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„Lepší doma krajec chleba, než v cudzine krava celá“, hovorí jedno zo slovenských 

prísloví.  Je pravda, že ako slovakisti nachádzame prameň poznávania hlavne doma, na 

Slovensku. Tu najintenzívnejšie existuje a rozvíja sa to, čo nás eminentne zaujíma – 

slovenský jazyk, literatúra, slovenská kultúra. Na druhej strane študenti ako mladí ľudia 

majú prirodzenú túžbu prekračovať hranice, konfrontovať sa s cudzím, nepoznaným, 

jednoducho iným. To ich vedie k pohnútke, že nezatracujúc slovenský chlieb radi 

ochutnajú aj z cudzokrajnej ponuky. Napríklad francúzsku „quiche“?  Za cieľ exkurzie 

bola zvolená destinácia pre slovakistov netradičná, hlavné mesto Francúzska, Mekka 

európskej kultúry. Paríž umožňuje spoznávať seba v kontúrach iného priestoru. Kráčanie 

po miestach, ktoré Francúzi vyznačili pamiatkou na Milana Rastislava  Štefánika  

(námestie  generála  Štefánika,  pamätné tabule, dom na rue Leclerc, v ktorom Štefánik   

v rokoch 1907 - 1919 žil), dodáva pocit hrdosti; stretnutie s predstaviteľmi česko-

slovenského spolku AOTS a diskusia o spôsobe prežívania slovenčiny a slovenskej 

kultúry vo Francúzsku zasa inšpiruje k zamysleniu nad možnosťami podpory slovenskej 

prítomnosti v zahraničí.   

 

Tento časopis obsahuje 

príspevky, ktoré vznikli 

v akademickom roku 2012/2013 

v rámci kurzu Odborná exkurzia 

a publikačná prax. Prvá časť 

podáva články, reportáže, 

anketu a glosu tematizujúce 

Paríž. Exkurzia však nebola 

jedinou aktivitou, na ktorú sme 

sa v rámci kurzu podujali. 

Počas semestra študenti 

sledovali kultúrne dianie 

v Bratislave, navštívili výstavy, 

divadelné predstavenia či  filmový festival a to všetko písomne reflektovali v podobe 

recenzií a kritík. Lebo ako sa hovorí, „čo je napísané, to mačka nevylíže“.  

  

 

Alena Bohunická 
vedúca seminára 
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Je ťažké presne zadefinovať Paríž a vystihnúť 
v globále jeho atmosféru. Známy je nám najmä 
prostredníctvom svojich stereotypných prívlastkov, 
akými sú mesto módy či zamilovaných. Nostalgická 
Edith Piaf, surrealisti píšuci svoje veľdiela v kaviarni 
na Saint Germain – to všetko patrí do minulosti, realita 
je v súčasnosti úplne iná. Paríž je potrebné vnímať 
ako kozmopolitné mesto, žijúce najmä z turizmu. 
Eiffelova veža na vás číha doslova na každom kroku 
v podobe príveskov či miniatúrnych replík. To však 
neznamená, že mesto treba zavrhnúť, vhodné je 
pustiť sa do jeho spoznávania z inej perspektívy.  

 
Mať vlastného sprievodcu na päť dní, a ešte k tomu 
Parížana, je príležitosť, ktorá sa nenaskytne každému. 
Absolvovali sme  púť za Napoleonom do parížskej 
Invalidovne, videli sme mrakodrapy, ktoré zatarasili 
obzor nad palácom Chaillot, mladých ľudí z celého 
sveta vysedávajúcich na schodoch pod Sacré-Coeur; 
nekonečne veľa rýchlych sledov pohľadov na Paríž, 
pripomínajúcich techniku filmového strihu. Dynamické 
„strihy“ zo scény na scénu sa v našom prípade párkrát 
realizovali napríklad aj skokmi cez meter vysoké ploty, 
pri ktorých sa rúcali stereotypné predstavy o vysokých  
francúzskych móresoch.        

 

 Paríž, to nie sú len staré dobré klasiky 
z brožúrky o cestovaní. Ak sa vám zdá hľadať 
slovenskú históriu v Paríži ako absurdita, boli by ste 
prekvapení, keby ste sa ocitli na námestí „Place 
Général Stéfanik“ a videli tam na vlastné oči pamätnú 
tabuľu M. R. Štefánika; podobným prekvapením bola 
pre nás Bratislavská ulica (rue de Presbourg) vedúca 
priamo zo Champs-Elysées. Naše kráčanie po 
slovenských stopách v Paríži následne vyvrcholilo 
večerom v česko-slovenskom spolku AOTS 
(Assocation des Originaires et amis des pays 
Tchèques et Slovaques), spojeným so 
stretnutím s príjemnými, slovensky hovoriacimi 
Francúzmi, ktorí nás šokovali svojim záujmom o našu  
rodnú krajinu.   

 
Hádam každý cestovateľ v závere sumarizuje 

a snaží sa nájsť určitý moment, ktorý sa mu bude 
s výletom spájať. Návšteva predstavenia na 
roztopašnom Pigalle, v divadle Théâtre de la Cible 
s najmenším kruhovým javiskom v Paríži širokom 
sotva 1,5 metra, a následné posedenie v  Café des 2 
Moulins známom z filmu Amélia z Montmartru boli pre 
mňa dokonalým zavŕšením objavovania bizarností 
mesta, ktoré skrýva množstvo tajomstiev.  

 

Barbora Vavrová 
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Pohodlnosť našej 

vypočítavej obuvi 

nám umožnila začať 

výlet naprieč 

Parížom. Prvodňová 

,,prechádzka“ bola 

asi o 20 kilometrov 

dlhšia než sme 

predpokladali. Užili 

sme si ju však 

patrične, aj so 

všetkým 

,,francúzskym“, čo  

k tomu patrí – 

ignorácia zákazov, 

preskakovanie cez 

plot a chodenie po 

ťažko 

vypestovaných 

anglických 

trávničkoch (alebo, 

pardon, 

francúzskych?). 

                             

 

Botanická 

záhrada 

Jardins des 

Serres 

d'Auteuil sa 

zdala byť 

centrom 

nielen 

všetkých 

dôchodcov      

z Paríža, ale 

tiež dejiskom 

romantických 

príbehov        

z čias, keď 

sa Íri tešili na 

svoju plavbu 

do Ameriky 

Titanicom. 

  

 



Fotoreportáž            5 
 

Aaa, už sme tu, pri hlavnom gýči. Každý ju má rád, každý ju vidí a chce podísť bližšie. Modla  všetkých 

ateistických turistov v Paríži. Pod jej doďaleka vyžarujúcou aurou sa aj naháňa, fotí či premýšľa trochu 

inak – tak romanticky. 

 

 

  ...a preto  

sme sa aj  

my rozhodli  

užiť si magické 

fluidum 

obklopujúce 

 túto železnú 

 masu a  

dopriať si malý 

odpočinok. 

 

 



Fotoreportáž            6 
  

     

Cestou k Víťaznému oblúku 

sme sa mohli pár sekúnd 

tešiť z vystúpenia 

breakdancerov. Trvalo však 

naozaj príliš krátko, pretože 

v okamihu sa zjavili verní 

strážcovia zákona, ktorý 

zrejme smutným Parížanom 

zakazuje hudbu a tanec na 

ulici. To mi opäť 

pripomenulo pocit, s 

ktorým sa turisti v tomto 

meste radi stotožňujú, a 

síce, že sú v rozprávke 

(konkrétnejšie v jednej 

českej nemenovanej, kde 

kráľ zakázal spievať). 

 

  

Veľkosť  

Víťazného oblúka 

je nezachytiteľná 

a človek si pod 

ním pripadá ako 

naozaj malý, 

nepatrný tvor. A to 

nielen v porovnaní 

s jeho fyzicky 

neodškriepiteľnou 

veľkosťou, ale 

najmä historickou 

symbolikou, ba až 

ťarchou, ktorou 

dýcha snáď každý 

milimeter tejto 

monumentálnej a 

krásnej stavby. 
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Plány na ďalší deň pod taktovkou dobrovoľného sprievodcu, francúzskeho "Roberta Benigniho", ktorý 

nám stihol ukázať Paríž vo všetkých štyroch ročných obdobiach, zo všetkých štyroch svetových strán, 

a to s tak neuveriteľným entuziazmom, akoby tu bol sám prvýkrát. 

 

Nádherný výhľad z Montmartre na západoeurópsku urbanistickú exotiku. 
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Tu ostávalo mesto 

postriebrené hviezdnym 

prachom za našimi chrbtami. 

