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Zumag

Nedá sa písať bez pera, hovoriť bez
mikrofónu a ísť do politiky bez odvahy

M

áme tu zimu. Pomaly, ale isto naberá
na obrátkach, teploty veľmi rýchlo
klesajú, ulice a nákupné centrá
sa zapĺ�ňajú poslednými darčekovými
oneskorencami. Práve teraz nastáva tá skvelá
prí�ležitosť pokojne sa usadiť niekde v teple
a pustiť sa do čí�tania.
Začnem vážne. Redakcia sa nám opäť raz
obmenila, starí� členovia odišli, prišli noví�.
Občas mám taký zvyk vracať sa v spomienkach späť k tomu, čo bolo. Poviem vám, je
to zbytočný zlozvyk. Pravidelné obmeny sú
jednoducho nutné. Zumag sa neustále vyví�ja,
redakcia má svoje pravidelné i nepravidelné
vzostupy a pády. Je ale dôležité priznať si
chyby a postupne na ich naprávaní� pracovať.
Práve pevný základ pod nohami považujem
za čosi, čo nám neskôr môže prispieť k
skvelým výsledkom.
Nič sa ale nemení� na tom, že sa stále snaží�me
postaviť pevný hrad zo sypkého piesku, a
to nie je vôbec jednoduché. Navyše, keď
sa nám niekto neustále snaží� brať lopatky
z rúk alebo úplne ignorovať našu snahu.
Nevadí�! Zumag mal vždy silnú základňu
a ľudí� odhodlaných zaň bojovať. A to sa
nikdy nezmení�, sľubujeme vám to! Klišéovito
povedané – konečne nám svitá na lepšie časy.
A teraz o čosi pozití�vnejšie prejdime k nášmu
prvému čí�slu v tomto roku. Rozhodli sme
sa, že ho nepojmeme len vianočne, ako
je zvykom, ale brnkneme aj na vážnejšie
nôty. No nebojte sa, dali sme priestor aj na
oddych. Nepí�šeme teda len o politike (ako
vás už iste navnadila titulná strana), i keď
pravdou je, že tento rok ju vní�mame oveľa
intenzí�vnejšie než inokedy. Ako som už

vyššie napí�sala, svitá nám...
Do politiky sa hrnie čoraz viac mladých,
šikovných ľudí�, ktorí� sa snažia zmeniť náš
uhol pohľadu a vniesť doň trochu dôvery.
Niektorí� možno len pokrčí�te nosom, no
pravda je taká, že sa momentálne ocitáme
na križovatke rozhodnutí�, ktoré ovplyvnia
našu budúcnosť. Nie sú to len prázdne reči,
í�sť voliť je skutočne dôležité. My vám ale
nepovieme, koho máte voliť, na to musí�te
prí�sť sami. Môžeme vám maximálne ukázať
možnosti a iniciatí�vu kandidátov, či už do
menší�ch študentských parlamentov alebo do
vážnejší�ch orgánov samosprávnych krajov,
ktoré už máme úspešne za sebou.
Aby sme vás ale úplne nevyčerpali politikou,
naprí�klad v športe sme si zadriblovali s basketbalistkou Alicou Moravčí�kovou a zahrali
dvojhru s Rogerom Federerom. Venovali sme
sa taktiež novinkám z literatúry, filmu či
hudby, urobili sme aj pravidelný malý výber
„oplatí� sa“. V našej stálej rozsiahlej rubrike
reportáž sme sa presunuli do jednej z troch
najväčší�ch krají�n Európskej únie – Š� védska.
Máte sa na čo tešiť!
Nebudem vás už ale ďalej zdržiavať, za celú
redakciu vám prajem prí�jemné čí�tanie a
krásne Vianoce!
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Spravodajstvo Katolícka univerzita

Študenti s ISIC kartami majú u dopravcov problémy
Poslucháči Katolíckej univerzity v Ružomberku sa sťažujú, že dopravcovia neakceptujú ich ISIC karty. Zástupkyňa
ISIC spoločnosti za tým vidí neinformovanosť šoférov.
Martina Kolejáková

Martina Púpavová, ktorá študuje na Katolí�ckej univerzite v Ružomberku
(KU), si v niektorých autobusoch všimla oznamy, že ak ISIC karty
prí�stroj nenačí�ta, cestujúci nemá nárok na zľavu.
Znamená to, že všetci študenti KU majú smolu. Ich ISIC karty totiž
žiadne čipy neobsahujú. „Na využitie predplatných dopravných lí�stkov
študent potrebuje kartu s aktí�vnou dopravnou časťou. ISIC preukazy
Katolí�ckej univerzity však nemajú predpripravený čip na dopravnú časť,“
uviedla Martina Urbašek, obchodná riaditeľka spoločnosti CKM SYTS.
Ide o združenie, ktoré je držiteľom medzinárodných identifikačných
preukazov pre mladých ľudí�, študentov a učiteľov, takzvaných ISICov.
Zároveň však dodala, že každý dopravca by mal na základe Metodického
usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (MŠ� SR)
akceptovať štatút študenta aj na základe platného vizuálu.
„Ak je na ISIC preukaze prolongačná známka platná pre daný akademický rok, ktorú si študent zakúpil, alebo aj bezplatná červená
známka tzv. NO ISIC, má na zľavu právo, ale len v prí�pade jednorazového
lí�stka s platbou v hotovosti. Je to štátom garantovaná zľava,“ vysvetlila
Martina Urbašek.
Na tieto nezrovnalosti už pokutami či inými neprí�jemnosťami doplatilo
niekoľko študentov. CKM SYTS vidí� za týmito problémami nedostatočnú
informovanosť jednotlivcov. Ak by aj nejaký dopravca v tarife uvádzal
niečo iné, ako je v usmernení� MŠ� SR, CKM SYTS vie v tejto súvislosti

Každý dopravca by mal akceptovať ISIC preukazy aj na základe vizuálu.

dopravcu osloviť.
„Pokiaľ sa študent ocitne v takejto situácii, je potrebné, aby sa na nás
obrátil a informoval nás,“ reagovala Martina Urbašek. Spoločnosť je
schopná hneď po oznámení� problém riešiť priamo u konkrétneho
dopravcu.

Univerzita by mala vyjsť zo svojej bubliny, vyzvala účastníčka konferencie
Koncom októbra sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) uskutočnila konferencia o identite a poslaní
univerzity.
Anna Zábojní�ková, Ivana Skysľaková

Podujatie s názvom KU21 inicioval bývalý študent KU František
Bartek. S organizáciou mu pomohli viacerí� študenti a priatelia, ale
aj vedenie univerzity.
Program konferencie rozdelili do viacerých blokov, v rámci ktorých
vystúpili rôzni akademici, politici či ľudia, ktorí� sa pričinili o vznik
univerzity.
Veľkú pozornosť vzbudilo najmä vystúpenie poslankyne Veroniky
Remišovej. „Práve Katolí�cka univerzita, na ktorej som istý čas pôsobila
ako pedagóg, by mala byť iná. Mala by vyžarovať svetlo,“ povedala
Remišová.
Okrem pochvalných slov nešetrila ani kritikou. „Univerzita sí�ce
vytvorila prí�jemné prostredie pre študentov či pedagógov, ale mala
by vyjsť zo svojej bubliny. Nemalo by sa zabúdať, že by mala byť
kultúrno-komunitným centrom aj pre široké okolie,“ zdôvodnila
Remišová.
„Cieľom KU je pomôcť študentom stať sa plnými ľuďmi, integrovanými,
vzdelanými kresťanmi a sekundárne odborní�kmi v nejakej konkrétnej
oblasti,“ vyjadril svoje presvedčenia predseda Spoločenstva Ladislava
Hanusa Juraj Š� úst, podľa ktorého univerzita tento cieľ napĺ�ňa len
čiastočne.
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„Ak má Ružomberok prilákať dobrých študentov a učiteľov, základnou
úlohou je vytvoriť pre nich prí�ťažlivý univerzitný areál, kampus, kde
budú študenti a učitelia bývať, študovať, modliť sa, športovať, chodiť
do spoločnosti,“ odporučil Š� úst.
„Som veľmi rád, že sa podarilo zorganizovať niečo, čo by mohlo
napomôcť univerzite rásť. Bol to skvelý čas, ktorý sme venovali
spoločnému premýšľaniu nad poslaní�m univerzity,“ zhodnotil podujatie
KU21 organizátor František Bartek.

Veronika Remišová prednášala na konferencii o identite a poslaní KU.

foto: Martina Kolejáková, Anton Kulan

Katedra germanistiky pokračuje v popularizácii holandčiny
Martina Kolejáková

Už siedmy roční�k Dutch Days otvoril veľvyslanec Holandského
kráľovstva Martijn Lambatrs. „Holandský jazyk nie je jednoduchý, takže
každý, kto sa ho rozhodne naučiť, je odvážny,“ povzbudil veľvyslanec
prí�tomných študentov.
Cieľom každoročného podujatia je popularizácia holandského jazyka a
kultúry. „Keďže som holandčinu študovala, chcela som sa o tejto krajine
dozvedieť ešte viac. Prí�jemne ma prekvapilo, že naša krajina, ale aj
škola s Holandskom intenzí�vne spolupracuje,“ reagovala študentka
Kristí�na.
Organizátormi podujatia pritom nie sú len vyučujúci, ale aj samotní�
študenti. „Jednou z mojich úloh bolo vytvoriť krátky test, ktorým si
návštevní�ci mohli preveriť svoje vedomosti o tejto krajine, a zí�skať
za to malú pozornosť,“ priblí�žila študentka Monika.
Okrem prednášok a prezentácii mali účastní�ci možnosť zakúpiť si
holandské a nemecké knihy za symbolickú cenu či pozrieť si krátke
filmy o Holandsku.

Veľvyslanec Martijn Lambarts prednáša študentom o Holandsku.

Pulz rádio začne vysielať až v letnom Akademický senát FF KU má nových
semestri
študentských senátorov
Patrik Havran

Poslucháči si vysielanie študentského Pulz rádia mohli naposledy
zapnúť ešte koncom aprí�la. Problém s pokazeným vysielací�m počí�tačom
sa nepodarilo vyriešiť ani po niekoľkých mesiacoch.
„Ak by to bolo čo i len trochu možné, vysielať by sme začali hneď v
septembri, no nemali sme možnosť streamovať,“ vysvetlila riaditeľka
Pulz rádia Petra Mikulajčí�ková. „Potrebujeme dokúpiť nejaké nevyhnutné súčasti technického vybavenia a taktiež zí�skať novú verziu
vysielacieho programu. Predpokladám, že s vysielaní�m začneme
počas druhého týždňa letného semestra,“ doplnila.
Vo vysielaní� sa majú objaviť úplne nové, aj staronové relácie. „Radi by
sme obnovili reláciu o knihách, cestovaní� a na svoje si určite prí�du aj
fanúšikovia hudby a športu,“ informovala riaditeľka Pulzu.
Keďže moderátorské zloženie rádia sa neustále mení� – najmä z dôvodu
odchodu študentov po ukončení� štúdia – mení� sa aj programová
štruktúra. To je aj prí�pad relácie All in One.
„Nakoľko Mária Pachová už neštuduje na Katolí�ckej univerzite, tak
All in One prišlo o moderátorku. Chcel by som však, aby relácia
pokračovala naďalej, aj keď nahradiť Majku bude viac ako ťažké,“
uviedol Peter Mútňan, moderátor spomí�nanej relácie. „Budem musieť
porozmýšľať, či to bez nej vôbec bude mať ešte nejaký zmysel“.
Menšou zmenou prejde aj stabilná súčasť programovej štruktúry,
ktorou je relácia Crash. „Keďže moja kolegyňa Adel ukončila štúdium,
povedala som si, že sa zdokonalí�m v sólo kariére a reláciu budem
moderovať sama,“ povedala moderátorka Ivana Koňuší�ková.

foto: Martina Kolejáková

Ivana Skysľaková

Vo voľbách do Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolí�ckej
univerzity v Ružomberku, ktoré sa konali začiatkom novembra, boli
spomedzi štyroch kandidátov zvolení� Petra Lövingerová a Daniel Č� ollák.
„Rada by som organizovala stretnutia, kde by študenti mali možnosť
navrhnúť svoje postrehy, ktoré by mohli zlepšiť podmienky na
štúdium. Tým by som chcela dať aj ostatným študentom možnosť
vyjadriť svoj názor, ktorý budem prezentovať v senáte,“ uviedla Petra
Lövingerová, ktorá je študentkou katedry psychológie.
„Do volieb som išiel s myšlienkou, že veci sa dajú robiť lepšie, že aj
študenti by mali byť zapojení� do života fakulty a že ona by sa mala
snažiť zjednocovať ich,“ ozrejmil dôvody svojej kandidatúry Daniel
Č� ollák, ktorý študuje anglický jazyk a náboženskú výchovu.
Dôvodom doplňujúcich volieb do študentskej časti 11-členného
senátu FF KU bol odchod dvoch senátorov. František Bartek ukončil
štúdium a Lukáš Kekelák sa vzdal členstva v senáte.
„Senátorstva som sa vzdal kvôli tomu, že som sa rozhodol í�sť už
na moju druhú zahraničnú mobilitu. Akademického senátu som
sa nezúčastňoval už v letnom semestri, kedy som bol na Erazme a
prišlo mi nezodpovedné, aby som celý rok nebol na zasadnutiach,“
vysvetlil dôvody svojej abdikácie študent žurnalistiky Lukáš Kekelák.
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Komentáre

Politika a šport

O prieniku množín, ktorý nenastal
Žijem v krajine, kde sa zákroky voči neonacistickým prejavom považujú za porušenie
slobody slova. Zároveň žijem v krajine, kde isté intelektuálne kruhy vnímajú wanna-beprime-minister Sulíka ako „trápnučkého fašistu“. Kde sa stala chyba?

V

celej Európe. Naprieč kontinentom – a najmä
po posledných voľbách v Nemecku, Rakúsku
a Č� esku – badať jav nadobúdajúci pandemické
rozmery: kandidujúce strany s výrazne radikálnym
pozadí�m prekonávajú potrebné volebné kvórum a
obsadzujú parlamentné kreslá.

