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Každému človeku niečo chýba, a svetu chýba množstvo vecí. Je úžasné, keď 
si môžete sadnúť, premyslieť si, čo chýba vám a ďalšou činnosťou to doplniť. 
My sme prišli na to, že nám často chýbajú detaily – hoci podstatné. Odpovede 
na nikdy nekončiace otázky a navyše aj správne položené otázky. Chýbali 
nám poctivé a zmysluplné správy, dobrá žurnalistika, tvorivý, ale vierohodný 
prístup k písaniu. Veľa pokusov o niečo podobné už bolo a toto je ďalší z nich. 
DETAIL má však ambíciu byť viac než len pokusom. Túži sa stať tým podstat-
ným detailom, ktorý vytvára mostík medzi otázkami a odpoveďami, ktorý 
funguje ako vodidlo v bludisku informácií. 
DETAIL sa opiera o slovo, ale aj o obraz. Snaží sa byť filtrom, ktorý vypúšťa 
slová, ktoré nemajú patričný význam, nenachádzajú adekvátne uplatnenie. 
Čo iné dnes potrebuje dobrý časopis, ak nie kvalitné fotografie, šikovných 
autorov a priamočiare riešenia? 

Deta   li           -y sú dôležité

i Eva Ježovičová

Ročník I., Vychádza vždy v utorok.
Redaktorský tím: Zuzana Karabínošová, Eva Kubániová, Ján Kuciak, Veronika Slezáková.
Šéfredaktorka: Eva Ježovičová.
Fotografie: Veronika Slezáková, Eva Kubániová.
Grafická úprava: Ján Kuciak.
Vydáva Vydavateľstvo UKF, B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra
Kontakt: casopis@detail.sk
Evidenčné číslo EV 8338/20
Tlačená verzia ISSN 0991-7209
Online verzia ISSN 9236-261X
www.detail.sk

i NFORMUJEME 4-5

i NTERPRETUJEME 6-9

i NŠPIRUJEME 10-15

i NFORMUJEME kultúrne 16

i NŠPIRUJEME kultúrne 17

i NTERVIEW 18-21

i MAGE 22-23

i LUSTRUJEME 24-27

i NOVUJEME 28-29

i MPROVIZUJEME 30-31

OBSAH

DETAIL TÝŽDŇA
Kim Čong-Una veľmoci sfúknu ľahko. 
Ak budú chcieť

NEFORMÁLNE AKTÍVNI
Trošku sme vyrástli z predstavy, že v 
Hideparku budeme robiť párty

ROZHOVOR
Andrej Palacko: Som občan planéty

REPORTÁŽ
Francúzsko: Rovnaká trikolóra, rôzne 
mentality

Z domova
Zo sveta

Kto má tanky v Kórei

Hidepark
Zelená Zebra
Fórum mladých

Z kultúry

Program akcií

Fotoreportér Andrej Palacko

Recenzie na knihu, film a divadelné 
predstavenie

Reportáž z Francúzska

Globálne otepľovanie a Hodina 
Zeme

História hokeja
Čo prinesie ďalší Detail

3

6 10

18 24



i NFORMUJEME Z DOMOVA

Infoservis
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR 
za SDKÚ-DS Lucia Žitňanská žiada 
prezidenta Ivana Gašparoviča, aby 
nepodpísal novelu zákona o organ-
izácii Ústavného súdu SR, ktorú sch-
válil parlament 30. apríla, a aby ju 
vrátil NR SR na opätovné preroko-
vanie.

Ukázalo sa, že za firmou v Horných 
Plachtinciach sú nominanti SDKÚ, 
KDH a jedna osoba bola chvíľu aj 
členom Novej väčšiny. Vyhlásil to 
RobertKaliňák (Smer-SD) v diskus-
nej relácii televízie Markíza Na telo 
na margo kauzy Regionálnej ob-
starávacej agentúry, ktorá v mene 
štátnych a samosprávnych organ-
izácií rozbehla tender v hodnote 130 
miliónov eur.

Učitelia a ďalší zamestnanci škôl dajú 
v utorok (7. 5.) vláde a parlamentu 
znova najavo svoju nespokojnosť 
s financovaním školstva v ďalšom 
štrajkovom zhromaždení na bratis-
lavskom Námestí slobody pred Úra-
dom vlády SR.

Poslanci NR SR zo strany Most-Híd 
chcú vyriešiť problém s označovaním 
železničných staníc a zastávok v 
obciach v jazyku menšín, ktorému 
podľa ich slov bárni nesúlad v zákon-
och.

Prezident SR Ivan Gašparovič zatiaľ 
nedostal návrh na vymenovanie Lu-
cie Kurilovskej za rektorku bratis-
lavskej policajnej akadémie, hoci 
škola je bez riadneho rektora od leta 
2012, keď na jej čele pre korupčnú 
kauzu skončil Václav K.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
(ŠÚKL) vydal vlani 596 rozhodnutí 
o registrácii nového lieku na Slov-
ensku, pričom najviac liekov bolo 
z oblasti liečby ochorení kardio-
vaskulárneho systému a centrálneho 
nervového systému.

Opoziční poslanci podali návrh na 
zvolanie mimoriadneho rokovania 
školského parlamentného výboru, 
ktorý by sa mal uskutočniť v utorok 
(7.5.) poobede.

Najprajnejším regiónom pre 
živnostníkov a mikropodnikateľov 
s obratom maximálne milión eur 
ročne prekvapivo nie je Bratislava, 
ale Nitriansky kraj nasledovaný 
Žilinským.

Z prečinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držanie 
a obchodovanie s nimi obvinil polica-
jný vyšetrovateľ 24-ročného Miloša z 
Michaloviec, ktorý podľa polície od 
februára do mája v Michalovciach 
predával doposiaľ nestotožneným 
osobám marihuanu.

Spotrebiteľské ceny pohonných 
látok v 17. týždni 2013 v porovnaní 
s cenami v 16. týždni zaznamenali 
pokles.

Bratislava 4. mája - Slovenská národná strana (SNS) žiada zmenu mechanizmu voľby generálne-
ho prokurátora. Reaguje tak na prieťahy okolo nevymenovania generálneho prokurátora Jozefa 
Čentéša a účelovú novelu zákona o rozhodovaní Ústavného súdu SR, ktorá umožní vymenovať gen-
erálneho prokurátora so straníckou nálepkou. Pre TASR to uviedol predseda SNS Andrej Danko.

“Generálna prokuratúra má byť nezávislá inštitúcia, ktorá musí dbať nad zákonnosťou. Podľa prijatej 
novely zákona o rozhodovaní Ústavného súdu bude generálny prokurátor ako nezávislá odborná autori-
ta strážiaca zákonnosť v našej krajine ďalších šesť rokov len ilúziou,” vyhlásil. Dodal, že vzhľadom na 
históriu kauzy ohľadom tejto voľby, za dôsledky tohto stavu v budúcnosti ponesú zodpovednosť všetky 
parlamentné politické strany.

Podľa SNS je riešením mechanizmus “stavovských” nominácií a voľba dvojtretinovou väčšinou v Národnej 
rade SR. 

Nové vedenie SNS ako reprezentant mimoparlamentného politického subjektu podľa Danka už niekoľko 
mesiacov vyzýva parlamentné strany, aby mechanizmus voľby generálneho prokurátora, alebo aspoň jeho 
nominácie, preniesli z parlamentných kuloárov a straníckych centrál medzi odbornú verejnosť a najmä 
medzi stavovskú reprezentáciu.

Ďalším riešením je podľa SNS novelizácia príslušnej legislatívy a úprava kvóra na zvolenie generálneho 
prokurátora dvojtretinovou väčšinou v parlamente. Podľa SNS by to pomohlo aspoň čiastočne navrátiť 
dôveryhodnosť inštitútu Generálnej prokuratúry SR v očiach verejnosti a oslobodilo by to novozvoleného 
generálneho prokurátora od tzv. “vďačnosti” jednej zo straníckych centrál. “Zároveň by mu to uvoľnilo 
ruky na nezávislú službu verejnosti a národu,” uzatvára Danko.

SÚDY: V procese s exnámestníkom SPF 
predložila prokuratúra nový dôkaz
Bratislava 6. mája – Nedodržanie interných predpisov 
nie je trestným činom. Myslí si to obvinený bývalý 
námestník Slovenského pozemkového fondu (SPF) 
Branislav B. (42), ktorý je na Okresnom súde Bratisla-
va 1 obžalovaný zo zneužívania právomocí verejného 
činiteľa. Na pondelkové pojednávanie neprišiel a aj 
ďalšie prebehnú bez jeho prítomnosti. Podľa jeho 
obhajcu príde až na posledné pojednávanie.

“Nikde v Európskej únii nie je možné považovať 
porušenie interného predpisu za zneužitie právomoci 
verejného činiteľa,” povedal Branislav B. na výslu-
chu v marci 2008. Viac vypovedať odmietol napriek 
tomu, že necelý týždeň predtým policajtom tvrdil, že 
bude vypovedať, ale musí si z Prahy vyzdvihnúť do-
kumenty, ktoré by ozrejmili podstatu jeho obhajoby. 
Na polícii uviedol, že svoje obvinenie v kauze Veľký 
Slavkov považuje za politickú hru s cieľom očierniť 
jeho meno a ĽS-HZDS, ktorá ho do SPF nominovala.

Tretím súperom našich na MS 2013 bolo 
Nemecko
Helsinky 6. mája (Detail) – V pondelok poobede sa 
slovenský tím hokejistov postavil proti nemeck-
ému súperovi. Hoci  úvod zápasu im nevyšiel, v 
tretej tretine otočili skóre aj vďaka dvom gólom 
Tomáša Záborského. Napokon slovenskí hoke-
joví reprezentanti vyhrali nad Nemeckom 3:2 a 
spravili tak dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.

V predošlýchdvoch dueloch Slováci získali tri 
body. V prvom stretnutí zdolali Francúzsko jas-
ne 6:2, no v druhom po dobrom výkone podľahli 
domácemu Fínsku 0:2. Tréner bol napriek smo-
liarskej prehre s hrou spokojný a prial si, aby sa 
jeho zverenci aj v ďalších dueloch prezentovali v 
podobnom duchu. “Musíme stavať na hre, ktorú 
sme hrali v dvoch úvodných zápasoch. Predvád-
zali sme výborný hokej a dá sa povedať, že proti 
Fínom skoro bez chýb. Myslím si, že v mužstve je 
zdravý duch a chlapci ukazujú, že chcú postúpiť 
ďalej,” povedal Vůjtek.

SNS: Stranícky generálny prokurátor je pre Slovensko hrozba

Slovenskí fanúšikovia prichádzajú na zápas B-skupiny Slovensko-Nemecko na hokejových ma-
jstrovstvách v Helsinkách.



i NFORMUJEMEZO SVETA

Bejrút 5. mája - Po izraelských náletoch na susednú Sýriu, ktorých cieľom boli zbrane 
určené pravdepodobne pre libanonských militantov z hnutia Hizballáh, rozmiestnili dnes 
ozbrojené sily židovského štátu na severe krajiny obranné raketové systémy.

Armáda vo svojom vyhlásení uvádza, že v rámci “zhodnotenia momentálnej situácie” presunula 
dve batérie mobilného systému protivzdušnej obrany Železná kupola.

K tomuto kroku pristúpila armáda niekoľko hodín po tom, čo Izrael uskutočnil vojenskú akciu, 
opísanú jedným zo spravodajských agentov ako nálet na Damask, ktorého cieľom bola zásielka 
v Iráne vyrobených rakiet, určená pre Hizballáh.

Išlo už o tretí izraelský letecký útok v priebehu posledných troch dní. Vystupňovaná vojenská 
aktivita Izraela zvýšila napätie medzi židovským štátom a Sýriou, Hizballáhom i Teheránom - 
ochrancom tejto šiitskej politickej a militantnej organizácie. 

Irán v nedeľu prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Ramína Mehmanparasta 
izraelský útok na Sýriu odsúdil. Podľa jeho slov ide o súčasť “vykalkulovaného” úsilia Izraela o 
vytvorenie nestability a neistoty v regióne. Mehmanparast zároveň vyzval krajiny v oblasti, aby 
sa postavili tomuto “prepadu” - ako nazval izraelské letecké akcie.  Iránsky minister obrany 
Ahmad Vahídí následne pre tlačovú agentúru ISNA vyhlásil, že Izrael pred útokom “dostal ze-
lenú od Spojených štátov”. 

Už v súvislosti s piatkovým úderom izraelského letectva na Sýriu prezident USA Barack Obama 
uviedol, že právo komentovať udalosť prenecháva izraelskej vláde. Zopakoval svoj názor, že 
Izraelčania majú právo zabrániť presunom sofistikovaných zbraní pre organizácie, akou je aj 
militantné šiitské hnutie Hizballáh. USA považujú Hizballáh za teroristickú organizáciu. Na 
nedeľný nálet Washington zatiaľ nereagoval.

