza z Litvy
a mama má arménsky pôvod.
Zoznámili sa síce v Turkménsku, ale Anaida sa narodila na
Slovensku. „Môj otec bol sovietsky vojak a
na Slovensko prišiel na dovolenku po pôsobení v Afganistane. Zobral so sebou aj moju
mamu,“ vysvetľuje študentka hry na klavír,
ktorá je na Katolíckej univerzite už štyry
roky. Vzápätí s úsmevom dodáva, že jej otec
tu predával francúzsku kozmetiku, o ktorú
nemali turkménske ženy, prevažne moslimky, záujem.
Zaujímavý pôvod má aj Eleonora. Jej
starý otec z maminej strany bol Armén,
stará mama ukrajinská Židovka a otec Rus.
Aby toho nebolo málo, prezradila, že sa
narodila v Uzbekistane. „Netuším, po kom
z nich mám takú snedú pleť,“ odpovedá so
smiechom. Keby sme to chceli zhrnúť, mohli by sme povedať, že Anaida aj Ela majú sovietsky pôvod.
Hovoria po rusky, preto majú menej
možností
Vzájomne sa spoznali v jedinom katolíckom
kostole, ktorý sa v ich krajine nachádza a
navštevuje ho asi dvesto veriacich z celej krajiny. „Ja bývam v hlavnom meste Ašchabade,
neďaleko sú iránske hory a hranice,“ hovorí
Ela, ktorá už tri roky študuje v Ružomberku
ruštinu a taliančinu. „Moje mesto Mary má
asi stodvadsaťtisíc obyvateľov a je oázou v
púšti Karakum,“ dopĺňa Anaiada. Hoci až
80 % ich šesťmiliónovej krajiny (desaťkrát
väčšej ako Slovensko) zaberá púšť, s
prekvapením sa dozvedám, že jej obyvatelia nemusia platiť za plyn, elektrinu a ani
vodu. Poplatky za prenájom sú len veľmi
nízke.
„Po skončení desaťročnej školy som
pracovala v luxusnom hoteli v hlavnom
meste. Zarábala som dvestopäťdesiat dolárov mesačne, čo je priemer,“ prezrádza
Ela. „Mám ruské priezvisko, skončila som
ruskú školu a turkménčinu neovládam,
tým pádom patrím medzi množstvo rusky
hovoriacich obyvateľov, ktorí nemajú také
možnosti ako originálni Turkménci. Preto
som sa nedostala ani na univerzitu.“ Dodáva, že možným riešením okrem vycestova-

foto: archív Anaidy Novikas

nia je získanie turkménskeho priezviska
sobášom. „Turkmén si vezme len Turkménku. Keby si aj chcel vziať iné dievča, rodina
by s tým nesúhlasila. Ale aj tu existuje veľká
láska a výnimky.“

Vláda im zakázala Facebook aj Youtube
Anaida chodila na konzervatórium a po jeho
skončení sa prostredníctvom slovenských
misionárov dozvedela o možnosti študovať
na KU. „Vybaviť všetky papiere bolo nesmierne náročné. Bez víz nemôžeme cestovať
nikde, ani do susedného Uzbekistanu, kde je
slovenská ambasáda. Potrebovala som veľa
rôznych potvrdení a dokopy mi to trvalo pol
roka, kým som sa dostala sem,“ spomína si
a vzápätí hovorí o obrovskej byrokracii a
úplatkárstve, ktoré v ich krajine začína už
v škôlke. „Oficiálne máme demokraciu, ale
v skutočnosti všetko riadi jeden človek –
prezident,“ dodáva. Ela sa pridáva a hovorí
o tom, že štát všetko kontroluje. Nemajú Facebook, Twitter či Youtube, ale len vládou
schválené ruské náhrady.
Obidve priznávajú, že pred príchodom
vedeli o Slovensku len to, že je katolícke a
je v Európskej únii. Teraz o ňom vedia podstatne viac a môžu ho porovnávať. „Muži
sa tu správajú k ženám inak ako u nás. Keď
sa Turkménovi páči dievča, urobí z nej
centrum pozornosti a všemožne sa usiluje
získať jeho priazeň. Tu nám to pripadá tak,
ako keby muži čakali na prvý krok ženy,“
zhodli sa. Po pár vetách však priznávajú, že
po svadbe je to často inak. Muž je absolút-

nou autoritou a žena sa mu musí podrobiť.
„Existujú aj moderní muži, ktorí sa tak
nesprávajú. V podstate si však myslím, že
emancipácia žien nie je ideálnym riešením.
Žena má poznať svoju úlohu a muža
rešpektovať ako hlavu rodiny. Kvôli emancipácii stratilo veľa dnešných mužov svoje
prirodzené miesto. Nevedia sa zaradiť,“ vyslovuje svoj názor na vzťahy Anaida.
„Slováci sú najviac odlišní v tom, že na
všetko nadávajú. Chcú mať všetko a s ničím
nie sú spokojní. Naši ľudia sú chudobnejší,
ale šťastnejší. Majú iné hodnoty, aj keď to
možno súvisí s ich nevedomosťou,“ dopĺňa
Ela.
Chcú, aby ich deti mali viac možností
Meníme tému a pýtam sa na predstavu
ich budúcnosti po vyštudovaní. „Rada by
som zostala v Európe a našla si tu prácu
ako učiteľka na základnej umeleckej škole.
Chcem tu zostať hlavne preto, aby moje
deti mali viac možností,“ zamýšľa sa Anaida,
ktorá už teraz učí niekoľko hodín v týždni
žiakov základných škôl hrať na klavíri.
Automaticky sa vynára otázka, či im nechýba domov a rodina. Svorne odpovedajú,
že áno, lebo do Turkménska chodia iba cez
letné prázdniny. „Častejšie sa nám nedá,
lebo letenka je drahá, ale už sme si na to
zvykli,“ poznamenáva s úsmevom Ela. Na
nudu či samotu sa nemôže sťažovať ani
jedna. Nielenže ich zamestnáva štúdium v
cudzej reči, ale od svojho príchodu si našli
množstvo priateľov.

Anaida Novikas (v červenom)
a Eleanora Litvinenko (so
šatkou) si na pôde univerzity
našli mnoho priateľov.
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Tetiana Maliuchenko: “Snažila som sa
pomôcť, neostať len ďaleko”
Tetiana Maliuchenko je dvadsaťdvaročná študentka z Kyjeva, ktorá sa rozhodla študovať na Slovensku a chce
byť doktorkou. Od utrpenia nevinných neutiekla, ale snažila sa pomôcť.
Na Slovensku si už druhý rok. Ako
vnímaš našu krajinu?
Prišla som z ďaleka, z úplne iného prostredia a iných životných podmienok. Slovensko bolo pre mňa ako prázdny list papiera.
Veľmi sa mi tu páči, pretože Ukrajina je
rýchla, ľudia sú nepokojní, stále niečo robia,
sú v pohybe. Veľa zvukov, veľa áut, veľa ľudí.
Tu, na Slovensku, je pokoj, pekná príroda,
fajn vzduch, pokojní a usmievaví ľudia.
Podmienky na učenie sú tu pre mňa oveľa
lepšie.

Aký bol tvoj život pred odchodom?
Podobný a skvelý. Mám najlepších rodičov
na svete, mala som pohodlný domov, dobrých priateľov a štúdium na najlepšej
univerzite na Ukrajine. Študovala som
sociológiu, sociálnu prácu, psychológiu,
filozofiu. To všetko bolo mojím „koníčkom
pre dušu“. Mala som málo voľného času a
veľa príležitostí. Cestovala som do iných
krajín, chcela som spoznať svet a všetko
vidieť. Hľadala som svoje miesto vo svete a
inšpiráciu.

Čo si vtedy chcela dosiahnuť?
V tom čase som mala len dve najväčšie priania – písať a pomáhať ľuďom. Zrazu som si
uvedomila, že nerobím ani jedno, ani druhé.
A ak by mi niekto pred pár rokmi povedal,
že budem zbierať príbehy a bez váhania
cestovať do inej krajiny, aby som tam žila,
vôbec by som tomu neuverila.
Čo ťa inšpirovalo navštíviť Slovensko?
O Slovensku som toho vedela len veľmi
málo. Možno to bolo práve to. Prvé mesto,
ktoré som navštívila, bola Bratislava. Páčila
sa mi, ale bola veľmi podobná Kyjevu. Preto
som sa tam dlhšie nezdržala a cestovala
som do Košíc. Vo vlaku som stretla babičku.
Usmievala sa na mňa a vyzerala krásne. Za
ňou sa črtal veľký turistický batoh. Tá nádherná žena, mi povedala všetko o svojej
krajine. Rozprávala mi o horách, o prírode,
o ľuďoch. Opýtala som sa jej: „Čo musím
na Slovensku vidieť, aké miesta, aby som
pochopila túto krajinu?“ Žena sa usmiala
a povedala: „Musíš tu ostať na dlhší čas,
potom pochopíš krajinu v plnej kráse.“
Tá žena vo vlaku ťa presvedčila aby si
svoju návštevu predĺžila?
Áno. Chcela som nájsť miesto, kde budem žiť. A tým miestom sa stalo mesto
Ružomberok. Od prvého okamihu, keď som
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prišla do tohto mesta, som sa doň zamilovala. Bol to úplný, malý, tichý, pokojný, čistý
opak Kyjeva. Ale to, čo ma dostalo najviac,
boli hory.

Ale ty si tu ostala oveľa dlhší čas. Prečo?
Potrebovala som inšpiráciu, ktorú som
čiastočne mala, ale nemala som cieľ. No
ten prišiel úplne sám. Prechádzala som
cez mesto a dozvedela som sa o univerzite. Zistila som, že sa tu dá študovať
ošetrovateľstvo. Veľmi rýchlo som pochopila, že si tu môžem splniť svoj najväčší
sen – pomáhať ľuďom. Niekoľko rokov
som pracovala ako dobrovoľníčka s deťmi
v onkologickom centre. Chcela by som mať
nielen psychologické vzdelanie, ale aj zdravotnícke, aby som mohla kvalitne pomáhať
ľuďom.
Kde pracujú tvoji rodičia? Čo na to hovorili ?
Veľmi sa báli, ale dôverovali mi. Urobili
všetko preto, som mohla študovať na
Slovenku. Môj otec je vojak a moja mama je
manažérka vojenského časopisu.

Čo bude potom, keď doštuduješ?
Každý deň sa niečo mení, ale chcela by som
študovať medicínu. Moja babička je doktorka a nevidím dôvod, prečo by som ňou
nemohla byť aj ja.
Chcela by si tu ostať žiť?
Možno áno. Asi som ešte nenašla také miesto, kde by som chcela žiť. Ale Slovensko
mám veľmi rada.

V čase vypuknutia nepokojov na Ukrajine si bola na Slovensku. Čo sa zmenilo
po tvojom návrate domov?
Zmenilo sa veľa vecí. Ľudia boli iní. Pomáhali si v ťažkých situáciách, robili niečo pre
svoj štát a lepší život. Bola to úplná zmena,
pretože ľudia rozmýšľali o svete inak a vedeli, čo chcú vo svojom štáte. Bolo to pre mňa
niečo nové a divné, ale zároveň príjemné.
Nemyslím tým tie boje, ale zmýšľanie tých
ľudí. Keď vidíš, ako mále dieťa pomáha nejakému vojakovi, je to neuveriteľné. Dokazuje to, že ľudia ešte majú niečo vo svojom
vnútri.
Dotkla sa táto situácia priamo teba a
tvojej rodiny?
Áno. Môj otec je vojak a moja stará mama
doktorka. Moji kamaráti sú teraz tam a bo-

jujú s ruskými vojakmi za náš štát. Stále
som z toho nervózna. V noci nespím, lebo
viem, že sú tam a bojujú. Bojím sa volať
domov. Mám strach, že sa dozviem zlú správu, že sa stalo niečo môjmu otcovi, kamarátom. Keď som bola na Ukrajine, chodila
som do nemocníc a snažila som sa pomôcť
a neostať len ďaleko.
Sú tvoji rodičia radi, že teraz študuješ na
Slovensku a nie si na Ukrajine?
Teraz keď tam vládne nepokoj, moji rodičia
chcú, aby som bola v pokoji a bezpečí. Sú
veľmi radi, že tu študujem. Každý rodič chce
pre svoje dieťa to najlepšie.
Aký je tvoj názor na rozdelenie Krymu?
Myslím si, že Krym má patriť Ukrajine. Kto
aspoň trochu pozná našu históriu, vie, že to
tak bolo stále. Na Kryme žije moja rodina.
Nemajú peniaze, nemajú čo jesť a piť. Život
Krymu bol oveľa lepší predtým ako je teraz.
Ľudia sa tam trápia a nemajú slobodu, život,
nemajú nič.
Sú všetky informácie, ktoré sa píšu v
ukrajinských novinách pravdivé?
Teraz už áno. Ale predtým, keď to všetko
vypuklo, nebolo pravdy ani spravodlivosti.
foto: archív Tetiany Maliuchenko

Jean Colin Dora
Colin je dvadsaťpäťročný Haiťan z osemtisícového mesta Fond-des-Blancs. Colina a jeho šiestich bratov vychovali rodičia v kresťanskom duchu. Ich otec je totiž evanjelický farár a riaditeľ miestnej školy. V meste patrí
medzi najznámejšie osoby.