Slnečno, miestami extrémisti

Nikola Marhefková
redaktorka
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Hoc sa jednotlivé strany vyznačujú sebe vlastnými špecifikami, pri zapojení� šedej kôry je možné
identifikovať nasledovné spoločné menovatele: nacionalistická profilácia, často koketujúca s nedemokratickými ideológiami; nenávistná rétorika namierená proti
utečencom a moslimom; plán uskutočniť referendum
o odchode z EÚ� . Prí�značným ukazovateľom je aj
postoj štandardných strán, ktoré s nimi odmietajú
spolupracovať. Obdobne tak vystupujú slovenská ĽSNS,
nemecká AfD, rakúske FPÖ� , francúzsky Národný front
či pomerne nová česká platforma SPD. Zdá sa, že každá
krajina má svojho Kotlebu a Le Penovú.
Prirodzene vyvstáva otázka, ktoré faktory vydláždili
cestu radikálom, dostatočne populárnym na poberanie
poslaneckého platu. Pri prvom zamyslení� by azda obstálo
odôvodnenie, že jednotlivé krajiny Európy popri svojich
interných úskaliach čelia spoločným problémom, najmä
medzinárodne rozší�renému skepticizmu voči inštitúciám
EÚ� a nezvládnutej utečeneckej krí�ze z roku 2015.
Ide o témy s takým polarizačným charakterom, že
sa namiesto racionálnych debát častejšie siahalo po
extrémnych verziách oboch táborov. Pre jednu perifériu
politického spektra tak Brusel stelesňuje mystického
autokrata, na ktorého sa dá v prí�pade potreby ukázať
prstom ako na pôvodcu útlaku. A v prí�pade migračnej
politiky by, minimálne verbálne, lynčovala všetko cudzie,
čo nezdieľa prí�slušnú etnicitu, vierovyznanie, pigment
či konfekčnú veľkosť. Nemálo občanov na to nekriticky
pristúpilo.
Vní�mať však iba euroskepticizmus a imigračnú vlnu ako
hlavných aktérov by však bolo krátkozraké. Odskočme
si na stručný teoretický exkurz ohľadne fungovania
demokratickej spoločnosti. Občania delegujú časť svojich
právomocí� zvoleným zástupcom, aby ich vo verejnom
priestore reprezentovali. V skratke, aby zastávali funkciu
v ich mene.
A tu to zlyháva. Hlasy voličov nepočuť. Občania sa môžu
(oprávnene) nazdávať, že ich záujmy sú chronicky
umlčiavané tými mocenskými, že ústavní� činitelia
systematicky odsúvajú ich existenčné problémy na okraj.
Narastajúce priepastné sociálne rozdiely a korupčné
činnosti tieto pocity len umocňujú. Nefunkčnosť
základných princí�pov demokracie tak vedie k frustrácii
a hnevu, čo predstavuje živnú pôdu pre populistické
heslá a rýchlokvasné riešenia. Kto kričí� najhlasnejšie,

zí�skava pozornosť.
A z toho ťažia nacionalistické hnutia. Z dôvtipného
parazitovania na krí�zach. Vhodne reagujú na dopyt –
vedia, čo chcú ľudia počuť a dokážu to patrične predať. K
aktuálnym krí�zam de facto pristupujú ako ku komoditám.
Aj AfD sa vo svojich počiatkoch profilovala ako
euroskeptické zoskupenie, nie extrémna pravica.
Neskôr profitovala z migračnej vlny. Na podobných
základoch stavia v Č� echách Tomio Okamura. Pôvodne
podporoval multikultúrnu spoločnosť aj Ú� niu, šikovne
však vo svojom politickom projekte Svoboda a pří�ma
demokracie otočil: proklamuje nulovú toleranciu voči
azylovým žiadateľom a moslimským prisťahovalcom
a sľubuje referendum o odchode z EÚ� . Kotleba sí�ce
ostáva „ideovo“ konzistentný, no ryžuje na početných
zlyhaniach vládneho kabinetu.
Celkový úspech nacionalistov spočí�va v súčinnosti
viacerých faktorov. Cielia na najnižšie city. Strach, pud
sebazáchovy, hnev. V prí�pade absencie skúseností�, či
už s moslimami alebo utečencami, ich sprostredkúvajú,
využí�vajúc polopravdy, zámerne vytrhnuté informácie
z kontextu alebo úplné lži. Aby sa ľud bál preventí�vne.
Voličov tiež lákajú na rýchle riešenia problémov, ktoré
si vyžadujú aplikáciu dlhodobých opatrení�. Starostlivo
si budujú imidž revolucionára, aktí�vne vymedzujúceho
sa voči politikom a systému.
Z vyššie opí�saného by sa o týchto stranách dalo uvažovať
čisto v kategórii populistických hráčov, no to by ich
charakteristiku dostatočne neobsiahlo. V ich prí�stupe
badať silný apel na národnú identitu.
Cynický klasik by si mohol klásť otázku, čo je také
voličsky prí�ťažlivé na xenofóbnej verzii nacionalizmu,
ktorý si vytvoril kult z prí�slušnosti k určitému národu
na teritoriálne vymedzenom území�? Odpoveď je
vskutku prozaická. Upevňovaní�m národného povedomia
poskytujú zdanlivé útočisko vo svete, ktorý sa otriasa
v základoch.

Facebook ako agitačná platforma

Nezanedbateľnú úlohu v expanzii ich myšlienok
zohrávajú sociálne siete. Na profiloch daných politických
subjektov sa koncentruje množstvo ich podporovateľov.
Zauží�vaný slovný obraz o tom, že kedysi sa extrémistické
názory prezentovali maximálne v krčme s istým promile
alkoholu v krvnom obehu, tak už neplatí�. Dnes sa môžu
názory sympatizujúce s hnedými ideológiami beztrestne artikulovať na sociálnych sieťach, kde podobne
zmýšľajúci jedinci nachádzajú svojich súkmeňovcov, vo
svojich presvedčeniach sa svorne utvrdzujú a týmto
spôsobom sa akoby legitimizujú.
Pri konfrontácii s názorovým oponentom alebo faktami,
ktoré vyvracajú ich „pravdu“, si tvrdošijne zastávajú
svoj postoj, ich argumentačné počiny často obsahujú

variáciu rozličných vulgárnych pomenovaní�. Vznikajú
tak stále zhubnejšie virtuálne getá. Rezistentné voči
racionálnej diskusii.

Neotvárajte chladničku, môže tam byť fašista

Za súčasný stav nesú podiel viny aj médiá a verejne
činné osoby. Spočiatku šľachetný úmysel demaskovať a
adresne pomenovať nedemokraticky naklonené osoby
a činnosti vyústil do neuváženého udeľovania titulu
„fašista“ kdekomu. Akoby v mienkotvornom priestore
chýbala dištinktí�vna schopnosť, pretože pojmami
fašizmus a neonacizmus sa zastrešovali javy, ktoré vo
svojej podstate nenapĺ�ňajú atribúty týchto ideológií�.
Dané výrazy sa v dôsledku ich nadmerného využí�vania
stali až bezobsažnými. V tomto bode považujem za
žiaduce citovať osobu, po ktorej som zdedila časť
svojho genetického materiálu: „Fašista už viac nebude
synonymom zla. Stane sa z neho nadávka ako mamľas.“
Namiesto snahy aspoň dočasne opustiť svoju komfortnú
zónu a pochopiť pohnútky ľudí�, prečo inklinujú k

nesystémovým zoskupeniam, sa z prostejší�ch voličov
stal terč posmechu, pričom si elity dôsledne pestujú
obraz vysokouvedomelého intelektuála. Opäť sa tak
zatvárajú a zacyklujú do svojej bubliny, páchnucej (pod)
vedomou nadradenosťou.
Namiesto inklúzie dostávajú slovo exkluzí�vne tendencie. Pretože najskôr označiť človeka za debila
zabí�ja akýkoľvek pokus o jeho následnú edukáciu a
zorientovanie v problematike. Výsledkom sú množiny,
ktorých prienik nenastal. Nie pre to, že by nemohol,
ale preto, že tieto množiny o to ani nemajú záujem.
Elity ostávajú vo svojich izolovaných osvietenských
piedestáloch a voliči sa zúfalo, nekriticky držia svojich
Führerov radikálnych lí�drov, ktorí� profitujú z arzenálu
krí�z a napĺ�ňajú svoje mocenské ambí�cie.

Kozákovi kvalifikácia nevyšla
S odstupom času sa ukázalo, že neistý štart v kvalifikácii a zápas v Škótsku podpílil naše
šance na postup do Ruska. I keď príležitosť sme stále mali, ale už iba z kategórie sci-fi.

V

poslednom kole sme si poradili s Maltou a Š� kóti
remizovali v Slovinsku, čo pre nás znamenalo,
že skončí�me druhí�. Nádej žila. Ale už len veľmi
teoretická a krátko. Ikonické je vyjadrenie Jána Kozáka
„Som spokojný, cieľ sme splnili, sme druhí�, ale bod nám
bude chýbať...“ Viacerí� pred televí�znymi obrazovkami
si povedali: „Č� o to ten náš tréner rozpráva? Á� no, naozaj
to povedal ešte v útrobách trnavského štadióna. Vedel,
že spravil niekoľko zlých rozhodnutí� a žiadny Wales,
Srbsko, ba dokonca ani Gibraltár, to nezachránia.
Nechcem spochybniť prí�nos trénera Kozáka pre národný
tí�m, ale jeho vyjadrenia boli všetko ostatné, len nie
konštruktí�vne a kritické voči vlastnej osobe. Cieľ ste
určite nesplnili, pán tréner! Som presvedčený, že od
rozdelenia republiky viedol najsilnejšiu generáciu
futbalistov, ktorá nemala chýbať na majstrovstvách sveta.
Svojráznych výrokov už bolo priveľa! Myslí�m si, že po
prehratej kvalifikácii sa mal vzdať funkcie hlavného
trénera a vrátiť sa k svojim záľubám. Retrospektí�vne
sa pozrime na rozhodujúce kvalifikačne momenty.
Ú� vod sme vôbec nezachytili. Hráči riešili viac svoje
výplaty ako výkony na ihrisku. Hádajte, ako dopadol
prí�pad Vladimí�ra Weissa? Samozrejme, prokurátor
rozhodol, zľudovenou frázou, že “skutok sa nestal”. A
výsledok? Začali sme s dvoma prehrami, najprv doma
s Anglickom a o tri dni na to sme prehrali v Slovinsku.
Už sme začali lámať palicu nad tým, že nás čaká ďalšia
priemerná kvalifikácia, ale piatimi výhrami v rade sme
všetko otočili. No práve predposledný duel v Glasgowe
bol rozhodujúci.
V Š� kótsku sme nezachytili úvod. Naivný Róbert Mak si
môže už iba spytovať svedomie a poťukať po čele, čo

spravil. Srbský rozhodca Mažič mu na to neskočil, prišla
druhá žltá a následne červená karta.
Vyzeralo to, že je po zápase, oslabení� Slováci 70 minút
úspešne vzdorovali súperovi a viackrát nebezpečne
zaútočili. Obrana na ihrisku pôsobila kompaktne. Pritom
dvakrát nám pomohla konštrukcia brány. Zdalo sa, že by
sme tento tlak mohli zvládnuť, ale prišlo nepochopiteľné
striedanie troch hráčov naraz. Nie tak skrat Maka, ako
Kozáka. Z jeho strany to bolo veľmi detinské rozhodnutie.
Ihrisko opustila trojica Kucka, Hamší�k a Nemec a ich
miesta zaujali Gyömbér, Weiss a Duda. Práve tieto
striedania mal lodivod rozložiť a snažiť sa takticky
zdržovať. Ktovie, čo mal Kozák za lubom... Azda cí�til, že
napriek oslabeniu môžeme vyhrať? Mýlil sa, čo Slovákov
pripravilo minimálne o baráž. V závere sme inkasovali
a prehrali sme najtesnejší�m možným spôsobom.
Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu sa nás zmocnil
pocit neúspechu, sklamania a frustrácie. Nie úvod
kvalifikácie ani prehra v Anglicku nezatarasili účasť
na budúcoročných majstrovstvách sveta, ale práve
zakopnutie v bájnom a ďalekom Š� kótsku.
Tešme sa aspoň z toho, že k Hamší�kovi, Š� krteľovi,
Ď�uricovi, Hubočanovi či Kuckovi dorastá nová perspektí�vna generácia futbalistov. I keď postupová nádej zhasla
v Hampden parku, netreba zúfať, môže sa prinavrátiť
už v nasledujúcej kvalifikácii o európsky šampionát.

Simeon Vass
redaktor

7

Téma Mladí a politika

Mladí a politika
Jednou z možností, ako sa môžu mladí ľudia angažovať v politike,
sú mládežnícke parlamenty. Prostredníctvom nich sa dokážu naučiť
zásadám demokracie, ale aj to, ako urobiť zo svojho mesta lepšie
miesto pre mládež. Členmi môžu byť najmä zástupcovia jednotlivých
základných, stredných a vysokých škôl. Členstvo v parlamente môže
pomôcť aj v politickom kariérnom raste.

8 zumag
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Mladí Ružomberčania sa zapájajú do aktivít
mesta v rámci študentského parlamentu
Mestský študentský parlament v Ružomberku funguje už 16 rokov.

Snaží� sa mladých ľudí� zapájať do aktiví�t, ktoré umožňujú kultúrne
či športové vyžitie.

A

j napriek tomu, že sa nazývajú parlament, jeho
členovia ostávajú nezávislí� od akejkoľvek politickej strany, hnutia či ideológie. Ich prioritným
cieľom je poskytnúť mladým priestor a spoločný čas
na socializáciu. Darí� sa im vytvárať platformu pre
nápady, ale aj uskutočňovať rôzne podujatia, ktorými
sa snažia prilákať predovšetkým mladých ľudí�. Hoci
sa členstvo každým rokom mení�, snažia sa zachovať
hlavnú podstatu parlamentu. Sú podporovaní� mestom
a pri tvorbe akcií� majú voľnú ruku.

