
 

VY- 
-STRI-  
-HNI- 
-SA! 

                    
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  jún 2021  



 
 
Obsah 
* Editoriál 
* Abeceda Simony Magušinovej, rodenej Martausovej 
* Pápež František: Nespravodlivosť vojny (úryvok z encykliky Fratelli Tutti) 
* Rozhovor s Jaroslavom Hrabčákom o brankárskych maskách 
* Prešovský playlist – džezová legenda Peter Lipa 
* Rozhovor s otcom Dávidom Tencerom, biskupom na Islande 
* Daniel Pennac: Stretnutie (úryvok z knihy Vlčie oko)  
* Rozhovor s Mariánom Labudom mladším 
* Pod rúškom - etymologické okienko o pôvode slova predstaviť si 
* Poďakovanie 
* Alexandr Flek: V.I.P. hosté (úryvok z knihy Parabible) 

„Každa jedna vec, co dachto napiše, abo viduma  
je o dajakim predstavovaňu (bez predstavi ňit tvorbi),  

bez toho bi to ňigdaj ňevzňiklo. 
A i u calej mojej tvorbe (doteraz)  

ma každa jedna postava dajaku predstavu, abo viziju,  
o chtorej sebe duma, že ja najľepša,  

no a život (abo viša moc, abo ľem zhoda okolnojsci, ňeznam)  
jej totu predstavu pomeňa.  

A toten večni suboj medzi našima predstavami a reaľitu  
je zakladom každej dobrej tragedii, aľe i komediji života.“ 

 
 

                                      Jozef Jenčo 
Kladzianske ľudové divadlo (KĽUD) 

 

Myšlienka za všetky drobné... 



 
 

Drahí všetci, ku ktorým sa dostanú tieto strany! 
V nepredstaviteľnej plytčine zvanej koronténa 2020/2021 uviazlo kadečo, nielen 

vydávanie školského časopisu. Keď som sa v januári 2020 stal jeho dočasným správcom, 
netušil som, že dištančné vzdelávanie mi ako ostrieľaný zlodej ukradne redaktorov. (Ako 
mnohí skonštatovali – pandémia donútila dávať si priority.) Preto predstava, že za uplynulý 
školský rok nevyjde žiadne číslo, bola smutnohnevná.  

Reku, čo tak zapojiť do tvorenia časopisu tých, ktorí sa učili online najmenej? Stalo 
sa. Prvostupniari, konkrétne štvrtáci, ktorých mám v ŠKD, konkrétne tí zo 4.B od svätého 
Ondreja, začali postupne zachraňovať toto nevšedné vydanie. (Ak by ste sa nesmelo pýtali, 
či sa to teraz na konci čudesného pandemického školského roka ešte oplatí, tak vedzte, že 
každá zanechaná stopa sa ráta. Ako hovorí slávna americká rivalka Petry Vlhovej – 
spomienky sa rátajú viac ako medaily.  

Spískali sme teda – keď už sme zapojení do projektu so školou v prístave Sandgerdi 
na Islande – virtuálny rozhovor s otcom biskupom Tencerom. Pridali sme - keď už 
systematicky pozeráme tie disneyovky – interview s Olafom alias pánom Mariánom 
Labudom mladším. Korením sa stal rozhovor s hokejovým priekopníkom Jaroslavom 
Hrabčákom o brankárskych maskách v dávnych dobách. Pre rodičov, ktorí si to budú čítať, 
sme primiešali vážnu výzvu z novej encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti, ale aj 
inšpiratívny zoznam najobľúbenejších piesní džezovej legendy a prešovského rodáka Petra 
Lipu (Ten ochotne a rád prispel do rubriky zvanej Prešovský playlist!). Dochutili sme to 
úryvkom z vydarenej knihy Vlčie oko od Daniela Pennaca, ktorú sa oplatí prečítať celú. 
Polevou sa nám stala vzácna Abeceda Simony Martausovej. (Tá sa medzitým stihla vydať 
a zmeniť si meno.) No a aby boli chute vyvážené, tak v spolupráci s etymológom Ľuborom 
Králikom vzniklo pátranie po slove predstavovať si. (Pozdravujeme aj tajomného pána 
Wattersona s vďakou za jeho ohňostroj imaginácie!) 
 Týchto 28 strán je v porovnaní so zamýšľanými plánmi len chuťovka, žiadne 
kráľovské menu. Nech sú však krásne ilustrácie i vzácne príspevky živou spomienkou na 
ochotu rôznorodých ľudí odovzdať posolstvo, no predovšetkým nech je to pre vás 
inšpiratívne čítanie. Verím, že vás osloví a bude vám chutiť.  

A nedá mi na záver nedodať, že želám sebe i vám, aby sme boli všímaví ako biskup 
Mikuláš, patrón našej školy, neoblomní ako Thomas Morus, odvážni ako noví blahoslavení 
Carlo Acutis, Joan Roig a Rosario Livatino, pokorní ako najosamelejší muž vo vesmíre 
Michael Collins, vytrvalí ako Eliud Kipchoge, dychtiví ako M. R. Štefánik vystupujúci na 
Mont Blanc, tvoriví ako šéf štúdia Pixar Pete Docter, revoluční ako manželia Uğur Şahin a 
Özlem Türeciová, vybuchujúci radosťou a prajnosťou ako sopka Fagradalsfjall na Islande...  
 

Ján Kandur 
alias DJ Nanukár  

(máte už konečne svoj anagram?) 
 
Na sviatok Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci 
v roku zasvätenom svätému Jozefovi, ochrancovi Vykupiteľa a ženíchovi Panny Márie 
 
PS:  
Predstavte si, pápež František sa už viac ako 40 rokov modlí modlitbu o dar humoru od 
svätého Tomáša Morusa! Viete prečo? Aby videl dobro vôkol seba, aby vedel hriech napraviť 
včas, aby sa nebral príliš vážne, aby dostal milosť chápať vtip, aby mal radosť zo života, aby 
vedel druhých potešiť. A hovorí tiež, že humor nám dáva schopnosť vychutnať si život a žiť 
ho v nadšení...    

Editoriál 



Editoriál 



Abeceda 
Simony Magušinovej, 

rodenej Martausovej 
 
 

Anna:-) 
To je moje druhé krstné meno,  

ktoré som dostala k menu Simona.  
Málokto to vie, až tak často o tom nehovorím, 

ale teším sa, že pán farár maminu ukecal  
aj na toto meno, lebo takto mám patrónku  

aj svätú Annu :-) 
 
 
 

Boh 

Som veriaca a viera v Boha  
ma napĺňa šťastím a pokojom.  

Veriť v niekoho, kto dokáže nemožné,  
kto je všemohúci, spravodlivý,  

ale zároveň milujúci a milosrdný,  
kto ma dokáže vypočuť a pomáhať mi  

v situáciách, na ktoré nestačí  
moja vlastná ľudská sila,  

to je pre mňa krásny a oslobodzujúci pocit… 
 
 
 

Citrón 
Každé ráno, už niekoľko rokov,  

si varím čaj a do neho si vždy dám  
citrón a med.  

Bez neho by to nebolo ono :-) 
 

Domov 

Domov nie je len prostredie, z ktorého 
pochádzame, ale predovšetkým je to 
prostredie, ktoré vytvárame putami a 

vzťahmi. Naša láska k iným je domovom. 
 

Egreš! :-) 

Moje najobľúbenejšie bobuľové ovocie! :-) 
 
 

Francúzske Alpy 
Počas vysokej školy som tam bola pracovať 
ako dobrovoľníčka na jednom pútnickom 
mieste. Krásna skúsenosť. Okrem toho, že 

som bývala priamo v kláštore a ráno som sa 
budila s tým, že oblaky boli pod nami, bola 
som v horskom prostredí a takmer celý deň 

mimo mobilu. Cítila som, že mi to veľmi 
prospieva nielen na tele, ale aj na duši. 

 

G erlach:-) 

Najvyšší štít Slovenska a zároveň môj prvý 
väčší lezecký zážitok. Odporúčam! 



Hory 

Hory, moja vášeň – rovnako veľká ako hudba. 
V horách sú moje myšlienky ľahšie,  

v horách som šťastná. 
 
 
 
 

Chvála 

prítomného okamihu 
 

Nevieme, dokedy na tomto svete sme, nie je 
samozrejmosťou, že sa každý dožije vysokého 

veku. Preto sa snažím uvedomovať si 
predovšetkým prítomnú chvíľu a žiť pre ňu. 
Tešiť sa z dnešného dňa, neriešiť chyby dňa 

včerajšieho a nebáť sa skúšok dňa 
zajtrajšieho. 

 
 
 
 

Istoty 

Je dobré mať svoje istoty, ale je dobré mať ich 
v tom, čo nie je pominuteľné... Ani fyzická 

krása a výzor nie sú večné, ani úspechy... hoci 
starať sa o svoje telo a dosahovať nejaké ciele 

je krásne. 
 
 
 
 
 

Jeseň 

Moje najobľúbenejšie ročné obdobie! 
 
 
 

Koláčiky 

Mňam. Také tie, na ktorých je  
veľa ovocia a orechov! 