Centrom nášho vlastného 

malého Paríža sa stal hostel 

F1 v osemnástom okruhu,    

kde sme všetkými zmyslami 

vnímali jeho druhú tvár, tvár 

multikultúrneho mesta s viac 

ako jedenástimi miliónmi 

obyvateľov. 

 

 

     

 

 

Povestné hodiny bývalej 

železničnej stanice v Musée 

d'Orsay. Miesto, kde človek na 

chvíľku prepadá ilúzii, že času 

je dosť a nemusí sa nikam 

ponáhľať. Zbierky malieb od 

Degasa, Renoira, Sysleyho, 

Moneta, Cézanna alebo Gogha 

nás preniesli z každodennej 

šede do farebných zákutí 

ľudskej mysle. 

 

Hana Bóriková 



Paríž na jar 2013 a jeho 10 NAJ       9 

podľa Klaudie Cvancigerovej 

 

1. NAJPREKVAPUJÚCEJŠIE ZISTENIE 
Najprekvapujúcejším miestom v Paríži bola pravdepodobne ulica. NAŠA ulica, Presbourg 
ulica. Na tom, že sa tu dá nájsť ulica nazvaná podľa hlavného mesta, by nebolo nič zvláštne, 
v celom Paríži sú ulice s názvami všetkých európskych hlavných miest. Našinec, ktorý by 
mal túto informáciu, by sa však možno pozastavil nad tým, či naozaj má tú svoju aj 
Slovensko? Naše malé Slovensko, globálne asi také známe, že ak si ho cudzinci nepomýlia 
so Slovinskom, zaručene sa opýtajú, či myslíme Československo s jeho Prahou? Nuž, ale 
predsa len, Francúzi nás poznajú lepšie. Vďaka Štefánikovi, ktorý sa tiež zaslúžil o to, že Rue 
de Presbourg (aj keď, áno, nie každý Slovák si hneď uvedomí, že Presburg je Bratislava) sa 
na rozdiel od ostatných „hlavnomestských“ ulíc nenachádza niekde na periférii, ale vychádza 
priamo zo Champs-Élysées! A to už je niečo, takéto vyznamenanie. Ďakujeme, Milan. 

2. NAJPARADOXNEJŠIE MIESTO 
Miesto odpočinku. Aj tak sa nazýva cintorín a ľudia skoro každého vierovyznania či bez 
vyznania si ho takto aj predstavujú. Zložíš svoje kosti, hádam na teba budú spomínať, hádam 
nedovolia, aby tvoj hrob spustol. Parížsky cintorín Père Lachaise, na ktorom odpočívajú aj 
takí ľudia ako Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde, sa tejto predstave trocha vymyká. 
Na jednej strane preto, že je tak navštevovaný turistami, ktorí chcú vzdať poctu svojej 
hviezde, že pokoj sa odtiaľto tak trocha vytratil, na strane druhej šialenými historkami, ktoré 
sa viažu k niektorým zomrelým a ktoré spôsobili tie najbizarnejšie rituály – ako napríklad pri 
hrobe chudáka Victora Noira, ktorý za svoju údajnú plodnosť musí pykať dodnes. Traduje sa, 
že ak si naňho žena sadne, pomôže jej to otehotnieť. Paradoxom je, že chvíľu potom človek 
kráča popod pomníky ďalšieho šialenstva, no s oveľa katastrofálnejšími dôsledkami, popod 
pomníky kruté aj dojímavé, ktoré musia vyvolať slzu v nejednom vnímavom, hoci aj nie 
židovskom srdci. 

3. NAJOTRAVNEJŠIE CHVÍLE  
Na turisticky vyťažených miestach sa nedá vyhnúť pouličným predavačom s lacným artiklom 
ľahkým na výrobu. V Paríži je to samozrejme Eiffelova veža, ktorú chcú mať skoro všetci 
turisti. To využívajú vrstvy obyvateľov, ktoré nemôžu získať prácu. Sú to klany černochov, 
pravdepodobne organizovaných, ktorých odoženiete buď kúpou troch „eiffeliek“ za jedno 
euro, alebo zvýšením hlasu. Opakovaným. Takže aj zrealizovanie takej prirodzenej túžby ako 
chcieť mať fotku pred víťazným oblúkom stojí naozaj veľa nervov.   

4. NAJÚNAVNEJŠIA RUTINA 
Cestovanie metrom je naozaj rutinou Parížanov, ktorí síce chodia radi pešo, ale krížom cez 
celý Paríž, každý deň... To by asi nezvládali (hoci naša exkurzia počas štyroch dní áno). 
Potlačiť sa pri okienku, ak si nedajbože potrebujete kúpiť lístok, predbiehať sa alebo nechať 
sa predbiehať a sácať v chodbe a na schodoch, tlačiť sa v metre, striehnuť na voľné miesta 
na sedenie, na zlodejov. Veru áno, každodennosť je boj. 

5. NAJHISTÓRIUVYVOLÁVAJÚCEJŠIE MIESTO 
Krátky pohľad na Justičný palác stačil na privolanie dojmu histórie odohrávajúcej sa               
v prítomnosti. Francúzska revolúcia, Výbor pre verejné blaho, krv, besnenie náhleho 
príchodu k moci. Staré budovy sú dnes už zväčša pochované pod novými palácmi, cestami, 
zničené požiarmi alebo zbúrané, no miesta, na ktorých stáli, dodnes dýchajú čímsi 
zvláštnym, čo dokáže zastaviť dych aj čas. 
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6. NAJVOŇAVEJŠIE OBCHODÍKY 
Trhy na námestí Louis-Lépine, ktoré sú známe ako najväčšie trhy s kvetmi v Paríži, sú plné už 
aj stánkov so suvenírmi. Nie sú to však lacno vyzerajúce a pre niektorých odpudzujúce 
stánky rozkladajúce sa v okolí každej turistami vyhľadávanej oblasti, ale stánočky naplnené 
vôňou Paríža. Sviečky a drobnosti sú základným sortimentom, ale výnimočné je, že sa tu 
mieša vôňa čerstvých kvetov s vôňou tých sušených a okrem toho „Tá“ vôňa Paríža, ktorá sa 
nedá definovať, ale dokáže omámiť na ľuďmi preplnenej ulici, aj v parku. Ktovie, či je to 
obľúbený parížsky parfém alebo práve rozkvitnuté stromy, v každom prípade na tomto trhu 
sa ňou dá nasýtiť. 

7. NAJFOTOGENICKEJŠÍ ĽUDIA 
Paríž spôsobuje chuť fotiť. Akoby aj nie, nádherné staré budovy plné krásy minulosti (ak 
prižmúrime oči nad ich škaredšími modernejšími susedmi), upravené prostredie plné kvetov 
je pre to ako stvorené. Ale čo je horšie, spôsobuje aj chuť fotiť ľudí. Možno je to rôznosťou 
kultúr, ktoré sa tu stretávajú, alebo aj povestným francúzskym šarmom, jedno je isté: zrazu si 
človek uvedomí, že vymýšľa rôzne „finty“, ako si odfotiť niekoho, kto ho zaujal, bez toho, aby 
vzbudil jeho pozornosť a prípadnú nevôľu.  

8. NAJZELENŠIE MESTO 
Paríž ním je. Záhrady, stromy, trávniky sú roztrúsené všade pomedzi obytné štvrte. 
Mimochodom, naše mestá s  jedným, dvoma parkmi sa môžu skryť, hanbiť a lapať po dychu. 
Samostatný a „prímestský“ Boulonský lesík je ako stvorený na oddych, umenie, beh... 
A všetky parčíky s fontánkami či bez nich, s desiatkami (nezničených) lavičiek a stovkami 
kvetov sú tými najharmonickejšími miestami pre mamičky s deťmi, dôchodcov a turistov. 
Botanická záhrada je zmesou ukážok celosvetových biotopov a architektonickej krásy 
Francúzska, a tak sa človek nemusí obávať, že by sa tam nudil. 

9. NAJATMOSFERICKEJŠIA ČASŤ MESTA 
Montmartre. Áno, ešte stále je plný atmosféry a snáď sa odtiaľto nevytratí ani vďaka 
štýlovým kaviarňam s diskoguľou, drahým hotelom a suvenírom. Stačí sa tu len prechádzať, 
obzerať si domy, dozvedať sa, kto v nich býval, tvoril, kde sa spolu stretávali umelci... 
A potom len unavení sedieť dlho do noci v podniku (najlepšie čo najmenej poznačenom 
turizmom, ak sa taký nájde), smiať sa a nechať plynúť svoje pocity a dojmy, aby mohli byť 
zachytené umelcom. 