Práca šľachtí

Mestský študentský parlament sa podieľa na mnohých
športových či kultúrnych podujatiach. Najúspešnejšou
udalosťou je mestský ples, ktorý bude tento rok už
deviaty v poradí�. V Ružomberku je veľmi obľúbený a
vstupenky sú vypredané do niekoľkých dní�. Záujem
o ples je omnoho väčší�, ako je dostupná kapacita 300
miest.
Okrem toho sa každoročne koná program pre škôlkarov
a prvý stupeň základných škôl. Na akcii Deti kvetov
sa škôlkari naučia sadiť kvety do kvetináčov, ktoré si
sami ozdobia. Počas toho sa rozdáva cukrová vata,
ale taktiež je možnosť maľovanie na tvár. Rodičia tak
môžu aj vďaka tejto udalosti zažiť so svojimi deťmi
prí�jemný čas.
Pre starší�ch študentov sa premietajú filmy v Bjorsonovom dome. Býva tak približne každý tretí� piatok.

Veľký úspech malo posledné premietanie dokumentu o
Mečiarovi. Okrem toho sa organizujú aj rôzne športové
turnaje.

Čo vám môže dať členstvo v študentskom parlamente?

Ak ste niekedy premýšľali nad tým, že by ste sa stali
členom študentského parlamentu, no chýba vám
nejaké presvedčenie či motivácia, nasledujúce riadky
sú práve pre vás. Byť súčasťou parlamentu nie je len o
nudných stretávaniach, kde si skáčete do reči a neviete
sa dohodnúť. Je to v tom omnoho viac.
Juraj Plaza, člen študentského parlamentu v
Ružomberku, nám prezradil, aké skúsenosti mu to
prinieslo. ,,V prvom rade sa človek naučí� pracovať
s ľuďmi. Dôležité je aj to, že zrazu začnete myslieť
na detaily. Stanete sa zodpovednými. Budete musieť
premýšľať nad tým, čo by zaujalo vás ako mladého
človeka a tomu musí�te prispôsobiť nápady ako
pritiahnuť a osloviť mladých. Najlepšie je to, že sa
stanete súčasťou kolektí�vu, takže budete neustále
obklopení� ľuďmi,“ vysvetľuje Juraj.
Mestský študentský parlament v Ružomberku funguje
od roku 2001. Bol založený ako iniciatí�va mladých a
zároveň ako poradný orgán mesta v oblasti mládeže.
Je zložený zo študentov – volených zástupcov stredných škôl, ale aj stredných odborných škôl a učilí�šť či
Katolí�ckej univerzity.

Anna Zábojníková
redaktorka

Členovia Mestského študentského parlamentu Ružomberok sa snažia k sebe prilákať mladých ľudí.

foto: FB MSPRK
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Vo Svite vďaka mladým rozsvitlo

Nikola Marhefková
redaktorka

P

riestory starej nevyuží�vanej vlakovej stanice, kam
chodia vymrznúť miestni, čakajúci na osobák,
konečne zažili prejavy ľudskej existencie – v
polovici novembra sa v nich konala pripomienka
študentstva.
Už sa stalo tradí�ciou, že v jeden júnový deň stretávajú
Sviťania na ulici či zastávke MHD študentov, ktorí� im
ponúkajú objatie zadarmo. Hoc sa v meste nevyskytuje
kino a „plátna-chtiví�“ jedinci musia za najbližší�m
cestovať do susedného Popradu, cez prázdniny býva
aspoň provizórne, letné premietanie.
Obyvatelia sa mohli pripojiť k hromadnej pohybovej
aktivite v rámci rôznych športových disciplí�n. Kto
považoval futbal či atletiku za prí�liš mainstreamové,
zápis do slovenskej knihy rekordov v belgickom
tanci mohol uspokojiť potrebu nekonvenčného
športového vyžitia. Páchateľom všetkých týchto akcií�
je Mládežní�cky parlament Svit.
Jeho členovia sú dôkazom, že život v meste nezávisí�
len od rozhodnutí� jeho inštitucionálnych orgánov a
platených funkcionárov. Aj dobrovoľná činnosť mladých
ho vie svojí�m spôsobom formovať a smerovať. To
zodpovedá ich cieľu: „Reprezentovať mládež vo Svite,
podporovať a zriaďovať akcie každého žánru pre
mladých, usporadúvať súťaže, prehliadky, festivaly,
zábavné kultúrne a spoločenské podujatia.“ Darí� sa
im to uskutočňovať už päť rokov.

Zo školákov iniciatívni mladí ľudia

⚫
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Parlament vznikol na podnet niekdajšej riaditeľky
Centra voľného času (CVČ� ), ktorá priviedla dve
dievčatá z popradského mládežní�ckeho parlamentu,
najstaršieho na Slovensku. Prí�tomných žiakov sa
opýtala, či by sa chceli podieľať na niečom podobnom.
Hore vyletelo asi dvadsať rúk. Na prvé stretnutie prišli
piati. Druhýkrát sa stretli ešte o jedného menej a v
tejto redukovanej zostave fungovali približne dva roky.
Na začiatku to bola skôr hra, približuje počiatočné
fungovanie parlamentu lí�der Marko Habiňák. V tom
čase mali členovia len 13 rokov. Potrebné veci za nich
vybavovali kompetentní� z CVČ� , ich úloha bola skôr
reprezentačná. „My sme sa prišli na niekoho usmiať,
aby nám dali lacnejšie balóny,“ spomí�na pobavene
Marko.
Parlament však nadobúdal čoraz väčšiu serióznosť
a dôležitosť, keď sa členovia začali aktí�vne zapájať,
organizovať akcie a zúčastňovať sa projektov. K ich
suverénne najúspešnejšej akcii patrí� mládežní�cky ples
(čo je rovnaká rovnica ako pri všetkých mládežní�ckych
parlamentoch v tomto čí�sle).
Posledné dva roky stojí� fungovanie na predsedovi a samotných členoch. CVČ� zastáva skôr
funkciu sprostredkovateľa s mestom. S mestským
zastupiteľstvom členovia spolupracujú, keďže im
financuje časť nákladov spojených s organizovaní�m
podujatí�. Do svojich aktiví�t si však nenechajú zasahovať,
akcie majú v réžii mladí�.

Majú mladí Sviťania záujem participovať?

Mládežní�cky parlament Svit je neformálnou skupinou,
v ktorej nie je hierarchické usporiadanie. Nefunguje ani
na princí�pe, aby mala každá škola svojho reprezentanta
zvoleného vo voľbách. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto
má záujem vo veku 13 – 30 rokov.
Parlament sa systematicky snaží� o rozší�renie svojej
členskej základne. Každý máj robí� v školách „nábory“.
Š� koly vyhradia 45 minút, v rámci ktorých deviatakom a
ôsmakom približujú jeho fungovanie a účel. Aby predišli
stereotypu, každý rok volia inú formu: zaují�mavú hru,
prezentáciu, rozprávanie a videá. Aby si vedeli vyhodnotiť
spätnú väzbu, použí�vajú dotazní�ky.
Aká je úspešnosť? Majú školáci záujem? Marko hovorí�,
že aj v tomto prí�pade funguje faktor tzv. prvého ošiaľu.
Sprvu sa nahlási aj 60 ľudí�, čo je pomerne vysoký počet.
Toto čí�slo má však tendenciu zmenšovať sa. Postupným
sitom reálne ročne pribudnú dvaja až traja členovia. V
čase najväčšieho boomu mali aj 40 členov. V súčasnosti
sa ustálili na približne 12 skalných členoch.
Výhody členstva v parlamente sa neodzrkadľujú v materiálnych veciach. Jeho hodnota tkvie v niečom inom.
„Určite sú to skúsenosti a kontakty. Keď sa spomenie
parlament, ľuďom sa automaticky vybaví� asociácia s
vaší�m menom,“ sumarizuje Marko. Č� lovek sa tiež učí� čeliť
novým výzvam. Dostáva sa totiž do situácií�, v ktorých
nikdy nebol, a je nútený sa vynájsť a poradiť si s nimi.

Mládežnícky parlament zo Svitu pravidelne organizuje rôzne akcie a

Mladí parlamentári v Turčianskych Tepliciach:
Nezväzujú nás nijaké stanovy, len pravidlá
slušného správania
Pracujú ako neformálna skupina. Formalizovať sa nechystajú ani v

budúcnosti. Záujem o členstvo je veľký, aj keď nie každý pri práci
v parlamente vydrží�.

M

estský parlament mladých v Turčianskych
Tepliciach sa do svojej súčasnej podoby
prepracovával od roku 2012. V súčasnosti
majú 15 aktí�vnych členov, ale ví�tajú aj nových, šikovných
s chuťou niečo meniť.
Oficiálnou koordinátorkou parlamentu je Eva Mališová.
Č� lenovia sa každoročne menia – maturanti odchádzajú
žiť samostatnejší� život na vysoké školy, ich kreslá
obsadzujú mladší� členovia s „čerstvými“ nápadmi.

Neobyčajný parlament

Fungovanie spoločenského systému vylepšili do dokonalosti. Jednoducho si sadnú a dohodnú sa. Nielen na
nových akciách, ale rozumne diskutujú aj o tom, kto
bude mať čo na starosti.
„Pracujeme ako neformálna skupina. Väčšina parlamentov má jasné stanovy, organizujú voľby do
predsední�ctva, členovia sú delegovaní� z jednotlivých

zúčastňuje sa projektov.

foto: FB MPSvit

škôl v obci a podobne. Nás zväzujú jedine pravidlá
slušného správania,“ hovorí� Diana Musová, predsední�čka
študentského parlamentu v Turčianskych Tepliciach.
Ako ďalej vysvetľuje, v iných parlamentoch je predseda
volený členmi. U nich sa však tento úrad odovzdáva ako
v konštitučnej monarchii. Teda starší� člen postupne
odovzdá vedenie parlamentu niekomu, kto ukázal, že
je šikovný a schopný riadiť väčšiu skupinu ľudí�.
Ani stretnutia nie sú tak celkom oficiálne. „Nemáme
rokovania. Máme klubovňu, ktorú sme si zariadili
sami, steny sú oblepené našim heslom, aby sme nikdy
nezabudli, čo chceme zmeniť. A pamätný strop s rôznymi
slovami, ktoré tam zostali ako pamiatka na dlhé večery
strávené s našimi priateľmi – kolegami.“

Jana Matiašová
redaktorka

Čo mladým v meste chýba?

Počas posledných troch rokov mestský parlament
organizoval jednu akciu za druhou. Najprv si položili
otázku, čo treba zmeniť, aby mladí� neodchádzali za
aktivitami do väčší�ch miest. A potom začali.
Prvou veľkou akciou, a zároveň zlomovým bodom,
bol študentský ples. Ako hovoria, bola to pre nich
obrovská skúsenosť, pretože museli zabezpečiť všetko.
Od občerstvenia cez hudbu až po priestory a toaletný
papier. „A zvládli sme to! Dokonca si dovolí�m povedať,
že výborne. Dostali sme také dobré ohlasy, že odvtedy
organizujeme ples každoročne,“ hovorí� Diana.
Ď�alší�m podujatí�m, ktoré mladí� ocenili, bola Párty z
mestečka duchov. Na pomery malého mesta mala
masovú účasť. Tu prvýkrát padlo meno dí�džeja Milana
Lieskovského, ktorý spolupracuje s mladými parlamentármi v Turčianskych Tepliciach pomerne často.
„Navzájom sme sa nabádali, ktorý z nás mu napí�še a či
mu vôbec pí�sať. Nakoniec som sa na to podujala. A on?
Odpí�sal ešte v ten večer! Bol voči nám veľmi ústretový
a chápavý a nakoniec sme sa dohodli na spolupráci,“
teší� sa Diana.
Za dobrú skúsenosť tiež považujú posledný Veľtrh organizácií� pracujúcich s mládežou, ktorého sa zúčastnili
stovky mladých ľudí� a 18 organizácií� z celého Slovenska.
Ú� spechom sú však pre nich všetky aktivity, ktoré sa im
podarilo dotiahnuť do úspešného konca. „Nejde o to,
či sa nejakej akcie zúčastní� 20 alebo 150 ľudí�, dôležité
je, aby si to všetci účastní�ci i organizátori užili a domov
odchádzali s dobrým pocitom.“

⚫
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Na káve s Denisom Cáderom
Ako nezávislý kandidát si nemusí dávať servítku pred ústa a diskutuje o
tom, čo by sme na Slovensku mali zmeniť.
Jana Matiašová

S

tále viac mladých ľudí� odchádza do
zahraničia za lepší�m životom alebo
za prácou. S politikou nechcú mať nič
spoločné. „Prieskumy ukázali, že politik je
jedno z najneatraktí�vnejší�ch povolaní�,” tvrdí�
Denis.
Už od svojich šestnástich rokov sa aktí�vne
zapája do politického života a motivuje k
tomu aj mladých ľudí�. V našej legislatí�ve vidí�
rezervy, fandí� protikorupčným pochodom, ale
na druhej strane chce vidieť okrem protestov
aj reálne riešenia. „Politika sa ľuďom obvykle
spája s klientelizmom, korupciou a možno
krádežami. Ja im chcem ukázať, že to môžu
zmeniť.“
Práve preto so svojimi kolegami pracujú
s aktí�vnymi mladými ľuďmi cez rôzne
voľnočasové projekty. Dávajú im možnosť
naučiť sa, ako pracovať v tí�moch, byť dobrými
lí�drami a ako riešiť problémy. Poukazujú na
environmentálne, kultúrne a ekonomické
nedostatky a v skupinách diskutujú o rómskej
problematike. Takýmto prí�stupom, ako sám
tvrdí�, dáva mladší�m šancu, aby to v budúcnosti
robili inak než dnešní� politici.

⚫
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Odchovanec mládežníckeho parlamentu

„Politike som sa začal venovať relatí�vne v
ní�zkom veku. Všetko začala emócia na strednej
škole. Neskôr som mohol ,ochutnať´, aké je to
podať si ruku naprí�klad s Dzurindom alebo
Kukanom.“ Takéto skúsenosti mu ponúkla
práve účasť v mládežní�ckom parlamente v
Ž� iline, kde pôsobil ako jeho podpredseda.
„Tam sa študenti naučia, aké je dôležité
komunikovať. Ak sme niečo chceli, museli
sme sa obrátiť na mesto a jeho poslancov.
Robili sme rôzne podujatia ako divadlá a
dávali sme priestor začí�najúcim umelcom.“
Podľa mladého politika to môže byť prvý
kontakt študentov s vecami verejnými a jej
fungovaní�m. Reálne môžu niečo zmeniť alebo
niečo začať.