 
 

L áska 

Hodnota, ktorá je viac ako vzťah medzi 
dvoma zaľúbenými, ktorá je viac ako nejaký 

cit. Láska, ktorá znamená odpúšťať, robiť 
chyby, ale aj naprávať ich, padať, ale aj 

vstávať, myslieť na druhých a tešiť ich, myslieť 
aj na seba a žiť správne a čestne... Je to jediný 

najväčší zmysel života. Väčší ako úspech, 
peniaze, dokonca aj väčší ako zdravie. 

 
 

Mont Blanc 

Kopec, na ktorom som mala možnosť stáť. 
Doteraz čerpám zo zážitku, ktorý som  

mohla zažiť pri výstupe na túto  
najvyššiu horu Európy. 

 
 

Náhody... 

Existujú vôbec? :-) 
 
 

Oči 

Oči hovoria niekedy viac ako ústa.  
Cez oči naozaj vidno do duše. Uvedomujem si 

to aj teraz, keď sa nosia rúška. 
 



Pravda 
Pravda oslobodzuje.  

Nech je akákoľvek, robí nás slobodnými. 
 
 

Radosť 

Keď ju robíme iným, sami ju máme. 
Zaujímavé, však? :-) 

 
 
 

Sestra 

Mám tú najlepšiu na svete :-) A zhodou 
okolností sa aj jej meno začína na S. Soňa :-) 

 
 
 

Ticho 

Mám rada hudbu, ale aj ticho. Niekedy mám 
rada aj krátke ticho v hudbe. V tichu vieme 
niekedy počuť viac, ako keď okolo všetko 

hučí. V tichu oddychujem, v tichu sa modlím 
a načúvam Boha, v tichu počujeme  

aj naše vlastné potreby. 
 
 

Uličky  

krásnych malých miest 
 
 

Občas sa rada prechádzam mestom a jeho 
uličkami, dám si dobrú kávičku, píšem texty a 
len tak sa pozerám, ako plynie deň. Milujem 

hory, ale ani mestá nie sú zlé :-) 

Vidlový hrebeň 

Viem, v mnohých písmenkách som 
spomenula nejaký štít,  

ale Vidlový hrebeň je môj  
najobľúbenejší tatranský hrebeň.  

Bola som na ňom asi trikrát  
a opäť sa chystám.  

Má svoje čaro,  
pre ktoré sa tam rada vraciam. 

 
 
 

miXér :-D 

Schválne som napísala niečo,  
čo sa na X nezačína :D  
Aby som vás vyskúšala,  

či dávate pozor :))) 
 

 
 
 

Yzop lekársky 

Bylinka, ktorá sa vraj  
odporúča proti vírusom.  

Ešte som ju tuším nemala,  
ale asi vyskúšam:-) 

 
 
 
 
 

Začiatok aj záver 

Zamyslenie.  
Niekedy nám začiatky nevyjdú,  

ale na záver sa všetko obráti na dobré.  
Nikdy nie je stratené nič,  

všetko sa vždy nejak vyriešiť dá. 
 



Výzva  



Pápež František 

Nespravodlivosť 
vojny 

 
Úryvok z novej encykliky Svätého Otca 

s názvom Fratelli Tutti (Všetci bratia), ktorá vyšla na jeseň 2020 
 
 
 

„Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, dožijú sa radosti“ (kniha 
Prísloví 12, 20). Predsa však jestvujú ľudia hľadajúci riešenie vo vojne, ktorá sa často „živí zvrátenými 
vzťahmi, hegemónnymi ambíciami, zneužívaním moci, strachom z druhého a chápania odlišnosti 
ako prekážky“. Vojna nie je prízrak minulosti, ale stala sa konštantnou hrozbou. Svet nachádza čoraz 
viac ťažkostí na pomalej ceste k mieru, na ktorú sa vybral a ktorá začala pozvoľna prinášať ovocie. 
   

Keďže sa nanovo vytvárajú podmienky na množenie vojen, pripomínam, že „vojna je 
negovaním všetkých práv a dramatický zásah do životného prostredia. Ak sa usilujeme o autentický 
ľudský rozvoj pre všetkých, treba neúnavne napredovať v úsilí vyhnúť sa vojne medzi národmi a 
medzi ľuďmi. Na tento účel treba zabezpečiť nespornú zvrchovanosť práva a neúnavné využívanie 
rokovaní, dobrých úradov a rozhodcovských konaní, tak ako to predkladá Charta Spojených národov, 
skutočne základná právna norma“. Chcem zdôrazniť, že 75 rokov Spojených národov a prvých 20 
rokov tohto tisícročia ukazujú, že úplná aplikácia medzinárodných noriem je skutočne účinná a ich 
nedostatočné plnenie je škodlivé. Keď sa Charta Spojených národov rešpektuje a aplikuje 
transparentne i čestne, stáva sa záväzným kritériom spravodlivosti a prostriedkom mieru. To si však 
vyžaduje, aby sa nemaskovali nelegitímne úmysly a individuálne záujmy jednej krajiny alebo jednej 
skupiny sa nekládli nad spoločné dobro sveta. Ak sa norma berie ako nástroj, ktorý sa používa, keď 
nám vyhovuje, a ktorému sa vyhýbame, keď nám nevyhovuje, uvoľňujú sa nekontrolovateľné sily, 
ktoré vážne poškodzujú spoločnosť, najslabších, bratstvo, životné prostredie, kultúrne dobro s 
nenahraditeľnými stratami pre svetové spoločenstvo. 
 
  Takto sa ľahko rozhodujeme pre vojnu tým, že uvádzame všetky možné humanitárne, 
obranné alebo preventívne zámienky, dokonca sa uchyľujeme k manipulácii informácií. V 
skutočnosti sú všetky vojny za posledné desaťročia „oprávnené“. Katechizmus Katolíckej cirkvi 
hovorí o možnosti legitímnej obrany prostredníctvom vojenskej sily s predpokladom, ak sa preukáže, 
že to zodpovedá „prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti“. Ľahké je však upadnúť do príliš 
širokej interpretácie tohto možného práva. Tak sa chcú nenáležite ospravedlniť aj „preventívne“ 
útoky alebo vojenské akcie, ktoré len ťažko so sebou nepritiahnu „väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, 
ktoré sa má odstrániť“. Kľúčové je, že rozvojom nukleárnych, chemických a biologických zbraní i 
enormnými a narastajúcimi možnosťami, ktoré ponúkajú nové technológie, sa vojne dala 
nekontrolovateľná deštrukčná, ničivá sila, ktorá zasahuje mnohých nevinných civilov. Popravde 
„nikdy doteraz ľudstvo nemalo takú moc nad sebou samým a nič nezaručuje, že ju použije dobre“. 
Preto už nemôžeme myslieť na vojnu ako na riešenie, lebo riziká budú pravdepodobne vždy väčšie 
než hypotetická užitočnosť, ktorá sa jej pripisuje. Vzhľadom na túto skutočnosť je dnes omnoho 
ťažšie podporiť racionálne kritériá, ktoré dozreli v iných storočiach, aby sme hovorili o možnej 
„spravodlivej vojne“. Nikdy viac vojnu! 
 
  Dôležité je dodať, že s rozvojom globalizácie to, čo sa môže javiť ako okamžité alebo praktické 
riešenie pre určitý región, rozpúta reťazovú reakciu neraz skrytých násilných faktorov, ktorá napokon 
zasiahne celú planétu a otvorí cestu pre nové a horšie budúce vojny. V našom svete už nie sú len 
„kúsky“ vojny v jednej či druhej krajine, ale prežívame „rozkúskovanú svetovú vojnu“, pretože osudy 
krajín sú na svetovej scéne navzájom nesmierne prepojené. 
 



  Ako povedal sv. Ján XXIII., „v tomto našom atómovom veku bolo by už nerozumné pokladať 
vojnu za vhodný prostriedok na nápravu utrpených krívd“. Tvrdil to v období silného 
medzinárodného napätia, a tak vyjadril hlbokú túžbu po mieri, ktorá sa šírila v časoch studenej vojny. 
Posilnil presvedčenie, že dôvody mieru sú silnejšie než každý výpočet individuálnych záujmov a 
každá dôvera vkladaná do použitia zbraní. No príležitosti, aké ponúkol koniec studenej vojny, neboli 
naplno využité, pretože chýbala vízia pre budúcnosť a všeobecné presvedčenie o spoločnom údele. 
Namiesto toho sme ustúpili sledovaniu súkromných záujmov bez toho, aby sme sa starali o 
univerzálne spoločné dobro. Tak sa znovu vytvorila cesta pre zradný prízrak vojny. 
 
  Každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva, hanebný 
ústup, porážka mocností zla. Nezastavme sa pri teoretických diskusiách, ale nadviažme kontakt so 
zraneniami, dotknime sa tela toho, kto podstupuje škody. Obráťme zrak na mnohých civilistov, 
zmasakrovaných ako „nepriame škody“. Pýtajme sa obetí. Venujme pozornosť utečencom; tým, ktorí 
podstúpili atómové žiarenie alebo chemické útoky; ženám, ktoré stratili deti; okypteným deťom alebo 
tým, ktoré prišli o svoje detstvo. Vezmime do úvahy pravdu týchto obetí násilia, pozerajme sa na 
skutočnosť ich očami a počúvajme ich rozprávanie s otvoreným srdcom. Tak budeme môcť pozerať 
až na dno zla v srdci vojny a nebude nás znepokojovať skutočnosť, že s nami zaobchádzajú ako s 
naivnými, pretože sme si vybrali mier. 
 
