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(27.03.2013; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu; 14.10; 3 min.; HARAJ Igor)
Igor HARAJ, moderátor: "O štrnástej hodine, desiatej minúte počúvate Rádio Regina. Vašo PATEJDL znel,
Umenie žiť a našťastie dnes už žijeme v dobách, kedy nemusíme svoje umenie žiť presadzovať zbraňami tak,
ako to bolo v stredoveku. Stredovek nespomínam len tak náhodou. Dnes sa uskutoční v Centre
vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste v Bratislave celkom zaujímavá prednáška. Viac o nej vie
Zuzana HAJDU. Dobrý deň."
Z. HAJDU, telefonát: "Dobrý deň želám."
I. HARAJ:
"Takže budú na Lamačskej ceste rinčať zbrane?"
Z. HAJDU: "No, musím vás sklamať. Dúfam, že nebudú rinčať zbrane, ale pevne verím, že bude znieť lahodný
cvengot dobových zbraní. Lebo ako ste správne poznamenali, presunieme sa do stredoveku a stredovek bol
časom, teda obdobím, veľkých mocenských bojov, kedy sa viedli kruté vojny o územia a panovnícke koruny a
ako pripomienka na tieto časy dávno minulé nám ostali mnohé historické artefakty a medzi tie najzaujímavejšie
práve patria zbrane. Takže je to o zbraniach."
I. HARAJ: "Kto bude mať prednášku?"
Z. HAJDU: "Prednášku bude mať profesor Alexander RUTTKAY z Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Nitre a je to popredný európsky bádateľ a významný slovenský odborník na najstaršie dejiny
Slovenska a na základe jeho vlastných unikátnych archeologických nálezov sa dozvieme vlastne o vývoji
útočných zbraní, obrannej výzbroje, bojového odevu či napríklad jazdeckého výstroja."
I. HARAJ: "Ešte pripomeňte našim poslucháčom, kedy sa akcia začína a kam môžu prísť, ak by mali záujem o
túto problematiku."
Z. HAJDU: "Áno, nech sa páči, všetkých návštevníkov a záujemcov pozývam teda na Lamačskú cestu, na
Patrónku, tam je budova Centra vedecko-technických informácií a tam o sedemnástej hodine začne vedecká
kaviareň pod názvom Veda v centre s profesorom Alexandrom RUTTKAYOM."
I. HARAJ:
"Túto akciu moderujete aj vy, takže želám vám, nech sa vydarí. Majte sa pekne, všetko dobré."
Z. HAJDU: "Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, dopočutia."
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