Predseda Ligy arabských štátov (LAŠ) Nabílal-Arabí varoval, že nálety izraelských lietadiel na 
Sýriu budú mať pre región vážne dôsledky.

“Je to do očí bijúca agresivita a porušenie suverenity arabského štátu..., ktoré môže mať 
vážne dôsledky na bezpečnosť a stabilitu regiónu,” vyhlásil Arabí.

Sýrske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry AP v nedeľu v liste zaslanom OSN a 
Bezpečnostnej rade OSN uviedlo, že “izraelská agresia” spôsobila smrť a zranenia množstvu 
ľudí a “spôsobila rozsiahle ničenie”.

Infoservis
BRUSEL - Jednu obeť a 33 zranených si 
vyžiadala explózia troch vykoľajených vagónov 
nákladného vlaku s chemikáliami, ku ktorej 
došlo v noci na sobotu pri belgickom meste 
Gent. 

KÁHIRA/MOSKVA/ATÉNY - Pravoslávni veriaci v 
nedeľu 5.5.oslávili svoj najvýznamnejší sviatok 
- Kristovo vzkriesenie.

WASHINGTON - Pokus lietadla na solárny po-
hon s názvom SolarImpulse o prelet Ameriky zo 
San Francisca do Phoenixu v štáte Arizona bez 
použitia paliva trval 18 hodín a 18 minút.

DAR ES SALAAM  - Najmenej jednu obeť a 57 
zranených si dnes vyžiadal bombový útok na 
nový katolícky chrám v  meste Arusha na severe 
Tanzánie.

ANKARA - Skupina Sýrčanov zaútočila vo 
štvrtok (2.5.) na tureckú hraničnú políciu, pod-
pálila strážne búdky a spustila streľbu smerom 
na Turecko po tom, ako jej odmietli povoliť 
vstup do krajiny. Najmenej sedem ľudí utrpelo 
zranenia.

PRAHA - Vo veku 49 rokov zomrel dlhoročný 
bubeník skupiny Olympic Milan Peroutka.

SOUL - Severná Kórea odsúdila Američana, 
ktorého zadržiava takmer šesť mesiacov, na 15 
rokov nútenej práce za zločiny proti štátu.

BAGDAD - Šesť obetí a 25 zranených si vyžiadali 
v piatok dva výbuchy, ktorých cieľom boli veri-
aci vychádzajúci z mešity v dvoch bagdadských 
štvrtiach.

LOS ANGELES - Viac než 1000 hasičov bojo-
valo zo soboty na nedeľu pri tridsaťstupňových 
horúčavách a silnom vetri s lesnými požiarmi 
v južnej Kalifornii. Napriek veľkému nasadeniu 
bolo aj deň po ich vypuknutí ohrozených vyše 
4000 obydlí.

WASHINGTON - Americké ministerstvo pre vnú-
tornú bezpečnosť nariadilo pohraničnej stráži, 
aby začala s plošným preverovaním platnosti 
študentských víz ako reakcia na Bostonský at-
entát.

Islamskí aktivisti v Bangladéši žiadajú trest smrti za rúhanie 
Dháka 5. mája - Tisícky radikálnych islamských aktivistov zablokovali v nedeľu v 
Bangladéši cesty a odrezali tak hlavné mesto Dháka od zvyšku krajiny, demonštrujúc 
svoju požiadavku, aby vláda prijala zákon, podľa ktorého by sa malo rúhanie trestať 
smrťou.
Vláda tohto prevažne moslimského štátu v južnej Ázii však so zavedením legislatívy podobného 
druhu nesúhlasí a tvrdí, že sa riadi sekulárnymi liberálnymi zákonmi.

Protest v bangladéšskej metropole zorganizovala novovzniknutá skupina s názvom 
Hefadžateislám. Na priebeh akcie dohliadali tisícky policajtov, neboli však zaznamenané nijaké 
výraznejšie násilnosti, píše agentúra AP.

Demonštranti takisto požadujú zavedenie povinnej náboženskej výchovy a skoncovanie s - 
podľa nich - “protiislamskými” zásadami rodovej rovnosti medzi mužom a ženou.

Bangladéšska premiérka HasínaVadžídová ešte v piatok uviedla, že existujúce zákony sú 
dostatočnou zárukou na ochranu náboženstva. “Avšak v mene islamu, náboženstva mieru, ne-
dovolíme nijaký chaos,” zdôraznila.    

Tisíce Francúzov v Paríži kritizovali Hol-
landovu politiku a úsporné opatrenia 
Paríž 5. mája - Tisíce nespokojných Francú-
zov vyšli v nedeľu do ulíc Paríža, aby 
protestovali proti politike súčasnej vlády, 
kritizovali jej úsporné opatrenia a žiadali 
skoncovať s monarchistickým štýlom vlád-
nutia. Pochod sa konal pri príležitosti 
prvého výročia nástupu Francoisa Hollanda 
do úradu hlavy štátu.
Protestný pochod z Námestia Bastily organi-
zoval Ľavicový front, ktorého líder Jean-Luc-
Mélenchon pred zhromaždeným davom okrem 
iného povedal, že vnucovanie úsporných opa-
trení národom Európy ich vládami, “aj keď 
je jasné, že dlh nikdy nebude splatený, je 
zbytočné, kruté a sadistické”. 

Mélenchonova Ľavicová strana, ktorá je 
spoločne s komunistickou stranou lídrom zosku-
penia Ľavicový front, tvrdí, že na nedeľnom 
“pochode občanov” sa zúčastnilo asi 180.000 
ľudí. Francúzske médiá ich počet odhadovali na 
niekoľko desiatok tisíc.

“On je jednou z príčin krízy. Tak ako aj Mer-
kelová a ďalší európski lídri, ktorí si zvolili ces-
tu úsporných opatrení,” uviedol Mélenchon pre 
víkendové vydanie denníka LeParisien.
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Žena v Bangladéši plače po tom, čo identifikovala telo svojej dcéry, ktorá za-
hynula v troskách zrútenej fabriky. 

IZRAEL A BATÉRIE RAKETOVÉHO SYSTÉMU ŽELEZNÁ KUPOLA

Tretím súperom našich na MS 2013 bolo 
Nemecko
Helsinky 6. mája (Detail) – V pondelok poobede sa 
slovenský tím hokejistov postavil proti nemeck-
ému súperovi. Hoci  úvod zápasu im nevyšiel, v 
tretej tretine otočili skóre aj vďaka dvom gólom 
Tomáša Záborského. Napokon slovenskí hoke-
joví reprezentanti vyhrali nad Nemeckom 3:2 a 
spravili tak dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.

V predošlýchdvoch dueloch Slováci získali tri 
body. V prvom stretnutí zdolali Francúzsko jas-
ne 6:2, no v druhom po dobrom výkone podľahli 
domácemu Fínsku 0:2. Tréner bol napriek smo-
liarskej prehre s hrou spokojný a prial si, aby sa 
jeho zverenci aj v ďalších dueloch prezentovali v 
podobnom duchu. “Musíme stavať na hre, ktorú 
sme hrali v dvoch úvodných zápasoch. Predvád-
zali sme výborný hokej a dá sa povedať, že proti 
Fínom skoro bez chýb. Myslím si, že v mužstve je 
zdravý duch a chlapci ukazujú, že chcú postúpiť 
ďalej,” povedal Vůjtek.
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Kto má tanky v Kórei
Kim Čong-Una veľmoci sfúknu ľahko. Ak budú chcieť

V priebehu druhej svetovej vojny obsadilo Kórejský polostrov Japonsko a spojenci sa dohod-
li, že po jeho porážke bude táto krajina spravovaná všetkými víťaznými spojencami súčasne.
Situácia sa skomplikovala, keď Japonsko Američanom dlho nekapitulovalo, a tak začalo ZSSR 
„oslobodzovať“ Kórejský polostrov od severu. V tom čase už naplno horela rivalita medzi 
dvoma centrami neskoršieho bipolárneho sveta a ani jeden nechcel ustúpiť.
USA sa so ZSSR napokon dohodli. Kórejský polostrov si rozdelili 38. rovnobežkou na severnú 
časť, kde sa začal budovať komunistický režim a juh, kde bol nový štát budovaný na princípe 
kapitalizmu.
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foto: tasr/AP

BEZ OHĽADU NA TO, KTO JE KIM ČONG-UN A ČO SLEDUJE SVOJOU POLITIK-
OU A AGRESÍVNOU RÉTORIKOU, ĽAHKO HO ZATIENI INÝ PARADOX. TÝM JE 
SITUÁCIA, KEĎ MIER A POKOJ V REGIÓNE ZABEZPEČUJE BÝVALÝ DOBYVATEĽ.
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CHRONOLÓGIA KONFLIKTU

Politicky píše:

Ján Kuciak

 Oáza slobody slova
To, že sa niekde o vojne hovorí, nikdy 
nezaručuje, že tam k vojne dôjde. 
Na čo sa však oplatí vziať jed (alebo 
iné omamné látky) je, že vždy na-
pokon nejaká vojna bude. My ľudia 
sme už takí. Chutí nám moc, vonia 
krv a opájame sa bezohľadnosťou. 
A že mená dnešných bláznov (Kim, 
Bush, Putin,...) sa dnes ani trošku 
nepodobajú tým našim, je skôr die-
lo náhody ako vyústenie nevyhnut-
ného dejinného smerovania.

My nemáme radi náhodu. Desí nás, 
keď máme pocit, že na nás vplýva 
niečo, čo nevieme obsiahnuť. Strán-
ime sa, hľadáme únik. A možno celá 
moc je len mocou nepoznaného.

Juh a Sever sú dva štáty jedného 
národa, ktorý si zaslúži na prvom 
mieste našu ľútosť a pomoc. Do jej 
dnešnej situácie ju vmanévrovali 
iné veľmoci a to, čo  sa v nej deje 
teraz, tiež nevzniklo samé od seba, 
vo vákuu. Celá civilizácia alebo 
minimálne celá západná spoločnosť 
by mala byť nápomocná riešeniu 
Kórejskej krízy. Lebo je v nej geo-
politika. A tá svoju moc legitimizuje 
svetovplyvom.
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Čo to znamenalo pre Kóreu?
Po prvé, ich národ a ich štát bol ume-
lo (rovnobežkou) rozdelený na dve 
časti, ktoré mali už vo svojom DNA 
vpísané prvky vzájomného odporu. 
Po druhé, takto rozdelená krajina sa stala 
symbolom súperenia oboch strán studenej 
vojny a tak kórejský národ pociťoval každú 
stránku sporu. Po tretie, dohoda z konca 
svetovej vojny národ rozdelila minimálne na 
viac ako polstoročie a je aj jedným z dôvo-
dov, prečo sa situácia na severe polostrova 
dostala do situácie, v akej je dnes. Kórejská 
vojna sa prímerím prerušila v roku 1953. 
Napätie, ktoré dnes v oblasti panuje je preto 
aj symbolické. Od uzavretia prímeria totiž 
uplynulo práve šesťdesiat rokov. Navyše, 
napätosť celej situácie nemožno vnímať iba 
ako lokálny konflikt.

Záujmy veľmocí 
Naopak, je dôležité sa bližšie pozrieť 
na to, aké vzťahy a najmä aké záu-
jmy v ňom sledujú a budú obhajovať 
dvaja geopoliticky najsilnejší hráči.
Pozícia USA je zrejmá. Vojensky určite 
najsilnejšia mocnosť sveta obhajuje svoje 
pozície. Izolovanosť a tým aj exponovanosť 
situácie Severu versus úspešná demokracia 
Juhu je štítok, ktorý odkazuje na víťazstvo 
USA v studenej vojne. 
USA so svojimi vojenskými základňami v ob-
lasti v skutočnosti nemá jasnú prevahu iba 
nad Kórejským polostrovom, ale kontroluje 
do značnej miery aj chovanie Číny a Japon-
ska.

Čínska dilema
A práve Čína je krajinou, ktorej význam v 
konflikte je síce mediálne marginalizovaný, 
ale veľmi podstatný. Čína má totiž na režim 
Kim Čong-una najväčší vplyv a tiež páky. 
Lenže s nimi musí byť veľmi opatrná. 
Na jednej strane je ekonomicky absolútne 
previazaná so západom, špeciálne so Spo-
jenými štátmi, ku ktorým sa tvári priateľsky, 
na druhej strane, čo sa týka charak-
teru moci v štáte a systému riadenia, má 
Čína stále oveľa bližšie k autoritárskemu 
režimu Severu.

