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Recept

Pissaladiére, francúzsky ci-
buľový koláč 

Potrebujeme:
15 g  droždie
250 g  polohrubá múka
1/2  KL soľ
3 PL  olivový olej
40 g  maslo
1500 g  cibuľa
tymián, olivový olej, sarde-
ly, olivy

Postup: 
Cesto: Droždie vymiešame  
v 125 ml vlažnej vody a ne-
cháme na teplom mieste vy-
kysnúť asi 10 minút. Do veľkej 
misy preosejeme múku, pridá-
me soľ, olivový olej a kvások  
a miešame, kým sa cesto ne-
spojí a nedá sa z neho urobiť 
guľa. Preložíme ho na pomú-
čenú dosku a miesime ruka-
mi. V prípade potreby pridáme 
múku alebo niekoľko kvapiek 
teplej vody. Keď ho stlačíme 
prstom, musí byť pružné a vrá-
tiť sa do pôvodného tvaru.
Veľkú misu vymastíme olivo-
vým olejom. Cestom v tvare 
gule prejdeme po olejovej plo-
che, aby sa pomastilo. Nožom 
urobíme na vrchu kríž, prikry-
jeme ho utierkou a necháme 
1 až 1,5 hodiny kysnúť, až sa 
zdvojnásobí jeho objem.
Cesto znova premiesime, nie-
koľkokrát udrieme doň päsťou, 
aby vyšiel von vzduch a zľahka 
niekoľko minút miesime.

Koláč 
Zmiešame maslo a olivový 
olej, pridáme cibuľu a 1 PL ty-
miánu. Prikryjeme pokrievkou, 
občas premiešame a dusíme 
asi 45 minút na slabom plame-
ni, až kým cibuľa zmäkne, ale 
nezhnedne. Osolíme, okorení-
me a necháme vychladnúť. 
Rúru zohrejeme na 200 °C. 
Cesto vyvaľkáme na veľ 
kosť plechu. Plech naoleju-
jeme, preložíme naň cesto a 
posypeme cibuľou. Na cibuľu 
uložíme do mriežky sardely, do 
kosoštvorcov položíme olivy a 
pečieme asi 20 minút, kým tro-
chu nezhnedne. Posypeme ho 
1 PL tymianu a pokrájame na 
štvorce. Podávame teplý.

Dnes vám varí 
Mária Sopúšková  

Fotograf Ladislav Čierny prednášal o svojej originálnej technike

Michal Filek
Snímka z archívu Ladislava Čierneho

Prednáška bola zameraná 
na prierez jeho viac ako 
40-ročnej tvorby, najmä  

z obdobia rokov 2000 - 2010, 
kedy sa autor venoval u nás i 
vo svete ojedinelému spôso-
bu tvorby tzv. cyber – fotografii.  
Technika je založená na dosiah-
nutí umeleckého účinku mani-
puláciou s fotografickým obra-
zom. Takáto umelecká tvorba 
vyžaduje fantáziu a skúsenos-
ti s fotografickou kompozíciou. 

Okrem toho sú kladené vysoké 
nároky aj na technické vybave-
nie. 
Snahou autora je sprostredko-
vať svoje dielo tak, aby divák mal 
dostatok priestoru na uplatne-
nie vlastnej fantázie pri obrazo-
vom vnímaní diela. „Znamená 
to využitie abstrakcie a mani-
pulácie s obrazom už v procese 
tvorby tak, aby pri opakovanom 
vzhliadnutí divák vždy nachá-
dzal nové obrazové vnemy. Dô-
raz kladiem na príbeh fotografie, 
pretože za každou sa skrýva pú-
tavý príbeh, uviedol počas pred-
nášky Ladislav Čierny. 

V súčasnosti dokončuje cyklus 
figurálnej fotografie, ktorý pred-
staví verejnosti na autorskej  
výstave. Prekvapením pre ve-
rejnosť bude údajne kniha, ale-
bo učebnica,  v ktorej chce zve-
rejniť svoje doposiaľ utajované  
postupy s množstvom ilustrácií.
Ladislav Čierny v prezentova-
nom období vystavoval svo-
je diela doma aj v zahraničí.  
V roku 2011 mal dve samostat-
né autorské výstavy, a to v expo-
zíciách múzea na hrade Streč-
no a v Čičmanoch. Prvá výstava 
bola zameraná na jeho obľúbe-
nú tému, a to Benátky a masky. 