  Ani normy nebudú dostatočné, ak si myslíme, že riešenie aktuálnych problémov spočíva v 
tom, že budeme druhých odrádzať strachom alebo sa im budeme vyhrážať použitím nukleárnych, 
chemických či biologických zbraní. Lebo „ak sa vezmú do úvahy hlavné ohrozenia mieru a 
bezpečnosti s rozličnými dimenziami v tomto multipolárnom svete 21. storočia, ako je napríklad 
terorizmus, asymetrické konflikty, informačná bezpečnosť, problematika životného prostredia, 
chudoba, objaví sa nemálo pochybností o neprimeranosti nukleárneho zastrašovania ako účinnej 
odpovede na takéto výzvy. Podobné znepokojenie sa ešte zväčší, keď uvážime katastrofické 
humanitárne a ekologické dôsledky, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek použitia nukleárnych zbraní s 
nekontrolovateľnými a nevyberavými devastačnými dôsledkami v čase a priestore. Musíme sa tiež 
pýtať, do akej miery je udržateľná rovnováha založená na strachu, ak ešte zväčšuje obavy a 
podkopáva vzťahy dôvery medzi národmi. Medzinárodný mier a stabilita nemôžu byť založené na 
falošnom zmysle pre bezpečnosť, na vyhrážaní sa vzájomným zničením alebo úplným vyhladením 
,alebo len na jednoduchom udržiavaní rovnováhy moci. V takom kontexte sa konečný cieľ úplného 
odstránenia jadrových zbraní stáva výzvou, ako aj humanitným a morálnym imperatívom. Rastúca 
vzájomná závislosť a globalizácia znamenajú, že nech dáme akúkoľvek odpoveď na hrozbu 
nukleárnych zbraní, musí byť kolektívna a zladená, založená na vzájomnej dôvere. Táto dôvera sa 
môže budovať len prostredníctvom dialógu, ktorý je úprimne zameraný na spoločné dobro a nie na 
ochranu individuálnych či skrytých záujmov“. A z peňazí, ktoré sa používajú na zbrane a ďalšie 
vojenské výdavky, vytvorme svetový fond na konečné odstránenie hladu a na rozvoj 
najchudobnejších krajín, aby sa ich obyvatelia neutiekali k násilným alebo klamlivým riešeniam a 
neboli nútení opúšťať svoju krajinu, aby hľadali dôstojnejší život. 
 



Rozhovor  



Natreli ma niveou  
a naliali sadru na tvár 

Rozhovor o brankárskych maskách s Jaroslavom Hrabčákom, bývalým hokejovým brankárom, 
funkcionárom a dodnes aktívnym trénerom a človekom, ktorý aj keď v januári 2021 oslávil 
jubilejné 80. narodeniny, stále je plne vyťažený a stále rovnako nadšený pomáhať mladým 
športovým talentom.    
 
Všeobecne je rozšírená mienka, že góly radšej strieľame, ako im chceme zabrániť. Pri 
futbale sa medzi chlapcami bežne stáva, že niet koho postaviť do brány. Čo motivuje 
chlapcov (ale aj dievčatá) ísť chytať do brány? Ktorá vlastnosť je podľa vás pre nich 
typická? Čo bolo pred viac ako 60 rokmi tou Vašou motiváciou? 
Zvyklo sa v negatívnom význame hovorievať, že brankár je guma, lebo sa postaví do brány a nechá 
sa ostreľovať. Brankár musel byť preto veľmi odvážny, lebo málokto sa chcel vtedy postaviť do brány 
a čeliť tvrdým strelám. Dnes však s odstupom vidím, že my brankári sme získali veľký rozhľad 
a veľmi dobre organizačné schopnosti aj preto, že sme boli na ľade celých 60 minút na rozdiel od 
hráčov, ktorí mali čas oddýchnuť si na striedačke. Sledovali sme hru, získavali sme prehľad. 
Moji rodičia neinklinovali k žiadnemu športu. Futbal a hokej som hrával so svojimi rovesníkmi na 
ulici.  Keď som vyrastal, áut jazdilo po cestách málo, zimy boli dobré a snehu bolo veľa, tak sme sa 
hodiny naháňali za pukom. Keď som mal 14 rokov, presťahovali sme sa z Marxovej ulice pri 
Vodárenskej veži na Budovateľskú ulicu. Tam som si našiel nových kamarátov, ktorí už okrem 
futbalu korčuľovali už aj na klasických korčuliach a postupne sa hrali aj s pukom. V tom čase som 
ešte nemal korčule. Chlapci ma teda postavili do bránky na topánkach, z dreva mi urobili hokejku, 
od ich rodičov vypýtali hrubé zimné rukavice a na holene mi vyrobili chrániče z látky, do ktorej všili 
drevené paličky. Takto som fungoval jeden rok, než mi rodičia kúpili korčule na kľúčik. Tie som si 
namontoval na bagandže, a tak sa zo mňa stal brankár a to mi už ostalo. 
 
Byť brankárom, to musí bolieť... Vybité zuby, tržné rany, otrasy mozgu, zlomené nosy, 
to je svojím spôsobom „pocit pravého hokejistu“. Stávalo sa, že brankári, ktorí boli 
vystavení takýmto nebezpečenstvám, boli pre svoju odvahu a nebojácnosť, ale i kumšt 
a brankárske umenie obletovaní dievčatami? Ako boli brankári vnímaní svojimi 
spoluhráčmi? Vážili si ich? Dávali im pocítiť, že sú pre tím nesmierne dôležití?  
Popularita bohvieaká nebola. Bol rozdiel medzi hráčom, lebo tých bolo 15, ale brankár bol len jeden. 
Ak mal brankár formu a šťastie, že stabilne chytal, tak sa stal populárnym. Rešpekt si však brankár 
budoval svojimi výkonmi. Mám takú perličku – prešovská futbalová legenda Laco Pavlovič, ktorý 
kombinoval svoju futbalovú prípravu v zime hokejom, lebo kedysi neexistovali špecializované zimné 
prípravy ako dnes, hrával s nami. Mňa napríklad ako 17-ročného rešpektoval – mal vtedy už viac ako 
30 rokov - , pretože pochopil, že pokiaľ ja nepustím gól a oni dajú v útoku dva, tak sme vyhrali. Ak 
oni dajú štyri góly a ja pustím päť, tak sme prehrali.  
 
NHL vznikla v roku 1917. Hokej predovšetkým v Kanade bol však populárny už v 19. 
storočí. Prečo sa brankárske masky začali pravidelne nosiť až o viac ako 40 rokov 
neskôr? Boli zranenia brankárovej tváre také ojedinelé, že nebol dôvod uvažovať nad 
tým skôr? Nebáli sa brankári zranení aj skôr, ako sa začali nosiť brankárske masky?  
Kto chcel byť v tom čase hokejovým brankárom, musel byť odvážny a nesmel myslieť, že ho niekto 
trafí do hlavy alebo do inej časti tela. Bývali aj brankári, ktorí mali viac ako 100 stehov. Niektorí to 
vnímali tak, že čím mal hokejista viacej šrámov, tým bol odvážnejší. Keď som začínal trénovať 
s chlapcami, strely pukom boleli. To bola samá modrina. Každý deň som si musel dávať obklady. 
Hokejky boli vtedy ešte rovné, bekhend sa objavil len sem-tam, ale príklepy vôbec neexistovali. Keby 
boli, asi by mi aj nohu utrhlo a hneď by som ušiel z brány. Párkrát sa dokonca stalo, že som po zásahu 
pukom na chvíľu stratil vedomie. Prišla šupa spomedzi kruhov, dostal som do hlavy, spadol som, 
zatmelo sa mi a o chvíľočku som sa prebral. Tie drôtiky, ktoré som mal na maske v otvore na ústa 
(viď foto), by dnes vôbec nevydržali – to by som mal puk v hrdle. To však boli začiatky, výstroj bola 
nedokonalá, všetko sa vyvíjalo a postupne sme si sami výstroj zdokonaľovali.  
 



 
 
Prvým brankárom v NHL, ktorý začal pravidelne nosiť brankársku masku, bol Jacques 
Plante. Stalo sa tak 1. novembra 1959, keď hral jeho tím Montreal Canadiens s New 
York Rangers v slávnej Madison Square Garden. Príbeh hovorí, že po zásahu do tváre 
sa mu zlomil nos. Po ošetrení povedal trénerovi, že sa vráti do bránky, ale jedine 
s maskou, ktorú už viac ráz používal na tréningoch. Tréner Toe Blake však zareagoval 
– z dnešného pohľadu – nepochopiteľne. Bál sa, že maska mu zhorší viditeľnosť. 
Plante bol však neústupný a tréner ho potreboval, tak to s nevôľou odsúhlasil. 
Montreal nakoniec vyhral 3:1 a z brankárskej masky sa postupne stane bežná súčasť 
hokeja. Bolo trénerovo odmietanie masky opodstatnené? Boli aj v Československu 
tréneri nedôverčiví? Zakazovali brankárom nosiť masku?  
V časti masky, kde je výrez na oči – keď stojíte kolmo a puk vám spadne medzi nohy, nevidíte ho, 
maska vám v tom bráni. Musíte sa preto zohnúť, musíte sa snažiť dať hlavu rýchlo dole. Aj takýmto 
spôsobom musel brankár prispôsobovať svoju techniku chytania. Okrem zníženej viditeľnosti však 
iný dôvod zrejme nebol, prečo by mal niekto zakazovať nosiť masku. Mne sa to nestalo. Brankár je v 
družstve osobnosť, preto by mala byť povinnosť trénera rešpektovať jeho rozhodnutie.  
 
