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Úvod

Hovorí sa, že cestovanie môže byť vášňou. Oso-
bitne pre mladých ľudí je spoznávanie nepoznaného 
príjemným dobrodružstvom, ktoré rozširuje obzory 
a konfrontuje domáce s cudzím. Cestovanie sa však 
nemusí nevyhnutne spájať iba s poznávaním exotic-
kých krajín, čoho dôkazom sú aj príspevky študentiek 
slovakistiky. Motív cesty, rozmanito zakompono-
vaný do jednotlivých prác, sa z textov vynára vždy 
iným spôsobom a na putovanie nahliada z rôznych 
perspektív. Niektoré študentky uchvátilo putovanie 
po Bratislave v jej historických aj súčasných aspek-
toch, iné zaujali prírodné krásy v Moravskom Krase 
a pamiatky vinárskeho mesta Mikulov. Reportáž
o novodobých svadobných zvykoch neodkazuje 
iba na známu metaforu o ceste spoločným živo-
tom, ale zároveň naznačuje vzájomné kríženie ciest 
domácich a zahraničných svadobných tradícií, ktoré
v posledných rokoch „imigrovali“ na Slovensko. 
Hlbší odkaz o neľahkej životnej púti človeka a o jeho 
ľudskej prirodzenosti a túžbach približujú recenzie 
divadelných hier a tanečných predstavení.  

Časopis Kulturárium 2014 vytvorili študentky
1. a 2. ročníka v rámci kurzu Odborná exkurzia
a publikačná prax. Príspevky vznikli v akademic-
kom roku 2013/2014 a reagujú na aktivity, ktoré
v rámci kurzu absolvovali. Hlavným bodom progra-
mu bola exkurzia do Mikulova a Moravského Krasu 
spojená s návštevou Punkevnej jaskyne a priepasti 
Macocha. Počas semestra však študentky sledovali 
aj kultúrne dianie v Bratislave a navštívili aktuálne 
výstavy, divadelné predstavenia a koncerty. Navyše 
sa zúčastnili exkurzie po historickom centre Bra-
tislavy, eventuálne si vyskúšali rolu moderátoriek
a viedli interview s pre ne zaujímavými ľuďmi žijú-
cimi v ich okolí. Všetky získané podnety refl ektovali 
v podobe reportáží, esejí, správ, recenzií, prípadne aj 
vlastnej poézie. 

Zuzana Popovičová Sedláčková
vedúca seminára
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Krásna, záludná, zábavná, pre iných nabitá historickými pamiatkami. To je Bratislava - naše hlavné mesto.  
Nemci, Maďari, Vietnamci a mnohí iní stoja  na rohu hradu so sprievodcom a počúvajú tie historické báchorky. Baví 
ich to? Neviem, myslím si, že nie, ale tvária sa pri tom nadšene. Len čo  sprievodca zájde za roh, rozbehnú sa ako 
splašené kone vymetať nákupné centrá. Predsa, je to tu pre nich lacnejšie. A po nákupoch, šups do najdrahšej reštau-
rácie. Mesto mnohých národností, na každom kroku, a hlavne v centre mesta, niekto iný. Ktovie, čo ich sem láka...

,, Ein mineral wasser und..... “ ozve sa z reštaurácie rakúsky prízvuk, ale to nič, to si len pribratý rakúsky turista 
objednáva obedové menu. Samozrejme, nie za malé peniaze. Už dlhšie som v úlohe pozorovateľa. Pozorujem ten 
život. Ide to tu rýchlejšie ako v iných mestách Slovenska. Ranný zhon v električke v priebehu dňa neutíchne ani 
večer, rada by som povedala, že ani v noci, ale musím vás sklamať, nie je to tak. No ale má to svoju výhodu, že sa 
nemusíte trepať skrz celé mesto  peši. Je tu cítiť život. Z jednej strany Viedeň, z druhej strany Budapešť. Čo viac si 
môžete priať. Je tu aj hrad, len čo z neho ostalo pôvodné? Akurát tak hradby. Ostatné sú hnusné atrapy pripomí-
najúce iba honosný klenot. Nemá to ten správny historický nádych. Presne ten, čo je cítiť napríklad v Paríži, ten 
nádych, prostredníctvom ktorého sa dokážete preniesť o niekoľko rokov späť a živo si všetko predstaviť. 

Je tu viac ponúk  práce ako v iných mestách, ale zase každá minca má dve strany. Viac zarobíš, ale aj viac minieš. 
Určite toto mesto žije zábavou, stačí sa prejsť na Mlyny, tam sú internáty a skoro každý deň nejaká akcia. Idete tam 
a nepamätáte si, ako vyjdete. Raz prídete bez bundy, raz bez čiapky. No sranda.  Na  Bratislave sa mi páči, že sa tu 
dá kultúrne vyžiť. Je tu veľa kín, kde si môžme vybrať zo širokej škály fi lmov. Ako chodím do školy vidím aj tanečný 
súbor Lúčnica, ktorý má tiež veľmi dlhú históriu. Dokonca je aj spomenutý v jednej piesni, nie žeby patrila medzi 
moje obľúbené, len mi to tak teraz napadlo ,,tanečnice z Lúúú Lúúúčnice.” 

Veľmi fajn projekt bol Hudba mesta. Skvelá priléžitosť získať si fanúšikov, no tým nechcem povedať, že to bol 
cieľ projektu, ale poslúžil aj na tieto účely. Na to si spomínam ako dnes. Ako som si tak sedela v škole na hodine,  
zrazu profesorkin hlas prerušil spev Jany Kirschner. Kým skončila hodina, bolo počuť už len potlesk študentov. Jej 
vystúpenie skončilo, takže v podstate som nič nevidela, ale len počula, pretože vystupovala v našej škole na terase - 
zaujímavý nápad. 

Aj mladí ľudia, ktorí sú z rôznych miest Slovenska, si vyberú práve Bratislavu najmä kvôli štúdiu. V rámci 
Slovenska je tu predsa najviac vysokých škôl. Medzi najstaršie patrí Univerzita Komenského, na ktorej študovali 
významní a slávni ľudia. Aj tí naši slávni spisovatelia písali presne tu,  v Bratislave, vo viechach s vínom v ruke
a cigaretka tiež nechýbala. Ten pocit, že si raz sadnete na miesto, kde kedysi sedávali oni a budete vidieť presne to 
isté, čo kedysi videli oni... Pekná predstava, prináša inšpiráciu. 

Koná sa tu aj množstvo fi lmových festivalov.  Len otázka znie, stačí toto každému?.... Myslím, že je to individu-
álne, každý si odnesie z Bratislavy to, čo chce, niekto pozitíva, niekto negatíva. Myslím si, že v porovnaní s iným 

Bratislava ocami mladých      ˇ
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veľkým mestom je to aj tak malé mesto, ale tak Slovensko 
je tiež malé a nám to bohato stačí, nestačí, musí.... A keď 

nestačí, tak ideme preč, niekam ďaleko. Ktovie prečo? Mys-
lím, že za to môže aj fi nančná situácia na Slovensku. Mladí 

ľudia utekajú preč, lebo sa tu nedá dobre zarobiť. Pokiaľ nie ste 
zbohatlícki synáčikovia či dcérenky, nemáte šancu, ste strate-

ní. Ste stratení ako kvapka v mori, ako malá hviezda na oblohe 
plnej  žiari- vých hviezd, ako keď do vás niekto sotí v preplnenej električke 
a nemáte sa kam posunúť. A v tomto nám nepomôže divadlo, kino ani koncert, ba dokonca 
ani zdravý rozum. 

Ako tak ráno chodím do školy a večer zo školy, celý deň mi ubehne ani neviem ako. Všade cítiť zhon, dokonca 
aj okoloidúca starenka ide rýchlejšie ako kedysi, len aby stihla električku, s paličkou si pobehne. Dosť absurdná 
predstava, ale bohužiaľ je to tak. Občas vodič električky vidí, že niekto ozlomkrky beží, tak chvíľku postojí, ale 
nie je to tak vždy. To len tí ohľaduplní. Ale nechcem im vnútiť  pocit viny, možno si niekedy ani len nevšimnú, že 
niekto sa snaží krkolomne dostať do jeho vozu, tak ešte pridá na rýchlosti. Ale to je ten horší prípad, potom na-
sleduje spleť nezmyselných nadávok. Pritom sú to veci, ktoré neovplyvníte ani vy, ani vodič električky. Možno, že 
ten aj hej, keby, samozrejme, pribrzdil, takže je zbytočne 
nadávať, hromžiť, aký je tento svet skazený a že speje 
do neviem akej jamy levovej.  Ale trošku som odbočila, 
nechala som sa uniesť idúcou električkou, ale som späť. 
Takže ten lepší prípad, áno, vodič vidí, že beží starenka a 
tak jej dá navyše nejakú tú minútku, myslím, že v kabín-
ke má stopky a stopuje, za koľko to odšprintuje, či bola 
lepšia než tá pred ňou, tá na Račku, áno presne tá, ktorá 
mala na chrbte ešte aj ruksak. Už je pri dverách, on stis-
ne tlačidlo na stopkách, utrie si svoje spotené čelo a len 
si ticho zamrmle ,,môžeme vyraziť”. Starenka vstúpi do 
električky pozvoľna, a len čo sa zavrú dvierka, sliedi, kto 
sedí, respektíve komu sa najlepšie sedí po celom nároč-
nom dni a môže si vychutnať nikým a ničím nerušenú 
jazdu do svojho pokojného domova. Ale zvyčajne je to práve tento človek, ktorý jej uvoľní miesto na sedenie, lebo 
jeho svedomie ani vedomie mu nedovolí, aby pani v rokoch stála. Pani počká, kým opustí svoje vyhriate miesto, 
rozmýšľa, pomaličky sa poobhliada ako keď lev hľadá svoju korisť, sadne si, paličku dá vedľa seba, ako keď kráľ 
odloží na chvíľku svoje žezlo, chvíľku mlčí, pozoruje z okna okolitý svet, keď tu zrazu spustí prietrž nezmyselných 
politických báchoriek a narážok typu skazená mládež, a to bez ostychu, bez akejkoľvek servítky pred ústami. Však 
to sami poznáme, spleť nezmyselných myšlienok upletenú z neviditeľnej nite samoty. Tým nechcem povedať, že 
každý dôchodca je takýto, ale nájdu sa aj takí.  Áno, je to smutné, ale toto je realita. Starí ľudia sa cítia osamelí, ne-
majú s kým čo i len slovko prehovoriť, tak vychytajú mierne preplnený spoj a tam sa naplno odviažu, či im niekto 
oponuje, či nie, radi sa porozprávajú aj sami, hlavne, že majú divákov. Ale to nie je len v Bratislave, je to aj inde, len 
tu je to častejšie na očiach, predsa je to väčšie mesto. 

Napriek všetkému, mám to tu rada, veď predsa nezáleží na tom, kde si, ale na tom, ako si človek svoj život za-
riadi. Mohla by som byť stokrát v inom meste, v Londýne, v Dubline, dokonca aj v Paríži, ale každý sa raz vráti 
domov. Kde inde si vybuduješ lepšie zázemie ako tam, kde si medzi svojimi? Preto si myslím, že Bratislava je vhodná 
pre život, pretože každý si tu nájde niečo svoje, to, čo ho bude hnať vpred.
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Bratislava - iný svet





Pohľad na hlavné mesto očami Natálie 
Kolečkovej.