Politika potrebuje novú krv

Denis sa stotožňuje aj s myšlienkou, aby
mladí� ľudia založili novú politickú stranu.
Ak by sa podľa neho sformovali odborní�ci,
určite by sa im niečo podobné podarilo. Ako
prí�klad uvádza Rakúšana Sebastiana Kurza,
ktorý mal len 27 rokov, keď sa stal ministrom
zahraničných vecí�.

„Na mladší�ch ľudí� prichádza tlak z okolia. Aby
niečo začali robiť, aby niečo zmenili,“ hovorí�.
Ľudí� motivuje k tomu, aby vycestovali, zažili
kultúru cudzej krajiny na vlastnej koži, ale
aby sa potom aj vrátili. „So skúsenosťami
zí�skanými za hranicami a nadobudnutými
poznatkami môžeme vyví�jať kroky k tomu,
aby sme tu ostali žiť a nemuseli za prácou
cestovať do cudziny,“ dodáva.

Denis Cáder
M a n a ž é r,
občiansky
aktivista. Bývalý
podpredseda
Žilinského
mládežníckeho
parlamentu,
bývalý podpredseda Občianskodemokratickej mládeže. V súčasnosti pracuje
pre Národnú radu Slovenskej republiky
ako asistent Igora Janckulíka a je členom
dozornej rady Letiska Žilina. Taktiež je
iniciátor projektov Bývanie pre mladých a
Platforma SK.
foto: Matt Rybanský, deniscader.sk

Reportáž

Švédsko

Juraj Janoťák
redaktor

„Navštívil som hlavné mesto Švédskeho kráľovstva,
kde sa konalo podujatie NHL Global Series.”

Do Štokholmu zavítala
hokejová smotánka
C

elé dobrodružstvo začalo už v lietadle.
Pohľad z okna prezrádzal, že počasie
vo Š� védsku nebude práve najteplejšie.
Hlavou mi prelietalo množstvo myšlienok – či
som zvolil vhodné oblečenie, dobrú obuv, či
mám rukavice.
Zrazu kolesá pohladili zem a kabí�nou sa ozval
veľký potlesk. Očividne si vydýchli aj ostatní�
spolucestujúci, nielen ja. Pilot manéver
zvládol, pristáli sme. Prvé pocity z novej
krajiny boli desivé. Pri výstupe z lietadla
nás priví�tal studený vietor. „Cí�tim sa ako na
Severnom póle,“ prehovoril akýsi Slovák, ktorý

foto: Juraj Janoťák

kráčal za mnou.
Letisko Arlanda sa nachádza 70 kilometrov od
Š� tokholmu. Dlhá cesta, ktorá trvala už takmer
celý deň, sa ešte nekončila. Do centra hlavného
mesta Š� védska nás prepravil autobus. V takom
veľkom meste som ešte nikdy nebol. Pri
orientácii mi pomáhala navigácia. Na každej
križovatke ma teta z mobilu ubezpečovala, že
idem správne. Netrvalo dlho a oznámila mi:
„Ste na mieste.“ Vošiel som dnu. Na hotelovej
recepcii na mňa čakali dvaja hostitelia. Ví�tali
ma úsmevom. Prí�jemnou angličtinou sa ku
mne prihovoril mladý muž. Vysvetlil som

mu, že mám rezerváciu. Viac nechcel vedieť.
Ukázal mi, ako sa do izby dostanem. „Druhé
poschodie, izba čí�slo 260.“ Nemohol som sa
pomýliť.

Medzi svojimi

Druhý začal prí�jemne – raňajkami. Hotel
ponúkal luxusný výber jedál. Priznám sa, že
pri dôkladnom výbere som strávil naozaj dosť
času. Medzitým v miestnosti panoval čulý ruch,
ľudia vášnivo komunikovali, prevládala najmä
domáca švédčina. Všimol som si, že skoro
všetky stoly sú plné. Nebolo si kde sadnúť.
Nezostávalo mi nič iné, len čakať.
Zrazu ma po ramene pobúchal vysoký chlapec.
Mal oblečený dres Colorada Avalanche, tí�mu,
ktorému fandí�m od detstva. Prezrádzala to aj
moja šiltovka. Ponúkol mi miesto pri jeho stole.
Hneď, ako som sa posadil, sa ma fanúšik Petra
Forsberga opýtal. „Prečo fandí�š Coloradu?“
Viedli sme polhodinovú debatu. Sám seba
som prekvapil tým, koľko toho viem povedať
po anglicky. Bola to prí�jemná spoločnosť,
čas rýchlo ubiehal. Dokonca sme sa zabudli
predstaviť, na čo som prišiel, až keď sme sa
rozišli.
Po výdatných raňajkách som sa vybral do
mesta. Vonku stále fúkal silný severák.
Neodradilo ma to. „Ktovie, kedy sa opäť do
Š� tokholmu dostanem,“ chodilo mi po rozume.
Staré a nové mesto spájal veľký most. Bol z
neho krásny výhľad. Na tom mieste každý
človek určite pochopí�, prečo sa o hlavnom
13
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Švédsko

meste Š� védska hovorí� ako o jazernom meste.
Leží� totiž na 70 jazerách.
Č� arovný okamih prerušil menší� šok. Aj na
severe Európy stretnete Slovákov. Upútali
moju pozornosť. Jeden z nich na mňa pozrel
a prihovoril sa. „Aha, pán Janoťák.“ Boli to
chalani z európskeho fanklubu Colorada,
ktorého súčasťou som bol dlhé roky. Povedali
mi, že Š� tokholm je najkrajší� v máji. Urobili sme
si spoločnú fotku. Zrazu sa pri nás zastavovali
ďalší� a ďalší� fanúšikovia, prezrádzalo to o
nich ich oblečenie, šiltovky. „Konečne medzi
svojimi,“ pomyslel som si. Prekvapilo ma, že
všetci sa so mnou chceli fotiť. Američania,
Š� védi, Č� esi a dokonca aj pár aziatov. Možno
si ma pomýlili s nejakou celebritou.

Go Avs Go

Nastal večer. Udalosť, kvôli ktorej som do
Š� védska prišiel, sa nezadržateľne blí�žila. Cesta
z hotela k aréne mi zabrala asi polhodinu.
Metro bolo preplnené hokejovými fanúšikmi.
Neprišli len prí�vrženci Colorada a Ottawy
Senators, objavovali sa aj dresy iných tí�mov
z NHL. Pestrofarebné bolo aj portfólio
národností�.
Prvé povzbudzovanie sa začalo už v metre.
Zapájali sa prevažne Š� védi, keďže ich bola
väčšina. Tešili sa na Erika Karlssona, momentálne najväčšiu hviezdu švédskeho hokeja. Vo
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vagóne začí�nalo byť dusno, kyslí�k sa rýchlo
mí�ňal. Väčšina z nás si preto vydýchla, keď
sme konečne boli von.
Cestu k aréne nebolo ťažké nájsť. Stačilo í�sť
za masou ľudí�. Vo dverách staručkej Globenky
čakalo dievča, ktoré ma dôkladne prehľadalo.
Vyzerala sympaticky, s úsmevom ma pustila
ďalej. Prí�zemná časť arény bola preplnená
ľuďmi, prevládali dresy Colorada. Kričali sme
jeden na druhého. Samozrejme, od radosti.
Chodbami sa ozývali piesne a klasické
pokriky v angličtine: „Go Avs Go“ či „Let´s
go Avalanche!“ Aj tu som spoznával známe
tváre, naprí�klad rodičov Mikka Rantanena,
ktorí� ma pozdravili úsmevom, keďže si všimli
moju mikinu s menom ich syna. Stretol som
aj legendy Colorada Joea Sakica či Petra
Forsberga, ktorí� si našli čas na každého
fanúšika. Tých však bolo veľa a nie každému
sa podarilo urobiť si s nimi fotku. Bohužiaľ,
bol som jedným z tých nešťastlivcov. Zrazu
hlásateľ ohlásil, že do začiatku zápasu zostáva
už len päť minút.
Č� as sa krátil, sedel som v dolnom sektore,
tesne za mantinelom. Okolo mňa sedeli ďalší�
fanúšikovia Colorada. Mal som z toho radosť.
Ešte pred začiatkom zápasu sme si navzájom
zhodnotili dresy. Obliecť si Ryana O´Reilyho
nebolo šťastné rozhodnutie. Kolegovia ma
vôbec nešetrili, veď on už nie je náš hráč.

Mali pravdu.
Potom to prišlo. Hlásateľ ohlásil, že na ľad
nastupujú hráči Colorada. Boli sme vo vytržení�,
nebolo počuť vlastného slova. Kričali sme
mená hráčov, každý toho svojho obľúbeného.
Samozrejme, prevládal Gabriel Landeskog,
rodák zo Š� tokholmu. Fanúšikovia Ottawy
mlčali, čakali na svojich miláčikov. Tí� prišli
neskôr.
Najväčší� hluk však nastal, keď hlásateľ zahlásil:
„Dámy a páni, priví�tajte na ľade dvojnásobného
majstra sveta, dvojnásobného olympijského
ví�ťaza, kapitána švédskej reprezentácie na
olympiáde v Turí�ne a dvojnásobného ví�ťaza
Stanley cupu s Coloradom Avalanche. Na ľad
prichádza Peter Forsberg!“
Vtedy začali kričať už aj fanúšikovia Ottawy.
Staručká aréna skoro spadla. Š� védi okolo mňa,
starí� a mladí�, všetci plakali, objí�mali sa. Až
vtedy som zistil, prečo je Colorado vo Š� védsku
také populárne. Foppa, ako znie prezývka
Petra Forsberga, je doma rovnako populárny
ako u nás Peter Sagan. A možno ešte viac.
V Lillehammeri to bol práve Foppa, ktorý
rozhodol o olympijskom zlate pre Š� védsko,
keď proti kanadskému brankárovi predviedol
takzvaný forsbergov blafák. Jeho meno sme
skandovali ďalší�ch päť minút, očividne dojatý
Peter nám kýval. Mával na všetky strany, a
potom hodil slávnostné buly.

Dojatý zápasom

Zápas začal. Fandilo sa vo veľkom tempe,
nebolo počuť vlastného slova. Vytvorili
sa dva tábory. Ten náš bol väčší�. Aspoň v
našom sektore. Ú� vodný gól strelilo Colorado.
Explodovali sme nadšení�m, objí�mali sa, ťapkali
rukami, kričali meno strelca gólu. Bol ní�m
Nail Yakupov. Slzy sa začali tlačiť do očí� už
aj mne. Nikdy som nič tak emotí�vne nezažil.

„Chodbami sa ozývali
piesne a klasické
pokriky v angličtine:
„Go Avs Go“ či „Let´s
go Avalanche!“

Ď� alší� presný zásah nášho milovaného Colorada
prišiel až v druhej tretine, Ottawa zatiaľ
dvomi gólmi otočila skóre. Na 2:2 vyrovnával
Alexander Kerfoot, neznámy hráč, no nikomu
to nevadilo. Bolo zaují�mavé vypočuť si jeho
meno v rôznych jazykoch. Š� védi ho volali
Kerfot, Američania Kerfut, Fí�ni sa iba pozerali
na seba. Očividne nevedeli, kto to je.
Gól nás prebral, opäť sa arénou ozýval spev
fanúšikov Colorada. Pesnička bola švédska,
aspoň som sa tváril, že spievam. Muselo to
byť zábavné. Naša radosť však netrvala prí�liš
dlho, hráči Senators o tri minúty neskôr strelili
gól na 3:2.
Cez prestávku chodbu zaplnili Slováci. Bolo to
milé prekvapenie. Fandili prevažne Coloradu
a spievali Macejka, ktorý vždy zlepší� náladu.

foto: Juraj Janoťák

Zmena prostredia mi pomohla, znovu som
začal fandiť. A potom to prišlo.
Landeskog zobral puk Karlssonovi, nahral
Rantanenovi a ten MacKinnonovi. 3:3!
Neskutočné. Ď�alšieho gólu v sieti Ottawy
sme sa už ale nedočkali. V predĺ�žení� preklopili
ví�ťazstvo na svoju stranu hráči Senators. Bod
bol dobrý, ale sklamanie bolo cí�tiť.
Cestou k metru ľudia rozoberali výkony
hráčov. „Nehrali zle, ale urobili chybu pri
striedaní�,“ zhodli sa českí� fanúšikovia. Mali
na sebe dresy českých tí�mov. Aj počasie sa
pokazilo, začalo pršať. Dostať sa do metra
bol úspech. Cí�til som sa ako v mravenisku,
ale podarilo sa mi sadnúť. V mysli som si
opätovne prehrával celý zápas.
Na hotelovej recepcii na mňa zavolali
dvaja Š� védi oblečení� v dresoch národného
tí�mu. Neboli to však hokejoví�, ale futbaloví�
fanúšikovia. Oslavovali postup svojej krajiny
na Majstrovstvá sveta v Rusku. Pred chví�ľou

v dramatickom barážovom zápase vyradili
favorizované Taliansko. Ponúkli ma pivom a
spýtali sa, či fakt pochádzam z USA. Otázka
ma pobavila. „Nie, som Slovák,“ znela moja
odpoveď.
Prekvapilo ma, keď začali menovať slovenských športovcov. Spomenuli si na Zdena
Cháru, aj Marka Hamší�ka. Naša debata
netrvala dlho, únava robila svoje. Bola skoro
polnoc, keď som sa dostal na izbu. Ľahol som
si a zaspal.
Nasledujúce ráno bolo posledným vo Š� védsku.
Prišla na mňa nostalgia. Za ten krátky čas som
si Š� tokholm obľúbil. Doprava po meste bola
jednoduchá, ľudia boli prí�jemní�, aj na vietor
sa dalo zvyknúť.
Počas dlhého trojhodinového pobytu na
letisku sa mi začali vracať všetky spomienky.
Už vtedy som vedel, že na Š� tokholm nikdy
nezabudnem. Bol to najväčší� zážitok môjho
života.
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Rozhovor Matúš Bystriansky - študent a poslanecký asistent

V politike by sa mali angažovať aj študenti

Martina Púpavová
redaktorka

M

atúš Bystriansky pracuje na pozí�cii tlačového
hovorcu hnutia OBYČ� AJNÍ� ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), a tiež aj ako asistent
poslanca NR SR. Na tom by nebolo nič neobvyklé,
keby Matúš nebol zároveň aj študentom. Byť dobrým
študentom a zároveň zodpovedne vykonávať svoju
prácu zaberie veľa času a stojí� veľa sily. Dostať sa do
politiky však bolo jeho snom a on sa s nami podelil o
priebeh jeho realizácie.

