
ROZHOVOR S MILIÓNTYM DIVÁKOM  PROJEKTU 100, JURAJOM KUBICOM 
Z BRATISLAVY,  KTORÉHO SME VYSPOVEDALI PO PROJEKCII FILMU DOBRÉ 
SRDCE (r. D. KÁRÍ)  

___________________________________________________________________ 

 

Ako ste zareagovali na informáciu, že ste sa stali milióntym divákom prehliadky 
Projekt 100? Už ste v minulosti vyhrali nejakú podobnú cenu? 

Teším sa na každú príležitosť, kde je aspoň malá šanca niečo vyhrať, pretože – 
poviem to otvorene – teším sa z každého, aj malého darčeka. A toto nebola nejaká 
drobnosť. Milión divákov Projektu 100 sa zbieral 17 rokov a na konci tejto histórie 
sedím v hľadisku s výherným lístkom. Nemôžem prehliadnuť ani štedré ocenenie 
spojené s výhrou. 

Chodíte často do kina? Ste fanúšik dobrého filmu? Alebo ste len príležitostný 
divák? Akú kinematografiu máte rád, resp. aké filmy, od akých tvorcov? Máte 
konkrétne obľúbené tituly a obľúbených režisérov? 

Filmové remeslo si veľmi vážim, lebo dobrý film musí skĺbiť mnoho profesií, z ktorých 
každá vyžaduje profesionála. Do kina preto chodím rád, hoci nie často. 
V multiplexoch ponúkajú filmy, ktoré ma málokedy oslovia. Ako príležitostný divák, 
ktorý po práci zájde do kina s priateľmi raz za pár týždňov, nie som znalec rôznych 
filmových škôl či hnutí. Mám však rád severské filmy s ich striedmym humorom 
(napríklad Kurz negatívneho myslenia od Bårda Breiena). Niektoré filmy sú pre mňa 
trvalou záhadou, takže sa k nim vraciam a snažím sa odhaliť ich viaceré roviny 
(napríklad film Rukopis zo Saragosy od Wojciecha Hasa). 

Ako vnímate prehliadku Projekt 100? Poznáte ju aj z minulých ročníkov? V čom 
je pre Vás zaujímavá? 

Aktivity Projektu 100 registrujem už mnoho rokov. Ak je nejaký film zaradený do 
Projektu 100, považujem to za punc kvality a isté odporúčanie, že tento film sa oplatí 
zhliadnuť. Myslím si, že pôvodný zámer tvorcov projektu sa postupne rozrástol 
a dnes je to akýsi zabehnutý mechanizmus, ako vyberať a najmä distribuovať dobré 
filmy do filmových klubov v Česku aj na Slovensku. Mám tú výhodu, že v Bratislave je 
viacero filmových klubov, ktoré sú relatívne dobre zásobované novými aj výberovými 
staršími titulmi, ale pre menšie kluby a divákov v menších mestách je Projekt 100 
nesmierne užitočný. 



Ktorý film z prehliadky Projekt 100 Vám priniesol titul miliónteho diváka 
a prečo ste sa práve naň vybrali? 

Titul miliónteho diváka ma zastihol na filme Dobré srdce od Dagura Káriho, pričom o 
tomto filme som vopred vedel veľmi málo. Do kina som šiel s priateľmi a zavolal som 
aj môjho kamaráta, ktorý prišiel až z Prahy. Lístky sme kúpili naraz a až tesne pred 
vyhlásením čísla výherného lístka sme si ich rozdali, aby sme sa potom 
nedohadovali o tom, kto z nás je výherca. 

Ako sa Vám páči v Kine Lumière, v ktorom bol vyhlásený miliónty divák? 

Kino Lumière je veľmi príjemný priestor na výbornom mieste v centre mesta. Som 
rád, že Slovenský filmový ústav sa podujal prevádzkovať filmový klub a aj touto 
cestou plní svoju verejnú službu. Všimol som si, že personál kina tu pracuje 
s nadšením a majú radi návštevníkov. Dúfam, že keď budem kino navštevovať 
častejšie, skamarátim sa s nimi. 

Zhovárala sa Simona Nôtová, v Bratislave, 12. 11. 2011 

 

Juraj Kubica je vyštudovaný elektrotechnik, pracuje ako výskumník na Slovenskej 
technickej univerzite, kde sa venuje využitiu obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň 
pracuje v Slovenskom národnom múzeu ako popularizátor astronómie. Príležitostne 
prekladá knihy z angličtiny, najmä detskú edíciu Príšerná veda. 

 


