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SERIÁL Neznáme momenty známych ľudí
Stretli sme sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Prišiel s dvoma veľkými igelitkami a keď z
jednej z nich vyťahoval parochňu a fúzy, z druhej plášť so žabím slizom, ľudia spozorneli. Jednému
pánovi to nedalo a spýtal sa: ,,Bude predstavenie?" Vtedy som si povedala: ,,Majster ,,N" alias JOZEF
NODŽÁK stále žije, i keď sa z televíznej obrazovky vytratil už dávno...
Jozef Nodžák, stvoriteľ populárnej televíznej postavičky svojrázneho fyzika Majstra ,,N", za ktorého
ho ocenili až štyrmi soškami OTO, nepatrí medzi typických dôchodcov. Keďže je stále plný energie a
nápadov, môžete ho stretnúť ešte aj dnes na akciách a podujatiach po celom Slovensku, kde rozdáva
radosť najmä deťom, ktoré mu nejeden raz poďakovali za krásne detstvo. Nedávno sa vrátil z Tatier,
kde vystupoval v programe Medvedie dni, už osemnásť rokov robí s Petrom Hečkom charitatívny
program Rozprávka Vianoc, v lete Najkrajší dar je pieseň. Nevynechá ani nemocnice, detské domovy
a iné zariadenia. Všade ho poznajú, všade prijímajú s otvorenou náručou. ,,Zamrzelo ma, keď o mne
nedávno napísali, že nemám z čoho žiť a žijem opustený v petržalskej garsónke. Nie je to pravda.
Mám prácu, veľa priateľov, s ktorými sa stretávam," povedal hneď na začiatku nášho stretnutia čestný
nositeľ ocenenia Osobnosť Petržalky. Keďže si svoju vlastnú rodinu nezaložil, celý svoj život sa
rozdáva pre druhých. ,,Cítil som, že by to asi nebolo dobre. Vždy som mal túlavé topánky, vždy som
utekal z domu, nevydržal som na jednom mieste. Mám rád slobodu - behať, lietať. No povedzte, kto by
to so mnou vydržal?"
BABKA A GRETA GARBO
Narodil sa na Orave, na Jozefa, kam sa prisťahovala jeho stará mama z Ameriky po smrti manžela
aj s jeho mamičkou, ktorá sa už narodila za morom - v Chicagu. ,,Stará mama bola Poľka, ktorá sa
vysťahovala z Poľska do Ameriky a keď sa odtiaľ po rokoch vybrali aj s mamičkou na cestu po
Európe, prechádzali oravským krajom, ktorý si zamilovali. V Amerike všetko predali a usadili sa v obci
Slanica, ktorú v roku1953 zatopili kvôli Oravskej priehrade, preto zvyknem hovorievať, že som sa
narodil vlastne pod vodou," poodhalí mi svoj pôvod človek, s ktorým sme roky v rozhlase pripravovali
reláciu, kde vtipne odpovedal na zvedavé otázky detských poslucháčov. Keď sa ho pýtam, ako to, že
sa mi s tým nikdy nepriznal, povie mi: ,,Za bývalého režimu som sa tým chváliť nemohol, neskôr som
nechcel na seba pútať pozornosť," a pridá ďalšiu, doslova bulvárnu pikošku: ,,Stará mama sa
napríklad kamarátila so slávnou herečkou Gretou Garbo. Pamätám si, že sme doma na Orave mali aj
jedálny lístok z Titanicu. Neviem, či sa tam spolu chceli vybrať a pred cestou im poslali menu, no
napokon z toho zišlo... Ako deti sme ho však dočmárali a vyhodili. Dnes by som zaň nemal garsónku,
ale vilu..." Jozef Nodžák však nikdy ,,netrel biedu". Matka sa síce zaľúbila do obyčajného oravského
mládenca, no z Ameriky si priniesli peniaze a boli veľmi bohatí. V obci Slanica, kde sa narodil aj Anton
Bernolák, bývali vo veľkom dome s hospodárstvom a služobníctvom, patrila im aj krčma, obchod,
pekáreň, hostinec, no keď prišlo znárodnenie, všetko im zobrali a aby toho nebolo málo, prišla mena
peňazí. ,,Všetkým menili 1:5, no boháčom 1:50. Mamička však bola taká jemná, éterická bytosť,
nebola zvyknutá na tvrdú oravskú prírodu a tunajšie pomery. Zomrela veľmi mladá - mala len 39 rokov
a otec zostal s troma deťmi. Ja som bol najmladší a dve staršie sestry sa potom o mňa starali." Jozef
Nodžák má teda právo nadávať, ako sa k jeho rodine zachovali, ale on život berie s pokorou. Je tiež
zaujímavé, že ako polovičný Američan nebol nikdy v krajine svojich predkov. ,,Neťahá ma to tam,
najmä v tejto dobe," hovorí úprimne človek, ktorý precestoval s televíziou v rámci relácie IQ kus sveta.