1. Pohľad na Petržalku-paneláky akoby z lega stavané.

3. 120 rokov Slovenského ná-
rodného múzea a expozícia, 
ktorá sa hádam za ten čas, 
ani veľmi nezmenila :)

4. A hľa, miesto, ktoré malo byť 
prístupné pre všetkých Bratislav-
čanov, ale nie je tomu tak, kvô-
li prehnaným ,,vysokohorským” 
cenovým prirážkam. 


2. Slavín, jedno zo zákutí, kde 
odpočívajú hrdinovia vojny 
a zároveň vyhľadávaná vy-
hliadka na každoročný silves-
trovský ohňostroj.
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6. Pohľad na ,,preplnené” Hlavné 
námestie. Ani pekné jarné počasie 
nevyhnalo do ulíc Bratislavčanov, 
ktorí dali  prednosť preplneným ná-
kupným centrám.

7. Ani stánky pred Rolandovou 
fontánou akosi nezaujali zraky 
okoloidúcich.

5. Pri svojich potulkách po Bratislave 
som zbadala pomník obkolesený krásnymi 
tulipánmi pod tieňom stromov. Bol posta-
vený na počesť Bulharským vojakom, kto-
rí položili svoje životy za našu slobodu.







Trochu inak:



Fúrik zážitkovFúrik zážitkov
V Bratislave sa nachádza mnoho zaujímavých kultúrnych i historických pamiatok. 

Človek samopašne hľadajúci umenie nájde, čo hľadá. Avšak predstavte si situáciu, že 
chcete voľné chvíle plnohodnotne stráviť s kreatúrou, ktorá nemá potuchy a ani záu-
jem spoznávať krásy desiatok schodov smerujúcich na hrad. Dokonca ju neláka ani 
vytiahnuť fotoaparát pri pohľade na modrosť kostola sv. Alžbety (naozaj takí ľudia 
existujú). Jeden by si povedal - nákupné centrá. Naozaj chcete uchlácholiť vášho hos-
ťa kamsi sa ponáhľajúcim davom, preplnenými butikmi a fastfoodovým reťazcom? 
Ak vaša odpoveď nadobúda silne inklinujúce znaky smerujúce k negatívam, hor sa 
na výber bratislavských zážitkových atrakcií. Sľubujem, že voľba z ponúkaných šam-
piónov zaujme aj otráveného východniara po dlhej strastiplnej ceste a nejedna nežná 

severská deva podľahne tvrdosti „blaváckych” ulíc (s jazykovou kultúrou to bude trocha náročnejšie). 
Toť hľa, naši zážitkoví reprezentanti:

Alternatíva A - 5 D kino
Nasadnete na ktorýkoľvek spoj, ktorý vás odvezie k jednému z dvoch 

bratislavských nákupných centier (Avion/Eurovea), vyveziete sa na 
najvyššie poschodie (Avion) alebo ostanete pekne pri zemi (Eurovea)
a vstúpite do útulnej miestnosti s obrovským plátnom a šiestimi sedad-
lami ako odtrhnutými z kolotočovej konštrukcie. Milý personál vám 
zverí do rúk okuliare, usadí vás a jazda sa môže začať. Na výber máte
z desiatich možností výberu  fi lmu. Efekty naozaj stoja za to.
Cena: 2,9 eura / osoba
Čas: cca 7 minút

Alternatíva B - Atlantis
Vedecko-zábavné centrum uchlácholí svojím vybavením ako deti, tak aj dospelých. Na 

Prievozskej ulici v Bratislave sa pravidelne konajú podujatia zamerané na najrôznejšie 
oblasti vedeckých i umeleckých smerov. Čo môžete zažiť? Nastupujúc do vesmírnej lode 
sa môžete cítiť ako pravý astronaut v skafandri, ďalej sa môžete nadýchnuť sa atmosféry 
pravého starého Egypta, vydať sa spolu s Cyrilom a Metodom opäť na ich výpravu, pozo-
rovať laserovú show, či stáť v bubline. Možností nie je málo. Nech sa páči, ráčte sa vydať i 
s mladšími ročníkmi na tajuplnú expedíciu.
Cena: 6/8/10 eur (jedno-, dvoj- a trojkombinácia častí) / osoba
Čas: podľa zvolených atrakcií

KATKA

HUDÁKOVÁ
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Alternatíva C - Izba císlo 13
Ak ste fanúšikom  počítačových strategických hier, kde vás zločinec uväzní v miestnosti a vy sa musíte dostať 

von, hurá! Izba číslo 13 je prevedenie dávnych počítačových hier do reálneho života. So skupinkou 2 - 5 ľudí sa 
pomocou indícií musíte dostať z izby von. Na všetko 
máte len jednu hodinu. Na začiatku máte na výber tri 
obtiažnosti. Nenájdete síce žiadne príšery, ale verte, že 
tlak na intelektuálnu stránku vašej osoby je omnoho 
horší ako boj s pavúkmi či hadmi. 
Cena: 40 eur / skupina
Čas: 60 minút

 BLIŽŠIE POPISY VŠAK BOHUŽIAĽ (ALEBO CHVALABOHU?) NEMÔŽEM POSYKTNÚŤ, KEĎŽE BY STE SI AT-
RAKCIE NEUŽILI NAPLNO. V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH BY ŠLO NIELEN O UKRÁTENIE ZÁŽITKU A PREKVA-
PENIE (ČÍTAJTE ZDESENIE), ALE TAKTIEŽ AJ O PORUŠENIE DOHODY MEDZI POSKYTOVATEĽOM ZÁBAVY 
(IZBA ČÍSLO 13). ALTER- NATÍV BY SA NAŠLO NE-
ÚREKOM: MINIGOLF, MO- TOKÁRY, LASERGAMES
A INÉ. FINANČNÝ ROZPO- ČET ŠTUDENTA JE VŠAK NA 
ZAPLAKANIE OBMEDZENÝ. ANI NEDOKÁŽEM URČIŤ, 
KTORÝ Z TÝCHTO PRIES- TOROV BY MAL FIGURO-
VAŤ NA MOJOM ZOZNA- ME „NAJ”. VŠETKY BOLI DO 
BODKY DOKONALÉ. NANE- ŠŤASTIE, AK BY SOM MALA 
VYBRAŤ REPREZENTANTA NA OLYMPIÁDU ATRAKCIÍ, 
BOLA BY ŇOU OSOBITÁ FORMA UKÁŽKY KULTÚRY- 
BLŠÍ TRH, KTORÝ SA USPO- RADÚVA KAŽDÝ PIATOK A 
NEDEĽU OD 9:00 DO 13:00 (AK SA NEHRÁ FUTBAL) 
PRI ŠTADIÓNE INTER. ZA ZANEDBATEĽNÉ VSTUPNÉ 
SA MÔŽETE NADÝCHAŤ ATMOSÉRY VÝMENY TO-
VARU, PRÍPADNE ZOHNAŤ NEZOHNATEĽNÉ. AK UŽ 
NECHCETE INVESTOVAŤ PENIAZE DO ZBLÚDENÝCH 
DUŠÍ, KTORÉ VÁS NAVŠTÍ- VILI, URČITE SA ZÚČAST-
NITE ASPOŇ „BLŠÁKU”. PO NÁROČNOM DNI POZVITE 
SVOJHO HOSŤA NA SLANÚ PALACINKU A MÔŽETE PRI-
JÍMAŤ ĎAKOVNÉ REČI ZA ÚŽASNÝ DEŇ, O KTORÝ STE 
SA MU POSTARALI (ČASŤ ZÁSLUH SI PRIVLASTŇU-
JEM). A TERAZ MOR HO DO ULÍC BRATISLAVSKÝCH! 
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Hra na vinu
Zazrieš cez kľúčovú dierku, 
seansa usmiateho dievčatka.
V ruke jej macko,
dar,
každodenný spoločník.

Chytí mu hlavičku, potom i prst, 
vyzerá, že sa kochá medvedích krás. 

Vydlubne oko,
skriví mu hánky,
hlava kolíše sa tu i tam.
Rozdrapí brucho,
dobodá, udupe,
urputne rozmliaždi,
v bezmocnosti a potupe,
ostáva na dlážke - sám.

Vyroníš slzu,
za neživé telo,
už umiera...
dokonané dielo.

Kedy si vyronil,
za svoje slová?
Bodal si,
dupotal,
mliaždil a hanil.

Srdce nové nekúpiš,
hovor,
kto macka zabil?
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V dňoch 1. a 2. apríla 2014 sme 
sa s pani doktorkami Popovičovou 
Sedláčkovou a Muzikovou zúčast-
nili exkurzie do mestečka Mikulov 
a Punkevnej jaskyne v Moravskom 
Krase. 

Napriek všetkým ná-
strahám v našom hlav-
nom meste, ktoré aktuálne 
predstavuje rekonštrukcia 
električkovej trate na Šafári-
kovom námestí a s ňou spo-
jené nespočetne dlhé zápchy 
na diaľnici, sme sa úspešne 
dopravili na miesto činu - do 
nádherného starobylého čes-
kého mestečka Mikulov. 

Mikulov sa nachádza v okrese 
Břeclav v Česku. Od konca 13. do 
konca 16. storočia bolo mesto vo 
vlastníctve rodu Lichtenstein, po-
tom patrilo až do 19. storočia rodu 
Dietrichstein, ktorý vlastnil zámok 
a veľkostatok až do roku 1945, kedy 
zároveň zámok vyhorel.

Dietrichsteinovci vyhrali mesto 
Mikulov v boji s Turkami, vtedy sa 
stalo jadrom moci moravskej vetvy 
rodu. V miestom kostole je umiest-
nená aj hrobka Dietrichsteinovcov. 
Okrem hrobky a zámku sa v meste 
nachádza aj židovská štvrť so židov-
ským cintorínom, synagóga, Svätý 
kopček, kostol sv. Václava a kostol 
sv. Sebastiána.

V ten deň bola ešte v pláne pre-
hliadka zámku Mikulov a tiež 
prehliadka mestečka. Hneď 
po pre-
k o -

naní čiastočného šoku 
z toho, že v penzióne, 
kde sme boli ubytovaní, 
je väčšia zima ako von-
ku, sme sa vyrojili na 
maličké námestie s cieľom trošku 
„odmrznúť“ a ísť ochutnať niečo
z výbornej českej kuchyne. Obedo-
vé menu, samozrejme, nesklamalo. 
Nesmelo chýbať vepřo, knedlo, zelí, 
ktorým kontrovali rezníky a svieč-

ková na smotane. Krátko po tom, 
ako sme vonku trošku rozmrzli a 

naplnili naše hladné ža-
lúdky, sme mali 
zraz na námestí 

pred zámkom. Na-
hádzali sme na seba, 

čo sme ponachádzali 
v kufroch - rukavice, 

šály, čapice a hor sa na 
prehliadku. Výklad pani 

sprievodkyne by sa dal 
tiež zhodnotiť ako akýsi 
zmrznutý. Krásne slnečné 
počasie medzi staré hrad-
né múry nevnieslo žiadny 

svieži závan a pani sprie-
vodkyni sa nás 

nepoda-
rilo za-

páliť zau-
j í m a v ý m 

v ý k l a d o m , 
iba nás dopá-

liť galériou pô-
vodných obyva-

teľov zámku. Po 
takmer dvojho-

dinovom skúmaní 
divných, skrivených a bledých tvá-
rí, ktoré sme si mali individuálne 
a ticho „prohlížet“, sme sa nakazili 
rovnako meravým výrazom tváre
a zmrznutým postojom ako portré-
tovaní Dietrichsteini.