Čínsky systém má bližšie ku KĽDR
Osobitnú pozornosť musí potom nová veľmoc 
venovať pohybom v správaní sa verejnosti. 
Keby totiž Čína hocijako umožnila pád Ki-
movho režimu, prípadne ho ešte podporila 
riskuje, že následné občianske nepokoje sa 
prirodzene prenesú cez hranice, a Čínsky 
režim bude čeliť nebezpečnej opozícii, ktorý 
dnes nedemokraticky umlčiava.
Akokoľvek sa bude napätie na východe 
vyvíjať, netreba sa tváriť, že sa nás netýka. 
Za súčasných podmienok sa týka každého a 
vôbec nemožno očakávať, že hocijaký kom-
promis medzi mocnými bude mať v prvom 
rade na zreteli dobro obyvateľov Kórejského 
polostrova.
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SEVER VS. JUH
Z oficiálnych štatistík (uvedené v grafe nižšie) je pre vývoj konfliktu určujúcich 
niekoľko nespochybniteľných faktov. Jedným z nich je veľkosť populácie. Južná 
Kórea v nej má jednoznačne navrch. Má totiž dvakrát viac obyvateľov ako ich 
komunistický rival. To sa prejavuje na národnej produkcii a tú ukazuje celková 
veľkosť HDP.

Pritom ukazovateľ hrubého domáceho produktu neprezieravo prepočítaný na 
obyvateľa, tento rozdiel umocňuje. HDP Severnej Kórey bolo za rok 2011 1 800 
dolárov, Južnej 32 400 dolárov.  Keď tieto čísla aplikujeme na celkový počet 
obyvateľov oboch krajín, rozdiel medzi oboma narastie. HDP Južnej Kórey dosa-
huje 1 620 miliárd dolárov oproti 45 miliardám dolárov Severu. Teda ročná 
produkcia juhu je 36-násobne vyššia.

Počtom aktívnych vojakov prevyšuje Severná Kórea Južnú približne dvojnásobne. 
Tento údaj, čo sa bezprostredného vojnového ohrozenia týka, pôsobí ohromu-
júco. Je však potrebné uvedomiť si, čo to znamená v praxi. Aktívni vojaci sú v 
prvom rade ekonomicky nároční - na spotrebu potravín (obzvlášť citeľný je tento 
problém v KĽDR), na šatstvo, ubytovanie a podobne. Pozrime sa na vojenskú 
pripravenosť cez finančné náklady: KĽDR dala na vojnové výdavky v roku 2008 
približne 10 miliárd dolárov (22,3% HDP). Južná Kórea 45,4 miliardy dolárov 
(2,8% HDP!). Južná Kórea teda investovala do podstatne menšej armády pod-
statne viac (vyše štvornásobok) peňazí. A tento rozdiel sa pravdepodobne prejaví 
v kľúčovej – technologickej oblasti vedenia vojny. 

Ďalším aspektom výdavkov na zbrojenie je aj ich dopad na štátny rozpočet. Podľa 
uvedeného totiž KĽDR investuje do armády takmer štvrtinu hodnoty všetkých vy-
produkovaných tovarov a služieb v zemi. Tieto peniaze potom logicky chýbajú v 
oblastiach ako infraštruktúra, energetika a podobne. i Ján Kuciak
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„Trošku sme vyrástli z predstavy, že 
v Hideparku budeme robiť party.“

Marek „Atlas“ Hattas

foto: Detail/Veronika Slezáková
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Partia kamarátov si jedného dňa v roku 
2009 uvedomila, že je smutné, keď takí 
aktívni ľudia nedokážu vo svojom meste 
nič urobiť. „Prvotný impulz bol, že v Ni-
tre pre nás v lete neexistovala žiadna 
kultúra,“ vysvetľuje Atlas. Chalani si 
najprv prenajali pozemok, na ktorom 
bola pôvodne skládka odpadu a začali 
od piky. 

Aktivisti vo voľnom čase
Z neformálneho združenia, ktoré sa 
medzi sebou označovalo ako Triptych 
a za ktorým stojí asi 10 ľudí rôzneho 
povolania postupne vznikla skupina, 
ktorá sa dnes stretáva každú sobotu 
počas celého roka. „Každý má normál-
nu robotu – sú medzi nami doktorandi, 
učitelia, stavebníci, ja som napr. pro-
gramátor. Ľudia, ktorí majú ešte dosta-
tok času a chuti robiť niečo vo svojom 
voľnom čase.“

Z krčmy do barokovej záhrady
Tento rok rozbiehajú projekt komunit-
nej záhrady GardinoSekreto inšpirovaný 
barokovými záhradami, aké kedysi 
vlastnila šľachta. Táto záhrada však 
bude otvorená pre ľudí tak ako je ot-
vorený celý Hidepark. V roku 2011 Hide-
park verejne oslovil aktívnych ľudí, ktorí 
by tu mali záujem niečo robiť. Neozval 
sa nik. Dnes je kalendár kultúrneho 
centra plný až do septembra. „Máme 
pravidlo, že robíme veci, ktoré sa nikde 
inde v meste robiť nedajú. Chceme mať 
kultúru, šport, ekológiu a ľudí, ktorých 
to zaujíma,“ dodáva Atlas. 

„Bola jeseň, sedeli sme na priváte a hodnotili sme, čo sme urobili za minulý rok. Vysvitlo, že okrem 
účasti na festivale Pohoda sme prakticky celý rok presedeli v krčme Pod agátmi,“ tak začína príbeh 
nitrianskeho kultúrneho centra Hidepark slovami jedného zo zakladateľov Mareka „Atlas“ Hattasa.

i Eva Ježovičová
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Minulý rok zmenili štatút z neformál-
nej skupiny na občianske združenie. 
„Nabralo to na vážnosti, máme už 
aj právne povinnosti a neznalosť 
zákona neospravedlňuje, darmo, že 
sme študenti,“ vysvetľuje Lenka s ús-
mevom. Človeka pri prvom kontakte so 
Zelenou zebrou zaujme najmä pôvod 
tohto názvu. „Vzniklo to z jednej 
básne, ktorú napísala Barbora Mlejová. 
Zelená zebra sa nám páčila, až neskôr 
sme pridali slogan Prejdite na zelenú k 
umeniu.“

Veľa aktivít, málo publika
Zebry pracujú predovšetkým na tom, 
aby začínajúci umelci alebo akokoľvek 
aktívni mladí ľudia dostali priestor na 

sebaprezentáciu. „V Nitre je strašne 
veľa ľudí, ktorí chcú niečo robiť, nie 
sú to len študenti, ale aj ľudia, ktorí 
tu žijú a podnikajú.“ Problémom na 
druhej strane býva nedostatok publi-
ka. „Na Filmonádu minulý rok prišlo 15 
ľudí, polovica z toho boli organizátori. 
Vymyslel sa úžasný program, prišiel 
hosť z Bratislavy, ale diváci žiadni, 
bola to škoda.“ 

Nitrianske letá sú tiché
Zebra, podobne ako chalani z Hide-
parku vidí problém s kultúrou hlavne 
v letnom období. „Kupecká ulica 
s námestím sú v lete, keď tu nie 
sú študenti, mŕtve. Pritom, keď sa 
dokáže 500 ľudí cez víkendy nahrnúť 

do nákupných centier, nechápem, 
prečo nejdú na námestie, na kávu, 
na zmrzlinu...“ Lenka hovorí o tom, 
že na akciách väčšinou vídať tie isté 
tváre. Akoby sa o kultúru zaujímal len 
úzky okruh ľudí. „Strašne mi chýba, 
že na akcie nechodia stredoškoláci, 
ale to chceme podchytiť.“ Zebrina 
činnosť má široký záber. Okrem výstav, 
čítačiek a koncertov organizuje napr. 
diskusie s aktívnymi ľuďmi na tému ich 
začiatkov (Ako som  začal/a) či večery 
originálnej vegánskej a vegetariánskej 
gastronómie Trafovegabarter. „Ľudia si 
nás niekedy aj kvôli nášmu názvu mýlia 
s Greenpeacom,“ smeje sa Lenka.

Začínali 
ako neformálna 
skupina pozostávajúca 
zo štyroch študentov (Ľuboš 
Lehotský, Slávka Gašperová, Barbora 
Mlejová, Eva Sjekelová), ktorí sa stretli v 
Nitre. „Prišli na vysokú školu a zistili, že kultúr-
ny život v Nitre okrem divadla a filmového klubu prak-
ticky neexistuje. Rozhodli sa, že niečo založia, aby sa po škole 
nenudili,“ hovorí o dôvodoch, pre ktoré vznikla Zelená zebra, ďalšia 
z jej členiek, Lenka Mareková.

ZELENÁ ZEBRA

i Eva Ježovičová
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ZELENÁ ZEBRA

foto: Detail/Veronika SlezákováEva Ježovičová
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Fórum sa od svojho vzniku v roku 2010 snaží vytvárať akúsi alternatívu trávenia 
voľného času v študentskom meste Nitra. Vzniklo pod záštitou mesta na pod-
net mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o podobnú inštitúciu. Centrum, ktoré 
sa spočiatku len pomaly rozbiehalo, dnes ponúka bohaté spektrum rôznych 
voľnočasových aktivít.

FÓRUM MLADÝCH
„Komunita okolo fóra mladých je veľká“

14
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Ponuka kurzov sa stále vyvíja a hoci 
už dnes je program plný prakticky od 
pondelka do nedele, prevádzkovatelia 
fóra pripravujú ďalšie nové aktivity. 
„Zaoberám sa dramaturgiou a všímam 
si ľudí. Cez facebook sa ich pýtam, čo 
by ich zaujímalo, mnohí sem chodia aj 
s ponukami na aktivity. My si k tomu 
potom sadneme a analyzujeme, čo by 
z toho mohlo byť. Väčšinou každému 
dobrému nápadu dáme šancu,“ hovorí 
Dalibor Daňko, jeden z troch pracovník-
ov fóra a zároveň lektor rockovej školy.
Ďalší z prevádzkarov, Mikuláš Lörinc, 
dodáva:„Keď niekto príde s dobrým 
nápadom, môže ho samozrejme 
zrealizovať. Môže to robiť pod svojou 
hlavičkou, ale aj pod našou. Všetky 
jazyky, capoieru, hip-hop zabezpečujú 
dobrovoľníci. Rovnako fotokrúžok -  
keď ľudia vidia určitú kvalitu, prídu.“  
V opačnom prípade krúžok zanikne. 
Medzi ponukou aktivít tak vzniká akási 
prirodzená selekcia. Dnes je však osud 
fóra neistý. Ešte nedávno si priestory 
prenajímala Akadémia tanca, no jej 
odchod spôsobil odliv väčšej časti finan-
cií. Prevádzkovateľ sa snažil túto stratu 
vykryť čiastočným spoplatnením vstu-
pov, no zatiaľ to nestačí. Hoci sa kompe-
tentní obzerajú po lepších priestoroch, 
ktoré by naplnili potreby fóra a zároveň 
ho uživili, ešte nie je isté, ako celá vec 
dopadne. 
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i Eva Ježovičová
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Akademický Prešov už 47. krát dal priestor 
mladým divadelníkom ukázať čo je v nich. 
V súťaži umeleckej tvorivosti vysokoškolákov 
Slovenska sa hralo v kategóriách alter-
natívne divadlo, umelecký prednes, vlast-
ná literárna tvorba prózy a poézie a jeden 
večer sa neobišiel bez tradičnej improligy. 
Okrem vysokoškolských súborov svoje práce 
nesúťažne prezentujú profesionálne súbory. 
Tento ročník program obohatili aj Fíni, Po-
liaci či Česi. Štyri dni na doskách prešovského 
divadla opäť pozdvihlo kultúrnu morálku 
tvorivosti chtivej mládeže.

Kto sa bojí, nech nejde do hory. Alebo 
do Bojníc, veď tie to majú ešte aj v 
názve. Od prvého mája v priestoroch 
zámku prebieha XX. ročník Medz-
inárodného festivalu duchov a 
strašidiel. Boli sme sa pozrieť a vrelo 
odporúčame. Kvôli stretnutiu s Drac-
ulom a Báthoryčkou si síce postojíte 
v dvojhodinovom rade, ale výsledok 
stojí za to. Bohatý a talentovaný kom-
parz, spev, tanec a divadlo v jednom. 
Príjemný kompromis v zábave pre deti 
i dospelých.

Žilina žije. A kto ešte nepočul o 
Stanici-Záriečie, asi nežije tak, 
ako by mal. Tretieho mája sa o tom 
svoje dozvedeli Dáša fon Fľaša a 
Baty Von Janof. Tí tam totiž odo-
hrali spoločný (či skôr dvoj-) kon-
cert v rámci svojho mini-turné. 
Dáša ako „akustický pankáč s gitar-
ou“ a Baty, definujúci svoju tvorbu 
ako „anarcho folk“.