Stretol sa s mnohými zaujímavými ľuďmi, napríklad aj s Billom Gatesom, ktorý mu nielen poskytol
rozhovor, ale ho ešte aj obdaroval...
AKO SA ZRODIL, MAJSTER ,,N"
V televízii robil chemické pokusy, a tak si veľa ľudí myslelo, že je vyštudovaný prírodovedec, no v
skutočnosti absolvoval slovenčinu na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a nemčinu v Halle.
,,Počas štúdia v Nemecku som vyhral spolu s vnučkou prezidenta Svobodu súťaž britskej BBC. Za
odmenu nás pozvali do Anglicka, kde sme si mohli vybrať, koho chceme vidieť, s akou známou
osobnosťou sa chceme stretnúť. Tak sme sa stali spoluúčastníkmi audiencie u jej veličenstva,
kráľovnej Alžbety," pochváli sa. Po skončení školy sa prihlásil na viaceré konkurzy. Vyhral ho v
televízii na miesto redaktora a prakticky celý život pracoval v detskej redakcii, rok aj vo funkcii
šéfredaktora. Podieľal sa na viacerých reláciách - napríklad Dokáž, čo vieš, UFO, IQ, s už nebohými
hercami -- Jozefom Bednárikom, Mariánom Zednikovičom, Jozefom Dóczym a Boženou Slabejovou
robil Detektíva Karola. ,,Bola to veľmi sledovaná a obľúbená relácia. Predstavte si, že nedávno, po
rokoch sa ma po jednom vystúpení spýtala jedna babička: ,A našla tá teta Straková ten zlatý prsteň?'

No musel som dobre loviť v pamäti, aby som pochopil, na čo sa ma vlastne pýta," spomína Jozef
Nodžák, ktorý sa ako Majster ,,N" prvýkrát objavil v relácii Crncrn. Moderovala ju aj súčasná
moderátorka televízie Markíza Kveta Horváthová. Tam mal dvanásť rokov naživo svoju pravidelnú
rubriku s pokusmi, potom fungovala samostatne. Keď rozpustili detskú redakciu v Slovenskej televízii,
išiel do predčasného dôchodku. Približne rok ešte robil svoju reláciu, no potom opustil pracovisko, kde
pôsobil celý svoj život. Nesťažoval si však. Ak by sa mal vraj znova narodiť, vybral by si rovnakú
cestu. Jediné, čo mu je ľúto, že sa nenaučil viac cudzích jazykov a hrať na nejakom hudobnom
nástroji. Na rodnej Orave, kde ho korunovali za kráľa detí, žije ešte jedna jeho sestra, má tam kopu
neterí a synovcov, no nad odchodom z Bratislavy nerozmýšľa. ,,Nenudím sa. Ak nevystupujem,
pozerám televíziu a čítam. Niet vari knižky, ktorú som neprečítal. Počítač však odmietam - som asi
jediný v Európskej únii, ktorý s ním nepracuje," hovorí známy zabávač, ktorý má rád aj prírodné vedy
a nápady do svojho programu, s ktorým putuje po Slovensku, zbiera okolo seba, rovnako ako vtipy,
ktoré doslova chrlí a na počkanie. Niekedy nerozoznáte, čo myslí v skutočnosti, čo žartom... Je
komunikatívny, pristavuje sa pri ľuďoch, oni pri ňom, deti mu veria na sto percent. ,,Nedávno mi
napísala jedna pani, že dcérka jej nechce jesť, aby som jej poslal svoju fotografiu. Odpísal som jej:
Milá pani, lepšie varte!" pridal jednu zo svojich vtipných príhod, len neviem, či to nebol jeden z vtipov
Majstra ,,N", ktorými ma zahrnul počas nášho stretnutia. V každom prípade sú vždy zo života, lebo
Majster ,,N" má vždy oči aj uši otvorené... Kiežby sme všetci v jeho veku boli takí optimistickí a plní
elánu. A na záver dobrá rada: Ak budete mať zlú náladu, želajte si stretnúť Majstra ,,N"...
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Jozef Nodžák (vpravo) mal odjakživa zmysel pre humor...
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Medzi vojakmi, ktorí pôsobili v Afganistane

