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CIEĽOVÁ SKUPINA
 muži, ktorí vyznávajú všetky mužské cnosti, stoja pevne na zemi a sú 

si istí sebou i svojou pozíciou 

 muži, mladí nielen telom, ale i duchom, tak trochu odlišní od 

ostatných, vyznávajúci nonkonformný život a adrenalínové zážitky

 dynamické úspešné osobnosti, ktoré preferujú energický životný štýl, 

vyhľadávajú kvalitnú zábavu a pri čítaní uprednostňujú obsah bohatý na 

informácie, trendy a tipy

 sebavedomé ženy, ktoré rady nazrú do sveta mužov a dokážu byť 

rovnocennými partnermi vo všetkých oblastiach života

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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MAN

J
e Žid a predsa jeden 

z najväčších kritikov Izraela 
a zástanca myšlienky samos-
tatnej Palestíny. Zaradili ho 
medzi sto najvýznamnejších 
intelektuálov súčasnosti, on 
však tvrdí, že zostavovanie 
takýchto rebríčkov je prejavom 
totálnej slabomyseľnosti a že 
obyčajný taxikár často dokáže 
veci pomenovať výstižnejšie 
ako ktorýkoľvek oficiálne 
„rankingovaný“ intelektuál. Je 
občan Spojených štátov ame-
rických, ale už viac ako šty-
ridsať rokov je nemilosrdným 
kritikom ich domácej i zahra-
ničnej politiky. 
Profesor Chomsky je jedno-
ducho muž paradoxov a jeho 
nekonformné myšlienky už 
takmer polstoročie vyvolávajú 
búrlivé diskusie na akademic-
kej pôde i v radoch širokej 
verejnosti. On sám však s ne-
predstieranou skromnosťou 
hovorí, že si nenárokuje 
monopol na pravdu. Ten vraj 
totiž bezvýhradne patrí jeho 
manželke Carol.  

Formovanie génia 
Otec William Chomsky sa 
prisťahoval do Ameriky z Rus-
ka v roku 1913. Bol učiteľom 
hebrejčiny na Univerzite Johna 
Hopkinsa v Baltimore. Z man-
želstva s Elsie Simonofskou, 
takisto učiteľkou hebrejčiny, 
sa im narodili dvaja synovia: 
Dávid a Avram Noam. Prvé 
neformálne vzdelanie získal 
Noam vraj už ako dvojroč-
ný v dennej škole v Oak 
Lane Country. Na základnú 
a strednú školu však dodnes 
spomína nerád ako na pro-
stredie zamorené príliš veľkou 
dávkou nezdravej súťaživosti. 
Nespokojnosť so systémom 

Marcela Heglasová
foto Isifa

MAN1.indd   32MAN1.indd   32 30.1.2008   12:00:3730.1.2008   12:00:37
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 160 strán

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky

MAN
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Marcela Heglasová
foto Cuibar Productions, Tabocchini Gironella, s láskavým povolením Nadácie Arena di Verona,
Susanne Schwiertz / Opernhaus Zürich
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raz počul hrať svojho kamoša 
na gitare Beatles... a bolo roz-
hodnuté. 

Zabudnutý bol klavír, 
jediné, po čom túžil, 
bola gitara. Ani pri tej 
však dlho nevydržal: 

„Mal som na ňu príliš veľké 
ruky,“ povedal s odstupom 
času a priznal, že najmä nezod-
povedala jeho temperamentu 
a expanzívnej osobnosti. Už 
ako tínedžer sa totiž José Cura 
profiloval ako niekto, koho 
nemožno vtesnať do škatuľky 
a označiť jednoznačnou nálep-
kou. A táto osobnostná črta 
sa na dlhé roky stala pre neho 
najcharakteristickejšou...

Mladý eklektik
Keď José po základnej škole 
zvažoval svoje možnosti a pre-
mýšľal, ako by ich bolo možné 
prepojiť s jeho najväčšou váš-
ňou − hudbou, voľba padla 
na konzervatórium v Buenos 
Aires, kde sa rozhodol študo-
vať kompozíciu a dirigovanie. 
„Aha, tak ty si sa rozhodol 
stať sa hudobníkom,“ komen-

Bez nálepky 
Cura je v skutočnosti Argen-
tínčanom len z polovice, k dru-
hým dvom štvrtinám koreňov 
sa hlásia práve Libanončania 
a Taliani. V každom prípade 
budúci dirigent, skladateľ a 
operný spevák − José Cura, 
sa narodil 5. decembra 1962 v 
argentínskom meste Rosario 
v provincii Santa Fé. Obaja 
rodičia boli svojsky muzikálni. 
Matka milovala Franka Sinatru 
a otec doma po večeroch hrával 
na klavíri Chopina a Liszta. 
Práve otcove skladby učarovali 
malému Josému natoľko, že sa 
nechal od rodičov zapísať na 
hodiny hry na klavíri... A prav-
du povediac, nie veľmi úspeš-
ne. Nie azda preto, že by mal 
nedostatok talentu, ale skôr 
pre nedostatok trpezlivosti zo 
strany učiteľa, ktorý rodičov 
požiadal, aby sa José vrátil ku 
klavíru, až keď bude starší a 
bude to s ním myslieť skutočne 
vážne. Ibaže dvanásťročný José 

J
osé Cura je rozhorčený 

právom. Je totiž oveľa viac, ako 
len prívesok troch najslávnej-
ších tenorov a je aj viac ako 
operný spevák. Komponuje 
hudbu, diriguje orchestre, reží-
ruje predstavenia, robí dizajn 
scén a popritom stihol do 
svojho repertoáru pozbierať tie 
najnáročnejšie úlohy, aké kto 
kedy pre tenory napísal. „Som 
odvážny a nadaný umelec,“ 
hovorí bez náznaku akejkoľvek 
irónie, predstieranej skrom-
nosti i arogancie, ktorú mu pre 
jeho nekonformnú dramatič-
nosť na javisku občas kritici 
vyčítajú. Ako však s obľubou 
hovoria jeho prívrženci... sku-
točnosť, že je Argentínčan (a 
zmysel pre drámu má teda v 
krvi), z neho predsa arogantné-
ho nerobí. 

Renesančný

MUŽ, KTORÉHO KRITIKA A MÉDIÁ 
S OBĽUBOU OZNAČUJÚ ZA 

„ŠTVRTÝ TENOR“ PO DOMINGOVI, 
PAVAROTTIM A CARRERASOVI, 

NEMÁ TÚTO NÁLEPKU RÁD. 
„NEZNÁŠAM TO SLOVO. BYŤ 
TENOR, TO JE AKO KEBY STE 

SPÁCHALI PRVOTNÝ HRIECH BEZ 
NÁROKU NA ODPUSTENIE...“

José
muž

J Cura.indd   33J Cura.indd   33 24. 2. 2011   9:34:5824. 2. 2011   9:34:58
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INTERVIEW

GM Kým ste sa upísali fotografii, 
tri roky ste študovali medicínu. 
Myslíte si, že to zmenilo váš 
pohľad na ľudské telo?
Nie, to zrejme nie. Štúdium 
medicíny bolo fascinujúce a 
naučilo ma množstvo dôleži-
tých vecí, ale určite ma nenauči-
lo ako fotografovať ľudské telo. Príbehy 

Guido ŽENA AKO SOCHA. ŽENA AKO OBJEKT 
EROTICKEJ TÚŽBY. ŽENA AKO PRÍBEH, 
KTORÉHO ZÁPLETKU PONECHÁVA 

FOTOGRAF 
NA FANTÁZII 
POZOROVATEĽA.

GM Po módnej fotografii ste sa 
čoskoro začali koncentrovať na 
akty. Kde by sme našli korene 
vašej fascinácie, ak nie priam 
posadnutosti ženským telom?

V módnej fotografii 
išlo takmer vždy 
o šaty, ktoré ženy 
predvádzali a mňa 

časom oveľa viac začal lákať 
ten nevypovedaný príbeh o 
žene... Nie nevyhnutne nahej 
žene, ale jednoducho žene a 
nie šatách, ktoré predvádza. 
A potom − všetko, čo sa týka 
módy, je vo svojej povahe 
pominuteľné. Cieľom mojej 
práce vždy bolo vytrhnúť 
objekt zo súradníc času a 
priestoru a zachytiť ho v jeho 
nadčasovosti. Preto sa por-
trét alebo akt stali pre mňa 
dôležitejšími ako móda. Tým 
nechcem povedať, že by sa mi 
módna fotografia nepáčila, 
naopak! Najmä ak ide o pro-
fesionálnu prácu na najvyššej 
úrovni. 

