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Milí moji spolutrpitelia! 

A je to tu, nový školský rok. Čas, 

kedy sme sa opäť vrátili do škol-

ských lavíc,  obnovil našu dennoden-

nú rutinu. Ranné vstávanie 

a stereotyp pracovného týždňa ne-

jednému z nás robí nepekné vrásky 

na našich „top tváričkách“. Neúpros-

ný čas vymenil prázdninové leňoše-

nie za prebdené noci nad knihami. 

Určite nie je nikto z nás nadšený, ale 

povedzme si pravdu. Čo by sme si 

počali bez našej (ne)milovanej ško-

ly? Časom by sa nám to 

„ničnerobenie“ znechutilo a začalo 

by sa nám cnieť za spolužiakmi či 

triednou profesorkou alebo profeso-

rom. 

Je tu realita! Strach z písomiek 

a zúfalé úsmevy na profesoroch pri 

odpovedi nás vedia postaviť do po-

zoru. Niekedy je to ťažké a niekedy 

úplne naopak. Ale o tom tá naša 

„krásna školička“ je. Preto sa všetky 

naše múdre hlavičky dali dokopy 

a pre spestrenie školského, nudného, 

akčného, ťažkého života vám podá-

vame do ruky tento „SUPR-ČUPR“ 

časopis. Takže sa láskavo unúvajte 

prelistovať tieto stránky. Verím, že 

každý si príde na svoje a nejednému 

z vás vyčaríme úsmev na tváričke. 

Čakajú vás samé prekvapenia, noví 

ľudia, či nové nápady... 

Preto neváhajte a hor sa do toho 

a spestrite si svoj vlastný „RAJ“ aj 

tým, že sa stanete jeho spolutvorca-

mi. Veď kreativite a dobrým nápa-

dom dávame v našom „časáku“ zele-

nú. Tak hor sa do toho! 

Autor: Pattie 

Editoriál 
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Na slovíčko, milé vedenie! :) 

Naposledy sme si s RAJ-om  po-

svietili do riaditeľne pred  krás-

nym 100-tým výročím našej ško-

ly. Oslavy tohto významného ju-

bilea máme za sebou  dúfajúc,  že 

do nového storočia existencie 

nášho gymnázia  sme vykročili 

správnou nohou,  znovunadobud-

nutými silami a v prvom rade 

s novým, energickým vedením. 

Vďaka RAJ-u sme sa dostali nie-

len do útrob riaditeľne, ale aj 

pod kožu jej novému vedeniu: 

pani riaditeľke RNDr. Renáte 

Kunovej., PhD. , ktorá sa s nami 

ochotne podelila o svoje pocity 

v novej funkcii, plánoch do bu-

dúcnosti  i o úsmevných zážit-

koch z minulosti. Prajeme Vám 

príjemné čítanie. :) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aký je to pocit, byť zodpo-
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vedným za úspešný chod také-

ho gigantu, akým je naša ško-

la?  Zvykli ste si, či stále máte 

zmiešané pocity a namiesto 

riaditeľne Vaše kroky smeru-

jú do starých, známych kabi-

netov? 

p.r.: Gigant, to už asi nie. A to mi 

je veľmi ľúto, lebo si pamätám 

časy, keď sme učili aj vo vedľaj-

šej   škole a  mali sme 630 žia-

kov. V mojej triede, keď som ja 

bola žiačkou gymnázia, nás začí-

nalo 41 a končilo 38 žiakov. 

Takže je na Vás, terajších žia-

koch, dokázať tým, ktorí nás 

obišli,  ukázať, že tradícia, na 

ktorej si zakladáme, má opod-

statnenosť. Naši absolventi pra-

cujú na významných postoch v 

zahraničných organizáciách 

a firmách, napr. v  OSN, NATO, 

EÚ, v laboratóriách našej SAV, 

na doskách divadiel. Nezabúdaj-

me, že i u nás, pred Vašimi ka-

tedrami, stoja absolventi tohto 

gymnázia – to má predsa svoju 

výpovednú hodnotu. 