Druhá veľká téma autora je fol-
klór a čičmanská architektúra. 
Fotograf bol niekoľko rokov čle-

nom fotoklubu Obzor v Žiline, 
kde svoje práce prezentoval na 
kolektívnych výstavách AMFO. 

Jeho práce bolo možné vidieť v 
Makovického dome v Žiline, Slo-
venskom národnom múzeu a vo 
foajé ŽSK. Ako člen prestížneho 
združenia Lux kolégium vysta-
voval v Bratislave a v Českej re-
publike. 
Autor sa svojou tvorbou zapo-
jil do známeho podujatia fa-
šiangového karnevalu Slova-
kia. Jeho veľkoplošné fotografie 
nechýbali na javisku na Marián-
skom námestí, medzi laubňami 
a v Považskom múzeu v Budatí-
ne. Žilinský samosprávny kraj a 
Mesto Žilina vydali pri tejto prí-
ležitosti pohľadnice s tvorbou 
Ladislava Čierneho. 
Jeho fotografie je možné vidieť v 
Dome kultúry v Žiline - Závodie, 
kde sa nachádza trvalá expozícia 
autora. <

Známy Žilinský podnikateľ a vášnivý fotograf Ladislav Čierny predstavil 
v pondelok 14. mája na svojej prednáške v Rotary Clube Žilina svoju 
tvorbu členom klubu a zahraničným študentom, najmä z USA.

Veronika Cvinčeková
Snímky archív

Mária Sopúšková (28), Žilina/
Nice
Mária žije v známom prímor-
skom letovisku Nice. Doma sa 
však stále cíti viac na Slovensku 
ako vo Francúzsku! 
Od Azúrového pobrežia pochá-
dza Máriin priateľ. Prvý pokus  
o zblíženie sa s krajinou galské-
ho kohúta prišiel už v roku 2008, 
ale celkom nevyšiel. „Pre povest-
nú francúzsku byrokraciu a nut-
nosť mať pracovné povolenie 
to nebolo ľahké. Situácia sa na-
šťastie medzičasom zmenila a už 
má aj našinec šancu zohnať si tu 
prácu,“ hovorí Žilinčanka. 

Vtipní sťažovatelia
Aj keď nerada škatuľkuje, pár 
„škatuliek“ je vraj pre Francú-
zov  zjavných. „Aj sami prizná-
vajú, že sa veľmi radi sťažujú. Idú 
do ulíc kvôli každej maličkosti. 
Čo je horšie, stretla som sa s prí-
padmi, keď zamestnanci ani ne-
vedeli, prečo štrajkujú,“ opisuje 
Mária. Trpí tým vraj ekonomika 
i povesť Francúzska. „En Gréve“, 
teda štrajk, je výraz, ktorý cu-
dzinci poznajú hneď po „Bonjo-
ur“ a „Merci“.
Francúzi vraj majú radi tradič-
né hodnoty. „Niežeby napríklad 
kupovali viac francúzskych vý-
robkov, ale každý čínsky patrične 
ohundrú. Povedala by som, ze do 
istej miery žijú stále minulosťou. 
Slovensko sa mi zdá byť v mno-
hých ohľadoch modernejšie, 
pretože lepšie prijímame zme-
ny,“ hodnotí Mária. 
Do tretice pridáva pozitívnu 
„škatuľku“. „Francúzi sú veľmi 
otvorení, nemajú problém dať 
sa s vami do reči len tak na uli-
ci. Občas sa mi zdá, ze potrebujú 
mať vtipný komentár na všetko, 
v každom prípade si radi strieľajú 
aj sami zo seba a neberú sa príliš 
vážne,“ podotýka.

Majú blízko k športu
Mária v súčasnosti študuje MBA 
na Université de Nice-Sophia 
Antipolis a zároveň je na stáži 
v Monaku v spoločnosti, ktorá 
organizuje športové podujatia, 
predovšetkým triatlony, bežec-
ké a cyklistické preteky. „Táto 
spoločnosť kladie dôraz na to, 
aby ich podujatia mali minimál-
ny negatívny dopad na životné 
prostredie a tak sa vlastne začala 
moja spolupráca s nimi – stážou 
pre udržateľný rozvoj. Momen-
tálne mám okrem eko-záleži-
tostí na starosti komunikáciu so 
športovcami,“ vysvetľuje náplň 
svojej práce. Aj keď má sama k 
športu ďaleko, stáž jej dáva veľa. 
„Teším sa hlavne z možnos-
ti cestovať, spoznala som mno-
ho nových miest. Z európskych 
podujatí sú pre slovenských 
priaznivcov triatlonu najbliž-
šie preteky v Splite a rakúskom 
Salzkammergute. Slovensko? 
Možno raz...,“ zamýšľa sa. 