GM Našli by sme nejakú spoji-
tosť medzi vaším priezviskom, 
ktoré je odvodené od slova 

o ženách

striebro a titulom vašej prvej 
obrazovej publikácie Silver Eye? 
Máte pravdu, slovo striebro 
sa vyskytuje i v mojom mene, 

ale ide skôr o náhodu. Je to 
predovšetkým strieborná 

farba, ktorá ma vždy nesmier-
ne fascinovala. Práve teraz 
pracujem na ďalšej obrazovej 
publikácii, ktorá bude zostave-
ná z fotografií žien natretých 
striebornou farbou. Bude sa 
volať Argentum. 

Marcel Heglasová
foto Guido Argentini, Ľubo Špirko

GUIDO ARGENINI 0211.indd   38 28. 1. 2011   9:34:00
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            „SPÔSOB, AKÝM VNÍMAM VECI, SA ZA 
       POSLEDNÝCH DESAŤ ROKOV  
 VÝRAZNE ZMENIL. JA SOM SA ZMENIL. A ZMENILI SA 

AJ MOJE FOTOGRAFIE.“

foto Lubo Špirko

GUIDO ARGENINI 0211.indd   39 28. 1. 2011   9:34:07
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín GOLDMAN reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín GOLDMAN vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie

Tomáš Szmrecsányi
foto Isifa, Palace Pictures 

MAN
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Osamelývlk
opäťnalove

Skutočne málo 
režisérom stačí jeden film na to, 
aby sa vyšplhali medzi filmár-
sku elitu. Tridsaťjedenročnému 
Quentinovi Tarantinovi sa to 
podarilo napriek tomu, že nevy-
študoval filmovú školu a nemal 
za sebou vplyvných mecenášov 
Hollywoodu. Zato však niekoľ-
kokrát podvádzal, aby sa dostal 
do milovanej brandže. Bola to 
pre neho otázka existencie či ne-
existencie. „Filmy sú moja viera 
i môj Boh,“ tvrdí sympatický 
muž, ktorého už v detstve posa-
dol démon celuloidovej pásky. 
Výsledkom jeho pôsobenia sú 
kultové filmy plné násila, čier-
neho humoru, krvi, gangstrov, 
vraždiacich šialencov, sexi diev-
čat, zapadnutých a poriadne zač-

manFINAL.indd   40manFINAL.indd   40 1. 10. 2007   19:04:241. 10. 2007   19:04:24
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ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.000 eur
2/1 strana                                                          6.460 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)    4.580 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)   4.510 eur
7. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)   4.420 eur
9. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa obsah)   4.350 eur
formát 2/1 strana
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                            7.850 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                             7.500 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                7.150 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                6.810 eur
obálky
druhá 1/1 strana obálky       4.730 eur
tretia 1/1 strana obálky                     4.730 eur
štvrtá 1/1 strana obálky       5.420 eur
cover 1/1 strana obálky       9.610 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1               9.610 eur

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    4.730 eur

P. R. rubriky
2/1 strana         4.460 eur
1/1 strana         2.230 eur

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2020
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.
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rovali na Harvardskú univer-
zitu, kde ukončil prvý stupeň 
univerzitného štúdia. V štúdiu 
pokračoval na Texaskej univer-
zite v Austine a v roku 1991 
získal doktorát z astrofyziky 
od Kolumbijskej univerzity.

Najsexi astrofyzik

Po univerzitných štú-
diách pobudol Tyson 
na Marylandskej 
univerzite, Princeton-

skej univerzite, až skončil ako 
riaditeľ inštitúcie, ktorá v ňom 
vyvolala nadšenie pre výskum 
vesmíru, Haydenovho plane-
tária. V roku 1996 sa stal jeho 
najmladším riaditeľom. Okrem 
toho pracuje ako výskumník 
Amerického múzea prírodnej 
histórie. Výskum zameriava 
na pozorovanie vzniku a 

vývoja hviezd, taktiež galaxií 
a kozmológiu. Okrem toho do 
dnešného dňa napísal (alebo 
sa ako spoluautor podieľal na 
napísaní) dvanásť populár-
no-náučných kníh, z ktorých 
sa viaceré stali bestsellermi. 
Prvá z nich vyšla v roku 1989, 
keď bol ešte iba doktorand. 
Tysonove články sa objavovali 
v čoraz väčšom počte v mno-
hých prestížnych vedeckých, 
odborných aj iných periodi-
kách. K popularite šikovnému 
vedcovi iste pomohlo ocenenie 
od People Magazine z roku 
2000, podľa ktorého bol naj-
sexi žijúcim astrofyzikom. K 
oceneniu sa Tyson postavil 
skromne, podľa neho nejde 
o žiaden svetoborný úspech. 
„Zvážte, o akú kategóriu ide. 
Astrofyzik. Ktovie, kto skončil 

na druhom mieste. Možno Ste-
phen Hawking,“ zažartoval. 
V nasledovných rokoch sa tak 
čoraz častejšie objavoval v rôz-
nych dokumentárnych filmoch 
a seriáloch s vesmírnou tema-
tikou a ako „superhviezda 
vedy“ sa stal hosťom aj široké-
ho spektra iných televíznych 
programov.

Uznávaný i zatracovaný

V roku 2001 ho pre-
zident Bush vyme-
noval za člena 
12-člennej komisie, 

ktorú poveril úlohou kriticky 
zhodnotiť budúcnosť americ-
kého leteckého a vesmírneho 
priemyslu. O tri roky neskôr 
ho vymenoval aj za člena 
expertnej skupiny s úlohou 
posúdiť možnosti budúcej 
realizácie amerických plánov 
vesmírneho výskumu. Niesla 
názov „Mesiac, Mars a ďalej“. 
Odporúčania Tysona a jeho 
kolegov tvorili základ pre 
novú víziu budúceho vesmír-
neho výskumu americkej vlá-
dy. V roku 2006 však Tysonova 
popularita dočasne poklesla. 
Ako riaditeľ Haydenovho 
planetária sa totiž význam-
nou mierou pričinil, aby 
Medzinárodná astronomická 
únia pripravila Pluto o status 
planéty. Namiesto deviatej 
planéty slnečnej sústavy ho 
tak dnes označujeme za iný 
typ objektu, trpasličiu planétu. 
Tyson túto zmenu presadzoval 
dávno predtým, ako sa na jeho 
stranu priklonil aj konsenzus 
z radov ďalších astronómov. 
Toto rozhodnutie však u laic-
kej verejnosti vyvolalo vlnu 
nevôle, ktorá vyústila v zápla-
vu rozhorčených až nenávist-
ných listov a mailov – väčšina 
z nich pochádzala od detí. 
Časom však nevôľa verejnosti 
pominula.

V Saganových šľapajách
Keď magazín Discover zve-
rejnil rebríček desiatich naj-
vplyvnejších vedcov sveta, 
nezabudol ani na astrofyzika 
z Bronxu. 

„BOL VEĽMI INŠPIRATÍVNY A 
MOJÍM NAJVÄČŠÍM VZOROM. DR. 
SAGAN BOL TAKÝ ÚŽASNÝ AKO 
UNIVERZUM,“ SPOMÍNA TYSON.

man. 02indd.indd   34man. 02indd.indd   34 1. 5. 2012   14:24:571. 5. 2012   14:24:57

Kličko v číslach
t Vek 37
t Výška 202 cm
t Váha 112 kg
t Biceps 43,5 cm
t Predlaktie 43 cm
t Päsť 30 cm
t Obvod hrudníka 118 cm
t Zápasy 39
t Víťazstvá 37 
t Z toho knockautom 36
t Prehry 2
t Profesionálna kariéra 1996 − 2005,  
 od 2008 dodnes 

Spoločné pretĺkanie sa 
ringami zapríčinilo, 
že Vitalij si nevytýčil 
za cieľ len osobné 

úspechy. Pri otázke, čo je pre 
neho najväčšia motivácia, 
odpovedal: „Chcem byť spolu 
s bratom majster sveta – a tým 
písať históriu boxu!“ Vladimir, 
ktorému pod vplyvom 
staršieho brata učaroval box 
už v deviatich rokoch, Vitalija  
napodobnil ziskom doktorátu 
a krátko nato ziskom maj-
strovského titulu. Potom, tak 
ako on, prišiel po istom čase 
vybojovať titul naspäť. A nie-
len jeden. Momentálne drží 
majstrovské tituly v ťažkej 
váhe v organizáciách WBO, 
IBO a IBF. V medzinárodnom 
rebríčku boxerov IBO mu tak 
patrí v ťažkej váhovej kategó-
rii prvé miesto.
Paralely medzi oboma siahajú 
aj mimo ring. Obaja bratia 
sú vášnivými hráčmi šachu. 
Podľa Vitalija je „šach podob-
ný boxu. Potrebujete straté-
giu a potrebujete premýšľať 

dva alebo tri kroky dopredu 
o tom, čo robí váš oponent. 
Musíte byť bystrý. A rozdiel 
medzi šachom a boxom? Pri 
šachu nikto nie je expert, ale 
každý ho hrá. Pri boxe je každý 
expert, ale nik neboxuje.“

Popularita
Kličkovci sa koncom 90 rokov 
postupne stávali čoraz viac 
obľúbenejší doma na Ukrajine, 
ale vo veľkej miere aj v ich 
novej domovine, v Nemecku. 
Na rozdiel od niektorých 
neslávne známych boxerov 
nepotrebovali na to odhrýzať 
v ringu uši protivníkom. 