2. Nechýba Vám  kontakt so 

žiakmi? Predsa len, Vaša prá-

ca s nimi sa z hľadiska pria-

meho kontaktu značne  zredu-

kovala. 

p.r.: Kontakt so žiakmi mi veľmi 

chýba, preto sa nesmierne teším 

na hodiny semináru 

a matematiky s maturantmi.  Oni, 

už len tým, že prídu a aj keď ne-

vedia, ale sú tu, tak sú tým, čo mi 

dopĺňa energiu.  Tešia ma aj naši 

najmenší a ich záujem 

o matematiku v utorok popolud-

ní. Ale vlastne nesmiem zabud-

núť na všetkých žiakov, keď 

idem po chodbe, vždy sa usmejú 

a niektorí sa aj podelia s novými 

zážitkami. Skrátka, ja som uči-

teľka a tou vždy zostanem. 

3. Ako si spomínate  na Vaše 

učiteľské začiatky na tejto 

škole? 

p.r.: Prijímal ma pán riaditeľ Mi-

lan Šumný a povedal mi, že sa 

musím veľmi snažiť, lebo gym-

názium má vysoký kredit. Pevne 

verím, že si  svoje  postavenie 

v meste a v celom regióne Zla-

tých Moraviec naďalej obhájime, 
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ale potrebujeme pomoc všetkých 

pedagógov i vás žiakov. 

4. Keď už sme pri tom, mohli 

by ste sa s nami podeliť 

o nejaké úsmevné zážitky  a 

príhody  s Vašimi kolegami či 

žiakmi, ktoré Vám aj dnes do-

kážu vyčariť úsmev na tvári? 

p.r.: Rada spomínam na náš ly-

žiarsky kurz na Tajove, na kur-

zy  v Tatrách a v Tatranskej Les-

nej. 

5.  Čo je Vašou hlavnou prio-

ritou? Ako by ste chceli školu 

ďalej formovať? 

p.r.: Už nastala jedna zmena, 

upravili sme náš Školský vzdelá-

vací program, v ktorom viac 

priestoru dávame prírodným ve-

dám. Tým dôjde 

k vyrovnanejšiemu rozdeleniu 

voliteľných hodín. Našou hlav-

nou úlohou  je pripraviť  žiakov 

nielen na štúdium na vysokú ško-

lu, ale rozvíjať kompetencie do 

života, naučiť ich využívať teore-

tické poznatky v praxi a tým si 

uľahčovať každodenné situácie. 

6. Odhliadnuc od reality. Keď 

zatvoríte oči a trochu 

„zafantazírujete“,  kde  a ako 

vidíte našu školu o päť rokov? 

Čo by Vás , v súvislosti s jej 

rozvojom ,najviac potešilo? 

p.r.: Potešilo by nás: spokojní 

žiaci a rodičia, úspešní mladí ab-

solventi vysokoškolského štúdia. 

Ďakujeme za rozhovor, tešíme sa 
na nové zmeny a  ,samozrejme, 

držíme palce. :) 

 

 

Autor: Júlia Herdová a Hana Herdová, foto: archív 
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Časy, ktoré boli, už nikdy nebudú, 

už sa vzdaj toho tvojho každovečerného preľudu. 

Časy, ktoré sú teraz, sa už nikdy nevrátia. 

Jedine žeby sa pán časov prerátal. 

 

Vôňa tvojho tela, tvojho dotyku, 

mám pocit, akoby som bola majiteľom všetkého zemského prepychu. 

Písmená, ktoré vytrácajú sa tí z úst, tvoria pre mňa významné slová, 

pred ktorými by som sa niekedy možno najradšej navždy schovala. 

Avšak treba vždy myslieť vpred, 

či budeš pre mňa navždy znamenať všetkého bod uprostred. 

 

Možno to nie je navždy, no ako som ti už riekla, 

neraz mi kvôli tomu jedna slzička stiekla. 

Veľa dobrého i zlého sa za ten dlhý čas stalo, 

ale všetko z toho mi nejaké ponaučenie i spomienku dalo. 