Prvý vysokoškolský výlet študentov Prvý vysokoškolský výlet študentov 
slovenského jazyka a literatúryslovenského jazyka a literatúry
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Nasledovala prehliadka 
mestečka Mikulov, na kto-
rej sme sa dozvedli nielen 
to, že Židia boli skutočne 
dobrí obchodníci, ale aj 
prečo je mestečko preslá-
vené chutným, kvalitným 
vínkom. Večer sme sa sa-
mozrejme, ako inak, troš-
ku zahrali na degustátorov 
a pooslavovali náš prvý 
spoločný vysokoškolský 
výlet. 

Ráno, vyzbrojené trekovými to-
pánkami a miernou spoločenskou 
únavou z degustovania mikulovské-
ho vínka, sme nasadli do autobusu. 
Po niekoľkohodinovom dobiehaní 
zameškaného spánku náš autobus 
zastavil pred Punkevnou jaskyňou.

Punkevná jaskyňa sa nám zo 

začiatku zdala ako každá iná. Sta-
laktity, stalagmity a stalagnáty. Ale 
potom.... prišlo prekvapenie. Šok! 
Každý len otváral ústa, pretože áno, 
ten pohľad stál naozaj za to. A každý 
mi len potvrdil, že by si to zopako-
val ešte aspoň miliónkrát. Stáli sme
v otvorenom lone jaskyne. Pred 
nami sa týčil obrovský útes, nazý-
vaný Macocha, podľa starej povesti 
o macoche, ktorá zhodila z útesu 
svojho nevlastného syna. V nej čis-
to-čisté krištáľové jazierko, ktoré 
klamalo svojou krásou, bolo hlboké 

a chladné. Chvíľu sme 
tam len stáli a nemohli 
veriť vlastným očiam. 
Bolo chladné ráno
a z vody sa vznášala 
hmla. Niečo neuveri-
teľné, fascinujúce, nád-
herné.....Prebral nás až 
pán sprievodca infor-
máciou, že v jazierku 
skončilo už vyše 60 sa-
movrahov a preto, aby 

ich zakaždým nemuseli z neho vyťa-
hovať, majú tu pre nich nachystanú 
sieťku. Keď katarzia v mojej hlave 
dosahovala vrchol a mys-
lela som si, že už nemô-
že byť nič úžasnejšie ako 
som práve videla, vstúpili 
sme do jaskyne znovu. V 
nej sa ako had tiahla rieč-
ka Punkva a pre nás už 
bol nachystaný motorový 
čln. Ja som mala šťastie a 
ušlo sa mi miesto vpredu. 
Mohla som si oči vyočiť,  
aj tak by mi to nepomoh-
lo. Plávali sme hladko cez 
jaskyňu, pred nami sa otvárali rôz-
ne siene a chodbičky, krásne úkazy,
a zas a znova to stálo za to. 

Bolo poludnie a hore, nad Ma-
cochou, bol pre nás už nachystaný 
obed. Len sa tam k nemu dopraviť. 
Tí, ktorí si tam nechceli vyšľapať po 
vlastných, sa odviezli lanovkou, tí 
ktorí by v nej chytili úzkosť z výšky, 

si to pekne vyšli po vlastných. Nas-
päť k autobusu však už čakala kaž-
dého rovnaká cesta. 

Pred odchodom sme si ešte zahra-
li súťaž, kto počúval lepšie a šťastní, 
unavení a spokojní sme mohli ces-

tovať naspäť, na našu 
rodnú hruď.
Výlet prekonal moje 
očakávania veľmi pozi-
tívnym smerom. Keďže 
v Mikulove som už raz 
bola, očakávania nebo-
li prehnané. Veľmi sa 
mi páčila bezprostred-
nosť našich pani dokto-
riek, skvelo premyslený 
program a v konečnom 
dôsledku aj výborná at-

mosféra, ktorá trvala počas celého 
nášho výletu. 

Kulturárium 2014
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Tibor, kedy si sa na korčule postavil prvýkrát?Tibor, kedy si sa na korčule postavil prvýkrát?
(úsmev) Tak na toto sa ma dlho nikto nepýtal. Už je to 

dávno a už si to presne nepamätám. Myslím, že som bol 
ešte veľmi malý, mal som okolo 3 - 4 rokov a hneď ma to 
chytilo. Odvtedy stojím na korčuliach takmer stále.

Mal si ako dieťa nejaký hokejový vzor?Mal si ako dieťa nejaký hokejový vzor?
Jasné. Všetci sme ho mali. Vždy sa mi páčil Jágr a do-

dnes sa mi páči jeho štýl hry. Vie presne, kde má kedy stáť 
a v hokeji je to veľmi dôležité. Nie každý ma tú schop-
nosť vedieť byť na viacerých miestach naraz. (smiech)

Čomu sa venuješ okrem hokeja? Ako tráviš voľný čas?Čomu sa venuješ okrem hokeja? Ako tráviš voľný čas?
Určite najmä môjmu 4-ročnému synovi. Máme krás-

ny vzťah a je to jedna z vecí, ktoré ma posúvajú dopredu. 
Potom je to moja veľká láska - heligónka. Hrám vždy, 
keď mi to dovoľuje čas. Hrám rád. Niekedy sa zamýšľam 
nad tým, prečo som sa neuberal týmto smerom. Je tam 
oveľa menej stresujúcich faktorov.

Máš 4-ročného syna. Vedieš aj jeho v tvojich šľa-
pajách? Bude z neho raz hokejista ako je tatko?pajách? Bude z neho raz hokejista ako je tatko?

To ti ešte teraz takto nepoviem. Ale ak mám byť úp-
rimný, bol by som rád, keby si vybral radšej niečo iné, 
aj keď ku športu ho určite povediem. Keď vidím, ako to 
dnes v tých hokejových kluboch vyzerá, neviem, či je 
to práve to, čo chcem pre svojho syna. Ale keď vyrastie
a bude mať k hokeju blízko, určite ho podporím.

Z čoho máš najväčšiu radosť, keď hráš hokej?Z čoho máš najväčšiu radosť, keď hráš hokej?
Milujem ten pocit, keď viem, že to, čo robím, nie je 

zbytočné. Keď vidím štadión plný ľudí, ktorí sú nadšení 
z hokeja. Je to neopísateľný pocit, keď počujeme na ľade 
tú podporu. Ľudia sú naším 6. hráčom. Naopak, mrzí 
ma, keď sa nedarí a ľudia nadávajú. Vtedy sme najväč-
šie polená a všetci by to uhrali lepšie. Ale aj to prináša 
hokej.

V uplynulej sezóne si patril medzi najväčšie esá V uplynulej sezóne si patril medzi najväčšie esá 
Skalice. Darilo sa ti výborne. Neraz si rozhodol Skalice. Darilo sa ti výborne. Neraz si rozhodol 
aj dôležité zápasy.aj dôležité zápasy.

Vždy sa snažím mužstvu pomôcť. Hokej je tímová 
hra. Jeden druhému pomáhame. Ak nestihne dokorču-
ľovať jeden, je tam druhý. Aj keď nie vždy všetko vyjde 
presne tak ako má, vždy je tam to  srdce. Vždy si v ka-
bíne povieme, čo chceme hrať a raz to tam padne mne, 
inokedy zas niekomu inému. Hlavné je, že si rozumie-
me  a  každé víťazstvo nás posúva ďalej.

Tibor, ďakujem ti za tvoj čas a prajem ti ešte veľa gólov, 
hokejových aj iných úspechov. 

Autorka článku: Simona Mackovičová

Fandíme športu
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NA SLOVÍČKO, PÁN HOKEJISTA...NA SLOVÍČKO, PÁN HOKEJISTA...
Je mladý, rýchly, šikovný. Jeho meno nie je pre širokú verejnosť veľmi známe. Poznajú ho skôr fanúši-

kovia slovenského hokeja, konkrétne priaznivci hokejovej Tipsport Extraligy. Meno tohto 27-ročného 
kanoniera z kádra HK 36 Skalica nenájdeme medzi tými najvyššími v rebríčkoch, ale patrí skôr medzi 
tých, ktorí vedia byť v správnom čase na správnom mieste. A čo je dôležité, vie potiahnuť mužstvo. Môj 
dlhoročný kamarát Tibor Kutálek nám odpovie na pár investigatívnych otázok...



Byť delegátom? To musí byť v krvi!
Chceli by ste sa stať delegátom a neviete ako na to? Ak radi spoznávate nové krajiny a ovládate Chceli by ste sa stať delegátom a neviete ako na to? Ak radi spoznávate nové krajiny a ovládate 
cudzie jazyky, možno je to práve to, čo hľadáte. Aby ste získali aspoň malú predstavu o tom, čo všetko cudzie jazyky, možno je to práve to, čo hľadáte. Aby ste získali aspoň malú predstavu o tom, čo všetko 
práca delegáta obnáša, porozprávali sme sa so študentkou Monikou Belovičovou, ktorá si túto prácu práca delegáta obnáša, porozprávali sme sa so študentkou Monikou Belovičovou, ktorá si túto prácu 
niekoľkokrát vyskúšala.niekoľkokrát vyskúšala.

Kulturárium 2014

Čo je náplňou práce delegáta?
Delegát je akýmsi orientač-

ným bodom počas vašej zahra-
ničnej dovolenky. Ak si zakúpi-
te dovolenku prostredníctvom 
cestovnej kancelárie alebo agen-
túry,  pridelia vám  delegáta. 
Delegát je zamestnancom da-
nej cestovnej kancelárie, a jeho 

úlohou je zabezpečiť cestujúcim 
praktickú pomoc počas pobytu, prípadne im pomôcť 
s administratívnymi záležitosťami. Samozrejme, náplň 
práce sa môže líšiť podľa toho, pre akú cestovnú kan-
celáriu pracujete. Prvý kontakt s delegátom zvyčaj-
ne prebehne až na letisku v dovolenkovej destinácii. 
Delegát na vás čaká pri príletovej hale, privedie  vás
k vášmu autobusu, odvezie vás do vašich hotelov, po-
môže pri ubytovaní, oboznámi vás s hotelom, informu-
je vás o základných osobitostiach danej lokality,  pora-
dí vám, kam môžete ísť na výlet a podobne. Niekedy
k náplni práce patrí aj sprevádzanie do vybraných turis-
tických cieľov v oblasti. Ja som aj sprevádzala. Na kon-
ci dovolenky vás znova privedie k autobusu a odvezie 
vás na letisko. Pomáhajú pri kontrole batožiny alebo 
ak máte počas pobytu problém, napríklad potrebujete 
lekára alebo vám niečo ukradnú, tak delegát je ten, na 
koho sa máte obrátiť. 