Zapôsobili inteligent-
ným vystupovaním, 
multilingvistickosťou, 
zmyslom pre humor 

a sympatickým vzhľadom. 
V poslednom desaťročí preto 
nebolo zriedkavé vidieť ich ako 
kúzelníkov v rôznych popu-
lárnych zábavných reláciách 
alebo v reklamách. A akoná-
hle sa medzi protagonistami 
boxerského zápasu zjaví meno 

Kličko, s pravdepodobnosťou 
hraničiacou s istotou, sa 
v predných radoch hľadis-
ka budú tlačiť najjagavejšie 
hviezdy nemeckej smotánky.

Medzi fanúšikov 
Kličkovcov patria 
dokonca aj členovia 
nemeckej hudob-

nej skupiny Rammstein. Podľa 
jej speváka Tilla Lindemanna 
prvý singel z tretieho radového 
albumu skupiny, pieseň Sonne, 
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TYSON
v malíčku

JEDEN ZO STO NAJVPLYVNEJŠÍCH 
ĽUDÍ SVETA A NAJSEXI ŽIJÚCI 

ASTROFYZIK. TO JE PODĽA 
PRESTÍŽNYCH MAGAZÍNOV 

MUŽ, KTORÝ SA ZASLÚŽIL 
O VYŠKRTNUTIE PLUTA ZO 

ZOZNAMU PLANÉT A PATRÍ 
K NAJVÝZNAMNEJŠÍM 

POPULARIZÁTOROM VEDY A 
KRITICKÉHO MYSLENIA NA SVETE.

NEIL de
Grasse

Kozmos
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Dušan Valent
foto SITA, NASA, ESO, Hayden Planetarium, archív

Neil de 
Grasse Tyson sa narodil 
5. októbra 1958 ako druhý z 
troch detí v Manhattane, no 
vyrastal v Bronxe. Spočiatku 
sa zdalo, že jeho životný prí-
beh sa nebude nijako vymykať 
životným osudom ostatných 
černochov z tejto časti New 
Yorku. Ako sám spomína, jeho 

učitelia na základnej škole ho 
nevnímali ako nadpriemerné-
ho: „Nik z nich o mne nikdy 
nepovedal, že tento chlapec to 
v živote dotiahne ďaleko.“

Hviezdy versus šport
Zvrat nastal, keď mal deväť a 
navštívil Haydenovo planetá-
rium. „Tak silno na mňa zapô-
sobil, že som v tomto smere 
nemal na výber, vesmír si ma 
vybral,“ hovorí. Na štúdium 
všetkého, čo nejako súviselo s 
vesmírom, sa v nasledovných 
rokoch vrhol ako vyhladovaný 
na jedlo po mnohých dňoch. 
Už ako pätnásťročný si dokon-
ca vybudoval v astronomickej 
komunite isté renomé vďaka 
tomu, že o vesmíre prednášal. 
Lenže byť múdrym v jeho 

štvrti neznamenala ideálny 
spôsob, ako si získať rešpekt. 

Od afroamerických 
chlapcov sa oča-
kával úspech v 
športe, nie na poli 

vedomostí. Najvýznamnejším 
popularizátorom vedy bol 
v 70., 80. a 90. rokoch dnes už 
nebohý astronóm a astrofyzik, 

„básnik vedy“ Carl Sagan. 
Keď pracoval na Cornellovej 
univerzite, pokúsil sa Tysona 
(vtedy ešte len nádejného stre-
doškoláka) dostať pod svoje 
krídla. „Bol veľmi inšpiratívny 
a mojím najväčším vzorom. 
Dr. Sagan bol taký úžasný ako 
univerzum,“ spomína Tyson. 
Jeho kroky však napokon sme-

Významní vedci
t  Aristoteles (384 p.n.l. – 322 p.n.l.) Sta-
rogrécky filozof a polyhistor, Platónov žiak. 
Položil základy psychológie, zoológie, mete-
orológie, logiky a ďalších vied. 
t  Charles Darwin (1809 – 1882) Anglic-
ký prírodovedec, preslávený predovšetkým 
dielom „O pôvode druhov“. V ňom predo-
strel súbor dôkazov pre evolučné zmeny v 
prírode a ich mechanizmus – teóriu evolúcie 
prírodným výberom.
t  Michael Faraday (1791 – 1867) Ang-
lický chemik a fyzik, veľký experimentátor, 
ktorý aj napriek chabému formálnemu vzde-
laniu a slabým vedomostiam z vyššej mate-
matiky sa stal objaviteľom magnetických 
polí, magnetickej indukcie, diamagnetizmu a 
elektrolýzy.
t  Galileo Galilei (1564 – 1642) Taliansky 
fyzik, matematik, astronóm a filozof, „otec 
modernej vedy“. Zástanca heliocentrizmu, 
vďaka vylepšeniu teleskopu položil základ 
modernej astronómie.
t  Johannes Kepler (1571 – 1630) 
Nemecký matematik a astronóm, kľúčová 
postava vedeckej revolúcie v 17. storočí. 
Keplerove zákony pohybu planét, hoci kodifi-
kované neskoršími astronómami, vychádza-
jú z jeho prác, ktoré položili základy pre 
Newtonovu teóriu univerzálnej gravitácie.
t  Mikuláš Kopernik (1473 – 1543) Poľ-
sko-nemecký astronóm. Položil základy 
modernej astronómie a neskoršej vedeckej 
revolúcie. Kopernikov heliocentrický model 
nepokladal za stredobod vesmíru nehybnú 
Zem, ale Slnko. 
t  Antoine Lavoisier (1743 – 1794) Fran-
cúzsky učenec, ktorý sa stál veľkou posta-
vou dejín chémie aj biológie. Pomenoval 
prvky kyslík a vodík, podieľal sa na vzniku 
metrického systému a pomohol reformovať 
chemickú nomenklatúru. 
t  James C. Maxwell (1831 – 1879) 
Škótsky fyzik a matematik. Jeho rovnice 
ukázali, že elektrina, magnetizmus a svetlo 
sú prejavmi toho istého fenoménu, elektro-
magnetických polí.
t  Isaac Newton (1642 – 1727) Anglický 
fyzik, matematik a astronóm. Opísal gravi-
tačný zákon a tri pohybové zákony, ktoré 
dominovali vedeckému pohľadu na vesmír 
ďalšie tri storočia. Vyvinul diferenciálny a 
integrálny počet, pričom jeho teórie popiso-
vali široké spektrum fenoménov od farieb po 
rýchlosť zvuku. 
t  Louis Pasteur (1822 – 1895) Francúz-
sky chemik a mikrobiológ, ktorý vyvinul pro-
ces pasterizácie (tepelnej sterilizácie 
tekutých nápojov a potravinárskych surovín).
t  Pytagoras zo Samu (asi 580 p.n.l. – 
496 p.n.l.) Starogrécky filozof, matematik, 
astronóm a akustik, ktorý odvodil základnú 
teorému euklidovskej geometrie „Pytagorovu 
vetu“.
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Vitalij Vladimirovič

Doktor

TENTO VYŠE DVOJMET-
ROVÝ UKRAJINEC JE 
NEOBVYKLÝ ÚKAZ. NA 
JEDNEJ STRANE UKON-
ČIL UNIVERZITNÉ VZDE-
LANIE S VYZNAMENA-
NÍM A NESKÔR ZÍSKAL 
TITUL PHD V ODBORE 

ŠPORTOVEJ MEDICÍNY A FILOZOFIE. 
NA STRANE DRUHEJ JE TO PRO-
FESIONÁLNY BOXER S VYSOKOU, 
92 PERCENTNOU ÚSPEŠNOSŤOU 
V KNOCKAUTOVANÍ SÚPERA – 
TÝMTO SPÔSOBOM VYHRAL 36 
Z CELKOVÉHO POČTU 39 ZÁPASOV.