Najskôr si študoval politológiu, neskôr si prešiel
na odbor žurnalistika a v súčasnosti sa aktívne
venuješ politike. Aký význam má v tomto smere
pre teba žurnalistika na Slovensku?
Ž� ivotným krédom nášho pána Profesora Tadeusza
Zasępu bolo hľadanie pravdy. Učil nás, že žurnalistika je
o hľadaní� pravdy, a tým sa snaží�m riadiť. Dnešná politika
na Slovensku potrebuje dôslednú kontrolu v podobe
novinárov, ktorí� sa neboja povedať alebo napí�sať
pravdu. Pre politikov sú mimoriadne dôležité aktuálne
informácie, ktoré sa ší�ria prostrední�ctvom médií�,
pretože zasahujú obrovskú masu ľudí�. Ž� urnalistika
je preto veľmi úzko spätá s politikou.

Ako hodnotíš prechod od štúdia politológie k
žurnalistike?

Neviem zhodnotiť, aké by to bolo, keby som ostal
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študovať politológiu. Rok štúdia politológie mi dal
dosť veľa, no cí�til som, že ma to ťahá iným smerom.
Asi najväčší�m dôvodom na zmenu bolo, že trh práce
dáva oveľa viac možností� novinárom, ako politológom
a že politika sa dá robiť aj s iným titulom. Na Katolí�ckej
Univerzite som spoznal množstvo dobrých, šikovných a
múdrych ľudí� z radov študentov a pedagógov, výmenu
politológie za žurnalistiku teda hodnotí�m pozití�vne.

Odkedy ťa zaujíma politika? Bola to vždy oblasť,
v ktorej si sa videl ?

Moje smerovanie k politike výrazne ovplyvnilo zamestnanie môjho ocina, ktorý pôsobil v našej rodnej obci
šestnásť rokov ako starosta a štyri roky ako poslanec
miestneho zastupiteľstva. Spočiatku ma jeho práca
vôbec nezaují�mala, skôr som bol sklamaný z toho, že sa
nám ako rodine kvôli pracovným povinnostiam málo
venuje. Postupom času som sa však stále aktí�vnejšie
zaují�mal o jeho prácu, chcel som vedieť, čo to vlastne
ten starosta robí�. Je to oblasť, prostrední�ctvom ktorej
môže človek pomôcť viacerým ľuďom. Ale dokáže to
len vtedy, keď má cieľ, ktorý chce a dokáže naplniť.

Ako sa ti darí skĺbiť školu a prácu?

Je to pre mňa veľmi náročné. V práci trávim od 11
do 16 hodí�n denne, zvyšok času som na telefóne a
pripravený reagovať na aktuálne dianie. Ví�kendy sa
foto: archív Matúša Bystrinskeho

snaží�m tráviť doma, cestovanie mi zaberie 3, niekedy až 4 hodiny.
Č� asu na školu mám preto veľmi málo. Aj keď pedagógovia na našej
fakulte sú veľmi zhovievaví�. Zistil som, že robiť poriadne viac vecí�
naraz je veľmi ťažké.

Priblížil by si, ako vyzerá tvoj bežný deň v práci?

Vstávam skoro, aby som si urobil prehľad tlače. Ak sa v nej objaví�
téma, na ktorú by sme mohli alebo jednoznačne mali reagovať,
preberiem ju s tí�mom a s poslancami, ktorých sa daná téma týka z
hľadiska zamerania. Ak je téma natoľko závažná, že si vyžaduje nielen
tlačovú správu, ale aj tlačovú konferenciu, pripravujeme sa a dávame
dohromady potrebné podklady, ktorých sa môžu na tlačovke chytiť. Ešte
predtým rezervujem tlačovú miestnosť a pošlem pozvánku novinárom.
Vymýšľame s tí�mom nadpis, ktorý novinárov zaujme natoľko, aby na
tlačovku prišli. Ak poslanci potrebujú na tlačovke použiť grafy alebo
vizuálne pomôcky, musí�m ich zabezpečiť a pripraviť. Je dobré, ak našu
tlačovú správu dostanú novinári do polhodiny po tlačovej konferencii,
preto je dôležitá rýchlosť. Tiež komunikácia s médiami je na dennej
báze. Podstatné je sledovať udalosti a byť aktuálny.

„Motiváciu musia ľudia nájsť
sami, či už v podobe ochoty
pomôcť iným ľuďom alebo
podieľania sa na veciach
verejných.”

V roku 2016 si kandidoval v parlamentných voľbách. Čo ťa
presvedčilo, aby si to skúsil?

Z role sympatizanta som sa dostal na pozí�ciu okresného koordinátora.
Mojou úlohou bolo spájanie sympatizantov a organizácia diskusií�
a podujatí�, ktoré mali za úlohu zvýšiť povedomie občanov o práci
nášho hnutia. Poslanci ocenili moju prácu zaradení�m môjho mena na
kandidátnu listinu hnutia pre parlamentné voľby v roku 2016. Svoju
kandidatúru som nebral ako možnosť zviditeľniť sa, no chcel som,
aby sa do NR SR dostali čestní� ľudia, ktorí� v živote niečo dokázali a
nemuseli na to využiť známosti alebo nekalé praktiky. To sa nakoniec
aj podarilo, z našej kandidátky sa do parlamentu dostalo devätnásť
zástupcov, za ktorých sa nemusí� ani jeden občan hanbiť.

Viacerí študenti sa politike skôr vyhýbajú, prečo si myslíš, že
je to tak?

Nejde len o študentov, o politiku nemá záujem ani veľa iných ľudí�, čo
ma nesmierne mrzí�. Dôvody sú rôzne. Veľa ľudí� sa bojí� angažovať v
politike, pretože je vysoko pravdepodobné, že to bude mať vplyv na
ich budúci život, zamestnanie, postavenie v spoločnosti a podobne.

podnikanie. Každý študent sa raz chce zamestnať v nejakej oblasti, v
ktorej sa chce cí�tiť komfortne. Preto však musí� niečo urobiť. Niekedy
stačí� klásť požiadavky na šéfa, niekedy sa ale musí� tlačiť na štátne
inštitúcie. Prostrední�ctvom politikov sa dajú vytvoriť zákony, ktoré
môžu reálne vylepšiť fungovanie vo všetkých oblastiach. Samozrejme,
ide aj o oblasť školstva, a preto by sa okrem pedagógov mali aktí�vne
zapájať do politiky aj študenti, keďže sa ich priamo dotýka.

Kde sa podľa teba ukrýva tá správna motivácia, aby sa študenti
zapájali aj do tejto oblasti?

Motiváciu musia ľudia nájsť sami, či už v podobe ochoty pomôcť
iným ľuďom alebo podieľania sa na veciach verejných. Každého
napĺ�ňa niečo iné. Keď sa však niekto necí�ti na to, aby sa v politike
angažoval aktí�vne, minimálne by mal využiť svoje pasí�vne volebné
právo. To znamená, že by sa mal zúčastniť každých volieb. Je to totiž
jediný deň, kedy má hlas obyčajného človeka rovnakú váhu, ako hlas
prezidenta či premiéra.

Protikorupčné pochody sa konajú najmä vďaka študentom
zapájajúcich sa do politiky. Aký význam má podľa teba fakt, že
mladí študenti tieto pochody organizujú?

Určite tieto protesty majú zmysel. Protikorupčnými pochodmi chcú
dať ľudia jasne najavo, že sa im to nepáči a že v demokratickom štáte
takéto praktiky nemajú čo hľadať. Š� tudenti dokázali vytiahnuť do ulí�c
tisí�ce ľudí�, a to sa nepodarí� bez dobrej prí�pravy len tak hocikomu, za
čo im patrí� všetka česť. Osobitne som rád, že s touto iniciatí�vou prišli
študenti a drží�m im palce, sám som sa posledného protikorupčného
pochodu zúčastnil. Mrzí� ma však, že niektoré médiá sa týchto študentov
snažili zdiskreditovať a vykresliť ich ako hlupákov, ktorí� nevedia, za
čo protestujú. V takých momentoch sa človeku natí�ska otázka, za
koho kopú jednotlivé médiá.

Ako vnímaš politickú scénu teraz, keď sa s politikmi reálne
stretávaš, zatiaľ čo predtým si ich vnímal len prostredníctvom
médií?

Je to špecifický stav, keď dlhý čas vidí�te niekoho dennodenne v televí�zii,
čí�tate o ňom v novinách alebo ho počujete v rádiu, a následne sa s ní�m
začnete stretávať dennodenne. V prvom rade si treba uvedomiť, že
aj politici sú len ľudia a na svoje výstupy v televí�znych diskusiách či
tlačových konferenciách sa musia starostlivo pripravovať, zisťovať a
overovať fakty či odbúravať trému, ktorá sa skrýva v každom z nás.
Ď�alší�m zistení�m pre mňa bolo, že pri osobnom styku s politikmi sa
človek dozvie všetky dôležité fakty, na ktoré naprí�klad v televí�znej
diskusii nezostal priestor. Vlastnými slovami, bez časového limitu a
bez trémy dokážu politici oveľa lepšie vysvetliť závažnosť problému,
alebo predstaviť kvalitný návrh zákona na zlepšenie situácie v danej
oblasti.

Čo je teda podľa teba hlavný odstrašujúci prvok?

Myslí�m si, že strach z neúspechu je odstrašujúci prvok na to, aby sa
niekto angažoval v politike. No a na druhej strane, politika naozaj
nie je pre každého. Bol by som rád, keby som sa nikdy nedožil toho,
aby nám vládli vyhadzovači v zelených tričkách, ktorých politickou
ideou je ší�renie strachu a nenávisti.

Prečo by sa mali mladí viac zaujímať o politiku?

Od rozhodnutí� politikov závisí� fungovanie všetkých oblastí� od sociálnych vecí�, zdravotní�ctva až po poľnohospodárstvo či súkromné
foto: archív Matúša Bystrianskeho
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Literatúra Šachinšach

Vláda šacha Rezu Pahlavího skončila, oslabený Irán začína
pomaly naberať na sile
Poľský novinár Ryszard Kapuściński sa počas svojho života púšťal do skutočne neľahkých tém. Veľa cestoval,
spoznával rôzne kultúry, miesta a krajiny, do ktorých by sa viacerí novinári ani neodvážili vstúpiť. Napríklad
do takého Iránu.
Alexandra Jurišová

R

yszard Kapuściński bol vyhlásený za
najväčšieho novinára 20. storočia,
a to aj vďaka svojej odvahe pí�sať o
vojnách v ich ústredí�. Dokonca bol svedkom
dvadsiatich siedmich prevratov a revolúcií�.
Jednu z nich zaznamenáva vo svojej knihe s
názvom Š� achinšach, kde čitateľom približuje
vládu a pád povýšeneckého iránskeho šacha
Mohameda Rezu Pahlaví�ho.
Irán je štát nachádzajúci sa v juhozápadnej Á� zii. Viacerí� si ho predstavujeme ako
krajinu zmietanú vojnami a sfanatizovanú
náboženskými zásadami islamu. V zásade
o ňom ale nič nevieme. Veď Irán je predsa
tak ďaleko...
Autor nám vo svojej reportážnej knihe
predstavuje revolúciu v Iráne a nastavuje
tak zrkadlo jeho poslednému vládcovi, ktorý
na trón nastúpil ako dvadsaťdvaročný. Š� ach
si priazeň ľudu zí�skal najmä tým, že bol
odporcom Sovietskeho zväzu. Avšak neskôr,
počas svojej vlády, ľuďom neustále svojimi
činmi dokazoval, že nepozná vlastnú krajinu.
Poslednou ranou, ktorú uštedril iránskemu
ľudu s cieľom udržať si moc, bolo, že tesne
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pred svojim pádom založil v Iráne tajnú polí�ciu
SAVAK. Násilné potlačovanie obyvateľstva,
porušovanie ľudských práv, korupcia a život
v prepychu, to všetko neodkladne viedlo k
revolúcii.
Č� o však predchádzalo vzniku takéhoto vládcu?
Komu sa chcel najväčšmi priblí�žiť? Koho sa
snažil napodobniť?
Ryszard Kapuściński sa ale v knihe nevenuje
len vládcovi a revolúcii, no miestami opisuje
aj iránsky národ, jeho kultúru a neští�ti sa
načrtnúť i jeho zlyhania a neskoršie úspechy.
Č� itateľom tiež útržkovito približuje Irán aj
v historickom kontexte. Okrem iného pí�še
naprí�klad o vzťahu medzi špecifickým vládnutí�m monarchie a náboženstva, ešte za čias
perzskej dynastie Safí�jovcov.
Medzi riadkami sa tak čitateľovi naskytá
otázka – ako veľmi dokáže načechriť vodu
šach usilujúci sa presadiť vlastnú totálnu moc?
Ryszard Kapuściński na túto otázku priamo
neodpovedá. A ani nemusí�. „Pokúšal sa strieľať
a pokúšal sa demokratizovať, raz zatváral do
väzní�c, raz prepúšťal na slobodu, jedných
odstránil, iných povýšil, raz sa vyhrážal,

inokedy chválil. Všetko bolo márne. Ľudia
už šacha jednoducho nechceli, nechceli takúto
vládu.“ (s. 128) A tak vznikla v hlavnom meste
Iránu revolúcia.
Kniha Š� achinšach (Absynt 2016, Prekliati
reportéri) je útla, má len 153 strán, no na sile
jej to určite neuberá. Autorov dar spočí�val
v zrozumiteľnosti, dokázal jasne vyobraziť
aj ten najzložitejší� poznatok či informáciu,
ktorú zí�skal.
Jeho knihy sa tak stávajú atraktí�vne aj pre
čitateľov, ktorí� sa v danej téme veľmi nevyznajú. Pretože práve Ryszard Kapuściński
je jedným z tých autorov, čo im všetko
vyrozpráva.
Pre časopis Zumag sa ku knihe vyjadril
aj spoluzakladateľ vydavateľstva Absynt,
Filip Ostrowski: „Kapuściński bol majster
reportáže, vedel ľahko podať ťažké svedectvá. Jeho Š� achinšach sa nečí�ta ako
nudná kniha o dejinách, ale ako pútavý
prí�beh o revolúcii v Iráne a o revolučnom
mechanizme, ktorý by mohol rovnako
dobre fungovať aj inde.“

foto: Alexandra Jurišová

Literatúra Slzy mojej duše, Tajné životy
Čo sa deje, keď Severná Kórea vymýva ľudom mozgy
Teroristický útok namierený proti 115 pasažierom juhokórejských aerolínií nebol
pre ňu ťažkým orieškom. Krásna agentka, Kim Hyun Hee, sa tak ako 24-ročná stáva
vrahyňou.
Katarí�na Vargová