Čo ťa motivovalo stať sa delegátkou?
Keď som mala 15 rokov, boli sme s maminou na do-

volenke v Grécku a pridelili nám perfektnú delegát-
ku. Moja mamina ma od prvého momentu videla ako 
najvhodnejšiu adeptku na túto prácu a už vtedy bola 

presvedčená, že to budem v budúcnosti robiť. Ja som 
síce zo začiatku oponovala, že sa neviem postarať sama
o seba, a už vôbec nie o ďalších ľudí, ale mamina sa ne-
vzdala. O niekoľko rokov neskôr, práve som mala 19, 
mi jednu sobotu oznámila, že nastupujem na kurz dele-
gáta. Absolvovala som kurz, rozposlala som životopisy
a hneď sa mi podarilo dostať do Tuniska. Táto práca si 
vyžaduje vysokú dávku zodpovednosti. 

Je to náročná práca? Pre akých ľudí sa takáto práca hodí? 
Určite, zodpovednosť je základ. Je to ťažká, ale úžas-

ná práca. Je určená len pre ľudí, ktorí vedia pracovať
s ľuďmi, pretože klienti vedia byť veľmi zložití. Vedia byť 
príliš nároční, dokonca aj vtedy, keď to nie je vo vašich silách.

 Zrejme sa opýtam otázku, ktorú ti položili mnohí. Je vô-
bec práca delegáta adekvátne fi nančne ohodnotená?

Závisí to od toho, do akej destinácie sa dostanete. Tu-
nisko patrí medzi krajiny, v ktorých sa dá celkom dobre 
zarobiť. Ak sme navyše aj sprevádzali, tak nám to zá-
kladný plat o niečo navýšilo. K mojim sprievodcovským 
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Monika Kozlíková



Zo života

aktivitám patrila prehliadka po hlavnom meste Tunis
a realizácia dvojdňového výletu na Saharu. Práca dele-
gáta je naozaj ťažká práca. V septembri sme s kolegami 
nariekali, že sa už na to nikdy viac nedáme, ale vo feb-
ruári sme blúdili po internete a hľadali cestovné kance-
lárie, ktoré hľadali delegátov. 

Akú krajinu plánuješ navštíviť ďalšiu se-
zónu? 

Dlhšie som nerobila delegátku. Asi 
ostanem nejaký čas na Slovensku, pre-
tože som v zahraničí strávila už veľa 
času. Ak by som si mala vybrať, tak by 
som skúsila prácu v Grécku. 

Pracovala si aj s deťmi? 
Nie. To je práca animátora. Dele-

gát je zodpovedný za administratívne záležitosti okolo 
pobytu v hoteli, pomáha vám s problémami, prípadne 
sprevádza na výletoch. Naopak, animátor sa stará o váš 
voľný čas. Cestovné agentúry môžu zamestnávať špor-
tových  animátorov, ktorí pripravujú rôzne športové ak-
tivity alebo detských animátorov, ktorí sa starajú o deti 
hotelových hostí. Cielenú prácu s deťmi nemá delegát
v náplni práce. 

 Dá sa povedať, že práca delegáta je zároveň do-
volenkou?

Určite nie. Málokedy sme mali čas ísť
k moru a len tak sa opaľovať. Na konci se-
zóny sa nám podarilo užívať si pár voľ-
ných dní. Je to náročné, hlavne v arab-
ských krajinách ako sú Turecko či Tunisko.
V krajinách ako Bulharsko sa nesprevádza. 
Turisti sa tam dorozumejú, preto to nie je až 
také náročné. Nepotrebujú natoľko pomoc  
delegáta. V Bulharsku sprevádzajú domáci, 
pretože nepovoľujú sprevádzať cudzincom, 
takže delegát má o to menej roboty. V Tu-
nisku to bolo naozaj náročné. Ľudia si často 

myslia, že delegát je synonymom platenej dovolenky. 
Nie je to tak. Samozrejme, že sa nájdu aj takí ľudia, ktorí 
si zo svojho pobytu dovolenku  urobili. Ďalšie leto však 
už možnosť robiť delegáta nemali. 

Aký jazyk si pri dorozumievaní používala najčastejšie?
Mojimi klientmi boli Slováci a Česi. S domácimi som sa 
rozprávala hlavne po anglicky. Žiaľ, v Tunisku neovláda 
angličtinu každý a keďže bolo Tunisko v minulosti fran-
cúzskou kolóniou, dominuje tam najmä francúzština. 

Je potrebné mať ukončený nejaký stupeň vzdelanosti?
Delegát nemusí mať špeciálne vzdelanie v cestovnom 

ruchu, hoci dnes cestovné kancelárie už vyžadujú as-
poň absolvovanie kurzu sprievodcu cestovného ruchu, 
respektíve kurz delegáta. Prvoradé sú jazyky. Angličti-
na zvyčajne stačí. Krajiny ako Španielsko, Francúzsko
a Taliansko vyžadujú domáci jazyk. K ďalším predpok-
ladom delegáta patrí tvorivosť, vynaliezavosť, komuni-
katívnosť, schopnosť vedieť sa vynájsť v ťažkých  situáci-
ách a hlavne zvládať stres. 

Z čoho vznikali najčastejšie stresové situácie? 
Tých bolo veľa, napríklad meškajúce lietadlo. Klienti 

si myslia, že delegát je zodpovedný za meškanie lietad-
la. Meškanie lietadiel je spô-
sobené z technických príčin
a to sa klientom veľmi ťažko 
vysvetľuje. Stresové situácie 
vznikali aj vtedy, keď bol pre-
bookovaný hotel. To znamená, 
že cestovná agentúra preda-
la viac izieb, ako bolo možné. 
Toto sa väčšinou stáva pri last 
minute.

Čo patrilo medzi tvoje najprí-
jemnejšie zážitky? 

Spoznávanie danej krajiny 
prostredníctvom práce sprie-
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vodcu. Keď som sprevádzala výlety na Saharu, stále to 
bolo úžasné. Jazda na džípoch na piesočných dunách
a putovanie v konskom záprahu cez oázu patria k mo-
jim  najsilnejším zážitkom. No a, samozrejme, aj spo-
kojní klienti, ktorí vám na konci dovolenky tlieskajú
v autobuse a ďakujú za zážitky. Dobrý pocit z odvedenej 
práce sa tak znásobuje. 

Dostala si sa aj na miesta, na ktoré sa bežný turista 
nedostane? Akí sú domáci v Tunisku?  

Áno, dostala. Delegát spozná krajinu oveľa viac ako 
turista a je vo väčšom kontakte s domácimi. Spozná ich 
kultúru a spôsob života. Ľudia v Tunisku sú veľmi milí, 
ochotní, priateľskí, ale sú aj veľmi dotieraví. Myslia si
o nás, že sme boháči, keďže sme si dovolili ísť na do-

volenku. Na nákupoch vás od stánku nepustia. Samoz-
rejme, vyjednávajte a buďte vytrvalí. Výsledok sa určite 
dostaví. Sú aj drzí a leniví, čo je pochopiteľné, keďže je 
tam od 40°C – 50°C. 

Čo najčastejšie prekáža turistom?
Často im vadí, že to nie je čistá krajina. 

Čo by si poradila mladým nádejným delegátom? 
Pevné nervy, pretože ak sa klientom niečo nepáči, tak 

vedia byť veľmi požadovační.  Ak sa rozhodnete pre 
túto prácu, odchádzajte s otvorenými očami a vnímajte 
kultúru. Snažte sa pochopiť to, že oni sú tam doma a vy 
ste len hostia. Treba si to užiť, pretože je to skvelá práca.

MONIKA: PRÁCA DELEGÁTA NIE JE ŽIADNA DOVOLENKA!



Tradičná svadba sa konala vo 
väčšine prípadov v zimných mesia-
coch. Bolo to z veľmi jednoduchého 
dôvodu, pretože nemali chladničky 
a nechceli, aby sa im pokazilo mäso 
a všetko jedlo. Typickým dňom však 
nebola sobota, mohol to byť ľubo-
voľný deň v týždni okrem piatku. 

Piatok sa pokladal za deň pôstu. Ro-
diny, ktoré chceli na svadbe ušetriť, 
naplánovali svadbu práve na štvrtok 
a keď hodiny odbili polnoc, hostia 
sa museli rozísť a zábave bol koniec.

 Dnes si môžete dátum svad-
by naplánovať na akýkoľvek deň, ty-
pickou je však sobota. Mladé páry 

sa častokrát riadia numerologický-
mi výpočtami a občas aj veštením. 

Všetko sa začína pytačkami. 
Prostredníctvom rôznych zdrojov 
som sa oboznámila s jednotlivými 
druhmi pytačiek. Ak rodičia devy
a šuhaja s výdajom nesúhlasili, 
hrdličky spolu jednoducho utiekli. 

Reportáž
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SVADBY
TRADÍCIE V POROVNANÍ S NAJNOVŠÍMI TRENDMI 
Máj – lásky čas. Práve v  tomto mesiaci sa veľa zaľúbených párov rozhodne vstúpiť do zväzku manžel-
ského. Sobáš je pre mnohých ľudí významným krokom v spoločnom živote, pričom svadobný deň by 
mal byť pre zaľúbencov nezabudnuteľný. Čoraz viac snúbencov prepadá  „boomu“ modernej svadby, 
prípadne aspoň okázalej, jedinečnej a originálnej svadby. V posledných rokoch sa organizácia sva-
dieb stala výnosným biznisom. Svadobné agentúry, veľtrhy, médiá a internetové fóra hľadajú inšpi-
rácie na realizáciu svadobného dňa aj za hranicami, v rôznych kultúrnych prostrediach. Následkom 
toho sa mnohé slovenské svadby menia na organizovaný multikultúrny chaos, v rámci ktorého sa 
popri osvedčených tradíciách, panujúcich v rodine alebo v regióne, vkrádajú medzi svadobných hos-
tí svadobné novinky, ktoré majú zo svadby urobiť veľkolepú šou so ženíchom a nevestou v hlavnej 
úlohe. V nasledujúcej reportáži vám predstavím zvyky na tradičných svadbách, ktoré sú v protiklade 
s najnovšími trendami na súčasnom trhu svadieb. 
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Horší prípad nastal, ak sa do sobá-
ša hrnul len šuhaj, ktorý už bol na 
ofi ciálnych pytačkách devou odvr-
hnutý. Nepýtal sa a devu uniesol. 
Smutné, však? Toto by im už dnes 
neprešlo. Dnes musia byť zásnuby 
originálne, na nezvyčajnom mieste, 
niekedy aj s prítomnosťou televíz-
nych kamier (napr. Modré z neba), 
kameň na prsteni má oslepovať ako 
polárna žiara. Všetko, čo má prí-
vlastok „svadobné“, je akoby so špe-
ciálnou pridanou hodnotou. 
 Veľmi dobre poznáme roz-
bíjanie tanierov. Mladý pár musí čo 

najrýchlejšie pozbierať črepy a sva-
dobčania im rozbitý tanier rozko-
pávajú. Menej príjemným zvykom 
bolo zatarasiť cestu novomanželom 
a títo chudáci sa museli predierať 
masou ľudí, vraj ako symbol pre-
konávania spoločných prekážok
v živote. Nie, ďakujeme, nemáme 
záujem zničiť si svoje drahé a často 
aj požičané šaty a svoje krásne, lu-
xusné účesy.
 Ešte pred vchodom do sály 
určenej na slávnosť sa manželom 
dávajú na výber dva poháre. V jed-
nom je voda a v druhom tvrdý al-
kohol. Ten, kto si vyberie pohár
s alkoholom, sa stane hlavou rodiny. 
 Nie obľúbeným zvykom 
pre mladú dvojicu je vzájomné kŕ-
menie sa svadobnou, zvyčajne sle-
pačou, polievkou. Slíže im tečú po 
brade, kameraman 
im približuje objektív 
k tváram. Skutočne 
„krásna spomienka“. 
V časoch, keď sa vy-
dávali naše prama-
my bolo zvykom, že 
nevesta počas jedla 
sedela ticho v kútiku 
miestnosti a nemohla jesť, pretože 
sa do nej mohla dostať nečistá sila a 
spôsobiť neplodnosť. 
 Predpokladám, že všetci 
vieme, ako to ide ďalej na tradičnej 
svadbe. Hudba, tanec, zábava až do 
skorého rána. Aby sme neboli po-
važovaní, no najmä považované za 
nevzdelankyne a zastarané, predsta-
víme si často aj veľmi kontroverzné 
novinky na svadbách.