Šampión v ťažkej 
váhe, politik, otec troch detí 
a manžel bývalej atlétky a model-
ky Natálie Jegorovej, prezývaný 
dr. Železná päsť, sa narodil ako 
Vitalij Vladimirovič Kličko 19. 
júla 1971 v Kirgizsku ukrajinské-
mu dôstojníkovi sovietskej armá-
dy Vladimirovi Rodionovičovi 
Kličkovi a pedagogičke Nadežde. 
Prvýkrát prišiel do kontaktu 
s boxom o trinásť rokov neskôr. 
Zhodou okolností, na území 
vtedajšieho Československa, 

V  účasti mu ale zabrá-
nil ročný dištanc. 
Zapríčinil ho 
pozitívny dopin-

gový nález poukazujúci na 
užívanie steroidu nadroló-
nu. Vitalij však akúkoľvek 
vinu jednoznačne popiera: 
„Môžem len opakovať, že 
som nikdy nedopoval. Som 
presvedčený, že to v boxe 
nepomáha. Tam hrajú naj-
dôležitejšiu úlohu skúse-
nosti a technika.“ Po tejto 
neslávnej epizóde sa Kličko 
vrátil do ringu už nie medzi 
amatérov, ale medzi profesio-
nálov. Podpísal zmluvu so 
spoločnosťou na podporu 
atlétov Universum a pre-
sťahoval sa do Nemecka, 
kde sídli. Vstup do tejto 
novej sféry boxerského 
športu sa pre neho niesol 

v trende predošlých rokov 
– v prvých 24 zápasoch 
výrazne dominoval a všetky 
ich vyhral už v úvodných 
kolách vďaka knokautu.

Takmer ako dvojčatá
Vitalija na zápasoch so želez-
nou pravidelnosťou verne spre-
vádza jeho o 5 rokov mladší 
brat Vladimir. „Neviem si pred-
staviť boxovať bez neho vo svo-
jej blízkosti,“ hovorí. Vladimir 
sa na svojho staršieho súrodenca 
nielenže takmer na nerozozna-
nie podobá výzorom a výškou, 
ale sám úspešne boxuje.

Bol to práve on, kto 
Vitalija nahradil 
v nominácii na 
Olympijské hry 

v Atlane – a tam ukoristil 
zlatú medailu. Do profe-
sionálneho boxu vstúpil 
v rovnakom čase ako Vitalij 
a rovnako sa upísal spoloč-
nosti Universum.

Železná päsť

volejbal, mladý Vitalij sa 
venoval boxu. Zakrátko sa 
začal intenzívne zaujímať 
aj o kickbox. Vyhral v ňom 
mestské majstrovstvá, maj-
strovstvá Ukrajiny a sparta-
kiádu. Úspechy pokračovali. 
V sedemnástich vycestoval 
do USA na medzinárod-
né juniorské majstrovstvá 
sveta. Hoci sa mu na nich 
príliš nedarilo, neskôr, počas 
vojenskej služby, sa na maj-
strovstách sveta v Paríži stal 
víťazom. Písal sa rok 1991. 
Mladému Ukrajincovi sa 
v kickboxe darilo aj v ďalších 
rokoch. Dokopy získal šesť 
titulov majstra sveta – dva 
ako amatér, štyri už medzi 
profesionálmi. Na toto obdo-
bie spomína: „V kickboxe som 
porazil každého, a tak som si 
vytýčil cieľ uspieť v boxe.“ 

konkrétne na sovietskej vojenskej 
základni v Hradčanoch. Tu rodi-
na Kličkovcov žila až do roku 
1985, kedy odišla do Kyjeva.

Prvé úspechy
Hoci ho výška predurčova-
la skôr na basketbal alebo 

P rofesionálny kickbox 
tak vymenil za box. 
V 195 zápasoch 
medzi amatérmi pre-

hral len 15-krát. Vďaka tejto 
famóznej bilancii ho Ukrajina 
v roku 1996 nominovala na 
Olympijské hry v Atlante. 
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CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície 
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu 
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur

IKONA NOVEJ ÉRY.
ÚPLNE PRVÉ BMW i8 ROADSTER.

 
BMW i8 Roadster: Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,1. 
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 46 . Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 14,5.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@stonline.sk
Cena výtlačku    7,99 eur
Obdobie predaja   05/2020 - 11/2020
Tlačený náklad   8.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   160
Väzba     V - 2
Farebnosť    plná farba (4 + 4)
Separácie    CMYK
Raster vnútro    60 liniek / cm
Raster obálka    70 liniek / cm
Uhly rastrov    nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU

1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, 
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI.
4. Na e-mail brcak@stonline.sk alebo e-mail: goldmangrafika@mediage.sk do 
veľkosti 10 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
2/1    444 x 275 mm
1/1    222 x 275 mm
na výšku 1/2   104 x 275 mm
na šírku 1/2   222 x 135 mm
na výšku 1/3     70 x 275 mm
na šírku 1/3   222 x   98 mm
na výšku 1/4     56 x 275 mm
na šírku 1/4   222 x   77 mm
(+4 mm spadávka)
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„ja nie som Politik. ja som do Politiky iba vstúPil.“
                                                                              jón Gnarr
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Jóhanna 
Sigurðardóttir (74) 

Island je krajina ohromujúcich prí-
rodných úkazov a Jón Gnarr nie je 

jediným z nich. Jóhanna 
Sigruðardóttir bola historicky prvou 

ženou na čele islandskej vlády (v 
premiérskom kresle sedela v rokoch 
2009 - 2013). Otvorene sa hlásila k 
svojej lesbickej orientácii, a tak bola 

aj prvou verejne známou osobou 
a vôbec prvou hlavou štátu na svete, 

ktorá priznala svoju homosexualitu. 
Keď 28. júna 2010 islandský parla-

ment prijal zákon, ktorý povoľuje 
svadby príslušníkov rovnakého 

pohlavia, hneď, ako nová právna 
úprava nadobudla platnosť, premiér-

ka uzavrela manželský zväzok so 
svojou dlhoročnou partnerkou - dra-
matičkou a novinárkou Jónínou Leó-

sdóttir. Pani Sigruðardóttir bola 
v minulosti vydatá, z manželstva, 

ktoré skončilo rozvodom, má dvoch 
synov.

Michio Kaku 
t Je ženatý, má dve dcéry (Alyson 
a Michelle).
t Hoci je vyťažený popularizáciou vedy 
prostredníctvom kníh, článkov či účasťou 
v rôznych televíznych a rozhlasových 
programoch, naďalej pracuje ako profesor 
teoretickej fyziky na newyorskej univerzite.
t Jeho prvý bestseller - Hyperpriestor - 
vyhlásil denník The New York Times za 
jednu z najlepších vedeckých kníh roka.
t Bestsellermi sa stali všetky jeho 
posledné štyri knihy.
t Je spoluautorom strunovej teórie poľa.
t Celkovo (ako hlavný autor alebo spolu-
autor) publikoval takmer 200 vedeckých 
prác na témy ako supersymetria, hadróny, 
supergravitácia či teória superstrún.
t Najviac úsilia dnes venuje snahe 
o vystavanie „teórie všetkého“, ktorej by 
sa podarilo zjednotiť gravitáciu, elektro-
magnetizmus a silnú a slabú interakciu.
t Medzi jeho hobby patrí krasokorčuľova-
nie - vďaka nemu stretol svoju manželku.
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Ako vyzerá 
jeho každodenná práca? Bude-
te prekvapení. „Moja manžel-
ka si myslí, že sa deje niečo 
zvláštne, pretože sa celé hodiny 
pozerám von oblokom,“ hovorí 
japonsko-americký profesor 
teoretickej fyziky a jeden z naj-
populárnejších vedcov súčas-
nosti, Michio Kaku (1947). „To 
je všetko, čo robím. Hrám sa 
s rovnicami v mojej hlave.“