V

o svojej krajine sa Colin stretol
s mnohými cudzincami. Niektorí prichádzali ako turisti, iní za
prácou či poslaním. Bola medzi
nimi aj rehoľná sestra zo Slovenska, ktorú
Colinova rodina zaujala natoľko, že o nej
napísala článok. Bol najmä o tom, ako táto
rodina pomáha deťom získať vzdelanie.
Článok si prečítal aj jeden človek zo Žiliny,
ktorého meno Colin nechcel spomínať. Tak
veľmi ho zaujal, že sa s rodinou evanjelického farára na Haiti rozhodol spojiť cez internet. Začalo vznikať virtuálne priateľstvo.
Zemetrasenie mu zničilo školu
V roku 2010 postihlo ostrovný štát Haiti
zemetrasenie. Doteraz sa nikomu presne
nepodarilo spočítať, koľko ľudí pri ňom
zahynulo, ale odhaduje sa, že približne
pol milióna z dvanástich. Colinovej rodine
okamžite písal žilinský priateľ, či sú všetci
v poriadku a či nepotrebujú nejaké peniaze
na jedlo alebo oblečenie. Našťastie na tom
neboli tak zle. Dom im zostal stáť, takže
mali všetky základné veci. Horšie to bolo
so školou v hlavnom meste Port of Prince.
Množstvo škôl skončilo v troskách a v tých,
ktoré zemetrasenie nezničilo, nemal kto
učiť, lebo veľa učiteľov bolo mŕtvych, nezvestných alebo zranených.
Žilinský priateľ sa rozhodol, že Colinovi
a jeho bratom pomôže doštudovať. Prišiel

na Katolícku univerzitu do Ružomberka
a kompetentným ľuďom vysvetlil ich
situáciu. Netrvalo dlho a veci sa pohli. Teda
aspoň na Slovensku. Na Haiti to bolo horšie.
Colin potreboval víza. Najbližšia slovenská
ambasáda však bola na Kube. Prišli dlhé
mesiace plné papierovania a byrokracie.
Takmer po roku sa Colinovi spolu s jedným bratom podarilo konečne pricestovať
do Ružomberka a začať študovať. Bolo to
v januári 2011. Cestu a všetko potrebné
im zaplatil brat, ktorý už dlhšie žije vo
Francúzsku a pracuje ako manažér.
Bol zhrozený, koľko Sloveniek fajčí
Colin si myslel, že to tu bude ťažké. Vedel, že
Slovensko existuje niekde v Európe, ale nič
viac. Nevedel, aká je tu kultúra, ale vedel, že
medzi belochmi je veľa rasistov, preto sa na
to pripravoval.
Realita ho prekvapila. Nestretol sa
so žiadnym rasizmom ani ničím iným, čo
by v ňom vyvolávalo zlé pocity. Každý ho
chcel spoznať, stať sa jeho kamarátom a
nejako mu pomôcť. Lenže začal študovať
manažment v Poprade a každý deň
cestovať vlakom, v ktorom stretával väčší
mix ľudí ako v Ružomberku. Trvalo rok,
kým sa pri cestovaní do školy stretol s rozumovo obmedzenými jedincami, ktorým
nebolo príjemné, aby s nimi zdieľal kupé
alebo sedačku. Takéto správanie pokladal

Jean Colin, pozná Liptov lepšie
ako niektorí domáci. Pozrel sa
naň aj z helikoptéry.

foto: archív Jeana Colina Dora

za následok nedostatočného vzdelania. Na
univerzite sa za celé tri roky s ničím podobným nestretol. To ho milo prekvapilo.
Na druhej strane ho najviac šokovalo,
koľko ľudí, a najmä dievčat, tu fajčí. Vo svojej krajine bol zvyknutý na to, že pitie alkoholu a fajčenie je doménou starých ľudí.
Mladých, ktorí fajčia, pokladajú na Haiti za
zlých a nebezpečných. Hlavne dievčatá s
cigaretami v ústach dostávajú tie najhoršie
pomenovania. Po istom čase napokon pochopil, že slovenská kultúra je v tejto oblasti
podstatne odlišná a to, že niekto fajčí, automaticky neznamená, že je vagabund. Colina
prekvapilo aj to, že videl na ulici páry, ktoré
sa bozkávali. V jeho rodnom meste si to
všetci nechávajú na doma. Paradoxom je,
že ešte donedávna bol zvyknutý na to, že
po svojom ostrovnom štáte môže jazdiť na
aute pod vplyvom alkoholu a nikomu sa to
nebude zdať zvláštne. Zákaz šoférovania
s pivom v ruke prišiel do jeho krajiny len
pred niekoľkými rokmi.
Rodina nebola pokope osem rokov
Prvý rok študoval Colin podľa individuálneho plánu v angličtine, neskôr sa naučil po
slovensky a stal sa klasickým študentom.
Okrem rodnej kreolčiny ovláda ešte aj
bezchybnú
francúzštinu.
Precestoval
pomerne veľa európskych krajín, ale aj Slovensko. Vďaka svojej otvorenej a priateľskej
povahe si hneď našiel veľa kamarátov a
dokonca aj priateľku. O tom, že sa má na
Slovensku dobre, svedčí aj 13 kilogramov,
ktoré tu za tri roky pribral. Ale nebolo to z
halušiek. Aj keď si jedlo veľmi váži, keď si
spomenie, ako ich jedol prvýkrát, smeje sa.
Z nášho jedla si jednoznačne najviac obľúbil
rezeň so zemiakovým šalátom.
Keď Colin doštuduje, rád by odišiel
niekde do zahraničia. Spolieha sa na vyššie
riadenie, preto je pripravený aj na možnosť,
že zostane na Slovensku, alebo sa vráti na
Haiti a splní si svoj detský sen stať sa prezidentom. Nech už sa rozhodne akokoľvek,
ak sa domov vráti s vysokoškolským diplomom z Európskej únie, prácu si nájde
okamžite. Ešte však vôbec netuší, kedy sa
znova dostane domov. Naposledy tam bol
pred troma rokmi, pričom jeho veľká rodina sedela pokope za jedným stolom niekedy
pred ôsmimi rokmi. Colin má na Slovensku
dvoch bratov, Ďalší žije vo Francúzku, jeden
v Atlante a zvyšní dvaja na Haiti.
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Veľký americký sen,
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foto: Dominika Spodniaková

alebo ako sa žije v Kalifornii
Zakuklené hlboko v lacných spacákoch ležíme na matracoch v malej stiesnenej obývačko-kancelárii nášho
Godzone domu. Tmu prerážajú len nepravidelné farebné fleše z obrazovky, na ktorej sa premieta nesúrodá zmes
fotografií a spomienok. A undergroundové zvuky McMillanovho Borderlandu, z ktorého som si v Amerike kúpila
rovno dva kusy.
DOMINIKA SPODNIAKOVÁ

N

aposledy sme sa takto stretli
viac ako pred pol rokom. Vtedy
mala prespávačka celkom iný
nádych. Bola to noc veľkých
rozhodnutí, veľkých ÁNO – noc, kedy sa sen
priblížil dostatočne blízko na to, aby sme
sa ho mohli dotknúť. Pamätám si to celkom
presne.
Sedeli sme vtedy na posteli opreté o
stenu a oduševnene sme browsovali všetky
letecké spoločnosti na svete, do smartfónov
sme sťahovali všetky možné aj nemožné aplikácie, ktoré by sa nám mohli zísť. Od Viberu (keď zistíte, koľko stojí minúta roamingu, poviete si: „Vďaka Bohu za Viber,“ a
túžite si podať ruku s tým, kto ho vymyslel)
cez všetky druhy a typy navigácií až po konverter metrických a termických jednotiek.
Výsledkom prebdenej noci neboli len kruhy
pod očami, ale najmä zabookované letenky
do San Francisca, prenajatý dom s palmou,
terasou a grilom, asi miliarda rozpísaných
správ s našimi americkými kamarátmi a o
pár dosť sto euro ľahšie bankové účty.
Osobne si myslím, že presne to ráno,
keď sme hľadeli na obrazovky počítačov,
na letenky a fotky nášho amerického domu,
keď dievčatá začali vyberať kurzy do školy
– presne to ráno bolo momentom, kedy sme
si uvedomili, že tam naozaj ideme. Že sen o
tom, ako pôjde päť kamarátok dovolenkovať
do Kalifornie, o tom, ako navštívia Bethel
Church – spoločenstvo, ktoré v určitom
ohľade zmenilo smerovanie ich životov, sen,
ktorý sa zdal byť až ultimátne nereálnym,
sa odrazu stával skutočnosťou.
Newyorské letiská a americké lety
Do San Francisca sme leteli cez New
York. Newyorkské letisko je z môjho
pohľadu charakteristické pár vecami.
Smradom z fastoodov, ktorý vám po
čase prepáli čuchové senzory tak, že už
necítite absolútne nič. Veľkosťou, ktorá je
porovnateľná s veľkosťou menšieho slovenského mesta. Železničnou sieťou prepravujúcou ľudí z jedného gate-u na druhý, ktorá
je porovnateľná so sieťou Zvolen-VrútkyŠurany.
Aby to však nevyzeralo len ako bohapustý prvoplánový hejt na letiská, musím
povedať, že som vďaka nim prišla na jednu
prekvapivú teóriu. Na letiskách sa nemôžete
stratiť. Ani keď veľmi chcete. Skrátka, je to

foto: Dominika Spodniaková

V provizórnom Godzone “dome”.

smerovačkami, strážnikmi a turniketmi vymyslené tak, že sa stratiť nemôžete. Za to
by som dala svetovým letiskám deväť bodov z desiatich (jeden si ešte nechám na
prípadné vylepšenia).
V lietadle sme sa odhodlali na našu prvú
americkú colu. Pripravovali nás na hocičo,
ale obávam sa, že na toto sa pripraviť
nedalo. A tak sme vysoko nad hnedými
vrchmi Sierra Madre a nad milionárskymi
umelými ostrovmi a neighbourhoodovými
usadlosťami pili niečo, čo sa síce volalo CocaCola, ale v skutočnosti to chutilo ako sirup s extra sirupom a extra cukrom. Po čase
sme si povedali, že tadiaľto cesta nevedie a
dali sme si biele kalifornské. Na vlastnom
tele sme tak pochopili fyzikálne zákony
a to, čo s človekom robí vo výške 17 000
metrov nad morom hoci len deci vína.

Divoká jazda v San Franciscu
San Francisco nás privítalo výnimočným
výhľadom na Golden Gate, na všetky miliardárske štvrte s bazénmi a na filmové
štúdiá, ktoré sa v meste pod nami nepravidelne striedali so zelenými parkmi a obytnými zónami. Asi na tri dni sme sa v San
Franciscu infiltrovali do mega veľkého
domu nášho kamaráta Hudsona. Zistili sme,
že Tour de Francisco nie je výlet na jeden
deň a už vôbec nie výlet autom, pretože
nemáte šancu niekde zaparkovať. Ak aj áno,
parkovné sa pohybuje miliardu kilometrov
za hranicou únosnosti. Takže sme absolvovali len prvé almond latte choco frapuchina
a prvé skomolené mená na pohároch, Taco

Bell´s, Golden Gate a neuveriteľnú vyhliadku, na ktorej tak fúka, že máte pocit, že vás
vietor zhodí z toho útesu dolu.
Po dvoch dňoch sme sa vydali na dlhú
cestu do Reddingu. Je to asi sedemdesiattisícové mesto na severe Kalifornie na úpätí
vrchu Mt. Shasta. Výnimočné nie je vlastne
takmer ničím, len vysokou mierou kriminality, dílermi na každom rohu, najväčšími
slnečnými hodinami na svete a približne
trojtisícovým kresťanským spoločenstvom,
ktoré bolo v Amerike našou cieľovou destináciou.

Americké jedlo – tak aké naozaj je?
V Reddingu sme mali k dispozícii asi deväť
plnotučných
voľných
dovolenkových
týždňov. Tento časový údaj by sám o sebe
v kombinácii s piatimi dievčatami stačil na
napísanie celej novely. Na čas sme sa stali
Američankami. Schválne. Jedli sme len americké jedlo. Hneď na úvod sme spravili fatálnu chybu: Carl´s Junior! Áno, je tradične
americký; áno, dáva veľké porcie a áno, je
ultra lacný. Nie, nie je jedlý. K celej kauze
môžem povedať len: „Vážme si slovenský
mekáč!“. Táto skúsenosť ma naučila, že fasfood v USA chutí ako presladená vianočka
s rezňom ponoreným do oleja. Oficiálne je
karcinogénny a tabule na dverách vás na to
upozorňujú.
Všetko je maximálne prechutené a
presladené. Dokonca aj tečúca voda z vodovodu je sladká. Bez srandy. A pripravte
sa, že korenie z čipsov budete dávať dolu
servítkou. Na obranu tučných Američanov
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svetom sám pre seba. Keď by ste v USA nemali čo robiť, párkrát sa v ňom dobrovoľne
stratiť nie je až tak na zahodenie.