Novinka č. 1 - MOTÝLE
Hádzanie ryže na mladomanželov 

vychádzajúcich z kostola vystrieda-
lo... nie, nie. Už aj púšťanie holubov 
je zastarané. Ak nechcete byť „out”, 
urobíte dobre, ak budete vypúšťať 
pestrofarebné motýle, ktoré zože-
niete nevedno kde. Ak si neželáte, 
aby vás ohovárala bratislavská smo-
tánka, hor sa do šetrenia. Alterna-
tívou môže byť lampión šťastia, ale 
ten sa púšťa až po západe slnka.  
Novinka č. 2 - HÁDZANIE POD-
VÄZKU
Pekným zvykom je hádzanie kytice 
nevestou. Družičky a všetky prítom-
né slobodné slečny stoja v rade za 
nevestou a pokúšajú sa chytiť kyti-
cu. Tá, ktorá ju chytí, sa údajne bude 
vydávať ako ďalšia v poradí. Dobrý 
alibizmus pre vydajachtivé dievča-
tá, ktorých partner sa nevie alebo 
nechce rozhýbať. Netreba, samoz-

rejme, zabudnúť na 
jednu pózu do ob-
jektívu fotoaparátu, 
aby bol aj dôkazový 
obrazový materiál. 
Na pravej modernej 
svadbe tento zvyk 
vystriedalo hádzanie 
podväzku. Ženích 

zubami zvlečie z nevesty kus oble-
čenia, väčšinou podväzok a hodí 
ho medzi nastúpených, nezadaných 
mladých mužov. Ten, kto podväzok 
chytí, veď viete, ako to ide ďalej. 

Novinka č. 3 - NETRADIČNÉ 
TORTY
Svadobnú tortu si mnohí predstavu-
jú bielu, s jemným zdobením. Dnes 
to už však nemusí platiť. Je len na 
vás, akú tortu si zaobstaráte, len si to 
treba lepšie premyslieť. Iste uznáte, 
že dva jelene zahľadené do diaľky, 

„Ak si neželáte, 
aby vás ohovára-
la bratislavská 
smotánka, hor sa 
do šetrenia.“
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nie sú veľmi šťastným výberom. Na-
vyše, čo tie parohy? Žeby skrytý od-
kaz namierený na adresu ženícha?

Novinka č. 4 - FOTOGRAF A FO-
TOGRAFIE
Ak by ste boli na svad-
be pred 25 rokmi, 
na vašej sva-
dobnej fo-
tografi i by 
sa mohli 
o b j a v i ť 
aj ľudia, 
ktorých 
by ste 
ani ne-
mu s e l i 
poznať. 
F u n g o -
valo to 
totiž tak, 
že sa fotili tí, 
ktorí už dlhšie 
nemali možnosť 
zhotoviť si fotografi u. 
Teraz sú nevesty, respektí-
ve ich rodičia, schopní 
zaplatiť za fotografa 
(alebo aj celý jeho 
tím) neskutočné pe-
niaze len preto, aby 
nevestu prenasledo-
val už od skorého 
rána. U kaderníka, 
pri prezliekaní, u 
kozmetičky, pri špe-
ciálnom pózovaní, 
pri obrade, po obra-
de, pri jedení a tak ďa-
lej. Konkrétny príklad 
ani nemusím dlho hľadať. 
Moja príbuzná za prácu sva-
dobného fotografa zaplatila 1000 

€. A to je iba fotograf. Iba jedna ma-
ličkosť z celej svadby. Šialené, však? 
 Ale dnešné svadby so sebou 
prinášajú aj iné kuriózne situácie.  
Minulý rok v novembri som mala 
byť družičkou alebo takzvanou „fl o-
wer girl“, ako sa tomu teraz moder-

ne hovorí, na jednej svadbe. Týž-
deň pred svadbou nás nevesta 

zavolala k sebe domov, vraj 
budeme vyrábať kytice. 

Všetky zúčastnené fl ower 
girls sme sedeli a čaka-
li na famóznu dodávku 
kvetov, ktorá by mala 
vydržať čerstvá celý týž-
deň a v tom sa do izby 
vrútila budúca nevesta 
so škatuľou vianočných 
ozdôb, ktoré pred nás 

vysypala. A tak sme s vy-
valenými očami a bez slova 

vyrábali kytice. Stred kytice 
predstavovala jedna veľká via-

nočná guľa a okolo nej 
boli ponalepované 

menšie vianoč-
né ozdoby 

rozličného 
druhu. Na-
s ledova-
lo ďalšie 
prekva-
p e n i e . 
Na naše 
č i e r n e 
lo dičky, 
ktoré sme 

mali mať 
obuté počas 

obradu, sme 
si mali nalepiť 

papierové vloč-
ky. Áno, také, aké si 

vystrihujú deti v škôlke a lepia na 
okná. Ženích v extravagancii ne-
zaostával a vybral si najšialenejšiu 
róbu, akú som kedy videla. Na hla-
ve mal obrovský a vysoký klobúčik 
a cez jedno oko mu visel prameň 
umelých fi alových vlasov. Najhoršie 
na tom celom bolo, že som ochore-
la a nemohla sa obradu zúčastniť. 
Ľutujem, že som nevidela výrazy na 
tvárach svadobčanov po tom, ako 
zazreli tento pár obklopený doslova 
predvianočnou atmosférou.  
 Fantázii sa medze nekladú, 
ale netreba zabudnúť na zlatú stred-
nú cestu. Netreba prepadnúť hysté-
rii pri organizovaní svadby. Je to len 
váš deň a vy si ho môžete zorgani-
zovať tak, ako sa vám páči a tak, aby 
ste na neho nezabudli. Prípadne ho 
zorganizujte tak, aby naň nezabudli 
aj ďalší pozvaní hostia. Nenechajte 
si vziať svoj názor a ovplyvniť sa, či 
už zastaranými názormi alebo naj-
novšími trendami, ktoré kolujú naj-
mä svetom internetu. 

Autorka 
clánku: 

Kristína Khernová
ˇ

ˇ



17. február 2014 patril v Inchebe Expo aréne americkej 
pop rockovej kapele OneRepublic. Pondelkový večer vo vy-
predanej Inchebe by bolo možné opísať ako trikrát perfekt-
ný - perfektný  spevácky   výkon,  perfektná   svetelná  šou
a perfektný frontman kapely - Ryan Tedder. 

Coloradská kapela zavítala na Slovensko už druhý-
krát. Počas prvej návštevy v roku 2008 boli predskokan-
mi Lennyho Kravitza, ale teraz už ponúkli samostatný 
famózny koncert. Skupinu v roku 2003 založil Ryan 
Tedder, hlavný spevák kapely, spolu zo Zachom Filkin-
som, gitaristom a violončelistom kapely. Dokopy vydali 
tri štúdiové albumy a práve ten posledný, Native, pred-
stavili v Bratislave. Mnohí fanúšikovia si po vyslovení 
názvu kapely spomenú na ich pesničku Apologize, kto-
rá patrí rozhodne k ich najväčším hitom a na koncerte 
bola zahraná v elektrizujúcom klavírnom prevedení. 

Začiatok koncertu bol plánovaný na pol ôsmu a na 
sekundu presne sa na pódiu objavil predskokan Ameri-
čanov – anglický spevák James Walsh, ktorý sprevádza 
OneRepublic na ich európskom turné. Tento, pre slo-
venskú verejnosť pomerne neznámy spevák, vyhrával 
na pódiu len s doprovodom vlastnej gitary niečo vyše 
pol hodiny a zaspieval najmä svoje piesne, ktoré, žiaľ 
publikom nepoznalo. Nakoniec však pridal pieseň od 

Britney Spearsovej - One more time, ktorú už diváci od-
spievali s ním. Nedá sa povedať, že by to bol zlý spevák, 
keďže spevácky mu to išlo perfektne, ale vďaka jeho ma-
lej popularite bolo už publikum vo vytržení z čakania 
na amerických rockerov. 

O pol deviatej večer sa konečne začal koncert samot-
ných OneRepublic. 
Diváci už boli ne-
dočkaví a kapela ich 
nedočkavosť ešte viac 
vyburcovala.  Svoju 
prvú pieseň Light It 
Up začali hrať za ob-
rovskou bielou plach-
tou, takže publikom 
prvé tri štvrtiny pes-
ničky videlo členov 
kapely len ako akési 
obrysy ich tieňov, ktoré sa divákom približovali a od-
diaľovali, ukazovali a strácali. Už úvodný nástup pred-
povedal premyslenú svetelnú šou a po strhnutí plachty 

bola vypredaná Incheba v extáze. Dav burácal, spieval 
s kapelou a šalel. Šou sa mohla začať. Ľudia boli doslo-
va zhypnotizovaní a zaraz zabudli na dlhé čakanie pred 
koncertom a halou. 

Po prvých troch piesňach sa talentovaný spevák Ryan 
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OneRepub l i c   rozprúd i l i 
s lovenských  fanúš ikov
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Tedder prihovoril slovenským fanúšikom. Pozdravil 
Bratislavu, dokonca aj v slovenčine a zaspomínal si na 
svoje prvé vystúpenie na Slovensku v úlohe predsko-
kana. Celý koncert išiel Ryan naplno, stále sa hýbal, 
tancoval a fanúšikom sa ukazoval vo všetkých častiach 
pódia. Nezabudol pozdraviť aj fanúšikov sediacich na 
tribúnach, respektíve až ,,v nebi“, ako to nazval samot-

ný Ryan. Koncert pokračoval ďalej a spevák 
vystriedal niekoľko nástrojov - gitaru, klavír a 
aj tamburínu, ktorú na konci koncertu vyho-
dil do vzduchu a rozbil. Nasledovali hity ako 
napríklad Counting Stars, Somethig I Need, If 
I Lose Myself či I Lived, ale rovnako odzneli aj 

staré hity Stop and stare, All the Right Moves, Secrets 
alebo Good Life. Komornú atmosféru navodili opäť po-
mocou veľkej bielej plachty, na ktorej premietali obraz 
Bratislavy a popritom zaspievali pomalú pieseň Come 
Home. 