Urýchľovač častíc
O vedu sa začal zaujímať už 
ako osemročný. „Všetci vtedy 
hovorili, že zomrel nejaký 
veľký vedec. Bolo to, akoby 
zrazu umrel Michael Jackson,“ 
spomína charizmatický fyzik. 
Najviac zo všetkého ho zau-
jala fotografia pracovného 
stola onoho vedca, ktorú 
zazrel v novinách. Popis pod 
fotografiou uvádzal, že tam 
leží nedokončený rukopis 
najvýznamnejšieho vedca 
súčasnosti. „Bola to pre mňa 
záhada,“ hovorí Kaku. „Čo 
len mohlo byť v tej knihe? Čo 
mohlo byť také obrovské, že to 
nedokázal dokončiť najväčší 
mysliteľ sveta?“ Vedcom, ktoré-
ho smrti venovali médiá toľko 

pozornosti, bol, samozrejme, 
Einstein a ako Michio neskôr 
zistil, nedokončenou knihou na 
stole bola Jednotná teória poľa, 
nedokončený pokus o „teóriu 
všetkého“. „Nevedel som, čo 
to bolo, nevedel som, kto bol 
ten muž. Iba som vedel, že to 
bolo veľmi dôležité. Napadlo 
mi, že je to ako dobrodruž-
ný príbeh.“ Aj preto záujem 
o fyziku v ňom neskôr nikdy 
nevyhasol. Práve naopak. Syn 
japonských imigrantov vďaka 
nadšeniu pre vedu upútal už 
o pár rokov neskôr na Národ-
nom vedeckom veľtrhu pre 
stredné školy. Kým jeho roves-
níci prezentovali jednoduché 
modely bublajúcich sopiek či 
slnečnej sústavy, on všetkých 
prítomných šokoval urýchľo-
vačom častíc. Svojpomocne ho 
zmajstroval v garáži rodičov. 
Chcel údajne nič iné - len 
vyprodukovať lúč gama žia-
renia dostatočne silný, aby 
vytvoril antihmotu! Prítom-
ného fyzika Edwarda Tellera 
mladý talent očaril do takej 
miery, že mu zariadil štedré 
štipendium, ktoré krylo prvé 
roky štúdia na prestížnej 
Harvardskej univerzite. 

Pán svojho osudu

V tínedžerskom veku 
sa vykryštalizovalo 
nielen Kakuove profe-
sionálne smerovanie, 

ale aj jeho veľké hobby - popu-
larizácia vedy. Keď sa rozhodol 
dokončiť Einsteinovo dielo, 
mladý Michio navštívil miest-
nu knižnicu, aby si prečítal 
všetko dostupné o Jednotnej 
teórii poľa. Ibaže nič nena-
šiel. „Nebolo tam vôbec nič. 
Povedal som si preto, že keď 
vyrastiem a budem vedcom, 
napíšem knihy pre takých, ako 
som bol ja - veľmi mladých, 
ktorí sa dopočujú o veľkých 
ideách a navštívia knižnicu, 
aby sa o nich niečo dozvede-
li.“ Neskôr si uvedomil, že 
hoci existuje množstvo ľudí, 
ktorí píšu o vede, títo žurna-
listi nerobia výskum. „Ja som 

SNAŽÍ SA USKUTOČNIŤ TO, ČO EINSTEIN 
NEDOKÁZAL: OBJAVIŤ FYZIKÁLNU ROVNICU, 

KTORÁ BY OPISOVALA CELÝ VESMÍR. OKREM TOHO 
NADCHÝNA MILIÓNY ČITATEĽOV A TELEVÍZNYCH 

DIVÁKOV ROZPRÁVANÍM O MULTIVERZÁCH, 
HYPERPRIESTORE A PREKVAPIVÝCH (I 

ŠOKUJÚCICH) VÍZIÁCH BUDÚCNOSTI.
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spolu s kolegami v kočovnom 
divadle. Javier nemal len zau-
jímavú tvár, ktorej dával punc 
zvláštnosti zlomený nos, ale aj 
vyšportovaná stoosemdesiat 
centimetrov vysoká postava. 
Za tú vďačí svojej, na Španiela 
netradičnej záľube – rugby. 
A bol skutočne dobrý, dokon-
ca hral vo farbách národného 
tímu.

Šunka a Almodóvar

Napriek všetkým 
prednostiam, 
charizme a neod-
škriepiteľnému 

talentu nebola jeho kariéra 
od počiatku oslnivá. Lietaním 
po konkurzoch si príliš veľa 
peňazí človek nezarobí a žiť sa 
z niečoho musí. A Javier sia-
hol skutočne po všakovakých 
ponukách. Striedal čašnícku 
uniformu s nedbalým odevom 
nočného vyhadzovača, až 
nakoniec zo seba zhodil úplne 
všetko pri striptérskej tyči. 
S jeho figúrou sa niet čomu 
čudovať. No vraví o sebe, 
že je skôr hanblivý typ. Kto 
vie, možno sa pri odvážnych 
pózach na pódiu trochu červe-
nal. Rok 1990 ukončil pokút-

ne práce, ktorými si Javier 
zarábal na živobytie. Všetko 
zvrátila náhoda. Jedného dňa 
ako správny brat sprevádzal 
svoju sestru na konkurz k fil-
mu Lulu a jej vek (Las edades 
de Lulú). Režisér Bigas Luna 
má ale bystré oko a Javier ho 
v dave na prvý pohľad zaujal. 
Ponúkol mu rolu Jimmyho, 
čím odštartoval jeho kariéru. 
Po nasledujúcom filme Vysoké 
podpätky (Tacones lejanos) 
pod taktovkou ďalšieho špa-
nielskeho génia Pedra Almo-
dóvara si ho Bigas Luna opäť 
vybral do svojho filmu Šunka, 
šunka (Jamón, jamón). Táto 
rola skutočne stála za to 
a priniesla mu prvú nomi-
náciu na cenu Goya. Okrem 
tohto úspechu sa pri nakrúca-
ní po prvý raz stretol so svo-
jou manželkou Penelope Cruz. 
Nadanému hercovi sa začalo 
dariť, prichádzali ďalšie ponu-
ky a tiež nominácie a ceny. 
V roku 1995 premenil svoju 
tretiu nomináciu na cenu 
Goya. Toto prestížne ocenenie 
získal tentoraz za hlavnú rolu 
v komédii Ústne (Boca a boca). 

S Pedrom Almodóvarom a 
Penelope Cruz sa nestretol 
na pľaci len raz. Vo filme Na 
dno vášne (Carne trémula) 
sa k nim pridala aj Javierova 
matka Pilar.

English, please!

Prvýkrát prehovoril 
pred kamerou po 
anglicky vo filme 
Pravdivá romanca II. 

(Perdita Durango) v roku 1997. 
Možno práve pre vidinu úspe-
chu za hranicami rodnej zeme 
prijal ponuku vo filme plnom 
násilia, ktoré rázne odsudzu-
je. V po anglicky hovorenom 
filme si znova zahral až o tri 
roky neskôr. Čakanie ale stálo 
za to. Za bravúrne stvárnenie 
úlohy kubánskeho básnika 
a novinára v dráme Kým sa 
zotmie (Before Night Falls) bol 
nominovaný na Oscara a Zlatý 
glóbus. Samotný film Juliana 
Schnabela získal množstvo 
ocenení. Pre Javiera, ktorý 
pre svoju slabú angličtinu a 
prísnu sebakritiku rolu takmer 
odmietol, bola však najväč-
ším ocenením jeho výkonu 
pochvala od Al Pacina. V tom 
čase bol starší kolega na 

vrchole slávy a osobne zatele-
fonoval v Hollywoode pomer-
ne neznámemu Španielovi, 
aby mu zablahoželal. Javier, 
pre ktorého bol Pacino od det-
stva múzou a vzorom, s nad-
šením vyhlásil: „Neverím v 
Boha, verím v Al Pacina!“ 
Bardem sa dostal do kurzu a 
ponuky prichádzali jedna za 
druhou. Na konto si pripísal 
menšie i väčšie úlohy. Nestal 
sa však z neho komerčný 
„poameričtený“ herec. Na špa-
nielsky film nezabudol. 
V roku 2004 ho režisér Ale-
jandro Amenábar obsadil do 
životopisného príbehu o špa-
nielskom spisovateľovi Ramóno-
vi Sampedrovi. Ako mladík po 
skoku do mora ochrnul a viac 
ako tridsať rokov bojuje za 
presadenie vlastnej eutanázie. 
Bojuje so spoločnosťou, rodi-
nou i ženami, ktoré ho milujú. 
Niekoľko pohľadov na kontro-
verznú tému prináša zamys-
lenie aj samotným divákom. 
Film sa vám dostane pod kožu 
a myšlienkami sa k smutnému 
príbehu budete vracať ešte 
veľmi dlho. 
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Klaun v cirkuse