Príbeh z New Yorku ešte ďalej hovorí, že po návrate brankára z ošetrenia na hraciu 
plochu diváci vo veľkom bzučali. Možno predpokladať, že boli zaskočení nečakanou 
„dekoráciou“ súperovho brankára. Určite to vyvolalo aj veľa pohŕdavých úsmevov. 
Ako reagovali diváci v Československu na prvých brankárov s maskami?  
Po návrate domov zo základnej vojenskej služby hrával Prešov krajské majstrovstvá 
východoslovenského kraja. Sem-tam sa objavil údiv i posmešky, to však trvalo veľmi krátko. 
Špeciálne som to nevnímal. Keď sme niekde hrali, zvykli povedať: „Aha, prišiel Mikuláš z Prešova!“ 
Spočiatku to bolo nevídané, chýr sa rozniesol, no o mesiac už bolo po novotách. Podobne to bolo 
napríklad s koženými prilbami, ktoré chránili tvár zo strán. Prilba vtedy nebola povinná. To si každý 
zháňal sám podľa vlastného uváženia. A navyše všetko sa zháňalo „poza pulty“, lebo bežne sa dostať 
nedalo. Istý čas fungovali kolenné chrániče, do ktorých sa dávali špongie, a hráč mal vyduté kolená. 
Brankári si napríklad zvykli zohýnali chrániče dopredu a je pravda, že veľakrát sa nevedelo prečo. Čo 
sa však neosvedčilo, to zrušilo.  
 



V nedávnom rozhovore, ktorý vznikol pri príležitosti vášho životného jubilea, 
spomínate, že svoju prvú brankársku masku ste získali v tíme Dukla Bratislava, kde 
ste sa dostali na povinnú základnú vojenskú službu. Bol to pre Vás šok nehrať bez 
masky? Počuli ste o maskách pre brankárov ešte pred príchodom do Bratislavy? 
Dôverovali ste tomuto „výstrelku“ od začiatku, alebo ste mali pochybnosti?  
Keď som dostal do pŕs, bola modrina, to odišlo, ale tvár to by bol väčší problém. Maska ma upokojila, 
dodala mi pocit väčšej bezpečnosti i odvahu. Vedel som, že sa môžem postaviť pred strelu a nemusím 
mať obavy, že ma puk trafí do hlavy a dostanem otras mozgu. Mal som to šťastie, že ma obchádzali 
zranenia tváre. Vyhli sa mi vybité zuby i rôzne tržné rany. Buď som sa uhol, alebo som puk chytil. 
Bol som jeden z prvých, ktorí tu na východe používali lapačku. Dovtedy sa totiž používali dve 
vyrážačky podobné boxerským rukaviciam. A práve lapačka mi často pomáhala chrániť tvár.  
Samostatnou kapitolou v bezpečnosti brankárov boli brankárske topánky. Veľmi vážna vec, lebo keď 
som dostal do špičky, zalomilo ju, noha opuchla. Kedysi sa totiž dávali len gumené návleky na 
obyčajnú korčuľu, ktorá nebola vyrobená pre brankárov. Keď som spravil polrozštep a puk ma trafil 
do korčule, tá praskla, muselo sa zvárať. Dnes je to iné, vymeníte a hráte ďalej.  
 
Počas Zimných olympijských hier v Garmisch-Partenkirchene v roku 1936 prekvapil 
japonský brankár Teidži Honma maskou pripomínajúcou vtáčiu klietku. Takmer 
identickú masku má chytač (catcher) v bejzbale. V roku 1930 použil Clint Benedict 
koženú masku z amerického futbalu. Ako to bolo s inšpiráciami pre brankárske masky 
v Československu? Vie sa, kto konkrétne s tým začal? Odkiaľ sa vzal tento – na tie časy 
– odvážny krok? Odkiaľ sa masky vzali? Od koho to brankári „odkukali“?  
Ťažko povedať, kde to celé začalo. My sme sa napríklad dozvedeli, že Plánička, brankár z Budějovíc, 
začal vyrábať masky. Bol aj v Bratislave v dobe, keď začínal ako brankár mladý Vladimír Dzurilla. 
Nedá sa povedať, že to bolo organizované zabezpečovanie masiek. Skôr sa brankári inšpirovali 
svojimi kolegami a iniciatívne si nechali spraviť masku. Vysondovali, zabezpečili si a začali používať.  
Dobrý príklad, ako to fungovalo pri zavádzaní rôznych noviniek, je napríklad náš výjazd 
s Lokomotívou Prešov do Havlíčkovho Brodu, kde v tom čase hral aj známy klub Motorlet Praha. 
Hrali na vysokej úrovni a my sme tam vtedy pozerali jak puky, že oni ráno vstávali a mali 
rozkorčuľovanie. My sme ani nevedeli, čo to rozkorčuľovanie je. Jednoducho, sledovali sme 
kvalitnejšie tímy a v rámci možností sme trendy kopírovali a snažili sa ich zapracovať.  
 
Práve v čase vašej vojenčiny na konci 50-tych rokov 20. storočia začal Slovan 
Bratislava robiť pre brankárov odliatky masky. Ako konkrétne prebiehala výroba 
masky? Kto ich vyrábal? Z akého materiálu sa masky vyrábali? (Jacques Plante mal 
masku zo sklolaminátu.) Stávalo sa, že masky si robievali ako kutilovia aj brankári 
sami?  
Brankársku masku som si dal vyrobiť počas základnej vojenskej služby v Dukle Bratislava. Dozvedeli 
sme sa, že brankár Jan Jursa, náhradník v béčku Slovana, vyrábal masky. Na dohodnutý termín nás 
zopár prišlo na štadión Slovana, vzali nás do hráčskej kabíny, poukladali nás na zem, dali nám na 
tvár niveu, do nosa tampóny, aby nám sadra neupchala nos. Ležali sme tam 20 až 30 minút. Potom 
prišiel a posťahoval nám sadrové odliatky. Nechali nám ich vyrobiť, my sme si to zaplatili a bolo. 
Každá maska bola originál, lebo každý mal iné črty tváre – jeden podlhovastú, iný širšiu.  
Sklolaminát však štípal. Bolo to veľmi nepríjemné, preto sme si dávali medzi masku a tvár gumené 
pásky, ktoré slúžili ako podložky a mali zabrániť, aby sklolaminát nebol priamo na tvári. Potrebovali 
sme odizolovať tvár, aby mohla dýchať, ako sa hovorí. Po každom zápase bolo treba masku umývať. 
Materiál pot nenasával, všetko tieklo dole.   
 
Úplne prvým brankárom v NHL s maskou bol Clint Benedict (1892 – 1976), známy aj 
ako „Modliaci sa Benny“ pre svoj vtedy nevšedný spôsob chytania. V sezóne 1929/1930 
ako hráč tímu Montreal Maroons (v sezóne 1925/1926 s nimi vyhral Stanley Cup) mu 
útočník strelou zlomil nos. Chýbal tímu 6 týždňov. Po návrate odchytal 5 zápasov s 
koženou maskou, ktorá sa používala v americkom futbale. Po zahojení nosa ju prestal 
nosiť aj preto, že mu zhoršovalo viditeľnosť. To sme už spomínali. V tomto prípade nás 
však zaujíma iná vec – bolo vo vašich časoch bežné, aby si brankár pri chytaní kľakol? 
Prečo brankári dlhý čas neopúšťali bránkovisko a nevychádzali za bránku zastaviť puk 
a pomáhať spoluhráčom s rozohrávkou? 
Terajšia technika chytania s predošlou sa nedá vôbec porovnať. Brankár chytal v základnom postoji 
a keď naňho smeroval puk, nechytal sklzom ako v súčasnosti, ale rozštepom. Okrem toho sa 
preferovalo brankárovo vyrážanie puku. Väčšinou vôbec neopúšťal bránku  - systém chytania pukov 



za bránkou v tom čase neexistoval. Niekedy sa totiž od červenej čiary nenastreľoval puk na zadný 
mantinel, za ktorým šprintovali útočníci,  aj preto brankár stál pri tyčke a neopúšťal bránkovisko. 
Pred 60 rokmi sa hralo s drevenou hokejkou, ktorá mala čepeľ rovnú, a preto sa najviac používala 
streľba po ľade. Niektorí hokejisti sa naučili špičkou dvihnúť puk a prehodili tak ležiaceho brankára. 
Je pravdou, že so začiatkami streľby príklepom sa zhoršila situácia a brankári boli v nebezpečenstve. 
Zrejme aj to značne urýchlilo vývoj ochranných pomôcok pre brankárov.  
 
