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Spomínam(e)
Končí�m! Nie so Zumagom... celkovo končí�m. Tento
rok je pre mňa na univerzite tým posledným. Päť
rokov ubehlo, čo som prvýkrát prešla dverami
tejto školy. Pamätám si na rozpačité pocity a veľkú
dávku zvedavosti, no i odhodlania. Sústavne som
musela odpovedať na otázky, prečo práve Katolí�cka
univerzita. Odpoveď nebola racionálna. Intuití�vne
som tušila, že je to správna voľba. Bola. Tri roky
som túto univerzitu s nadšení�m navštevovala a
tešila sa na každý nový deň. Teraz, keď odchádzam,
snaží�m sa veriť. Veriť, že Katolí�cka univerzita
v Ružomberku nájde správnu cestu z bludiska,
v ktorom sa ocitla. Z� e bude znova tým skvelým
miestom pre nové priateľstvá, rodinnú atmosféru
a kvalitné vzdelanie.
Takto nostalgicky sa vám prihováram, milí� čitatelia.
Ešte sa však nelúčim, len spomí�nam. Vlastne, celé čí�slo aktuálneho Zumagu bude o
spomí�naní�. V téme sa vrátime v čase a budeme hľadať čaro starého oblečenia, kní�h
či hudby. A aby toho nebolo málo, výtlačok, ktorý práve drží�te v rukách, je plný
fotografií�, ktoré sú fotené na analógový fotoaparát. Na film... Analógovo vás uví�tala
už naša vynovená obálka. Páčila sa?
A čo sme si pre vás ešte pripravili? Spomienku na leto v podobe slnečnej reportáže
z Bulharska. Rozhovor so slovenským čokoládovým kráľom Karolom Stýblom, pri
ktorom sa vám budú zbiehať slinky. Naši športoví� redaktori vám predstavia kvalitu
ružomberských futbalistov, aj slovenských atlétov. Inak, už ste si dali tohtosemestrovské
predsavzatie? A� no? Tak aby nedopadlo ako tie, o ktorých si môžete prečí�tať vo fejtóne.
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

Na košickom polmaratóne skončil
študent žurnalistiky na ôsmom mieste
Šport Maratónska špička z celého sveta si zmerala sily na 92.
roční�ku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Do deviatich
súťažných kategórií� sa zapojilo viac ako 11-tisí�c bežcov z 49 krají�n
sveta. Svoje zastúpenie mala aj Katolí�cka univerzita v Ružomberku.
Š� tudent žurnalistiky Tomáš Kubej si v polmaratóne vybojoval 8.
miesto s časom 1:14:48. “Vyšlo to sí�ce dobre, no nie som so sebou
spokojný na sto percent, keďže vlani som skončil na štvrtom mieste,”
povedal Kubej krátko po skončení� pretekov. Dôvodom zhoršeného
výkonu boli žalúdočné problémy. “Hlavne v druhej polovici trate som
musel párkrát spomaliť.” Napriek sťaženým bežeckým podmienkam
si študent žurnalistiky odniesol z Koší�c nezabudnuteľný zážitok.
“Chví�ľu som bežal s Etiópčankou, ktorá v hlavnej kategórii skončila
na prvom mieste,” povedal Kubej. Medzinárodný maratón mieru
už niekoľko rokov neponúka prí�ležitosť len pretekárom, ale aj
umelcom a fotografom. Súťaž Cvakni si maratón je prí�ležitosťou pre
zachytenie jedinečnej atmosféry najstaršieho maratónu v Európe.
Zároveň má zvýrazniť puto medzi športom a umení�m.
(Dominika Spodniaková)

Študenti Katolíckej univerzity
predviedli svoj talent

Univerzitná knižnica zbiera nápady
Knižnica V týchto dňoch môžu použí�vatelia knižnice pí�somnou
formou vyjadriť svoje pripomienky na zlepšenie služieb, ale aj
navrhnúť zavedenie nových. Spí�sané požiadavky je potrebné vhodiť
do pripravenej škatule označenej nápisom Chcem, aby v knižnici…,
ktorá sa nachádza pri výpožičnom pulte. „Vychádzame v ústrety
tým, ktorí� majú potrebu vyjadriť svoj názor, majú nápad, ktorý sa
dá vysloviť nahlas a zlepšil by čokoľvek, čo sa týka Univerzitnej
knižnice. Všetky idey si prečí�tame a pokiaľ to bude v našich silách
a možnostiach, aj ich zrealizujeme,” vysvetlila Katarí�na Matušková z
vedenia UK KU. Zozbierané postrehy budú aj s odpoveďami zverejnené
na obnovenej facebookovej stránke knižnice. Možnosť prispieť
nápadom na skvalitnenie knižničných služieb patrí� medzi interaktí�vne
benefity pre všetkých registrovaných uží�vateľov UK KU pod názvom
Doma to už poznáš, zostaň v knižnici! Iným interaktí�vnym projektom
knižnice je Kinečko na modrom, ktorého cieľom je sprí�stupniť
dokumentárne filmy z archí�vu medzinárodného filmového festivalu
Jeden svet. Ď�alší�mi sú projekty Môj výber a Môj priestor, v rámci
ktorých môžu jednotlivci či skupiny z radov použí�vateľov knižnice
prezentovať vlastnú tvorbu. „Priví�tame všetky kreatí�vne duše,
ktoré by chceli participovať na vytvorení� prezentačnej platformy,”
povedala Katarí�na Matušková. (Paula Beinsteinová)

Študenti V stredu 21.10. 2015 sa v Aule Jána Pavla II. konal
šiesty roční�k talentovej súťaže KU má talent 2015. Spomedzi
14 zúčastnených sa absolútnou ví�ťazkou súťaže sa stala Patrí�cia
Bumbarová, ktorá prezentovala vlastné kresby – portréty, a v rámci
súťaže kreslila oko. Na druhom mieste skončila Mária Vlasatá
so svojí�m speváckym vystúpení�m Ružičky. Tretie miesto patrí�
fotografovi Róbertovi Š� vecovi. Tzv. zemiaková cena bola udelená
Petrovi Hricovi, ktorý prezentoval vlastnú rappovú tvorbu. Cenu
publika zí�skal za svoj spevácky výkon Matej Stachera. Výhercovia
boli finančne odmenení� nasledovne: 1. miesto – 30€, 2. miesto – 20€,
3. miesto – 10€. Za cenu publika bola udelená odmena v hodnote
30€. Š� trnásť vystúpení� posudzovala šesťčlenná porota z radov
zamestnancov Katolí�ckej univerzity. Konkrétne Stefka Palovičová,
Katarí�na Vilčeková, Zuzana Zahradní�ková, Róbert Slotka, Darina
Obušeková, Jozef Luscoň. Na konci tohto trojhodinového podujatia
boli v tombole vyžrebované a odmenené dve osoby z radov publika.
Zaují�mavosťou je, že sa do KU má talent zapojila so svojí�m gitarovospeváckym vystúpení�m aj študentka z Poľska, Kamila Antoszek,
ktorá v rámci študentskej mobility Erazmus študuje na Katolí�ckej
univerzite. (Tomáš Boguský)
4 zumag
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Počet študentov KU
každoročne klesá

V Pulz rádiu sa udiali zmeny

Pulz rádio Obdobie posledných dvoch mesiacov bolo pre univerzitné rádio
období�m zmien. PULZáci si medzi sebou zvolili novú riaditeľku, pozmenili aj
programovú štruktúru. Zásadne však zmenili vysielací� čas. Prvá zmena v rádiu
prišla vo vedení�, kde si na riaditeľskú stoličku sadla Zuzana Budzáková, ktorá
počas vedenia Róberta Brišáka zastávala funkciu vedúcej spravodajstva. Počas éry
svojho pôsobenia sa chce primárne zamerať práve na skvalitnenie spravodajského
vysielania, vylepšenie denného žurnálu a s pomocou nových redaktorov urobiť
vysielanie dynamickým a zaují�mavým pre poslucháčov. Podstatnou zmenou je
vysielací� čas, ktorý sa z večerných hodí�n presunul na ranné vysielanie od 8:00 do
poludnia. Š� tudenti však majú možnosť naladiť sa na vlny PULZ rádia aj po 15:00
a o hodinu neskôr začí�na už známa relácia Popoludnie s PULZom. Vzhľadom na
to, že budova Univerzitnej knižnice KU, kde rozhlasové štúdio sí�dli, sa o 18:00
zatvára, vysielanie po tejto hodine končí�. Nový vysielací� čas má do istej miery
vplyv aj na počet poslucháčov. PULZáci totiž zaznamenali nižšiu počúvanosť v
porovnaní� s pôvodným časom vysielania (od 18:00 do 21:00). Naživo vysielané
ranné relácie však považujú za úspešné. „Premýšľali sme už aj nad vopred
nahratými reláciami, ktoré by sa púšťali vo večerných hodinách. Lenže som toho
názoru, aby prevládala kvalita nad kvantitou. Ak teda niečo nemá byť dobré,
do éteru to nepustí�me“, skonštatovala novozvolená riaditeľka. (Lucia Melková)

Študenti Katolí�cka univerzita v Ružomberku otvorila
už svoj pätnásty akademický rok. Brány filozofickej,
pedagogickej fakulty a fakulty zdravotní�ctva prekročilo
spolu 1454 študentov prvého roční�ka. Teologická
fakulta so sí�dlom v Košiciach údaje neposkytla.
V celkovom meradle univerzita zaznamenala pokles
počtu študentov na všetkých štyroch fakultách. „Filozofická fakulta eviduje v súčasnom akademickom
roku 101 prvákov bakalárskeho stupňa, čo je o 42
menej ako vlani,” uviedla Lotta Mižiková zo Š� tudijného
oddelenia FF KU. Zároveň doplnila, že na magisterské
štúdium sa zapí�salo 91 študentov, o dvoch menej ako
uplynulý akademický rok.Pokles počtu študentov
zaznamenala aj pedagogická fakulta. Podľa Katarí�ny
Hyravej zo Š� tudijného oddelenia PF KU registrovala
fakulta minulý rok 719 prvákov na prvom stupni.
Aktuálne fakulta eviduje 555 prvákov bakalárskeho
a 459 prvákov magisterského stupňa štúdia. Fakulta
zdravotní�ctva registrovala vlani 280 prvákov bakalárskeho stupňa štúdia, tento rok sa ich počet zní�žil. „V
aktuálnom akademickom roku nastúpilo do prvého
roční�ka 248 študentov,” spresnila Jana Pudišová zo
Š� tudijného oddelenia FZ KU. Vlani si na druhý stupeň
štúdia podalo prihlášku 12 uchádzačov, nenastúpil
ani jeden. „V súčasnosti je situácia rovnaká, nemáme
študentov v magisterskom štúdiu,” doplnila Pudišová.
Vo Výročnej správe o činnosti Katolí�ckej univerzity v
Ružomberku za rok 2014 sa uvádza, že v spomí�nanom
roku zaznamenala škola najnižší� počet študentov v
sledovanom šesťročnom období�. V porovnaní� s rokom
2013, keď bol celkový počet študentov 6734, došlo
k zní�ženiu počtu študentov na 5988, čo predstavuje
pokles o 11,1 percenta. (Paula Beinsteinová)

Televízia Unica má v tomto roku viacero
noviniek a smelé plány

Televízia Unica Popri fungujúcej spolupráci s regionálnou televí�ziou chce naša
univerzitná televí�zia v tomto akademickom roku rozbehnúť aj vlastné nepretržité
vysielanie cez internet. Zmenil sa spôsob práce, prichádzajú nové alebo prepracované
formáty, či ambí�cia vysielať naživo.„Minulý rok to fungovalo tak, že relácie mali
svoje redakčné štáby, ale vyrobené materiály posielali mne. Od tohto roka má
každá z relácií� svojho vedúceho, ktorý si zostavil svoj tí�m ľudí� a tento už si všetko
menežuje sám,“ popisuje zmeny riaditeľ televí�zie Pavol Martaus.Tradičnou reláciu
existujúcou už v minulosti sú Televí�zie noviny KU. Trinásť minútové každotýždňové
mapovanie diania nielen na univerzite, ale aj v Ružomberku a okolí�, Unica od
minulého roka pravidelne vyrába aj pre krajskú televí�ziu Severka v Ž� iline.Okrem
Televí�znych noví�n, či rovnako zabehnutej relácii Filmshot, ale nastali v tohtoročnej
programovej štruktúre televí�zie veľké zmeny. „Máme reláciu Na tenkom ľade. Je to
výrazne upravená relácia Z prvej ruky, ktorú sme vysielali už minulý rok, ale je po
úpravách, aby spĺ�ňala zamýšľaný formát diskusnej relácie. V štádiu výroby máme
tiež reláciu, takého povedzme bulvárnejšieho charakteru, ale v podstate okrem
Televí�znych noví�n a Filmshotu sa nejakým spôsobom zmenila každá z relácií�,“
vysvetľuje riaditeľ televí�zie.Výroba ďalší�ch formátov, naviac pri nabiehaní� na nový
spôsob riadenia, je ale časovo náročnejšia. Tohtoročné prvé relácie pribúdajú alebo
finišujú až v týchto dňoch. „Máme to nastavené tak, aby sme popri Televí�znych
novinách vedeli mať každý týždeň nový diel minimálne jednej z relácií�,“ dopĺ�ňa
Martaus. (Jakub Liška)
foto: Michal Koliba
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Slovensko a svet

Názorová diktatúra?
Áno, je
Kotlebov vlastný
gól

Ministerstvo zahraničných vecí� koncom
septembra schválilo banskobystrickému
Bábkovému divadlu na Rázcestí� dotáciu
necelých 7-tisí�c eur na projekt Stop
extrémizmu. Tým sa stalo tŕňom v oku
banskobystrického župana.
Táto dotácia na divadelné dosky nedorazila, pretože zablúdila na rázcestí� Ú� radu
Banskobystrického samosprávneho
kraja. Stačil len jeden podpis na zmluve,
ktorý by celú dotáciu uviedol do života a
pomohol tak divadlu, ktoré je od podobných
prí�spevkov priam závislé. Marian Kotleba
si však povedal, že žiadna dotácia nebude.
Po takmer dvoch rokoch vyhlasovania, že
banskobystrická samospráva nie je v rukách
extrémistov, prišla stopka pre predstavenie
s názvom “Stop extrémizmu!”. Stopka je
sí�ce legálna, no nie legití�mna, a už vôbec
nie opodstatnená.
Divadlo na Rázcestí� je divadlom s bohatou
históriou a plánovalo vo vybraných školách,
sí�dliacich aj v ekonomicky slabší�ch mestách,
odohrať predstavenie Ireny Brežnej List
čiernemu synovi spolu s diskusiami na témy
rasizmu a xenofóbie. Prečo sa predseda
kraja rozhodol nepodpí�sať zmluvu, nie
je známe, no bežný človek si vie spočí�tať,
koľko je dva a dva.
Bábkové divadlo Na Rázcestí� nemalo na
výber a zvolalo tlačovú konferenciu, na
ktorej okrem iného odprezentovalo aj podporu, ktorú mu vyjadrili ostatné slovenské
divadlá. Rozhodnutie župana zastaviť grant
pre (ne)extrémnu inscenáciu zjednotilo
slovenské umelecké kruhy v takejto miere
prvýkrát od revolúcie. Č� inohra Slovenského
národného divadla sa dokonca rozhodla, že
odohrá v priestoroch Bábkového divadla
na Rázcestí� predstavenie Slovo Válkovo.
Rozhodnutie šéfa BBSK nedáva žiadny
zmysel ani z ľudského, ani z politického
hľadiska. Do divadla totiž chodia aj jeho
voliči, a pol roka pred parlamentnými
voľbami, kde chce so svojou stranou ĽSNS
kandidovať, toto rozhodnutie nebolo správnym krokom. Kotleba by mal prestať hladiť
svoje ego, hrať umelo vytvorené divadlo a
prenechať túto úlohu hercom, ktorí� sa tým
živili, živia a chcú živiť aj naďalej. Zatiaľ to
ale vyzerá tak, že vlastný gól kotlebovci
pocí�tia až po zapečatení� volebných urien
v marci 2016.
Branislav Račko
6 zumag