„Hele, Kájo, já tě znám!“ kričal Bolek 
vo svojom povestnom filme. A my už 
poznáme jeho dcéru, Annu Polívko-
vou, ktorá sa prvého mája (!!!) v 
bratislavskom KC Dunaj~ predstavila 
publiku ako pesničkárka a rockerka, 
ktorá si chce splniť spevácky sen. Hra 
s autobiografickými prvkami a navyše 
v spolupráci s hudobníkom Jakubom 
Xavierom Barom musela byť zážitkom.
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Foto z predstavenia Z východu na západ v Univerzitnom tvorivom atel-
iéri.

foto: Tomáš Špánik

i Veronika Slezáková
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Kultúrne píše:
Eva Ježovičová

 Omladnite v máji. 
 Značka: zadarmo

Jar je vlastne obdobie, keď celý svet 
omladne aspoň o jednu zimu. Zhodí 
starý šat, zašednuté a moľami prežraté 
predsudky, všetky zatuchliny, čo ľudia 
nosia vo svojich vnútrach aj vo vreck-
ách kabátov,... Jar je narodenie, zno-
vuzrodenie, liposukcia aj lifting. Je 
to nabudenie všetkých zmyslov, akými 
ľudská bytosť oplýva. A čo iné sa v take-
jto hmlovine hormónov, sentimentál-
neho šťastia a ohromnej chuti žiť dá 
robiť, ak nie oslavovať?

Jar akoby bola paralelou mladosti alebo 
mladosť samotná. Práve preto je toto 
obdobie spojené aj s majálesmi, osla-
vami študentstva. Tie podľa niektorých 
informácií začali prebiehať už v 15. 
storočí a boli spájané predovšetkým 
s recesiou a provokáciami. Viete si 
predstaviť, že už v čase, keď Kolumbus 
objavil Ameriku, Gutenberg kníhtlač a 
Slovensko AcademiuIstropolitanu po uli-
ciach korzovalo hulákajúce, bohviečím 
opojené študentstvo a oslavovalo? Ale 
študent bol vždy rovnaký, vo svojom 
základe sa nezmenil. A hoci ho neskôr 
mnohé sily skúšali umlčať, potlačiť, či 
upokojiť  a to aj cestou zakazovania 
zábavy, študent nestratil chuť tešiť sa 
z jari. 

Majálesy tak pretrvali dodnes. Hoci v 
Čechách si udržali o niečo tradičnejšiu 
formu, pri ktorej sa nezabúda na 
množstvo súťaží  a voľbu kráľa majálesu, 
ani Slovensko nezaostáva. A tak je máj 
hotovým kultúrnym lákadlom a čo je 
ešte lepšie, jeden z mála momentov, 
keď kraje nemusia žiarliť na Bratislavu 
– majálesy totiž prebiehajú po celom 
Slovensku  - prakticky všade tam, kde 
denne šliape noha študenta. Navyše, 
vstup na tieto podujatia je voľný – pre 
všetkých, takže aj keď máte štyridsať, 
môžete sa zviesť na vlne študentskej 
zábavy. Už len pivkodo ruky, klobúčikna 
hlavu a môžete vyletieť do ulíc a 
omladnúť o niekoľko rokov.  
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“Viete si predstaviť, že už v 
čase, keď Kolumbus objavil 
Ameriku, Gutenberg kníhtlač 
a Slovensko Academiu Istro-
politanu po uliciach korzovalo 
hulákajúce, bohviečím opojené 

študentstvo a oslavovalo?
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Čitateľom, našim budúcim verným
Ak je vo vašom okolí niečo, čo vyzerá ako kačka, kváka ako kačka a smrdí ako 
kačka, pravdepodobne je to kačka. Ale na pravdepodobnosť sa spolieha iba 
ten, kto je lenivý si fakty overovať. Pre vás ostatných - keď niečo vyzerá ako 
skvelý časopis, vystavujú ako skvelý časopis a číta sa ako skvelý časopis, je 
to Detail. My sme to už overili.
V Biblii sa píše, že na počiatku bolo slovo. Pri Detaile tých slov bolo viac a občas 
boli oveľa ostrejšie. No niekedy sme už nenachádzali slová. Pozerali sme formálne 
na seba, v skutočnosti cez seba, až za horizonty akademických, súčasných, 
spoločenskách, pravoslávnych i ostatných rokov.
Dnes viem, že tých slov bolo na počiatku veľa z nevyhnutnosti. Z bolestnej istoty, 
že raz príde aj ticho, ostré, ktoré bude obrusovať hrany na lakťoch najsilnejších 
hráčov mediálneho trhu. Že dnes už niekto má to slovo, ktorým je možné vyjadriť 
to, čo dnes všetci cítia v zátylku, šteklí ich v hrdle a nevie sa dostať von.
Verím, že sme kúsok vpredu, že my ho už máme na jazyku, a že keď nám dáte 
možnosť, povieme vám ho. Možno si hovoríte, že je to len detail. A potom zistíte, 
že naozaj.
Detail si nekladie ambíciu suplovať niečo z toho, čo už poznáte a čo sa vám páči. 
Nechce poraziť žiadnych súperov, nechce krv, ani hlien, tobôž nie žlč. Detail chce 
byť tým, čo chýba. Pre niekoho nakoniec možno dáždnikom, keď náhle začne 
pršať.
Chceme sa vám páčiť. Chceme spoľahlivo spracovať všetko, o čo sa zaujímate, aj 
to, čo by vás mohlo zaujať. Chceme vám priniesť to, čo hľadáte a k tomu pridať 
niečo, čo ani neviete, že hľadáte.
Je to len detail, ale nájdete nás v slove Stánok. Príjemné čítanie, naši budúci 
verní.

i Ján Kuciak

Výstava fotografií Partizánske hnutie na území Ruska, 
Ukrajiny a Bieloruska v rokoch Druhej svetovej vojny. 

(do 30. mája v Dome umenia, Bratislava)

Festival duchov a strašidiel na Bojnickom zámku.
(do 12. mája denne 9:00-18:00)

Eros Ramazzotti koncert
(Zimný štadión O. Nepelu 20:00)

Lúčnica - obrazy z minulosti
(Divadlo A. Bagara v Nitre, 19:00)

Beh pre život Banská Bystrica
(prihlasovanie do 8. mája, štart o 18:00)

Sen noci svätojánskej, Východočeské divadlo 
Pardubice

(Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava 19:00)

Festival Nove drámy
(do 18. mája v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava, 
Štúdiu 12, Divadle Aréna, Divadle Astorka Korzo ´90, 

elledanse - dome T&D, KC Dunaji a v Gallerii 
Cvernovka



i NTERVIEW (1/2)

Človek ešte ani nemusí 
vojsť dnu a už vie, že sa 
ocitne mimo Slovenska. 
Malý podnik fotografa 
ANDREJA PALACKA srší at-
mosférou malého ostro-
va v Južnej Amerike. Na 
stenách sú zväčšené po-
doby Kubáncov rôznych 
vrstiev, od chudobných 
detí až po Fidela Cas-
tra. Rozhovor o svete, o 
režime, o krajine, ľuďoch 
a v neposlednom rade aj o 
fotografii.
Ako vnímate dnešnú dobu?

Samochvála smrdí, ale musím sa pochváliť, 
že tento svet vnímam trochu inak. Za 
tisíce rokov sa ľudia nevedeli ponaučiť z 
rôznych ťažkých tragédií. Život je krátky 
a ľudia si nevedia uvedomiť, že všetci 
čakáme na niečo, čoho sa nikto nedočká.

Ako vnímate sám seba?

Ak sa ma niekto na mojich cestách opýtal 
odkiaľ pochádzam, povedal som, že 
pochádzam z našej planéty. Nie som ani 
Maďar, ani Rus, ani Američan ani Talian či 
Slovák. Som občan tejto planéty.

A čo ľudia v dnešnej dobe?

Skončil som mnoho priateľstiev. Ak sa niek-
to dohodne na termíne a ten nesplní, je to 
nekorektné. Sú to vrahovia času. V Európe 
máme zlé medziľudské vzťahy, aj preto 
som sa zameral na Kubu. Tam tá chudoba 
obohacuje človeka. Mnoho ľudí mi hovorí, 
aby som nebol taký úprimný a nehovoril 
pravdu, ale mne to nedá. Chcem, aby si 
uvedomili, aký je život. Krátky.

Kedy ste si to začali naplno uvedomovať?

Nikdy mi to nikto nehovoril. Pre mňa je 
dôležité mať okolo seba dobrých ľudí 
a snažím sa šíriť túto myšlienku medzi 
mladými.
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foto: Andrej Palacko

Andrej Palacko

SOM OBČAN PLANÉTY
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O umelcoch sa vraví, že sú veľmi vní-
maví. Čo si na svojich cestách svetom 
všímate najviac?

Rád fotografujem a pozorujem ľudí. Keď 
idem po meste, vidieť na nich, akí sú 
strhaní a zdegenerovaní. Ako fotograf 
som psychológ, taktik, stratég a vidím 
na nich, že sú vo veľmi zlom stave.

Na svojej stránke vyzývate ľudí, aby vás 
kontaktovali a prišli sa porozprávať. 
Prečo?

Povedzme, že som ekonomicky 
zabezpečený ale nechcem odísť z tejto 
planéty s tým, že sa nebudem venovať 
ľuďom, ktorí tu ostanú a chcel by som im 
zanechať moje skúsenosti a myšlienky. 
Som spoločenský typ a stretávam sa s 
mnohými ľuďmi, či už študentmi alebo 
umelcami. Mladí mi hovoria, že na nič 
nemajú čas, že sú zaneprázdnení školou. 
Sú izolovaní a nesledujú život. 

Čo by teda mali robiť?

Mladí ľudia musia plánovať, projektovať, 
premýšľať a perspektívne sa pustiť do 
práce, ktorá ich baví. Naplno sa tomu 
venovať a zdokonaľovať sa. Mladí to však 
nemajú ľahké. Je problém nájsť si prácu, 
bývanie a všetko je strašne drahé. Ch-
celo by to nový systém. Žiadna politika, 
voľby, podporovať poľnohospodárstvo. 
Čo za tie roky poslanci spravili? Mlčali 
by, pretože všetko rozkradli.

Sužuje vás to?

Sú to práve tie záporné zážitky v mo-
jom živote. Ľudia radšej spomínajú na 
krásne veci, ktoré sa im udiali, človek 
počas roka zažije tristo nádherných 
dní. Na opačnej strane, takí politici 
sú zvolení na štyri roky, majú červené 
koberce, obleky, ochranku, nahrabú si 
peniaze a tak si za štyri roky prežijú 
pomerne pekný život. Manipulujú ľudí a 
zákony nevymýšľajú pre ľudí, ale proti 
nim. Najradšej by som to celé zrušil. 

Rovnako tie obchodné domy, veď tam 
dýchajú len baktérie z klimatizácií a už 
ani nevedia, čo je to denné svetlo.

Ako ste sa dostali k foteniu?

Prišiel som k tomu cez otca, ten točil fil-
mové vojenské dokumenty a ja som mal 
možnosť byť pri tom. Do rúk som fotoa-
parát dostal už keď som mal dvanásť 
rokov, potom som na Flexaret zach-
ytával susedky, deti, kopčeky a sám som 
si ich vyvolával v kúpeľni. Mama z toho 
bola nešťastná, ostali jej vo vani fľaky 
od striebra, ale stálo to za to. Vedel 
som, že ho už nechcem pustiť z ruky.

Čo vás na fotografovaní baví najviac?

Na práci fotografa je úžasné to, že tu 
zanechávam historický materiál. Všetky 
tie osobnosti – Paul McCartney, Ste-
vie Wonder, ale aj chudobní Kubánci, 

Rómovia. Pred tridsiatimi rokmi som  
fotil jednu osadu na východe Slovenska. 
Dostal som sa do cigánskych domov, do 
ich plechových obývačiek a robil im por-
tréty. Fotky som im vyvolal, a keď som sa 
tam po mesiaci vrátil, rozdával som ich. 
Čo sa im páčilo, to si nechali a čo nie, 
to roztrhali. Rád by som sa tam teraz 
vrátil znovu a pátral po malých deťoch
na fotkách. Všetko by bolo iné a predsa 
žiadna zmena. Sú to inak krásni ľudia s 
úžasnou kultúrou.

Sledujete aj trendy, kam sa uberá fo-
tografia? Je dôležité si zachovať vlast-
nú tvár?

Tá elektronika, internet, digitály fotia 
veľa a rýchlo. A ja som z toho unavený, 
pretože mám veľa materiálov, treba to 
meniť a upravovať. Mnoho ľudí aj tak 
prechádza na film. Táto digitalizovaná 
doba ľudí ničí. Ja osobne milujem vý-
chod slnka a pri ňom krásne raňajky. Ale 
dnes si však nikto neužíva takéto veci, 
riešia Facebook, hodiny, mesiace, takto 
sa degeneruje ľudstvo. Za počítačom 
trávia neskutočne veľa voľného času. 
Malo by to byť obmedzené na nevyhnut-
ný čas a potom choďte niekam von!