 

Niekedy ani sama neviem, čo je skutočnosť a čo je sen. 

Niekedy započúvam s „bohužiaľ“ do tých všetkých ľudských ozvien. 

Niekedy začnem o všetkom pochybovať. 

Niekedy tie tiene začínam napodobňovať ,ale napokon! 

Napokon vždy nájdem ten správny smer, 

i keď zopárkrát to už skončilo kvôli nim temer. 

Sila myšlienky

Autor: Maťa, foto: internet 
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V dnešnej dobe, keď už má každý z 

nás smartfón, sa ho mnohí snažia 

využiť naplno. Aby sme ho mohli 

využiť na sto percent, veľakrát si 

sťahujeme rôzne aplikácie, ktoré 

nám uľahčia prácu s ním. V tejto 

časti mojej rubriky Vám predstavím 

zopár užitočných aplikácií či hier. 

Všetky  si môžete stiahnuť pomocou 

QR kódov, ktoré Vás po ich naskeno-

vaní presmerujú na stránku so stiah-

nutím aplikácie.  

Aplikácie 

CynogenMod calculator je kalku-

lačka, ktorú môžeme nájsť na An-

droidoch s CyanogenMod ROM. 

Táto kalkulačka obsahuje všetky 

základné funkcie (sčitovanie, ná-

sobenie, umocňovanie atď..), go-

niomoterické funkcie, ale taktiež 

aj logaritmy. Najväčšou výhodou 

je možnosť tvorby grafu akejkoľ-

vek funkcie iba zadaním jej pred-

pisu. Aplikácia má veľkosť 1.9 

MB a vyžaduje verziu Androidu 

4.0 a vyššiu.  

Calculator (CynogenMod) 
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Jedná sa o klasickú „skákačku", 

kde sa musíš so svojou príšerkou 

preskákať čo najvyššie. Skáčeš 

po malých plošinách, ktoré sa 

môžu hýbať a niektoré sa dokon-

ca môžu pod tebou aj prepadnúť. 

Vyhnúť sa musíš zlým príšerám, 

čiernym dieram a ufám, ktoré sa 

ti snažia prekaziť tvoju cestu za 

najvyšším skóre. V hre je dostup-

ných viacero módov, ako naprí-

klad džungľa, vesmír futbalové 

ihrisko a veľa ďalších. Veľkosť 

hry a požiadavky na android sa 

líšia podľa zariadenia.  

Doodle Jump 

Všetci sa na maturitu budeme 

musieť pripravovať a táto apliká-

cia nám k tomu môže pomôcť. 

Obsahuje 30 najčastejších otázok 

z maturitných predmetov, ako sú 

anglický jazyk, biológia, chémia 

či informatika. Celkovo obsahuje 

24 okruhov, 710 tém a viac než 

165     000 slov. 

Táto aplikácia má veľkosť 4.4 

MB a vyžaduje verziu Androidu 

1.6 a vyššiu.  

Maturita SK 

Autor: Timo;foto: internet, archív 
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Čautéé baby! Určite každá z vás 

postrehla na sociálnych sieťach 

rôzne nápady, triky, ako si niečo 

vyrobiť. Takže oboznamujem 

vás s DIY (do it yourself), teda 

vlastne "Urob si sám". Ale urči-

te to už mnohé z vás poznajú :) 

Pokiaľ ste hľadali nejaké 

"handmade" výrobky, mohli ste 

postrehnúť, že tieto ceny bývajú 

dosť vyššie vzhľadom na to, že 

to je zaslúžená ručná práca. 

Lenže všetky sme šikuľky a do-

kážeme si takéto niečo urobiť aj  

samy. Čo vravíte na kvetinový 

veniec vo vlasoch? Tento mód-

ny doplnok ste si mohli všimnúť 

u speváčky Lany Del Rey, za-

hraničných blogerkách a teraz sa 

tento hit dostáva aj na Sloven-

sko. Nie je to nič zložité a hlav-

ne to skvele môže dopĺňať váš 

celkový "look".  

POĎME NA TO!! 