Krásne, no draho
Napriek tomu, ze väčšinu času 
trávi v Nice a Monaku, jej naj-
obľúbenejšie miesto je dedin-
ka medzi nimi - Villefranche sur 
Mer. „Príjemná piesková pláž, 
pôvabné uličky, pevnosť s mú-
zeami, palacinky v prístave... 
Vrelo odporúčam všetkým náv-
števníkom oblasti. Samotné Nice 
má ľahko dostupné letisko, pláž 
priamo v meste, múzeá a kultúr-
ne pamiatky a mnoho krásnych 
miest v okolí – Monako, Can-
nes, Antibes alebo dedinky Eze 
či Grasse, ktorá mnohým evoku-
je slávny román Parfum-príbeh 
vraha,“ hovorí. Mária dáva po-
tenciálnym dovolenkárom i uži-
točný tip. „Aj keď vlak môže byť 
rýchlejší a pohodlnejší, autobus 
vás dovezie do každého z meste-
čiek z Nice len za 1 euro!“
Francúzska riviéra sa považuje 
za luxusné letovisko. Mária by 
rada konštatovala, že to tak nie 
je, ale ceny sú tu naozaj vyso-

ké. „Kým oblečenie, kozmetika 
a elektronika sú porovnateľné so 
Slovenskom, za služby si človek 
pekne zaplatí. Večera v reštaurá-
cii pre dvoch môže vyjsť 50 eur, 
bez toho, aby ste si objednali ka-
viár a šampanské,“ uzatvára.

Daniela Martinčeková (23), 
Žilina/Dubrovník
Prvý deň po príchode bežala na 
kraj útesu a tešila sa z pohľa-
du na more. Aj keď bol február, 
chladno a fúkal silný vietor. 
Dubrovník na Danielu urobil ob-
rovský dojem. „Historické Staré 
mesto je nádherné. Úzke ulič-
ky, fontány, kostoly, katedrály 
a krásna hlavná pasáž Stradun. 
Každý z nás ho miluje,“ hovorí 
študentka masmediálnej komu-
nikácie. 
Ľudia tu žijú pokojným usmieva-
vým životom, „kašlú“ na predpi-
sy a nerobia si z vecí ťažkú hla-
vu. „Ja žijem na internáte, kde je 
veľa dievčat z Chorvátska, ale aj 
Bosny, Čiernej Hory či Kosova. 
Sú veľmi priateľské, stále sa sme-
jú a ich náturu si uvedomujem 
hlavne vtedy, keď sedíme večer 
na dvore pri knihách a ony začnú 
spievať z plného hrdla. Nie jeden 
večer, ale každý,“ smeje sa. 
Ako sa tu zabývala, zistila i to, 
že Dubrovčanov nemá zvy-
šok Chorvátov v láske. „Sú vraj 
chladnejší a uzavretejší. Žije tu 
totiž veľa bohatých ľudí,“ vysvet-
ľuje Daniela. Ubytovanie, dopra-
va a náklady na život sú tu nao-
zaj vysoké, no ako študentka má 
výhody. Napríklad stravovanie 
 v školskej menze.

Chobotnice nemusí, burek áno 
Keď je pekne, vezme knihy a ide 
sa učiť na pláž, aj keď pre miest-
nych je vraj ešte zima, hoci tep-
lomer ukazuje 28°C. 
Zahraničným študentom impo-
nujú najmä Chorvátky, ktoré sú 
pekné, štíhle a s dlhými noha-
mi. „Keďže tu je trend nosiť krát-
ke sukne a podpätky, chlapcom 