10. NAJMÚZUPRIVOLÁVAJÚCEJŠIE OBRAZY 
Musée d´Orsay je zbierkou aj toho, čo atmosférický Montmartre kedysi poskytol. Postávanie 
pred obrazmi, snaha preniknúť do ich krásy, čítať umelcovu ruku, tešiť sa z odhaľovania 
zmyslov, aj to je návšteva múzea. Čím viac sa človek dokáže ponoriť do obrazu, tým viac 
získava schopnosť chápať umelca. V tretej sieni zrazu zistí, že vidí aj to, že 
exkomunikovanému kráľovi práve vypadlo od hrôzy z ruky žezlo, zisťuje, čo všetko vyjadrujú 
privreté viečka ženy... A má chuť objavovať stále ďalej a viac a tvoriť sám. 
 

 
      Klaudia Cvancigerová 
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1. Jednohubky v česko-slovenskom centre 
AOTS                                                                                                        
Výborná pochúťka „slovenského“ 
francúzskeho kuchára s dvoma variantmi 
príchutí, jedny boli so smotanou, druhé 
obohatené ešte slaninou. Napriek tomu, že 
sa  považujem za vegetariána, neodolal 
som ich chuti a vôni. 

    
2. Pohľad z Eiffelovky na Paríž                                                                                                           

Keďže svietilo slnko, bola veľmi dobrá 
viditeľnosť a zvlášť fascinujúce bolo vidieť 
priblížené budovy v objektíve fotoaparátu 
pána Bohunického. 

       
3. Montmartre                                                                                                                                      

Taktiež miesto s krásnym výhľadom  na 
Paríž, hlavne na vysvietenú Eiffelovku. S 
Montmartrom sa spája aj nasadená 
policajná jednotka so samopalmi, ktorá 
budila značný rešpekt. 

 
4. Sacré-Coeur                                                                                                                                

Bazilika najsvätejšieho srdca, krásna biela 
stavba s tromi kopulami a nádhernou 
výzdobou vo vnútri. 

 
5. Botanická záhrada                                                                                                                     

Vstup do nej bol prekvapivo zadarmo, to by 
sa mohlo už konečne zaviesť aj na 
Slovensku. Hneď na začiatku palmária bola 
obrovská, asi päťmetrová palma. Niektorí 
sme začali rozmýšľať nad tým, čo urobia, 
keď výška stropu už nebude stačiť. Bola to 
pomerne aktuálna otázka, lebo táto palma 
už teraz siahala tak na dvadsať centimetrov 
od stropu. 

       
6. Štefánikov pomník                                                                                                                            

Nachádzal sa na námestí s názvom „Place 
de général Stéfanik“. Celý text na pomníku 
bol v slovenčine. Pre Slovákov, najmä pre 
nás Bratislavčanov, bola významná aj Rue 
de Presbourg (Prešporská ulica), ktorá 
ústila priamo do Champs-Elysées. 
 

7. Oznam vo výklade o koncerte kapely  
V centre Paríža bolo vylepené oznámenie   
o koncerte pre mňa neznámej garážovej 
kapely. Na tom by nič extra nebolo, keby 
miesto, kde sa má koncert  odohrať, nebola 
Bratislava. 

 
8. Most zamilovaných                                                                                                                           

Pont de l´Archevêché, most s výhľadom na 
Notre Dame, na ktorý zamilovaní ľudia 
pripínajú zámky ako symbol nekončiacej 
lásky. 

 
9. Múzeum zbraní Musée de L´armée                                                                                                             

Súčasťou múzea bola katedrála zasvätená 
Napoleonovi s obrovskou truhlou uprostred, 
v ktorej sa nachádzajú jeho pozostatky. 

 
10. Musée d´Orsay                                                                                                                       

Múzeum plné krásnych sôch a obrazov      
od tých najvýznamnejších umelcov. Piate 
poschodie je celé venované impresionistom. 
Pre mňa boli mimoriadnym zážitkom hlavne 
obrovitánske nástenné maľby „vymakané“ 
do najmenších detailov.        
 

Adam Ciesar 
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Každá krajina spôsobom sebe vlastným 

bojuje za zachovanie svojej národnej identity. 
Kultúrne a etnické rozdiely vymedzujú skupinu ľudí 
žijúcich na istom území ako samostatný národ 
a z nemalej časti definujú individuálne osobnostné 
črty obyvateľov. Vezmite si napríklad nás – 
Slovákov. Na čo sme hrdí? Čo si tak úzkostlivo 
strážime a často chránime pred očami zvedavcov 
a potenciálnych narušiteľov? Bryndzové halušky? 
Sotva. V súčasnosti pomyselnú súťaž o “top“ 
národný symbol u nás vyhráva hokejová 
reprezentácia, čo nemožno považovať za ktovieako 
chvályhodné. Takí Francúzi majú svoj vycibrený 
vkus, šarm a eleganciu, sú majstrami slova vo 
svojom jazyku, živia sa žabami a inou háveďou a sú 
na to patrične hrdí. Viacero vecí však máme 
spoločných a som si istý, že k jednej z nich by sa 
prihlásila väčšina opýtaných zo všetkých kútov 
sveta – negatívny postoj voči polícii. Nehovorím 
o otvorenej nenávisti, hoci aj počet ľudí s takto 
vyhraneným názorom stále narastá. Nazval by som 
to skepsou, respektíve nedôverou voči systému, 
ktorému polícia podlieha a ktorého súčasťou, či sa 
nám to páči alebo nie, sme aj my sami. Aby som tu 
len tak bez príčiny nehádzal maslo na hlavy 
strážcov zákona, uvediem jeden – povedal by som 
priam explicitný príklad, scénu, ktorá sa pred mojimi 
očami odohrala priamo v uliciach Paríža, neďaleko 
slávnej Eifelovky:  
 

Išiel som za zvukom hudby, predieral som 
sa masou ľudí. Všetci naťahovali krky a zvedavo 
pozerali smerom k malému námestíčku, cez ktoré 
boli na zemi krížom porozkladané šiltovky. Hudba 
vychádzala z reproduktora, okolo ktorého postávala 
skupinka afroamerických raperov. Všetci mali na 
hlavách rovnaké šiltovky ako tie, ktoré ležali na 
zemi, a robili zvláštne, takmer tanečné pohyby, 
akoby sa pripravovali na olympiádu. Napokon sa 
každý z nich postavil na jeden koniec šiltovkového 
radu a bravúrnymi breakdance-ovými skokmi 
prekľučkovali na druhú stranu. Ľudia tlieskali ako 
o život a hádzali eurá do šiltoviek. Ako všetci 
prítomní, aj ja som bol zvedavý, čo bude 
nasledovať, a spokojne som si celé vystúpenie 
natáčal na kameru.  
 
 
 
 

 
 
 
To čo nasledovalo však bolo od mojich predstáv na 
míle vzdialené: sirény a blesková evakuácia raperov 
aj so šiltovkami a aparatúrou. Ruka zákona chytila 
pod krkom pouličných umelcov, ktorí už nacvičenou 
technikou utekali za roh, no v behu sa ešte stihli 
 

 
 
divákom ospravedlniť za prerušenie akcie, za čo si 
vyslúžili ďalší potlesk. To už policajti vystúpili z auta 
a rozháňali dav pokrikovaním a agresívnym 
gestikulovaním. Ľudia nespokojne pískali 
a neveriacky krútili hlavami, kdesi za mnou som 
začul výkrik “you ruined up an awesome show!”. 
Uniformovaní však sťažnosti nebrali na vedomie a 
vybavovali si účty s posledným z tanečníkov. 
Sklamaný som sa pobral ďalej a premýšľal som      
o globálnej črte strážcov zákona. Je to škoda, že 
svoj čas márnia takýmito nezmyselnými zásahmi 
proti verejnej zábave, zatiaľ čo prehliadajú ozajstné 
zločiny. Snáď raz príde deň, keď každý príslušník 
policajného zboru na Slovensku aj vo svete bude 
môcť hrdo nosiť heslo “pomáhať a chrániť”. Verím, 
že aj čestná spravodlivá polícia môže a mala by byť 
symbolom národov. 
 
 
 
 
 
 

Darius Černák 
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V termíne 24. 4. – 28. 4. 2013 sme sa v rámci kurzu Odborná exkurzia 

a publikačná prax  zúčastnili poznávacieho pobytu do Paríža. Navštívili sme mnoho 

známych miest ako Notre -Dame, Eiffelova veža, Louvre, zastavili sme sa aj pri 

Víťaznom oblúku, prešli sme cez  Champs-Élysées, vyšliapali sme na Montmartre, 

prešmykli sme sa cez kvetinové trhy až ku Napoleonovej hrobke. Spoločnosť nám robil 

Francúz Jérôme, Parížan, ktorý sa na celých 5 dní vžil do roly nášho sprievodcu. 