Počas koncertu a aj na konci koncertu sa kapela nie-
koľkokrát poďakovala fanúšikom, pričom sa znovu po-

trápila aj so slovenčinou, a potom sa bez rozlúčenia stra-
tila v zákulisí. Dav si vykričal ich návrat a kapela pridala 
ešte ďalšie tri piesne. Okrem nezabudnuteľného zážitku 
si niekoľkí šťastlivci so sebou odniesli brnkadlá alebo 
paličky od bicích, iní aspoň farebné konfety prichyte-
né vo vlasoch a na oblečení, ktoré boli vystrelené počas 
šou. Na záver sa nad hlavami fanúšikov rozsvietil nápis 
Native a koncert sa skončil, avšak s Ryanovým prísľu-
bom, že na Slovensko zavítajú aj v roku 2015. Všetkým 
fanúšikom ostáva len veriť, že OneRepublic sa do Bra-
tislavy naozaj vrátia a znovu predvedú šou na svetovej 
úrovni. O tom, že publikum bolo naozaj úžasné, svedčí 
aj vyjadrenie kapely po koncerte: ,,Slovensko, minulú 
noc si bolo neuveriteľné. Ste najlepšie publikum!!! Ďa-
kujeme veľmi pekne a uvidíme sa znova.“ Nie nadarmo 
sa potom medzi fanúšikmi šepkalo, že predviedli lepšiu 
šou ako napríklad Bruno Mars. Kto na tomto koncerte 
nebol, môže naozaj len ľutovať, pretože je to rozhodne 
jeden zo zdrojov, ktorý vás dokáže nabiť energiou a šťas-
tím na veľmi dlhé obdobie. 

Okienko recenzií
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            Čo je to čas? Na túto otázku nemá asi nikto odpo-
veď a myslím si, že ani v blízkej dobe na ňu nebudeme 
vedieť odpovedať s úplnou istotou. Každý si pod týmto 
pojmom predstaví niečo iné. V niekom to evoku-
je čas, ktorý ukazujú hodinky, v inom zas čas
z fyzikálneho hľadiska.  Pre každého má 
toto slovo iný význam a inú hodnotu. 
            Raz plynie veľmi rýchlo, ino-
kedy zas veľmi pomaly. Niekedy si 
ani sami nedokážeme uvedomiť, ako 
rýchlo prešli dni, týždne, mesiace, 
ba dokonca roky. Sú chvíle, okami-
hy, situácie, ktoré sú pre nás dôleži-
té a ktoré nás robia šťastnými. Práve
v takýchto situáciách plynie čas omno-
ho rýchlejšie, ako by sme chceli. V živote 
sa vyskytnú aj okamihy, ktoré by sme naj-
radšej preskočili alebo rovno vyhodili z našich 
spomienok. Je samozrejmé, že na svete neexistuje člo-

vek bez chýb, predsa 
chyby sú súčasťou 
každého z nás. Ale
v prvom rade by 
sme si mali uvedo-
miť, že čas sa naspäť 
vrátiť nedá, a preto 
by sme si mali vždy 
pred svojím kona-
ním rozmyslieť, či je 
to správne alebo nie, 
či to naozaj chceme 
alebo nie. Mnohí si 
dosť často neuve-
domujú, čo dokážu 
spôsobiť, či už skut-
kami alebo rečami. 
Je pravda, že ľudia si 
dokážu odpúšťať, ale 
nezabúdajú.
            Život väč-
šiny ľudí je založený 

na určitom stereotype. Dobrým príkladom sú študenti. 
Väčšinu času venujú škole, popritom si nájdu niekedy 
čas na brigádu alebo na ozaj dobrú párty. Ale taký úplne 

typický deň študenta spočíva
v tom, že sa ráno zobu-

dí, ide do školy, učí 
sa, večer sa vráti

a ide spať. Potom 
si len zrazu uve-
domí, že škol-
ský rok, ktorý 
trvá v prieme-
re 10 mesiacov, 

ubehne akoby 
behom mesiaca. 

Takto to funguje 
aj u dospelých pracu-

júcich ľudí, ba dokonca aj
u dôchodcov a u detí. Toto svedčí 

o tom, že v živote každého z nás je akýsi druh stereotypu. 
            V súčasnosti sme vyslovene závislí na čase, stá-
le sa niekam ponáhľame, nemáme na nič čas, všetko si 
odkladáme na potom, no hovorí sa, že čo mô-
žeme odložiť raz, odložíme navždy. Stále 
sa pozeráme na hodinky a pri zistení 
presného času sme nervózni, lebo 
vieme, že sa musíme ponáhľať, 
aby sme všetko stihli tak, ako 
sme si to naplánovali. Parado-
xom je, že väčšina z nás venuje 
veľkú pozornosť nepodstatným 
veciam, pričom na ostatné, oveľa 
dôležitejšie, zabúdajú. Ani sa ne-
nazdáme a už polku života budeme 
mať za sebou. Preto by sme mali svoj 
život žiť naplno, správať sa a konať tak, 
aby sme nemali v starobe čo ľutovať a vyčí-
tať si, že toto a toto sme nestihli.  Veľa z nás často 
premrhá svoju príležitosť, ktorá sa už ale vrátiť nemusí. 
Najväčšou našou chybou je to, že sa nevieme odpútať od 
minulosti, jednoducho sa to už stalo a nevieme urobiť 

Čas
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nič, aby sme to zmenili. Mali by sme sa radšej sústrediť 
na prítomnosť a budúcnosť a snažiť sa urobiť všetko pre 
to, aby bola lepšia a aby sme sa nemali prečo sťažovať.
            Myslím si, že mnohí z nás chcú vo svojom 
živote veľa vecí zmeniť, vrátiť čas naspäť a nájdu sa aj 
situácie, ktoré by sme urobili úplne inak. Bohužiaľ, ta-
kúto schopnosť nemáme a ešte sa nenašiel nikto, kto by 
vyrobil stroj času. Predstavme si, aký by bol život, keby 
sme takúto možnosť mali. Robili by sme si, čo by sme 
chceli a keby sa nám niečo nepáčilo alebo by sme chceli 
niečo spraviť inak, jednoducho by sme sa vrátili v čase. 
Podľa môjho názoru by to zmenilo celú súčasnosť. Ale 
pravdaže, keby sme žili v takej dobe, tak by to pre nás 
nebolo nič neobvyklé, práve naopak, brali by sme to ako 
samozrejmosť. Domnievam sa, že by to spôsobilo chaos 
medzi ľuďmi a práve preto by nebolo dobré, keby niekto 
mal schopnosť cestovať v časopriestore. 
            Pri tematike čas sa v mysliach väčšiny z nás 
vynára aj pojem voľný čas. Každý ho využíva inak
a venuje sa rozličným činnostiam. Niekto ho má na roz-
dávanie, iný zas strašne málo, ba dokonca vôbec. Exis-
tuje veľa ľudí, ktorí uprednostňujú prácu pred všetkým 

ostatným. Nevedia si absolútne nájsť čas na od-
dych a relax. Na druhej strane, sú ľudia, kto-

rí svoj voľný čas využívajú dostatočne, 
venujú sa športu, chodia na kultúrne 

podujatia, cestujú po svete, venu-
jú sa svojej partnerke, resp. par-
tnerovi alebo deťom. Myslím si, 
že takýto spôsob života je oveľa 
efektívnejší a zábavnejší ako len 
sedieť doma pred televízorom

a napchávať sa čipsami alebo 
surfovať na internete. Vo svojom 

voľnom čase by sme sa mali veno-
vať aktivitám a činnostiam, ktoré nás 

napĺňajú pozitívnou energiou, radosťou
a ktoré nám prinášajú pocit uspokojenia. 

           Prečo čas speje takou rýchlosťou dopredu? Prečo 
sa nemôže aspoň na chvíľu zastaviť? Prečo má niekto 
viac voľného času a niekto menej? Toto sú otázky, ktoré 

prebehnú v myšlienkach asi každého z nás. Kto nám dá 
na ne odpoveď? 

Autorka článku: Carmen Ďuranová
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Hry Williama Shakespeara sú 
dodnes jedny z najhranejších vo svete
a ani po niekoľkých storočiach 
nestratili nič na svojej výpoved-
nej hodnote. Jeho tragédie naďa-

lej chytajú za srdce a komédie pri-
nášajú smiech a radosť. Pre mňa, ako 

milovníčku tohto nesmrteľného barda
a anglického jazyka, bolo preto nesmiernym poteše-
ním, keď som mala možnosť si pozrieť Veselé panie
z Windsoru v origináli na doskách Mestského divadla
v Bratislave v podaní amatérskej divadelnej skupiny Ac-
tofKAA.
     V prvom rade, kto sú títo mladí ľudia? ActofKAA 
je zoskupenie tvorené študentmi Katedry anglistiky
a amerikanistiky Filozofi ckej fakulty Univerzity Ko-
menského, ktorí zdieľajú lásku k divadlu a anglickému 
jazyku. Už niekoľko rokov prinášajú svojim univerzit-
ným kolegom slávne aj menej známe hry v pôvodnom 
jazyku, a keďže ide o šikovných študentov, tak aj s prija-
teľným prízvukom. Výnimkou nebola ani táto hra, hoci 
zvládnutie alžbetínskej angličtiny potrápilo viacerých 
protagonistov a ojedinele sa odrazilo na hereckom vý-
kone. Ale to väčšinou platilo o vedľajších postavách. 
     ActofKAA v rámci podujatia English Drama Night, 
ktoré sa odohrávalo 13. marca 2014, predstavila svoje 
spracovanie už spomínaných Veselých paní z Wind-
soru. Je to jediná Shakespearova hra odohrávajúca sa 
v Anglicku. Výber to nebol zlý. Ako vo väčšine jeho 
komédií, humor je tu založený na nedorozumeniach
a trestaní ľudských slabostí a nerestí. Významným ko-
mickým prvkom tejto hry sú aj skomolené prízvuky 
dvoch postáv – waleského farára a francúzskeho doktora. 
     Osobitne treba vyzdvihnúť Martina Majzlíka, ktorý 
pri stvárnení postavy Parsona Evansa perfektne zvládol 
rotický waleský prízvuk. Obdiv patrí najmä Miroslavovi 
Rosenbergovi, ktorý si ako francúzska primadona získal 
publikum. Charakter postavy doktora Caiusa dokreslil 