 

 

Čo budem potrebovať ? 

 lemovacia alebo bieliz-

ňová  gumička (staré ma-

my vám ju určite poskyt-

nú, prípadne navštívite 

obchod s látkami) alebo 

čelenka 

 umelé kvety a listy rôz-

nych farieb, ozdoby 

 nožničky 

 lepiacu pištoľ (pokiaľ 

nemáte nejaké 

"extrasuperné" sekundo-

vé lepidlo :D)  

 šitie (ihla, niť)  
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Ako na to? 

Takže začneme. Ako prvé si 

poodstrihujte kvietky a lístky z 

kytice. Nachystajte si  radšej 

väčšie množstvo. Lemovaciu 

gumičku si priložte k hlave a 

naznačte si spojenie. Odstrihnite 

si taký kus, aký potrebujete. 

Naznačené body jednoducho 

prešijete. Ako druhé sú na rade 

kvety a listy. Odporúčam, aby 

ste kvety lepili radšej bližšie k 

sebe, pretože po nasadení 

čelenky  na hlavu sa gumička 

roztiahne. Predtým, než budete 

lepiť, odstráňte tie 

malé stonky na 

kvetoch, ktoré ste z 

kytice odtrhli.  Po-

mocou lepiacej 

pištole alebo 

sekundového lepid-

la nalepíte kvietky 

na čelenku, doplníte 

lístkami a pokiaľ 

chcete rôznymi ko-

rálkami. (ale to všetko záleží od 

vášho lepidla,  aby vám 

to náhodou neodpadlo :D ) Už 

len necháte lepidlo zaschnúť a 

máte HOTOVO! Veľa šťastia 

šikulky :)) 

Autor: Pattie, foto: Internet, archív 
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PHP je jeden z najpoužívanejších 

programovacích jazykov web deve-

loperov, ktorý sa používa na progra-

movanie dynamických webových 

stránok. V tomto článku Vám pred-

stavím, ako urobiť v php funkčný 

mailový formulár. 

Začíname. Vytvor íme si php súbor  

a nastavíme si kódovanie na UTF-8 

bez BOM. Vytvoríme si HTML 

základ pre našu stránku (html, body, 

head). V hlavičke si nastavíme kódo-

vanie na UTF-8. Základom našeho 

php skriptu je funkcia mail(), pomo-

cou ktorej budeme odosielať mail z 

nášho mailového formulára. 

V našom prípade vo funkcii mail() 

budeme používať iba 4 parametre. V 

prvom parametri je mailová adresa 

príjemcu, v druhom predmet emailu, 

v treťom správa a v poslednom me-

no odosielateľa . Kompletný PHP 

skript sa nachádza na nasledujúcej 

strane.  

Posledné úpravy. Mailový formu-

lár <form> si môžeme naštýlovať 

podľa našich predstáv, zmeníme po-

zadie, farby, písmo atď. 

Celý náš PHP súbor si nahráme na 

náš webhosting a potom ho môžeme 

spustiť.  Veľa šťastia s kódovaním! 

PHP—mailový 

formulár 

Pre programovanie PHP skrip-

tov odporúčam používať  pro-

gram Notepad++. 

Takto vyzerá náš mailový formulár 

prehliadači 
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Kompletný PHP skript (Vynechané HTML—body, head, atď) 

Autor: Timo, foto:  archív 
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Milí čitatelia! 

 Chcela by som Vám predsta-

viť novú rubriku v našom časopise. 

Bude sa zaoberať cestovaním po 

svete. Oslovím študentov nášho 

gymnázia, ktorí  Vám bližšie priblí-

žia ich zážitky z ciest po naozaj ce-

lom svete. Dúfam, že sa táto rubrika 

pre Vás stane zaujímavou a budem 

na ňu počuť len pozitívne ohlasy.   