 Lietadlo nás šťastne dopravilo tam aj späť. V nasledovnej ankete môžete zistiť, 

aké dojmy si priniesli účastníci z objavovania mnohotvárneho Paríža. Ankety sa 

zúčastnili študenti Katedry slovenského jazyka Barbora Vavrová, Dominika 

Petríková, Hanka Bóriková, Klaudia Cvancigerová, Adam Ciesar a Darius Černák. 
 

 

 Čo vás v Paríži najviac prekvapilo alebo 
zarazilo a prečo? 
 

   Barbora: To ako sa zmenil, mám pocit, že 
dnešná doba má negatívne účinky na všetky sféry 
a Paríž sa pomaly rozpredáva v miniatúrnych 
replikách Eiffeloviek.   
   Dominika: Prekvapila ma slušnosť šoféra 
mestskej hromadnej dopravy, ktorý hneď vyhľadal 
pánovi so zdravotným postihnutím miesto na 
sedenie:-)    
   Adam: Prekvapilo ma vzájomné spolunažívanie 
príslušníkov rôznych rás, pretože na Slovensku 
sa často zaoberajú ľudia týmito vecami.    
   Hanka: Veľmi milo ma prekvapilo to, že toľko 
ľudí chodilo v Paríži na bicykli, nečakala som to a 
myslím, že túto kultúru by sme si mali pestovať aj 
my.  
   Darius: Neprekvapilo ma naozaj nič, Paríž 
splnil a prekonal všetky moje očakávania :)   
 

 

Čo sa vám páčilo vo Francúzsku a zaviedli 
by ste to aj na Slovensku? 

 

   Barbora: Asi hlúpa odpoveď, ale metro, pretože 
ma strašne fascinuje.   
   Dominika: Metro:-)    
   Adam: Metro.    
   Klaudia: Zabezpečenie dopravy (konkrétne 
autobusy z a na letisko – ich organizácia), 
možnosť bezplatného vstupu študentov do múzeí    
   Hanka: Možno akýsi patrioticizmus, ktorý 
Parížanom určite nechýba a mohli by nám z neho 
trošku požičať.    
   Darius: METRO !!!    
 

 

Čo bolo pre vás najzáživnejším momentom 
pobytu? 
 

   Barbora: Posedenie v Café des 2 Moulins.    
   Dominika: Museé d´Orsay, jednoznačne.   
   Adam: Nenazval by som to najzáživnejší, ale 
najkrajší moment, a to je pre mňa pohľad na Paríž 
z Eiffelovky.    
   Klaudia: Prehliadka Musée d´Orsay.    
   Hanka: Pre mňa osobne to boli určite komické 
chvíle s naším sprievodcom, už dlho som sa tak 
veľmi nenasmiala na úplne bizarných 
maličkostiach.   

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
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Ako na vás pôsobilo stretnutie v 
slovensko-českom spolku AOTS 
(Association des Originaires et amis des pays 
Tchèques et Slovaque)? Myslíte, že má 
takýto spolok opodstatnenie? Dala by sa 
táto asociácia nejako podporiť zo strany 
Čechov a Slovákov? Ako? 

 

 
 
   Barbora: Stretnutie bolo príjemné, tí ľudia boli 
veľmi srdeční. Spolok má svoje opodstatnenie. 
Ale z hľadiska jeho fungovania, finančných dotácii 
či širšieho záujmu o jeho existenciu je to boj s 
veternými mlynmi.   
   Dominika: Boli sme srdečne prijatí, pohostení, 
cítila som z nich radosť, že sme tam:-) 
Opodstatnenie má spolok už len z toho dôvodu, 
že sme mohli vidieť, že aj Slováci v cudzine sú 
aktívni a nezabúdajú na svoje korene.    
   Adam: Ľudia z tohto spolku už pri privítaní 
pôsobili milým dojmom a aj po dlhších 
rozhovoroch sa ukázali ako príjemní hostitelia. 
Tento spolok má svoj význam pre obohatenie 
slovenskej a českej kultúry zahraničnými vplyvmi. 
Podpora by mohla prebiehať napríklad v podobe 
organizácie podujatí, festivalov zameraných na 
folklór.  
   Klaudia: Bolo veľmi príjemné a povzbudivé 
vidieť náš svet z francúzskej strany, počuť o tom, 
ako sa dostali k slovenčine, ako ich to teší a ako 
si to nenechávajú iba pre seba, ale vytvorili takúto 
organizáciu a posúvajú myšlienku a ciele ďalej. 
Spolok má opodstatnenie, pretože ukazuje 
slovenskú kultúru Francúzom, možno aj 
cudzincom, aj tým, že vyučujú slovenský jazyk. 

Podporiť by sa dal možno veľkými propagovanými 
spoločnými stretnutiami za nejaké obdobie nielen 
na báze ľudového súboru, ale širšieho zamerania, 
čo sa jeho pôsobenia týka, informovať viac aj 
slovenskú verejnosť, aby pri návšteve Paríža 
zaskočili aj tam, možno niečo zaujímavé doniesli.    
   Hanka: Bolo to veľmi príjemné stretnutie s 
ľuďmi, ktorých srdcia sú veľké ako samotný Paríž. 
Potešilo ma ich vrúcne privítanie, občerstvenie, 
ktoré pre nás pripravili a ich ochota odpovedať na 
všetky naše otázky. Myslím, že spolok ako taký 
má svoje opodstatnenie, podrobnosti však už 
povedať neviem, nakoľko ich činnosť detailne 
nesledujem. Podporiť by sa určite dal, keby sme 
žili v Paríži :) Prípadne by sa mohlo niečo 
obdobné zorganizovať u nás, aj keď neviem, aká 
je miera návštevnosti Francúzov v Bratislave...  
    Darius: To stretnutie bolo super, veľmi 
príjemní, zhovorčiví ľudia :D Navyše mimoriadne 
pohostinní, dopriali nám privítanie v podobe 
tradičnej slovenskej trojkombinácie chlieb – soľ 
   – slivovica. Spolok má svoje opodstatnenie, čo 
sa týka jeho činnosti, ponúka 
  Slovákom, Čechom a priateľom týchto krajín 
vzdelávacie, rekreačné, sociálne, športové 
  a turistické aktivity, to sa ráta. Podporu si viem 
predstaviť ako aktívne pôsobenie 
  v tomto spolku, pomoc pri príprave akcií a 
podujatí, prípadne finančná podpora, to sa 
  dá všetko riešiť diaľkovo.     
 

Splnil tento výlet vaše očakávania? 
 

   Barbora: Splnil, len som si uvedomila, že štyri 
dni sú na spoznávanie Paríža strašne krátky čas.        
   Dominika: Prekonal moje očakávania! Bolo 
lepšie ako som dúfala!    
   Adam: Tento výlet vcelku moje očakávania 
splnil.    
   Klaudia: Prevýšil ich, hlavne v rôznorodosti 
navštívených miest, od prírody cez múzeá až po 
zaujímavé domy.    
   Hanka: Určite áno, veľa sme toho videli. Možno 
mi trošku chýbal pokoj na nasávanie atmosféry 
mesta, ale inak sa mi celý výlet veľmi páčil. 
   Darius: Prekonaaaaaaaal „jak OČI“ :D    

Spracovala Veronika Lengvarská 
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O tom, ako som v SNM na nič ‘nešahal‘ 
 

Pri predstave návštevy Slovenského 
národného múzea v Bratislave som bol v rozpakoch. 
Naposledy som odtiaľ odchádzal sklamaný 
a znechutený. Výstava zvierat a celej živej a neživej 
prírody. Fantastické, povedal som si. Ako desaťročný 
som zvieratá zbožňoval, študoval som ich, často som 
sa ich pokúšal skrotiť, či vycvičiť, a preto som 
očakával neopakovateľný zážitok. No skúste vysvetliť 
malému chlapcovi, prečo sú všetky zvieratká na 
výstave mŕtve a vypreparované, majú sklenené oči 
a dokonca nevydávajú zvuky, aké by – aspoň podľa 
dokumentárnych filmov – vydávať mali. Takto 
bolestivo som sa zrazil so smutnou realitou a viac 
som do múzea nevkročil, aspoň pokiaľ sa tomu dalo 
vyhnúť.  