Zdeno Chára počas All-Stars víkendu v Ottawe v roku 2012 dosiahol dosiaľ 
neprekonaný rekord v tvrdosti strely: jeho príklep letel rýchlosťou 108,8 míľ za 
hodinu, teda približne 175 km/h! Vo vašej ére nepredstaviteľné... Keď sledujete 
hokejové zápasy, je čosi, čo závidíte dnešným hokejovým brankárom? Je niečo 
(výstroj, technika, tréningy...), pričom ste si povedali: „Keby sme toto my vedeli...“?  
Keby sme toto všetko vedeli, to by sme už dávno boli majstri sveta. To sa nedá porovnať. Vezmite si 
taký rozkľak. My sme museli robiť rozštep alebo polorozštep, to znamená, že ste kľakli na napríklad 
na pravé koleno a ľavou ste robili rozštep, keď išiel puk. Dnes brankári na ľade krásne jazdia ako 
labute po bránkovisku – to je radosť pozerať! Tu by som však ešte spomenul, že musíte mať dobrú 
gymnastickú prípravu, vďaka čomu sa zvyšovalo kĺbová činnosť, aby ste sa takto dokázali presúvať, 
lebo to nedokáže každý. My sme toto v našich časoch nepoznali. Boli sme samouci, nemali sme 
špecializovanú prípravu, kde sa tréner venuje výhradne len brankárom.  
Ako nadšenec som sa v začiatkoch učil sám, iná možnosť vlastne nebola. Sledoval som zápasy iných 
brankárov, ale i svojich rovesníkov, a kopíroval ich dobré veci. Už ako 15-ročný som chodil 
individuálne trénovať s mojimi kamarátmi. Vzal som si bagandže, rukavice, chrániče, postavil som 
sa do brány a či leto alebo zima strieľali na mňa. Chodievali sme na zimný štadión, ktorý sa v 50-tych 
rokoch 20. storočia nachádzal pri mraziarni na Budovateľskej ulici. (Klzisko bolo v zime napojené na 
mraziareň, ktorá púšťala čpavok do ľadovej plochy.) Celý čas som sa snažil rozmýšľať, byť tvorivý, 
hľadal som formy, ako skvalitniť svoje výkony. Vtedy nebol človek, ktorý by vám povedal: „Počúvaj, 
chytaj tak!“ Na všetko som ako brankár musel prísť sám.  
 
Ste zakladateľom ženského hokejového klubu Šarišanska Prešov a boli ste aj trénerom 
ženskej reprezentácie. Prekvapí Vás zmienka, že pravdepodobne prvým človekom, 
ktorý začal nosiť v hokeji brankársku masku bola Kanaďanka Elizabeth „Bessie“ 
Grahamová (1905 – 1989), brankárka ženského tímu Queen's University? Stalo sa tak 
vo februári 1927, keď vtedy 21-ročná použila masku predovšetkým na ochranu zubov. 
Vraj, aby ušetrila otcovi veľké výdavky na dentistu. Čím by sa mohli muži-hokejisti 
naučiť/inšpirovať od žien-hokejistiek?    
To, že nejaká žena chytala v bránke univerzitného družstva, som nevedel. Ženský hokej je síce 
nekontaktný šport, lebo, ako viete, nárazy sú v ňom zakázané, no húževnatosť v ňom určite nechýba. 
Tu by som spomenul jednu dôležitú vec - keď sme v roku 1993 založili ženský klub, na ktorý ma 
naviedla moja dcéra Blanka, (sťažovala sa, že nielen Radovan, jej brat, ale aj ona by chcela hrať 
hokej), tak sa neskôr ukázalo, že dôležitá bude nadstavba. Niečo, čo by klubovej činnosti dávalo 
akoby vyšší zmysel. Aj preto vznikla ženská reprezentácia, hoci sme nevedeli, že ženský hokej bude 
aj na olympiáde. Cieľom bolo načrtnúť víziu. Tú sa snažím presadzovať aj našom klube Akademik. 
Rodičom často hovorím, aby deti nešportovali len sezónne, v rámci nejakého kurzu, ale celý rok. Aj 
pandémia všetkým ukázala, aký je pre deti a ich zdravie šport dôležitý. Myslím si, že národ, ktorý 
prestane športovať, sa vedie do záhuby. 
 
Český brankár Pavel Francouz, ktorý chytá za Colorado Avalanche, nedávno 
zviditeľnil ikonické trio bratov Šťastných, ktorých podobizeň si dal na svoju masku. 
Na Zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouvri si Jaroslav Halák takto uctil 
brankára Vladimíra Dzurillu, najlepšieho slovenského hokejistu 20. storočia. Peter 
Budaj bol známy tým, že v každom tíme, v ktorom chytal (Colorado Avalanche, 
Montreal Canadiens, LA Kings, Tampa Bay Lightings), mal na maske Neda Flandersa, 
postavu zo seriálu Simpsonovci. Ak by ste boli brankárom v dnešných časoch a mali 
možnosť navrhnúť vizuál svojej brankárskej masky, koho by ste si vybrali? Komu alebo 
čomu by ste vzdali hold?  
Ako divák to registrujem, ale pre mňa je to utópia a nikdy som nad tým nerozmýšľal. Aj vo svojom 
veku však športom žijem každý deň, je u mňa stále číslo jeden. Trénujem, chodím na preteky do 
zahraničia. Prezradím vám, že keď doma sledujem zápasy ME vo futbale, kvalifikáciu basketbalistiek, 
musím byť v izbe sám. Prenosy stále totiž pozerám ako tréner, koncentrujem sa na dianie, sledujem 
systém, analyzujem hru.  
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Louis Armstrong - Mack the Knife 
A zároveň skoro všetko, čo Lojzo spieval. Nie kvôli hlasu, ale preto že to bol génius. 

 
Ray Charles - I Got a Woman 

Asi pre tie isté dôvody, aj keď jeho hudba bola niečo celkom iné. 

 
Joe Cocker -  With a Little Help from My Friends 

Aj bitlsácky originál je fajn, ale Cocker  mi týmto coverom otvoril nové okno do vesmíru. 

 
Fats Domino - I’m Walkin’ 

Jeden z hrdinov New Orleans, hudobníckeho mesta č.1  

 
Lou Rawls - Tobacco Road 

Blues možno spievať aj obyčajne. Pred ním som si myslel, že spevák musí byť shouter. 

 
Les McCann - Compared to What 

Vlastne to bol klavirista, ale keď spieval, tak dokazoval, že muzikanti sú najlepší speváci. 

 
Louis Prima - Just a gigolo/I Ain't Got Nobody 

Dávno (1910 - 1978), ale sound a rytmika tej kapely je stále obdivuhodná. 

 
Procol Harum - A Whiter Shade of Pale 

Hit, ktorý kombinuje klasiku a blues. Také spojenie sa málokedy podarí. 
 

Al Jarreau - Something That You Said  
(A Remark You Made) 

Majstrovský kúsok. Otextoval a naspieval Pastoriusovo basové sólo. 

 
Bobby McFerrin - Circle Songs 

Celé CD. Nedá sa z toho nič vybrať. Vysoká škola kolektívneho spievania. 

 
Gregory Porter - Hey Laura 

Hlas!!! Pieseň!!! Hudba!!! 

PETER LIPA 
džezová legenda & rodák z Prešova 

Exkurz do histórie mojej obľúbenej hudby 



Rozhovor  



Práca biskupa nie je ťažká, 
ak sa ľudia za neho modlia 
Online rozhovor s otcom biskupom Dávidom Tencerom, ktorý odpovedal na otázky žiakov 4.B 

 
Prešov – Reykjavík, 28. marec 2020 
 
 
 
Kedy ste boli naposledy na Slovensku? 
Vlani v júni, keď som vysviacal kapucínskeho 
diakona Miška Vargu za kňaza. 
 
Čo máte na Slovensku najradšej? 
Stretnutie s ľuďmi, ktorých mám rád. 
 
Je krajšie na Slovensku alebo na 
Islande?  
Slovensko je veľmi pekné. Po 16 rokoch môjho 
pobytu na Islande môžem povedať to isté aj 
o Islande. Ale je to inakšie, teda neviem 
povedať, že kde je krajšie.  
 

 
Čo slovenské Vám chýba na Islande?  
Železnica. To tu nemáme. 
 
Ktorý islandský zvyk je Vám veľmi 
sympatický?   
Že veľa z nich končí svoj deň tým, že sa idú na 
večer okúpať do horúcich prameňov. Aj ja to 
tak robím takmer každý deň. 
 
 
 

 
 
 
Čo islandské by ste chceli, aby sme mali 
na Slovensku?   
More. 
 
Vybuchujú na Islande sopky často?   
Za ten čas, čo som tu, ich vybuchlo 5. 
 
Boli ste sa pozrieť na vytekajúcu magmu 
tej nedávnej?  
Ešte nie, ale beriem sa, lebo je to blízko.  
 
Videli ste mníšika bielobradého?  
Áno. Aj som ho veľakrát aj jedol. 
 
Boli ste niekedy pozorovať veľryby? 
Pravdaže. Dokonca niekoľkokrát aj z okna 
nášho kláštora. 
 