Čo cítite, keď fotíte?

Vžívam sa do tých ľudí, všetko je u mňa 
spontánne, komunikujem očami. Nikdy 
neinscenujem zábery. A preto nemám 
rád tie svadobné fotografie, pretože sú 
strojené. Ja mám rád autentickosť.

Vnímate po toľkých rokoch fotografiu 
inak?

Na začiatku to bolo samozrejme iné, 
vzrušujúcejšie a prekvapivejšie, či sa mi 
film podarí alebo nie. Mal som aj životnú 
pauzu, keď som študoval a šiel na vojnu. 
Ale potom som sa do toho naplno pustil, 
lebo ma to bavilo. Miloval som fotogra-
fovanie.

Podarilo sa vám dostať sa do bezpros-
trednej blízkosti rôznych osobností, 
ako sa vám to podarilo?

V máji som strávil mesiac na Kube a za 
všetko môže moja kamarátka, ktorá tam 
pracuje v rádiu. Natočil som dokument 
o Teófilovi Stevensonovi, kubánskom 
boxerovi. Bol som v ich intímnej zóne, 
na ich oslave, krájali tortu, tancovali... 
Málokto videl tancovať boxera. Podarilo 
sa mi zaň získať cenu na jednom festi-
vale dokumentárnych filmov v Miláne. 
Asi týždeň na to, čo sme dotočili, umrel.

A čo tie zábery Fidela Castra?

Prvý máj roku 2006 vystupuje Fidel Cas-
tro na pódium aby rečnil. Mal veľmi do-
brú ochranku, pretože na neho chceli 
spáchať mnoho atentátov. Nikto nevie, 
kde Fidel býva, čo bude robiť zajtra. 
Všetko skontrolovali, bol som prev-
erený, či nemám zbraň. Všetko bolo 
organizované – ty pôjdeš doprava, ty 
doľava. Ja som sa veľmi šťastnou náho-
dou ocitol na tribúne. Ešte aj tam ma 
ochrankár upozorňoval, aby som fotil 
dobre. Škoda, že to bol jeho posledný 
prejav, bolo to úžasné.

Andrej Palacko sa narodil roku 
1955 v Bratislave, kde pôsobí doteraz. 
Ako fotoreportér pracoval vo viac-
erých redakciách v rámci Slovenska aj 
Nemecka. Za svoju srdcovú záležitosť 
však považuje Kubu. Medzi jeho 
najznámejšie umelecko-reportážne fo-
tografie patria práve z tejto krajiny, 
kde nafotil posledný prejav Fidela Cas-
tra. O Kube plánuje vydať knihu, mo-
mentálne sa venuje svojej „obývacej 
galérii“ La Fenice.
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Sledujete tvorbu iných fotografov?

Obdivujem aj neobdivujem, je mnoho 
krásnych fotografií a fotografov. No ja 
nekritizujem kolegov.

Fotografujete predovšetkým na Kube. 
Vidíte nejaký zásadný rozdiel medzi 
Slovákmi a Kubáncami?

Už dlhšie tvrdím, že keď sa tam dos-
tane americká politika, zo žien sa stanú 
prostitútky a z mužov otroci. Kuba patrí 
Kubáncom a Slovákom už nepatrí nič. 
Sedia si za stolom, popíjajú rum, fajčia 
tie ich cigárka a na stole majú dva chle-
by. U nás by ich mali štyri, ale žiadne 
medziľudské vzťahy.

To mi trochu pripomína našich Ró-
mov, niektoré fotografie dokonca vyz-
erajú ako z osady. Vidíte tam nejakú 
podobnosť?

Obe skupiny sú krásne, uvoľnené, 
živelné, ale majú aj svoje odlišnosti v 
mentalite. 

Prečo vlastne Kuba?

Na počiatku bol nápad porovnať Dzurin-
du, Busha a Fidela Castra. Jasné, že 
Castro narobil chyby, ale v porovnaní s 
inými politikmi vyznieva len ako amatér. 
Odvtedy som tam bol šesťkrát a stále sa 
tam rád vraciam.

Ako sa tam dorozumievate?

Ja neviem anglicky, španielsky, ale 
nemám problém si s nimi porozumieť. 
Ovládam pár základných slovíčok.

Existuje podľa vás niečo ako zas-
núbená zem pre fotografa?

Slovensko je skutočne jedna krásna kra-
jina, len ju nevieme poriadne využiť. 
Keď sa pozriem späť do Československa, 
bolo to lepšie. Fotografoval som doku-
menty, osobnosti, mal som istoty, všetci 
mali zamestnanie. V dnešnej dobe už 
každá osobnosť má ochranku a nepustí k 
sebe nikoho. Po istej dobe som odišiel do 
Nemecka. Tam to bolo trošku voľnejšie, 
ale taktiež začínali byť vzťahovační. Ale 
aj tak som sa, povedzme, že vďaka mo-
jej charizme, dostal k skvelým svetovým 
osobnostiam ako Gerard Depardieu, 
Petrucciani, Roxette, Sinead O’Connor... 

Zažili ste socializmus u nás a rovnako 
na Kube. Vidíte tam nejaké rozdiely?

Ľudstvo je nepoučiteľné. Nie sme 
schopní si vziať príklad z minu-
losti. Československo bolo jednou z 

najrozvinutejších krajín na svete. Mali 
sme množstvo vzdelancov na počet 
obyvateľov. Na Kube by mali oživiť 
poľnohospodárstvo. Jedinú chybu, čo 
urobili komunisti je, že zatvorili hran-
ice. A to chcem povedať aj Kubáncom. 
Otvorte hranice, choďte do sveta, nech 
idú na Miami, do Ameriky, aj tak tam

budú len žobrať a umývať záchody. Aj 
celá Amerika je na tom zle a kopu sa 
ich vráti naspäť. Je to zbytočné obmed-
zovanie ľudskej existencie. 

Čo vás drží na Slovensku?

Mám tu ešte povinnosti a veci, čo ch-
cem spracovať a podať ďalej. Ale čo sa 
týka Slovenska, základné veci v štáte sú 
školstvo, zdravotníctvo a polícia. Mne sa 
zdá, že tu nefunguje vôbec nič. Takto 
som prišiel o nebohú mamičku, kvôli 
neskorej zdravotnej pomoci. V našej 
malej – veľkej Bratislave vtedy vraj or-
dinovali traja doktori, čo je žalostne 
málo. 

A čo potom?

Potom by som si zaobstaral malý domček, 
kde by som sa naozaj staral sám o seba 
z obnoviteľných zdrojov. Osamostatnil 
by som sa od elektrární, vodární, nep-
otreboval by som nič, pretože by som si 
všetko vypestoval sám. 

V poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, 
že ak chce človek prežiť, potrebuje 
mať svoje vlastné políčko. Čo si o tom 
myslíte?

Ľudstvo by si malo uvedomiť 
nezmyselnosť peňazí a šperkov a snažiť 

sa prežiť samo so sebou, byť sebestačné. 
Nepotrebujeme vagóny jedla, mali by 
sme sa uskromniť. Nepotrebujeme au-
tomobilový priemysel, investujme do 
turizmu a poľnohospodárstva, na tom to 
všetko stojí. Cudzinci tu majú čo zažiť, 
ale radšej sa idú na dva týždne vyvaliť k 
moru a to je choré.

Je pre človeka dôležité tvoriť?

Veľmi.

A čo majú robiť ľudia, ktorí nemajú 
nadanie?

Tak bude variť alebo točiť kľúče. Aj to je 
tvorenie. Moje prvé remeslo bolo ume-
lecký zámočník a bolo to veľmi krásne. 
Ľudia by mali robiť to, čo chcú. Zdá sa 
mi, že v minulosti to tak bolo, ale teraz 
už ani nie. Vlastne ani nie je priestor 
na realizáciu, všetko je akoby už pred-
pripravené. Právnik zdedí kanceláriu po 
svojom otcovi, máme vyvinuté kaviarne, 
firmy... Všetci sú taká uzavretá partia a 
nevpustia medzi seba nových ľudí, to je 
problém a nepáči sa mi to.

Ľudia si netrúfajú nasledovať svoje 
sny, pretože sa boja. Vy ste s tým nikdy 

nemali problém?

Fotografia mi priniesla veľa príležitostí 
a ja som rád, že som ich mohol 
zdokumentovať. Od koncertov až po 
operu. Ľudia ktorí tvoria majú tendenciu 
schovávať svoje veci u seba v šuplíku. A 
to nie je dobré.

Aké posolstvo by ste odkázali mladým 
ľuďom?

Naozaj by ste mali ísť za tým, čo chcete. 
A pracovať na sebe. Ako vravím, život 
je krátky, ani sa nenazdáte a ste preč...

“Ľudstvo by si malo uvedomiť nezmyselnosť peňazí a šperkov, a snažiť sa 
prežiť samo so sebou, byť sebestačné.”

i Veronika Slezáková
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i MAGE

Sexuálne scény nachádzame na každej druhej strane a ku 
koncu ich už máme po krk a radšej ich preskakujeme, aby 
sme sa dostali k záveru, ktorý nám namieša opäť krásne 
romantické frapé.  Anastasia sa totiž ukáže ako pravá 
žena, ktoré chce svojho „zlého chlapca“ vyviesť z temnoty 
na svetlo a ukázať mu pravú lásku. 

Čítať či nečítať? To je otázka... 

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že je to román pre 
dospelých a hoci sa inšpiroval tínedžerským  Twilightom, 
svoje deti k sivým stránkam nepúšťajte. Na druhej strane 
existuje 50 % šanca, že knihu na desiatej strane s ohrnutým 
nosom zavriete. Hoci mňa osobne veľmi zaujal autorkin 
štýl písania a jej vtipné prirovnania či metafory, nie každý 
je stvorený pre tento druh knihy. Naskytá sa preto otáz-
ka, prečo sa Fifty Shades of Grey stala najpredávanejším 
bestsellerom. Odpoveď je  jednoduchá – všetci ju čítajú. 
Čítajú ju mladé dychtivé študentky, ktoré sa stotožnia s 
hlavnou hrdinkou a túžobne očakávajú happy end. Čítajú 
ju manželky a matky v domácnostiach, ktoré sa chcú na 
chvíľu odlepiť od sporáka a zasnívať si o sivookom Chris-
tianovi. No a čítajú ju aj muži, ak už nie pre nič iné, tak 
aby sa inšpirovali posteľnými scénami, nad ktorými ich 
polovičky túžobne vzdychajú. 
Kvalitný umelecký zážitok nečakajte, no ak vydržíte do 
konca, nastane reakcia typu : „Viem, že by sa mi to páčiť 
nemalo, ale kedy vyjde druhý diel?!“ 
*BDSM -  (z ang. Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and 

Masochism )

Päťdesiat odtieňov sivej

Ak nejakú knihu poctia titulom „Najpredávanejšia na svete“ 
a ocitne sa hneď za Bibliou, tak nemôže byť pochýb, o čom 
bude. Čitatelia v dvadsiatom prvom storočí okúsili a zažili 
snáď už všetko, no stále sa nájde ktosi, kto dokáže šokovať. 
Nuž a teraz šokovala mamička dvoch detí z Londýna, E.L. 
James, svojimi Päťdesiatimi odtieňmi sivej (Fifty Shades of 
Grey). 
Kniha síce pôvodne vznikla ako fanfiction na Twilight a 
uverejňovala sa v pravidelných intervaloch na internete. No 
vzbudila taký záujem, že sa pozmenili mená postáv, stránky 
vytlačili, zlepili do väzby a šup s nimi na prvé miesto v 
rebríčku New Yorku Times Bestsellerov. 

O čo vlastne ide? 

Mladá študentka Anastasia sa zhodou okolností zoznámi 
s podnikateľom Christianom Greyom, ktorý je snom snáď 
každej ženy. Je mladý, inteligentný až pripekný a pribohatý 
s neskutočnou charizmou a Ana sa do neho okamžite zahľadí. 
Náklonnosť je obojstranná a vzduch vôkol len tak iskrí. No 
zdanie často klame a ak ste si mysleli, že pôjde len o lac-
nú romancu spod pera madam Steelovej, tak pani James-
ová pre vás pripravila prekvapenie  v podobe BDSM porna. 
Christian totiž neponúkne Ane žiadny romantický vzťah, lež 
akýsi zvrátený druh kontraktu. Kým prvé stránky zohrievajú 
romantickú ženskú dušičku, tie ďalšie odhaľujú jej skryté 
sexuálne predstavy. Fantázii sa medze nekladú a E.L. James 
ich očividne ani nemá. 