          
Uplynulo ďalších 10 rokov a zrážky s realitou už bolia 
menej, no napriek tomu som sa nemohol ubrániť 
starým predsudkom. Stál som pred budovou SNM, 
ktorú som vídal len z okna električky, fajčil som 
a pohľadom plným nedôvery som prebodával veľký 
plagát na dverách – Štýl a móda 60-tych rokov. 
Zamračený som zašliapol dymiaci ohorok a vošiel 
som dnu. Skôr než som stihol vyhodnotiť a spracovať 
vlastné pocity a dojmy, nastala ďalšia zrážka. Z ľavej 
strany sa na mňa usmieval portrét Bohumila Hrabala, 
vpravo informačná tabuľka ukazovala smer k vitríne 
s dobovými tabakovými výrobkami a zápalkami. 
Pozrel som rovno pred seba a na tvári sa mi zjavil 
široký úsmev. Stratocaster, Les Paul, Fender a moja 
milovaná Jolana. „Zdravím, slečny...” V prvej 
miestnosti som s Hrabalovými Ostro sledovanými 
vlakmi, lipami, startkami a gitarami strávil niekoľko 
krásnych minút a potom ma už vlastná zvedavosť 
odtiahla k druhej časti výstavy. Tu som definitívne 
pochopil to, čo som už dlhšie tušil. Pochopil som, že 
štýl a móda dvadsiateho prvého storočia stojí za 
hovno. V okamihu som bol zamilovaný do všetkých 
gramofónov, rádií, nábytku a vlastne do celej 
expozície, ktorá tak dokonale vyjadrovala môj 
umelecko-estetický ideál. Na stole v modelovej 

detskej izbe ležala kôpka starých novín, spod ktorej 
vytŕčala fotka s akousi podozrivo známou tvárou. 
Podišiel som bližšie a spoznal som Jima Morrisona – 
frontmana môjmu srdcu najbližšej hudobnej skupiny – 
The Doors. Zatúžil som vidieť ten výtlačok celý, a tak 
som oslovil prísne vyzerajúcu staršiu pani, ktorá 
z rohu miestnosti pozorovala návštevníkov tak akosi 
zvrchu. 
 „Prosím váááá...” 
„Móžem vám nejako pomôcť?” Prekvapila ma svojou 
pohotovou reakciou a zvučným hlasom. 
„Áno, teda... na spodku tej kôpky novín na tom stole,”  
– ukázal som prstom ponad vitríny s keramikou  – „je 
fotografia, ktorá ma nesmierne zaujíma. Mohol by 
sss...” 
„Len pozerať, nič nechytať!” vyštekla. 
„Áno, pravdaže, no predsa by sa to nejakým 
spôsobom...” 
„Nesmiete nič chytať.” 
„Ja samozrejme nesmiem, no vy tu tomu šéfujete, 
azda by ste tú fotku mohli na chvíľočku nenápadne 
vytiahnuť, aby sme si ju so spolužiakmi mohli pozrieť.” 
Pokúsil som sa o okúzľujúci úsmev, ktorý mi 
pravdepodobne nevyšiel, no pani sa evidentne 
‘namotala’ na fakt, že som ju povýšil na vedúcu,         
a usmiala sa tiež. 
„Poďte so mnou.”  Hrdo vypäla hruď, na ktorej sa jej 
hojdala ligotavá VIP kartička, a vykročila k stolu          
s novinami. „Viete, ľudia sú nevychovaní a na šecko 
šahajú, nerešpektujú pravidlá,  já som tu za to 
zodpovedná, viete... šade je to tu popísané, že je 
akože zákaz niečo chytať viete a daktorí ľudia jako 
keby nevedeli čítať! Tu si šáhnu na rádio, tam mi 
stláčajú gombíky na tých oných...” 
„...gramofónoch.” – pomohol som jej. 
„Na tých.” – prikývla vážne. 
„My vám nebudeme robiť problémy, nebojte sa.” 
„Šak já to vidím, že vy ste akože slušní, ale já som tu 
za to zodpovedná viete...” 
Vieme, pomyslel som si. 
          Pani nám ukázala 50-ročný poster Jima 
Morrisona a položila ho na vrch kôpky, aby si ho 
‘akože mohol každý pozrieť, nech jej na to nešahajú’, 
úctivo sme sa poďakovali, naposledy sme očami 
prebehli celú výstavu a pobrali sme sa k východu. 
Zapálil som si cigaretu a teraz som už so spokojným 
úsmevom a dobrým pocitom pozeral na veľký plagát 
na dverách – Štýl a móda 60-tych rokov.  

        Darius Černák 
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Móda a štýl 60.rokov 
 

Už dlhšie som sa chystala vyraziť niekam do 
mesta za kultúrou. Trebárs aj do múzea. Proste 
niekam. Ale stále som sa nemala k činu. Veď to 
poznáte. Tie typické výhovorky ako človek nemá na 
nič čas. Až sa konečne naskytla príležitosť vo forme 
školskej povinnosti. Milujem takéto povinnosti.  

Pre módu je typické, že sa stále vracia. To 
vidíme aj na starých fotkách a v módnych časopisoch. 
A aj 60. roky opäť ožívajú zašlou slávou. Možno aj to 
je dôvod, prečo sa výstava, ktorej patrónkou je 
Marcela Laiferová, uskutočnila. Šesťdesiate roky teraz 
mladým predstavujú svoju skutočnú tvár. 
Výstavu Štýl a móda 60. rokov pripravilo Slovenské 
Národné Múzeum začiatkom februára a nahliadnuť do 
minulosti, v akej žili naše staré mamy, môžete do 15. 
septembra. Do múzea som sa vybrala so 
spolužiačkami, takže sme mohli spoločne v trojici 
špekulovať nad  exponátmi a zamýšľať sa nad 
vtedajšou dobou. Aby sme mohli kvalitne napísať 
našu prácu, museli sme si dobre vedieť predstaviť, 
ako sa vtedy žilo. To viete, v dnešnej  dobe, ktorá tiež 
nie je bohvieako úžasná, je trendom ohovárať roky. 
Každý si dnes vie pofrflať a povedať, čo bolo zlé 
a nesprávne. Ale veď na každej dobe sa objavia 
negatíva. Pozrime sa, ako žijeme my. Koľko tých 
pozitív nájdete? 
  Pre 60. roky je charakteristické všeobecné 
uvoľnenie pomerov, čo malo za následok možnosť 
vzniku nových zaujímavých realizácií či už 
v umeleckej tvorbe, alebo v architektúre. Výstava je 
rozdelená postupne na niekoľko okruhov. Byt 
a bývanie, móda, odevy, umenie, domáca technika, 
zábava a voľný čas. Začiatok výstavy odštartovali 
plagáty filmov, kde sme si hneď mohli všimnúť 
možnosť sebarealizácie autorov. Pestrofarebné 
plagáty plné kreativity až kričali z nahých stien 
a útočili na myseľ. Snažila som sa zapamätať si aspoň 
nejaké názvy filmov, aby som si doma mohla 
spríjemniť filmový večer.   
 Výstava pokračovala exponátmi dekoratívnej 
keramiky. Veľmi ma zaujali motívy lesných  zvierat. To 
ako ich  autor zobrazil, ako im dal až takmer 
abstraktnú podobu...    
 V ďalšej časti ma troška vyľakala žena 
nocujúca v jednoduchom vojenskom stane, zakrútená 
do spacieho vaku, a jej  partner stojaci  pri  stane 
a striehnuci azda na divú zver. Alebo si len užíval 
okolitú prírodu? Dobre viem, že je to len figurína a jej 
účelom je predstaviť nám, ako sa vtedy chodilo  

trampovať na čundre či potlachy, ale je fajn popustiť 
uzdu fantázie. Spolu s exponátmi som si 
predstavovala dovolenku, na ktorú  som  prifičala na 
starom pionieri alebo ak chcete na Jawe 21. Vo 
veľkých pohodlných ležadlách a dobových až 
smiešnych nafukovačkách som si užívala slnečný deň 
niekde pri jazere. Obďaleč zase stála srdcovka 
každého muzikanta. Hudobné nástroje bigbiťákov sa 
skveli na vyvýšenom pódiu. V ušiach mi hneď začali 
hrať známe melódie od takej skupiny ako Prúdy, či 
Venus alebo Elvisa Presleyho. Veď to každý poznáte. 