 V tomto čísle sa budeme ve-

novať mojej spolužiačke 

a kamarátke Miriam Švecovej. Je to 

malé usmievavé žieňa, ktorú určite 

veľa z Vás pozná. Spomenula som si 

na ňu pri prechádzke po chodbách 

nášho krásneho gymnázia. Hneď, 

ako som ju uvidela, mi v hlave blikla 

výborná myšlienka. Veď Mimi bola 

3 mesiace v Austrálii! To by bol su-

per nápad spraviť s touto 

„cestovateľkou“ rozhovor a priblížiť 

Vám, čitateľom rôzne zaujímavosti a 

zážitky, ktoré Mima prežila v tejto 

úžasnej krajine, o ktorej toho tak 

málo vieme.  Verím, že Vás tieto 

otázky a odpovede nadchnú, a že si 

odnesiete veľké množstvo zaujíma-

vých informácií. 

Tak Mimi, vitaj. Ideš ku mne na 

koberček?           

M: Ahoj Iva, čo už mám s tebou ro-

biť. Som ti plne k dispozícii.  

Začneme tak zľahka. Ako si sa do-

stala do Austrálie a čo bolo cieľom 

tvojej cesty?    

M: Do Austrálie som sa dostala lie-

tadlom. (smiech)  A teraz vážne... 

V Austrálii žije moja teta už viac ako 

10 rokov aj s jej manželom. Ja som 

využila túto možnosť a išla som ich 

navštíviť. Cieľom bolo spoznať túto 

vzdialenú krajinu a hlavne sa zdoko-
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naliť v angličtine.          

Keď to už spomínaš, aký bol let 

a ako dlho je to zo Slovenska do 

Austrálie? 

M:  Let je vec, pri ktorej neviem či 

mam plakať alebo sa smiať. Je to 

strašne vyčerpávajúce. Po príchode 

domov som povedala, že najbližší rok 

chcem vidieť lietadlo zo zeme, aj keď 

cestovanie milujem. Let, čakanie a 

všetko dokopy mi trvalo 32 hodín. 

Letela som z Viedne do Paríža, z Pa-

ríža do Guangzhou v Číne a odtiaľ do 

Brisbane. Je to neuveriteľný pocit, 

keď letíte 9 hodín a viete, že budete 

čakať na letisku ďalších 5 a nasleduje 

ešte 12 hodinový let. Osobne som sa 

spamätávala ešte dva dni a to nehovo-

riac o časových posunoch, keď som 

sa v noci o 3:00 budila a mohla som 

aj klikovať a potom o 12:00 na obed 

sa mi dalo spať ako o polnoci. 

Ako dlho žije tvoja teta v Austrálii 

a ako sa tam dostala?  

M: V Londýne sa spoznala s jej man-

želom, ktorý je z Austrálie, z Brisba-

ne a spolu sa tam presťahovali.  Spo-

lu si tam už nažívajú vyše 10 rokov.  

Túto cestu si absolvovala sama alebo 

si išla spolu s niekým?  

M: Išla som spolu s mojou starou ma-



 

16 RAJ - Gymnázium Janka Kráľa 

  

mou, ktorá tú cestu absolvovala už 

druhýkrát. 

Ako si spomínala, chcela si sa zdo-

konaliť v angličtine. Mám to chápať 

tam, že si tam chodila do školy spolu 

s ostatnými austrálskymi deťmi?  

M: Áno. Mala som možnosť navšte-

vovať úplne normálnu školu po dobu 

7 týždňov. 

Za tých 7 týždňov si si určite stihla 

všimnúť rozdiel medzi slovenskou a 

austrálskou školou. Môžeš naším 

čitateľom opísať, v čom sú od nás 

odlišní? 

M: Chodila som do súkromnej kato-

líckej školy len pre dievčatá. Museli 

sme nosiť uniformy, čo je absolútne 

bežné, len nieke-

dy nemusia mať 

úplne všetko rov-

naké, no my sme 

museli mať aj tie 

úplne identické. 

Celý školský 

systém je abso-

lútne odlišný. Ich 

vyučovacie hodi-

ny majú 60-75 minút, ale majú len 4 

vyučovacie predmety za deň a medzi-

tým len dve prestávky a to 25 a 45 

minút. Každý deň začína škola o 8:25 

a končí 15:00. Je to omnoho kompli-

kovanejšie, ale nemáme veľa priesto-

ru  na to, aby som ti to tu všetko opí-

sala. Kto má záujem, môže prísť za 

mnou do VII.D a ja mu to bližšie vy-

svetlím.  