Miloval si britskú 
komediálnu 
skupinu Monty 
Python i seriál 

Fawlty Towers s pythó-
novcom Johnom Cleesom 
v hlavnej úlohe. Dal si sa 
dokopy s istým Sigurjónom 
Kjartassonom, chlapíkom 
tebe navlas podobným: 
bystrým, originálnym, 
kreatívnym, ktorý v škole 
prepadol. Mal si osemnásť, 
keď ste spolu začali vystu-
povať na večierkoch. Robili 
ste stand up komédiu (na 
vysvetlenie: predstavte si 
Lasicu a Satinského a máte 
klasický príklad stand up 
komediantov). Neskôr ste 
pod názvom Tvíhöfði (Dvoj-
hlaví) zabávali poslucháčov 
rannej rozhlasovej show 
a tiež ste spolu vystupovali 
v programe Fóstbræður 
(Bratia Fosterovci). Keď 
Sigurjón nemohol prísť, 
lebo okrem dvojky s tebou 
hral aj s vlastnou kapelou 
Ham, musel si si vystačiť 
sám. Spočiatku si na javisko 
vchádzal spotený od stra-
chu, pomaly si ale nadobú-
dal guráž, brúsil si úspešné 
čísla, prestal si sa toľko 
potiť. So svojím programom 
si precestoval  celý Island. 
Zmysel pre humor (lebo 
ten nás odlišuje od zvierat) 

sú proti akémukoľvek poriadku. 
Práve naopak, presadzujú vzá-
jomnú spoluprácu rovnocenných 
ľudí, avšak priamo, bez rôznych 
sprostredkovateľov a zastupiteľ-
ských orgánov. 
Ako pri punku, tak aj pri anar-
chizme - na Islande s ním bol 
problém. V islandčine sa toto slo-
vo takmer vôbec nevyskytovalo, 
bolo to, ako hľadať ihlu v kope 
sena. A tak si začal trénovať ang-
ličtinu v časopise britských anar-
chistov Black Flag. „Čím viac som 
sa o anarchistoch dozvedal, tým 
pevnejšia bola moja istota, že pat-
rím medzi nich a takým aj osta-
nem. Anarchia bola a je pre mňa 
jediná cesta k beztriednej spoloč-
nosti, solidárnemu spoločenstvu, 
rešpektujúcemu slobodu jednot-
livca, kde si každý môže zariadiť 
svoj život slobodne, bez cudzieho 
predurčenia, pokiaľ tým neobme-
dzuje slobodu iných.“ K anarchiz-
mu si pridal surrealizmus, ktorý 
ťa vždy fascinoval - ako viera vo 
vlastné sny. Tak si to teraz zhrň-
me: na prahu dospelosti si bol 
punker, rebel, anarchista a surrea-
lista. Čoskoro si sa stal aj ženáčom 
a potreboval si platiť účty. Nemal 
si prácu, ani vzdelanie, nemal si 
ani maturitu. Zamestnal si sa ako 
nočný taxikár. Pracoval si ako 
ošetrovateľ na psychiatri i ako 
nekvalifikovaný robotník na stav-
bách... A stal si sa komediantom. 
Teda, pardon, hercom.  

dôsledku nejde o žiadnu katastrofu, 
vďaka nálepke „duševne zaostalý“ 
si si svoje iste užil. V škole i doma. 
Ak ku tomu pridáme tvoju krátku, 
o to záhadnejšiu poznámku, že si 
„ako dieťa roky zažíval domáce 
násilie“, tak to veru na idylické 
detstvo nevyzeralo. Preto si sa 
rozhodol odstrihnúť. Stal sa z teba 
Jón Gnarr. Ten prvý, Jón Gunnar 
Kristinsson, bol malý, retardovaný, 
duševne zaostalý cvok, avšak Jón 
Gnar bol šikovný mladý muž, vždy 
optimisticky naladený, kreatívny, 
odvážny a pozitívny. 

Anarchy & Peace

V trinástich si sa stal pun-
kerom. Avšak začiatkom 
80. rokov byť punkerom 
na Islande znamenalo 

pe skôr ako všeobecný 
zmätok, chaos. Keďže na 
anarchizme si zakladáš 
dodnes, kvôli presnosti si 
zhrňme tento filozofický 
a politický smer do krát-
kej definície: anarchizmus 
presadzuje oslobodenie 
jednotlivca a spoločnosti 
od nátlaku rôznych spo-
ločenských inštitúcií či 
ideológií. Z toho dôvo-
du anarchisti odmietajú 
uznať opodstatnenie štátu. 
Štát podľa nich popiera 
slobodu, zodpovednosť 
a sebarealizáciu človeka, 
ktorý ovládaný „zhora“ 
podlieha konformizmu 
a stádovosti. To však 
neznamená, že anarchisti 

riadnu drinu. Vysielala len jedna 
rozhlasová stanica, samozrejme, 
štátna, z ktorej znela iba klasická 
alebo islandská národná hudba. 
A tak bol islandský punk odká-
zaný na magnetofónové kazety. 
Chvalabohu, že sa občas dalo 
dostať k časopisu Bravo. Raz si 
v ňom natrafil na obrázok Sex 
Pistols a bolo vymaľované. Začal si 
nosiť číro a piercing v nose. Hroz-
ne si sa chcel podobať na hrdzavé-
ho speváka Johnnyho Rottena. Svoj 
obdiv si mu vyjadril nielen vizá-
žou, ale aj zmenou mena. Hovoril 
si si Jónsi Rotten a hral si v skupi-
ne Prechladnuté nosy. S punkom 
kráča ruka v ruke anarchizmus. 
Dnes sa toto slovíčko laicky chá-

KEĎ SA ROZHODOL DOKONČIŤ 
EINSTEINOVO DIELO, MLADÝ MICHIO 
NAVŠTÍVIL MIESTNU KNIŽNICU, 
ABY SI PREČÍTAL VŠETKO DOSTUPNÉ 
O JEDNOTNEJ TEÓRII POĽA. IBAŽE 
NIČ NENAŠIEL.
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magnetickej rezonancie sa 
zmenšia na veľkosť mobilného 
telefónu - vlastniť ich bude 
môcť každý z nás. A keď si 
ublížime, pomoc privolajú 
senzory v našom oblečení. 
Dokonca vraj úplne porazíme 
smrť. Pomocou genetických 
opravných mechanizmov 
sa nám najprv podarí bojo-
vať proti starnutiu tak, že 
zabránime bunkám, aby sa 
opotrebovali. Taktiež budeme 
bez problémov schopní rege-
nerovať celé orgány alebo ich 
nahrádzať „vypestovanými“. 
„Na chemoterapiu sa budeme 
pozerať podobne, ako sa dnes 
pozeráme na liečenie pijavica-
mi z predminulého storočia,“ 
konštatuje Kaku. Mimocho-
dom, rakovinu odhalíme 
skôr, než sa v tele objaví prvý 
tumor a rovnako včasne odha-

sa len zaujímajú o sci-fi, resp. 
sci-fi sami píšu. Kým ich pred-
povede (často až príliš očivid-
ne) čerpajú predovšetkým z 
fantázie, Kakuovým víziám 
predchádza dokonalé obozná-
menie sa s fyzikou na hrane 
technologicky možného.
Ako teda bude vyzerať budúc-
nosť podľa profesora fyziky? 
Prinesie napríklad replikátory 
alebo „zlepovače“ molekúl, 
schopné vytvoriť čokoľvek, 
čo sa nám zachce, podobne 
ako príroda prostredníctvom 
zložitých chemických reakcií v 
konečnom dôsledku premení 
„mäso a zeleninu na bábät-
ko“. Taktiež sa očakáva, že o 
sto rokov bude inteligencia 
všadeprítomná tak, ako v 
súčasnosti elektrina. A takmer 
všetko, čoho sa dotkneme, 
bude pripojené na internet. 