 
Pri vstupe do miestnosti, ktorá nám mala 

priblížiť bytovú architektúru, som sa cítila, akoby som 
vošla na návštevu k jednej starej rodinnej známej. Aj 
jej byt je hotová výstava 60. rokov. Aj teraz doma by  
mi stačilo vyjsť hore na povalu a tiež by som dole 
zniesla pár výstavných kusov. Z techniky sa mi 
zapáčila premietačka. Presne z takej istej sme si cez 
leto u starej mamy pozerali staré fotky. Alebo 
rozhlasové vysielače. Predstavovala som si, ako sa 
vtedajší mladí ľudia snažia ostošesť, aby naladili svoje 
obľúbené rádiové stanice. Rádiá vraj kedysi dosť 
šumeli a boli dokonca jediným zdrojom hudby pre 
československých bigbiťákov. Vtedy dosť fičali stanice 
ako Luxemburg, Caroline či známa Slobodná európa. 
Smola len, že veľa z nich bolo zakázaných.   
 V atmosfére 60. rokov som si konečne mohla 
predstaviť vtedajšiu  dobu. Dobu, ktorá voňala 
čerstvou slobodou, keď sa odpútala od prísneho 
stalinského režimu, slobodou ktorá nastala po 
uvoľnení od prísnych predpísaných  foriem, slobodou 
ktorá dýchala veľkoleposťou. 

 
 

 

Lucia Biharyová
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Premýšľali ste niekedy nad tým, čo je vaším 
najväčším prianím? Režisérka česko-slovenského 
koprodukčného filmu Největší přání, resp. 
Najväčšie prianie (2012) Olga Špátová  hľadá vo 
svojom filme odpoveď práve na túto zdanlivo 
jednoduchú, až banálnu otázku. So svojou 
kamerou navštevuje väznice, školy, domácnosti, 
zúčastňuje sa na demonštráciách, brázdi ulice 
miest, ale aj menších vidieckych sídel, a snaží sa 
zistiť, aké priania má prvá dospelá generácia 
krajiny, ktorá je definitívne oslobodená od 
komunistického režimu. 

Film Největší přání teda nie je klasickým 
hraným filmom. V tomto prípade ide skôr o akúsi 
sfilmovanú anketu. To by síce mohlo pôsobiť 
nudne, ale rozhodne to tak nie je. Olga Špátová 
mala totiž možnosť pracovať aj s materiálmi 
z dvoch rovnomenných filmov svojho otca, 
známeho českého dokumentaristu Jana Špátu. 
Prvý z nich vznikol v roku 1964, ten druhý 

o dvadsaťpäť rokov neskôr – v predrevolučnej atmosfére roku 1989. 
Vo filme sa prepájajú reakcie súčasnej českej spoločnosti s archívnym materiálom 

z predchádzajúcich dvoch filmov režisérkinho otca, čo vytvára pozoruhodnú mozaiku 
názorov rôznych generácií v meniacom sa spoločensko-politickom prostredí. 

So zmenou spoločensko-politickej situácie súvisí aj nevyhnutnosť prehodnocovania 
životných hodnôt respondentov. Menia sa teda aj ich odpovede na otázku: Čo je vaším 
najväčším prianím? Ak v roku 1964 jeden respondent odpovie, že si chce dokončiť školu 
a uplatniť sa v spoločnosti, a iný mimo kameru len naznačí, že by sa aj vyjadril, ale radšej si 
to nechá pre seba, tak respondenti z roku 1989 už nahlas vyhlasujú, že ich najväčším prianím 
je sloboda a demokracia. 

Práve zobrazenie tohto vývoja v názoroch a v správaní možno vnímať ako veľké 
pozitívum filmu, pretože sa tým vytvára priestor na vlastnú reflexiu, film núti diváka 
premýšľať, porovnať minulosť so skutočnosťou a vytvoriť si vlastný názor na dianie okolo 
seba, smerovanie spoločnosti, ale aj vlastný život. 

Odpovede našich súčasníkov, resp. už spomínanej prvej dospelej slobodnej 
generácie, sú veľmi rôznorodé. Niektorí chcú mať zabezpečenú a zdravú rodinu, iní chcú 
zachrániť stromy pred výrubom a ďalší sa uspokoja s vyhratým hokejovým zápasom. 
Častým prianím je však aj zlepšenie demokracie. Akoby film okrem základnej otázky: Čo je 
vaším najväčším prianím? ponúkal aj inú, oveľa naliehavejšiu a závažnejšiu otázku: Zmenilo 
sa tu vôbec niečo? 

 

 

Veronika Ferančíková 
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Na tento filmový počin som sa veľmi tešila, keďže to mala byť moja premiérová 
návšteva kina v Bratislave a prvý dokument v živote vôbec, ktorý som sa rozhodla zhliadnuť 
v kine. Režisérka Olga Špátová svojím celovečerným dokumentom nadväzuje na prácu 
svojho otca Jana Špátu, ktorý nakrútil svoje Největší přání I. a II. v rokoch 1964 a 1989. 
Archívne zábery z predošlých filmov sa tiahnu celým dokumentom, čo pôsobí ako dobrý 
kontrast na porovnanie hodnôt ľudí vtedy a dnes. Aj keď svojou koncepciou mohol chvíľami 
pôsobiť film rozkúskovane, s ľahkosťou diváka zaujme.  

Špátová nám ukáže priania mladých ľudí v rôznych obdobiach: pred nežnou 
revolúciou, v časoch socializmu a vzápätí názory dnešnej mladšej i staršej generácie ľudí      
v Česku. To ako veľmi sa zmenili ich hodnoty a čo bolo snom skoro každého mladého 
človeka, záviselo od spoločenskej a politickej situácie, ktorá mala veľký vplyv na ich životy. 
Dojemné krátke príbehové časti sa striedajú s veselšími, avšak nemožno opomenúť ani tie, 
kde sa veľmi citlivo pretína humorná stránka s tou vážnejšou. Tieto pasáže pôsobia skutočne 
naturalisticky a vyzdvihujú celkovú úroveň dokumentu ešte vyššie. 
 
Otázka „Aké je tvoje najväčšie 
prianie?“ je položená širokému 
spektru ľudí, či už slepému 
talentovanému dievčaťu 
hrajúcemu na klavír, 
maturujúcim študentom, 
homosexuálom pochodujúcim 
námestím, manželke a matke 
dvoch detí umierajúcej na 
rakovinu, tehotnej kominárke, 
dvadsaťročnej žene sediacej vo 
väzení za zločin napomáhania 
pri vražde, skandujúcim hokejovým fanúšikom a mnohým ďalším. Zjaví sa tu aj speváčka 
Aneta Langerová, ktorá si zo všetkého najviac praje slobodu pre všetkých. Žena, ktorá brala 
drogy si po prepustení z liečenia neželá nič iné, len to, aby ju jej dcéra volala mama. Študenti 
v poslednom ročníku si želajú úspešne zmaturovať. Sú však aj takí, ktorí nevedia, aké je ich 
najväčšie prianie, pretože sa svet pred nimi práve otvára a majú priveľa možností.  

Dokument nahliada do minulosti  nie až tak vzdialenej, môže byť preto dobrým 
náučným prostriedkom pre priblíženie dejín a doby mladším ročníkom. Snímka zanechá 
v človeku veľkú túžbu po zmene k lepšiemu a chuť do života.  
        

 

 

Eva Čechová 
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Číslo zo štatistiky 
 

  Vybrať si z ponuky celovečerných 

slovenských filmov, ktoré ponúka jubilejný 20. 

ročník Medzinárodného filmového festivalu 

FEBIOFEST, je úloha neľahká, dovolím si tvrdiť, že 

priam náročná. Dôvodov je hneď niekoľko – 

nedôvera k ich tvorcom a s tým súvisiaci strach 

z vyhodených peňazí a premárneného času.    

 

 
Spomenuté „pseudofóbie“ mi napokon 

pomohli zúžiť svoj výber na slovenský 

celovečerný dokument. Predsa len, nie je to tak 

dávno, čo režisérsky počin Juraja Lehotského 

„Slepé lásky“ získal umelecké ocenenie na 61. 

ročníku Medzinárodného filmového festivalu vo 

francúzskom Cannes. 

          „Súboj“ o moju priazeň medzi ponúkanými 

titulmi vyhral režisérsky debut Tomáša Krupu  

Absolventi (Sloboda nie je zadarmo), práve pre 

tému, ktorú spracováva. Dokument paralelne 

rozvíja životy troch absolventov z rôznych sfér 

a s rozličnými pohľadmi na život. Stretávame sa 

v ňom s nekonvenčným umelcom Filipom, 

ktorému nemožno odoprieť kreativitu, ani triezve 

ohodnotenie vlastných síl a možností v tomto 

našom „utešenom“ štáte. Z umeleckých kruhov 

pochádza i Miroslav, herec na voľnej nohe, ktorý 

robí dočasne stevarda, ale po skrachovaní leteckej 

spoločnosti sa stáva mužom bez akejkoľvek 

budúcnosti či viery v lepší život. Tvrdý boj 

s konkurenciou, strata osobného života na úkor 

práce, či strach z krachu – to je len minimum 

problémov, ktorým musí denne čeliť tretí 

protagonista dokumentu, podnikateľ Pavol. 