Aké zvyky a tradície majú ľudia v 

Austrálii? Je to tam odlišné alebo 

podobné so Slovenskom? 

M: Zvyky a tradície. Je to tam veľmi 

odlišné. Porovnám napríklad blížiace 

sa Vianoce. My pečieme na Vianoce 

s babkami medovníky na chate a oni 

sú v plavkách s Coca-Colou, v miku-

lášskych čiapkach v bazénoch. Ne-

viem, aké zvyky chceš počuť. Vieš, 

oni si veľmi vážia prírodu. Majú tie 

aboriginské znaky (pôvodní obyvate-

lia sú aborigini a majú také maľby), 

ktoré dávajú vša-

de. 

Čo sa týka prí-

rodných alebo 

kultúrnych pa-

miatok, určite si 

tam navštívila 

veľké množstvo 

krásnych miest. 

Ktoré z nich ťa najviac zaujali a po-

vedala si si "wow", keď si ich uvidela? 

M: Určite klasika a to Sydney Opera 

House tak ako aj celé mesto Sydney. 

Ďalší moment je, keď som mala v 
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Austrálii prvýkrát kontakt s oceánom 

pri mestečku Lake Cathie, ktoré je 

úžasné. Určite sa mi páčila príroda na 

Novom Zélande a množstvo pláží, 

ktoré som navštívila. Do popredia 

dávam tie v meste Gold Coast. 

 

A aké sú tvoje celkové pocity z výle-

tu? Koho si tam spoznala? Plánuješ 

v budúcnosti nejaký podobný zájazd 

do inej krajiny? 

M: Austrália mi veľmi chýba. Hlavne 

teraz, keď sa im začalo leto. Spoznala 

som strašne veľa ľudí a stále som s 

nimi v kontakte. Som si istá, že sa 

mám určite kam vrátiť.. Veľa z nich 

chce cestovať po Európe, pretože pre 

nich je to veľmi zaujímavé a boli pre-

kvapení, koľko krajín som už navští-

vila. Život a cestovanie na kontinente 

je diametrálne odlišné. Veľa báb mi 

hovorilo, že chce navštíviť Francúz-

sko a Slovensko. (smiech) Teším sa 

a dúfam,  že aspoň jedna z mojich 

kamarátok ma navštívi. Momentálne 

nemám žiadne nové vyhliadky, ale 

určite je kopec krajín, ktoré by som 

chcela navštíviť, pretože cestovanie 

je úžasná vec. Určite sa vidím niekde 

v Indii, určite za kuchyňou, ktorej 

som prišla na chuť práve v Austrálii, 

ale určite túžim ísť aj do krajín Južnej 

Ameriky. 
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Tak Mimi, ja ti veľmi pekne ďaku-

jem, že si sa nechala nahovoriť na 

tento rozhovor a ďakujem tiež za to, 

že si priblížila naším čitateľom túto 

skvelú a krásnu krajinu. Maj sa 

pekne a CESTOVANIU ZDAR!  

M: Ďakujem a nemáš za čo.  

Tak , čo Vy , milí moji ,páčil sa Vám 

„pokec“ o krajine na druhom konci 

sveta ? Verím, že sa Vám páčil, a že 

ste si z neho odniesli veľké množstvo 

zaujímavých informácií. Taktiež dú-

fam, že sa Vám moja rubrika bude 

páčiť a budete ju čítať aj v ďalších 

číslach nášho časopisu. ČAUTE!  

Autor: Iva, foto: Archív Miriam Švecovej 
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Je všade okolo teba, mňa, ale aj v 

nás.  Je súčasťou  tvojho života a 

každý deň ju počuješ vo svojich 

ušiach. Vieš si to bez nej predsta-

viť ? Nie. Práve hudba je to, čo 

ťa napĺňa. Zatvor svoje viečka, 

nadýchni sa a vnímaj všetky tóny, 

slová, emócie. Skúšaj sa do hudby 

vžiť a nechaj sa ňou inšpirovať. 