Na Slovensku sa často tvárime, že sa nás politika netýka. A napriek tomu
ju ťaháme aj tam, kde netreba. Veľkohubými politickými vyjadreniami
počastujeme aj Pedro žuvačky.
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NIKOLA KOKIOVÁ

edávno priniesol obchodný reťazec Lidl v rámci svojho pravidelného tematického programu Retro
týždeň, v ktorom do svojej ponuky
zahrnul tradičné výrobky ako Kofolu, paštétu
Májku či prací� prostriedok v obaloch z čias
socializmu. Mnohých táto aktivita reťazca
potešila. No na sociálnych sieťach sa našli
aj takí�, ktorí� za všetkým hľadali politické
pozadie.
O aktivitách Lidla informoval aj portál omediach.sk. Pod článkom sa objavili komentáre,
ktoré retro týždeň uví�tali, no i taký, ktorý
tento počin odsúdil a predchádzajúce názory
označil za uzatváranie sa do názorového geta.
V komentári sa ďalej pí�še: „Zlý, zlý imperialistický západ! My ho tu nechceme, nakoniec,
ako aj vtedy – kto má rozum a odvahu, uteká
preč. Teraz je vhodná doba – na hraniciach
po nás nestrieľajú.“ Relevantne sa vyjadrovať
k politickým otázkam možno považovať za
prejav vyspelosti občana. No je až zarážajúce,
čo všetko vieme spolitizovať.
Obchodný reťazec pravidelne v rámci svojho
sortimentu ponúka potraviny, ktoré sú typické
pre rôzne krajiny, kultúry či kuchyne. Nechýba
francúzsky, americký či taliansky týždeň. Keď
sa však objaví� retro, ktoré sa nám spája s
dobou socializmu, a teda s východom, hneď
sa objavia komentáre, ktoré tento počin odsudzujú a ľudí�, ktorým sa nápad páči, označia za
tých „na druhej strane“, uzavretých v svojich
hlavách. Nejde však len o jeden komentár pod
článkom, ale o celú spoločnosť, v ktorej sú len

dva názory – správny, a ten druhý. Nebolo to
tak dávno, čo známa slovenská moderátorka
Adela Banášová rozprúdila búrlivú debatu
potom, čo sa v médiách objavilo vyjadrenie,
v ktorom vyslovuje myšlienku, že žijeme v
názorovej diktatúre. Diktatúra a nesloboda,
ktorú mala na mysli, sa prejavuje tak, že
nedokážeme akceptovať iný pohľad na svet
a neznesieme iný názor, než je ten náš. K
ľuďom s opačným názorom sa staviame s
neúctou a čoraz menej sa snaží�me pochopiť
a rešpektovať postoje druhých.
To nebadať len v bežných komunikačných
vzťahoch. V médiách sa objavila informácia,
že tvár spravodajstva Martina Š� imkovičová
dostala výpoveď potom, ako na svojom súkromnom FB profile uverejnila odkazy namierené proti imigrantom. Hoci moderátorka
svoj názor priamo nevyjadrila, vzhľadom na
to, že zdieľala len prí�spevky s negatí�vnym
podtónom, je zjavné, že má k utečeneckej
problematike kritický postoj. Podobnú
situáciu zažila i spomí�naná Banášová, ktorá
dostala stopku na kresťanskom festivale práve
vďaka názorom jej otca. Vyzerá to tak, že mať
vlastný názor sa občas nevypláca.
Počas Nežnej revolúcie ľudia štrngali kľúčmi
aj za slobodu prejavu. No po štvrťstoročí�
môžeme konštatovať, že sme v svojich
názoroch ešte viac uzavretí�. Spoločnosť je
značne polarizovaná a inteligentná výmena
názorov nedostáva priestor. Formálnu
slobodu sme tak zí�skali, no vnútorne sme i
naďalej neslobodní�.

foto: Michal Koliba

Iba vedľajšie škody
Vo vojne a láske sa vraj môže všetko. No letecký útok na humanitárnu
organizáciu, ktorá zabezpečuje lekársku starostlivosť v ozbrojených konfliktoch nezávisle od bojujúcich strán, zrejme nie je podstatný. Sú to len
vedľajšie škody.
PATRÍCIA VÍŤAZOVÁ

A

ko inak by sa dalo nazvať bombardovanie nemocnice v afganskom
meste Kunduz, ktorá patrila francúzskej organizácii Lekári bez hraní�c? V noci 3. októbra „omylom“ ozbrojené
sily USA podnikli letecký útok na nemocnicu.
Toto rozhodnutie bolo prijaté americkým
veliteľstvom, ktoré potvrdil generál John
Gampbell, veliteľ amerických vojsk v Afganistane. Bombardovanie trvalo viac než
tridsať minút od chví�le, kedy boli zástupcovia
americkej a afganskej armády po prvýkrát informovaní� o tom, čo sa deje. Lekári bez hraní�c
odsúdili hrozný útok a potvrdili, že obidve
bojujúce strany mali k dispozí�cii informácie
o presnom umiestnení� nemocnice, budovy
personálu a vzdialenej stabilizačnej jednotky
v Chardaru, ktorá leží� severovýchodne od
Kunduzu. Pri útoku zahynulo 12 pracovní�kov
Lekárov bez hraní�c a desať pacientov, medzi
ktorými boli aj tri deti. Podozrenie o vojnovom
zločine, ktoré vyžaduje medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie, má aj generálny riaditeľ
humanitárnej organizácie Christopher Stokes.
Potvrdil, že ani jeden člen tí�mu nehlásil
boje vo vnútri nemocnice pred začiatkom
leteckého útoku. Č� o je skutočne za krokom
amerických vojsk, nie je doteraz známe. Jedna
z najväčší�ch humanitárnych inštitúcii na
foto: Michal Koliba

svete požiadala o vyšetrovanie nezávisle
od politiky. Právna poradkyňa Lekárov bez
hraní�c Francoise Soligner oslovila 76 zemí�,
podieľajúcich sa na vytvorení� Medzinárodnej
humanitárnej komisie pre zisťovanie faktov,
ktorá má podporu aj OSN. To, či bude vinní�k
skutočne potrestaný, je otázne.
Je zaují�mavé, že niektorí� predstavitelia afganskej vlády ospravedlňujú útok v Kundúze.
Podľa nich sa v nemocnici údajne nachádzali
prí�slušní�ci Talibanu. Oficiálne vyhlásenia
obidvoch strán sa navzájom vylučujú, čo
pravdepodobne znamená, že neexistuje
logické vysvetlenie, prečo sa terčom útoku
stali Lekári bez hraní�c. Ak to znova označí�me
za „vedľajšiu škodu“ alebo „omyl“, ostane nám
veľa nezodpovedaných otázok.
Definuje medzinárodné právo tieto pojmy?
Ak áno, sú útoky na svetové humanitárne
organizácie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom
nezávisle od politiky a ozbrojených strán, v
tomto zozname? Závisieť to bude od subjektí�vneho názoru rôznych predstaviteľov
a organizácií�. Podľa toho, ktorá krajina za
útokom stojí�, a čo bolo jeho predmetom,
sa bude rozlišovať, či sa jedná o vojnový
zločin alebo omyl. Vyzerá to tak, že v obsahu
medzinárodného práva sa vyskytujú termí�ny,
ktoré je možné vysvetľovať veľmi subjektí�vne.

GM plodiny budú
na poliach aj
naďalej
Geneticky modifikované organizmy – pojem,
ktorý má svojich podporovateľov i odporcov.
V našej krajine sa pestujú GM plodiny už
od roku 2006. Začiatkom októbra mala
naša vláda možnosť k tejto problematike
vyjadriť svoj postoj.
GM plodiny na Slovensko priniesla americká
spoločnosť Monsanto, ktorá sa venuje agrochémii a biotechnológii. Daná spoločnosť
má pobočky po celom svete. So svojimi
aktivitami verejnosť neoboznamuje. Nie
sú známe ani miesta, kde sa dané plodiny
pestujú, hoci verejnosť by o nich mala vedieť.
Pri agrárnych pozemkoch sa totiž vyskytuje
pravdepodobnosť, že peľ z GM plodiny, naprí�klad z kukurice pestovanej v testovacom
poli, sa zmieša s peľom normálnej kukurice,
pestovanej v susednej záhradke.
Možno by ľudia neboli tak kritickí� voči
GM plodinám a potravinám z nich vyrobených, keby spoločnosť Monstanto nebola
zapletená do programu Project Orange,
ktorý bol použitý vo vietnamskej vojne a
znamenal smrť pre viac ako stotisí�c ľudí�
a spôsobil vývojové defekty narodeným
deťom, a to kvôli použitiu herbicí�dov, ktoré
boli lietadlami vypúšťané do ovzdušia.
Spoločnosť produkuje aj najpredávanejší�
herbicí�d na svete, Roundup, ktorý obsahuje
glykofosfát. Medzinárodné centrum pre
výskum rakoviny (IARC) označilo glykofosfát
za možnú karcinogénnu látku, na čo ho
Francúzsko zakázalo a stiahlo ho z trhu.
Roundup sa použí�va aj na Slovensku.
V januári tohto roku poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu, ktorá
dovoľuje každej členskej krajine zakázať
pestovanie GMO, pričom stanovisko bolo
treba podať do 3. októbra. Možnosť vyjadriť
svoj názor využilo 15 členských krají�n,
medzi nimi Nemecko, Francúzsko, ale aj
naši rakúski a maďarskí� susedia. Slovenská
republika nepodala žiadne stanovisko, čí�m
naďalej povolila na slovenských poliach
pestovať GM plodiny a priebeh rôznych
pokusov spojených s danými plodinami.
Vzhľadom k skutočnosti, že nie je dokázaná
stopercentná neškodnosť GM plodí�n, by
viacero občanov uví�talo, zákaz pestovania
v našej krajine, keďže nateraz nevieme, aký
dopad na životné prostredie spôsobuje ich
pestovanie. Navyše, podľa novej smernice
EÚ� taktiež berieme hmotnú zodpovednosť
za prí�padné zamorenie krají�n, ktoré GMO
odmietli.			
Dárius Kocian
zumag
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v čase ⏰

Vintag a retro štýl v obliekaní

Prečo mladí ľudia siahajú po starých kusoch oblečenia? Čo ukrývajú?
NIKOLA KOKIOVÁ

“Iná”
fotografia
Šaty robia človeka. To hovorí staré
príslovie. Trendy v obliekaní
sa neustále menia. To, čo je moderné dnes, nemusí byť zajtra.
No rovnako platí, že jednotlivé
módne prvky sa zvyknú opakovať,
vracať sa do centra pozornosti
tých, ktorí udávajú štýl. Zvonové
nohavice boli kedysi veľkým hitom,
postupne sa prešlo do slim módy
a na zvony sa zabudlo. Dnes sa zo
skríň vyťahujú opäť. Naše babičky
vedeli, čo robia, keď zanovite
nechceli hŕby šatstva vyhodiť do
kontajnera.
Vintage a retro si mnohí zamieňajú,
no nejde o to isté. Vintage je pojem
odvodený z oblasti produkcie vína,
ktorý vyjadruje zrelosť. Dnes
tento termín zastupuje všetko, čo
je staré. Správny preklad anglického slova vintage je historický
či výberový, môžeme ho nahradiť
i slovom klasický. V oblasti módy
pod ním rozumieme oblečenie zo
secondhandu, ale nie tie tuctové
kúsky, ktoré sa každému so sekáčom
spájajú, ale luxusné veci svetových
značiek, ktoré majú dušu. Štýl
retro je inšpirovaný obdobím
prvej republiky, ale aj americkými
päťdesiatymi či šesťdesiatymi
rokmi. Je to doba Elvisa Presleyho
a božskej Marilyn Monroe.
Vintage oblečenie dnes stojí toľko,
ako ceny umeleckých diel. Na
eBay nájdete obyčajnú sukňu za
niekoľko desiatok až stoviek eur.
Nie je na nej nič neobyčajné, len
foto: Michal Koliba

toľko, že sa našla na povale a je
po brababičke, ktorá ju nosila v
30. rokoch. Šaty Marilyn Monroe,
v ktorých si zahrala vo filme
Prekliaty siedmy rok, sa na aukcii
vydražili za 5,4 milióna dolárov.
Najdrahšími vintage kúskami sú
práve tie, ktoré sa objavili na
filmovom plátne.
Retro šatník je dostupnejší.
Príznačný je strihmi a motívmi.
Retro miluje bodky, pásiky, káro.
Charakteristické je Á-čkovými
sukňami, opaskami, šatkami. Chýbať
nemôžu ani nohavice s vysokým
pásom a krátke tričká. Oblečenie
má zvýrazňovať nádherné ženské
krivky – hlavne boky. Čo sa týka
líčenia, vystačí si s výrazným,
najlepšie červeným rúžom a bledým
make-upom. Účesy sa menia v závislosti od jednotlivého obdobia,
ale chýbať nemôžu vlny. Retro
chlapec sa zas nezaobíde bez trakov
a motýlika.
Prečo však ľudia siahajú po niečom,
čo sa nosilo kedysi, keď sú obchody
preplnené všakovakým tovarom?
Možno je to preto, že niektorých
ľudí nebaví nosiť to, čo ostatní,
obliekať sa rovnako. Nudne. A
možno je to kvôli histórii a duši,
ktorá sa v starom oblečení ukrýva.
Do švíkov obnoseného šatstva je
vtkaných mnoho tajomstiev. Stačí
sa zamyslieť, čo asi predchádzajúca
majiteľka v šatoch, ktoré máme na
sebe, zažila. Dostala prvý bozk?
Požiadal ju v nich o ruku?