K

niha The Tears of My Soul, Slzy mojej
duše (William Morrow & Co, 1993), je
neuveriteľnou spoveďou bývalej agentky
Severnej Kórei Kim Hyun Hee. Ž� eny, ktorá
bola ochotná položiť za svoju krajinu aj
vlastný život. Verila totiž, že nič lepšie ako
Severná Kórea na svete neexistuje.
Našťastie, dnes už máme poznatkov z krají�n
ako je KĽDR o trochu viac. Napriek tomu
stále dostatočne nevieme, ako život za hranicami tejto krajiny vyzerá. Severokórejčania
považujú svojho vodcu za akéhosi boha,
ktorého neskutočne milujú. Západ pre nich
neexistuje a Severná Kórea je to jediné, čo
im dáva zmysel.
Dej knihy je popretkávaný napí�navými
scénami z výcviku mladej Kim Hyun Hee,
neraz pri ňom zabudnete dýchať. Jej prí�beh
oslovil celý svet. Z jednoduchého dievčaťa
sa zrazu stáva špeciálne vycvičená agentka
s tajným poslaní�m. Celú svoju mladosť
obetuje službe milovanému vodcovi Kim
Il-song-ilovi. Nekonečné hodiny bojov,
nebezpečných úloh či medzištátnych misií�

boli len predzvesťou tej najťažšej skúšky.
Kim Hyun Hee dostáva prí�kaz vložiť bombu
do juhokórejského lietadla 858 a zabrániť
tak konaniu olympijských hier v Južnej Kórei.
Záverečná misia mala všetko vyriešiť a vrátiť
tak Kim Hyun Hee späť do jej milovaného
domova. Nestalo sa tak. Po samovražednej
úlohe mladú agentku chytili a hoci bombový
útok na let 858 bol viac-menej úspešný,
pôvodný účel nesplnil. Olympijské hry sa
napriek všetkému v Južnej Kórei konali.
Kim Hyun Hee však bola donútená čeliť
mnohým obvineniam. A to sama, bez pomoci
svojich nadriadených. Vypočúvania trvali
necelý rok, až nakoniec mladé dievča pochopilo, že jej osud je milovanému vodcovi
úplne ľahostajný. Napriek rozsudku smrti,
ktorý bol neskôr zrušený, zostáva ale Kim
Hyun Hee naďalej nevinná, vní�maná ako
obeť niečoho väčšieho. Jej despotická krajina
jej totižto nedala na výber. Roky tvrdého
tréningu z nej urobili človeka ochotného
spraviť čokoľvek, čo strana prikáže – nechať
žiť, ale aj zomrieť.

Tajné životy odkryli tabuizovanú tému domáceho násilia
Násilie v domácnosti si často uvedomíme, až keď je neskoro. Len málo kto z nás nájde
silu hovoriť o tomto probléme. Kniha Tajné životy od vydavateľstva Ikar priniesla hneď
viacero príbehov týraných žien, ktoré našli silu zdôveriť sa so svojim tajným životom.

J

Patrik Havran

e veľmi ťažké vyhnúť sa porovnávaniu
seriálu a knihy. Č� itatelia, ktorí� už videli
seriál a následne siahli po knihe, však mohli
zostať mierne sklamaní�. Prečo?
Autorka knihy Biba Bohinská uvádzala,
že čitatelia vstúpia do osudov týraných
žien hlbšie a dozvedia sa viac o motivácii
konania jednotlivých postáv a odkryjú ich
psychologické súvislosti. Až na pár výnimiek
išlo prevažne len o prepí�saný seriálový scenár
do knižnej podoby. V podstate čitatelia, ktorí�
nevideli Tajné životy v televí�zii, mohli byť
z knihy nadšení�, avšak na druhej strane
fanúšikovia seriálu mohli zostať sklamaní�.
To, čo autorka sľúbila nad rámec seriálu, sa v
knihe nachádzalo len zriedka. Napriek tomu,
že autorka knihy pridala aj postavy, ktoré sa
do seriálu nedostali, išlo o veľmi nevýrazné
postavy, ktoré dej zásadným spôsobom
foto: martinus.sk

neovplyvnili. Ten, kto videl Tajné životy na
televí�znych obrazovkách, mohol pridané
osoby dokonca aj prehliadnuť. Keďže celý dej
má rýchly spád, je možné, že čitatelia knihu
prečí�tajú za pár dní�, aj keď celkový počet
strán knihy je viac ako tristo. Č� itateľov do
deja vtiahnu hneď úvodné strany. Postupne
sa zoznámia so všetkými hlavnými postavami
a spolu s nimi začnú odkrývať ich tajné životy.
Treba uznať, že seriál ako aj kniha priniesli
nie ľahkú tému. O domácom týraní� a násilí�
by sa však diskutovať rozhodne malo. Mnohí�
predpokladali, že keď seriál skončí�, zabudne
sa aj na túto tabuizovanú tému. Kniha však
bola správne načasovaná. Vyšla hneď po
skončení� seriálu, čí�m téma násilia ostáva
naďalej otvorená. Biba Bohinská dokonca
sľubuje pokračovanie prí�behu v ďalšej časti,
ktorá je už vo fáze prí�prav.

OPLATÍ SA ČÍTAŤ
K azi mi er z
Moczarski –
Rozhovory s
katom
Novinári
niekedy
nemajú na
výber, s kým
urobia rozhovor. Poľský
novinár Kazimierz Moczarski tiež nemal. Vo väznici
Mokotów po druhej svetovej vojne tak
vznikla kniha o Jürgenovi Stroopovi,
vojnovom zločincovi a generálovi SS,
strojcovi likvidácie varšavského geta.
K r i s t i n
Dombek –
Sebectvo tých
druhých (Esej
o strachu z
narcizmu)

V tejto knihe
nájde čitateľ
sebectvo a
narcizmus
každého človeka bez rozdielov. Č� i
už ide o nevinne vyzerajúce dievča
na ulici alebo o vraha so samoľúbym
úsmevom na tvári. Kde sú ale hranice
tejto sebeckosti a narcizmu, ako sa z
nich dá oslobodiť, a či vôbec?
Aleksandra
Mizielińska
aDaniel
Mizieliński –
MAPY

Niektoré knihy
skrátka nie sú
len na čí�tanie.
Listovanie a
prezeranie
má v tomto
prí�pade oveľa väčšiu hodnotu. Dvaja
poľskí� ilustrátori vytvorili nádherné
ilustrácie, ktoré čitateľov bezpečne
prevedú naprieč celým svetom.
Alexandra Jurišová
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Film Snehuliak

Súťaž v amputovaní hláv
Snehuliak je jedným z tých filmov, po ktorých máte chuť
spýtať sa pani pri pokladni, či vám môže vrátiť vstupné.
Jana Matiašová

P

lné kino ľudí� nadšene pozoruje polhodinový sled reklám a nemôže sa dočkať
filmového spracovania svojej obľúbenej
knihy. Snehuliak ale moja obľúbená nie je. Ale
autor má talent a je to jedna z tých, ktorých
kúpu neľutujem. Avšak, ľutujem kúpu lí�stkov.
Michael Fassbender je presne „robený“ na
rolu Harryho Hola- hlavnej postavy prí�behu.
Ak ste čí�tali knihu, viete, že už od začiatku sa
postavy menia. Isté informácie chýbajú alebo
sú zámerne vynechané. Ale ako sa hovorí�, film
nikdy nie je taký dobrý ako kniha. Ale dala
som tomu šancu.
Prvá amputovaná hlava mi len mierne zdvihla
oči k stropu. To som si zase vybrala, čo? Ale
ako to pokračuje ďalej, nič sa nedeje. Dej je
monotónny a jediné, na čo sa dá v konečnom
dôsledku pozerať, sú hlavní� hrdinovia a možno
niektoré životné situácie členov osadenstva.
To je zásadný rozdiel s knihou, kde ma dej
dokázal pohltiť až do konca. A, samozrejme,
je tu veľká záplava ľudských končatí�n. Takže
sa sem-tam cí�tite ako na hodine biológie alebo
na výstave ľudských tiel. Obvykle pri filmoch
mlčí�m. Pozorne sledujem, čo sa bude diať. Tu
20

som stí�hala odpisovať na správy bez toho, aby
som zmeškala „podstatnú“ časť deja.
Aby som však bola férová, Snehuliak nebol
totálny prepadák ako Power Rangers, ktorým
by som nedala na Č� SFD ani tých 50 percent.
Vďaka za pesničku pri titulkoch, aspoň som
obohatila svoj repertoár. Bolo tam pár „strhol
som sa z kresla“ momentov, ale dokážem ich
spočí�tať na ruke. Aspoň ma prekvapil koniec,
pretože do posledného momentu nikto netušil,
kto je vrahom. Alebo to na daného človeka
ani netipoval.
Film hral na emócie. A na žalúdok, samozrejme. Tvorcom filmu sa podarilo „pekne“
vykresliť zverstvá, ktorých je človek schopný
urobiť iným len kvôli psychickej poruche.
Presvedčeniu, ktoré nadobudol od malička.
Alebo v tomto filme kvôli hrozným udalostiam
z detstva a absencie rodičov. Samozrejme
hovorí�m o vrahovi.
Dajme tomu, že štyri hlavné postavy a chlapec
sa musia svojsky a niekedy spolu vysporiadať
so svojimi démonmi minulosti, ktorí� ich buď
tiahnu dole alebo posúvajú vpred. Harry
musí� nájsť vôľu a prestať piť. Katherine

potrebuje nájsť svoj pokoj, útočisko, kde sa
všetko vyrieši. Mathias hľadá odpustenie pre
okolie a pokúša sa vysporiadať so sebou. Rakel
musí� začať robiť vlastné rozhodnutia – tie, čo
sú prospešné pre ňu a syna, nie pre nového
muža v jej živote. A Oleg potrebuje otca. Keď
skĺ�bite potreby týchto piatich ľudí� a pridáte
pár postáv z okolia, ktoré rozohrali zaují�mavú
hru, máte fajn prí�beh. Autor knihy ho podal
bravúrne. Režisér filmu už tak veľmi nie.
Preto sa nečudujem, že sám autor odmietol
figurovať v záverečných titulkoch.
Takže to, že len kúsok predbieha v hodnotení�
Č� SFD Power Rangers a ostatné „béčkové
filmy“, si, bohužiaľ, zaslúži. A túto skutočnosť
nezachráni ani Rebecca Ferguson ani Michael
Fassbender.
Takže, keď som vyšla zo sály, tetám som
poďakovala za nachos a colu a búchala som si
hlavu, že som radšej nešla na Mečiara. Pretože
aj My Little Pony a Spievankovo by vo mne
zanechali väčšiu emocionálnu a zážitkovú
stopu.

foto: imdb.com

Film Tatranský kamzík
Medzi porotcami filmového festivalu boli aj študentky žurnalistiky

OPLATÍ SA VIDIEŤ

Medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov Tatranský Kamzík už tradične
trvá niekoľko dní, počas ktorých je pre divákov a samotných tvorcov pripravená
prehliadka amatérskych filmov z rôznych krajín.

Baby Driver

Martina Púpavová

Dej
má
naozaj šmrnc,
podobne
ako hlavní�
hrdinovia.
Je to akčné,
iné, s dobrou
a
myseľ
nenamáhajúcou zápletkou. A, samozrejme, s parádnym
soundtrackom.
Kráľ Artuš:
Legenda o
meči.

J

edného ví�ťaza súťaže vyberá odborná
porota, druhého určuje študentská porota.
Organizátori tento rok oslovili študentov z
Katolí�ckej univerzity v Ružomberku (KU),
Š� koly úžitkového výtvarní�ctva v Ružomberku
a z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v
Liptovskom Mikuláši. Do kresiel porotcov
si tak zasadli aj študentky žurnalistiky z
Filozofickej fakulty KU Mária Tomášová,
Veronika Balážová a Lucia Lizáková.
Zhliadnutie 39 filmových ukážok, slová
odborní�kov a reálne skúsenosti tvorcov
odpremietaných filmov študentkám ponúkli
iný pohľad na priebeh realizácie filmu.
Ž� urnalistka Lucia Lizáková rozhodnutie
pridať sa k porote neľutuje. „Našou úlohou

foto: Martina Púpavová, www.imdb.com

bolo pozerať jednotlivé sní�mky amatérskych
filmárov a nominovať jednu, ktorá sa nám
páčila najviac. Výber bol naozaj ťažký, niekde
nás zaujala téma, niekde zase skvelý strih,
alebo úlohu zase zohrala silná emócia.
Vybrali sme teda prí�spevok Sultanát Omán
od Davida Surého z Č� eskej republiky, ktorý
nám sprostredkoval toto všetko.“
Hlavnú cenu Tatranského kamzí�ka 2017
zí�skal dokumentárny film Solntsevo od
Alexandry Borissovej z Estónska.
Program 26. roční�ka festivalu začí�nal už 19.
októbra, kedy organizátori vyhradili čas pre
vzdelávacie workshopy určené študentom
a záujemcom. Odborný pohľad na súčasný
česko-slovenský dokument sa divákom
snažil odovzdať slovenský filmový kritik
Peter Konečný. Oblasť tvorby scenáru a
jeho realizácie priblí�žila Kateřina Javorská,
ktorá okrem iného bola odmenená Cenou
za dlhoročný prí�nos k audiovizuálnej
tvorbe s environmentálnym zameraní�m. V
ďalšom bloku odborných prednášok opí�sal
doktorand Akadémie umení� v Banskej
Bystrici v odbore dokumentárnej tvorby
Peter Kováč rôzne spôsoby ako pracovať
s kamerou a ako sa prostrední�ctvom nej
vyjadriť.
Súťaž Tatranský Kamzí�k sa koná od roku
1973. Tento roční�k organizačne zastrešilo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom
Mikuláši v spolupráci s Nicolausfilmom
Liptovský Mikuláš. Partnermi bolo mesto
Liptovský Hrádok a ART Š� TÚ� DIO v Liptovskom Hrádku, Asociácia filmových amatérov a videoamatérov, odborným garantom
bolo Národné osvetové centrum.