          Kto verí v šťastné konce, mal by radšej 

zabudnúť na návštevu tohto filmu. Tu sa žiadny 

happyend nekoná. S čerstvo vyštudovaným 

umeleckým sochárom Filipom sa naposledy 

stretávame na úrade práce, Miroslav dostáva 

priemerne tri herecké príležitosti za pol roka 

a sľubná budúcnosť nečaká ani Pavla, ktorý 

postupne prichádza o všetky svoje podniky.  

          Bezprostredne po premietnutí filmu som si 

uvedomila, že moja tichá závisť patrí všetkým 

ľudom žijúcim na Slovensku, ktorí majú prácu. 

Poľahky sa totiž môže stať, že ja také šťastie mať 

nebudem a stanem sa iba ďalším číslom 

v štatistike o nezamestnanosti absolventov. 

      Barbora Vavrová 
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Rómeo a Júlia opäť umierajú, tentoraz na bratislavskej Novej scéne 
 

Jeden príbeh a milióny spracovaní po 
celom svete. Nesmrteľný príbeh o láske, ktorá 
plodí nenávisť, a nenávisti, ktorá plodí lásku. 
Človek by čakal, že tento Shakespearov príbeh je 
už toľkokrát spracovaný v rôznych knižných, 
divadelných, filmových a všakovakých verziách, 
že nás už nič nemôže prekvapiť. A predsa, spojili 
sa silné mená ako Feldek,  Ďurovčík a Dolný 
(a samozrejme mnoho ďalších) a vytvorili krásne 
dielo plné emócií a citu. Za týmito emóciami sa 
však neschováva len profesionálny dramatický 
prejav, ale dva mesiace intenzívneho skúšania, 
tancovania, spievania, úrazov, nadšenia, napätia, 
radosti, skrátka, tvrdej driny, ktorú museli všetci, 
čo toto dielo tvorili, vydržať. Ale profesionalita, 
pokora a láska k práci doviedla týchto ľudí až pred 
plné hľadisko ľudí a mohli darovať to najkrajšie – 
zážitok. Ľudia z  predstavenia odchádzali plní 
zvláštnej, ale zato krásnej energie, ktorú v nich 
tento muzikál zanechal.  

 
Predlohou muzikálu bol slávny francúzsky 

muzikál Gérarda Presgurvica, ktorý mal premiéru 
v roku 2001 v Paríži. Hudba v tomto muzikáli je tak 
silná, že niektoré piesne by už nepotrebovali ani 
text, resp. by stačilo prosté „lalalalaaa“. 
Francúzsky muzikál Rómeo a Júlia sa v Paríži hral 
na obrovskom javisku pred tisícmi divákov, 
bratislavská Nová scéna je síce niekoľkonásobne 
menšia, ale neubralo to ani kúsok z intenzity 
zážitku. Dokonca by sa v tomto prípade dalo 
napísať staré známe, že menej je niekedy viac.     
A naši umelci zvládli náročné árie v spojení           
s neľahkými choreografiami so cťou a noblesou. 

Zaujímavosťou je aj Ďurovčíkov výber 
alternácií postáv. Vo väčšine prípadov vybral tak, 
že ich predstavitelia sú diametrálne rozdielni, ale 
pravdupovediac sa to dá vnímať ako ďalší rozmer 
tohto diela. Po zhliadnutí inej alternácie, vždy 
nový zážitok. Tak ako traja Rómeovia, tak aj tri 
Júlie sú osobnosti, každá úplne iná. Potešujúce je, 
že možnosť účinkovať dostalo aj veľa komerčne 
nie známych, ale zato nadaných a úžasných 
talentov. Je krásne si uvedomiť, že je tu stále veľa 

mladých, talentovaných ľudí s láskou k divadlu     
a umeniu, ktorí k práci pristupujú ešte s veľkým 
nadšením, očakávaniami a vkladajú do týchto 
príležitostí aj obrovský kus srdca. Netreba však 
zabúdať ani na muzikálové stálice ako napríklad 
Katarína Hasprová, Marta Potančoková, Csongor 
Kassai, Martin Hudec či Ján Slezák, ktorí napriek 
tomu, že odohrali už desiatky predstavení, sú z 
„Rómea“ nadšení, a to o nič menej ako ich 
neskúsenejší kolegovia. 

 
Muzikál od začiatku až dokonca graduje, 

nezostáva čas na zívanie alebo nudu. Chytľavé 
melódie, výborné osvetlenie, originálne kostýmy, 
kde sa podarilo vkusne skĺbiť dobové                     
s moderným, a nádherná scéna, toto všetko nás 
obklopí hneď na začiatku a pustí nás to až keď sa 
zasvietia svetlá a predstavenie skončí. Výkony 
niektorých umelcov boli až dychvyrážajúce. Sólo 
Csongora Kassaia, otca Capuleta, kde spieva          
o láske otca k dcére, chytí za srdce každú dcéru, 
matku a určite aj otca. Text k tejto piesni, ktorý 
napísal Ľubomír Feldek, je jeden                              
z najvydarenejších v tomto predstavení,                 
a v podaní Csongora dojíma k slzám.  Úžasný 
spevácky a dramatický výkon podáva taktiež 
Martin Hudec, ktorý v postave „zlého, nenávisťou 
naplneného“ Tybalta pôsobí tak vierohodne,        
že keby som ho po predstavení stretla v civile, 
možno by som chvíľu mala aj strach. A tak by to 
malo byť, že človek tomu, čo vidí na javisku, verí  
a žije celým príbehom. Niekomu sa môžu 
podaktoré elementy v predstavení zdať 
prekombinované až gýčové, ako napríklad 
tanečnice prezlečené za anjelov mávajúce krídlami 
alebo gýčové srdce, ktoré prinesie Paris Júlii,      
no keď sa zadívame  s nadhľadom, vidíme jeden 
úžasný projekt, za ktorým stoja desiatky 
schopných ľudí a pre ktorých toto umelecké dielo 
znamená viac, než len prácu. A práve preto pre 
nás ako divákov znamená viac ako len muzikál... 

     Katarína Reschová 
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Luxus, dámy a páni! 
  

Vítanie „luxusu“ súčasnej 
doby pokrikom radosti v názve 
inscenácie od študentov VŠMU 
je príznačným symbolom a 
predzvesťou, čo diváka v tejto 
hre čaká. Divadelná inscenácia  
s celým názvom „Hurá luxus! 
alebo tie roky deväťdesiate“ je 
bezpochyby príjemným návratom 
do čias detstva v deväťdesiatych 
rokoch pre mnohých divákov, 
nielen pre tých, ktorí v tomto 
období detstvo prežili, ale aj pre 
starších, ktorým niečo hovoria 
Jednota igelitky, aktovka Levieho 
kráľa alebo barbina a jej ken. Pri 
sledovaní tejto hry som sa          
s radosťou oddávala atmosfére 
publika, ktoré po celý čas jasalo 
a veselo sa smialo, čo bol 
neklamný dôkaz toho, že hra 
preň bola zábavná a skutočne 
príjemne nostalgická. 

 
Pre mňa osobne však 

práve atmosféra v hľadisku bola 
kľúčovým momentom a dalo by 
sa povedať, že i mementom, 
kedy som sa pozastavila nad 
vlastnou pochybnosťou               
o akejkoľvek kvalite hry, či už      
z hľadiska rámcovania deja, 
psychologizácie postáv alebo 
aspoň akej-takej pointy či zmyslu.         
V ponímaní, ktoré sa snažím 
uviesť do objektívnej sféry, sa mi 
nevynárajú žiadne logicky na 
seba nadväzujúce obrazy a 
výstupy, rovnako ani vývin postáv. 
Pri vstupe do hľadiska som bola 
sprevádzaná zvukom a neskôr    
i obrazom z plátna, na ktorom sa 
premietali nahrávky z rodinných 
udalostí staršieho dátumu  
(predpokladám, že                      
z deväťdesiatych rokov), boli v 

nich zobrazené deti a ich rodičia 
počas vianočných či iných 
sviatkov a ja som tieto obrazy 
sledovala so záujmom                
a presvedčením, že to, čo bude 
nasledovať, na ne bude 
tematicky nadväzovať. Ak však    
o tento zámer autorom šlo, 
nepodarilo sa im to celkom 
dokonale, divák totiž                    
z neskorších výstupov na javisku 
nemal úplne šancu pochopiť,     
či ide o rovnaké postavy, a línia 
dejovosti na obrazy z plátna 
takisto nenadväzovala. Rovnako 
nejasný zmätok som mala           
z úvodu hry, kde sa divák v 
trochu schaotizovanej podobe 
stretol s hlavnými protagonistami. 
V jednej z nich vystupovala 
postava dievčaťa, ktoré sa 
opaľovalo  na pláži v tričku          
a dlhých nohaviciach. Azda aj 
preto, že kľúčovou postavou       
v tejto scéne bol chlapec, ktorý 
sa snažil upútať jej pozornosť, 
postava dievčaťa sa v hre už viac 
nevyskytovala. Ďalej nasledovalo 
niekoľko úvodných scén o živote 
protagonistov z obdobia 
súčasnosti alebo dospelosti, sled 
udalostí nebol zaznamenaný 
práve systematicky. Neboli 
predstavené všetky postavy. 