Po obrovskom boome, ktorý spôsobila sága Twilight, sa na filmovom plátne ocitá ďalší 
sci-fi príbeh spod pera Stephanie Meyerovej. Snímka Hostiteľ so svojím potenciálom 
novodobého sci-fi priťahuje do kín fantasy nadšencov a rovnako aj svojou romantick-
ou stránkou a dramatickým rozpoložením púta nežnejšiu časť populácie. 

Čo nás čaká 

Naša planéta je čistá, ekologická katastrofa zažehnaná, nehrozia vojny, všetci sa 
správajú láskavo a s úctou. Všetko je dokonalé, až na jednu maličkosť - Zem ovládli 
mimozemšťania. V tomto filme sú zobrazení ako malí svetielkujúci paraziti s chápad-
lami, ktorí na svoje prežitie potrebujú hostiteľa. A nemusíte byť šarlatán, aby ste 
uhádli, že presne odtiaľ pochádza názov filmu. Jeden z nich ovládol aj hlavnú hrdinku 
Melanie. Aj keď v tomto príbehu si nie sme úplne načistom, komu máme fandiť – či 
budeme súcitiť s hostiteľkou, jednou z posledných ľudských bytostí, ktorá urputne 
bojuje o svoje telo alebo s mimozemšťanom, ktorým je obetavá, milá, láskavá a 
nesebecká Pútnička. Nuž, či chceme alebo nie, tvorcovia filmu rozhodnú za nás. Z 
dvoch duší, obývajúcich jedno telo, urobia priateľky či dokonca akési pokrvné sestry, 
ktoré sú kvôli sebe navzájom za zvučky z Winetoua ochotné obetovať vlastnú exist-
enciu. Zahrať dve rozdielne postavy a duše v jednom tele pripadlo mladučkej Saoirse 
Ronan, ktorej výkon, nuž povedzme, nebol oscarový. No buďme k sebe úprimní -asi 
žiadna herečka nemá šancu vyjsť z tejto pozície víťazne.

Môžeme sa tešiť...?

Na pocit schizofrénie by sme si mali zvyknúť, lebo nás bude sprevádzať celým

filmom.

H O S T I T E Ľ

i Zuzana Karabínošová
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Dve pravdy, ktoré hovoria aj o tom, 
že zdroje inšpirácie nachádzame 
často na miestach preexponovaných 
stretnutiami ľudí. Na trati Bratislava-
Košice a späť, o tom spieval už Jaro 
Filip. O niekoľko desaťročí prichádza 
Martina Doričová, študentka kultu-
rológie s inscenáciou na podobnú 
tému. A nôtu. Pretože v predstavení, 
ktoré pripravila v spolupráci s par-
tiou kamarátov, spolužiakov a uni-
verzitných kolegov, odznie aj kon-
trabas študentky Kataríny Zimovej.

Herci hrajú samých seba 
„Každý hrá sám seba,“ hovorí 
režisérka na tému hereckých úloh. 
Východniarka hrá Východniarku a 
Západniarka sa tiež na nič nehrá. A 
navzájom sa nemajú rady. Ale to len 
obe hrajú.
„Bola som tam ja a ešte zopár ľudí, 
rovnako stratených a rovnako závis-
lých na samých sebe,...“ začína ro-
zprávanie Mária Ševčíková v postave 
Aničky, ktorá spolu s ostatnými v 
bližšie nešpecifikovaný deň náhodne 
nastúpi do vlaku. V kupé to všetko 
začína aj končí, je to len na chvíľu a 
tak trochu zrýchlené. Ako sám život. 
Kupé je synonymom sveta, v ktorom 
sa denno-denne stretávajú úplne 
odlišné postavy. Narážajú do seba- 

ich rôznorodé identity, ich egá, ich 
nenaplnené sny, ich odlišné real-
ity. Nedokážu si nájsť k sebe cestu, 
odmietajú sladkú chuť koláčov aj 
slanú chuť rezňov len preto, aby 
náhodou neprejavili účasť, solidar-
itu, ľudskosť. Každé slovo z náhodne 
vybraných môže byť útokom, podra-
zom, lžou, sklamaním. Nepoznajú 
sa, alebo sa nechcú poznať a kazia si 
niečo, čo ešte ani nevzniklo. A spojiť 
ich môže len cigánka, ktorá do nich 
vidí. Ale nie naozaj. Len akoby. 

Všetko by mohlo by inak, lenže nie 
je
Aj tento príbeh má svoj koniec, svo-
ju pointu, ktorá je prostá. Všetko by 
mohlo byť inak, ale nie je, všetko 
je len také, akí sú ľudia. A preto 
vystúpme. Vystúpme z tohto vlaku 
neporozumenia a nastúpme do iného 
– takého, v ktorom sa východ spojí so 
západom. Odkaz inscenácie, ktorej 
autenticitu zaručuje už len fakt, že 
vznikla ako produkt improvizácií na 
zadanú tému, je zrejmý. Stvárnenie 
má ešte svoje medzery, ktoré uber-
ajú na uveriteľnosti, ale  všetko má 
svoje tiene, aj my, aj vy, aj oni – 
všetky postavy na pódiu aj pod ním. 
Tieňohra to bola podarená. 

Cesta z východu na západ môže 
byť nesmierne dlhá
Cesta z východu na západ môže 
byť nesmierne dlhá
Študentské mestá spájajú niekedy ľudí z celej krajiny. A 
všetky vlaky smer západ bývajú v nedeľu plné.

i Eva Ježovičová

Vnútorné monológy, ktoré medzi sebou neustále vedú dve duše sa zdajú byť zdĺhavé 
a divák môže stratiť záujem, keď sa má neustále dívať na jednu herečku, ktorá ani 
nehýbe ústami. Je dosť zarážajúce, ako spočiatku proti sebe hlavné hrdinky bojujú 
a ako rýchlo dokáže Melanie svojho parazita presvedčiť o spolupráci. Pútnička sa 
kvôli nej a jej nehynúcej láske k ľuďom, ktorých Melanie milovala, vyberie do púšte, 
takmer umrie a napokon padne do rúk kolónii utečencov, ktorí sa ju snažia zabiť už 
len z princípu, že patrí k nepriateľom. Zachráni ju Melanin strýko Jab, v podaní  Wil-
liama Hurta. Ten sa zhostil úlohy vodcu skupiny utečencov so šarmom a dôvtipom, 
po ktorom si ho divák okamžite obľúbi. No tu sa film mení na komornú drámu v 
uzavretom priestore a ak patríte ku klaustrofobikom, radšej prepnite. Vidieť novo-
dobú ľudskú kolóniu je fajn, pár nápadov funguje, no druhá tretina pôsobí ako paró-
dia na Osadu, v ktorej sa navyše rozpúta milostný trojuholník. Je až neuveriteľné, 
ako rýchlo sa začne Hostiteľ podobať Twilightu. Nešťastná láska, tri rôzne frakcie, 
zložené z ľudí a nadľudí, snaha hrdinov premeniť sa tam a späť a nakoniec hlavná 
hrdinka, zmietajúca sa v návale svojich pocitov. Saoirse Ronan na rozdiel od Kirsten 
Steward dostala aspoň sexi modela a bozkávanie s dvoma chlapmi jej môže závidieť 
celé ženské publikum. Hoci fakt, že v jednom momente toho istého muža bozkáva 
a vzápätí fackuje, pripomína skôr ľahkú americkú komédiu, musíme pripustiť, že 
za tým všetkým, čo vo filme dokázali tvorcovia natárať, sa skrýva aj pár krásnych 
myšlienok.

Trochu akcie na záver

Akoby sci-fi, romantiky a drámy nebolo dostatok, tvorcovia sa rozhodli pridať akciu v 
podaní posadnutej pátračky, ktorú si zahrala Diane Kruger, a jej zásahového komanda. 

Boj pokroku a tradície
Neviem, prečo si zakaždým, keď sa vraciam domov do 
Zvolena, myslím, že všetko nájdem v pôvodnom stave 
- rovnaké, nezmenené, nepoznačené akýmkoľvek 
vývojom a zmenami. 

V mojich predstavách sa vždy až naivne romanticky vra-
ciam do vysneného ideálu ako vystrihnutého z  naturistick-
ej novely Dobroslava Chrobáka. Hory, lúky, lesy, pasúce sa 
ovce, bzučiace včely a spievajúce vtáky – na tento pohľad 
sa teším, keď sa blížim k rodnému kraju. A až doteraz 
som väčšinou presne to dostala. Lenže, zabudla som na 
podstatnú vec – svet sa vyvíja, doba sa mení. A keďže môj 
domov nie je izolovaným kúskom zeme (hoci občas ten 
pocit mávam), naopak, je súčasťou celého systému, ktorý 
človek svojou činnosťou denno-denne pretvára. Pojem 
moderná doba je syntézou obrovského množstva charak-
teristík. Na prvej priečke pojmov svieti slovo POKROK. 
A pokrok kašle na hory, lúky, lesy, na ovce a vtáky – v 
talóne má iné slová - rozvoj, priemysel, bohatstvo nerast-
ných surovín, infraštruktúra,.. Toto sú karty, s ktorými hrá 
moderná doba. Lesné chodníčky sa menia na diaľnice, a 
doliny zapĺňajú mosty. Vtáčí spev je prehlušený hučaním 
bagrov, zavýjaním vŕtačiek a pílením. 

Má pokrok konca?
Pripúšťam, že som moderný človek, veď ináč sa ani nedá. 
Zároveň si nesmierne ctím dedičstvo predkov a najmä 
fascinujúce bohatstvo prírody. Ešte stále márne dúfam 
v nájdenie kompromisu medzi modernizáciou, ktorej 
hlavným heslom je POKROK, a tradíciou, ktorá si váži 
veci, čo presahujú (činnosť) človeka. Možno kompromis 
neexistuje a boj dvoch opozičných strán, dvoch pro-
tipólov, dvoch súperov je večný. 
Je mnoho takých miest, kde definitívne zvíťazil pokrok, 
ale tých, kde opraty drží tradícia, stále ubúda. Ťažko 
povedať, ako to skončí. Naša spoločnosť nie je jednotná 
v názore, ako by to malo byť. 

i Eva Ježovičová

i Zuzana Karabínošová
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Nájazdy helikoptéry, naháňačky na autách 
a prestrelka by pripomínala smrtonosnú 
pascu, keby to nekazila do očí bijúca rek-
lama na Lotus a nepochopiteľný humaniz-
mus na strane mimozemšťanov, ktorí síce 
po utečencoch strieľajú, no v akejsi čudnej 
predstave záchrany a navyše prestanú v mo-
mente, keď zabijú jedného z nich. Diane 
sa nám tento krát nepredstavila ako nežná 
kvetinka, ako ju poznáme z Tróje, lež ako 
nemilosrdná prenasledovateľka posadnutá 
svojim cieľom. Príjemná zmena, hlavne, keď 
dodala filmu slabý závan hereckého výkonu. 
Adaptovať Stephanie Meyerovú je sizyfovská 
úloha a do tretice sa jej chopil Andrew 
Niccol, ktorý zvláda spracovať dystopickú 
budúcnosť a podľa námetu bol na tento 
džob ako stvorený. Veď s budúcnosťou, v 
ktorej ľudstvo bojuje proti hrozbe, a ktorá 
mu navyše berie jeho ľudskú podstatu, má 
bohaté skúsenosti (Gattaca, Vymeraný čas). 
Bohužiaľ, keď sa aj takémuto odborníkovi 
pletie do cesty dievčenská romanca, má 
zviazané ruky.
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Rovnaká trikolóra,
rôzne mentality
Okrem Paríža má aj Reims, okrem 
kultúrnych pamiatok aj neprekonateľné 
stereotypy. Čo je Francúzsko a čo je balast?

i Eva Kubániová - text a foto
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Okrem Paríža má aj Reims, okrem 
kultúrnych pamiatok aj neprekonateľné 
stereotypy. Čo je Francúzsko a čo je balast?

Bagety, dobré víno a gastronomický raj, piesne od Edith Piaf a ro-
mantický Paríž ako z filmu Amélia z Montmartru. Všetky tieto typ-
ické obrazy sa mi spájali s Francúzskom. Niekedy však prehnané 
očakávania prinášajú kultúrny šok.