Nádherná scenéria historického
Krku kontrastuje s moderným
spôsobom života.

Názov Golden Gate bol mostu
daný, podľa úžiny, v ktorej leží.

by som rada povedala, že oni vlastne inak
nemôžu. Zdravé jedlo, zelenina, ovocie a
dokonca aj balená voda sú tak extrémne
drahé, že si ich zrejme môže dovoliť len
horných 10 000 a všetko lacnejšie je vo
vyššie uvedenej kvalite, ktorá kvalite zdravia nepridáva.
Ďalším špecifikom týkajúcim sa jedla sú
džúsy. Tomu sa v Kalifornii nevyhnete. Voda
sa z pochopiteľných príčin nepije a džús je
jediné, čo vás drží hydratovaných. Dôležité
je zvoliť si ten správny. A správne ho
pripraviť. V tom tkvie tajomstvo úspechu a
najmä dobrej rodinnej ekonomiky. SunnyD
tým pravým riešením rozhodne nie je. To
pochopíte už po prvom dúšku. A keďže tekutiny sa v USA predávajú na galóny, radšej
si dobre premyslite, či v kalifornskom teple
chcete celým mestom v rukách trepať
niečo, čo chutí hnusne. Rozhodne treba
siahnuť po pravých šťavách. Sú drahé, ale
trik je v tom, že si do pohára dáte len trošku
a zvyšok doplníte ľadom z chladničkového
ľadovača. Tak vám vydrží dlho a pijete
niečo, čo okolo ovocia aspoň chodilo.

Kultúra úcty a temné zákutia get
Zažívali sme aj ultimátne americké momenty. Nie je to len iný kontinent, svetadiel,
zem. Niekedy sa zdá, že je to celkom iný
vesmír. Kultúru úcty, ktorá sa v našom
európskom kontexte začína v ostatných
rokoch omieľať, oni žijú už stáročia. Odkedy
Washington prišiel so snahou rovnomerne
sociálne angažovať všetkých bez výnimky. A odkedy si táto iniciatíva vyžadovala
vzájomné chápanie, rešpekt a úctu. Je to
zapísané v ich koreňoch, v DNA. A vidno to.
V obchode vám hipsterský predavač
surfov pochváli slovenské novesty alebo
šaty z minulej sezóny. A potom vám dá zľavu.
Do Bethelu sme málokedy išli pešo. Vždy
nám niekto zastal, zviezol nás. Porozprával
svoj príbeh a chcel vedieť ten náš. A reálne
sa tešili z toho, čo im hovoríme. Ďalším mo14 ZUMAG

mentom je ich otvorenosť. Neriešia. Páčite
sa im, pozvú vás von. Zakričia cez ulicu.
Chcú pozdraviť, pozdravia. Nepoznajú vás,
zoznámia sa. Vezmú vám kávu. Zavolajú do
bazéna. Na križovatke vám pustia z auta
pesničku a tancujú s vami. Život tam ide
akosi ľahšie.
Druhou stranou mince sú getá. Na jednom konci ulice stojí kostol, na druhom si
stroskotanci dealujú. Okato. Uprostred dňa.
Nie je ťažké vidieť, ako si dievča s dieťaťom
v košíku varí na zastávke v lyžičke pervitín.
A rovnako nie je ťažké vidieť, ako si niekto
šľahne ďalšiu do brucha. V takých chvíľach
máte len slzy v očiach a modlíte sa za nich.
Neviete, čo spraviť. Pamätám si ako som raz
v takejto štvrti nasadla s kamarátkou do
autobusu. Nebezpečný ťah. Tam vidíte zúfalstvo. Našťastie toto mesto pomaly obsadzuje kresťanské spoločenstvo, ktoré reálne
prináša nádej. Starajú sa o nich. Prostredníctvom hmotnej pomoci k nim vystierajú
ruky. Možno je to skrátka len náraz dvoch
realít. Reality neba a tej temnej. A nevyhnutný konflikt, ktorý z toho plynie.

Svet amerických nákupov trochu inak
Tu by som sa chcela vrátiť k vyššie spomenutému Macklemorovi a k americkému
fenoménu menom Goodwill. Je to sekáč v
tom najlepšom zmysle slova. Máte staré
veci, odnesiete ich a dostanete za ne nejaké
peniaze. Špecifikum Goodwillu je hlavne
to, že v jeho širokospektrálnosti tu kúpite
všetko – od plyšového Kapitána Ameriku
cez platňu Modern Talking a oblečenie z
Alfa až po basebalku. Za zmienku stojí aj
jeho sociálny aspekt – pri nákupe môžete
finančne prispieť do badžetu, z ktorého sa
potom pomáha chudobným zákazníkom.
Ďalším highlightom je Wallmart. Obchod na všetko. Doslova. Vedľa záhradného
bazéna nájdete Skittles, vedľa kozmetiky
neoprén, a pri žrádle pre psov sú samopaly. Skutočné. Dokonca v zľave. Wallmart je

Iné počasie a iné zvieratá
Priemerné teploty v Kalifornii sa v lete
pohybujú niekde na rozmedzí 45-50
stupňov. Dôsledkom je, že každá budova,
auto či chatrč je vybavená vysokoaktívnou
klimatizáciou nastavenou na teplotu asi
18 stupňov. Pre Európana šialenosť a
nepochopiteľnosť, pre nich bežný stav.

Golden Gate je majestátne miesto. Krásne,
ale mrazivé aj v lete.

Rozdielom oproti európskej klíme je
aj hladina vlhkosti vzduchu. Kalifornský
vzduch je absolútne suchý. Nijaké potenie,
nijaké vyrážky, nijaké mastné vlasy. Zem
zasľúbená. Horúčovitosť síce sála z ciest
a zovšadiaľ okolo, ale takto je to veľmi
príjemne znesiteľné. Dážď nehľadajte,
zato ohne sú bežnou súčasťou. Vedľajšie
mesto bojovalo s požiarmi dva týždne a
keď neustupovali, stalo sa z nášho Reddingu evakuačné centrum. Vysoké teploty v
kombinácii so suchým podnebím, suchými
stromami, trávou a občas dosť prudkým
vetrom k regulácii požiarov práve neprispievajú.
Toto sú vhodné podmienky pre výskyt
zvierat, na ktoré na Slovensku zvyknutí
veľmi nie sme. Verte mi, keď ráno vyjdete
na terasu s kávou v ruke a pri plote zazriete
viac než metrového veľhada kalifornského,
nie je vám všetko jedno a uvedomíte si, že
tá sieťka na dverách možno predsa len nie
je proti muchám. Rovnako lichotivé nie je
ani stretnutie s kojotom. Naše know how
sa po takomto incidente rozšírilo najmä
o informáciu, že nie je vhodné len tak si
skracovať cestu cez neznámy les. Aspoň nie
bez akejkoľvek zbrane a v sandálkach.
Amerika ako veľká škola
Amerika sa pre nás stala nielen splneným
snom, ale najmä odrazovým mostíkom pre
veci, ktoré sa začali diať potom. Mnohé sme
sa naučili – aspoň z časti žiť kultúru úcty a
nielen o nej hovoriť. Vidieť svet, situácie a
problémy aj zo širšej perspektívy a lepšie
chápať súvislosti. V istom ohľade sme sa
osamostatnili, začali sme reálnejšie vnímať
naše životy v kontexte toho, čo sa deje okolo
nás. Bolo to veľké a po návrate sme sa nevyhli kultúrnemu šoku (ja som to schytala
najhoršie). Bolo extrémne ťažké uplatniť
nové veci a spôsob myslenia, každodenný
život či komunikáciu a zdieľanie, ktoré sme
zažívali tam, v Reddingu, v Betheli a v celej
Amerike, po návrate tu na Slovensku. Aj
keď toto je a vždy bude môj domov, časť
môjho srdca rozhodne ostala tam.
foto: Dominika Spodniaková
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•
Visa vs. Esta. Na vycestovanie na dovolenku do Štátov môžete použiť
dve možnosti: tradičné Visa alebo Esta kartu pre krajiny s bezvízovým stykom.
Kým ročné Visa stoja okolo 120 euro, Esta karta vás vyjde len na 12, platí však
len na tri mesiace. Rozdiel je v tom, že pri vybavovaní Visa prechádzate kontrolami v procese riešenia dokladu, zatiaľ čo pri Esta karte ide o dodatočné
kontroly na letiskách a colniciach. Okrem vypĺňania formuláru o tom, či v
batožine neprepravujete bombu a či ste neboli členom genocídnej jednotky sa
pripravte na to, že z ktoréhokoľvek letiska vás pred vstupom do Štátov môžu
len pre najmenšie podozrenie poslať domov.
•
Rozpočet a kreditky. Rozpočet si stanovte detailne. Počítajte radšej
s vyššími nákladmi. Všeobecne sme zistili, že na dva mesiace sa dá Amerika
„vyriešiť“ za približne 1500 eur. Pre čerpanie financií si nezabudnite vybaviť
embosovanú kartu. A radšej rovno dve, aby ste predišli situácii, kedy by sa vám
jedna zablokovala pre nesprávne zadaný PIN a v peňaženke nemáte hotovosť.
V takýchto situáciách stačí len zavolať do banky- väčšinou sú to hovory
možné cez skype, kde vám kartu na počkanie odblokujú. Nijaká panika tak nie
je nutná.
•
Komunikácia s domovinou. Za free aplikácie typu Viber, Messenger,
Wazapp budete pri povedomí o cene roamingových hovorov extrémne vďační.
•
Pojazdnosť. Nikdy nie je na zahodenie, ak má aspoň jeden člen výpravy
vybavený medzinárodný vodičák. Netrvá to dlho, nie je to drahé a aj keď si
primárne auto neprenajímate, nikdy neviete, kedy nastane šanca šoférovať
americké camaro.
•
Jet Lag Killer. Je to zabijak. Keď neviete, ako na to, časový posun a únava
vás zaručene na pár dlhých dní odrovná. Takže sa mu treba vyhnúť ako sa
len dá. Programy na Discovery channel tvrdia, že sa 14 hodín pred letom a
počas neho nemá jesť. Nehádam sa. Neviem. Náš trik je takýto. Držať sa počas
letu v bdelom stave maximálne ako sa len dá v prípade, keď prilietate na večer.
Aby ste rovno išli spať a telo malo menší šok (a to aj keď letíte v noci). Naopak,
keď prilietate ráno, je nevyhnutné spať. Najviac, ako sa len dá. Hoci aj cestujete cez deň. Ide o to, že keď priletíte, musíte byť dosť čerství na to, aby ste ešte
zvládli deň a išli spať až večer. Takto si telo všimne zmenu najmenej.

foto: Dominika Spodniaková
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Rozhovor Ivana Zuzinová

Sú mladé a úspešné, no
napriek tomu berú svoju
popularitu s nadhľadom
V minulých číslach sme si pre vás pripravili zaujímavé rozhovory s rôznymi zvučnými menami
slovenskej žurnalistiky. Zamerali sme sa na vážne i menej vážne témy. Tentokrát vám chceme opäť
predstaviť šikovných mladých ľudí, ktorí sú len na začiatku svojej cesty, no napriek tomu sa im už
podarilo vybudovať si zo svojho mena úspešnú značku. A to všetko len kvôli vlastnej šikovnosti a
úsiliu. A aby sme netrochárili, tu sú hneď dve skvelé slečny.
NIKOLA KOKIOVÁ
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foto: Archív Michaely Gerhardovej

O čare ručne robenej kozmetiky
Žijeme v dobe, kedy nám mlieko vydrží niekoľko mesiacov, Coca-cola vyčistí aj zájdený motor a krémy z
reklám sľubujú omladnutie. Kým sa ľudia tešia, príroda trpí. Našťastie sa ešte nájdu ľudia, ktorí sa aj s
chemickými vzorcami hrajú v súlade s prírodou. K takým patrí aj Ivana Zuzinová so svojou sieťou ručne
robenej kozmetiky známou pod značkou Ponio.
Ako sa si dostala k výrobe prírodných
mydiel? Môže za to nepríjemná kožná
reakcia z chémie?
Hm, ako sa to vezme. Ja som v čase puberty
až tak vplyv „chémie“ neriešila, najprv ma
zaujali všetky tie vône, bylinky a alchýmia
okolo toho. To, že mydlo je okrem iného aj
šetrnejšie ako sprchový gél, som zistila až
vďaka pozornej babke, ktorej sa po mojom
mydle (podľa zvyšku rodiny pokazenom)
menej vysušovala pokožka.