ležérnym držaním tela, nedbalou chôdzou a prihlúplym 
pohadzovaním vlasov. 
     K hlavným postavám tohto diela patrí Falstaff , skra-
chovaný šľachtic, ktorý si chce prinavrátiť svoje fi nan-
čné pohodlie prostredníctvom manželiek dvoch bohá-
čov, pani Fordovej a pani Pageovej. Tejto úlohy sa plnou 
vervou zhostil Andrej Jančík, ktorý nepochybne patrí 
k talentom tejto skupiny. Nanešťastie svoje hranie, ako 
som už mala možnosť vidieť pri inom predstavení, neú-
merne dokresľuje ukričaným prejavom. 
     Panie z Windsoru, pani Pageová a pani Fordová, boli 
jednoznačne veselé. Eva Bystričanová (pani Pageová)
a Klára Klimčíková (pani Fordová) však svojím stvár-
nením ubrali jednotivým charakterom z duchaplnosti 
a premenili ich na renesančnú verziu Kardashianok. Sa-
mozrejme, súčasné spracovania Shakespearových hier
 a študentské predstavenie obzvlášť, sa musia prispôso-
bovať dnešnému divákovi.
     Príjemným prekvapením bol výkon Júlie Lederleit-
nerovej, ktorá preoblečená za muža, uveriteľne zahrala 
pána Forda, žiarlivého manžela, všemožne sa usilujúce-
ho prichytiť svoju manželku pri akte nevery. 
     Na záver by som rada citovala nepochybne najzná-
mejšiu repliku tohto legendárneho anglického dramati-
ka z tragédie Hamlet: „Byť či nebyť?“. V tomto prípade 
byť či nebyť hercom? Bez výčitiek svedomia môžem na-
písať, že viacerým mladým amatérom zo súboru Actof-
KAA je súdená odpoveď: byť.
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S divadelnou hrou s názvom S divadelnou hrou s názvom 
DNA  prišiel významný britský 
dramatik Dennis Kelly, ktoré-
ho hry žnú v celej Európe čoraz 
väčší úspech. V Bratislave ju 

možno vidieť v réžií Svetozára Sprušanského v Meat-možno vidieť v réžií Svetozára Sprušanského v Meat-
skom divadle P. O. Hviezdoslava. O úctihodné spraco-skom divadle P. O. Hviezdoslava. O úctihodné spraco-
vanie scény a kostýmov sa postarala Diana Strauszová. vanie scény a kostýmov sa postarala Diana Strauszová. 
Účinkujú: Juraj Ďuriš, Alena Pajtinková, Martin Frat-Účinkujú: Juraj Ďuriš, Alena Pajtinková, Martin Frat-
rič, Peter Oszlík, Martin Šalacha, Roman Poláčik, An-rič, Peter Oszlík, Martin Šalacha, Roman Poláčik, An-
drea Sabová, Marián Viskup, Kamila Antalová, Daniel drea Sabová, Marián Viskup, Kamila Antalová, Daniel 
Ratimorský.Ratimorský.

DNA je smutný psychologický príbeh o tínedžeroch DNA je smutný psychologický príbeh o tínedžeroch 
a ich svete, no najmä o šikane, ktorá sa stáva medzi a ich svete, no najmä o šikane, ktorá sa stáva medzi 
študentmi čoraz častejšie sa vyskytujúcim problémom. študentmi čoraz častejšie sa vyskytujúcim problémom. 
Hlavným námetom hry sa preto stala šikana, vyúsťu-Hlavným námetom hry sa preto stala šikana, vyúsťu-
júca do tragických osudov mladých študentov.  Príbeh júca do tragických osudov mladých študentov.  Príbeh 
hovorí o chlapcovi, ktorý sa chcel dostať medzi jed-hovorí o chlapcovi, ktorý sa chcel dostať medzi jed-
nu skupinu študentov. Chcel sa im čo najviac zapáčiť, nu skupinu študentov. Chcel sa im čo najviac zapáčiť, 
a tak plnil všetky ich nezmyselné príkazy. Táto hra sa a tak plnil všetky ich nezmyselné príkazy. Táto hra sa 
však čoraz viac stávala nebezpečnou. Všetko vyvrcho-však čoraz viac stávala nebezpečnou. Všetko vyvrcho-
lilo chlapcovým pádom do jamy. Študenti si mysleli, lilo chlapcovým pádom do jamy. Študenti si mysleli, 
že je mŕtvy. Za jeho smrť nechceli niesť zodpovednosť,že je mŕtvy. Za jeho smrť nechceli niesť zodpovednosť,
a tak radšej obvinili neznámu osobu. Následná súhra a tak radšej obvinili neznámu osobu. Následná súhra 
náhod napokon viedla k tomu, že bol obvinený nevinný náhod napokon viedla k tomu, že bol obvinený nevinný 
človek. Názov hry predstavuje základný dôkaz, podľa človek. Názov hry predstavuje základný dôkaz, podľa 
ktorého bol muž usvedčený. Aj napriek tomu sa žiaci ktorého bol muž usvedčený. Aj napriek tomu sa žiaci 
nechcú priznať a okolnosti ich ženú k ešte väčším zver-nechcú priznať a okolnosti ich ženú k ešte väčším zver-
stvám. Veľmi dôležitým motívom sa stáva náhoda, kto-stvám. Veľmi dôležitým motívom sa stáva náhoda, kto-
rá  v určitých momentoch prekračuje hranicu reálnosti. rá  v určitých momentoch prekračuje hranicu reálnosti. 

Najpodstatnejším činiteľom nie je dej, ale psychika Najpodstatnejším činiteľom nie je dej, ale psychika 
postáv. Každý z nich sa vyrovnáva so vzniknutou situá-postáv. Každý z nich sa vyrovnáva so vzniknutou situá-
ciou odlišne. Smrť ich priateľa 
bola neča- kaná a spôso-
buje ob- rovský tlak 
na ich psychiku. 
Z a - motaný 
d e j sa snúbi 

s rozorvanými pocit-
mi jednotlivcov. Čím 
sa dej viac zamotáva, tým 
nezmyselnejšie a skratovo 
konajú. Ani jeden z hrdinov 
nezostane po tejto udalosti rovnaký ako predtým. Na nezostane po tejto udalosti rovnaký ako predtým. Na 
každom z nich sa táto skúsenosť podpísala. Dej je ok-každom z nich sa táto skúsenosť podpísala. Dej je ok-
rem iného popretkávaný rôznymi úvahami o živote, rem iného popretkávaný rôznymi úvahami o živote, 
šťastí, láske, priateľstve a podobne.  Hra má tiež poučný šťastí, láske, priateľstve a podobne.  Hra má tiež poučný 
charakter. Núti nás zamyslieť sa nad tým, ako sa môže charakter. Núti nás zamyslieť sa nad tým, ako sa môže 
jeden nezodpovedný čin vytrhnúť spod kontroly, akí sú jeden nezodpovedný čin vytrhnúť spod kontroly, akí sú 
tínedžeri ovplyvniteľní a ako jednoducho sa dajú zma-tínedžeri ovplyvniteľní a ako jednoducho sa dajú zma-
nipulovať.  Zaujímavú úlohu v tragickom deji zohráva nipulovať.  Zaujímavú úlohu v tragickom deji zohráva 
vtip. Ten sa má stať východiskom pre vysporiadanie vtip. Ten sa má stať východiskom pre vysporiadanie 
sa študentov s ich činmi a zároveň funguje ako akýsi sa študentov s ich činmi a zároveň funguje ako akýsi 
kontrast. Napríklad keď vymýšľali imaginárnu postavu, kontrast. Napríklad keď vymýšľali imaginárnu postavu, 
na ktorú chceli zvaliť vinu. Bol to veľmi vtipne vykres-na ktorú chceli zvaliť vinu. Bol to veľmi vtipne vykres-
lený muž. A oni sa smiali, no nasilu, cez slzy. Viacero lený muž. A oni sa smiali, no nasilu, cez slzy. Viacero 
podobných prvkov dokazovalo ich nevyspelosť a cito-podobných prvkov dokazovalo ich nevyspelosť a cito-
vú nevyzretosť. V  pôvodnom scenári vystupujú štu-vú nevyzretosť. V  pôvodnom scenári vystupujú štu-
denti od 13 do 19 rokov, ktorých však v divadle stvár-denti od 13 do 19 rokov, ktorých však v divadle stvár-
ňujú starší herci, čo pôsobí rušivo. Ich vyjadrovanieňujú starší herci, čo pôsobí rušivo. Ich vyjadrovanie
a myslenie tiež nie je na úrovni mladých študentov. Le-a myslenie tiež nie je na úrovni mladých študentov. Le-
xika súčasných tínedžerov sa od nej značne líši. xika súčasných tínedžerov sa od nej značne líši. 

Hra sa začína pochmúrnou, melodicky spracovanou Hra sa začína pochmúrnou, melodicky spracovanou 
básňou, ktorú spievajú všetci herci okrem šikanované-básňou, ktorú spievajú všetci herci okrem šikanované-
ho chlapca. Každé ďalšie dejstvo sa začína pokračova-ho chlapca. Každé ďalšie dejstvo sa začína pokračova-
ním tejto básne. Je to veľmi zaujímavý prvok. Prináša ním tejto básne. Je to veľmi zaujímavý prvok. Prináša 
napätie, strach, smútok, no i niečo záhadné. Báseň je napätie, strach, smútok, no i niečo záhadné. Báseň je 
akýmsi prológom deja, no nič nepomenúva priamo. akýmsi prológom deja, no nič nepomenúva priamo. 
Práve záhada je ďalším motívom, ktorý dodáva hrePráve záhada je ďalším motívom, ktorý dodáva hre
i detektívne prvky.i detektívne prvky.

Svojím námetom a spracovaním dokáže upútať mla-Svojím námetom a spracovaním dokáže upútať mla-
dého i staršieho diváka. Ak máte chuť na niečo úplne dého i staršieho diváka. Ak máte chuť na niečo úplne 
odlišné, zaujímavé a tajomné, zavítajte do Mestského odlišné, zaujímavé a tajomné, zavítajte do Mestského 
divadla P.  O. Hviezdoslava. Možno tak ako ja budete divadla P.  O. Hviezdoslava. Možno tak ako ja budete 
odchádzať s  úplne neidentifi kovateľnými pocitmi, no odchádzať s  úplne neidentifi kovateľnými pocitmi, no 
zážitkom o  niečo bohatší.zážitkom o  niečo bohatší.

DNADNA
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 Divadlo. Herci. Tanec. Vá- Divadlo. Herci. Tanec. Vá-
šeň. Sila. Láska. Toto všetko sme šeň. Sila. Láska. Toto všetko sme 
mohli vidieť v tanečeno-divadel-mohli vidieť v tanečeno-divadel-
nom predstavení Tanec medzi čre-nom predstavení Tanec medzi čre-
pinami. Toto predstavenie malo pinami. Toto predstavenie malo 
však 30. 3. 2014 derniéru, čo značí, však 30. 3. 2014 derniéru, čo značí, 
že jeho spracovanie a prevedenie si že jeho spracovanie a prevedenie si 
môžeme pozrieť už iba vo fi lmovej môžeme pozrieť už iba vo fi lmovej 
verzii. Inscenácia sa verzii. Inscenácia sa 
hrala od 17. 3. 2012, hrala od 17. 3. 2012, 
ale každý začiatok má ale každý začiatok má 
aj svoj koniec. Divá-aj svoj koniec. Divá-
ci si mohli prísť po-ci si mohli prísť po-
zrieť Mareka Ťapákazrieť Mareka Ťapáka
v hlavnej úlohe a  ta-v hlavnej úlohe a  ta-
nečné zloženie SĽUK nečné zloženie SĽUK 
do Mestského divad-do Mestského divad-
la P. O. Hviezdoslava la P. O. Hviezdoslava 
na Laurinskej ulicina Laurinskej ulici
v Bratislave. Túto in-v Bratislave. Túto in-
scenáciu sme mohli scenáciu sme mohli 
vídať v DPOH celé dva roky. vídať v DPOH celé dva roky. 
 Za námet, réžiu a scénar  Za námet, réžiu a scénar 
taktiež vďačíme Marekovi Ťapá-taktiež vďačíme Marekovi Ťapá-
kovi, ktorý svoje znalosti z VŠMU kovi, ktorý svoje znalosti z VŠMU 
zužitkoval aj v tomto predstavení. zužitkoval aj v tomto predstavení. 
Text skomponoval známy spisovateľText skomponoval známy spisovateľ
a textár Daniel Hevier, ktorý svoju a textár Daniel Hevier, ktorý svoju 
prácu odviedol svedomito, pracneprácu odviedol svedomito, pracne

 a kreatívne.  a kreatívne. 
 Celý dej sa nesie v duchu lás- Celý dej sa nesie v duchu lás-
ky, vášne, prejavu emócii, ale hlav-ky, vášne, prejavu emócii, ale hlav-
ne, a to predovšetkým, v duchu tan-ne, a to predovšetkým, v duchu tan-
ca. Tanečné zloženie SĽUK-u spolu ca. Tanečné zloženie SĽUK-u spolu 
s M. Ťapákom nám, divákom, pred-s M. Ťapákom nám, divákom, pred-
viedli neopísateľné predstavenie. Je viedli neopísateľné predstavenie. Je 
vidno, že Ťapák má talent v krvi. vidno, že Ťapák má talent v krvi. 