Pre západný svet sme stále Československo (Glóbus na literárnom festivale v Metz, 
Francúzsko)
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Dvojitý pohľad na francúzske symboly

V mestskom parku v Reims sme hrali 
spoločenskú hru s názvom „Compatibil-
ity“. Každý hráč dostane karty s rovnakými 
obrázkami a na určité slovo vyberie päť ka-
riet, ktoré mu ho najviac asociujú. Dvojice 
súťažiacich odkryjú karty pred ostatnými, a 
ten tím, ktorý  má najviac zhodných párov, 
sa na hracej ploche podobnej Človeče, 
nehnevaj sa, posunie najbližšie k cieľu. Vy-
hráva tá dvojica, ktorá je najviac kompati-
bilná. Keď prišlo na rad slovo Francúzsko, 
karty domácich tímov a  Erasmus študentov 
sa značne líšili. Hrdí Francúzi vyberali fo-
tografie dobrého jedla, vína, ruže na znak 
romantiky, zákuskov a bižutérie. Erasmáci 
si zvolili víno, bižutériu, cigarety, suchý 
strom na znak nekonečnej francúzskej 

zimy a blesk – každodenný lotrinský dážď. 
Zaujímavé by bolo zahrať si túto hru pred 
a po Erasme. Naše očakávania sa dostali do 
značného konfliktu s upršanou realitou. 

Slovensko je v Európe?

Na otázku, akí sú skutočne Francúzi, 
odpovedám stále: „Záleží od každého 
človeka.“ Hodnotiť národ podľa niekoľkých 
ľudí, ktorých stretneme je veľmi nespra-
vodlivé. Ja som stretla takých aj takých. 
Uzavretých, dokonca nepriateľských voči 
cudzincom, bez akéhokoľvek náznaku ocho-
ty pomôcť, poradiť či porozprávať sa, ale 
aj veľmi priateľských nacionalistov, ktorí 
nás prijali vo svojich domovoch, pripravili 
francúzske raňajky a boli zhovievaví voči 
„východoeurópskemu“ akcentu.

Nad vzdelávaním sa zamýšľa:
Eva Kubániová

O študentskej vyspelosti

Sťažujeme sa. Sťažujeme na 
naše vysoké školy, sťažujeme 
sa na nekvalitných vyučujúcich, 
ktorí sú na druhej strane ne-
spokojní s lenivými študentmi, 
ktorých schopnosti vraj ne-
zodpovedajú vysokoškolskému 
štandardu. 
V tomto sme podobní Francú-
zom. Aj tí neustále hundrú. Keď 
som však mala možnosť zažiť 
a porovnať vysokoškolské pros-
tredie doma na Slovensku a vo 
Francúzsku, musím s prekvap-
ením konštatovať, že sme 
vyspelejší. Teda my študenti. Sme 
samostatnejší a vieme myslieť v 
súvislostiach. Tento fakt som si 
uvedomila na kurze francúzskej 
gramatiky, ktorú musia absolvovať 
prváci masmediálnej komu-
nikácie. Na Slovensku som mala 
obdobný predmet slovenskej 
gramatiky pre žurnalistov, no je 
náročnosť bola mnohonásobne 
vyššia. Francúzski prváci sedeli 
bok po boku s nami – zahraničnými 
študentmi a dopĺňali rôzne typy 
prízvukov na svoje špeciálne pís-
mená. Alebo hľadali v zozname 
slov synonymá. Keď túto neľahkú 
úlohu splnili, tí aktívnejší sa začali 
prekrikovať, aby čo najskôr upú-
tali pozornosť, tí viac „cool“ len 
v posledných laviciach pozerali do 
svojich iPhonov. S takýmto prís-
tupom aj diktovanie poznámok, 
slovo po slove ako na základnej 
škole, nie je žiadnou raritou. 

Niektoré hodiny som strávila aj s 
budúcimi magistrami. Boli odlišné. 
Zaujímavé prezentácie boli pre-
javom určitej samostatnosti, na 
druhej strane však stále bolo cítiť 
naviazanosť na učiteľa a iba málo 
slobody myslenia, ktoré by malo 
byť príznačné pre vysokoškolskú 
pôdu. Ani na Slovensku som však 
nezažila veľa inšpirujúcich vý-
men medzi učiteľmi a študentmi. 
Možno je akademické prostredie 
zakázanou pôdou alebo je tu 
zvláštny druh rešpektu, ktorý k 
nemu prechovávame. A možno to 
vôbec nie je otázka rozdielnych 
národov. To len my vysokoškoláci 
začíname chápať význam štúdia 
a jeho potenciál až v úplnom zá-
vere.
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“možno to vôbec nie je otáz-
ka rozdielnych národov.

“Keby som bol novinárom, hovoril by som o... a písal by som s...” (každý účastník literárneho fes-
tivalu mohol napísať svoje prianie, ako by zmenil novinársky svet, keby mal tú moc)

Stánky pouličných predavačov na Montmartre, Paríž 

26



i LUSTRUJEME 2/2

„Všetky krajiny na východ od Berlína sú pre mňa východnou Európou,“ hovorí nemecká študentka.

Naučila som sa byť vďačná, ak niekto 
vôbec tuší, že naše malé Slovensko 
vôbec existuje. (Hneď v prvý deň sa ma 
pri zápise na univerzitu pýtali, či je Slov-
ensko v Európe.) Alebo v lepšom prípade 
urobia chybu len v jednom písmenku a 
stane sa zo mňa Slovinka. Pre niekoho 
jedno písmeno, pre iného 500 kilometro-
vá vzdialenosť. Sme minimálne rovnakí 
nacionalisti ako Francúzi, najmä keď ide 
o hokej a našu geografickú polohu. 

Slovenka po francúzsky, Francúz po 
česky

Čakať od Francúzov, že budú poznať 
môj pôvod je nemysliteľné. Väčšinou 
som Talianka alebo Španielka (asi usud-
zujú podľa mojich tmavých vlasov), pri 
najlepšom Ruska. Výnimka však potvrd-
zuje pravidlo. „Ty si z Česka alebo zo 
Slovenska?“ oslovil ma v bare mladý 
Francúz. Bola som v takom šoku, že 
jediné, čo mi napadlo, bolo: „Odkiaľ to 
vieš?!“ Dobrovoľne som sa zúčastnila ak-
cie s názvom „Český večer“, kde podľa 
mojich informácií mala hrať tradičná 
česká hudba. Ja som postrehla iba ír-
ske piesne spievané po anglicky a dobré 
belgické pivo. O to viac ma potešila táto 
nezvyčajná poznámka. „Môj priateľ pra-
coval v Prahe a povedal, že máš podo-
bný prízvuk. Ja sa učím po slovensky, ale 
je to veľmi ťažké,“ rýchlo mi vysvetlil 
celú situáciu. Dali sme sa s nimi do reči.
Jeden z nich mi dával otázky v lá-
mavej češtine a ja som mu odpovedala

Gastronomická samovražda

Ani jeden zo študentov nezabudne na 
vychýrenú francúzsku školskú jedáleň. K 
hlavnému jedlu dostanete bagetu, jogurt, 
šalát a ovocie podľa výberu. Znie to 
celkom fajn, že? Bohužiaľ, v skutočnosti 
boli dobré však len kúpené produkty, na 
ktorých veľmi nebolo čo pokaziť. Hlavné 
jedlo bolo každodenným prekvapením. 

Na kombinácie mäsa z hamburgeru 
(polotovar) s varenou zelenou fazuľou, 
či varenej kapusty s hranolčekmi 
som si dodnes nezvykla. Ešteže nám 
párkrát naši priatelia pripravili niečo zo 
skutočnej francúzskej kuchyne. Už som 
začínala veriť, že litánie o francúzskej 
gastronómii sú len mýtom. A ešte malá 
poznámka k francúzskym bagetám. Sú 
skvelé, sú chrumkavé, ale dajú sa jesť 
len pár hodín. Na ďalší deň ich môžete 
využiť namiesto kladiva. Niet nad sloven-
ský chlebík!

Paríž – romantika alebo turistický chaos

„Parížania? To je buržoázia. Tí nema-
jú radi nielen turistov, ale ani iných 
Francúzov,“ takto znie výpoveď viac-
erých Francúzov, ktorí mi potvrdili, že 
žiť v Paríži by nikdy nechceli. Vraj stačí 
5 dní, vtedy je neopakovateľne krásny. Ja 
som (asi) nemala šancu stretnúť pravých 
Parížanov, lebo som sa pohybovala v me-
tre a na turisticky najvyťaženejších mi-
estach. Niekoľko poznámok k parížskemu 

klišé. Parížske metro je špinavé, plné 
bezdomovcov a žobrákov, všade samé 
výstrahy pred vreckármi, zato veľmi do-
bre prepojené a využiteľné pre všetky 
potreby 4-dňových návštevníkov. Občas 
sa stane, že vás evakuujú z dôvodu teror-
istických útokov, ale ako mi povedaljeden 
starší pán vedľa na sedadle, keď som sa 
vážne začala báť, že sa môj krátky život

skončí v podzemí niekde pod obrazom 
Mony Lisy: „Bombové útoky sú pravidel-
né, nemusíte sa báť, vitajte v Paríži! Jed-
iné, čo musíte spraviť je odísť z metra 
a nájsť si inú linku, ktorou sa dostanete 
na Porte Maillot.“ Cestovať do Paríža na 
prvého mája môže byť dosť traumatizu-
júce. Parížania sviatok práce skutočne 
oslavujú všeobecným oddychom (alebo 
demonštáciami). Všetky múzeá sú po-
zatvárané. (Dokonca aj katedrály, ktoré 
mali byť podľa pracovníka turistick-
ého centra otvorené.) Na druhej strane 
obchody sa hemžili turistami. Všeobecne 
však pre Paríž platí čakať, čakať a čakať. 
Na bezpečnostnú prehliadku pri vstupe 
do múzeí, ktorá sa pohybuje od 30 minút 
do hodiny (aj keď ľudia do 26 rokov majú 
vstup zdarma), na toalety, na jedlo, na 
jednoduchú otázku v turistickom centre, 
na metro, na fotku pri všetkých monu-
mentoch. Jediné, načo čakať nemusíte, 
sú pouliční predajcovia blikajúcich Eif-
feloviek.

po francúzsky s už 
tradičným výcho-
doeurópskym prízvu-
kom. Ani neviem prečo. 
Akosi som nastavená, 
že Francúzi reagujú 
len na svoj jazyk. (S 
angličtinou neuspejete 
ani v Paríži. Pýtala som 
sa prečo? „Francúzi 
majú hrozný prízvuk, a 
preto sa hanbia hovoriť 
inými jazykmi,“ tvrdí 
môj francúzsky priateľ.) 
Neskôr som pocho-
pila, že skutočne mu 
robí radosť rozprávať 
po česky a začala som 
skúšať jednoduchú 
slovenčinu. Rozumel! 
Bola som prekvapená a 
veľmi potešená. Cudzi-
nec, pre ktorého je 
slovenčina odlišná od 
češtiny mi porozumel, 
no niektorí Česi našej 
slovenčine porozumieť 
nechcú. 

„Bombové útoky sú pravidelné, nemusíte sa báť. Vitajte v Paríži!”

Turisti sa fotia pri záhone tulipánov v Luxemburskej záhrade v Paríži
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Žijeme v dvadsiatom prvom storočí, vo 
svete internetu,  digitalizácie, mobil-
ných telefónov, molekulárnej biológie 
ale aj zmutovaných vírusov, jadrovej 
technológie a rapídneho  rastu pop-
ulácie. Na chrbát nám dýcha hospodár-
ska kríza a matka Príroda dvíha var-
ovný prst. A niet sa čomu čudovať. Nad 
hlavami sme si navŕtali ozónové diery, 
nohy si podkopali baňami, dýchame 
smogy, pijeme vodu osladenú umelými 
hnojivami a žalúdky si plníme steroidmi 
vykŕmenou hydinou.... Ale čo ďalej? Čo 
bude nasledovať po roztopení svetových 
ľadovcov a vyrúbaní dažďových lesov, 
Pľúc našej zeme?

Pápežská téma
Ešte aj odstúpenie prvého „Zeleného 
pápeža“ v dejinách poukazuje na fakt, 
že sa so svetom niečo deje. Joseph 
Ratzinger počas svojho pôsobenia 
otvoril niekoľko tém v oblasti ochrany 
životného prostredia. Vo Vatikáne za-
viedol prechod na obnoviteľné zdroje, 
vyzval lídrov najbohatších krajín sveta k 
zamysleniu a riešeniu globálnych prob-
lémov a taktiež vydal  niekoľko pub-
likácii, ktoré prepájali vedu, cirkev a 
prírodu. V to, či bude jeho nástupca v 
„zelenej“ téme pokračovať môžeme len 
dúfať. 
Príklad vystriedania pápežov však ne-
nasledovalo vystriedanie ročných obdo-
bí. Ešte počas Veľkonočnej nedele sme 
sa triasli pri kozuboch a sledovali ako 
si za oknami deti stavajú veľkonočných 
snehuliakov. Odpoveď popredných ved-
cov bola takmer vo všetkých prípadoch 
rovnaká – globálne otepľovanie. Všetci 
sa pretekajú v hypotézach a navzájom 
si trhajú vlasy v bitkách o pravdu, čo 
ho spôsobilo. Je to len prirodzený vývoj 
alebo zaň môžeme my?