C h a r l i e
Hunnam a
jeho sofistikovaný anglický
prí�zvuk. Guy
Ritchie nám
však ponúka
omnoho viac
ako pekného hlavného hrdinu. Zápletke
dávam desať z desiatich. Novému
pohľadu na legendu Artuša taktiež.
Č� o však diváka zaujme najviac, je
prí�behovosť a spôsob, akým sa film
odohráva.
Čiara

Konečne dobrý
slovenský film,
ktorý nám
ponúka obraz
obchodu na
ukrajinskoslovenských
hraniciach
pred vstupom
do EÚ� . Nie je to
americký akčný trhák, ale je to skvelé.
Je to jediná čiara, ktorú by som si dala
znova. Je to naše, plné nečakaných
zvratov, emócií� a životných rozhodnutí�,
ktoré sú nám vďaka národnosti postáv
a okoliu, v ktorom žijú, veľmi blí�zke.
Jana Matiašová
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Po smiechu býva psychická ujma
Trápia vás depresívne stavy, existenčné problémy? Užívajte After Laughter dvakrát denne. Nebudete sa cítiť
lepšie, ale aspoň zistíte, že nie ste sami.

I

Nikola Marhefková

dete si vypočuť nový album After Laughter
od Paramore a na základe predchádzajúcej
tvorby skupiny predpokladáte, že pomyselne
vojdete do svojho obľúbeného hlučného pubu,
kde s priateľmi uchlipkávate pivo.
Pri vstupe si ale zarazene všimnete, že váš lokál
zmenil identitu: nachádzate sa v komornom
americkom bufete z 80. rokov. Zrak sa postupne
prispôsobí� tlmeným neónkam, na kolieskových
korčuliach sa k vám dopraví� obsluha, pero a
papier pripravené na zapí�sanie objednávky.
Opriete sa o ikonickú červenú sedačku, stále
zmätení� si odsrknete z jahodového milkshaku
a snaží�te sa absorbovať túto novotu. Asi tak
by sa dal charakterizovať zásadný odklon
hudobného zoskupenia od ich pôvodného
znenia. Fanúšikovia tak môžu už len nostalgicky
spomí�nať, ako sa kedysi pri rockových piesňach
Paramore rebelsky realizovali, zotavovali z
imaginárnych rozchodov, sužovali zradami
pseudopriateľov, pričom to všetko mohli vybúriť
v živočí�šnych skladbách, ktoré podnecovali
uskutočniť nejakú zlobu. Aspoň v duchu. A hoci
už cenou Grammy ovenčená funky-gospelová
Ain’t It Fun bola predzvesť zmeny, s posledným
albumom sa definití�vne skončila éra detí� punkrocku. Vypočutie prvých skladieb preto vzbudí�
obavy, či zmenou štýlu, charakteristického
prí�tomnosťou rýdzo tvrdšej nôty, nebude album
pôsobiť chudokrvne. Sprvu to bude dotieravý
pocit, od ktorého sa však treba odosobniť.
Pretože After Laughter stojí� za vypočutie.
Paramore sa vo svojej tvorbe už nesnažia
kŕčovito predstierať beztiažový stav. Odhodili
masku a ukázali emocionálne bahno, ktoré si
so sebou roky niesli ako prí�ručnú batožinu.
Prvý singel Hard Times odkazuje na ťažké
obdobie, keď človek už v rukách nedrží� volant,

ale skôr sa ocitá v pozí�cii spolujazdca,
bezmocne prizerajúceho sa na to, ako
smeruje do priekopy. Dohodnime sa, že ide
o soundtrack bezvýchodiskových situácií�.
I Told You So je prototypom piesne, ktorá
spočiatku až tak nenadchne, až časom sa
infiltruje do podvedomia. Ak sa aj vo vašom
okolí� vyskytujú osôbky, ktorých komunikácia s vami spočí�va v šplechnutí� do tváre
„veď ja som ti to vravel/a“, dajte si s touto
piesenkou high-five. Medzi favoritov na prvé
počutie má nábeh Fake Happy. O tom, ako
predstierame šťastie, hoci sme vnútorne
rozorvaní�, keď je úsmev iba make-upom
utrápenej duše. Grudges hovorí� o resetovaní�
naštrbeného kamarátstva.
Pre album je prí�značný kontrast medzi
textom a jeho zvukovým stvárnení�m.
Spomí�naná Hard Times spolu s RoseColored Boy či Caught in the Middle znejú
zdanlivo veselo a bezstarostne, až kým
sluchom nezaostrí�te na obsah. Poslucháči sa
však nemusia obávať ani vyčerpávajúceho
zúfalstva, Hayley zakomponovala do piesní�
prevzdušňujúcu iróniu. Ochutnávka z RoseColored Boy: „You say, we gotta look on the

bright say, I say, well maybe if you wanna
go blind.“ S Paramore tak môžete popri
svojich problémoch tancovať.
A potom sú tu piesne so smutným textom
a tomu zodpovedajúci hudobný odev.
Spočiatku pianová Tell Me Now naberá na
nástrojoch, ústiac až do hmlového oparu.
Skladba 26 pobáda zabaliť sa do deky a
zovierať v dlaniach horúci čaj. Hoci znie najviac baladicky, obsahuje najoptimistickejšie
posolstvo z celého albumu. Udržať si nádej.
Potenciál na favorita albumu má Idle Worship, nielen pre svoj závan starých dobrých
Paramore, ale aj pre obsahovú pridanú
hodnotu. Mieri na fanúšikov, ktorí� si Hayley
nezdravo zidealizovali.
Fanúšikov zarmúti skutočnosť, že sa jedna z
esencií� ich obľúbenej skupiny vyparila. No
ak si hovorí�me, že sme na nich vyrastali,
aj oni, prirodzene, dospievajú. Bolo by úsmevné, až komické, ak by takmer 30-roční�
hudobní�ci ostali zasekli v tí�nedžerskej emo
póze.
Napokon, môžeme zmeniť formu, a stále
ostať rebelmi. Len sofistikovanejší�mi.

Hudba Miley Cyrus, Matt Terry
Je kontroverzná, no nesmierne talentovaná. Miley Cyrus
Pre niektorých je to stále malá Hannah Montana z Disney Channel, pre iných tá, čo
sa vyzlieka na pódiu a všetkých naokolo dráždi svojimi vulgárnymi šatami, pohybmi
či rečami. Ja to vidím celkom inak.
Anna Zábojní�ková

A

k práve prevraciate očami, nebojte sa.
Nebude to óda na Miley, bude to len
zamyslenie nad tým, že aj ľudia s ,,nálepkou“
majú šancu presvedčiť ľudí� okolo, že v nich
niečo umelecké stále drieme.
Počas svojho života stihla byť naozaj
kýmkoľvek. Od spievania a skladania piesní�
prešla k herectvu. Mnohé dievčatá chceli
byť ako ona – Hannah Montana z Disney
Channel. Jej veselú tvár ste si mohli kúpiť
na tričkách, šatách, aj na toaletnom papieri.
Bol to skvelý trik reklamy, ako z nej vyťažiť
čo najviac. No chcela to aj ona?
Pred pár rokmi sme si mohli všimnúť
obrovskú zmenu. Už to nebolo to milé dlhovlasé dievčatko. Z Miley Cyrus rástla žena,
túžiaca zbaviť sa nálepky Hannah Montana.
Začalo to celkom nevinne, až to medzi jej
obdivovateľmi vyvolalo znepokojenie a
diskusiu. Vyzliekala sa na pódiu, jej tanec
bol plný vulgárnych či zvrhlých pohybov,
až ste na chví�ľu začali uvažovať, kde sa to
v tom dievčati vlastne berie.
Po čom teda túžila? Aby ju ľudia začali
brať vážne ako dospelú ženu s vlastným

názorom? Nech je to akokoľvek, dnes to celé
utí�chlo. Zabudlo sa. Aj na Hannu Montanu, aj
na pohoršujúce sexuálne správanie. Teraz je
tu 25-ročná talentovaná speváčka, ktorá nás
stále udivuje tým, čo sa skrýva v jej hrdle.
Kedysi, keď ma ešte spievanie bavilo viac
ako môj nový koní�ček, prokrastinácia, mala
som jednu obľúbenú pieseň, ktorú som si
dookola spievala. The Climb. Miley v nej
spievala o lezení� na iné hory, o životných
smeroch a cestách, ktoré nás počas našej
existencie stretnú. Milovala som jej hlas
vo výškach. Nebolo to ukričané, nebolo
to silené. Tá omamná melódia vychádzala
odniekiaľ zvnútra a premieňala sa na niečo,
čo váš šteklilo, čo vás hrialo, čo vám dokázalo
zlepšiť deň.
Cit k hudbe zrejme zdedila po otcovi, ktorý
bol tiež spevák. Musela to byť kvalitná dávka
génov, pretože v tomto roku sa môže pýšiť už
šiestym albumom s názvom Younger Now.
Tvorí� ho 11 piesní�, ktoré sú reflexiou na jej
svet, spomienky, obsahujú rôzne spektrum
pocitov. Netvrdí�m, že v sebe nesú hlbokú
myšlienku, no je z nich cí�tiť, že dospela.

Matt Terry vydáva debutový album Trouble

Nie je to tak dávno, čo Matt Terry skúsil šťastie v britskej verzii súťaže X Factor. Už od
prvého vystúpenia speváka porota chválila a tipovala na celkového víťaza. Úspech
zožal aj u divákov a predpovedané víťazstvo sa tak v decembri minulého roka naplnilo.
Patrik Havran

M

att Terry po skončení� hudobnej show
naspieval vianočný debutový singel
When Christmas Comes Around. Počas
prvých piatich dní� od vydania, sa pieseň
stala najpredávanejšou vo Veľkej Británii.
V rámci predajnosti zí�skala strieborné
ocenenie a výťažok z predaja debutového
singla mladého speváka poputoval medzi
dve britské charitatí�vne organizácie.
Na ďalšiu pieseň si však Mattovi fanúšikovia
museli dlhšie počkať. Ako tvrdí� spevák skôr
ako na single, sa za ten čas sústredil na
prí�pravu debutového albumu. Popritom
musel na jar absolvovať aj turné s ostatnými
finalistami X Factoru po viacerých anglických
mestách. Miernym sklamaní�m bolo, keď
Matt v júli vydal už predtým dobre známu
pieseň Enriqueho Iglesiasa Subeme La Radio.
K Mattovi Terrymu a Enrique Iglesiasovi sa
foto: diymag.com, twitter.com, inekafé.sk

pridal spevák Sean Paul a letný hit tak dostal
po španielskej verzii aj anglické prevedenie.
Skladba sí�ce zožala úspech, lenže viacero
fanúšikov čakalo od britského speváka skôr
vlastnú pieseň.
Ď�alší� vlastný hit Matt Terry vydal až túto
jeseň. Podľa prvých recenzií�, sa na pieseň
Sucker for you čakať oplatilo. Skladbu,
ktorá je predzvesťou dlho očakávaného
debutového albumu, zložil sám spevák, Sara
Hjellstroem a producent Anton Malmberg.
Klip natáčali v Miami a ako už predznačuje
samotný názov piesne, tak aj celý album sa
bude niesť v znamení� temnej stránky lásky.
Debutové CD Trouble so štrnástimi piesňami
napokon vychádza v novembri. Matt Terry by
chcel rád svoj debutový album spropagovať
aj v rámci turné, avšak konkrétne termí�ny
koncertov zatiaľ známe nie sú.

OPLATÍ SA POČUŤ
Iné Kafé - 22
svetelných
rokov
No kto by
povedal, že sú
s nami už 22
rokov? Práve
v týchto dňoch
p re d s t av i l i
s vo j n ov ý
singel Sí� n us
Dopadu a fanúšikov v novembri potešia
aj kompiláciou najväčší�ch hitov. Práve
týmto albumom dokazujú, že sú stále
mladí�, energickí� a najmä rockoví�.
Pink - Beautiful Trauma

Keď rocková
speváčka
oznámila,
že v októbri
vydá svoj
siedmy album,
fa n ú š i kov i a
boli nadšení�. V
jej piesňach je
vždy cí�tiť niečo viac, než len melódiu,
ktorú si potrebujete pohmkávať. Text
vás buď čiastočne zasiahne alebo
vo vás ostane navždy. Svojej povesti
neostala opäť nič dlžná. Silné posolstvo
vložila aj do prvej novinky What about
us.
Kodaline

Keď sa spojí�
štvorica
sympatických
Í�rov, nemôže z
toho vzniknúť
nič iné, než
hudba, ktorá
si vás dokáže
p o d m a n i ť.
Ich piesne
neznejú dennodenne v rádiách. K
nim si jednoducho musí�te nájsť cestu,
musí�te dozrieť. Nádherná melódia je
vždy doplnená originálnym klipom.
Ten v sebe nesie odkaz a tak vás prinúti
zamyslieť sa nielen nad spoločnosťou,
ale predovšetkým nad svojim životom.
Anna Zábojní�ková
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Šport Alica Moravčíková

Inšpiruje ju Oľga Hamadejová
Z Banskej Bystrice pred dvoma rokmi prestúpila do MBK Ružomberok. Na
tunajšej Katolíckej univerzite zároveň začala študovať žurnalistiku. Po skončení
športovej kariéry by chcela byť športovou komentátorkou a redaktorkou.
Alica Moravčíková.