Všimli ste si v našom Zumagu
niečo nové? Zdajú sa vám fotografie akési inakšie? Krajšie,
horšie? Ak ste zbadali čo i len
malý rozdiel, tak toto špeciálne
vydanie malo zmysel. Takmer
všetky použité fotografie boli
nafotené na celuloidový pásik
filmu. Áno, na tu malú hnedooranžovú rolku plastu, ktorú si
isto pamätáte z detstva.
November je každoročne mesiacom
fotografie, aspoň teda v našom
hlavnom meste - ale preto sme
toto špeciálne číslo nerobili.
Urobili sme ho s cieľom priblížiť
čitateľom toto obrazové médium v
jeho podstate. Medzi fotografmi
fajnšmekermi totiž prevláda
názor, že analógová fotografia
je lepšia ako digitálna. Z toho
dôvodu fotografi ako Tibor
Huszár, Jindřich Štreit či Jan
Saudek fotili a fotia na film.
Zároveň sme sa chceli týmto
číslom opýtať, či má analógová
fotografia uplatnenie v súčasnej
novinárčine. Odpoveď práve
držíte v rukách.
Hoci príprava tohto čísla stála
viac námahy, rozhodli sme sa do
toho ísť, pretože to fotografii
dĺžime. Je našim verným sluhom,
aj keď nám často uniká jej podstata. Fotíme tisícky záberov,
z ktorých vyberáme pár kusov,
nerozmýšľame nad fotografiou
pred jej vytvorením, ale až po jej
stiahnutí do počítača. Digitálne
predbehlo organické a naše životy
sa čím ďalej, tým viac vzďaľujú
realite.
Michal Koliba
zumag
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Vôňa starého papiera
Nielen v starom oblečení sa skrývajú zážitky a tajomstvá, nielen to je presiaknuté vôňou časov minulých. Hľadať tajomstvá starých kníh sme sa vybrali
do antikvariátu.
PAULA BEINSTEINOVÁ

Kráčame do budovy niekdajšej
Živeny. Otvárame dvere a hneď
zazrieme plné police. Sme v antikvariáte Mädokýš v Martine. Knihy
sú všade, kam sa len pozrieme.
Niektoré už poznačil zub času,
vypadávajú z nich strany, iné majú
poškodené obaly. Spoza hŕby na
stole naukladaných literárnych
starožitností sa na nás zahľadí
usmiata tvár Jána Cígera, majiteľa,
ale azda výstižnejšie ho charakterizuje pomenovanie zberateľ či
starostlivý uchovávateľ. Práci s
literatúrou venuje všetok svoj čas,
antikvariát je jeho republikou,
ako to on sám nazýva.
V útulných priestoroch s plnými
policami a kreslami, do ktorých si
stačí sadnúť a začítať sa, takmer
živo cítiť ducha literárnych
velikánov, sálajúceho zo strán
starých a použitých kníh. Antikvariát preto nie je obyčajným
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kníhkupectvom. Je to miesto, ktoré
nás vráti v čase. V policiach sú
uložené knihy, z ktorých väčšina
prežila desaťročia, niektoré ešte
viac. Najstaršia kniha, ktorá
prešla Mädokýšom, bola z roku
1783. Predala sa, čo je dôkazom,
že ľudia sa radi vracajú v čase.
Jano Cíger sa s myšlienkou založiť
antikvariát pohrával už veľmi
dlho. „Mal som na polici sedemdesiat kníh, čo predsa nie je žiadny
antikvariát,” spomína na svoje
začiatky. Postupne nakúpil knihy
z vydavateľstiev a ich počet sa
neustále rozrastal. Publikácie
získaval aj od ľudí, ktorí mu
ich priniesli. Knižka ku knihe –
pomaly sa police zapĺňali. Dnes
je pánom svojho času na mieste,
kde, ako sám hovorí, čas vlastne
neexistuje. Iba knihy, hudba, dobrá
nálada a srdečné stretnutia.
Napriek tomu, že moderná doba

praje digitalizácii, ľudia sa
ku knihám radi vracajú. Držať
v rukách knihu je predsa niečo
celkom iné, než čítať riadky na
obrazovke. Človek vníma jej strany
nielen zrakom, ale aj hmatom a
vôňou. Čo hľadajú ľudia v antikvariátoch dnes? „Slovenskú a
svetovú klasiku, ale aj poéziu,”
hovorí ujo Jano. O svojom antikvariáte však doslova zakazuje
hovoriť ako o obchode. Tvrdí, že
kníhkupectvo je čisto o biznise,
ale antikvariát je priestor
pre rozhovory, filozofovanie,
čítanie a hrabanie sa v knihách.
Tu ide o niečo hlbšie než iba o
predaj. „Človek z Mädokýša nemusí
odchádzať s knihou, ale chcem, aby
odchádzal spokojný,” vysvetľuje.
Knihy majú v životoch ľudí
dôležitú úlohu. Čerpáme z nich
poučenie, oddychujeme pri príbehu,
vnímame krásu sveta očami básnikov. Aj Katarína Regecová (27)
z PF KU sa radí medzi knihomoľov.
„Knihy sú pre mňa oddychom,
navyše ma dokážu inšpirovať. Pri
štúdiu sa riadim predovšetkým
myšlienkou, ktorú raz vyslovil
Jan Amos Komenský, keď povedal,
že kto chce byť vzdelaný, musí si
nad zlato a striebro vážiť knihy,”
zhodnotila.
foto: Michal Koliba

Štúdium pred internetom
Rozdiel medzi starými a novými knihami poznáme. Opýtaná študentka Katka
poukázala i na to, že knihy sú dôležitou súčasťou vzdelania. A tak nás zaujímalo i to, ako sa asi študovalo kedysi. Po odpovede sme boli u vedúceho Katedry
žurnalistiky na FF KU Juraja Považana.
ĽUDMILA GROMADOVÁ
Ako si spomínate na štúdium bez
internetovej a mobilnej siete?
Počas môjho štúdia v rokoch
1983-1988 existoval internet na
amerických univerzitách a americká armáda ho používala na
vojenské účely. Ani sa nenazýval
internetom. Informácie sme preto
vyhľadávali vtedy obvyklým
spôsobom v knižniciach, kupovali
alebo požičiavali sme si nie vždy
lacné skriptá a celkom poctivo
sme chodili na prednášky. Plagiátorstvo nebolo rozšírené v takom
veľkom rozsahu ako dnes.
V tom období u nás ešte panoval
komunistický režim. Ako vplýval
na štúdium?
Ako študenti sme si určite nemohli
dovoliť cestovať z Bratislavy
domov. Rodičia jednoducho nemali
toľko peňazí, takže sme chodievali tak raz za tri alebo štyri
týždne. Niektorí spolužiaci na
celý semester odišli do Bratislavy
a po skúškach sa vrátili domov.
Cestovanie vlakom nebolo zadarmo.
Mali sme polovičný lístok, ktorý
stál 28 korún. Naša cesta vtedy
trvala tak päť a pol hodiny. Vlaky
boli stále nabité a menej čisté
ako dnes.
Malo vtedy štúdium aj nejaké
výhody?
Výhodou aj nevýhodou asi bola
neexistencia internetu. Nevýhodou
bol veľmi obmedzený prístup k
aktuálnej zahraničnej literatúre.
Z hľadiska nákladov na štúdium
to bolo tiež iné, ako dnes. Štát
prispieval študentom na stravu –
za študentský stravný lístok za
2,60 bol celý obed, čo je dnes úplne
nepredstaviteľné. Trojposteľová
izba v internáte stála každého
ubytovaného na mesiac 44 korún.
Pre porovnanie – vtedajšia priemerná mzda však bola približne
2500 korún.
foto: Michal Koliba

Nástupom nových technológií
sa výrazne zmenil spôsob komunikácie. Udržiavate ešte s niekým
písomnú korešpondenciu?
Občas niekomu pošlem pohľadnicu,
no keby som si mal s kým písať
listy, tak by som ich asi aj písal.
Keď list píšete perom, ručne, je
„výstup“ omnoho bohatší. Musíte
si na to nájsť čas a pri písaní
tuho rozmýšľať. Aj medziľudská
písomná komunikácia sa dnes akosi
zrýchlila.
Ľudia
píšu
elektronické správy alebo správy do sociálnych médií a väčšinou
o tom ani nepremýšľajú. Keď však
napíšete list rukou, určite si
ho ešte prečítate, a možno ho
aj prepíšete. Určite Vás to ešte
obohatí, lebo Vás to donúti
sformulovať myšlienky trochu
inak. Keď píšete správu elektronickej pošty, koľkokrát po sebe
prečítate to, čo ste napísali?
Možno sa však ručne písané
listy stanú (a zostanú) už len
literárnym žánrom. Nevzdávame
sa tak však, celkom dobrovoľne,
literárnej, historickej a osobnej
pamäti?
Zrejme rád píšete perom. Nájde sa
u Vás ešte nejaké atramentové?
Iste, nie len jedno. Písanie atramentovým, resp. plniacim perom
sa mi zdá byť celkom prirodzené.
Mám ich niekoľko, jedno z nich
používam už asi 30 rokov. Stále
bez problémov funguje, hoci je už
trochu obdraté.

Ak porovnáte Vaše štúdium s
dnešným vzdelávaním na školách,
čo je teraz lepšie alebo čo naopak
chýba?
Dnešné štúdium na vysokých
školách je omnoho slobodnejšie.
My sme mali všetky predmety
predpísané ako povinné, teda sme
ich museli absolvovať všetky - kto
ich neabsolvoval v danom semestri,
„vyletel“ zo štúdia. V tom to bolo
omnoho náročnejšie. Zdá sa mi však,
že všeobecná úroveň vzdelania bola
predtým omnoho vyššia ako dnes.
Stredné školy dnes musia dopĺňať
to, čo neurobili základné školy a
univerzity suplujú stredné školy.
Prečo je to podľa Vás tak?
Možno je to jeden z omylov
demokracie. Vzdelávací systém dal
učiteľom aj študentom akúsi ilúziu
o slobode a demokracii, čo je možno
dobré. Ale vedomostí, ktoré mladí
ľudia naozaj ovládajú a nosia
stále so sebou, vo svojich hlavách,
je omnoho menej, ako bývalo. Možno
je to aj tým, že sa spoliehajú na
to, že si vždy niekde nájdu to,
čo práve potrebujú. Je to akási
duševná aj duchovná lenivosť.
Potom však nemusia rozumieť
veciam, ktoré sa dejú okolo nich,
lebo si ešte informácie o nich
nestihli „vygúgliť“. Nerozumejú
(a ani nemôžu rozumieť) súvislostiam a skrytým významom. Preto
je potrebné nájsť si čas na veci
a vzťahy, ktoré sú dôležité, a
treba sa snažiť nebyť pri štúdiu
povrchný.

⚫

zumag 11

Téma Návrat v čase

Aj hudba sa zmenila
Štúdium dnes má oproti minulosti svoje výhody aj nevýhody. Vtedy aj dnes si
však študenti určite radi zaspievali. Čo teda hudba? Ako sa zmenila po tom, čo
ľudia objavili elektriku?
EVA NIŇAJOVÁ

Žiaden iný prostriedok na prehrávanie hudby nespôsobil taký
rozruch ako gramofón. Spolu s
ním sa postupne sprístupnila a
spopularizovala hudba či hovorené nahrávky. Predchodcami
gramofónu boli hracie skrinky a
fonograf. Hracie skrinky nemajú
celkom jasný pôvod, ani dátum
vzniku. Odhaduje sa, že sa vynašli
niekedy na prelome 14.-15. storočia.
Z malých drevených skriniek
sa postupne stávali väčšie a
komplikovanejšie, až napokon
tie v 19. storočí dokázali zahrať
okolo pätnásť piesní. Fonograf
vynašiel Thomas Edison, v roku
1878 si ho dal patentovať. Bolo
to prvé zariadenie, ktoré vedelo
nahrať, ale aj prehrať zvuk. Jeho
nevýhodou bol krátky čas týchto
činností, v priemerne išlo o dve
minúty.
Vynálezcom gramofónu bol Emil
Berliner v roku 1895. Spočiatku
dokázal hrať len štyri minúty.
Platne boli ľahko kopírovateľné
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a rozšíriteľné. Gramofón z 19.
storočia pracoval na rovnakom
princípe, ako vtedajšie hodinky
– ručne sa naťahoval. Neskôr ho
začal poháňať elektrický prúd,
čo len vylepšilo toto zariadenie.
Najväčší rozmach gramofónu bol v
50. – 80. rokoch minulého storočia,
kedy ho však nahradili CD nosiče.
Dnes gramofóny opäť zažívajú renesanciu. Ľudia pochopili, že ich
zvuk sa nedá porovnať so zvukom
CD. Terajšie dlhohrajúce platne
(longplay - LP) dokážu prehrať
45 – 90 minút. Niektoré najnovšie
gramofóny majú aj CD prehrávač,
USB konektor a rádio. Ich éra sa
tak aj napriek dlhšej odmlke ešte
neskončila.
Revolúciu v hudbe spôsobila elektrika. Prvé elektrické hudobné
nástroje sa objavili na prelome
19. – 20. storočia. Boli však cenovo
nedostupné a bolo ich málo.
Prvé elektrické sériové gitary a
basgitary vznikli na začiatku 30.
rokov 20. storočia. Prvá gitara

bola z firmy Fender. Volala sa
Broadcaster, neskôr ju premenovali na Telecaster. Od začiatku
sa tešila veľkej popularite medzi
hudobníkmi, obľubovali ju hlavne
country gitaristi.
Ďalšia, ešte úspešnejšia gitara, bola Stratocaster. Rozdiel
medzi akustickými a elektrickými strunovými nástrojmi najlepšie popísal gitarista
Daniel Kortchmar: „Pokiaľ ide o
rockovú (elektrickú) gitaru, tak
časť tajomstva je v tom, že keď
ju zapojíte cez zosilňovač, ozvú
sa alikvótne tóny. Keď hráte
nahlas obyčajné akordy, znejú v
priestore zaujímavo. Z malých vecí
sa stávajú veľké.“
Elektrické gitary pomohli dať
tvar novým hudobným žánrom, ako
sú rock & roll, punk, grunge, ale
aj pozmeniť tie staré ako blues
či jazz. Keď sa Jimiho Hendrixa
pýtali, v čom je rozdiel medzi
novým a starým blues, odpovedal:
„V elektrike“.
foto: Michal Koliba

Reportáž Bulharsko

Za ☀ do

Bulharska na

ˇ ´ pobrezie
ˇ
Slnecne
PAULA BEINSTEINOVÁ

foto: Michal Koliba
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Reportáž Bulharsko

Mesto turistov
Takmer dvadsaťhodinová cesta autobusom zo Slovenska skončila a účastníci zájazdu vystupujú na Slnečnom
pobreží v Bulharsku. Hoci teplomer neukazuje menej ako 35 stupňov, predsa len je páľava iná ako u nás
pod Tatrami. Horúce popoludnie osviežuje morský vietor. Takmer tisíc štyristo kilometrov od rodného kraja
kráčame do hotela v juhovýchodnej časti Balkánu.