sa tu veľmi páči,“ prezrádza so 
smiechom Daniela. Španielom 
vraj menej chutí jedlo, preto-
že je mastnejšie než sú zvyknu-
tí. Rakúšania si zas pochvaľujú 
chorvátsku mentalitu, pretože 
je pre nich skvelé na chvíľu žiť 
 v krajine bez pravidiel.
Daniela vraj neholduje morským 
príšerkám, ktoré sú pre chorvát-
sku gastronómiu typické. S ob-
ľubou si však spomína na burek, 
chutné cesto s tvarohom, ktoré 
zaženie hlad i na pol dňa. 
Študentka sa vracia domov kon-
com júna. Chorvátsko jej bude 
chýbať. „Musím sa priznať, že 
som ho brala len ako krajinu, kde 
Slováci často chodia na dovolen-
ky. Teraz však viem, že je to kraj 
s krásnou prírodou, nádherný-
mi ostrovmi, útesmi a zátokami. 
Budú mi chýbať moji priatelia, 
hučanie mora a skaly, na ktorých 
sme strávili toľko pekných chvíľ, 
keď sme sa učili alebo len tak od-
dychovali,“ zveruje sa. Určite sa 
sem bude vracať a zdokonaľovať 
sa „hrvatski“, keďže už o necelý 
mesiac dostane certifikát začia-
točníka.

Michal Miguel Kučerik (22), 
Žilina/Valencia
Deň, keď vstúpil na španielsku 
pôdu, mu zmenil život.
Žilinčan Michal Kučerik študu-
je elektronický obchod a  ma-
nažment na Žilinskej univerzi-
te a na celé dva semestre odišiel 
študovať na Universita politec-
nica de Valencia, Fakultu teleko-
munikácií. „Úroveň univerzít je 
tu vraj ďaleko vyššia a štúdium 
ťažšie. Vo  Valencii, treťom naj-
väčšom meste krajiny so štyr-
mi univerzitami, je od začiatku 
septembra. „Projekt Erasmus je 
úžasný, lebo umožní študentom 
naučiť sa nový jazyk, zdokona-
liť sa v tom, čo už vedeli, stretnú 
ľudí z celého sveta a zdieľajú ich 
názory. Za seba môžem pove-
dať, že som získal nad mnohý-
mi vecami nadhľad,“ pochvaľu-

je si študijný pobyt Michal, ktorý 
Španielsko miluje najmä pre klí-
mu, jazyk a „snedé“ krásky .

Mekka futbalu
Španieli sú milí, srdeční a radi 
pomôžu. Ich jediným problé-
mom je len lenivosť. „Páči sa mi 
ale ich prístup „tranquilo“. Všet-
ko väčšinou riešia s  pokojom 
a bez stresu,“ hovorí Michal. 
V jeho prechodnom bydlisku 
sídli jeden z najlepších futbalo-
vých klubov Španielska - FC Va-
lencia. Pre futbalového nadšen-
ca nemôže byť nič lepšie. „Na 
zápase Valencie som bol trikrát, 
raz to bola Liga majstrov pro-
ti FC Chelsea a dvakrát som bol 
na lige,“ hovorí fanúšik Chelsea. 
Keďže strávil krásnych desať me-
siacov vo Valencii, fandí i miest-
nemu klubu a pýši sa ich oficiál-
nym dresom. Raz sa mu dokonca 
podarilo navštíviť zápas FC Le-
vante a slávnej FC Barcelony.

Nekúpe sa iba v sezóne
Pre španielsku kuchyňu je vraj 
najtypickejšia paella - ryža na 
mnoho spôsobov,  kuracia, 
s morskými plodmi či zelenino-
vá. Jedia tu veľa ovocia a zeleni-
ny, rýb a plodov mora. No a po 
dobrom jedle si Španieli radi do-
prajú siestu... „Ja väčšinou nie, 
pretože čas sa kráti a  ja som 
tu neprišiel spať,“ podotýka so 
smiechom Michal. Často si užíva 
pláž, ak má čas. Plážový volejbal 
a futbal, a, samozrejme, more. 
Kúpacia sezóna tu vraj začala len 
pred dvoma týždňami, no on sa 
neváhal vykúpať už na Silvestra! 
Michal opúšťa Valenciu koncom 
júna. Nechá tu po sebe mnoho 
kamarátov, za ktorými mu bude 
smutno, verí však, že sa čosko-
ro vráti. „Našiel som si tu popri 
škole prácu, na tunajší život to 
ale nestačilo, nakoľko  nebola 
na plný úväzok. Zdokonaľujem 
sa však v španielčine a ak si náj-
dem inú prácu, leto strávim tu,“ 
dodáva na záver. <

Žilinčania, ktorí okúsili svet

Ladislav Čierny pri úprave fotky.

Mária Sopúšková - Nice. Daniela Martinčeková - Dubrovník. Michal Miguel Kučerik - Valencia.