Okrem mydiel v tvojej ponuke nájdeme
aj masážne kocky či šampúchy. Mnoho
ľudí tieto pojmy počujú teraz prvýkrát.
Ozrejmi nám, čo sú zač.
Masážna kocka je taká okrúhla vec, ktorá sa
šúchaním po tele roztápa na masážny olej.
Je určená na veľmi suchú pokožku, pretože
tým, že neobsahuje vodu, je podstatne
výživnejšia a mastnejšia ako telové mlieka.
Šampúchy sú zas šampóny v tvare pampúchov, ktoré sú bezvodé – teda maličké a
spratné, bez silikónov. Tak isto som do nich
kvôli tomu nemusela použiť konzervanty.
Šampúch je v mojej ponuke jediný výrobok,
ktorý nie je čisto prírodný, pretože tenzidy
(čistiace látky v ňom) sú chemicky upravené.

menej – teda nechať na pokožke suchší
alebo menej suchší pocit. Ale netreba si
ho zamieňať s krémom – na jednej strane
chceme špinu umyť, na druhej nevysušiť.
Trochu paradox. Mydlár sa snaží dosiahnuť
kompromis. Neviem, čo už je „moc“, ale
reakcie mojich zákazníčok hovoria, že
po Ponio mydlách sa musia krémovať
menej často ako po tekutých mydlách a
sprcháčoch.

Kde berieš potrebné prísady?
Väčšina tovaru je zo zahraničia, čo je škoda.
Postupne sa snažím hľadať lokálnejšie
suroviny. Slnečnicový olej som teraz začala
odoberať od slovenského výrobcu z Klátova a chcela by som ho viac zakomponovať
do svojich výrobkov. Rovnako pri hľadaní
uprednostňujem dodávateľov zo Slovenska
alebo Európskej únie. No niektoré tovary
sa jednoducho u nás zohnať zatiaľ nedajú.
Bylinky ako nechtík, levanduľu, slez či mätu
mám, samozrejme, z našej záhrady.

Pred nedávnom značka Ponio zmenila
dizajn balenia. Mieri do kamenných obchodov?
Áno, zamierila už v menšom množstve
dávnejšie a predošlé otvorené balenie bolo
veľkým problémom. Ja sama som zákazník a viem, ako to chodí – všetko si chcem
obzrieť, ovoňať, no aj keď sa snažím s citom,
tak mydlu (prírodnému bez konzervantov)
toto určite neprospieva, k tomu ešte svetlo,
prach...Súčasné nové balenia tomuto veľmi
pomohli.

Nestretla si sa ešte s negatívnou reakciou na Ponio kozmetiku?
Ale áno, hneď prvý mesiac na SaShE.sk,
odvtedy vo viac či menej pravidelných intervaloch a vždy potom mávam nočné mory.
Naozaj. Musím ale povedať, že väčšinou
máme úplne skvelých zákazníkov a práve
vďaka nim v tom pokračujem.

Vyrobiť mydlo asi nie je hračka.
Prezradíš nám niečo z tvojho výrobného
tajomstva?
Kedysi to hračka nebola, dnes už je na internete plno videí, takže to čaro trochu
vymizlo. Ale niekedy je najväčším čarom
spraviť mydlo najjednoduchšou, tradičnou
metódou – zmiešaním hydroxidu sodného
a olejov, ktoré postupne zmydelnia. Postup v tomto prípade ostáva tradičný, inovatívne sú prísady, ktoré sa dajú obmieňať
a častokrát ma vedia prekvapiť.

A čo vône? Čo ťa inšpiruje pri ich výbere?
Peňaženka (smiech). Ale nie...niektoré
vône zatiaľ nepoznám jednoducho preto,
že sú extrémne drahé a objednám si nejakú
len výnimočne ako odmenu. Predsa len,
dať za 1 ml (cca 25 kvapiek) vône 40 eur
nie je sranda. No prekvapil ma napríklad
vetievert, ktorý som prvýkrát ovoňala
asi pred piatimi rokmi – vtedy som ho
odložila do šuflíka ako niečo smradľavé,
čo nikdy nepoužijem...a teraz ho milujem.
Treba ho však zakomponovať do príjemnej
kombinácie, nie je to klasická prvoplánová
vôňa. Osobne mám rada vône východu –
pestujem doma lotosy a ich vôňa je naživo
sladká, akoby žuvačková, príjemná, ale silica z nich tiež patrí medzi „pálky“, preto ich
komerčne zatiaľ nepoužívam.
foto: Archív Ivany Zuzinovej

Mnohé ženy ju odmietajú z toho dôvodu,
že proti vráskam nie je vôbec účinná. Je
to naozaj tak?
Nepoznám takú ženu (smiech). Teraz už
je na trhu toľko inovatívnych prírodných
produktov a množstvo z nich je aj proti
vráskam, takže by som sa čudovala, keby
to tak bolo (veď hlavne okolo toho je veľký
biznis).

A nevysušujú mydlá moc pokožku?
Jedna zákazníčka raz odo mňa kupovala
mydlo, ale mala požiadavku: „Nech po
ňom neostanem mastná“. Snažila som sa
jej vysvetliť, že mydlo je mydlo, nie krém,
teda jeho primárnou úlohou je umyť z nás
nečistoty a mastnotu. Podľa toho, z akých
olejov je mydlo a koľko olejov je v ňom nezmydelnených, môže mydlo čistiť viac alebo

Dosť o ženách. Čo muži a tvoje výrobky?
Muži minulý rok trochu frflali, že nemôžu
nosiť niektoré moje vecičky do šatne – napríklad dezodoranty, ktoré mali vtedy na
etikete dievčenskú slečnu od SELMICEK
(predajca na SaShE.sk, pozn.autora),
preto som nakoniec aj kvôli nim zvolila
minimalistickejší dizajn. Muži občas tiež
kradnú vecičky svojim polovičkám, no nie
vždy sa to vypláca. Ak muž použije vanilkové peelingové mydlo v sprche po priateľke,
vanilka sa mu zamotá do chlpov na hrudi a
odhalí ho (smiech).

Oproti značkám Manufaktúra či Yves
Rocher máš tú výhodu, že ponúkaš
navyše i ekologické balenia svojich
výrobkov...
Snažím sa len nájsť čo najefektívnejšiu alternatívu – nie všetko sa dá zabaliť do dokonalého eko obalu, ale keď to ide, tak prečo
nie. Papier ako taký sa mi okrem toho páči
ako materiál, je na dotyk príjemný, mäkký
a drsný zároveň. Dezodoranty momentálne predávam v klasických plastových
obaloch, pretože v onom čase som nemala
inú dostupnú možnosť. No momentálne sa
mi už niečo rysuje aj v tomto smere, technológie idú dopredu a treba to využiť. Myslím, že aj ostatné značky postupne pôjdu
týmto smerom.
Na čo sa môžu milovníci Ponio kozmetiky najbližšie tešiť?
Mám jeden väčší plán s novým výrobkom,
ale tým, že je ešte v rozpracovanej fáze, nechcem predbiehať a zakríknuť to.
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Rozhovor Magaela

Byť vílou je tak jednoduché
Pri pohľade na jej tvorbu ucítite vôňu kvetov a lesných plodov. Zrazu si spomeniete na všetky rozprávky z
detstva, uvidíte bosé víly tancujúce v tôni lesa. Ako sama hovorí, pri svojej práci zatvára oči a otvára srdce.
Možno práve preto sú výtvory Michaely Gerhardovej alebo Magaely, ako ju pozná umelecký svet, také
jedinečné.
V súčasnosti sa tvoje meno v umeleckých
kruhoch skloňuje častejšie ako Kiskovo
po inaugurácii. Začínaš si uvedomovať
svoju popularitu?
Uff, tak tomu sa hovorí kompliment (úsmev). Pravdupovediac, neriešim to nejako
zvlášť. Ale začínam si uvedomovať, že pre
moje okolie som občas známejšia ako ja
sama.

Bola si odmalička kreatívne dieťa?
Áno, vybavuje sa mi jedna príjemná situácia z detstva, keď naši čerstvo vymaľovali
obývačku a ja som sa rozhodla ju trošku
„vylepšiť“ čerešňovým kompótom. Viete si
predstaviť to nadšenie rodičov. Myslím, že
to ukončili vetou: „Necháme to preschnúť,
a potom s tým niečom vymyslíme.“ Ja som
teda iniciatívne počkala do rána a ešte som
to „dorazila“ voskovkami. Ej, tak to už bol
trošku iný oriešok (smiech).
Inak, prečo Magaela?
Ak mám byť úprimná, Magaela vznikla
ako skomolenina môjho mena, konkrétne
namiesto Michaela Gerhardová vzniklo
Magaela Garátohová. Pred nejakým časom
som pôsobila v jednom školskom big bande
ako speváčka, počas večera ma kapelník
predstavil menom, ale v novinách nastal
nejaký preklep a vznikla z toho spomínaná
skomolenina. Neskôr mi to prišlo ako super nápad pre názov značky, nakoľko
je meno Magaela na naše pomery ľahko
zapamätateľné. Časom som prišla na to, že
je to dokonca africké priezvisko.
Na začiatku tvojej dielničke dominovali
venčeky. Dnes už ľudia u teba nájdu aj
náhrdelníky, náramky či prstienky.
Posúvaš tvorbu dopredu, alebo len
reaguješ na požiadavky zákazníkov?
O rozšírenie ponuky som sa snažila tak pol
roka, ale chcelo to veľa úsilia, aby sa mi to
podarilo. Veľa nápadov prišlo práve od
mojich zákazníčok pri tvorbe kúskov na
želanie.

Kde hľadáš materiál na svoju tvorbu?
Všade, kde sa len dá. Nájsť kvalitný materiál je naozaj ťažké, veľa si ho upravujem
aj ja sama. Častokrát brázdim bezodné
stránky internetu a hľadám nové zdroje, inokedy sa potulujem po obchodoch...všetko
je to o šťastí a o otvorených očiach.
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Tvoje kolekcie sú
vždy tematicky ladené. Kde je ukrytá ich
inšpirácia?
Inšpiráciu hľadám v
prírode ako takej, ale vo
väčšom celku som to ja
sama a isté obrazy, ktoré
sa vo mne zachovávajú.
Pre mňa je to akýsi
proces, ktorý častokrát
vytváram aj týždne.
Niektoré tieto obrazy sa
maľovali dokonca roky.
Keď príde správny čas,
vypustím ich na svetlo
sveta.

Niet pochýb, že kvety a
lesné plody sú tvojmu
srdcu blízke. Rada ich prostredníctvom
svojich výrobkov rozdávaš ľuďom. No
skúsme to naopak. Aký kvet najradšej
dostávaš?
V tomto som veľmi nerozhodná, milujem
všetky kvety, nemám jeden konkrétny.

Nosíš svoje výrobky aj sama? A stalo sa
ti už niekedy, že si v uliciach stretla niekoho s tvojim venčekom vo vlasoch?
Áno, nosím venčeky, čelenky, náramky,
prstienky, náhrdelníky, opasky, brošne...
jednoducho to, čo sa mi hodí, na čo mám
chuť. Toto leto som mala prvýkrát tú
možnosť. Stretla som jedno dievča v Bratislave s čelenkou z mojej dielničky. Stalo sa
to tak rýchlo, že som štípala svojho priateľa,
že či je to tak, či naozaj mala čelenku odo
mňa. Veľmi som si želala, aby sa to stalo.

Nedávno si spolupracovala s ďalším
umeleckým fenoménom – Jaroslavou
Wurll Kocanovou. Ako sa ti pozdávala
táto spolupráca? Lebo nám veľmi.
Oooo, áno. Jarka je múza, jej modely sú
veľmi inšpiratívne, podnecujú ma k novým
myšlienkam tvorby. Som za túto možnosť
veľmi vďačná a tajne dúfam, že to nebola
posledná príležitosť.
Prejdeme teraz od tvorby k tebe. Čo
robíš, ak práve netvoríš?
Hm... poslednú dobu sa snažím zapracovať
na tom, aby som si našla aj čas na seba, ale
som tak pohltená tvorbou, že keď netvorím,
tak asi jedine len spím, alebo vykonávam

také tie bežné činnosti a potreby. Ale ak je
možnosť, tak utekám do prírody, na hory –
tam je pre mňa iný svet...

Študuješ?
Už som doštudovala, konkrétne som
skončila učiteľstvo hudobno-dramatického
umenia v Nitre a bude tomu už pomalinky rok a pol, čo som zo školy preč. Ale
najbližšie sa chystám do školy „pirátov
ciest“ (autoškola) a dúfam, že sa mi konečne
podarí sa vzdelávať aj v jazyku.
Prezraď nám, o čom snívajú víly. Aké sú
tvoje vízie, plány, sny?
Myslím, že každá víla si svoje sny chráni
a ja nebudem výnimkou. Nechajme sa
prekvapiť, lebo ak sa moje sny naplnia,
možno sa mi zas podarí nejaké tie očká
rozjasniť (úsmev).