Sme to, čo spaľujeme
Z predbežnej správy Medzivládneho 
panelu pre klimatické zmeny (IPCC) vy-
plýva, že práve ľudská aktivita a hlavne 
spaľovanie fosílnych palív ako uhlie a 
ropa spôsobili od 50. rokov rozsiahle 
zmeny v oceánoch, ľadovej pokrývke, 
topení horských ľadovcov a raste mor-
skej hladiny. Rýchle topenie ľadu podľa 
týchto správ povedie v budúcnosti k 
ešte väčším výkyvom počasia. Bude sa 
to prejavovať teplotnými rekordmi, 

Hodina tmy Zemi nepomôže
Človek možno áno, osvietením a osvetou

S každým výraznejším výkyvom počasia prepukajú predovšetkým v západnom svete nové ohniská sporov medzi ekoskep-
tikmi a ekooptimistami. Pritom obe, špeciálne vedecké, skupiny sa stále výraznejšie polarizujú a laikovi nechávajú len 
malý priestor pre pochybnosť.

veľkými suchami, alebo naopak ex-
trémne silnými zrážkami a hustým 
snežením. „Globálne otepľovanie môže 
mať paradoxne aj takéto dôsledky. Tu 
treba opäť zdôrazniť, aký veľký význam 
má Atlantický oceán pre počasie v 
Európe. Ľudia si vplyv oceánu ani neu-
vedomujú. Možno až teraz, keď prestal 
pôsobiť.“ Vyjadril sa pre Pravdu sloven-
ský klimatológ, Pavol Faška.

Oteplenie do kožucha
Takže by sme si namiesto plaviek 
mali nakúpiť poriadnu zásobu zim-
ného oblečenia, pretože je možné, že 
tohtoročná zima sa môže opakovať. 
Tento rok sa snehová pokrývka tiahla 
cez celé Rusko až do západnej Európy. 
Keď napadne sneh v oblasti Beneluxu, 
je to veľká udalosť. A keď sa na Slov-
ensku drží až do polovice apríla je to 
udalosť rovnajúca sa MS v ľadovom 
hokeji. Zaujímavosťou je, že aj globálne 
otepľovanie dokáže ľudstvo vo svojej 
nesmiernej múdrosti využiť vo svoj 
prospech. A preto, keď by malo sedieť 

za okrúhlym stolom a plánovať záchranu 
svetovej zásoby pitnej vody, projektuje  
nové transarktické plavebné trasy. V 
roku 2050 možno nebudeme mať čo jesť 
a úplne sa vytratí mierne pásmo a časť 
pobrežných štátov pohltí more, pretože 
sa zvýši hladina svetového oceánu, ale 
hlavné je, že svetové mocnosti budú 
mať podstatne kratšie plavebné trasy, 
spájajúce kľúčové svetové prístavy.

Hodina je málo
Myslím, že je čas, áno teraz v roku 
2013, položiť si otázku : A čo ďalej? 
Pretože to, že raz do roka venujeme 
jednu hodinu Zemi a zhasneme všetky 
svetlá na celej planéte, vyčerpanie 
neobnoviteľných zdrojov nezastaví. A 
ani to nezacelí ozónové diery. Napokon, 
veď žijeme v dobe, kedy sa každý vyz-
brojuje jadrovou technológiou a navzá-
jom vyhráža útokom. Čiže, ak budeme 
nasledovať príklad severnej Kórey, tak 
nás niečo ako globálne otepľovanie ani 
zaujímať nemusí. 

foto: Detail/Veronika Slezáková

“Nad hlavami sme si navŕtali ozónové diery, nohy si podkopali baňami, dý-
chame smogy, pijeme vodu osladenú umelými hnojivami a žalúdky si plníme 

steroidmi vykŕmenou hydinou.”
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Rekordné teploty 
Tohtoročný apríl priniesol v počasí neuveriteľné zvraty. Po mimoriadne studenom začiatku mesiaca nasledoval jeho horú-
ci koniec. Nezvyčajné teplotné výkyvy už nie sú ani pre Slovákov ničím nezvyčajným. V posledných rokoch pozorujeme 
všeobecný rast teploty vzduchu. Napomáhajú tomu neprerušené vlny horúčav, ktoré nie sú typické pre naše zemepisné šírky. 
Tieto horúce vlny prichádzajú častejšie a posúvajú sa i do jarných a jesenných mesiacov roka. Preto nie je prekvapením, 
že pri takýchto teplotných pomeroch sú rekordy prekonávané vo väčšom rozsahu, a to na všetkých meteorologických stani-
ciach s denným spravodajstvom. Je preto pravdepodobné, že správy v štýle „padol rekord, rekord prekonaný...“ budeme v 
nasledujúcich rokoch počuť a čítať i naďalej...

Keď hovoríme o teplotných rekordoch, 
každý z nás si určite spomenie na chladnú jar 
a prekvapivú snehovú prikrývku počas Veľkej 
noci. Takú dlhú zimu si nepamätali ani naše 
staré mamy. Avšak chladné jarné počasie u 
nás nie je ničím výnimočným. Skôr by sa dalo 
povedať, že sme si od neho odvykli, pretože 
posledných dvadsať rokov sa výraznejšie 
otepľuje, a teda aj jar býva teplejšia. Toto 
potvrdzuje aj meteorológ, Ján Wolf: „Naprík-
lad, vlani sme mali tretiu najteplejšiu jar 
najmenej za posledných 140 rokov. Z tohto 
pohľadu je studený začiatok jari možno neob-
vyklý a nepríjemný, ale nie je to nič, čo by sa 
v našich končinách v minulosti nevyskytovalo. 
Napríklad, v 70. rokoch býval návrat zimy v 
marci a v apríli prirodzený, konkrétne v roku 
1976.“
Zdá sa, akoby meteorológom studený marec 
a prvá aprílová dekáda robili „medvediu“ 
službu. Zasnežené posledné marcové dni 
na prvý pohľad kontrastujú s alarmujúcimi 
správami o globálnom otepľovaní. Tieto dve 
skutočnosti si neprotirečia. Priemerné teploty 
jednotlivých rokov, mesiacov či ročných obdo-
bí skutočne rastú. To však nijako nevylučuje, 
že sa môžu vyskytnúť mesiace alebo obdobia s 
mimoriadne studeným počasím. 
V preklade, neodkladajme zimné kabáty na 
povalu, pretože sa ľahko môže stať, že nám 
opäť čoskoro nasneží. 

“Vlani sme mali tretiu najteplejšiu jar najmenej za posledných 140 
rokov. Z tohto pohľadu je studený začiatok jari možno neobvyklý a 
nepríjemný, ale nie je to nič, čo by sa v našich končinách v minulosti 
nevyskytovalo,”  Ján Wolf.

i Zuzana Karabínošová foto: Detail/Eva Ježovičová
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Hoguet – Korene hokeja siahajú až do 16. 
storočia, kedy si zo svojich ciest prinies-
li Francúzi do Európy hru indiánskeho 
kmeňa Huronov s názvom Hoguet. Hrali 
ju s palicami a loptičkou – na ľade i na 
suchu. Zaujímavosťou je, že z tejto hry 
sa neskôr v Európe vyvinul lacrosse a tiež 
hurling. 

Kolíska  ľadového hokeja - Prvý organi-
zovaný zápas sa odohral 3. marca 1875 v 
Montreale, v Kanade. Tu vznikol aj prvý 
hokejový klub, ktorý založili študenti 
McGillovej univerzity a rovnako aj vypra-
covali prvé pravidlá. 

Hokejka - Prvé hokejky boli vyrábané 
v Novom Škótsku v Kanade. Na ich vy-
rezávanie sa používalo drevo z hrabu, 
známe svojou silou a pevnosťou. Prvé 
hokejky sa skôr podobali  dnešným hoke-
jkám na pozemný hokej - mali čepeľ 
ostro zahnutú nahor, navyše boli oveľa 
ťažšie a kratšie. Keď pôvodní vyrezávači 
už nestíhali vyrábať hokejky, aby pokryli 
potreby každého nového hráča hokeja, 
výroba sa presunula do Starr Manufactur-
ing Company, ktorá už vyrábala korčule. 
Puk - Prvé puky boli pravdepodobne malé 
loptičky, no používali sa aj predmety ako 
kusy uhlia, kamene, či zmrznuté kravské 
výkaly. Keďže guma bola vynájdená až 
v roku 1839, puky sa najskôr vyrábali z 
dreva. Výroba pukov je sústredená na 

Slovensku, v Dolných Vesteniciach, odkiaľ 
sa každoročne vyváža okolo 300 tisíc kus-
ov pukov do NHL. 

Brankárska maska - Prvou osobou, ktorá 
kedy mala „hokejovú“ masku počas zá-
pasu na hlave, bola Elizabeth Graham, 
ktorá bola brankárkou ženského uni-
verzitného hokejového tímu v Ontariu. 
V roku 1927 si dala na tvár šermiarsku 
masku, aby si chránila tvár. No masky sa 
pravidelne začali používať až v roku 1959, 
po zápase Canadiens proti N.Y.Rangers, 
kedy si Jacques Plante bol nútený kvôli 
zraneniu počas zápasu jednu nasadiť. 
Plante bol v čase 3:06 zasiahnutý do 
tváre nepríjemnou strelou, ktorá mu ro-
zbila hlavu, pomliaždila lícnu kosť, nos a 
sánku. Napriek zraneniam sa však vrátil 
na ľad, a v ten večer načal neuveriteľnú 
sériu 18 zápasov, kedy odchádzal z ľadu 
neporazený.

Prvé majstrovstvá sveta – za skutočné 
majstrovstvá sveta ich nemôžeme 
pokladať, no v roku 1883 sa v Montreale  
odohral šampionát o Karnevalový pohár. 
V Európe sa prvý zápas odohral až o dva 
roky neskôr, a to medzi súperiacimi uni-
verzitami v Anglicku - Oxford  a Cam-
bridge, 6:0. 

Zlatý hetrik - Doteraz sa zlatý hetrik na 
majstrovstvách sveta v hokeji podarilo 

vybojovať len trom krajinám – ZSSR, Ka-
nade a Českej republike.  Najdlhšiu sériu 
titulov v nepretržitej sérii ťahali Sovieti, 
ktorí si v rokoch 1963 až 1971 odnášali zo 
svetových šampionátov deväťkrát za se-
bou len zlaté medaily. Hráči ZSSR potom 
trikrát za sebou triumfovali v rokoch 1973 
- 1975 a päťkrát v období 1978 – 1983.  

Stanleyho pohár – každoročne sa udeľuje 
víťazovi play-off, no len málokto vie, 
že pôvodne ho hokejistom venoval Lord 
Stanley z Prestonu v roku 1892. Slúžil 
ako odmena pre najúspešnejší amatérsky 
hokejový klub v Kanade. Až v roku 1915 
sa dohodli dve profesionálne organizácie 
National Hockey Association (NHA) a Pa-
cific Coast Hockey Association (PCHA) na 
oficiálnom názve Stanley Cup. 

Púť trofeje - Každý hráč z majstrovského 
tímu má nárok na jeden deň s Pohárom. 
Len v posledných piatich rokoch naces-
toval tento pohár viac ako 640 000 kilom-
etrov. Táto tradícia vznikla v roku 1995 
a odvtedy už hráči vyviedli s pohárom 
kadečo. Ken Daneyko jedol zo Stanley 
Cupu cereálie, Derian Hatcher ho použil 
ako nádobu na chladenie nápojov počas 
párty a Martin Cibák z neho jedol na Lip-
tove halušky. Viacerí hráči použili Stanley 
Cup pri krste svojich detí, keď doň um-
iestnili svätenú vodu. 

Slovensko opäť zasiahol hokejový ošiaľ. Z krčiem sa ozývajú nadšené či sklamané výkriky ohlasujúce góly a po cestách 
sa premávajú autá so slovenskými vlajočkami a prizdobenými „späťákmi“. Každý sa tvári ako pravý Slovák aspoň raz 
do roka a prežíva každé jedno víťazstvo i prehru s naším reprezentačným tímom. Aj naša redakcia sa rozhodla prispieť 
svojou troškou do mlyna...

Kým sa chladí pivo
prečítajte si zaujímavosti z histórie hokeja

i Zuzana Karabínošová

i           O čom bude Deta  l o týždeň
Iniciujeme:

Detail týždňa: Je to konflikt alebo hra? alebo O čo v skutočnosti 
ide medzi Izraelom, Sýriou a Iránom. 

Inšpirujeme: Praktické hračky sú pre všetkých. Tvorcovia 
kreatívnych riešení v dizajne.

Interview: Peter Breiner: „Som blázon ako každý.“

Ilustrujeme: Reportáž z Helsiniek: Niekde zdvíhajú čaše, niekde 
ceny. 

Inovujeme: Postavím dom, na tehly zabudnite. D
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foto: sport.sk
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