Varili ste si niekedy jedlo na 
geotermálnom prameni?  
Áno. Napr. s mládežou sme si po ceste do 
Reykjavíku uvarili v takomto prameni vajíčka 
natvrdo. 
 
Máte radi skyr?  
Veľmi. 
 
Chutí Vám rúgbraud?  
Áno, a najlepší je s maslom a údeným 
pstruhom. 
 
Ktoré je Vaše obľúbené islandské jedlo?  
Humar. To je niečo podobné ako náš rak, ale z 
mora. 
 
Ktorým jazykom hovoríte na Islande? 
Islandským. 
 
Viete rozprávať po islandsky plynule? 
Áno. 
 
Ktorú islandskú pieseň máte najradšej? 
Island er land þitt.  
 
Je pravda, že na Islande nie sú stromy 
ani železnice?  
Stromov je veľmi málo a len tie, čo ľudia 
vypestovali. Železnice nemáme. 



Je pravda, že na Islande je najstarší 
parlament v Európe?  
Áno. Začal už okolo roku 930. 
 
Je pravda, že národným športom je 
hádzaná?  
Nie je národným športom, ale je tu obľúbená. 
 
Nosíte na Nový rok vždy nejakú novú 
vec, aby Vás nezožral kocúr? 
Samozrejme. Vianočný kocúr je potvora.  
 
Páči sa Vám Reykjavík?  
Áno. 
 
Ako sa Vám tam žije?  
Dobre mi je. 
 
Čo Vás Island za tie roky, čo tam 
pôsobíte, naučil?  
Že ryba sa môže jesť aj surová, že kvety sa 
kupujú na benzínovej pumpe, že sneh padá 
občas aj v júli a mnohé iné veci.  
 
Boli ste ako školák dobrým žiakom?  
Učil som sa dobre. 
 
Myslíte si, že by ste hrali hry na mobile, 
keby boli vtedy mobily?  
Určite áno. 
 
Písali ste diktáty na jednotku?         
Viac-menej áno. 
 
Čo ste mali na škole najradšej?  
Prestávky a kamarátov  
 
Ktorá rozprávková kniha je Vaša 
najobľúbenejšia?   
Zbierka rozprávok od Oscara Wilda, ktorá sa 
volá Šťastný princ. Alebo rozprávka Malý princ 
od Exupéryho. 
 
Miništrovali ste v detstve?  
Áno. Odmalička. 
 
Ktorý učiteľ Vás najviac ovplyvnil 
a v čom?   
Pán profesor Vrablec, ktorý ma učil pastorálnu 
teológiu a homiletiku. Sám som bol potom aj 
učiteľom týchto predmetov v seminári 
v Badíne a v Žiline. 
 
Poznáte Avengers?  
Nepoznám. 
 
 

Chceli ste byť niekedy superhrdinom so 
superschopnosťami?  
Jasné, že som chcel. 
 
Ktorý film si viete pozrieť stále 
a neomrzí Vás?   
Je ich veľa, ale napr. Život je krásny, Gandhí 
alebo Mandarínky.  
 
Poznáte K-POP?   
Nie veľmi. 
 
Ktorý hudobný žáner máte najradšej? 
Vianočné koledy, ľudovky, folk... Mám rád 
melodickú hudbu. 
 
Ste futbalovým fanúšikom?   
Ani nie. 
 
Bicyklujete?   
Takmer denne, ak to počasie a robota dovolí. 
 
Chodíte na turistiku?  
Odkedy som mal zlámanú nohu na päť ráz, tak 
už málo. 
 
Pozeráte v lete Tour de France?   
Nemám TV, tak len občas na internete. 
 
Fandili ste Petre Vlhovej?   
Samo. 
 
Ktorá je Vaša obľúbená farba?   
Podľa toho, kde. Napr. na stene žltá. 
 

Boli ste už s pápežom Františkom na 
ryby?   
Nie, ale keď ma príde pozrieť na Island, tak 
udice mám prichystané.  
 
Máte domáce zvieratko? Mávajú 
biskupi domáce zvieratka?  
Mával som psa a mačku, ale ako biskup nie, 
lebo v meste by to pre ne bolo asi len trápenie.  



Ktorý svätý je Vám srdcu blízky?  
Sv. František, páter Pio, Don Bosco, Mária 
Magdaléna... veľa ich je. 
 
Prečo je Slovák biskupom Islandu?   
Lebo ho Svätý Otec vymenoval.  
 
Čo znamená byť misionárom v 21. 
storočí na Islande?  
To, čo vždy. Teda mať rád ľudí a pomáhať im 
na ceste do neba. 
 
Pomáha Vám Facebook a Instagram pri 
misijnej činnosti?  
Instagram nepoužívam, ale na Facebooku som 
každodenne. Dokonca som cezeň aj učil 
nábožko, keď sa nedalo osobne. 
 
Koľko katolíkov a koľko farností je na 
Islande?  
Registrovaných katolíkov je 14 500 a máme tu 
8 farností a deviata sa pripravuje. 
 
V ktorom kostole najčastejšie slúžite 
sväté omše?  
Najčastejšie slúžim sväté omše u seba 
v biskupskej kaplnke. 
 
Ktorý svätý sa teší na Islande najväčšej 
úcte?  
Sv. Thorlak. Je aj hlavným patrónom Islandu. 
 
Máte veľa miništrantov?  
V každom kostole ich je niekoľko. 
 
Koľko ľudí chodí na sväté omše?  
Ako kde. Tu v Reykjavíku sa naša katedrála 
naplní napr. 5-krát za nedeľu. 
 
Ako sa darí drevenému kostolíku 
z Hriňovej?   
Jej, ten je veľmi obľúbený, lebo je taký 
netradičný.  
 
Ako zvláda Island pandémiu?  
Biedne. Tiež sa s tým trápime. 
 
Sú aj na Islande zatvorené kostoly? 
Kostoly máme otvorené, ale obmedzené počty 
v nich a to sa mení podľa momentálnej 
situácie. 
 
Slúžite online sväté omše?  
Áno, aj to robíme. 
 
 
Mali ste už koronavírus? Nie. 
 

Nosíte na Islande rúška a respirátory? 
Áno. 
 
Nebojíte sa očkovania?  
Nie. 
 
Ktorú najdôležitejšiu vec Vás naučila 
pandémia?  
Že bez Božej pomoci môže človeka zničiť aj 
maličký vírus. 
 
Prečo ste sa stali práve kapucínom? 
Lebo je to najlepšia rehoľa na svete.  
 
Je Bartimej Vaše rehoľné meno? Prečo? 
Moje rehoľné meno je               Dávid Bartimej. 
David je zároveň aj moje krstné meno 
a Bartimej podľa toho slepého človeka 
z evanjelia sv. Marka. 
 
Čo je na práci biskupa najťažšie? 
Odpovedať na veľa otázok žiakov 4.B z CZŠ sv. 
Mikuláša v Prešove  ale nie... to bol len žart. 
Práca biskupa nie je ťažká, ak sa ľudia za neho 
modlia. 
 

 
Máte radi svoju prácu? Áno. Biskupom 
som veľmi rád. A asi je to tak najlepšie, keď má 
každý rád svoje povolanie, bez ohľadu na to, 
čím je. 
 
 
 
 
 
Ďakujeme za odpovede z ďalekého Islandu! 





Daniel Pennac 

Vlčie oko 
 
 

Kapitola prvá 
STRETNUTIE 
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Pred vlčou klietkou nehybne stál chlapec. Vlk sa ustavične prechádzal sem a tam, z jednej 
strany na druhú.  

„Je hrozný...“ 
Tak uvažoval vlk. Chlapec tu už stál dobré dve hodiny, stál pred mrežami nehybne sťa 

zamrznutý strom a pozoroval chodiaceho vlka.  
„Čo odo mňa chce?“ pýtal sa v duchu vlk.  
Chlapec ho znervózňoval. Nevystrašil (vlk sa ničoho nezľakne), ale znervózňoval.  
„Čo odo mňa chce?“ 
Iné deti pobehovali, poskakovali, pokrikovali, fňukali, vyplazovali na vlka jazyk a skrývali sa 

za mamine sukne. Potom išli robiť grimasy pred klietku s gorilou a ručať na leva pošibávajúceho 
chvostom. Chlapec nie. Stál ticho a nehybne. Hýbali sa mu len oči. Sledovali každý vlkov krok popri 
mrežiach.  

„Nevidel ešte vlka, alebo čo?“ 
Vlk videl chlapca len každý druhý raz.  
Vlk mal totiž iba jedno oko. O druhé prišiel pred desiatimi rokmi v bitke s ľuďmi, v deň, keď 

ho zajali. Keď šiel jedným smerom (ak sa tu dá hovoriť o smere), videl celú zoologickú záhradu, 
klietky, rozbláznené deti a medzi nimi toho nehybného chlapca. Keď sa vracal (ak sa tu dá hovoriť 
o návrate), videl vnútro vlastnej klietky. Bola prázdna, lebo vlčica minulý týždeň zomrela. S tým 
sivým balvanom a suchým stromom uprostred vyzerala klietka bezútešne. Potom sa vlk otočil 
a znova videl chlapca a biele obláčiky pary, ktoré sa v studenom vzduchu vytvárali pri jeho 
pravidelnom vydychovaní.  