Tak isto ako zvyšok jeho rodiny, kde Tak isto ako zvyšok jeho rodiny, kde 
aj jeho deti či krsňatá sa od malička aj jeho deti či krsňatá sa od malička 
venujú tancu a herectvu. venujú tancu a herectvu. 
 Divadelno-tanečné predsta- Divadelno-tanečné predsta-
venie nám už podľa názvu odkrýva venie nám už podľa názvu odkrýva 
dej celého predstavenia. Tancom sa dej celého predstavenia. Tancom sa 
nám snažili odhaliť a veruže sa im nám snažili odhaliť a veruže sa im 
to aj podarilo, že život nie je ľahký. to aj podarilo, že život nie je ľahký. 

Napriek snahe, odhodlaniu a zdolá-Napriek snahe, odhodlaniu a zdolá-
vaniu prekážok či svetlých dní, nám vaniu prekážok či svetlých dní, nám 
život stále kladie popod nohy pole-život stále kladie popod nohy pole-
ná a prekážky. Ale my sa to snažíme ná a prekážky. Ale my sa to snažíme 
„utancovať“. Utancovať náš tanec „utancovať“. Utancovať náš tanec 
medzi črepinami. Iste, bolí to, ale medzi črepinami. Iste, bolí to, ale 
stojí to za to. A presne to chcel aj au-stojí to za to. A presne to chcel aj au-
tor povedať.tor povedať.
 Títo naši „herci“, akoby sme ich  Títo naši „herci“, akoby sme ich 
mohli nazvať, napriek tomu, žemohli nazvať, napriek tomu, že
v inscenácii bolo viac tanca ako he-v inscenácii bolo viac tanca ako he-
reckých výkonov, dokázali predviesť reckých výkonov, dokázali predviesť 
čosi neopísateľné. Nie nadarmo sa čosi neopísateľné. Nie nadarmo sa 
hovorí, že kto nezažil, nepochopí. hovorí, že kto nezažil, nepochopí. 
Silu, vášeň a odvahu, ktorú podali Silu, vášeň a odvahu, ktorú podali 
vo forme lásky, bola taká silná, že vo forme lásky, bola taká silná, že 
počas 90-minútového predstavenia, počas 90-minútového predstavenia, 
mal divák neraz zimomriavky nie-mal divák neraz zimomriavky nie-
len na chrbte, ale po celom tele. Keď len na chrbte, ale po celom tele. Keď 
sa nad tým človek zamyslí, je až ne-sa nad tým človek zamyslí, je až ne-
uveriteľné, čo všetko sa dá tancom uveriteľné, čo všetko sa dá tancom 
vyjadriť. Celý príbeh totiž pozostá-vyjadriť. Celý príbeh totiž pozostá-
va z toho, ako herci, resp. taneční-va z toho, ako herci, resp. taneční-
ci, opisujú svoje konanie tancom. ci, opisujú svoje konanie tancom. 
Mohli sme vidieť silu a lásku, ktorú Mohli sme vidieť silu a lásku, ktorú 
Marek, resp. hlavná postava, opäť Marek, resp. hlavná postava, opäť 
prežíva. Mladosť dievčat, eufória, prežíva. Mladosť dievčat, eufória, 
elán a radosť mu ubrali pekných 20 elán a radosť mu ubrali pekných 20 
rokov života, pretože sme ho moh-rokov života, pretože sme ho moh-

Tanec medzi črepinamiTanec medzi črepinami
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li vidieť v najlepšej forme. Tanec li vidieť v najlepšej forme. Tanec 
a  celé predstavenie si naozaj užíval a  celé predstavenie si naozaj užíval 
a  to nemôže nikto na svete poprieť. a  to nemôže nikto na svete poprieť. 
Sem-tam sa tanečné kreácie zastavi-Sem-tam sa tanečné kreácie zastavi-
li, jedna z postáv mala kratší mono-li, jedna z postáv mala kratší mono-
lóg a  v  tanci sa pokračovalo. Tak-lóg a  v  tanci sa pokračovalo. Tak-
tiež sme mohli vidieť, tiež sme mohli vidieť, 
že scéna sa obmieňa že scéna sa obmieňa 
a pokým sa taneční-a pokým sa taneční-
ci prezliekali alebo sa ci prezliekali alebo sa 
menili kulisy, na plát-menili kulisy, na plát-
ne na pódiu sa objavili ne na pódiu sa objavili 
úseky z fi lmu, ktorý bol úseky z fi lmu, ktorý bol 
natočený na divadel-natočený na divadel-
ný námet 21.  6.  2012. ný námet 21.  6.  2012. 
Tanečníci mali krás-Tanečníci mali krás-
ne dobové oblečenie, ne dobové oblečenie, 
dievčence sa v krojo-dievčence sa v krojo-
vých sukniach zvŕtali vých sukniach zvŕtali 
ako o život a  chlapci s ako o život a  chlapci s 
nimi výskali a užívali si celé predsta-nimi výskali a užívali si celé predsta-
venie spolu s nami, divákmi. venie spolu s nami, divákmi. 

K vyobrazeniu a návratu K vyobrazeniu a návratu 
k  duchovnému optimizmu 50. rokov k  duchovnému optimizmu 50. rokov 
minulého storočia pris-minulého storočia pris-
pel aj spomínaný tanec pel aj spomínaný tanec 
folklórneho súboru folklórneho súboru 
SĽUK a elán 52-ročné-SĽUK a elán 52-ročné-
ho M. Ťapáka.ho M. Ťapáka.
Máloktorý umelec by Máloktorý umelec by 
v takomto veku ve-v takomto veku ve-
del zahrať a zatanco-del zahrať a zatanco-
vať to, čo on. Tanco-vať to, čo on. Tanco-
val, zvŕtal dievčatá, val, zvŕtal dievčatá, 
dvíhal ich a skákal, dvíhal ich a skákal, 
akoby mal opäť 20 ro-akoby mal opäť 20 ro-
kov a nemal staros-kov a nemal staros-
ti zrelého človeka. Krásne krojeti zrelého človeka. Krásne kroje
a kulisy dodali divákovi pocit, že sa a kulisy dodali divákovi pocit, že sa 
naozaj nachádza v lone slovenskej naozaj nachádza v lone slovenskej 
prírody a prežíva to spolu s nimi. prírody a prežíva to spolu s nimi. 
 Toľko žánrov tanca, koľké  Toľko žánrov tanca, koľké 
sme mali možnosť vidieť, o tom sa sme mali možnosť vidieť, o tom sa 
človeku ani nesníva. Ale popravde, človeku ani nesníva. Ale popravde, 

záver bol najkrajší. Predviedli nám záver bol najkrajší. Predviedli nám 
najradostnejšie tance, dievčatá vý-najradostnejšie tance, dievčatá vý-
skali a chlapci sa radovali. Po 90 skali a chlapci sa radovali. Po 90 
minútach sledovania famóznych minútach sledovania famóznych 
kreácií nás herci dostali na nohykreácií nás herci dostali na nohy
a my sme im všetci radostne a pyš-a my sme im všetci radostne a pyš-

ne tlieskali. V sále nebolo človie-ne tlieskali. V sále nebolo človie-
čika, ktorý by sedel znudený, od čika, ktorý by sedel znudený, od 
toľkej eufórie sa neusmieval a na-toľkej eufórie sa neusmieval a na-
koniec sa s boľavými rukami od koniec sa s boľavými rukami od 

potlesku nepostavil. Ale nestačilo potlesku nepostavil. Ale nestačilo 
nám. Herci nám zatancovali zno-nám. Herci nám zatancovali zno-
va. A znova. A znova. Do tretice va. A znova. A znova. Do tretice 
všetko dobré, svoje posledné kre-všetko dobré, svoje posledné kre-
ácie zopakovali trikrát a na záver ácie zopakovali trikrát a na záver 
sa Marek Ťapák postavil dopredusa Marek Ťapák postavil dopredu
a všetkým v sále poďakoval. Samoz-a všetkým v sále poďakoval. Samoz-

rejme pospomínal aj ľudí, ktorí sa rejme pospomínal aj ľudí, ktorí sa 
na tvorwbe tohto predstavenia po-na tvorwbe tohto predstavenia po-
dieľali.dieľali.
 Po dlhých dvoch rokoch Po dlhých dvoch rokoch
a neuveriteľne náročných prípra-a neuveriteľne náročných prípra-
vách je tu koniec. Ten, kto prestave-vách je tu koniec. Ten, kto prestave-
nie Tanec medzi črepinami nevidel, nie Tanec medzi črepinami nevidel, 
môže ľutovať. A to veľmi! Vždy, keď môže ľutovať. A to veľmi! Vždy, keď 
si na to spomeniem, dodá mi to silu. si na to spomeniem, dodá mi to silu. 
Marek Ťapák a celý folklórny sú-Marek Ťapák a celý folklórny sú-
bor SĽUK si zaslúžia veľkú poklonubor SĽUK si zaslúžia veľkú poklonu
a obdiv za toto predstavenie. Tá sila a obdiv za toto predstavenie. Tá sila 
a vášeň, s ktorými podali svoj vý-a vášeň, s ktorými podali svoj vý-
kon, by im mohol nejeden človek na kon, by im mohol nejeden človek na 
svete závidieť. A dokázali nám cez svete závidieť. A dokázali nám cez 
pomerne jednoduchú vec, z hľadis-pomerne jednoduchú vec, z hľadis-
ka prejavu, že napriek tomu, že ži-ka prejavu, že napriek tomu, že ži-
vot nie je jednoduchý, treba bojovať vot nie je jednoduchý, treba bojovať 
ďalej. Až dokonca. Každý z nás si ďalej. Až dokonca. Každý z nás si 
odtancuje to svoje, ale hlavne nech odtancuje to svoje, ale hlavne nech 
tancuje. Lebo život je skutočným tancuje. Lebo život je skutočným 
tancom medzi črepinami. tancom medzi črepinami. 
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