Šošovky s internetom

Po skončení uni-
verzitného štúdia 
jeho hviezda rýchlo 
stúpala. Najprv vo 

vedeckých kruhoch vďaka 
desiatkam prác, zameraných 
na teóriu strún a neskôr na 
hľadanie teórie všetkého. 
V polovici 90. rokov si jeho 
knihu Hyperpriestor (1994) 
všimla aj laická verejnosť. Stal 
sa z nej bestseller. Zakrátko 
sa Kaku stal pevnou súčasťou 
azda všetkých významných 
dokumentárnych programov, 
ktoré sa týkali fyziky alebo 
vesmíru. Okrem toho sa začal 
viac venovať víziám techno-
logického pokroku budúcich 
dekád a stáročí a zaradil sa 
medzi popredných svetových 
vizionárov budúcnosti vedy 
a techniky. Ibaže on nebol ako 
množstvo samozvaných „futu-
ristov“ či „futurológov“, ktorí 

výskumník, viem presne, kde 
začína výskum a kde špekulá-
cie... Potrebujete niekoho, kto 
je odborník v oblasti prelomo-
vých výskumov, aby ste mohli 
bežným ľuďom vysvetliť tieto 
koncepty.“ Za svoje chariz-
matické vystupovanie vďačí 
nielen talentu, ale aj tréningu. 
V čase, keď vyrastal, bojovalo 
sa vo Vietname a  napokon 
musel vstúpiť do armády aj 
on. Vtedy si uvedomil, že 
bežný človek je odkázaný 
na milosť a nemilosť iných 
ľudí. „Ak chcete byť pánom 
svojho osudu, musíte sa stať 
verejným rečníkom,“ hovorí 
a jedným dychom dodáva: 
„Verejnosti nezáleží, či ste iba 
potravou pre delá, alebo nie. 
Ale ak máte doktorát, ak ste 
vedcom a ak viete dobre reč-
niť, ľudia vás budú počúvať. 
Môžete byť pánom svojho 
osudu.“

„Ráno sa prebudíte, nasadí-
te si inteligentné kontaktné 
šošovky... a budete online. 
Informácie, filmy, virtuálna 
realita, bude v nich všetko,“ 
predpovedá japonsko-americ-
ký vedec.

Mikrostroje

Povaha medicíny 
sa bude meniť zo 
snahy zachraňovať 
životy na dosiahnu-

tie dokonalosti,“ vyhlasuje. 
Ľudských chirurgov nahradia 
mikrostroje menšie, ako bodka 
na konci tejto vedy. Prístroje 

líme, ba dokonca vyliečime 
mnohé ďalšie ochorenia vďaka 
toaletám. V budúcnosti budú 
kontrolovať obsah našich 
výlučkov a zisťovať potenci-
álne náznaky ochorení. Tzv. 
DNA čip totiž v záchodoch 
zanalyzuje naše enzýmy, pro-
teíny aj gény.

Vzbura strojov

V súčasnosti máme 
roboty inteligentné 
asi ako šváb,“ hovorí 
a Kaku tým má na 

mysli „lobotomizovaného, 
hlúpeho švába“. O niekoľko 
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Knižné publikácie
t Ďalej ako Einstein (Beyond Einstein, 
1987; česky v roku 2009), spolu s Jenni-
fer Thompsonovou
t Hyperpriestor (Hyperspace, 1994; 
česky v roku 2008)
t Vízie (Visions, 1998)
t Einsteinov vesmír (Einstein‘s Cosmos, 
2004; česky 2005)
t Paralelné svety (Parallel Worlds, 2004; 
česky 2007)
t Fyzika nemožného (Physics of the 
Impossible, originál aj český preklad 
2008)
t Fyzika budúcnosti (Physics of the 
Future, 2011)
t Budúcnosť mysle (The Future of the 
Mind, 2014)  
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desaťročí podľa neho roboty 
dosiahnu inteligenciu potkana 
a neskôr mačky alebo psa. 
A potom opice. „V tom 
momente by sme im mali do 
mozgu vložiť čip, ktorý ich 
vypne, keď sa im zjavia vra-
žedné myšlienky,“ varuje. V 
bode, kedy roboty dosiahnu 
inteligenciu opíc, zjaví sa aj 
ďalší problém. Začne vznikať 
sebauvedomenie a vlastná 
agenda strojov. „Mechanická 
opica sa môže rozhodnúť, že jej 
záujmy sa líšia od tých našich 
a v tom momente sa môže stať 
pre ľudí nebezpečnou.“ A uka-
zuje sa aj iný dôvod na obavu. 
Mnohé veľké technologické 
pokroky má na svedomí armá-
da - či už GPS alebo samotný 
internet - a existuje preto obava 
z robotov špecializovaných na 
lovenie ľudí. Pokiaľ sa takéto 
roboty dostanú do nesprávny 
rúk, alebo sa vymknú spod 
kontroly, hrozí katastrofa.

Božská úroveň

Odmenou za stav, 
že sa nám podarí 
vyhnúť katastrofe, 
bude podľa Kakua 

dosiahnutie takej úrovne 

vyspelosti, akú by sme dnes 
nazvali božskou. Pripomína, 
že naši predkovia spred roku 
1900 sa priemerne nedožívali 
ani päťdesiatky a cestovali 
na vozoch ťahaných koňmi. 
„Pokiaľ by nás títo ľudia 
videli s mobilmi na ušiach, s 
Facebookom na obrazovkách 
a pri cestách lietadlom, pova-
žovali by nás za čarodejníkov,“ 
smeje sa vedec a dodáva, že 
od čarodejníkov nie je ďaleko 
k bohom. Keď nazrieme do 
mytológie, vidíme, že Apolón 

čerpal neobmedzenú silu zo 
Slnka, Zeus sa menil na iné 
bytosti, Venuša mala dokonalé 
telo. „Bohovia dokážu pohy-
bovať objektmi iba silou mysle, 
meniť objekty a mať perfektné 
telá. Naši vnuci budú schopní 
toho istého.“ Umožnia to vraj 
biotechnológie ako genetické 
inžinierstvo. Ale nielen ony. 
„Budeme mať avatarov. Tí 
budú mať všetky schopnosti, 
ktoré sme kedy chceli - budú 

perfektní, nadľudskí, krásni.“ 
A budeme ich môcť poslať na 
reálny či virtuálny výlet naprí-
klad na Mesiac. No zachováme 
si možnosť vypnúť ich a vrátiť 
sa späť do normálneho stavu. 
„Bežný človek nebude nevy-
hnutne chcieť stať sa Super-
manom natrvalo, ale možno sa 
mu zapáči byť Supermanom 
na poobedie,“ vysvetľuje Kaku 
a tvrdí, že aj v ďalekej budúc-
nosti ľuďom dobre padne zájsť 
si na pivo s priateľmi ako bež-
ný človek. 

Návšteva z vesmíru

Budúcnosť však nemá-
me len vo vlastných 
rukách. Do úvahy 
treba brať aj možnú 

existenciu vyspelých mimo-
zemských civilizácií v iných 
končinách Mliečnej cesty. Pre-
to Kaku volá po obozretnosti 
- mali by sme rátať s možnos-
ťou, že raz prídeme do kontak-
tu s civilizáciou, čo bude celé 
milióny rokov pred nami, teda 
na úrovni, pri ktorej sa tech-
nológii otvárajú celkom netu-
šené možnosti. Taktiež varuje 
pred naivnými predstavami 
o prvom kontakte. „Ak nara-

man 11.indd   37man 11.indd   37 30. 10. 2014   10:51:3530. 10. 2014   10:51:35

|   G O L D M A N3 2

MAN
Zuzana Ričányová
foto SITA, Continental film, Bonton film, archív

Bardem je 
herec takého kalibru, ktorý si 
pokojne môže dovoliť vyberať 
filmy. Veď jeho herecký talent 
ocenil aj samotný Al Pacino, 
ktorý mu po zhliadnutí sním-
ky Kým sa zotmie osobne 

verím 
v Al Pacina

ŠPANIEL S FENOMENÁLNYM HERECKÝM NADANÍM, 
KTORÉMU DO NÁRUČIA SPADLO NIELEN MNOHO 

PRESTÍŽNYCH OCENENÍ, ALE AJ VEĽA PRESTÍŽNYCH 
ŽIEN, MÁ POHĽAD, NA KTORÝ EXISTUJE VEĽMI PRESNÝ 
VÝRAZ – UHRANČIVÝ. NEPATRÍ K HERCOM NA KAŽDÉ 

POUŽITIE, VEĽMI DÔMYSELNE SI SVOJE ÚLOHY 
VYBERÁ A NENECHÁ SA STIAHNUŤ DO KOMERČNÝCH 

PRIEMERNÝCH FILMOV. A NIE JE TO LEN PÓZA...