S

lnečné pobrežie je najväčšie a
najpopulárnejšie letovisko v Bulharsku. Tiahne sa až v dĺ�žke osem kilometrov pozdĺ�ž Č� ierneho mora. O tom,
že je každoročne vyhľadávanou turistickou
destináciou, sa presvedčí�te hneď po prí�chode.
Zrejme by ste nenašli inú obytnú budovu,
ako hotel. Stavba pri stavbe, dom pri dome,
panelák pri paneláku, všetko miesta určené
pre dovolenkujúcich. Hotelov sa tu nachádza
vyše 500 s viac ako 110-tisí�c lôžkami. Mestské
štvrte vzhľadom pripomí�najú naše sí�dliská,
budovy a málo zelene, graffiti na domoch a
túlavé psy nevyní�majúc. Permanentne tu žije
veľmi málo obyvateľov, avšak počas leta sa
pobrežie zaplní� tisí�ckami ľudí� z celého sveta.
Už ste sa medzi nich zaradili aj vy?

Piesok, more, kukurica
Do tašky ukladáme plavky, deku, uterák, krém
na opaľovanie, niečo pod zub a hor sa na pláž.
Ak nemáte radi vylihovanie na kameňoch,
pláž Slnečného pobrežia je určená práve
vám. Po horúcom piesku však nekráčajte
bosí�, inak budete na dovolenku spomí�nať
s popálenými chodidlami. Prechádzame po
brehu mora posiateho bielymi ležadlami so
14 zumag

slneční�kmi. Ak ich chcete použiť, musí�te za
ne zaplatiť. Kráčame okolo opaľujúcich sa
turistov. Niektorí� sa pred slnkom neustále
ukrývajú v tieni, iní�, a predovšetkým iné,
mu odovzdávajú celé svoje telá tak, ako ich
Pán Boh stvoril. V Bulharsku nie je nahota
pri mori ničí�m výnimočným, ani zakázaným.
Pohľadom hľadáme miesto, kde sa zloží�me.
Pláž je plná oddychujúcich rodí�n, zamilovaných párov, dôchodcov a... predavačov.
Pomedzi dovolenkárov sa prediera mladí�k
s vedrom, pokrikujúc: „Carevica! Carevica!”
a dúfa, že niekto si tú kukuricu aj kúpi. Iný
ponúka fľašu s vodou, ďalší� klobúk ako
ochranu pred slnkom. Ale pozor! Ak nechcete
nič kupovať, nekývajte hlavou ako doma pri
bežnom odmietaní�. Bulhari sú totiž v otázke
áno/nie opační�. Prikyvovanie znamená nie a
otočenie hlavy zo strany na stranu zasa áno.
Nad hlavami nám lietajú čajky a vydávajú svoj
typický morský spev. Napohľad milé vtáky
sa podvečer menia na nenásytných zlodejov,
zbierajú odpadky po turistoch a kradnú si
navzájom zvyšky jedla aj priamo zo zobákov.
Ich spev sa mieša so šumom mora a táto
melódia sa nesie celým pobreží�m. Neustále sa
vlniace more je plytké a zvažuje sa pozvoľna.
Miestami je však husto posiate riasami a
chaluhami, takže si z neho môžete odniesť
aj zelený suvení�r v plavkách. Deti na jeho
brehu stavajú hrady z piesku, dospelí� plávajú,
adrenalí�noví� nadšenci prevetrávajú vodné
skútre, skúšajú windsurfing, paraglajding
či rogalo.

Keď na Slnečnom pobreží zapadne slnko
Horúce dni trávime na pláži, pri hotelovom
bazéne alebo oddychom na izbe s pustenou
klimatizáciou. Sotva však slnko zapadne a
vzduch vonku sa ochladí�, mesto oží�va. Do
ulí�c vyráža každý, kto chce spoznať miestny
ruch, posedieť si s partiou starých aj nových
známych a zabaviť sa. Slnečné pobrežie vedie

bujarý nočný život. Kráčame pozdĺ�ž početných
barov a reštaurácií�, pred ktorými stoja čašní�ci
a lákajú okoloidúcich dnu. Niekedy nás doslova
polapia za plece, a dobre že neobjednajú jedlo
či pohárik za nás. Veľmi populárne sú karaoke
bary. Na rozdiel od domáceho slovenského
hanbenia sa, keď by sme v žiadnom prí�pade
nevystúpili pred ostatných ľudí� v bare, tu sa
predvádza množstvo (ne)spevákov, Slováci
nie sú výnimkou. Medzi favoritov mladých
bezpochyby patria disco kluby. Niektoré s
tanečnicami, ktoré vyzývavým tancom už
pred vstupom lákajú na celonočnú party.
Obzerám sa okolo seba a zrazu ma zastavia
dvaja mladí�. Do ruky mi strčia vstupenky
na diskotéku a leták, aby som do ich klubu
zavolala aj ďalší�ch. Takéto skupinky brigádnikov vidieť všade a každá sľubuje najlepšiu
zábavu. Vopchám lí�stky do tašky a kráčam
za svojimi spoludovolenkujúcimi, ktorí� sa
už pristavili v jednom z množstva stánkov.
Odvšadiaľ sa ozýva hudba, vrava a smiech.
Predierame sa davom turistov pohltení� nocou
vo svetle pouličných lámp, ale azda najviac
ožiarení� svetielkujúcimi nápismi klubov a
barov. A nielen hudobných a tanečných. Na
Slnečnom pobreží� sa popri obchodí�koch
nachádza nespočetne veľa srdiečkami
vyzdobených erotických klubov. Ulicami sa
ší�ri vôňa jedla, poznačená vôňou koní�, ktoré,
ťahajúc koč, prevádzajú dovolenkujúce rodiny
mestom. Na celom pobreží� vládne „happy
hour”, šťastná hodinka, ktorá sľubuje, že práve
teraz zí�skate pri nákupe bonus. Takmer vo
všetkých podnikoch dokonca čí�tame nápis
„happy hour nonstop”. Bulhari musia byť
teda naozaj šťastní�.
Matrioška z dreva, alebo vytetovaná na
koži
Prechádzame centrom popri obchodoch s
textilom, elektronikou, okuliarmi, hračkami,
domácimi potrebami, mí�ňame stánky ponúkafoto: Michal Koliba

júce vždy tie isté suvení�ry. Ak si nevyberiete v
jednom, ešte minimálne stokrát prejdete popri
ďalšom s rovnakým tovarom. Na policiach
postávajú farebné matriošky všetkých, obrovských aj miniatúrnych veľkostí�. Na vrchu regála
stoja naaranžované ceruzky a perá s motí�vmi
pobrežia. Vedľa sú vystavené fotorámčeky
s vyobrazenými mušľami a čajkami. Biele
morské vtáky vidí�me aj na tanieroch a
pohároch, či povyší�vané na látkových taškách.
Pohľadom prechádzame na druhý regál. Tu
na nás striehnu vejáre a klobúky, taktiež s
morskými motí�vmi. Obchody so suvení�rmi sú
prepchaté výrobkami od výmyslu bulharského
sveta. Ideme ďalej ulicou. Veľkými pí�smenami
sa nám do očí� na každom kroku tisnú nápisy
Tatoo and piercing, akoby si všetci turisti mali
nechať vyrobiť takúto spomienku a nosiť ju
na vlastnom tele všade so sebou.
Krajina ruží
Centrum Slnečného pobrežia skrášľujú okolité
parky. Aj na najmenšom kúsku zelene sa
vyní�majú kvety: ružové a červené ruže. Tieto
kvety sa v Bulharsku pestujú už štyristo rokov.
Bulharsko je dokonca najväčší�m producentom
ružového oleja na svete. Na jeho výrobu sa
spotrebujú tony lupeňov, preto je aj jeho cena
veľmi vysoká. Nie nadarmo domáci o niečom
mimoriadne vzácnom hovoria: „drahý ako
ružový olej“. Z ruží� sa však vyrábajú aj iné
veci. Š� ampón, sprchový gél, pena do kúpeľa,
mydlá, parfumy či vonný olej do svietnika.
K dispozí�cii sú aj vonné vrecúška, určené
na rozvoniavanie v šatní�ku. V obchodoch so
suvení�rmi je ružiam vyhradený celý regál,
niekedy aj dva. Na dovolenke v Bulharsku sa
teda môžete skutočne prejsť tou povestnou
ružovou záhradou.

Pravoslávna viera vpísaná do múrov
Slnečné pobrežie, to nie je iba more, pláž
a nočný život. Na svoje si prí�du aj všetci tí�,
foto: Michal Koliba

ktorí� na dovolenke radi spoznávajú historické
pamiatky.
Tridsaťpäť kilometrov od rušného centra
letoviska Burgas leží� starobylé mesto Nesebar.
Založili ho starovekí� Gréci už v 6. storočí�
pred našim letopočtom. Dovezie vás sem
vláčik alebo autobus. Práve autobusy využí�va
najviac ľudí� a hoci premávajú pomerne
často, pripravte sa na poriadnu tlačenicu.
Vystupujeme v Nesebare a pomaly ale isto si
hovorí�me, že tých pár minút „sardinkovania”
stálo za to. Ocitáme sa medzi mohutnými
historickými budovami. Kráčame po kamennej dlažbe. Na jednej strane mí�ňame
staré drevené domy tunajší�ch obyvateľov,
stojace tesne pri sebe. Mnohé z nich dnes
slúžia ako hotely. Na druhej strane sa popri
obydliach nachádzajú obchody so suvení�rmi
či pohostinstvá. V meste natrafí�me na dobre
zachované pamiatky z čias antiky, ako aj
množstvo kostolov. Prichádzame k masí�vnej
budove, v okolí� už na pohľad dominujúcej. Je
to byzantský chrám, Kostol svätého Š� tefana
s renesančnými maľbami. Vchádzame dnu
cez veľkú bránu. Ž� eny si musia odhalené
plecia zakryť šatkami. Nábožensky založení�
vní�majú krásu, majestátnosť a duchovnosť

vnútorných priestorov, ktorými sa ší�ri vôňa
sviec a kadidla. Ostatní� si prezerajú interiér
a cvakajú fotoaparátmi. Pokračujeme ďalej
úzkymi romantickými uličkami a pristavujeme sa pri jednom z obchodí�kov. Ž� e ide o
ortodoxne pravoslávnu krajinu svedčí� ponuka
ikon, obrazov znázorňujúcich Krista a svätcov,
ktoré na nás hľadia takmer z každého stánku.
V starom meste by bol hriech nenavští�viť
Archeologické múzeum s antickou keramikou a stredovekými ikonami. Turisticky
vyhľadávaným je tiež mužský Kláštor svätého
Juraja, opradený tajomnými legendami.
Kráčame pozdĺ�ž reštaurácií�, ktorých menu
napí�sané na vystavených tabuliach neznalec
bulharskej azbuky nerozlúšti, a dostávame sa
k brehu mora. Vidí�me skalnatý útes, o ktorý
udierajú vlny a vydávajú dunivý zvuk. Naspäť
sa rozhodneme í�sť taxí�kom, aby naše dojmy
v preplnenom autobuse nikto nepopučil.
Dovolenka môže mať rôznu podobu, pretože
pre každého je lákavé niečo iné, najdôležitejšie
však je stráviť ju s blí�zkymi ľuďmi a maximálne si ju užiť. Slnečné pobrežie ponúka
more, piesočnatú pláž, zábavu pre všetky
vekové kategórie, ceny porovnateľné s našimi,
relax či závan histórie. Každý si prí�de na svoje.
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Rozhovor Karol Stýblo - Lyra chocolate

Karol Stýblo: „Ľudia si zaslúžia kvalitu“
Je chutná, delikatesne jemná a má hravé posýpky. Získava si u nás čoraz väčšiu priazeň, no mnoho ľudí ani
netuší, že je Slovenka. Nitrianska čokoláda Lyra už získala aj potravinového Oscara. Dokonca dvakrát.
O svetovej slovenskej čokoláde sme sa porozprávali s jedným z troch zakladateľov Lyry, Karolom Stýblom.
NIKOLA KOKIOVÁ

Čo priviedlo skupinu ľudí z Nitry k tomu,
aby začala vyrábať čokoládu, a dokonca
svetovú? Na Slovensku je síce čokoláda
obľúbená pochutina, ale predsa len, jej
výroba nie je až takou bežnou záležitosťou.
Láska k čokoláde. Alebo závislosť? (úsmev).
Tak či onak, pre mňa osobne je to splnený sen.
V roku 2014 ste v Londýne s Mandalou
získali zlatú hviezdu v prestížnej súťaži
Great Taste Awards. Toto ocenenie nikto
u nás ani v susednom Česku ešte nezískal.
Bezpochyby je to veľký úspech nielen
pre vás, ale i pre celé Slovensko... veď sa
rozprávame o potravinovom Oscarovi.
Great taste bol v našej práci určite mí�ľnikom.
Ú� primne nás to potešilo. Počas vyhodnocovania sme verili, že máme šancu. Všetky
naše produkty totiž robí�me poctivo, z
prvotriednych suroví�n. A hlavne, dávame
do nich lásku a dobrú náladu. To predsa musí�
každý cí�tiť (úsmev). No pre mňa osobne je
najvýznamnejší�m ocenení�m každý pochvalný
mejl, správa či telefonát... dávajú nám silu
posúvať sa ďalej.

Tento rok ste si úspech zopakovali...
obhájili ste svoje miesto medzi svetovou
čokoládou a najvyššie ocenenie získali
hneď dva produkty, Absolut hazelnuts a
Absolut almonds. Čím dokázali presvedčiť
porotu?
V prvom rade nerobí�me žiadne kompromisy
v kvalite. Použí�vame výhradne lieskovce
z Piemontu a praží�me si ich sami. Len na
nastavenie praženia sme spotrebovali 300
kg lieskovcov. Ale výsledok stál za to. To, že
ide o novú technológiu výroby, že dokážeme
na orechy naniesť nugat (gianduju), ktorý
má 30% lieskovcov, nás akosi vymedzuje
16 zumag

spomedzi konkurencie, na čo sme patrične
hrdí�. Je to technologicky tak náročné, že
si ani neviem predstaviť, že by sa nejaký
veľkovýrobca pustil do takéhoto produktu.

Skromnosť preč. Ako jeden z mála na
svete sa môžete hrdiť titulom Fino
Aroma Master Chef Chocolatier. Tento
titul vlastnia len štyria ľudia na svete a
vy medzi nimi...
Tento titul je pre mňa skutočne veľmi vzácny,
ale zároveň i veľmi zaväzujúci. Moje štúdia
gastronómie začí�nali na hotelke v Piešťanoch,
následne som absolvoval kurzy práce s
čokoládou v Belgicku, ďalej technológie na
prí�pravu receptúr, tiež v Belgicku. Po tom, ako
sme začali úzko spolupracovať s Juhoamerickým kakaom (Kakao Fino de Aroma – ide
o šesť percent svetovej produkcie kakaa
prevažne z Južnej Ameriky. Vyznačuje sa
charakteristikou kvetovo-ovocnou chuťou),
som absolvoval školenia v Bogote. Na záver
som strávil tri týždne vo Francúzsku u
Fino de Aroma Masterchef Chocolatiera Emmanuela Hamona, čo
bolo zároveň aj mojou skúškou
z práce s čokoládou Fino de
Aroma. Zí�skal som daný titul
a mojou úlohou je teraz robiť
v krajinách V4 ambasádora pre
suroviny a čokolády Fino de Aroma,
pomáhať ľuďom, ktorí� majú záujem s týmito
surovinami pracovať a dohliadať na to, aby
sa nezneuží�vala daná značka.