Na záver jedna otázočka. Čo by si odkázala tým, ktorí tvoju tvorbu obdivujú,
túžia po Magaelinom venčeku, ale nemajú odvahu si ho kúpiť, lebo si myslia, že
by nezapadli do dnešného metropolitného obrazu sveta?
Ako si už spomínala, rada hovorím, že pri
tvorbe zatváram oči a otváram srdce. Preto
i vy ak po niečom túžite, a jediné, čo vám
bráni v naplnených snoch sú otvorené oči,
tak ich na chvíľu zatvorte, hoc i doma, a
aspoň na chvíľu si splňte to, po čom túžite.
Ostatné, verte, príde samo, lebo ak je to to
pravé orechové, zhodí to všetky zábrany
a vy sa budete cítiť neskutočne žensky a
skvelo.
foto: Archív Michaely Gerhardovej

Literatúra Prvá a posledná láska, Cudzoložstvo, Osamelosť

O láske hlbokej, nie
povrchnej
Každý zažil svoju prvú lásku, ktorá sa zároveň stala
aj jeho poslednou. Pavel Vilikovský v knihe Prvá a
posledná láska ponúka dva príbehy, v ktorých by ste
tradične ponímanú lásku hľadali len ťažko.
MIROSLAVA JANČULOVÁ

P

rečo práve láska víťazí nad nad
strasťami aj utrpením? Aj keď je
v spomínanej knihe ústrednou
témou, autor ju nebulvarizuje a
nesnaží sa predať ju ako tovar, ale ako pocit,
emóciu. Vilikovský sa nesnaží len povrchne
ukázať úzkopartnerský a erotický vzťah.
Milostný opar je tu takmer neviditeľný, ale
o to silnejší a citeľný.
V prvej novele s názvom Na ľavom brehu rieky láska nie je láskou romantickou,
ale láskou k životu vlastnému či cudziemu.
Je to životný príbeh fotografa Kamila, ktorý
žije v prítomnosti s manželkou a dospelými deťmi, no často sa vracia do minulosti
a myslí na Réziku. Vie, že aj po mnohých
rokoch na ňu nezabudol. Zrazu si uvedomí jej význam v jeho živote, že má k nej
zvláštny osobný vzťah, ktorý ovplyvnil jeho
pohľad na súčasný život.		

Pohľad do vlastného vnútra a na vlastné
dejiny zachytáva druhá novela Štvrtá reč. Je
to rozprávanie Gabriela, starého mládenca
a zberateľa príbehov z dejín, snažiaceho
sa márne oživiť ženu, ktorá zahynula v
Osvienčime. A to len preto, aby si ju zidealizoval a odôvodnil svoje nezrealizované
vzťahy so ženami. Túla sa mestom a zberá
príbehy priamo od ľudí a účastníkov dejín,
veriac, že práve ústne podané dejiny sú tie
pravé, odžité, voňajúce človečinou.
Či už v príbehu o fotografovi, žijúcom v
dávnych spomienkach, alebo o dôchodcovi,
ktorý sa denne pri hľadaní príbehov stretáva s trpkými osudmi, Vilikovský svojim
šikovným rukopisom prekvapuje. Hoci píše
o všedných vecičkách tohto uponáhľaného
sveta, stále ponúka pútavú dramatizáciu,
ktorá určite stojí za povšimnutie.

Lepšie nežiť ako nemilovať
Známy brazílsky spisovateľ Paulo Coelho vydal svoj v poradí šestnásty román Cudzoložstvo. Snaží sa v ňom priblížiť manželskú neveru z pohľadu ženy. Nepovedal ňou
však nič nové.

K

BARBORA ĎURAČKOVÁ

nihy jedeného z najpredávanejších autorov Paula Coelha prijímajú jeho čitatelia ako
posolstvo
prostredníctvom
písaného slova. Kritici však tvrdia, že v jeho
dielach nevytvára vlastných hrdinov vo
vlastnom svete, ale jednoducho len oživuje
už napísané. Knihou Cudzoložstvo potvrdil
svoj obvyklý štýl
Hlavnou hrdinkou je tridsaťročná Linda, ktorá má všetko a pred ostatnými vedie
dokonalý život. Má milujúceho muža, dobre vychované deti a prácu v novinárskom
prostredí, v ktorej sa jej darí. Nechýba jej
nič, a predsa sa utápa depresiami z jednotvárnosti života, ktoré sa snaží potlačiť
cvičením jogy. Všetko sa zmení, keď stretne
bývalého spolužiaka a nechá sa uniesť
túžbou.
Dej sa odohráva v Ženeve, v ktorej Linda so svojou rodinou žije. Autor prostred-

foto: www.martinus.sk, www.gorila.sk, hnonline.sk

níctvom hlavnej hrdinky
približuje zmýšľanie Ženevčanov. „Nech si
len všetci myslia, že Švajčiarsko je iba syr,
čokoláda, kravy a hodinky. Nech veria, že
na každom rohu Ženevy je banka. Vôbec
netúžime presvedčiť ich o opaku.“
Coelho chcel vytvoriť vlastný príbeh
zachytávajúci problematiku dnešného
sveta. No postave Lindy chýba hĺbka. Autor predstavil v románe ženu, ktorá si
neváži šťastie, ktoré jej svet ponúka a hľadá
možnosť uniknúť. Nepredstavuje typickú
ženu, ktorá nevie, čo chce. Linda to vie
celkom presne. Chce cudzoložiť a získať
druhého muža aj za cenu života.
V závere príde Linda k poznaniu, že len
skutočná Láska môže súťažiť s akoukoľvek
inou láskou. Autor svojim dielom však nepriniesol nič prevratné. Dnešná moderná
literatúra prináša množstvo príbehov o
láske, ktorá sa konfrontuje s neverou.

Ako ľúbia osamelé
prvočísla
„Keďže matematika je jazyk, je
vhodná aj na vyrozprávanie príbehu. Je
zaujímavé pokúsiť sa vystavať príbeh s
nie vyslovene literárnymi prostriedkami,“ vyjadril sa v istom rozhovore vedec
Paolo Giordano na margo svojho debutu
Osamelosť prvočísel ovenčeného mnohými literárnymi cenami.
V Osamelosti prvočísel sa to ozaj
hemží mnohými symbolmi odkazujúcimi na svet matematiky, pričom nosným
je práve motív prvočísel prítomný už v
názve. Prvočíslami sú totiž aj ústredné
postavy románu – geniálny takmer autista Mattia a anorexiou trpiaca Alice.
Prvočísla „sú deliteľné len číslom jeden
a samými sebou. Stoja na svojom mieste
v nekonečnom rade prirodzených čísel,
vtesnané medzi ďalšie dve ako všetky
ostatné, no v porovnaní s nimi trochu
v nevýhode. Sú to osamelé a podozrivé
čísla.“ Čísla, ktoré nie sú schopné deliť sa
– a vlastne ani spojiť.
Mattiu a Alice každý vníma ako pár.
Oni však vedia, že hoci je toho, čo ich spája omnoho viac ako toho, čo ich rozdeľuje,
niekedy je jednoduchšie zotrvávať vo
vlastnej osamelosti. Alebo sa pokúsiť
do nej vpustiť niekoho druhého – ako
to skúsili i Mattia s Alicou – a zistiť, že
vlastná osamelosť sa tak nezneguje, ale
znásobí.
Paolo Giordano sa princípmi matematiky rozhodol riadiť nielen pri precíznej
výstavbe kapitol či rôznymi odkazmi na
svet čísel, ale zrejme i pri koncipovaní
záveru. Matematika totiž nepustí. A hoci
mínus a mínus dávajú spolu plus, prirátajúc mínusové spomienky opäť vzniká mínus.
Príbeh Mattiu a Alice, ktorí napriek veľkej túžbe a snahe nie sú schopní
odstrániť svoju osamelosť, nie je len
príbehom jedného páru; je to vlastne
príbeh celej dnešnej generácie. Generácie
mnohých prvočísel. Možno aj preto sa
román stretol s toľkými pozitívnymi – a
oprávnenými ohlasmi na strane kritikov
i čitateľskej
verejnosti.
Mária
Bilá
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Film Interstellar

Interstellar
„Ľudstvo sa narodilo na zemi a nikdy tu nemalo zomrieť.“ Je Interstellar Vesmírnou Odyseou 21. storočia?
DOMINIK FARKAŠ

C

hristopher Nolan. Meno, ktoré
plní kiná, je momentálne zlatým
dieťaťom Hollywoodu a užíva si
slobodu pri tvorbe, ktorou sa dnes
nemôže pochváliť hádam žiaden režisér
(ak berieme do úvahy iba režisérov amerického kontinentu). Nie každému sa podarí
vzkriesiť komixového hrdinu (po Schumacherovej katastrofe s názvom Batman a
Robin) a popri tom natáčať filmy, v ktorých
je viditeľný autorský odtlačok tak jasne, že
hneď je každému zrejmé, na aký film sa vybral do kina.
Inšpirácia je zreteľná
Interstellar nie je iný, aj keď určité prvky
inšpirácie sú zrejmé na prvý pohľad a preto
je jasné, že sa tento snímok nevyhne porovnaniu s legendárnou Vesmírnou Odyseou
Stanleylho Kubricka. A aj keď existujú veľké
pochybnosti o tom, či bude mať Interstellar taký vplyv na filmové umenie ako vyššie
spomínaný snímok, nijak to neovplyvní
kvality, ktoré nám režisér ponúka.
Vzhľadom na plagáty a marketingové
materiály je dosť prekvapujúce, že prvá
časť filmu je žánrovo obrovsky vzdialená
od avizovaného a skôr pripomína rodinnú
drámu, ako prelomové sci-fi. Cooper (Matthew McConaughey) je bývalým pilotom
NASA, ktorý sa svojho sna musel vzdať,
nakoľko ho k tomu donútila kritická situácia na Zemi. Naša rodná planéta totiž
odpovedala na roky drancovania prachovými búrkami, ktoré ničia potravu, a tak

sa väčšina ľudí živí ako farmári, aby ich
potomstvo neumrelo od hladu. Postoj voči
technológii je striktne negatívny, a práve
preto organizácie ako NASA musia pracovať
bez toho, aby o tom verejnosť vedela.
Všetko sa zmení v momente, keď Coop
narazí na svojich starých známych a tí v
ňom uvidia jediného človeka, ktorý dokáže
pilotovať vesmírne plavidlo schopné
cestovať čiernymi dierami do odľahlých kútov galaxie a nájsť ľudstvu novú domovskú
planétu.
Kľúčom je čas
Pokiaľ je prvá časť filmu intímnou a precítenou rodinnou drámou, kde sa rozoberá
vzťah otca s deťmi, spájajúci rodičovské city
s neistou budúcnosťou a uprednostnenia
budúcnosti ľudstva pred vlastnou rodinou,
tak druhá časť je veľkolepým sci-fi snímkom, ktorý však napriek svojmu obrovskému záberu nestráca na minimalistickosti,
dôraze na postavy a opäť raz (ako sme už
u Nolana zvyknutí) uprednostňuje obsah
pred formou. Tým však, samozrejme, nechcem povedať to, že by vizuál využívajúci
takmer výlučne praktické efekty nestál
zato. Práve naopak. No napriek tomu je prvoradý príbeh a vysvetlenie toho, prečo sa
to deje, ako nezmyselné hádzanie jedného
famózne vyzerajúceho záberu za druhým.
Faktom totiž je, že ak človek počas filmu nedáva extrémny pozor, ľahko sa stratí
v deji a žiadna návnada od režiséra určite
nepríde. A potom sa môže pokojne stať,

Christopher Nolan tento raz
vsadil na jednoduchšie podanie príbehu, ktoré by malo
pritiahnuť väčšie publikum.
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že keď príde tá najpodstatnejšia pointa
príbehu, (ktorá je prekvapujúca a logická
zároveň) tak bude divák pozerať na plátno
s otvorenými ústami a nebude vedieť, čo sa
deje. Úvahy nad relativitou času totiž nie
sú najjednoduchšie, aj keď pravdou je, že
režisér spolu so scenáristom sa očividne
snažili o to, aby túto veľmi ťažkú tému dali
do podoby čo najjednoduchšej a prístupnej čo najširšiemu publiku. A práve toto
„hádzanie obsahu do ksichtu divákovi“ je
možno najväčším problém Interstellaru,
pretože potom je dosť možné, že na pointu
vyvrcholenia príbehu prídete predčasne, a
tým pádom si pokazíte konečný dojem.
No určite by sa dalo skonštatovať, že
konanie niektorých postáv v príbehu je viac
ako divné a častokrát nelogické a zdá sa, že
je tam iba preto, aby diváci okrem siahodlhých monológov a dialógov zažili aj chvíle
napätia, ktoré tieto scény ponúkajú.