„Omrzí ho to skôr než mňa,“ povedal si vlk a ďalej kráčal sem a tam.  
A dodal: „Som trpezlivejší ako on.“ 
A ešte: „Som vlk.“ 
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Ale keď sa na druhé ráno vlk prebudil, ako prvé uvidel znova toho chlapca. Stál pred klietkou 

presne na tom istom mieste.  
„Hádam tu len nebol celú noc?“ takmer sa strhol vlk. Ale včas sa ovládol a akoby nič sa znova 

pustil chodiť popri mreži. Chlapcove oči ho sledovali celú hodinu. Vlkova modrastá srsť sa obtierala 
o mreže. Pod zimnou kožušinou sa mu vlnili svaly. Modrý vlk kráčal, akoby sa nikdy nemal zastaviť. 
Akoby bol kdesi doma, kdesi na Aljaške. „Vlk aljašský,“ hlásala kovová tabuľka na mreži. Bola tam aj 
mapa Ďalekého severu s červeno vyznačenými obrysmi územia a presným názvom: „Vlk aljašský, 
Barren Grounds.“ 

Jeho nohy sa dotýkali zeme celkom ticho. Presúval sa z jednej strany klietky na druhú ako 
nemé kyvadlo velikánskych hodín.  

A chlapcove oči sa pohybovali pomaly, ako keby sledovali spomalený tenisový zápas.  
„Že by som ťa až tak zaujímal?“ 
Vlk pokrčil obočie. Vlnky zježenej srsti zanikli pri pysku. Zlostilo ho, že si kladie toľko otázok 

o chlapcovi. Prisahal si, že sa o ľudí už nikdy nebude zaujímať.  
A dodržiava to už desať rokov. Nevenuje ľuďom jedinú myšlienku, jediný pohľad, nič. Ani 

deťom, ktoré šantia pred klietkou, ani ošetrovateľovi, ktorý mu z diaľky hádže mäso, ani sviatočným 
maliarom, ktorí sem prichádzaj, aby si ho nakreslili, ani hlúpučkým mamičkám, ktoré ho ukazujú 
svojim drobcom a štebocú: „Aha, to je on, vlk, keď nebudeš poslúchať, urobí s tebou poriadok.“ 
Nezmysly.  



„Ani najlepší ľudia nestoja za nič.“  
To hovorila vlkova matka Čierna iskra.  
Ešte do minulého týždňa sa vlk pri chôdzi niekedy zastavoval. Sadli si s vlčicou čelom 

k návštevníkom, akoby ich vôbec nevnímali. Vlk a vlčica pozerali rovno pred seba. Ich pohľady cez 
ľudí prechádzali a vyvolávali v nich nepríjemný pocit, že nejestvujú.  

„Na čo sa tak môžu pozerať?“ 
„Čo asi vidia?“ 
Potom vlčica zomrela. (Bola sivobiela ako snežná jarabica.) 
Odvtedy sa vlk nezastavil. Od rána do večera chodí a na zemi okolo neho mrznú kusy mäsa. 

Vonku stojí ako i (bodku nad i tvorí obláčik bielej pary) chlapec a hľadí naňho.  
„Nech si hľadí,“ povedal si vlk  
A prestal na chlapca myslieť.  
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Na druhý deň je tu však chlapec zas. Aj na ďalší. A ešte na ďalší. Napokon vlk o ňom znova 

musí premýšľať.  
„Čo to znamená?“ 
„Čo odo mňa chce?“ 
„Celé dni nič nerobí?“ 
„Nepracuje?“ 
„Nechodí do školy?“ 
„Nemá kamarátov?“ 
„Rodičov?“ 
„Čo je to?“ 
Otázky a otázky spomaľujú jeho kroky. Nohy mu oťažievajú. Nie je to ešte únava, ale akoby 

už-už prichádzala.  
„Neuveriteľné!“ pomyslí si vlk.  
Ešteže zajtra zoo zavrú. Je to deň určený na ošetrovanie zvierat a upratovanie klietok. Zajtra 

tu nebudú nijakí návštevníci.  
„Budem mať od neho pokoj.“ 
Ale kdeže! Na druhý deň je tu chlapec znova, ako predtým. Ba ešte viac ako predtým, lebo je 

pred klietkou aj v celej zatvorenej zoologickej záhrade celkom sám.  
„Ach nie,“ vzdychol si vlk.  
Ach áno! 
Vlk pocíti strašnú únavu. Akoby chlapcov pohľad vážil celú tonu.  
„Dobre,“ povie si.  
„Dobre. Chcel si to.“ 
Naraz sa zastaví, posadí sa rovno oproti chlapcovi a aj on sa naňho zadíva. Nie pohľadom, 

ktorý cez človeka prechádza a stráca sa kdesi v diaľke, ale naozaj uprene! 
Tak. Teraz sú zoči-voči. 
A dlho.  
V zoologickej záhrade niet jediného návštevníka. Veterinári ešte neprišli. Levy ešte nevyliezli 

z brloha. Vtáky ešte spia s našuchoreným perím. Deň všeobecného odpočinku. Ani opiciam sa nechce 
vystrájať. Visia na konároch ako spiace netopiere.  

Je tu len chlapec.  
A vlk s modrou srsťou.  
„Chceš sa na mňa pozerať? Dobre. Aj ja sa budem pozerať na teba. A uvidíme...“ 
Vlkovi však niečo prekáža. Je to hlúpe. Má len jedno oko a chlapec má dve oči. Zrazu vlk nevie, 

do ktorého chlapcovho oka má uprieť svoj pohľad. Váha. Jediné oko mu poskakuje vpravo-vľavo, 
vpravo-vľavo. Chlapcove oči sa ani nepohnú. Ani nežmurknú. Vlk sa cíti hrozne nesvoj. Za nič na 
svete by neodvrátil hlavu. Nemôže sa ani začať znova prechádzať. Naraz sa mu oko celkom splaší. 
A cez jazvu slepého oka sa mu prederie slza. Nie z bolesti, ale z bezmocnosti a hnevu. Vtedy chlapec 
urobí niečo zvláštne. Čosi, čo vlka upokojí a uistí. Chlapec zavrie jedno oko.  

Takto sa v pustej tichej zoologickej záhrade tí dvaja na seba pozerajú, z oka do oka, a majú 
pred sebou fúru času.  

 
* Úryvok pochádza z knihy Vlčie oko od Daniela Pennaca, ktorá vyšla v roku 2015 vo vydavateľstve 
Asociácia Corpus v preklade Beáty Panákovej. ISBN 978-80-89484-06-5 



Rozhovor  



Herec sa musí popasovať 
s každou príležitosťou 

 
Rozhovor s pánom Mariánom Labudom mladším, známym slovenským divadelným a filmovým 
hercom, ktorý v dabingovom štúdiu prepožičal svoj nezameniteľný hlas snehuliakovi Olafovi 
 
Prešov – Bratislava, 6. apríl 2021 
 
Porovnávate svoj hlas s originálom, 
ktorý dabujete? Musí Olafov hlas znieť 
presne ako americký Olaf, ktorého 
daboval Josh Gad?  
Áno, hlas sa musí zhodovať s originálom. 
Výber je pomerne veľký, niekedy posielajú aj 
dvesto vzoriek hlasu do Ameriky. 
 
Videli ste Frozen I + II po anglicky?  
Áno, videl som originály.  
 
Potešili ste sa, keď vás vybrali pre 
dabing Olafa? Museli ste ísť na casting 
alebo ste boli vopred vybraný?  
Ako som už spomínal, nahrali môj hlas 
a poslali do Disney. Američania sa potom 
rozhodli pre mňa, čomu som sa veľmi potešil. 
 
Vraj to funguje tak, že keď sa herci 
dozvedia, že sa dabuje zaujímavý film 
alebo rozprávka, tak sa ozvú sami. 
Urobili ste to pri nejakej rozprávke aj 
vy?  
Takto to nefunguje  Herci sú volaní 
produkciou alebo sa sám režisér rozhoduje, 
komu zverí danú postavu. 
 
Je pravda, že nahrávka Olafovho hlasu 
ide na schválenie do štúdia Disney v 
USA? Viete, ako to prebieha? Máte 
o tom nejakú pikošku?  
Na to sú prísne pravidlá a nepomôže ani 
najlepšia protekcia na svete. 
 
Stalo sa vám, že ste nesúhlasili s vopred 
vybranou formou dabingu a chceli ste 
to zmeniť? Môžete v dabingovom 
scenári niečo meniť, improvizovať? 
Jasné, že sa môže improvizovať, ale musí to 
korešpondovať s textom originálu. 
Improvizuje sa len v rámci citosloviec alebo 
drobných pazvukov, ako pohmkávanie, 
povzdychy atď. 

Keď ste v roku 2019 po šiestich rokoch 
dabovali Olafa vo Frozen 2, bol v tom 
nejaký rozdiel? Mení sa vekom váš hlas? 
Musíte sa nejako špeciálne starať o svoj 
hlas?  
Môj hlas sa nezmenil, aj keď hlasivky sú tiež 
len orgán, ktorý podlieha času. Šesť rokov nie 
je taká doba, aby nastali veľké zmeny.  To sa 
prejaví až v neskoršom veku. 
 