Kvalitné kakaové bôby z
plantáží, kde má ľudskosť
zelenú

Kakaové bôby vo vašej čokoláde sú z
kolumbijských plantáží. Nechávate si
ich dovážať, alebo si ich kvalitu radšej
skontrolujete osobne?
Kakaové plantáže osobne navštevujeme,
ale musí�m povedať aj to, že nám ešte nikdy
neprišiel tovar, ktorý by bol nejako menej
hodnotný. Pred nedávnom sme sa vrátili i z
Dominikánskej republiky, kde rozbiehame
náš ďalší� projekt.
Prezradíte o ňom niečo?
Naší�m cieľom je čo najviac spolupracovať s
farmármi. Na jednej strane preto, aby sme
mali čo najlepšie suroviny, na druhej preto, a
to je podstatné, aby všetky články podieľajúce
sa na výrobe mali rovnaké férové možnosti.
Nechceme, aby naše produkty kazili neľudské
podmienky. No a rovnako sa snaží�me o to,
aby boli kakaové bôby spracované do dvoch
mesiacov – tak stihneme zachovať v čokoláde
čo najviac pozití�vnych vecí�.

Používate tie najkvalitnejšie
bôby na svete. Aké sú to a prečo
ste sa rozhodli práve pre ne?
Pretože sme presvedčení�, že
ľudia si zaslúžia kvalitu. Našou
filozofiou je, že radšej robme menej,
ale najlepšie, ako vieme (úsmev). Je však
za tým aj iný rozmer – tieto bôby sú naozaj
produkty, ktoré vieme najlepšie spracovať,
majú aj najlepšiu chuťovú vyváženosť a
zdravotné účinky na organizmus.
A čo je pre nás veľmi dôležité, ako som to už
spomí�nal vyššie, na plantážach, z ktorých
odoberáme naše suroviny, nerobia deti,
nerobia otroci a sú tam nastavené férové
podmienky.
foto: Karol Stýblo

Takže ste Fair trade?
Fair trade – ako podstata tohto názvu, áno.
Ako súčasť organizácie či projektu “Fair
trade”, nie. Nie sme členmi organizácií�, ktoré
si nevieme sami ustrážiť a zaručiť sa za ne.
V Kolumbii však spolupracujeme s farmármi
prostrední�ctvom “LUKER WAY”.

Nemiznú počas výroby zásoby?
Náš kolektí�v je perfektný a všetci sme dospelí�
a zrelí� ľudia, snáď okrem mňa (úsmev).
Nepotrebujeme sa kontrolovať, dôverujeme si
a to sa mi osvedčilo. Myslí�m, že u nás funguje
rodinná atmosféra. Keď niekto degustuje, je
to v poriadku.

Vyhrali ste s posýpkou, v ktorej bolo ovocie
sušené mrazom. Prezraďte niečo viac o
tomto spôsobe spracovania.
To je práve tá lyofilizácia. Je to proces sušenia
ovocia pri silnom mraze a vákuu. Vo finále
vznikne produkt, ktorý neobsahuje vodu, ale
má chuťový profil a výživové hodnoty ako

Spomínate zdravotné účinky na organizmus. Kakaové bôby sú jednou z
najkomplexnejších plodín sveta, obsahujú
široké spektrum minerálov, vitamínov a
antioxidantov. Sú primárnym zdrojom
horčíka a organickej síry. Čisté kakao je
najbohatšou potravinou na antioxidanty
vôbec. No po tepelnej úprave množstvo
živín zaniká...
Á� no, to je pravda. Tepelná úprava im odoberie
živiny, ale to nemení� nič na skutočnosti, že
podľa výskumov naša čokoláda (už tepelne
upravená a sfinalizovaná) má toľko antioxidantov ako štyri šálky bieleho čaju alebo šesť
pohárov červeného ví�na.
Súhlasí�m, kakao je skvelá vec. Patri do
skupiny superfruits – ovocia, ktoré má
najvyšší� podiel antioxidantov.

Vráťme sa k víťaznej Mandale. V každom
balení sa schováva iná posýpka, pričom
človek nikdy nevie, ktorú si vyberie. Takže
ste stavili i na hravosť?
Ja som také dospelé dieťa, a tak mnohé moje
nápady treba korigovať, aby sme nerobili
veci až priveľmi hravé. No môj názor je, že
svet sa nám často javí� vo veľmi smutnom,
tragickom a vážnom svetle. Nejaká
hravosť môže byť len na úžitok
(úsmev).

čerstvé ovocie. Pôvodne bola táto technológia
vyvinutá pre kozmonautov, aby potraviny
nemali vysokú hmotnosť.

Radšej menej kvalitnej
čokolády ako veľa nekvalitnej

Dnes platí, že kvalita niečo stojí a kvalitné potraviny sa často nedokážu na trhu
uplatniť v konkurencii, keďže si ich ľudia
z finančných dôvod nemôžu dovoliť. Je to
i váš prípad?
Pri každom produkte zvažujeme nákladovosť,
cenu obalov, efektivitu výroby a počet článkov
v distribúcii tak, aby za danú kvalitu zákazní�k
platil tak ní�zku cenu, ako je to len možné.
Samozrejme, naše produkty nikdy nebudú
stáť toľko ako supermarketové čokolády.
Ale opakujem, záleží� nám viac na kvalite
ako kvantite.
Lyra je ručne robená čokoláda. Koľko ľudí
sa na jej výrobe podieľa?
V letnom období� 11. V sezóne je to o dosť viac.
foto: Karol Stýblo

Keď sme pri posýpkach, tie
možno tiež považovať za
špecifikum vašej čokolády.
Chilli, fialky, pomarančová kôra...
sú rovnako jedinečné ako kakaové bôby?
Všetky suroviny si poctivo vyberáme. Kvety
máme z Francúzska, ovocie z Nemecka – jeho
výroba, respektí�ve úprava – lyofilizácia, je
náročný technologický proces a na Slovensku
momentálne nemáme na to výrobcu. Orechoviny si vozí�me vždy priamo od farmárov
– lieskovce z Piemontu, mandle a pistácie
zo Sicí�lie.

Zaujímavé zistenie. Ponúkate len mliečnu
alebo horkú čokoládu. No postrehla som
už i bielu, ktorá je vo vašom portfóliu
novinkou...
Toto leto sme s ňou začali. Bol to
tvrdý boj, ale pripravili sme bielu
čokoládu, ktorá obsahuje 45%
kakaového masla, teda kakaovej
sušiny. A hlavne, nie je taká sladká
ako iné biele čokolády.

A čo Lyra v rozmeroch A4? Tá je
pre tých, ktorí nemajú vašej čokolády
nikdy dosť?
No a pre tých, ktorí� sa chcú podeliť, ale sami
majú málo (úsmev).

V supermarketoch Lyru nenájdete
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Rozhovor Karol Stýblo - Lyra chocolate
Slováci sú najlepší milovníci
čokolády

Slovensko je jediný trh, ktorý si môže na
vašich čokoládach pochutnať?
V súčasnosti predávame na Slovensku, v
Č� eskej Republike a Poľsku, no momentálne
jednáme i s ďalší�mi trhmi.

Poznám človeka, ktorého rodina vyrábala
krówky. Tak sa ich prejedol, že dnes už
ani nedokáže pochopiť, čo ľuďom na nich
chutí. Poznáte aj vy takýto pocit?
Ja poznám človeka, ktorý je majiteľom
potravinovej firmy, ktorá vyrába sladkosti.
Pýtal sa ma, či som niekedy ich produkty
jedol. Povedal som, že hej. Tak mi odvetil,
že asi niesom normálny, lebo on by ich do
úst nedal. Ak by som mal takto vyrábať
ja, radšej s tým hneď skončí�m. Ale späť k
vašej otázke – denne tu skonzumujem dosť
veľké množstvo čokolády, zatiaľ som sa však
neprejedol. Č� okoláda podľa mňa ponúka
nekonečné možnosti na kreativitu.
Váš obľúbený film je Charlie a továreň na
čokoládu?
Veď sme menovci s Karlí�kom (úsmev).

V lete ste absolvovali vo svojej firme deň
otvorených dverí. Ako sa deťom a rodičom
páčilo vo vašej „továrni“? Tiež nevedeli
odolať ako Charlieho návšteva?
Deň otvorených dverí� robievame dvakrát
za rok – raz pre verejnosť a druhýkrát pred
Vianocami pre rodiny a deti našich zamestnancov, aby deti vedeli, čo, ako, kde a s kým
ich rodičia robia. Iskry šťastia v detských
očiach pri oboch skupinách sa nedajú popí�sať,
to treba zažiť. Deťom sme premietali práve
aj rozprávku Charlie a továreň na čokoládu
(úsmev).
V čom podľa vás spočíva jedinečnosť Lyry?
Ako by ste vašu čokoládu charakterizovali
jedným slovom?
Magnific.

Akí sú Slováci milovníci čokolády?
Najlepší�. Vďační�, prajní� a radi objavujú nové
a kvalitné produkty.

Možno vás nájsť i vo veľkých obchodných
reťazcoch, či len u malých odberateľov?
Keďže sa nechceme stať otrokmi supermarketov a nemyslí�me si, že miesto pre naše
produkty je v hypermarketoch, naše čokolády
sú výhradne v špecializovaných predajniach
a zdravých výživách.

Máte ambíciu v blízkej dobe expandovať?
Výhra v súťaži je skvelým štartovacím
mostíkom...
Dokončili sme certifikáciu BIO a s týmto
označení�m pripravujeme aj novú lí�niu
produktov. To nám pomôže presadiť sa v
Nemecku, a vôbec, v celej západnej Európe.
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foto: Karol Stýblo

Literatúra Pocit konca, Krajina vo mne, Incident

Julian Barnes – Pocit
konca
Pamäť je tak silná, a zároveň tak krehká. Spomienky v
nej ostávajú, no človek na ne môže zabudnúť. Nemusia
byť zlé ani dobré. Stačí, ak niečo znamenajú.

N

ALEXANDRA JURIŠOVÁ

ajviac o tom, aký významný je čas
a ako sa už viac nedá vrátiť späť,
vie muž menom Anthony Webster.
Tony, ako ho volajú priatelia,
je zároveň rozprávačom prí�behu v knihe,
ktorú Brit Julian Barnes rozdelil na dve časti.
V prvej sa Tony retrospektí�vne vracia vo
svojich spomienkach k stredoškolským a
vysokoškolským časom. Spomí�na na úzky
okruh priateľov, ktorý tvoril s Colinom a
Alexom. Neskôr sa k nim pripojili Adrian Finn
a Veronika, ktorá bola Tonyho vysokoškolskou
láskou. Tieto dve postavy neskôr vytvoria
najzlomovejší� moment celého prí�behu.
V druhej časti má Anthony šesťdesiat rokov
a Barnes prostrední�ctvom neho opisuje,
aká krehká môže byť pamäť a spomienky
v nej uchované. Tonyho pohľad na vlastnú
minulosť sa po uplynutí� niekoľkých desaťročí�
a rozuzlení� spletitých ciest mladých ľudí�

rapí�dne mení�. Odrazu zistí�, že to, čo si o sebe
myslel, nie je to, kým v skutočnosti je. A tak
sa už viac nechce spoliehať na vlastnú pamäť
a spomienky, ktoré akoby už ani neboli jeho.
Ako sa však s vlastnou minulosťou vysporiada,
keď už nadobúda pocit konca?
Autor v celej knihe strategicky dopĺ�ňa
spomienky Anthonyho Webstera o vlastné
filozofické úvahy a názory na starnutie, smrť
a zmysel života. Prinúti tak čitateľa uvažovať
nad vlastným konaní�m a nad následkami
predošlých rozhodnutí�. Neraz nadobudnete
pocit reťazovej reakcie, ktorá sa veľmi nepekne odzrkadlí� na Tonyho živote. Veľakrát sa
vám od prekvapenia naježia vlasy na zátylku
a nevyhnete sa ani častému mračeniu nad
niektorými vulgarizmami. No tie k tomuto
rozprávaniu jednoducho patria. (Kniha zí�skala
Man Bookerovu cenu za rok 2011)

Kolektív autorov:
Krajina vo mne

Začiatkom akademického roka bolo vo vydavateľstve
Verbum v Ružomberku vydané umelecké dielo piatich
autorov, literátov Juroleka, Haugovej a Kuniaka, akademického maliara Kudličku a výtvarníka Biarinca

K

TOMÁŠ BOGUSKÝ

rajina vo mne je o vnútornom
preží�vaní� prí�rody a pozití�vnom
vzťahu k nej. Celou knihou rezonuje
úvodná veta: „Táto kniha je výsledkom priateľstva piatich ľudí� a ich priateľstva
s krajinou“. Nejde o čisto básnickú zbierku,
ale hlavne o zbierku reflexií� o krajine, ktorú
možno uchopiť mnohými druhmi umenia:
poéziou, prózou i výtvarným umení�m. Obrazy
v knihe sú samostatné výpovede výtvarní�kov,
ktoré ponúkajú vlastné pocity, vnemy.
Každý z autorov do knihy vkladá kus seba
a ich vlastný spôsob tvorby. Jurolek sa drží�
reflexí�vno-duchovnej poézie, jeho básnický
subjekt kráča oravskou prí�rodou a snaží�
sa pochopiť jej podstatu, hľadá útočisko
a je čoraz viac presvedčený, že krajina je
priestor, kde sa človek dostáva do blí�zkosti
foto: Michal Koliba

Boha. Kudlička prispel
svojou výtvarnou tvorbou, ale aj prozaickým
textom, ktorý je popretkávaný lyrickosťou.
Prostrední�ctvom neho sa snaží� detailnejšie
popí�sať svoj vzťah k prí�rode, ktorá je jeho
inšpiráciou. Text Synestézia ako princí�p
mojich krajinopartitúr môže čitateľovi
ponúknuť návod, ako čí�tať Kudličkove obrazy.
Haugovej text je stretom poézie a prózy,
pričom využí�va známe motí�vy lukostrelkyne,
anjelov a mora. Biarinec, ktorý prí�rodou
priam žije, pozná snáď každý vrch v okolí�,
však dví�ha i varovný prst a odcudzuje prí�rodu
ako predmet biznisu.
Č� itateľ z knihy dokáže abstrahovať dôležité
prvky, akými sú láska k prí�rode, jej krása,
posvätnosť či farebnosť. Spätosť autorov s
prí�rodou je zjavná a dojemná.