Kráľom je McConaughey a Zimmer
Baviť sa o jednotlivých hercoch prakticky
nemá zmysel, nakoľko všetci si odvádzajú
svoj tradičný štandard, až na ústrednú
postavu Coopera, ktorá vďaka replikám a
situáciám, do ktorých je postavená, dodáva
famózny herecký výkon plný rôznorodosti,
emócií a uveriteľnosti. Obavy pri obsadení
Anne Hathaway boli nepodstatné. Naopak,
opodstatnená prítomnosť Michaela Caina,
prívesku, ktorý si Nolan so sebou nosí do
každého filmu iba pripomína, koho film to
sledujeme.
Rovnako panovali aj veľké obavy pri
obsadení Hansa Zimmera ako dvorného
skladateľa, ktorý, bohužiaľ, v posledných
snímkach nepredvádzal tú dych vyrážajúcu
hudbu, na akú sme si zvykli napríklad pri
Inception. No tu sa potvrdilo, že na to, aby
Zimmer stvoril ikonickú hudbu, potrebuje
po svojom boku Nolana, a tak to je aj pri
Interstellari. Famózne využitie orchestra v
kombinácii s orgánom, veľmi citlivý prístup
k pokojným a emotívnym častiam a burácanie v čase, keď je to potrebné. A kto sa
bál toho, že film môže utrpieť zmenou kameramana (Wallyho Pfistera, ktorý režíroval
nepodarený Transcendece, nahradil Hoyte
Van Hoytema) môže spávať pokojne.
Interstellar je ďalší Nolanov veľkofilm,
kombinujúci rutinu na poli kamery a zvuku
s komplexnosťou príbehu, ktorého podanie je však tak polopatistické, až to miestami škodí. Kvalitné výkony hereckého
obsadenia, výborný soundtrack – to všetko
zaručuje, že ide o film, pri ktorom sa zabaví
celá rodina.
foto: imdb.com

Filmy 38, Opri rebrík o nebo, Oplatí sa vidieť

38 – pocta hokejovej legende
Dokument mapuje život hokejovej legendy Pavla Demitru, od útleho
detstva až po zaslúženú slávu v zámorí, návrat do Európy a tragickú smrť.
LUCIA MELKOVÁ

P

ri príležitosti spomienky na
tragické úmrtie Pavla Demitru,
od ktorej začiatkom septembra uplynuli už tri roky, prišiel
do slovenských kín režisérsky dokumentárny debut z dielne Dana Dangla a Lukáša
Zednikoviča. Filmová pocta hokejovej legende predstavuje kapitána našej reprezentácie nielen ako vrcholového športovca,
ale predovšetkým ako charizmatického
človeka a silnú osobnosť dodnes rezonujúcu v mysliach žialiacich fanúšikov.
Spomienková mozaika je poskladaná z
drobných kúskov, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou dokumentu, a to s cieľom uctiť si
pamiatku legendárnej osobnosti – rodina,
priatelia triumfálne športové výkony, obdiv
spoluhráčov, priateľov z detstva, unikátne
archívne zábery, vyjadrenia pre médiá a

tiež Paľove osobné výpovede.
Celkovú štruktúru filmu pretkáva
rozprávanie manželky Majky o bolestivej
strate milovaného manžela, odohrávajúce sa cestou vlakom do Ruska, na miesto leteckej havárie lietadla pri Jaroslavli,
kde spolu s Paľom zahynulo celé hokejové
mužstvo Lokomotiv Jaroslavľ. V dokumente dostáva slovo aj jeho otec Pavel,
sestry, spoluhráči Marián Gáborík, Ľubo
Višňovský, Marián Hossa, spoluhráči zo zámoria, tréneri a ďalší.
Tvorcovia ponúkajú ucelený pohľad
na najslávnejšie momenty hokejovej kariéry 38-ky na ľade. Začiatky v Dubnici nad
Váhom, Trenčíne, prierez hviezdnej kariéry
v NHL a návrat do Európy v KHL. Opomenutou nezostala známa scéna zobrazujúca
Demove nezabudnuteľné džentlmenské

Opri rebrík o nebo

gesto v prospech gólu spoluhráča Scotta
Younga, vďaka ktorému si vyslúžil trofej pre
najslušnejšieho hráča ligy.
Prioritnou snahou tvorcov filmu bolo
vyjadriť úctu zosnulej hokejovej legende.
Túto víziu sa vo veľkej miere naplniť podarilo, a to bez prílišného emotívneho
nasýtenia. Archívne dobové zábery vytvárajú na tvári diváka úsmev a pobavenie. Tie
však postupne striedajú pasáže z klubových
i reprezentačných zápasov na OH či MS
sprevádzané sentimentálnym hudobným
podmazom, s krátkymi pauzami medzi jednotlivými výpoveďami, pri ktorých sa divák
nevedome pozastaví a rekapituluje život,
kariéru a okolnosti smrti hokejovej legendy
s nezabudnuteľným číslom 38.
Tvorcovia snímky vás však z kina nepus-

V dedinke pod Tatrami pričinením katolíckeho kňaza Mariána Kuffu
vznikol bezpečný prístav pre osudom skúšaných ľudí. Film Opri rebrík o
nebo ponúka pohľad na každodenný život kňaza a jeho zverencov.
MICHAELA ADAMČÍKOVÁ

M

OPLATÍ SA VIDIET

eno Mariána Kuffu je v slovenskom prostredí veľmi známe.
Pred štvrťstoročím začal v
malej obci Žakovce svojpomocne budovať Inštitút Krista Veľkňaza,
do ktorého postupne začal prijímať alkoholikov, narkomanov, prostitútky, bývalých
väzňov, siroty, postihnutých ľudí a vlastne
všetkých, ktorí potrebujú útočište. Nezištná
pomoc a otvorená náruč, ktoré im Marián
Kuffa poskytol, inšpirovala českú režisérku
Janu Ševčíkovú k nakrúteniu tohto dokumentárneho filmu. Film o Mariánovi Kuffovi a jeho veľkej pomoci ľuďom však nie
je prvotinou. V roku 2013 mal v kinách
premiéru film režiséra Ladislava Kaboša s
názvom Všetky moje deti.
Opri rebrík o nebo však nie je len filmom o milosrdenstve, ale predovšetkým

Exodus: Gods and Kings
Novinka od Ridleyho Scotta
(Blade Runner, Gladiátor),
ktorá sa venuje postavám
Mojžiša a Ramzesa na
egyptskom
kráľovskom
dvore. Nepochybne uvidíme ďalšie vyobrazenie prechodu Židov cez Červené more.
Film prichádza do našich kín 25. decembra.

zamyslením sa nad ľudskými osudmi a
tiež priblížením Kuffovho súkromia. Kuffa
je vo filme zobrazený nielen ako kňaz, ale
aj ako manuálne pracujúci robotník, ktorý
zveľaďuje miestnu faru. Postupne v otvorenej spovedi odkrýva svoje súkromie,
spomína na detstvo a približuje osudnú
chvíľu v horách, kedy sa rozhodol začať
nový život.
Silu pri jeho službe druhým ľuďom
mu dodáva viera v Boha. Otvorené,
šokujúce, emocionálne a intímne výpovede obyvateľov fary ponúkajú pohľad na
ľudské trápenia, boje so závislosťami, ale aj
nádej na nový začiatok. Kuffa otvára náruč
každému človeku, jeho dobrota a láskavosť
má však svoje hranice. So svojimi zverencami hovorí priamo, otvorene a nekladie si
servítku pred ústa. Nie každý však musí so

American Sniper
Nový
snímok
Clinta
Eastwooda (Milion Dollar Baby, Gran Torino).
Hlavnou postavou je ostreľovač Chris, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej misii v Iraku, kde svojou muškou vzbudil pozornosť nepriateľa.
Film príde do slovenských kín 15. Januára.

foto: www.aic.sk, akiatalking.com, beyondhollywoof.com, baseblack.com

špecifickými názormi tohto kňaza súhlasiť.
Vo filme sú zobrazené aj scény, kedy
Kuffa dohovára svojim zverencom, snaží sa
ich priviesť na správnu cestu prostredníctvom viery aj napriek tomu, že niektorí si
jeho pomoc nezaslúžia. Film, vznikajúci päť
rokov, ponúka divákovi najlepšie momenty, odohrávajúce sa na fare v Žakovciach.
Z filmu je cítiť osobný záujem režisérky
o neobyčajný príbeh katolíckeho kňaza.
Snímke chýba usporiadanosť a preskakovanie záberov môže divákovi narušiť celkový dojem z filmu. Inštrumentálna hudba
Alana Vitouša a Vladimíra Martinku v spojení so zábermi krásnej prírody a mohutných štítov Tatier filmu dodáva neobyčajnú
atmosféru. O strih sa postarala Eva Mesteková, film nakrútil český kameraman
Jaromír Kačer.

Kingsman: The Secret
Service
Film režiséra Matthewa
Vaughna (Kick-Ass) o tajnej
špionážnej
organizácii,
ktorá technológiou prekonáva aj agenta 007. Snímka s hercami
ako Samuel L. Jackson, Colin Firth či Mark
Strong príde do kín 12. februára.
(df)
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Hudba AC/DC

Zo šijacej mašiny nestarnúca legenda
Divá ruža silných akordov, kapela AC/DC, sa stala jednou z najvplyvnejších kapiel hardrockového zvuku. Táto
formácia funguje vyše štyridsať rokov a to aj napriek nepríjemným udalostiam, ktoré kapelu postihli.
MARIJA HEKEJL

L

egendárna austrálska skupina
vznikla v roku 1973 v Sydney. Zakladateľmi formácie
boli bratia Malcolm a Angus
Yungovci, ktorých hudobní
kritici považujú za pionierov hardrockového zvuku. Bratia nazvali kapelu podľa
šijacieho stroja, ktorý patril ich sestre Margaret. Okrem súrodencov sa v prvej zostave
ocitol aj spevák Dave Evans, basgitarista
Larry Van Kriedt a bubeník Colin Burgess.

to školská rovnošata, ktorú nosil ešte na
strednej škole.
Druhá platňa skupiny sa volá T.N.T. a
bola vydaná v roku 1975. Rovnako ako ich
prvý debut, aj tento výtvor u Austrálčanov
zožal veľký úspech. Postupne sa vyšplhal
na druhé miesto predajnosti v Austrálii a na
Novom Zélande obsadil 35. miesto. V roku
1976 kapela zmenila vydavateľa, ktorý jej
zabezpečil turné po Európe.

Aj napriek svojmu veku sú
stále rebeli.

Kto sa hľadá, ten sa nájde
Prvotina skupine vyšla v roku 1974 pod
názvom High Voltage. Album priniesol
silné gitarové riffi, ktoré v hudobnom
svete vytvorili novú dimenziu. Hardrock
sa miešal s heavy metalom a jemným
prízvukom bluesu. Platňa vyvolala v Austrálii veľký záujem a zaradila sa na siedme
najpredávanejšie miesto. V tomto období
sa v kapele vystriedalo viacero basákov
a bubeníkov, ale aj vokalistov. Po vyjdení
premiérového albumu sa však zostava ustálila. Prvé vystúpenie kapely si fanúšikovia
mohli vychutnať v roku 1974 v klube Chequers v Sydney. AC/DC vystúpili po prvýkrát
počas Silvestra na mieste, na ktorom kedysi
hrával aj Frank Sinatra. Neskôr táto kapela
podpísala zmluvu s agentúrou EMA.
Zo Sydney sa členovia kapely
presťahovali do Melbourne, kde začali
pracovať na novom albume. Ich hudba postupne očarila množstvo ľudí a s
rastom popularity začali koncertovať
častejšie na festivaloch, ale aj v menších
kluboch. Zakladateľ a gitarista August mal
od začiatku svoj vlastný štýl obliekania,
ktorý si zachoval až do dnešného dňa. Je
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Kto by nepoznal Highway
to Hell?
Z rebelov
sú pomaly
Tretí album vyšiel starčekovia.
kapele v roku 1976
pod názvom Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
Štvrtá platňa pod názvom Let there be rock
bola vydaná o rok neskôr a je významná
tým, že má najmetalovejší podklad. V tomto
období AC/DC vystupovali väčšinou ako
predskokani veľkých kapiel, spomenúť
môžeme Kiss, Aerosmith či Blue Oyster
Cult.
Najväčší komerčný úspech formácia AC/
DC dosiahla v roku 1979 s v poradí šiestou
platňou s názvom Highway to Hell. Rovnomerný názov nesie aj najslávnejšia pieseň
tejto hudobnej formácie. Všetky ostatné
skladby z albumu zostali v tieni. Highway
to Hell priniesol AC/DC veľký úspech nielen
na Novom Zélande a Austrálii, ale aj v USA
a Veľkej Británii. Predával sa v miliónových
nákladoch. Spolu s vydaním tohto albumu
sa spája aj ich prvé veľké európske turné.
Úspech nedosiahli len u poslucháčov, ale
veľký rešpekt si vybudovali aj u kolegov hudobníkov, s ktorými začali spolupracovať.
Rovnako sa im začali hrnúť ponuky aj od
manažérov a vydavateľov.
AC/DC mali veľký vplyv na novú vlnu

britského heavy metalu a na skupiny ako
boli Iron Maiden a Saxon. Ide o kapely, ktoré
odmietali byť klasické, naopak, snažili sa
vytvoriť nový a zaujímavejší zvuk.