Je ťažké trafiť sa do „hovoriacich úst“ 
v origináli? Čo je na dabovaní najťažšie? 
To nie je ťažké, ale náročnejšie je sústrediť sa 
na viac činností naraz.  Na jednom uchu mám 
slúchadlo, druhé ucho mi slúži na počúvanie 
svojho hlasu a očami sledujem obraz a zároveň 
aj text, ktorý mám pred sebou. Text je 
rozdelený na tzv. slučky. Je to súbor piatich-
šiestich viet, napr. odpoveď na túto jednu 
konkrétnu otázku by bola jedna slučka. 
 



Vzniká pri dabovaní rozprávok veľa 
breptov? Aká najvtipnejšia situácia sa 
Vám počas dabovania stala?  
Áno, samozrejme sa to stáva. Keď som napr. 
daboval jednu telenovelu, bola tam situácia, že 
moja postava zrazila ženu autom. Vystúpil 
som a opýtal som sa jej: Zrazil som vás autom?  
Vtedy som vybuchol do smiechu a režisérovi 
som povedal: No nie, lietadlom!  
 
Ako dlho trvalo nacvičiť a nahrať text 
Olafa v Ľadovom kráľovstve, Bing 
Bonga z rozprávky V hlave či Manchasa 
zo Zootopie?  
Väčšinou som v štúdiu 4-5 hodín, pokiaľ ide 
o hlavnú postavu. Ak sú k tomu ešte aj nejaké 
pesničky, tak to sa robí zvlášť, podľa 
náročnosti skladby cca 2 hodiny. 
 
Ako je to pri dabingu so spievaním? Je 
to náročné? Alebo je to príjemné 
spestrenie?  
Podľa toho, ako sa kamarátite so spevom. Sú 
umelci, ktorí sa pri tom trápia, ale ja si to 
celkom užívam. 
 
Je zložitejšie dabovať alebo hrať v 
divadle? Je menej stresu byť 
v dabingovom štúdiu ako byť na 
javisku? Ktoré veci sú jednoduchšie na 
dabovaní a naopak?  
Samozrejme, že je rozdiel medzi dabovaním 
a hraním v divadle. Na javisku máte 
bezprostredný kontakt s divákom, pri 
dabovaní je možnosť sa opraviť a finálnu 
verziu nahrať na viac pokusov. 
 
Čo máte na dabingu najradšej? Čo vás 
na tom najviac baví?  
Mám rád disneyovky, je to veselé a hravé, nič 
negatívne. 
 
Niektorí ľudia nemajú radi, keď sa 
majú na seba pozerať. Pozeráte 
rozprávky, ktoré ste dabovali? Ktorú 
postavu majú najradšej vaša rodina, 
špeciálne Vaše deti či pani manželka?  
Manželka nemá žiadnu obľúbenú postavu, 
a ani sa nad tým nezamýšľa. Moje deti to berú 
trošku inak, tým že sú na môj hlas zvyknuté.  
Aj starší syn už má skúsenosti s dabingom, 
preto sa tým v našej rodine špeciálne 
nezaoberáme  
 
 

Mali ste nejakú postavu, ktorú ste 
dabovali a bola vám nesympatická 
a nevedeli ste sa s ňou stotožniť?  
Zatiaľ sa mi nestalo, že by som musel 
odmietnuť nejakú postavu. Herec sa musí 
popasovať s každou príležitosťou. 

 
Stalo sa niekedy, že ste veľmi chceli 
dabovať nejakú animovanú postavu, ale 
vybrali niekoho iného?  
Nie, také sa mi ešte nestalo. 
 
Keby sme my mali udeľovať ocenenie 
Zlatá slučka, ktoré, ako sme sa 
dozvedeli, už  neexistuje, určite by ste 
boli náš víťaz za dabing snehuliaka 
Olafa. Ktorému rozprávkovému hlasu 
svojho kolegu či kolegyne by ste udelili 
Zlatú slučku vy?  
Zlatu slučku by som udelil Stanovi Dančiakovi 
za No počkaj, zajac!   
 
 

Ďakujeme za rozhovor! 







 
 
Ľubor Králik 

Calvin & Hobbes, sila imaginácie...  
 

 
Viete si predstaviť Calvina bez Hobbesa? Vyzeralo by to takto 

a bola by to nepredstaviteľná nuda! 
Niektorí tvrdia, že plyšový tiger Hobbes je viac ako iba 

Calvinovým imaginárnym priateľom – nie je neskutočný len preto, 
že dospelí už nie sú deťmi a ich predstavivosť akosi vyprchala. 
Komiksový svet Billa Wattersona plný obrazov, ktorý vytvoril 
filozoficko-komediálne duo Calvin & Hobbes, to je sila imaginácie. 

Ak by sme boli etymológovia, teda detektívi pátrajúci, odkiaľ 
pochádzajú slová, zistili by sme, že angličtina prevzala sloveso to 
imagine „predstaviť si, predstavovať si“ zo starej francúzštiny (v tomto 
jazyku má podobu imaginer). To by však nebol koniec pátrania, lebo 
francúzske slovo bolo prevzaté z rovnoznačného latinského slova 
imāginārī, ktorého základom je latinské podstatné meno imāgō –  
„obraz“. Známe a frekventované slovo imidž/image sa teda dostalo do 
angličtiny z latinčiny cez francúzštinu.  

Zaujímavé je, že latinské sloveso imāginārī znamená doslova „vytvoriť si v mysli obraz 
niečoho/niekoho“ – napr. Bill Watterson si vytvoril v mysli obraz plyšového tigra, ktorého nevidí 
nik iný okrem Calvina. Nemenej zaujímavé je, že ruské voobraziť, poľské wyobrazić sobie 
a dokonca i maďarské elképzelni (kép – obraz) ukrýva v sebe obraz vytvorený v mysli. 

V tomto bode je pátranie po pôvode slovesa predstaviť si stále ešte len na začiatku. V 
slovenčine vyjadrujeme uvedený pojem inak. Predstaviť si patrí do slovotvorného hniezda slovesa 
staviť, ktoré pôvodne znamenalo „spôsobiť, aby niečo niekde stálo“ (podobne ako sloveso stavať, 
napr. stavať dom či stavať niekoho pred hotovú vec). Sloveso staviť je dobre doložené v staršom 
jazyku (staviť pálenku = dať k dispozícii, staviť chorobu = zastaviť). Dnes sa zachovalo už iba v 
prípadoch ako staviť 10 eur = postaviť do hry, dať do stávky či v hovorovom vyjadrení staviť sa u 
rodičov = zastaviť sa.  

Stopou po stratenom slovese staviť sú ešte aj slová stavikrv (rastlina zastavujúca krvácanie) 
a stavidlo (zariadenie na zastavovanie vody alebo regulovanie jej prietoku). V súčasnej slovenčine 
sa namiesto bezpredponového slovesa staviť presadili jeho predponové odvodeniny postaviť 
(snehuliaka), vystaviť (Sphéru v žilinskej synagóge), zastaviť (boje vo Svätej zemi), medzi ktorými 
je aj sloveso  predstaviť. 

Predstavte si, že sloveso predstaviť znamenalo pôvodne „postaviť niečo/niekoho pred 
niečo/niekoho“, napr. predstaviť svedkov pred súd! (V našom prípade predstaviť Calvina pred 
pána riaditeľa.) Na takomto základe vznikli ďalej významy „postaviť niekoho pred ostatných = 
určiť ho za ich vodcu, ustanoviť do nejakej funkcie“ (napr. predstavený kláštora), ale aj „postaviť 
niečo/niekoho pred niekoho = ukázať mu niečo/niekoho, zoznámiť ho s niečím/niekým“, napr. 
predstaviť štvrtákom 100-ročnú Chaplinovu grotesku The Kid, predstaviť rodičom svojho 
nápadníka, predstaviť plán rekonštrukcie historického objektu Kumšt v Prešove.  

Predstaviť si je – podobne ako rovnoznačné ruské predstaviť sebe či nemecké sich 
vorstellen – výsledkom významového vývinu „v duchu postaviť niečo/niekoho pred seba = vybaviť 
si niečo/niekoho v mysli“ (ako keď si Calvin v duchu postaví pred seba pani učiteľku 
Wormwoodovú, z ktorej sa stane ohyzdný Zondarg alebo ako si Calvin vybaví v mysli mutanta, na 
ktorého sa môže premeniť, ak – motivovaný otcom – zje jedlo, nad ktorým ohŕňa nos).  

Pátranie možno konečne uzavrieť konštatovaním, že od slovesa predstaviť si bolo odvodené 
aj podstatné meno predstava, ktoré označuje duševné či myšlienkové obrazy, ktoré si môžeme 
vybaviť v mysli. A ešte dodatok: fanúšikov kultového komiksu Billa Wattersona zamestnáva 
predstava Calvina ako tínedžera i dospeláka, čo sa z neho vykľulo a ako sa mu podarilo uplatniť 
v živote a či je Hobbes stále jeho priateľom....  

 
 

POD RÚŠKOM 
Pátranie po pôvode slov 



Po- 
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Za čas, za technickú pomoc a tlač,  
 za ochotu poskytnúť rozhovory,  

za súhlas s uverejnením fotografií a textov,  
za namaľované portréty 
(v abecednom poradí) 
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