Marcel Vargončík
redaktor

D

vadsaťtriročná Alica Moravčí�ková mala už od
detstva veľké športové predpoklady. Už ako
sedemročná medzi panelákmi naháňala guľaté
čudo. Jej otec sa v mladosti venoval volejbalu, mama
súťažne hrávala basketbal za Banskú Bystricu a už v
prvom roční�ku ju prihlásila do prí�pravky.
„Jej dobrá kamarátka bola na mojej základnej škole
trénerkou, zrejme aj preto vyhral basketbal,“ glosuje
Alica na margo svojej mami.
Rodičia, ktorí� dcéru v športe intenzí�vne podporovali,
určite nečakali, že si už v ôsmich rokoch privodí� neprí�jemne zranenie. Kvôli zlomenine ruky sa prestala
basketbalu naplno venovať. Na palubovku sa vrátila
až po troch rokoch. „Dievčatá v mojom veku už hrávali
ligu, minimálne žiacke súťaže, takže som viac sedela
na lavičke, ako hrala,“ spomí�na Alica.
Keď mala štrnásť rokov, uvažovala, že s basketbalom
definití�vne skončí�. Lenže mama videla v Alici potenciál
a prehovárala ju, aby pokračovala. „Vtedy som jej
povedala, že v dospelosti, keď mi už nebude môcť
rozkazovať, s tým ihneď skončí�m,“ smeje sa. „V osemnástich sa ma opýtala, či trvám na svojom rozhodnutí�,
ale to už boli moje sny a plány spojené s basketbalom.
Z chuti sme sa na tom obe zasmiali.“

Zmluva s MBK Ružomberok
Za Banskú Bystricu Alica hrala pätnásť rokov a prešla
všetkými vekovými kategóriami. Medzitým dospela. V
Bystrici mala rodinné zázemie a neotrasiteľné miesto
v tí�me. Napriek tomu sa na konci roka 2015 rozhodla
prestúpiť do tí�mu MBK Ružomberok – dvojnásobného
ví�ťaza Euroligy a jedenásťnásobného majstra ligy, za
čo čiastočne môže štúdium na vysokej škole.
„Vždy musí�te pri športe myslieť na zadné vrátka,
nikdy totižto neviete, čo sa stane. Rozhodla som sa
teda študovať žurnalistiku v Ružomberku. Ponuka
z MBK prišla pol roka po tom, uprostred sezóny,“
objasnila Alica, ktorá podpí�sala profesionálnu zmluvu
do roku 2020.
Počas doterajší�ch dvoch rokov v ružomberskom tí�me
sa Alica takticky a herne zlepšila. Výborne doskakuje,
agresí�vne napáda, neprí�jemne bráni. „Máme lepšie
zostavené družstvo, a taktiež hráme popri slovenskej
extralige aj Euro Cup, takže si myslí�m, že je to výborné.“
Debut na medzinárodnej scéne
Dvadsaťtriročná basketbalistka absolvovala v
oranžovom drese dve sezóny a v oboch prí�padoch
jej tesne ušlo finále. Nad sily Ružomberčaniek boli v

Mladá basketbalistka by si chcela po ukončení športovej kariéry splniť sen a stať sa komentátorkou.
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foto: Branislav Račko

Šport Alica Moravčíková, Tenis
semifinále play-off Piešťanské Č� ajky. Aj keď vytúžený
titul nezí�skali, náplasťou pre hráčky z Liptova bol
postup do Európskeho pohára žien.
Basketbalistky Ružomberka chýbali v kvalitnej kontinentálnej súťaži tri roky. Pre Alicu Moravčí�kovú je to absolútna európska premiéra. Ž� reb však ružomberskému
tí�mu prisúdil mimoriadne náročnú skupinu, v ktorej sa
ocitol s tureckým Mersinom, ruským Krasnojarskom a
slovenským hegemónom posledných rokov Košicami.
Práve vďaka náročným zápasom si môžu vysokú
Banskobystričanku všimnúť aj v zahraničí�. „Samozrejme, ak by sa možnosť prestupu naskytla, premýšľala
by som nad ňou. Po škole chcem určite s basketbalom
vycestovať a hrať v zahraničí�,“ prezradila.
Inšpiruje ju Oľga Hamadejová
Nechýbalo pritom veľa a všetko mohlo byť úplne ináč.
V roku 2014 Alicu prijali na Univerzitu Mateja Bela
v Banskej Bystrici v študijnom odbore trénerstvo.
Rozhodla sa však, že si dopraje ročnú pauzu. Medzitým
si privodila zranenie a uvedomila si, že popri aktí�vnom
športovaní� nemôže študovať trénerstvo kvôli riziku
ďalšieho zranenia.
Opäť zasiahla mama, ktorá dcére odporučila vyskúšať
inú školu. „Ľudia, ktorí� ma poznajú, vedia, že som
výrečná baba a od toho sa odví�jal aj smer, ktorým som
sa vybrala. Médiá ma vždy fascinovali a spoznávať
ich stále viac a viac ma naozaj baví�. Na začiatku som
pritom naozaj nečakala, že ma táto škola až tak chytí�,“
opisuje Alica svoje štúdium na Katolí�ckej univerzite
v Ružomberku.
Skĺ�biť školu s basketbalom nie je mnohokrát jednoduché. „V škole som veľmi málo kvôli dvojfázovým

tréningom, no všetko sa snaží�m poctivo spraviť. Nie
som človek, ktorý by v akejkoľvek situácii panikáril,
no spojiť šport so školou mi niekedy dáva zabrať.“
Okrem basketbalu tak spoznáva aj mediálne prostredie.
Počas letnej žurnalistickej praxe si vyskúšala prácu v
novinách a rozhlase. Ale netají� sa tým, že sní�va najmä
o práci v televí�zii. „V budúcnosti by som chcela byť
komentátorka, ale taktiež mi je sympatická pozí�cia
redaktorky.“
Jej inšpiráciou je Oľga Hamadejová, bývalá basketbalistka a v súčasnosti moderátorka športového
spravodajstvaRTVS. „Sledujem jej prácu. Po ukončení�
kariéry by som si chcela splniť tento sen a venovať
sa novinárskemu povolaniu naplno,“ dodáva mladá
basketbalistka.

Alica Moravčíková (23)
Dátum narodenia:
5. február 1994
Výška: 189 cm
Pozícia: pivotka
Číslo dresu: 16
Kariéra: všetky kategórie absolvovala v Banskej Bystrici (2001
– 2015), MBK Ružomberok (od
roku 2015)
Úspechy: dvakrát bronz s Ružomberkom v extralige (2015/2016 a 2016/2017), účasť v Eurocupe
(2017/2018)

Keď tenis chutí

Legenda, fenomén, najlepší hráč histórie bieleho športu. Aj takto mnohí odborníci, ale aj
fanúšikovia označujú Švajčiara Rogera Federera. Vo svojom poslednom zápase to opäť raz
potvrdil, keď vyhral ôsmykrát titul v rodnom Bazileji.

M

anžel Slovenky a hrdý otec dvoch párov dvojičiek
sa netají� tým, že aj vo veku 36 rokov ho jeho práca
stále napĺ�ňa a baví�. Dokazujú to nielen peňažné výhry,
ktoré sa počas kariéry vyšplhali na sumu 94,5 milióna
eur a robia z neho najbohatšieho tenistu sveta, ale
hlavne triumfy, ktorých nemá v zbierke málo.
„Maestro“ či „Fedex“, ako ho jeho priaznivci prezývajú,
drží� rekord v počte odohraných zápasov. V doterajšej
kariére sa zastavil na čí�sle 1129 a z toho prehral iba
249-krát. Nemenej dôležité sú aj ví�ťazstvá, keď nad
hlavu zdvihol trofej pre ví�ťaza až 95-krát, z toho 19krát na grandslamových turnajoch takzvanej „veľkej
štvorky“.
Tenis je šport rôznych povrchov, hrá sa na harde
(tvrdom povrchu), antuke (červené rozomleté kúsky
tehiel), no i na tráve. Najznámejší� a najstarší� tenisový
turnaj Wimbledon si Federer podmanil celkovo osemkrát a v nemeckom Halle, tiež na tráve, dokonca zví�ťazil
deväťkrát. Sám prehlásil, že tráva je jeho najobľúbenejší�
povrch, po nej nasleduje hard.
foto: archív Alice Moravčíkovej

Turnaj v rodnom Bazileji je pre Federera obzvlášť
výnimočný, pretože okrem toho, že svoje majstrovstvo
predvádza „doma“ pred publikom, prí�de ho podporiť
aj celá rodina, vrátane rodičov, ktorých účasť je skôr
výnimočná.
Vo októbrovom finále dvojhry v Bazileji si v neľahkom
súboji poradil s „bombardérom“ Argentí�nčanom
Juanom Martí�nom Del Potrom v troch setoch 6:7, 6:4,
6:3 a zdvihol tak nad hlavu spomí�naný ôsmy celkový
triumf z tohto turnaja.
„Snažili sme sa dať do toho všetko. Bol to zápas plný
emócií�. Publikum si to naozaj uží�valo a na konci,
žiaľ, vždy môže byť iba jeden ví�ťaz,“ povedal Roger v
záverečnej reči ako ví�ťaz turnaja.
Spokojnosť bolo cí�tiť najmä v lóži Federera, kde
mu okrem trénera a manželky v stoji tlieskali jeho
najväčší� fanúšikovia – štyri deti. Záverečné slová počas
ceremónie zneli na ich adresu jasne: „Vy ste moja
každodenná motivácia a tenis budem hrať, pokiaľ
budem vládať.“

Ivana Skysľaková
redaktorka
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Žltá (nie) je dobrá

Vedeli ste, že...?

Nikola Marhefková

P

oznáte ten hrejivý pocit, keď môžete
vo všetkých hromadných dopravných
prostriedkoch na to určených bez problémov
použí�vať ISIC? Ja tiež nie.
Sedí�m vo vlaku a neprí�tomne hľadí�m von
oknom. Vankúšikom ukazováka šúcham
drsný povrch zelenej kartičky opotrebovanej tromi rokmi použí�vania. Kdesi medzi
štvrtým prudší�m myknutí�m a mobilizovaní�m
všetkých vnútorných sí�l, aby sa môj žalúdok
nerozpľaštil na oproti sediacej staršej pani,
zachytí�m aj napriek svojej krátkosluchosti
povestné „Pristupovali?“. Vzdialenosť medzi
mnou a klopkajúcimi topánkami sa skracuje,
až mi územčistá postava sprievodcu zaplní�
životný priestor.
„Poprosí�m si študentský lí�stok.“ Podávam
mu svoj identifikačný preukaz. Otočí� ho na
druhú stranu a pozerá naň dlhšie, než je
zvykom. Začí�nam sa cí�tiť menej komfortne.
Š� í�pim komplikácie.
„Č� o je toto za nálepku?“ Zdvihnuté obočie sa
mu temer dotýka plešinky. Prstom opakovane
poklepkáva po novej KU známke, ako keby
môj zjav vzbudzoval dojem, že mi to pre istotu
treba ukázať viackrát. Potlačí�m konfrontačný
povzdych. Namiesto toho sa pustí�m do
zdĺ�havého vysvetľovania, ako tento rok
moja alma mater nezabezpečila bezplatnú
prolongačnú známku a namiesto nej tlačí�
vlastnú s univerzitným logom. Pochybovačný
pohľad mu neschádza z tváre, no prikladá
ISIC k prí�stroju.
Následne vzduch pretne šesťslovný úder:
„Slečna, ale vy nemáte platný preukaz.“

Sebadeštrukčné sklony mávam iba
prí�ležitostne, no teraz prekonávam nutkanie
vyskočiť z vlaku tesne za Š� trbou, len nech sa
vyhnem rozprávaniu ďalšej univerzitnej legendy. Chvatne vyťahujem čerstvé potvrdenie
o návšteve školy, dodávam, ako nám nefungujú terminály a kým sa problém neodstráni,
nie je možné aktivovať čip na ISIC-u. Mávam
pred sprievodcom dokumentom podpí�saným
tetuškami zo študijného, ktorý mi uznáva
štatút študenta aj nárok na zľavu cestovného.
Napäté ticho sa dá naťahovať ako žuvačka.
Až napokon spľasla. „Nemôžem vám to uznať.
Uhradí�te plnú sumu.“ Cí�tim, ako mi naviera
žila na krku. Moje argumenty zaplnia vagón
čí�slo tri v tejto ohyzdnej železnej konštrukcii,
ktorú nazývať „vlak“ je nemiestnym lichotení�m. Neúspešne.
Niekoľko spolucestujúcich nás so záujmom
sleduje, až mám sto chutí� sa ich opýtať, či im
ponúknem pukance a kolu. A hoci vo formálnej komunikácii nepouží�vam zvulgarizované
označenia ženských a mužských anatomických častí�, moja ufrflaná verzia posiela v
mysli všetkých a všetko jednosmerne do
ženského pohlavného orgánu.
Sfučaná na celý svet, no najmä na kompetentných za nefunkčné terminály, s odľahčenou
peňaženkou, stratou sebakontroly a súdnosti
a nevyžiadanou pozornosťou spolucestujúcich, aj naďalej okupujem svoje sedadlo.
Po zvyšok cesty si projektujem svoju zlosť a
bezmocnosť na skupinku žltých terminálov
v univerzitnej knižnici.

- Tvorca Simpsonovcov vypustil v roku 2000
„prorocký vtip“, že Donald Trump bude zvolený za
prezidenta USA. Stalo sa tak v epizóde s názvom
„Bart to the Future“. Na otázku, ako Dan Graney
dospel k tejto myšlienke, povedal: „Meno Donald
Trump bolo tou najabsurdnejšou možnosťou
na post prezidenta, akú som bol vtedy ochotný
pripustiť. A stále si za tým stojí.“ Kto by povedal,
že sa to o 16 rokov stane skutočnosťou.
- Známy fastfoodový reťazec Burger King chce v
Rusku zakázať premietanie hororu IT. Dôvod je
jednoduchý. Tvrdia totiž, že horor IT propaguje
klauna Pennywisea ako konkurenciu, a to reťazec
McDonald.
- Hurikán vydá za 10 minút svojho vyčíňania
viac energie než všetky atómové bomby na
svete dohromady.
- V Číne spotrebujú ročne 45 miliárd drevených
paličiek na jedenie, kvôli čomu musia vyrúbať
25 miliónov stromov.
- Celý povrch planéty Pluto by presne zapasoval
do obrysov Ruska.
- Najdlhší film, Liečba Nespavosti (1987), trvá
87 hodín.
- Najznámejšie slovo na planéte je OK, druhé
je Coca-cola.
- Na Aljaške je dovolené zastreliť medveďa. Je
tam však kriminálnym zločinom, keď zobudíte
medveďa fotografovaním.
- Priemerná ceruzka je schopná nakresliť čiaru
dlhú 50 km.
(is)

Vylúšti ma
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Vyber si správne.

Klišé je, keď povieme, že
každá žena krásna je.

(Auschwitz-Birkenau)
„Holokaust nie je len história,
ale aj varovanie.“ – Timothy
Snyder