Veľa ti napovie a bude ochotná ti 

pomôcť v riešení tvojich problé-

mov. Si s ňou spätý, je tvoja a od-

dávaš sa jej. Keby hudba neexis-

tovala, kde by sme našli to pote-

šenie, tú harmóniu? Často je ona 

práve tá, s ktorou sa zavrieš v 

izbe, ľahneš na posteľ a počúvaš 

ju vo svojich problémoch, vo svo-

jom  šťastí, radosti či najhoršom 

smútku. Vtedy sa môžeš zamýšľať 

nad svojím životom a premýšľať o 

svojich snoch. Často si tým vyča-

ríš úsmev na tvári, no niekedy aj 

jemné kvapky slaných sĺz stekajú-

cich po tvojich líčkach. Každá 

hudba má svoje čaro. Jej cieľ  je 

ľudí spájať a nie rozdeľovať. Ako 

sa ľudia líšia farbou očí, vlasov, 

črtami tváre, či postavou, tak sa 

líši aj hudba. Nie všetci sme rov-

nakí, každý z nás je jedinečný. A 

taká je aj ona. Má rôzne od-

vetvia, štýly a zámery. Každý po-

čúva niečo iné. Počúva to, čo sa 

mu páči a hlavne to, čo mu niečo 

do života napovie. Sama za seba 

obdivujem ľudí, ktorí sa hudbe 

venujú a tvoria ju. Inšpirujú sa 

ňou a vidia v nej niečo viac ako 

obyčajný človek.  

 

Dokážu prečítať partitúry, zahrať 

noty, akordy. Nie je to krásne, že 

v tejto dobe sa nájdu aj ľudia, 

ktorí žijú s hudbou ? Dokážu si 

zahrať svoju obľúbenú skladbu a 

potešiť tým nie- len seba, ale aj 

svojich najbližších,  

nájsť ten kľúčik šťastia, čo im do-

káže otvoriť brány života. Hudob-

ník. Človek s výnimočnou harmó-

niu. Ponor sa do jej hĺbok a pocíť 

aj ty tie emócie. A ak si to ešte 

neskúsil, nezabudni, že nikdy nie 

je neskoro sa s hudbou zoznámiť 

a ostať jej verný po zvyšok svojho 

krásneho života. :) 

Autor: Pattie, foto: internet 
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     Je nádherné májové popoludnie. 

     Z internátnej izby počuť hlas 

telefonujúcej vysokoškoláčky 

Betty: 

     „Mama, otec, vraciam sa do-

mov. Chcela by som vás o niečo 

poprosiť. Mám jednu veľmi dobrú 

priateľku, ktorú by som k nám rada 

pozvala.“ 

     „Dobre, radi ju spoznáme.“ 

     „Je tu ale niečo, o čom by ste 

mali vedieť. Čaká dieťa a nemá 

nikoho, kto by jej v tejto situácii 

pomohol a prichýlil ju. Chcem, aby 

žila s nami.“ 

     „Ťažko sa mi to počúva, dcérka 

moja. Pomôžeme jej nájsť nejaké 

miesto.“ 

     „Nie, mama a otec, ja chcem, 

aby zostala s nami.“  

     „Dcéra moja, nevieš o čo pro-

síš! Slobodná mamička s dieťaťom 

Volanie o pomoc/Túžba po láske 
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bude pre nás len záťažou. Máme 

predsa vlastný život a problémy. 

Nemôžeme si dovoliť takéto ťaž-

kosti. Vráť sa domov! My nevyrie-

šime všetky problémy sveta. Je 

veľa inštitúcií, ktoré tvojej priateľ-

ke môžu pomôcť. Veď ona si už 

nejako poradí!“ 

     V tej chvíli Betty vypla mobilný 

telefón. Mladá dievčina leží schú-

lená na posteli oproti dverám. Le-

dabolo pohodená žltá deka kopíruje 

tvary tela  prehadzujúceho sa 

z boka na bok. Na skrini sediaci 

plyšový medvedík  nemo pozoruje 

stekajúce slzy po krásnej tvári 

dievčaťa. Ešte pred chvíľou staros-

tlivo upravené kadere stratili svoj 

pôvodný vzhľad.  