Václav Kostelanski –
Incident
Incident – rozsahom knižôčka
na záchodové čítanie a s obálkou
dostatočne pohoršujúcou na to, aby nás
konzervatívnejší spoluobčania zaradili
k periférii – obsahuje 18 dekadentne
ladených poviedok.
Pojem „dekadencia“ je kľúčový, pretože
s jej ukážkovým stvárnení�m prichádza
čitateľ do styku už v úvodnej poviedke
Vlna. Pri jej detailných naturalistických
opisoch odtrhnutých končatí�n a vnútorností�
je mierne problematické udržať obsah
žalúdka, no ohyzdné obrazy a zvrátené
konanie ústrednej postavy nie sú len prvoplánovým zámerom autora, ale kulisou,
ktorou dotvára hlbšiu ideu. Kostelanski
tak už v úvode zbierky demonštruje, že
v jeho tvorbe nie je nič také, ako sa na
prvý pohľad zdá. Dokazujú to aj geniálne
vykonštruované zápletky a rozuzlenia na
relatí�vne malej ploche. Autorov kompozičný
talent sa prejavil tiež v texte Incident s
mačkami, ktorý pojednáva o susedskom
spore pre obvinenie z údajnej konzumácie
susedkiných mačiek.
Okrem humorného prvku a umného vyskladania prí�behu sú ťažiskovými piliermi
Kostelanského poviedok rôznorodé postavy,
ktoré reflektujú spoločnosť. Autorovi sa
podarilo nestereotypne vykresliť slovenské
stereotypy. Pri čí�taní� poviedok sa však
čitateľ neubráni dotieravému pocitu, ako
keby ich pí�sala osoba s bipolárnou poruchou. Na jednej strane poviedky
„Spisovateľa č. 1“ s prudko dobrými vetnými
konštrukciami a vycibrenou štylistikou
spôsobovali návaly endorfí�nov, zatiaľ čo
pri textoch „Spisovateľa č. 2“ s charakteristickým ťažko
pádnym spôsobom vjadrovania som odolávala nástojčivej potrebe
otrieskať knihu o náprotivnú stenu.
Kostelanski
tak sí�ce vybudoval literárny
architektonický skvost, no
obkolesujú ho aj odpadové produkty, ktoré
akoby zabudol odstrániť. Je teda otázne, či
budú všetci čitatelia natoľko zhovievaví�,
aby pre exkurziu hradu prechádzali okolo
hnilobných kontajnerov.
Nikola Marhefková
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Film Marťan

Riddley Scott opäť vo forme
Nikdy som nechápal, ako môže niekto, kto natočil tak kultové filmy ako Alien či Blade Runner natočiť i také
hlúposti ako Prometheus a The Counselor. Slávnemu režisérovi dochádza dych a pri ohlásení každého ďalšieho
snímku nastáva viac obáv ako radosti. Preto sme si povedali, že aj ku Marťanovi treba pristupovať s opatrnosťou
v srdci, no treba s radosťou skonštatovať, že sa nie je čoho báť.
DOMINIK FARKAŠ

F

ilm Marťan vychádza z knižnej predlohy Andyho Wiera s rovnomerným
názvom a ukazuje nám NASU, ktorú
už netrápi posielanie sónd na Mars,
ale na Č� ervenú planétu rovno vypravujú celé posádky, aby skúmali špecifiká
planéty. Taktou výpravou je aj ARES III, ktorej
členom je Mark Watney. Stačí� však jedna
silná búrka, ktorá prinúti posádku opustiť
planétu, jedna odtrhnutá anténa a pokazený
senzor životných funkcií�, a Mark sa zobúdza
na planéte úplne sám, iba s tým, čo v zhone
zvyšok posádky zanechal.

One Man show s vynikajúcim Damonom
Prvou úlohou je prežiť, pretože aj keby sa
o ňom NASA dozvedela, uplynie nejaký ten
čas, pokiaľ pre neho budú môcť prí�sť. A aj
keď zásoby jedla na určitú dobu má, jeho
rozmnoženie na nehostinnej planéte je pre
jeho prežitie kľúčové. Druhou podstatnou
úlohou je kontaktovanie jeho domovskej
planéty. Mark však pri tom nestráca dobrú
náladu a diváci sú tak svedkami prí�jemného
rodinného filmu, kde sa striedajú vtipnejšie
pasáže s tými vážnejší�mi a napí�navými, kde
sa Matt Damon predstavuje ako vedec, ktorý
však životnú situáciu, v ktorej sa ocitol, berie
s patričným nadhľadom. Práve toto striedanie
nálad a rôznorodosť situácií�, ktorým je Mark
vystavený, prispieva k tomu, že film nie je
napriek svojmu minimalizmu nudný, a aj
napriek dôrazu na jednu postavu neupadá
do stereotypu.
To, že si Matt Damon uhryzne najväčšie sústo
z počtu scén bolo zrejmé, no že si ukradne
pre seba celý film, to čakal málokto. No okrem
neho sa kvalitnými výkonmi prezentovali aj
ostatní� herci, Jessicou Chastian začí�najúc
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a Chiwetelom Ejioforom končiac. Trochu
prekvapujúcim ťahom bolo dosadenie Jeffa
Danielsa ako riaditeľa NASA, no aj tento krok
sa vyplatil.
Najpodstatnejšie je však to, že samotný scenár
poskytuje dostatočné kvality na to, aby ho
Scott nemusel leptať svojim režisérskym
umení�m a zakrývať tak jeho nedostatky. Je
samozrejmé, že pud prežitia tu hrá hlavnú
úlohu, no každá postava a inštitúcia má vlastnú motiváciu. Astronauti, ktorí� nechali Marka
na Marse, majú na Zemi vlastné rodiny a
priateľov. NASA musí� zvládnuť tlak verejnosti
ohľadom toho, že majú človeka na Marse, a
zároveň prí�sť na to, ako ho odtiaľ dostať preč
počas toho, ako sú na ňu uprené oči celej
planéty. Film tak celkom chytro poukazuje na
neľahké rozhodnutia takýchto inštitúcií�, kde
sa občas musia robiť aj nepopulárne kroky.
Problémom filmu je však jeho veľká
predví� d ateľnosť. V jednom momente
(dosť ďaleko od jeho ukončenia) už viete,
že film nemôže skončiť inak ako tuší�te.
Predví�dateľnosť hollywoodských scenáristov
vám dá za pravdu (aj keď faktom pri tomto

filme je, že je natáčaný podľa predlohy, takže
sa tomu asi vyhnúť nedalo). Dôsledkom toho
môže byť strata napätia pri scénach, ktoré by
ste mali sledovať so zatajeným dychom, lebo
presne viete, že táto postava proste umrieť
nemôže a toto sa jednoducho nemôže stať.

Minimalizmus vyťažený na maximum
Vďaka pomerne pomalému dávkovaniu
prí�behu a žánrovému zasadeniu bolo veľmi
dôležité, aby sa autorom podarilo spraviť
taký film, pri ktorom väčšina populácie
nezaspí�. Preto je pri takomto sní�mku veľmi
dôležitá dynamická kamera, krátke zábery a
časté striedanie uhlov, aby divák nadobudol
dojem, že sa vo filme niečo deje, aj keď sa
toho v skutočnosti veľa nedeje. To kameraman
docielil niekoľkými zrýchlenými sekvenciami.
Vizuálna stránka filmu je vďaka veľkému
využitiu praktických efektov na výbornej
úrovni. Scott sa nepokúšal nejak zvlášť
ohúriť ohromnými sci-fi prvkami, ale všetko
vybavenie a predmety majú realistický vzhľad.
Film si taktiež nezakladá na epickosti s tonou
výbuchov, ale má skôr komornú atmosféru,
v ktorej vynikne vynikajúca hudba a veľmi
štýlovo vybrané skladby z rokov 80-tych.
Scott opäť raz vo forme
Riddley Scott Marťanom potvrdil, že ešte
nepatrí� do starého železa, a že za jeho
nepodarené projekty v podobe Promethea,
Counselora a Exodusa môžu do veľkej miery
aj slabé scenáre spomí�naných filmov. Keď mu
dáte do ruky solí�dny scenár, stále vie pomocou
svojej mágie vyčarovať niečo kvalitné. Marťan
je výborný rodinný film, ktorého jedinou
výraznejšou slabinou je predví�dateľnosť deja
v jeho záverečných momentoch.
foto: www.imdb.com

Film Everest, Purpurový vrch

Smrteľná výprava
Novinár, poštár, patológ, milionárka. Zdolať najvyšší vrch sveta dnes môže hocikto. Aspoň to sľubovali dve
komerčné expedície v roku 1996.

D

MONIKA OSTROVSKÁ

o kí�n dorazil hollywoodsky thriller
Everest, ktorý zobrazuje horolezeckú tragédiu z roku 1996. Režisér
Baltasar Kormákur sa okrem dvoch
autobiografických diel preživší�ch členov
výpravy drží� aj výpovedí� prí�buzných obetí�.
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa
s výpravami bežných smrteľní�kov na Everest
akoby roztrhlo vrece. Na najvyššiu horu sveta
sa chcel dostať takmer každý. Noviny chceli
mať jedinečnú reportáž, iní� si zas chceli splniť
sen. Ambiciózni horolezci vycí�tili prí�ležitosť
a kvôli vidine zisku neváhali riskovať vlastný
život, aby na vrchol dopravili ľudí�, ktorí� si
tento náročný výstup môžu dovoliť. To sa
stalo osudným majiteľom dvoch komerčných
expedí�cií�, vrátane ich klientov, ktorých pri

zostupe zastihla silná snehová búrka.
Kormákurove spracovanie horolezeckej
tragédie sa chcelo odlí�šiť od predchádzajúcich
dokumentárnych filmov. Holywoodsky režisér
staval predovšetkým na zvučných menách
hercov, medzi ktorými sa objavili Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Robin Wright, Keira
Knightley, Sam Worthington či Emily Watson.
Avšak, ani jedno meno nezohrávalo natoľko
hlavnú úlohu, ako mocný živel – prí�roda.

Bohatá prírodná scenéria, chudobné
charaktery
Práve snaha dôverne a reportážne vykresliť
udalosti vtedajšej tragédie filmovej
novinke uškodila. Priveľa postáv, ktoré sú v
zasnežených podmienkach často rozoznateľné

iba podľa farby oblečenia a chudobné charaktery nedovolia hlbšie vniknúť pod kožu a
obľúbiť si niektorého člena výpravy.
Nejde ani tak o hollywoodsky akčný film,
ako o reportáž. Balenie, prí�let, lekárske
prehliadky, tréningy. To všetko evokuje v
divákovi skôr dokumentárny charakter.
Ž� iadne hodnotiace prvky, krásne vysokohorské prostredie podčiarknuté 3D obrazom, ako
aj kritické zobrazenie ľudských charakterov
sú dôvodmi prečo sa Everst oplatí� vidieť.

Lebo Horor nemusí byť len o ľakačkách

Meno Guillermo del Toro netreba asi nikomu pripomínať. Faunov Labyrint, Pacific Rim či séria Hellboy hovoria
samé za seba, všetky s jedninečným odtlačkom režiséra s mexickými koreňmi. Podobne ako už niekoľkokrát, aj
teraz sa pustil do tvorby gotického hororu s jeho charakteristickými črtami.

A

OPLATÍ SA VIDIEŤ

DOMINIK FARKAŠ

ko v každom hororovom filme, tak
aj tu je hlavným aktérom naivná
postava, konkrétne Edith Cushingová, nádejná spisovateľka s vierou
v duchov, ktorá sa bezhlavo zaľúbi do baróna
Thomasa Sharpa a po smrti svojho otca sa
z Bostonu presťahuje k nemu do Anglicka.
To však netuší�, aké veľké tajomstvo skrýva
obrovský dom, v ktorom je okrem Thomasa
aj jeho sestra Lucille.
V rámci hororovej šablóny tak postupne, no
dosť predví�dateľne odkrýva jednotlivé stopy
o temnej minulosti súrodencov, pričom sa
však nezabudne občas správať nelogicky,
len aby držala celý dej pokope. Faktom
však je, že odhalenie pointy prí�behu je dosť
prekvapujúce, čo jednoznačne filmu dodáva
plusové body.

Dom ako jeden z hlavných aktérov
Purpurový vrch nie je horor, ktorý by si
zakladal na bežných spôsoboch vystrašenia
diváka, ale skôr na postupne budovanej
atmosfére, pričom jednu z hlavných postáv
si na seba prebral tajomný dom s vŕzgajucí�mi
dverami a prehnitou strechou. Jeho ručná
výstavba navyše znamená famóznu kameru
a prekrásne scenérie s jemnou strihovou
prácou, ktorá zaručí� potechu oka.
Kvalitnú prácu odviedla aj trojica Mia
Wasikowska, Tom Hiddlestone a Jessica
Chastian. Del Torro si naviac veľmi potrpel
na jednotlivých detailoch v podobe veľmi
štýlového dobového vyjadrovania (film sa
odohráva v 19. storočí�) a taktiež v podobe
nádherných kostýmov. Práve herecké výkony
občas zakrývajú jasné nedostatky scenára,
ktoré, naopak, film zrážajú. Pochváliť treba

určite aj famóznu hudbu Fernanda Velásqueza.
Tá totiž vynikajúco dopĺ�ňa gotickú atmosféru,
ktorú sa snažil del Torro svojim vizuálom
vyčarovať.
Purpurový vrch je tak veľmi dobrým filmom,
ktorý však miestami kazia klasické hororové
nedostatky v podobe nedokonalého scenára,
vďaka ktorému postavy konajú nelogicky,
čo následne trochu zráža všetky pozití�va,
ktoré Purpurový vrch prezentuje. K pozití�vom
sa môže radiť hlavne kamera, kostýmy,
hudba, atmosféra a herecké výkony. Film
vás nesklame, no ani vás neposadí� na zadok.

Most špiónov
Novinka Stevena Spielberga s Tomom Hanksom, a
scenárom bratov Coenovcov
sa venuje obdobiu studenej
vojny, kde má právnik James Donovan
vyjednať prepustenie amerického pilota,
ktorý bol zostrelený nad Sovietskym zväzom.

V srdci mora
Dobrodružný film od
režiséra Rona Howarda
inšpirovaný skutočnými
udalosťami. V roku 1820
bola rybárska loď napadnutá obrovskou
veľrybou, pričom Chris Hemsworth a ďalší�
sa budú snažiť prežiť.