Keď umrie legendárny frontman
Veľkú stratu zažila skupina v roku 1980.
Frontmana Bona Scota našli 19. februára
mŕtveho v aute svojho kamaráta v južnej
londýnskej štvrti. Zomrel na akútnu otravu alkoholom. Bola to veľká strata nielen
pre zvyšok kapely, ale rovnako aj pre celý
rockový svet. Zvyšní členovia AC/DC sa
však rozhodili pokračovať ďalej. Tým chceli
ukázať, že si Scota vážia, a chcú pokračovať
tam, kde on svoju cestu skončil. Prvé, čo
museli v tom okamihu urobiť, bolo nájsť
vhodného speváka. Legendu akou bol Scot
bolo ťažké nahradiť. Po dlhom pátraní sa v
kapele objavil Brian Johnson.
Koncom roku 1980 vydali AC/DC s
novým frontmanom album Back in black. Z
celej platne cítiť, že kapela sa znovu hľadá
a je poznačená stranou Scota, z ktorej
sa stále nedokázala spamätať. Napriek
tomu sa rýchlym tempom vyšplhala na
najpredávanejšie priečky predajnosti v Británii a USA (samozrejme, aj v Austrálii). V
USA bolo predaných viac ako 10 miliónov
platní.
V roku 1981 vyšiel ôsmy počin austrálskej kapely. Názov For Those About To Rock
We Salute You je symbolický. August platňu
pomenoval po knihe s rovnakým názvom,
ktorá bola pre neho veľkou inšpiráciou. O
dva roky vydali album Flick of the Switch.
Platňa je špecifická tým, že sa z chalanov
stali rovno aj producenti.
Rok čo rok kapela tvorila, koncertovala
a šírila svoj neopakovateľný zvuk po celom
svete. Do dnešného dňa tieto legendárne
mená vydali ešte desať štúdiových albumov. Za celé pôsobenie na hudobnej scéne
sa tak ich fanúšikovia dočkali až devätnástich platní. Sú a zostanú nestarnúcou rockovou legendou.

foto: consequenceofsound.net

Hudba Piotr Rubik, Anna Veselovská, Oplatí sa počuť

To najlepšie z Piotra Rubika
Ani slová nedokážu vyjadriť dokonalosť, ktorou naplnil košickú Steel arénu poľský skladateľ Piotr Rubik.
FRANTIŠEK BARTEK

P

oslucháč, ktorý vidí Piotra Rubika poskakovať pred orchestrom prvý raz, si môže myslieť,
že je to preexponovaný excentrický maestro. Opak je však pravdou.

Nebolo všetko len o uchu
Koncert bol prierezom jeho najkrajších
a najznámejších diel, vybraných pre túto
príležitosť z rôznych predošlých albumov
ako napríklad Tu es Petrus, Rubikon, alebo
oratória Habitat. Na koncerte bolo možné
ochutnať z rôznych žánrov a prevedení,
keďže skladateľ prišiel so sprievodom
výnimočných hlasov niekoľkých sólistov,
orchestrom a dvomi speváckymi zbormi.

Na svoje si však neprišiel iba poslucháč,
ale aj divák a milovník umenia ako taký.
Piotr Rubik a jeho gestikulácia, hlboké, ale
zároveň vtipné príhovory medzi piesňami,
viac ako sto hudobníkov na javisku a
skutočne profesionálne pripravené a prevedené osvetlenie pódia, ktoré zdobili živé
kvety, vytvorilo z koncertu veľkolepý nielen
hudobný zážitok.
Trojnásobná standing ovation, aj selfie
Ak sa vám zdá, že to, čo tu reprodukujem,
je prehnaná, sentimentálna a subjektívna
chvála niekoho, kto podobný koncert ešte
nezažil, mýlite sa. Trojnásobná standing
ovation po koncerte a neutíchajúci potlesk,

nútiaci sólistov
takmer po každej piesni sa
prísť pokloniť
druhý raz, je
dôkazom objektívneho skladateľovho talentu.
Košické publikum sympatický Poliak
označil za inšpiráciu a dokonca si s ním
vyhotovil aj selfie. Koncert Piotra Rubika
či jeho platne sú tou správnou voľbou
pre človek, ktorý má rád krásu, duchovný
nádych vecí či chuť na veľkolepý hudobný
zážitok. Poľský skladateľ svojimi počinmi
dokazuje, že aj symfonická hudba môže byť
populárna.

,,Dúfam, že moja rebélia nájde pochopenie”

Hoci má devätnásť, patrí medzi veľké hudobné talenty. Reč je o slovenskej speváčke Anne Veselovskej, ktorá bola
v roku 2011 finalistkou televíznej súťaže Hlas Česko Slovenska.
TOMÁŠ KOTLÁRIK

Vaším mentorom v súťaži bol Rytmus.
Ste s ním ešte v kontakte?
Už nie sme v kontakte. On má svoje starosti
a ja zas svoje. Podporiť ma chcel, no ja som
odmietla, keďže som si veci chcela začať
robiť sama.
Prekvapilo vás v Hlase niečo, čo divák
pred televíznou obrazovkou nemal
šancu postrehnúť?
Prekvapil a obmedzil ma scenár, ktorý musel dodržiavať každý súťažiaci. Prišlo mi to
celkom smutné, pretože si myslím, že každý
vie a môže byť sám sebou.

OPLATÍ SA POČUŤ

V júni 2013 ste vydali debutové CD. Ako
ho s odstupom času hodnotíte?
Bavilo ma, že som bola nútená makať.
Nikto mi skladby nenapísal, o všetkom
sme museli diskutovať s vydavateľstvom.
Každopádne to bolo náročné, ale s výsledkom som spokojná.
Prečo názov 10 rozdielov?
Jeden song sa tak volá. Je o tom, že každý

Daniel Landa: Rocquiem
Tak tomuto sa hovorí
pravá rocková klasika.
Kontroverzný český spevák mnohých albumom
prekvapil.
Rockquiem
je moderne (a rockovo) poňatá téma
Mozartovho Requiem, so zachovanou
pôvodnou štruktúrou aranžmánov. Skladby sú spievané v latinskom originály.

sme rozdielny, každý máme svoje kvality i
nedostatky, ale mali by sme sa tolerovať.

Album nesie prvky blues a jazzu. Vy
sama ste veľkou fanúšičkou hudby z Texasu a New Orleansu. Myslíte, že ľudia si
našli cestu k štýlu, ktorým ste sa prezentovali?
Myslím, že ľudia na Slovensku ťažko prijímajú niečo nové. Majú radi skôr to, čo im
ponúkajú osvedčení hudobníci. Ťažko teda
povedať.
Píšete si texty piesní sama, alebo máte
vlastného textára?
Na prvom albume mám dva vlastné texty, ostatné mi napísal Vlado Krausz. Na
začiatku som predstavila hrubý náčrt tém
textov, a potom mi to Vlado ušil, ako sa hovorí na mieru.
O čom najradšej píšete?
O problematike ľudstva. Úprimne, už ma
vytáčajú texty ,,hitov”, ktoré dookola opakujú pár nezmyselných viet. Rada by som

Olga Lounová: Optický
klam
Česká speváčka, viackrát
nominovaná na cenu v kategórii Objav roka, je u nás
známejšia skôr ako herečka a rally pretekárka. CD Optický klam
prináša okrem iného i doteraz nevydané
melancholické piesne. Spomenúť môžeme
duet s Karlom Gottom, Dál za obzor.

foto: www.steelarena.sk, www.daniel-landa.cz, musicserver.cz, data.bontonland.cz, archív Anny Veseovskej

tak
prispela
niečím zmysluplnejším.

Absolvovali
ste
v
lete
nejaké
hudobné festivaly? Aký rozdiel vidíte
medzi bežným koncertom a ,,veľkým”
vystúpením na festivale?
Toto leto som oddychovala. Bežný koncert
je pre mňa osobnejší. Na festivale mám
strach, ako ma ľudia prijmú. Zatiaľ ale po
mne rajčiny nehádzali.
Aké záľuby má Anna Veselovská, keď sa
nevenuje škole a hudbe?
Maľujem a vytváram všetko kreatívne.
Veľmi rada vyrábam darčeky, doplnky.
Kreslím celkom psycho obrazy, ktorých sa
bojí aj moja sestra. Rada tiež behám a leziem ľuďom na nervy.
Jamestown:
Divadlo
bláznov
Nitrianska kapela známa
hlavne vďaka frontmanovi
Itchovi Pčelárovi. Svoju
hudbu označujú ako divadelný rock. Debutstrieda tak, ako v
skutočnom divadle, všetky možné emócie,
nálady i hlavného hrdinu. Album poteší,
povzbudí, ale aj donúti zamyslieť sa. (nk)
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Šport Skoky na lyžiach

Smrť skokov na lyžiach
Skoky na lyžiach sú jedným z najatraktívnejších zimných športov. Na celom svete nájdete tisícky skokanov, ale
na Slovensku takmer žiadneho. Dôvod? Môžu zato aj schátrané mostíky.
SIMONA IVANČÁKOVÁ

N

apriek tomu, že v susedných
štátoch patria skoky na
lyžiach k atraktívnym zimným športom, na Slovensku
sme tejto športovej disciplíne neprišli veľmi na chuť. Aspoň nie v
súčasnej dobe. Minulosť bola pre skoky na
lyžiach v našich podmienkach naozaj veľmi
prajná. Svedčí o tom aj fakt, že slovenskí
skokani patrili desaťročia k svetovej špičke.

Mostíky sa budovali so vznikom klubov
Prvé výraznejšie pokusy o vznik leteckého športu na Slovensku sa začali pred
Druhou svetovou vojnou. Na prelome
rokov 1925/1926 Ján Ružinský vybudoval
prírodný mostík na Jamke za Urpínom.
V tom čase už existovali mostíky v Tatrách,
kde sa skokanskému športu venovalo zopár
mladých chlapcov. Dĺžka skokov sa pohybovala okolo hranice 20-25 metrov. V roku
1929 stredoškolský profesor Jozef Koudelka vytvoril SKI klub Banská Bystrica. S vytvorením skokanského klubu prišla na rad
aj výstavba mostíka na Srnkovej pri Banskej Bystrici, ktorý slávnostne otvorili 29.
januára 1933.

Medaily z majstrovstiev sveta
Významnou osobnosťou, ktorá mala
dočinenia so skokmi na lyžiach na Slovensku, je český reprezentant Karel Kodejška.
Majster sveta z roku 1975 v letoch na
lyžiach z Bad Mittendorfu a prvý športovec
Dukly Banská Bystrica, ktorý v roku 1973
vybojoval bronzovú medailu z Majstrovstiev sveta v letoch na lyžiach. Za Duklu
nielen pretekal, ale neskôr svoje skokanské
skúsenosti odovzdával aj ako tréner. Dukla
Banská Bystrica bola centrom, v ktorom sa
rodili hviezdy. Hviezdy svetového formátu.
Najvýraznejším úspechom československých skokanov je zisk tretieho miesta na
Zimnej olympiáde v Albertville v roku 1992.
Družstvo v zložení Jiří Parma, František Jež,
Tomáš Godera a Jaroslav Sakala získali v
súťaži družstiev bronzové medaily. Jiří Parma tiež priniesol zlato z Majstrovstiev sveta
v nemeckom Oberstdorfe v roku 1987.
Zo Slovákov sa najvýraznejšie presadil
Martin Švagerko. Vo fínskom Lahti získal v
roku 1989 tretie miesto v súťaži družstiev a
v roku 1993 skončil v rovnakej kategórii vo
švédskom Falune druhý.
V ére samostatnosti Slovenska to so
skokanmi na lyžiach vyzerá veľmi zle.
Spočiatku sa presadil Martin Mesík, v
súčasnosti skáče už len Tomáš Zmoray.
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Tomáš Zmoray
reprezentoval Slovensko
počas zimnej olympiády
vo Vancouvri.

„Je smutné, že Slovensko nemá dnes už takmer žiadneho skokana. V minulosti patrili
československí skokani k tým, ktorých sa
obával celý svet,“ poznamenal dvojnásobný
poľský olympijský víťaz Kamil Stoch.