Nasledoval časový 
presun, divák sa stretáva            
s postavami (pravdepodobne)      
v ich detstve prežitom na sídlisku   
v paneláku, spojenom spoločným 
priateľstvom. Pre diváka 
nasleduje zábavná časť 
inscenácie, prichádzajú scény, 
ktoré roznietia úsmev a smiech. 
Na scéne sa odohrávajú obrazy 
predstavujúce detstvo                 
v spomínanom období, ktoré sa 
úplne líši od detstva v súčasnosti. 
Detstvo bez počítačov a bez 
obmedzení fantázie, bez hraníc   
v rozlete mysle, s hračkami, ktoré 
sú pre deti    v dnešnej dobe 

nepredstaviteľné a nudné. Tu je 
divák svedkom obrazov 
odohrávajúcich sa opäť               
v neporiadku,                               
v nezosystematizovanom 
„súlade“, ktorý nedáva zmysel. 
Snaha, ktorú treba oceniť, je 
určite pri psychologickom 
vykreslení postáv dvoch dievčat 
– išlo tu o zobrazenie 
sebavedomejšej a autoritatívnej 
až diktátorskej a naproti tomu 
servilnej a submisívnej postavy, 
ktorých „boje“ emocionálneho 
napätia odohrávajúce sa až      
po pubertu sú sprievodným 
javom celej hry. V tomto prípade 
autori sympaticky „držali 
stranu“ slabšiemu dievčaťu, a tak 
ukázali, že často platí pravidlo 
„tichá voda brehy myje“ a že 
trpezlivosť sa vypláca, nakoľko 
spomínaná submisívnejšia 
postava našla svoje šťastie          
v stelesnení chlapca, ktorý sa jej 
páčil. 

Vyústenie bolo 
prekvapivé svojim nečakaným, 
nie veľmi jasne vykresleným 
obrazom. Postavy hrali neurčitú 
rolu, záver neprispel k celistvosti 
kompozície, nebol vystavený 
konfrontácii  s úvodom hry,      
kde boli zobrazené postavy         
v dospelom veku. Hra však 
predstavovala kontakt                 
s príjemným návratom do čias,   
keď čistotu detstva ešte 
nekrižovali počítačové hry         
so svojimi virtuálnymi 
priateľstvami. Keď sa dni počítali 
na hodiny strávené  s kamarátmi 
na sídlisku, s hrami 
podnecujúcimi predstavivosť        
a so skutočnou realitou.   
 
    

   

 Hanka Bóriková 
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Smiešny luxus 
  

Rozhodla som sa užiť si 
chvíľku luxusu. Takto nádejne na 
mňa mával názov hry Hurá luxus! 
alebo Tie roky 90-te, ktorú od 
februára uvádza Divadlo Aréna 
v netradičných priestoroch Loft 
arény, bývalej skúšobne divadla. 
Očakávanie je jasné: vychutnať 
si výdobytky novoslobodných 90. 
rokov. Mladá režisérka, mladí 
herci, to by mohla byť aspoň taká 
spŕška ako seriál, na ktorý sa 
v názve odvolávajú, pomyslela 
som si.  

    
Kto ešte nezažil 

predstavenie v Loft aréne, už 
samotný priestor bude pre neho 
miernym prekvapením. Komorné 
priestory pre asi 50 divákov sú 
útulné, no neatraktívne. Pred 
predstavením je multimediálne 
využitá predná stena, na ktorú sú 
premietané krátke rodinné videá, 
kde nás hanblivé potomstvo 
hrdých otcov-kameramanov 
dojemne nacvičenými scénkami 
vovádza do atmosféry. Priestor je 
aj ďalej využitý perfektne. Umelá 
stena či akoby paraván vytvorený 
z obrovských legových kociek 
delia priestor a sú k dispozícii po 
celé predstavenie ako rôzne 
rekvizity: od steny pevnosti 
Boyard, cez obyčajný nábytok    
a kradnutý materiál až po hrob. 

Balkón a rebrík sú taktiež využité 
na priestorovejší dojem 
či autentickosť spomínaného 
Boyardu, no niektoré využitia, 
ako napríklad nezmyselné 
vybehnutie celej skupinky deciek 
na balkón, pôsobia zbytočne      
a umelo. 

Na úvod nám, už riadne 
navnadeným divákom, jeden 
z hercov ukazuje svoj denník, 
ktorý si písal v 90. rokoch. Ten 
nám chce predstaviť. Aha! To 
bude obsah, prijímame poslušne. 
Striedajú ho ďalší hlavní 
hrdinovia. Akési predstavovanie 
sa. Hipisáčka. To by šlo. Ale čo tá 
akčná vymódená podnikateľka? 
To je zjavná súčasnosť. 
Sklamanie. Kde sú 90. roky? 
Prišli. Ešte sa nám predstavil 
neúspešný predavač mixérov, 
tiež neveľmi úspešný Casanova, 
akýsi zlodejíček a následne sa 
presúvame do detstva práve 
predstavených postavičiek. Ich 
oblečenie nás nenecháva na 
pochybách: hurá, už je tu 
deväťdesiatkový luxus! Užívame 
si to hlavne my, narodení do 
rokov 90-tych. Nielen interiér, ale 
aj prednosti hercov sú využité na 
našu spokojnosť a pobavenie. 
Sólo výstupy na to dávajú 
hojnosť priestoru, ale zároveň 
nenarúšajú jednotu predstavenia, 
veď o deji ani veľmi reč byť 
nemôže. Pohybovo-tanečné 
schopnosti Juraja Ďuriša 
rozburácajú publikum 
súkromným predstavením 
začínajúceho rapera a jeho 
fiktívneho bratranca Petiho 
v jednom. Precítene zaspievaná 
a autenticky zatancovaná 
Diridonda v podaní Ivany 
Kubáčkovej umocnené sexi 
lookom z maminho šatníka nás 
tiež nenechá chladnými. Priam 

bábkoherecké schopnosti Lukáša 
Dózu nás uchvátia vo výstupe 
„nočného dobrodružstva“, ktorý 
dokáže presvedčivo držať pod 
krkom ešte aj paplón. Michalovi 
Režnému k jeho role intelektuála 
stačia jeho nevinné oči a Daniel 
Fisher predvádza pravú komiku 
telom ako SuperMário, či hlava 
Power rangers. Barbora 
Zamišková svojím neutrálnym 
výzorom zase predstavuje 
nevýbojné a bojazlivejšie 
„obyčajné dieťa“, ktoré nás 
pobaví hlavne svojou 
bezprostrednosťou v nosení 
ľadvinky a šuštiakovej súpravy 
a obdive k Lunetic. 

Aj napriek tomu, že je dej 
pozliepaný z rôznych 
spomienkových situácií, necítime 
násilnosť prepojenia jednotlivých 
výstupov a scén a komično 
presvedčivo spája aj nespojiteľné. 
Poznávame výstrahy a historky 
o únosoch dievčat, ktoré sú 
zlákané do tmavého auta, 
čakáme príchod Ibiho, hráme sa 
s pogmi a bárbinami 
a preferujeme len blondínu 
a vzácneho Kena, prežívame 
zúfalstvo zo strateného gejmboja, 
sme vzrušení z tajného nočného 
pohrebu prvého škrečka a – 
tadáá: Sledujeme zatmenie slnka! 
Cez diskety. A zváračské okuliare. 
A bojíme sa konca sveta. 
Nastane totiž ROK 2000.  

Záver je zaujímavou 
a prekvapivou pointou prenesený 
späť do deja – k Ibimu. Šok je na 
prvý pohľad vtipný, ale po chvíli 
sa zamyslím nad  logickejším 
zmyslom zvratu. Ale nič to 
nemení na tom, že Ibi ako 
čokoládová čerešnička na záver 
je chutná. Áno, to bol pravý luxus 
spomienok. 

  Klaudia Cvancigerová 