Star Wars VII:
Sila sa prebúdza
Po dlhom čakaní� prichádza
konečne ďalší� diel Star
Wars ságy, tentokrát pod
taktovkou J. J. Abramsa. V pokračovaní� sa
objavil sa totiž nový Sithský Inkvizí�tor, a tak
treba nájsť strateného Luka Skywalkera. (df)

foto: www.imdb.com
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Hudba Zella Day

Zella Day: Z malinkej kaviarne na
veľké pódiá a plátna kín
Zella Day je akoby tým najroztomilejším dievčaťom od vedľa, aké si len viete predstaviť. Je dokonalou kombináciou absolútnej iracionality, chaosu a zároveň logického génia. Štúdiovkou Kicker spravila z tejto šialenej, a
napriek tomu príťažlivej nekonzistentnosti vo svete indie-popu svoju individuálnu značku.
DOMINIKA SPODNIAKOVÁ

Z

ella sa narodila v roku 1995 v
malom zabudnutom púštnom
mestečku Pinetop v Arizone. Autentická kaviareň Mor Mor Coffee
House v trochu “hipisáckom”
štýle, ktorú vlastnili jej rodičia, sa stala jej
prvým pódiom.
Kaviareň bola široko-ďaleko jediným miestom
so živou hudbou a Zelliny rodičia s radosťou
prenechávali hudobné večery začí�najúcim
kapelám či ašpirujúcim spevákom. Ani ich
vlastná dcéra nebola výnimkou.
Už ako deväťročná napí�sala Zella (inšpirovaná muzikálnosťou a voľnomyšlienkarstvom svojich rodičov, hudbou Boba
Dylana, legendárneho Neila Younga či blues
rockovou kapelou zo 70-tych rokov Fleetwood
Mac) svoje prvé texty a hudbu, ktoré po
večeroch hrávala u rodičov v kaviarni. O chví�ľu
ju už poznalo celé mesto. Všetci Zellu volali
“Dievča s hlasom”. Keď mala dvanásť, rodičia
ju prihlásili na hudobnú teóriu, kde sa naučila
správne pí�sať noty a komponovať. V roku
2008, keď mala trinásť, si už svojpomocne
vydala prvý album s názvom Powered by Love.
“Vtedy som ešte nemala nijaký nevydarený
vzťah ani nič také, takže som vlastne pí�sala
len o obľúbených nohaviciach a o čajkách,”
priznala Zella v jenom zo svojich interview
pre In-Studio.
V roku 2012 sa Zella presťahovala do Los
Angeles, kde sa jej hudobná kariéra rozbehla
raketovou rýchlosťou a na jar 2015 vydala
cez Pinetop Records svoju prvú skutočnú
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štúdiovku pod názvom Kicker. “V mojom
živote nastalo veľa zmien. Pí�sala som veľa
nových vecí�, pretože som si prechádzala fakt
emočne náročným období�m – veľa sa toho v
mojom živote zmenilo, hlavne vo vzťahoch.
Mala som zlomené srdce a aj naša rodina sa
začala rozpadať. Takže presne o tom je album
Kicker. Všetko som tak nejak reflektovala v
hudbe,” povedala.
Novovydaný album indie-popového objavu
okamžite spôsobil prekvapenie a v priebehu
niekoľkých týždňov si prerazil cestu do najuznávanejší�ch hudobných rebrí�čkov.

Neopakovateľný sound, krásne lyrické texty a
veľmi jemne citeľný vplyv Lany Del Ray robia
z albumu skutočný nezabudnuteľný zážitok.
Producentom hudobnému priemyslu sa tento
nový a inovatí�vny zvuk zapáčil až natoľko,
že v tom čase ešte relatí�vne neznámej Zelle

ponúkli spoluprácu na tvorbe soundtracku
k filmu Divergencia. Výsledok vyšiel nad
očakávania a skladba Sacrifice okamžite po
vydaní� dobila vrcholy hitparád a stala sa
jednou z najúspešnejší�ch skladieb albumu.
Už po prvých vypočutiach spomí�naného albumu sú ľahko rozpoznateľné uhoľné kamene
diela – patrí� medzi ne najmä skladba Hypnotic,
Sweet Ophelia či Compas, ale určite aj East
from the Eden, ktorá sa na albume objavila v
pôvodnej verzii. Hypnotic spolu so skladbou
1965 sú zrejme najintenzí�vnejšie skladby
albumu. Ú� chvatné a dych berúce melódie a
dynamické vokály speváčky vytvárajú muzikálne, ale aj umelecky naozaj kvalitný celok.
Vlajku popu na albume nesú skladby Sweet
Ophelia a East from the Eden. Klaví�rne tóny
skladby Compas zas zdanlivo fungujú ako stroj
času a prinášajú závan starých dôb. Pretkaná
mäkší�mi vokálmi a brilantnými lyrickými
pasážami dodáva albumu žiaducu hudobnú
heterogénnosť. Zellin hlas pozdvihuje všetko
do astronomických výšok a album tak dostáva
neočakávanú pridanú hodnotu.
Ak čakáte niečo typické, povrchné alebo mainstreamové, na Zellu Day a album Kicker rovno
zabudnite. MTV módy sa v jej tvorbe rozhodne
nedočkáte. Ak však túžite po naozaj kvalitnej
hudbe plnej lyriky, melódie, nostalgie 60-tych
rokov s prí�mesou jemného prioceánskeho
vánku a chvenia, toto je to pravé. Zella tu
dokázala, že je oveľa viac než len krásne dievča
s obrovským hlasom. Prejavila sa aj ako veľmi
silná textárka.
foto: archív Zella Day

Hudba Daniel Landa, Strapo

Landov návrat k temným začiatkom
V polovici septembra si fanúšikovia kontroverzného českého speváka Daniela Landu prišli na svoje. Okrem Velekoncertu si pre nich pripravil i nový album s názvom Žito.

N

NIKOLA KOKIOVÁ

ebolo to tak dávno, čo Landa
na českom Slávikovi verejnosti
oznámil, že odchádza z hudobnej
scény a podchví�ľou znepokojoval
svojich fanúšikov i médiá vyjadreniami s
nádychom mysticizmu a šialenstva. „Z� ito je
šašek, berte to na půl vážně,“ proklamuje
v svojom klipe k skladbe S� mouha, ktorá sa
objavila i na novom albume.
Kvôli veľkej mediálnej bubline, ktorá okolo
„blázna“ Z� ita vznikla, sa takmer zabudlo na
to, aký význam má nový album. CD Z� ito vydal
Landa až šesť rokov po svojom poslednom
počine s názvom Nigredo. Spevák o svojom
novom hudobnom dieťati pred vydaní�m
povedal len toľko, že sa fanúšikovia môžu
tešiť na doby Valčí�ku či Chcí�plych dobrých ví�l.
A neklamal. Jeho verše sú plné kriminálnych
a vojnových tém, srší� z nich národná hrdosť,

no i sila, drsnosť a neohrabaná mužnosť.
U� vodná národnostná pieseň Bývali C� echové
prechádza do Landovi typickej skladby Modrá
obálka, v ktorej proklamuje nenásytnosť
bánk a tragédiu dnešného kapitalistického
pažravca, ktorý dovádza ľudí� k zúfalým činom.
Nasleduje spomí�naná S� mouha, s ktorou sa
fanúšikovia už dôverne poznajú. Baladické
skladby Neklidné nebe a Král Karel privádzajú
poslucháča k najtvrdšej piesni Tohle je válka!,
na ktorej Landa spolupracoval s Noidom.
Tohle je válka uzatvára prvú polovicu
albumu, ktorá je typicky landovská, plná
hlbokých textov s baladickými tónmi, ktoré
vyúsťujú v kvalitnú dávku tvrdej rockovej
muziky. Druhá polovica je pre každého
fanúšika krok do neznáma a je pokračovaní�m
mysticizmu, ktorým sa spevák obkolesil.
Landa sa tu predstavuje v novej, nečitateľnej

polohe, čo môže
byť mnohým
sympatické.
Názvy skladieb
nič neprezradia.
Uruz, Lagu,
Raidó a Not sú
plné tajomstiev, kejklí� a run. Nič pre bezmyšlienkovité pospevovanie. Druhá polovica
skladieb tak pláva na temných vlnách a
nečakanosti.
Ak by album Z� ito pokračoval od začiatku až
po koniec v rovnakej hladine, patril by určite
k radovým Landovým doskám. No druhá
polovica, akoby zahalená hmlou, stavia album
do úplne inej dimenzie. V každom prí�pade nie
je Z� ito nič pre oddychové počúvanie. Svojimi
temnými tónmi a silnými textami znepokojuje,
búri a revoltuje, núti premýšľať.

Versus zdvihol latku slovenského hip-hopu
Raper známy pod prezývkou Strapo v septembri po troch rokoch vydal svoj v poradí
druhý štúdiový album. Svojim fanúšikom dokázal, že počkať si naň sa oplatilo.

T

OPLATÍ SA POČUŤ

BRANISLAV RAČKO

akmer tri roky od vydania dosky
s názvom „23“ sa dvadsaťpäťročný
raper prediera na vrchol slovenskej
scény a dokazuje, že freesytylové
úspechy na začiatku kariéry neboli dielom
náhody. „Ak čakáte rap a energiu, ktorá vám
odšróbuje hlavu, tak si budeme rozumieť. Rap
sa vráti. Silnejší� a pravdivejší� ako sezónne
úlety,“ uviedol tesne pred vydaní�m albumu
Strapo na svojom facebookovom profile, a
mal pravdu. Album Versus je v tomto roku
najsilnejší�m rapovým počinom na slovenskej
scéne.
Od úvodného intra (Strečing) až po záverečné
outro (Versus) sa pri počúvaní� vôbec nebudete nudiť. Hneď v druhej skladbe (Stojí�
mi rap) vám strapatý vysvetlí�, čí�m preňho

rap je a prečo kvalita živí� úspech. Echom
si mladý Bratislavčan rypol do súčasného
politického systému a nevynechal ani svoju
„najobľúbenejšiu“ postavičku v hre, premiéra
našej, politikmi zdehonestovanej krajiny.
Zaujmú aj hostia. V skladbe Janeviemuš
predstavil svoj talent jeden z najlepší�ch
česko-slovenských producentov DJ Wich. To
sa už pomaličky blí�žime k záveru. Vrcholom
nového Strapovho albumu je dvanásta skladba
s názvom Tulák – venovaná blí�zkym a tým,
„s ktorými už dať drink nestihneme“. Prí�beh
o plynutí� času, ktorý ubieha každému z nás.
Odkaz všetkým, aby pochopili, že časom sa
márniť neoplatí�. Legenda slovenskej hudobnej
scény Marián C� ekovský svojim spevom v
refréne len podčiarkuje význam celého

posolstva.
Prednes
textov a
autorových
pocitov robí�
tento album takým, aký je. Robí� z neho
vysoký nadpriemer. Poslednou vecou, ktorú
treba jednoznačne zdôrazniť, sú scratche
Dja Spinhandza, ktorý do pozadia piesní�
svojsky vniesol hlášky z viacerých legendárnych filmov, akými sú Tarantinovi Hanební�
bastardi, vianočná klasika Sám doma, alebo
30 prí�padov majora Zemana. Zaují�mavý je
aj diss na seba samého v piesni Jano, ktorý
ukazuje rozhľad, nadsázku a epickosť, ktoré
radia tento album k najlepší�m slovenským
hip-hopovým albumom roka.

THE LIBERTINES - Anthems
for Doomed Youth
Starý garážový zvuk a punkrocková ležérnosť je tým, čo
skupinu preslávilo. Album sa
kvalitou nelí�ši od prechádzjúcich dvoch, no
na rozdiel od nich je oveľa hlbší� a dospelejší�.
The Libertines sa skrátka oplatí� počuť.

TRACY BONHAM –
Wax & Gold
Medzi najlepšie alternatí�vne
albumy tohto roka určite
patrí� Wax & Gold od
Tracy Bohnam 48 –ročnej violončelistky.
Kombináciou jej hlasu s rockovými nástrojmi
či bendžom vzniká nádherné dielo.

KEITH RICHARDS Crosseyed heart
Gitarista Rolling Stones
Keith Richards vydáva po
23 rokoch sólový album.
Prí�jemný zvuk jeho gitary vás prinúti
zaspomí�nať si na búrlivé 7O-te roky minulého
storočia. (br, en)

foto: youtube.com, strapo.sk, thelibertines.com, tracybonham.com, keithrichards.com
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Šport Futbal

Šampionát je realitou aj vďaka
Ružomberčanom
Pri premiérovom postupe Slovákov na futbalové Majstrovstvá Európy zohralo dôležitú úlohu až trio hráčov,
ktorých kariéry spája ružomberský futbal. A to ešte nehral Marek Sapara.
JAKUB LIŠKA

P

očas uplynulého roka Slovensko prežilo najväčšiu vlnu futbalovej eufórie od MS 2010 v Afrike.
Premiérový postup na Majstrovstvá
Európy nijako neznižuje ani fakt, že
sa zmenil postupový kľúč, ktorý zvýšil počet
postupujúcich zo 16 na 24.
Naši dlhodobo ukazovali, že pod vedení�m
Jána Kozáka sa zo slovenskej reprezentácie
stáva súper, na ktorom si môžu vylámať zuby
aj tradičné futbalové veľmoci. O sile Slovákov
sa nečakane presvedčili aj Š� panieli, ktorí� si zo
Ž� iliny vlani na jeseň viezli prvú kvalifikačnú
prehru vonku za predchádzajúcich osem
rokov. „Ví�ťazstvo na Ukrajine nebola náhoda,“
pí�sala po prehre 1:2 španielska agentúra
EFE. „Slováci gólmi Kucku a Stocha ohromili
majstrov Európy,“ pí�sal zase anglický The
Telegraph.
I keď nám Š� panieli prehru nakoniec oplatili doma v Oviede, krasojazda Slovákov sa
nezastavila. Výsledkovo aj herne konzistentní�
Kozákovci nakoniec naplnili to, o čom sa začalo
špekulovať práve od nečakane šesťbodového
dvojzápasu Ukrajina, Š� panielsko. Slovensko
bude účastní�kom futbalových Majstrovstiev
Európy 2016 vo Francúzsku.
Ú� spech tí�mu stavaného na ideálnej esencii taktickej pripravenosti, tí�movosti a
niekoľkých individualí�t však nesie aj výraznú
ružomberskú stopu. A to aj bez zraneniami
sužovaného Mareka Saparu.
Dôležitý hráč
Jedným z najdôležitejší�ch dielikov Kozákovej skladačky bol Juraj Kucka. Tradične
defenzí�vnejšie ladený a tvrdo hrajúci záložní�k
spoľahlivo operoval spolu s Pečovským za
útočným stredovým triom Hamší�k, Mak a
Weiss. Hráč vždy pripravený zviesť tvrdý
súboj o loptu a odobrať ju súperovi, je
24 zumag

jednak ví�tanou pomocou obrany, ale pre
techniku a videnie hry pripravený a schopný
kedykoľvek zahroziť a vymyslieť niečo aj
smerom dopredu. Jeho absencia je pre
Kozákovu zostavu vždy veľkým problémom. „Kucka je dôležitý hráč. Som rád, že
s ní�m môžem počí�tať,“ povedal Kozák pred
zápasom v Bielorusku, kde hrozilo, že Kucka
nebude môcť nastúpiť pre trest za žlté karty.
Nikdy nepatril medzi kanonierov, no jeden
z najkrajší�ch a zároveň najdôležitejší�ch
kvalifikačných gólov je pripí�saný práve na jeho
konto. Kucka proti Š� panielom v plnej paráde
ukázal jednu zo svojich najväčší�ch zbraní� a
fakt, že ak je autorom strely zo vzdialenosti
dvadsiatich metrov a väčšej práve on, brankár,
loptu určite nemal brať ľahkovážne. Iker
Casialias si Kuckovu delovku zo 17. minúty
nepostrážil a Slováci tak spravili prvý krok
za snáď najsenzačnejší�m kvalifikačným
ví�ťazstvom v histórii.
Ružomberok – San Siro
Možno aj práve výkony v kvalifikácii, kde
nenastúpil iba v jedinom z desiatich zápasov,
naplnili už niekoľko rokov živené dohady, že
Kucka si v Taliansku zaslúži lepší� klub ako
FC Janov. Dnes už háji farby slávneho AC
Miláno. Cestu tak do reprezentácie, ako aj k
dresu 18-násobného talianskeho šampióna,
v ktorom v minulosti hviezdili Marco van
Basten či Andrea Pirlo, však Kucka započal
práve v Ružomberku.
Ružomberok bol prvým klubom najvyššej
súťaže, kde v januári 2007 dostal šancu ukázať
svoje schopnosti. 48 zápasov s bilanciou 13
gólov v drese MFK bol prvý a dosiaľ jediný
ligový účet, ktorý si Kucka v najvyššej slovenskej súťaži otvoril. V novembri 2008 jeho
kroky smerovali do Sparty Praha. Od roku
2011 je stabilnou súčasťou talianskej Serie

A, dnes už aj jedného z najlepší�ch klubov
futbalovej histórie. Prvé ligové skúsenosti a
prvú pozvánku do reprezentácie v novembri
2008 však stihol ešte ako hráč Ružomberka.