JavierNeverím v Boha,

zatelefonoval a chválou veru 
nešetril. Javier je navyše aj bez-
pochyby šarmantný muž. Ale 
nie tak tuctovo ako napríklad 
Ben Affleck. Má v sebe niečo 
fascinujúce, pútavé, čo drží 
pozornosť aj mužských divá-
kov pri obrazovke, a to aj po 
skončení záverečných titulkov. 
Niečo, čo človeka priklincuje 
k sedadlu v kine. Ako je to 
možné? V každom filme je iný 
a temperamentná španielska 
krv tiež robí svoje. O charizme 

snáď ani netreba hovoriť. Pros-
to je to fešák, ktorého by nejed-
na žena chcela skrývať pod 
posteľou. Napriek tomu, že ho 
nežnejšia polovica populácie 
vníma ako sexsymbol a je tak 
často označovaný aj médiami, 
odmieta túto nálepku. Preto ho 
neuvidíte ako romantického 
hrdinu, ktorého myseľ a život, 
ako aj primitívna zápletka deja, 
sa dá po prvej vete dialógu 
poľahky predvídať. Rovnako si 
ho neužijete ani v drastických 

krvákoch. Sám násilie odsu-
dzuje a nespreneverí sa svojmu 
postoju za žiadnu cenu. Až na 
dve výnimky. V prvom prípa-
de išlo o anglofónny debut a v 
druhej hrajú rolu bratia Coe-
novci, čo vraví samo za seba. 
Ale k tomu sa ešte dostaneme.
 
Malý veľký herec
Narodil sa 3. marca 1969 na 
Kanárskych ostrovoch do 
hereckej rodiny. Starý otec 
Rafael Bardem bol vo svojej 

ére veľmi populárnym hercom, 
strýko Juan Antonio Bardem 
sedí pre zmenu na režisérskej 
stoličke a podotknime, že 
úspešnej, no a Javierova mama 
Pilar je tiež herečkou. 
Práve ona ho brávala už ako 
drobca do zákulisia divadla, 
kde to voňalo líčidlami, sta-
rými kostýmami a umením. 
Jeho prvá herecká skúsenosť 
však nebola na divadelných 

doskách, ale pred kamerou v 
televíznom seriáli El Picaro. 

Mal šesť rokov a celý 
život pred sebou. 
Mohol robiť čokoľ-
vek. Ale herectvo 

bolo súčasťou rodinnej tradície 
a navyše talent, ktorý dostal 
do vienka, mu dláždil tŕnistú 
cestu k úspechu, po ktorej 
kráčali aj jeho starší súrodenci. 
No Javier ich v sláve a úspeš-
nosti predbehol. Nikdy nebolo 
pochýb o tom, že bude hercom. 

Hoci na malú chvíľu 
zaváhal, no umeniu 
vždy ostal verný. 
Pokúsil sa o malú 

odbočku na madridskú Školu 
umení a remesiel s paletou 
a štetcom v ruke. Ale skoro 
pochopil, že ako maliar do 
sveta neprerazí a vrátil sa na 
dosky, ktoré znamenali pre 
neho svet. Presnejšie, pre mla-
dého začínajúce herca pred-
stavovalo celý svet Španielsko, 
ktorého dediny rozveseľoval 
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Vírus v politike

Patrí k vlne Politických amatérov, 
ktorí Prestali kritizovať 

sPoločnosť z Pohodlia svojej 
obývačky a chytili oPraty 

rozhodovania o veciach verejných 
do vlastných rúk. aj keď založenie 
Politickej strany bol z jeho strany 

skôr fór, na ktorý „doPlatil“ 
kreslom Primátora reykjavíku. lady 

GaGa ho nazvala „Primátorom 
islandu“, čo nebol až taký veľký 

brePt vzhľadom na fakt, že v 
reykjavíku žije tretina všetkých 

obyvateľov islandu.

Jón
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sú Islanďania? Aká je ich 
„národná povaha“, čo majú 
spoločné a čím sa odlišujú 
od ostatného sveta? Tak 
predovšetkým: Islanďania 
sú nenapraviteľní optimisti, 
ktorí aj napriek chladnému 
podnebiu a faktu, že im 
hocikedy môže nad hlavou 
vybuchnúť sopka, zostávajú 
permanentne v dobrej nála-
de. S nastávajúcim letom sa 
ich rozjarenosť ešte stupňuje. 
Keď v Reykjavíku teplomer 
vystúpi nad pätnásť stupňov, 
Islanďania sa s úsmevom od 
ucha k uchu „sťažujú“ na 
vlnu horúčav, ktorá zaplavila 
ich mesto. Vtedy plavárne 
praskajú vo švíkoch. Vtedy, 
ale aj inokedy, v lete, v zime, 
kdekoľvek na Islande sa dá 
v pohodlnej vzdialenosti 
nájsť plaváreň. Právo na 
bazén je jedným zo základ-
ných práv každého Islanďan. 
V bazéne, vírivke či saune, 
kde si Islanďania idú potr-
kotať ako my do kaviarne, 
sú všetci nahí. A z hľadiska 
nahoty sú si všetci rovní. 
Ako v saune spoznáš, že ten 
plešatý pánko s plochými 
nohami je prístavný robotník 
a ten robustný maco, zaraste-
ný až po uši, riaditeľ banky? 
Obaja sedia v horúcej vode 
a bavia sa o prichádzajúcom 
lete... Práve plavárne stme-
lili Islanďanov do jedného 
národa. Možno telesná blíz-
kosť v kombinácii s faktom, 
že vzhľadom na relatívne 
skromný počet obyvateľov 
ostrova (320.000) sa kaž-
dý s každým pozná, si na 
Islande aj každý s každým 
tyká. Preto ti budeme tykať 
aj my, Jón Gnarr. Chystáme 
sa rozpovedať tvoj príbeh, 
tak nám to snáď prepáčiš. 
A budeme ťa aj hojne citovať. 

Máme totiž z čoho - tvoja 
knižka „Ako som sa stal 
starostom Reykjavíku 
a chcel zmeniť svet“ vyšla 
aj v slovenčine. Nečudo, 
veď Slováci Islanďanov 
milujú! 

Čudné dieťa
Narodil si sa na predmestí 
Reykjavíku v jednoduchej 
rodine. Tvoja mama pre-
dávala v nemocničnom 
bufete a otec živil rodinu 
ako policajt, ale nebol to 

žiaden akčný hrdina. Pre 
svoju povahu (a hlavne 
názory) začal aj skončil 
ako obyčajný pochôdzkar. 
Otec bol presvedčený 
komunista a pravidelný 
odberateľ Sovietskych 

zvestí, v komore mal zavesený portrét Leo-
nida Brežneva, neskôr súdruha Andropo-
va. Tvoj otec sa v politike cítil ako ryba vo 
vode, v debatách sa nedal zastaviť. Malo 
to na teba nejaký vplyv? Malo - politika je 
odporná záležitosť, usúdil si. Túto tému 
si mal jasnú od chlapčenských liet a nič 
v tvojom živote nenasvedčovalo, že by si 
mal tento názor zmeniť.    
Narodil si sa tak trochu omylom, „na han-
bu svojich rodičov“ (prepáč, ale citujeme 
tvoje vlastné slová) - mama mala 45 a otec 
50 rokov, keď sa „to“ stalo. Ale stalo sa. 
Podrobnosti tej dlhej májovej noci, kedy 
slnko v Reykjavíku takmer nezapadá, 
nechávaš bokom, ale za to, že si vôbec na 
svete, vraj mohla jedna bujará párty, ktorú 
si rodičia zjavne poriadne užili. Na svet si 
prišiel s hrdzavými vlasmi, tie otcove boli 
čierne ako žúžoľ. Nuž čo, vyzeral si podo-
zrivo od narodenia, Jón Gunnar Kristins-
son. Aj s tým tvojím menom nebolo všetko 
s kostolným riadom. Prečo, to vysvetlíme 

o chvíľu... Už ako dieťa si bol 
divoký, žiadna hra sa ti nezdala 
dosť nebezpečná na to, aby si sa 
do nej s vervou nevložil. V škole 
si vyrušoval a provokoval, pís-
menká sa ti nie a nie poddať, 
gramatika bola pre teba španiel-
ska dedina. (Určite ale oceníš, 
keď na tomto mieste zdôrazníme, 
že si veľa a rád čítal). Označili ťa 
za nezvládnuteľné dieťa - a teraz 
už ide všetka sranda bokom - 
ba dokonca za dieťa „duševne 
zaostalé“, a tak ťa zverili do 
odborných rúk detských psy-
chiatrov. Tvoja diagnóza znela: 
ADHD syndróm. Kedysi sa mu 
tiež hovorilo ľahká mozgová 
dysfunkcia. Na vysvetlenie: ide 
o poruchu pozornosti s hyper-
aktivitou, ktorá sa týka najmä 
detí v školskom veku (postihuje 
3 - 7 % detí). Hoci v konečnom 
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