Na Slovensku chýbajú peniaze na
funkčné mostíky
Skokan sa musí na preteky pripravovať
predovšetkým na skokanskom mostíku,
ktorý tvorí základ jeho súťažnej disciplíny.
I keď na Slovensku boli kedysi vhodné
podmienky na trénovanie, dnes je realita iná. Máme jediného reprezentanta.
Banskobystričan Tomáš Zmoray momentálne skáče už len nižšie súťaže.
Dôvodov, prečo sa u nás vrcholových
skokanov nenachádza viac, je mnoho.
Okrem toho, že skoky na lyžiach sú finančne
náročným športom, zásadným problémom
sú aj skokanské mostíky. Tie, ktoré u nás
kedysi existovali, v dnešnej dobe už úplne
schátrali, boli zničené, sú zanedbávané a
vôbec sa nevyužívajú. „Na Slovensku trénujem väčšinou len kondične, inak sa tu
trénovať ani veľmi nedá. Funkčný mostík
je na Štrbskom Plese, kde občas aj trénujem, a v Banskej Bystrici je zas mostík pre
mňa príliš malý. Preto musím ísť trénovať
do Poľska, Rakúska či Nemecka,“ povedal
jediný slovenský reprezentant v skokoch na
lyžiach Tomáš Zmoray.
Zašlá sláva skokanských mostíkov
V sedemdesiatych rokoch minulého
storočia bolo na Slovensku takmer dvadsať
skokanských mostíkov. V tom čase ešte

aj u nás mladí chlapci trénovali, skákali
a pripravovali sa na súťaže. Situácia sa
však výrazne zmenila. Namiesto krásnych, nových a používaných mostíkov nás
strašia rozpadnuté stavby. Pár takýchto
pozostatkov sa nachádza aj pod Tatrami.
Príkladom sú dva skokanské mostíky vo
Svite s konštrukčnými bodmi K-20 a K-40.
Tieto mostíky kedysi patrili k tým, na
ktorých sa učili skákať nádejní športovci.
Postupne však mesto Svit nemalo peniaze
na ich údržbu, a tak začali chátrať. Dnes
už po mostíkoch nenájdete takmer žiadnu
zmienku.
Podobný príklad sa odohral aj v
Ružomberku. V minulosti sa v meste a
jeho blízkom okolí nachádzali tri mostíky
– jeden letný a dva zimné. Dnes už ani
jeden z nich neexistuje. Takmer identická
situácia sa odohrala aj v Tatrách. Kedysi
často využívaný mostík v Tatranskej Lomnici je dnes minulosťou. Koncom októbra
2008 ho zbúrali, a tak sa naše veľhory
môžu popýšiť už len dvomi mostíkmi na
Štrbskom Plese. Na najväčšom mostíku
K-120 sa donedávna skákala pravidelne
súťaž v rámci FIS-Cup-u. „Je škoda, že si
Slovensko nedokázalo vážiť svoje mostíky.
Keby sa tento šport viac spropagoval a bolo
by viac funkčných mostíkov, tak určite by
bol väčší záujem o skoky na lyžiach aj u
nás,“ poznamenal Zmoray. Na tom menšom
kedysi skákal aj legendárny poľský skokan
Adam Malysz.
Rozpadli sa športové kluby, na
mostíkoch nemá kto skákať, nie je ich ani
začo udržiavať. Taká je dnešná realita.
foto: www.sme.sk

Šport Futbal a ostatné...

Sviatky v znamení Premier League
Futbaloví profesionáli v Anglicku si počas Vianoc a Nové roka príliš neužijú sviatočnú atmosféru. V Premier League sú v priebehu jedného týždňa
na programe tri kompletné ligové kolá.
JAROSLAV MALIŇÁK

N

ajvyššia anglická súťaž je vo
všeobecnosti považovaná
za
najkvalitnejšiu
a
najnáročnejšiu na svete.
Aj na Slovensku si získala
množstvo fanúšikov, ktorí si už zvykli na
každoročné Vianoce plné výborného.

Sviatočný futbalový program
Ostatné elitné európske ligy majú na programe posledné zápasy tohto roku najneskôr 21. decembra, následne pokračujú
až v prvom januárovom týždni. Angličania
riešia nahustený ligový a pohárový program aj zápasmi medzi sviatkami. Tie patria
medzi najsledovanejšie v sezóne, aj napriek
tomu, že počasie nebýva príliš futbalové.
Nabitý december býva často rozhodujúcou
fázou sezóny, pravidelne ponúka stretnutia

tých najlepších mužstiev, vytvára kľúčové
odstupy v ligovej tabuľke. Tento rok je
situácia mierne odlišná. Vedúca Chelsea si
vypracovala solídny náskok pred manchesterskými rivalmi United a City. Tradičné
tímy ako Arsenal, Liverpool, Everton alebo
Tottenham zažili podpriemerný vstup do
sezóny, a práve počas sviatkov sa môžu
dotiahnuť na špicu.

Chelsea rozbehnutá za titulom
Hektický december však tento rok o celkovom víťazovi Premier League nerozhodne.
Na programe nie sú žiadne klasické derby
duely, pre celkový vývoj môže byť zaujímavý azda len súboj vedúcej Chelsea s výborne
hrajúcim druhým Southamptonom. Viacerí
komentátori sa zhodujú, že rozbehnutá
Chelsea sa len tak nenechá zastaviť. Ak by

pokračovala v nastolenom tempe, mohla by
na konci sezóny zaznamenať rekordný bodový zápis.
V minulej sezóne bola ligová tabuľka
po odohratí polovice sezóny nesmierne
vyrovnaná, prvé tri celky delili len tri body,
zatiaľ čo tento rok to vyzerá na jasnú nadvládu londýnskej Cheslea. Tá sa pokúsi
napodobniť Manchester United zo sezóny
2012/2013, keď si zverenci trénera Fergusona v novembri a decembri vypracovali kľúčový náskok a napokon sa tešili z
okrúhleho 20. titulu.

Olympijský cyklus - nové výzvy

Záver kalendárneho roka opäť prináša štart zimnej športovej sezóny. Vo februári sa na OH v Soči predstavilo 38
našich reprezentantov nerátajúc hokejistov, a tí majú pred ďalším štvorročným cyklom nové ciele.
LUKÁŠ TIMKO

V

zhľadom na úspechy je biatlon medzi individuálnymi
športmi našim najsilnejším
zimným športom. Soči
ukončilo kariéru najúspešnejšieho biatlonistu spod Tatier, Pavla
Hurajta, ktorého majú v reprezentácii
nahra-diť mladíci Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš a Michal Šíma. Fanúšikovia
budú zvedaví na Mateja Kazára, ktorý sa
v minulej sezóne prezentoval sľubným
bežeckým vzostupom.

U nežnejšieho pohlavia zmeny v reprezentácii nenastali, keďže dôraz na mladé pretekárky je tu dlhodobejší. Stabilné duo
Anastasia Kuzminová – Jana Gereková má

štart na podujatiach svetového pohára isté,
o zostávajúce miesta budú zdravo súťažiť
Chrapanová, Poliaková, Prekopová aj sestry
Fialkové. Presadia sa tie, ktoré budú mať
najsilnejšiu psychickú odolnosť.
Oba reprezentačné výbery sa budú
snažiť pravidelne bodovať vo svetovom
pohári a uvidíme, ako sa prejavia zmeny
na postoch trénerov. Mužov povedie Juraj
Sanitra, ženy Pavel Kobela.

Zuzulovej návrat a veľké očakávania od
Žampu
Sezóne alpských lyžiarov predchádzali
tradičné problémy vo vnútri asociácie.
Miestny folklór by však nemal ovplyvniť
výkony našich najlepších športovcov. V Soči
ich štartovalo až deväť, ale šancu presadiť
sa medzi svetovou špičkou má hlavne trojica Veronika Velez-Zuzulová, Adam Žampa
a Petra Vlhová. Zuzulovú čaká po maródke s
kolenom jedna z posledných sezón, kde má
šancu bojovať o titul najlepšej slalomárky.
Žampa s Vlhovou sa pokúsia naďalej
posúvať svoje výkonnostné maximá. Každé
prekĺznutie do najlepšej desiatky výsledkovej listiny môže byť veľkou motiváciu
na ďalšiu tvrdú prácu. Škoda len, že zatiaľ
čo sa našim v točivých disciplínach darí, v

foto: stateandcapitol.bangordailynews.com, www.thefootballchronicle.com

rýchlejších disciplínach ako Super-G a zjazd
majú veľké rezervy.
Ďalšie športy ustupujú z pozícií
Martin Bajčičák je posledným slovenským
mohykánom s dobrým renomé v behu na
lyžiach. Štrnáste miesto v Soči 38-ročného
Liptáka presvedčilo, aby ešte kariéru
neukončil, ale jeho kolega Peter Mlynár, a
žiaľ, už ani Alena Procházková nedosahujú
výsledky v prvej polovici výsledkovej listiny
akejkoľvek disciplíny. V tomto odvetví chýba dostatok mladých talentov, ktorí by výkonnostne obstáli v podujatiach svetového
pohára.
Niečo podobné sa dá tvrdiť aj o
našich skokanoch na lyžiach, bobistoch či
sánkaroch. Naopak, do popredia sa dostávajú mladé Slovenky v nežnejších alebo
novších disciplínach. Nicole Rajičová a
Monika Simančíková sa snažia dostať na
krasokorčuliarsku scénu. Presadzovať sa
začína aj šortrekárka Tatiana Bodová a talentované lyžiarky máme tiež v snowbordingu a akrobatickom lyžovaní.
Verme, že nám Slováci spríjemnia zimné mesiace pri televíznych obrazovkách
aspoň tak, ako futbalisti či Peter Sagan v
predchádzajúcom období
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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 Lucka sa opýta za vás.

?

Tentokrát o zvláštnych zvykoch
známych spisovateľov

...tento raz na prerušenie štúdia
vedúcej ŠO FF KU Lotty Mižíkovej

Victor Hugo – prirodzenosť nadovšetko
Podľa amerického magazínu The New Yorker dodržoval
francúzsky spisovateľ disciplínu vďaka zvláštnemu pravidlu.
Autor, z ktorého pera okrem iného vzišiel aj román o mrzákovi Quasimodovi a krásnej cigánke Esmeralde (Chrám Matky Božej v Paríži, 1831), sa k písaniu donútil vďaka tomu, že
sa vyzliekol donaha.

Kedy najneskôr a kde treba požiadať o prerušenie
štúdia?
Podmienky prerušenia štúdia sú zakotvené v Študijnom
poriadku FF KU (ďalej len ŠP FF KU), konkrétne v článku
14 (v brožúrke Informácie o štúdiu na str. 69, ktorú dostal
každý študent pri zápise). Žiadosť o prerušenie štúdia sa
adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení
vždy najneskôr tri týždne pred začatím semestra.

Honoré de Balzac – kofeínová láska
Pri míňaní atramentu spisovateľovi robila spoločnosť káva.
Kritici sa doteraz nedokážu zhodnúť na presnom čísle, no
počet šálok, ktoré Balzac denne vypil, sa pohyboval medzi
50 až 300. Uprednostňoval hlavne turecké a perzské kávové zmesi. Toto množstvo sa podpísalo aj pod spisovateľovo
zdravie – Balzac zomrel na otravu kofeínom.
Jean-Paul Sartre – ópiové diela
Sartre šialene veľa písal. Denne zapísal aj niekoľko desiatok až stovku stránok. Normálny človek by takúto záťaž
nezniesol, ale Sartre si často pomáhal alkoholom, drogami
či nepovolenými látkami. Mnoho jeho kníh napísal pod vplyvom opiátov.

Lev Nikolajevič Tolstoj – otvorená politika
Jeden z najznámejších spisovateľov vôbec sa oženil so Sofiou,
pre ktorú však bolo manželstvo peklom. Spisovateľ nenašiel
vo svojom manželstve šťastie, o čom sa farbisto vyjadroval v
denníku. Tolstoj však od začiatku presadzoval otvorenú politiku vzťahov, ktorá spočívala v tom, že obaja manželia mali
voľný prístup k svojim denníkom.
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Aké sú podmienky, resp. možné dôvody prerušenia
štúdia, a čo je k tomu nutné predložiť?
Prerušenie štúdia je vždy na ucelenú časť štúdia – semester,
jeden, dva alebo tri roky. Podľa dĺžky sa ďalej prikladajú aj
prílohy. Študent môže písomne o prerušenie štúdia požiadať
najviac na jeden rok bez udania dôvodu, najviac na dva
akademické roky zo zdravotných (alebo iných vážnych)
dôvodov po predložení hodnoverných dokladov, a najviac na
tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky.
Čo ak sa študent rozhodne ďalej v štúdiu nepokračovať?
V tom prípade študent musí splniť podmienky podľa
ŠP FF KU (čl.15), to znamená, že študent je povinný
zanechanie štúdia písomne oznámiť dekanovi fakulty. Deň,
kedy je žiadosť doručená na FF KU je deň ukončenia štúdia.
Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý
na FF KU, ale len na základe nového prijímacieho konania.
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Fotoeseje Michala Kolibu

Drozd a kosť?

Poznáte ten pohľad, človeka hľadajúceho v odpadkových košoch niečo užitočné? Osobne mi príde týchto ľudí ľúto,
bez ohľadu na to aké ročné obdobie je. Ale o tíchto ľudoch teraz táto fotografia nie je, ale má s nimi veľa spoločného.
Vznikla pri smetných košoch, kde drozd obzobával nejaké rebrá. Rovnako hľadal potravu v ročnom období náročnom
na prežitie. Vtáky a ostatné zvieratá prikrmuje množstvo z ľudí, ale kde je tá ľudská spolupatričnosť prikŕmiť ľudí?
A vlastne odkedy jedia drozdy kosti?

Časom

Čas to všetko vylieči, časom ťa to prejde, časom sa rozhodneš... Pravdou však je, že časom len zostarneme. Preto je
lepšie neodkladať povinnosti, ani rozhodnutia, lebo nikdy neviete kedy bude
či?
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