Vyrastal tu
Ď�alší�m hráčom s výrazne ružomberským
kariérnym rukopisom je Dušan Š� vento.
Kucka do Ružomberka prišiel ako 19-ročný
veľký talent z Podbrezovej. Š� vento je iný
prí�pad. MFK pre neho nebol medzistupňom
do veľkého futbalu, ale štartovacou čiarou.
Za Ružomberok v roku 2003 po prvý raz
nastúpil ako odchovanec klubu z rodného
mesta. Za MFK odohral 38 zápasov, no rýchlosť
a technická vyspelosť ružomberského
tí�nedžera rýchlo upútala v zahraničí�. V roku
2005 sa sťahoval do Slávie Praha. V roku
2006 zí�skal 4. miesto v ankete Futbalista roka
a Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho
futbalistu do 21 rokov, na konte už aj s prvými
reprezentačnými ostrohmi.
Zo zálohy obrancom
Univerzál schopný hrať ofenzí�vneho záložní�ka
pri oboch outových čiarách, ale tiež na poste
krajného obrancu, ktorý v prí�pade potreby
hrá aj v reprezentácii, svoju kariéru v dresoch
Slávie Praha, rakúskeho Salzburgu, a v
súčasnosti nemeckého 1. FC Kaiserslautern
ozdobil množstvom individuálnych aj tí�mových úspechov.
V posledných rokoch ho však sužovalo viacero
vleklých zranení�. Ani tie, ani tvrdý boj o miesto
v klube však nespôsobili, že by Kozák na
Š� ventove schopnosti zabudol. Jeho rýchlosť na
podporu hry po krí�dlach v reprezentácii využil
v štyroch zápasoch. V španielskej kvalifikačnej
odvete bol dokonca špecializovaným portálom
goal.com vyhodnotený ako najlepší� slovenský
hráč na ihrisku.
foto: Michal Koliba

Šport Futbal, atletika
O motiváciu postarané
Posledným z trojice reprezentantov s
ružomberskou stopou v kariére je dobre
stavaný útoční�k Martin Jakubko. Prednosťami
skúseného 35-ročného hráča je najmä
krytie lopty a vďaka výške 194 centimetrov
schopnosť presadiť sa v hlavičkových súbojoch. Hráčov ako je on máme len veľmi málo.

Na hrote už však dostáva prednosť mladší�
hráč s rovnakou typológiou, Adam Nemec.
Jakubko dostal šancu len v dvoch zápasoch
ako striedajúci hráč. Š� ancu pretaviť bohaté
skúsenosti z ruskej ligy, reprezentácie či
predkôl európskych súťaží�, a zároveň si
vybojovať miestenku na šampionáte však
stále má. Dostal ju práve v Ružomberku.

„Chcem byť na očiach a verí�m, že mužstvu
pomôžem rovnako ako aj mužstvo pomôže
mne. Stále túžim reprezentovať Slovensko,“
povedal
Jakubko na tlačovej konferencii po letnom
prestupe do Ružomberka. Jednoročná zmluva
mu končí� práve pred štartom šampionátu, čiže
o motiváciu má určite postarané dvojnásobne.

Zlato je pre Tótha len ďalší schodík

Historický titul berie slovenský chodec ako prirodzené vyústenie dlhoročnej driny. Ďalšou výzvou je zlato z
olympiády v brazílskom Riu. „Minimálne sa o to pokúsim,“ tvrdí.
TOMÁŠ KUBEJ

S

obota 29. augusta 2015 bola pre
fanúšikov atletiky výnimočná. V
skorých ranných hodinách nášho
času oslavujú na Slovensku prvú
atletickú zlatú medailu z MS v ére samostatnosti. Chodec Matej Tóth v Pekingu
suverénne ovládol 50-kilometrovú trať a
zví�ťazil systémom štart – cieľ s obrovským,
takmer dvojminútovým náskokom pred
konkurenciou.Tóth si záver vyslovene uží�val
a do cieľa prišiel s úsmevom na tvári. Lí�der
tohtoročných svetových tabuliek po pretekoch
vyhlásil, že to bola jeho najjednoduchšia
päťdesiatka v živote.“Ešte pred mesiacom
by som povedal, že majster sveta je nejaký
poloboh, no teraz, keď som to dosiahol ja, tak
si hovorí�m, že by to mohol dokázať hocikto,”
povedal skromne pre TASR po návrate domov.

Krok po kroku
Matej Tóth začí�nal s chôdzou v roku 1996 ako
13-ročný pod vedení�m trénera Petra Mečiara.
Od začiatku mu tento šport učaroval a už v
roku 1999 na MS do 17 rokov dosiahol skvelé
8. miesto v chôdzi na 10 000 metrov.
Postupne sa cez úspechy v mládežní�ckych
kategóriách dokázal prepracovať až do seniorskej reprezentácie Slovenska a v roku 2004
po prvýkrát štartoval na OH v Aténach, vtedy
ešte na 20 km trati. Na dvadsiatke dosiahol
najväčší� úspech na ME 2006 v Gӧ� teborgu,
foto: Michal Koliba

kde dopochodoval na 6. mieste a o štyri roky
neskôr v Barcelone finišoval siedmy. Na MS je
jeho strop na dvadsiatke 9. miesto z Berlí�na
2009. Práve v Berlí�ne s vtedajší�m trénerom
Jurajom Benčí�kom skúsili experiment s päťdesiatkou, na ktorej Matej skončil desiaty. O
dva roky neskôr v Daegu si dvojkombináciu
zopakoval, no päťdesiatku vzdal. Je to dodnes
jeho jediná, ktorú nedokončil. V olympijskom
roku 2012 stavil na jednu kartu a vyplatilo
sa. V Londýne si vybral len 50 kilometrov
a skončil siedmy. Na MS v Moskve 2013 sa
rozhodol znovu iba pre päťdesiatku a finišoval
na výbornom piatom mieste. Vlani na rovnakej
trati zí�skal titul vicemajstra Európy v Zürichu
a tento rok sa mu podarilo siahnuť až na zlato
z pekinských MS. Posledné úspechy zaznamenal už pod vedení�m nového trénera Mateja
Spišiaka, s ktorým začal spolupracovať v roku
2013. „Je to skvelý pocit, fantázia, určite si to
uží�vam. No už veľakrát som hovoril, že keď
dosiahnem takýto mí�ľnik vo svojej kariére, tak
tým, že sa na to človek pripravuje veľa rokov,
a zvlášť, keď u mňa úspechy prichádzajú tak
postupne, schodí�k po schodí�ku, tak mne to
prí�de už také normálne. Keď to dosiahne
nejaký Maťo Tóth zo Slovenska, tak to nemôže
byť nič výnimočné. Aj keď si uvedomujem,
že toto už naozaj výnimočné je, no neprí�de
mi, že som teraz niečo viac,” vysvetlil čerstvý
svetový šampión.

Ešte dlhá cesta
Matejov veľký vzor Jozef Pribilinec zí�skal zlato
aj striebro na ME. Ví�ťazstvo z majstrovstiev
sveta mu ale chýba. Dvakrát po sebe bral „len“
striebro, vždy na kratšej dvadsaťkilometrovej
trati.
V tomto ohľade už teda Tóth svoj vzor prekonal. Pribilinec je však stále rekordérom,
vďaka svojmu historickému ví�ťazstvu na
trati olympijskej dvadsiatky v Soule 1988.
Bola to prvá chodecká, a zároveň atletická
zlatá medaila pre Slovensko, dodnes jediná.
Od Tótha sa očakáva, že by sa v budúcoročnom Riu mohol stať po Pribilincovi druhým slovenským olympijským ví�ťazom v
atletike. Minimálne by mohol siahnuť po
jednej z medailí�.
“Bolo by krásne vyhrať olympijské zlato, ale
je to ešte dlhá cesta. Ešte ma čaká veľa, veľa
kilometrov, a v prvom rade musí�m byť zdravý.
To je najpodstatnejšie, potom musí� aj prí�prava
vyjsť tak, ako teraz. Ak sa to podarí�, verí�m,
že sa o to minimálne pokúsim. Š� port je však
vrtkavý, môže sa všeličo skomplikovať, no
my s trénerom sa to pokúsime nastaviť tak,
aby bola v Riu top forma,” konštatoval atlét.
Na olympiáde Tóth nebude žiadnym
nováčikom. Nasledujúca bude už jeho štvrtou.
Dočkáme sa po dvadsiatich ôsmych rokoch
ďalšieho olympijského zlata z kráľovnej
športov?
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Fejtón, karikatúra

Tento rok to už musí výjsť!

Z

MIROSLAVA JANČULOVÁ

istila som, že náš život neplynie
kontinuálne. Skôr nám vyhovuje
nájsť si vhodnú prí�ležitosť na to,
aby sme si mohli naordinovať
nejaký štart či cieľ. Hľadáme si akýkoľvek
uzlí�k na lane, po ktorom sa šplháme z minulosti do budúcnosti. Každé predsavzatie
je takým uzlí�kom, aj to nedodržané, čo malo
svoj význam. Nespájajú sa iba s prvým
januárom, kedy si temer každý človek povie
aspoň jedno. Na dobré predsavzatia nikdy
nie je neskoro, preto aj začiatok akademického roka je celkom dobrým medzní�kom
k vytýčeniu si záväzku.
Predsavzatia nebývajú vždy nereálne, len
dátum ich trvanlivosti býva väčšinou kratší�.
Popravde, vždy predčasne „expirujú“, a to iba
pár dní� či hodí�n po ich vydaní�. A u študentov
dvojnásobne. Premýšľam, prečo je to tak?
Č� o robí�me zle? Nie je snáď skutočnosťou,
že vždy pred začatí�m semestra spí�šeme
zoznam cieľov a úloh do najbližší�ch skúšok
na papier a vyvesí�me ho do éteru: „Tento
rok budem naozaj poctivý...” Budem viac
času tráviť v knižnici, budem sa priebežne

učiť, už nezaspí�m do školy a prí�dem načas...
Nezaspí�m a prí�dem načas? Veru, sú to slová
hodné viac než do bitky. Chodiť niekam načas
nikdy nebolo u niektorých študentov silnou
stránkou. Ja, ty, on či ona, všetci do jedného
poznáme takéto prí�pady. Každé ráno, ktoré
prebúdza človeka do bežného dňa, býva pre
nich obzvlášť neprí�jemným úseko života.
Zo sna pod teplou perinou ich vytrháva
piskľavý výkrik budí�ka, ktorému v tú ranu
vyhlásia vojnu. Podaktorí� vstanú na prvý
budí�k, ktorý majú zapnutý pre istotu na 6:50,
iný vstávajú v päťminútových odložených
intervaloch. Po každom rannom zobudení�
sa pozrú do zrkadla a kruhy pod očami im
nežne napovedajú, že majú pred sebou ďalší�
deň tyranie v klietke zvanej škola.
Celí� zalepení� , napoly spiaci, pomaly
rozmýšľajú a zahrievajú prvé mozgové
bunky myšlienkami charakteru, prečo som
len večer nešiel spať s večerní�čkom. Trhaným
pohybom, ktorý viac pripomí�na námesačného
ako bdelého, sa posadia na kraj postele a
premýšľajú, čo kedy komu urobili, že ich
ten tam hore tak tresce. No vždy nejako

potlačia chuť na samovraždu a vyberú sa do
školy. Hoci s meškaní�m, ktoré u niektorých
jedincov nezostáva pri minútach, ale skôr
hodinách približujúcich sa k obedu, sa
rútia ako stádo na pastvinu. Pri pohľade
na zelenkastú trávu pri škole sa hádžu na
cestu pod autá. Radšej zomrieť, než vojsť
do školy. Duchaplný cieľ ostáva nenaplnený.
Stádo zastaví� dopravu a vytvára kolónu
áut. S veľkým nadšení�m kráčajúce stádo
už spomalí� tempo. Každý krok je pomalší�
a kratší� než inokedy. To bude tou radosťou
zo začiatku semestra s expirovaným predsavzatí�m.
Po prvej hodine, ktorú väčšina ešte v
biednom stave dospáva, sa začí�najú pred
školou formovať isté skupinky mladých ľudí�
s respiračnými ťažkosťami, aby si odskočili
na jednu zdravotnú.
A práve tam to teda vzdávajú. Hovoria si
navzájom, že to bol posledný nevydarený
pokus predsavzatia ako byť poctivým
študentom a prí�sť do školy načas. A tak si
zasa predsavzali, že už si žiadne predsavzatia dávať nebudú.

Karikatúra
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karikatúra: Barbora Kubovová

Fotoeseje Michala Kolibu

#PRVYPLOT

Rok 2011. Január. Zenit. Film. Jedna. Plot. Spúšť. Cvak... Tmavá komora. Vývojka. Očakávanie. Prerušovač. Ustaľovač.
Voda... Prvá vyvolaná fotografia.

Z jedného cesta.

Čo sa stane, keď na akademickej pôde začne prevládať politika? Obávam sa, že nič dobré. Potom odvšadiaľ na vás
chŕlia nesplniteľné sľuby, akokeby mali na to kompetencie... Tak majú vôbec zástupcovia študentov význam? Alebo sú
len telefonne búdky bez telefónov?
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