     Bettinou hlavou sa rútia myš-

lienky ako pojašené iskry 

a bezohľadne pália jej doráňané 

srdce. S takou radosťou by zotrela 

počmáranú tabuľu príbehu, ktorý 

jej teraz svojimi obručami stíska 

hrdlo a zviera srdce. Ani plač ne-

môže prehlušiť nepokoj, ktorý vtr-

hol do jej vnútra ako zlodej 

a okráda ju o šťastné chvíle mla-

dosti. Jedna spomienka sa bije 

s druhou s nezlomnou vytrvalos-

ťou, aby si ona sama odniesla všet-

ky údery. 

 

     Spoznali sa asi pred rokom. Tak 

dobre jej padlo toto stretnutie! Celý 

svet bol zaľúbený a nedovolil jej 

zaspať. 

     „Dokáž mi, že ma máš rada!“ 

Ešte stále jej tie slová tkveli 

v pamäti... 

     Tú vetu vravel veľmi nedočka-

vo, ako keď smädné ústa dychtivo 

žiadajú hlt vody. Mala ho veľmi 

rada, no v tej chvíli ju obliala horú-

čava. Nohy mala prikované k zemi. 

Prítomnosť sa vznášala 

v tajomnom opare prirodzenej túž-

by. Avšak mozgové centrá boli 

pripravené na nebezpečenstvo. Zá-

znam výchovných procesov vytr-

valo diktoval svoje požiadav-

ky:...Chcela si predsa ten dar odo-

vzdať až do rúk posvätených prísa-

hou..., čo ak v tejto chvíli zasvieti 

svetlo nového života..., deti potre-

bujú istotu.  

     Lenže akýsi iný vnútorný hlas 

protirečil: „ Treba spoznávať, treba 

zistiť, čo je v nás, a to ešte pred 

rozhodnutím na celý život. Čo ak si 

sa zmýlila?“ 

     „Dosť. Buď už ticho, pokuši-

teľ!“ 
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     „Koľkokrát mám spoznávať, 

kým nájdem toho pravého? A ak 

spoznám priveľa, ako potom bu-

dem spokojná s jedným? Veď duša 

si tvaruje telo. Telo sa prispôsobí 

tomu, po čom túži duša. Nechci 

dôkazy, prosím. Ak teraz poviem 

áno a neskôr zistíš, že nie som tá 

pravá, obidvoch by nás to mohlo 

osudne zraniť. Vieš už toho o mne 

dosť. Možno až priveľa. Musí ti to 

stačiť. Veľmi ťa ľúbim, ale teraz ti 

to dokázať takýmto spôsobom ne-

môžem. Takto máme väčšiu šancu 

spojiť naše srdcia dokonalým pria-

teľstvom.“ 

     Mal priveľmi dychtivé oči, pri-

veľmi horúce dlane, a tak jej ne-

zostávalo nič iné, iba ujsť. Ujsť od 

zlej príležitosti a zachrániť niečo 

oveľa krajšie. 

     Túlala sa opustenými uličkami 

mesta. Myslela si, že sa práve pred 

ňou zrútil svet. Nevidela, nevníma-

la, odhodlaná nikdy v živote nepre-

žiť čosi podobné. Hnevala sa na 

seba i na celý  pomýlený, škaredý 

svet. 

     Ktosi jej zahatal cestu. Zdvihla 

hlavu a pred ňou stál on 

s udýchanou, spotenou tvárou. 

     „Potrebujem ťa,“ povedal.  „Už 

mi, prosím ťa, nikdy neujdi.“  

     Spod viečok sa naňho upreli jej 

zaslzené oči. „Nemôžem sa ti ešte 

darovať celá. Zatiaľ ti musí stačiť 

iba moje srdce.“  

     „ Viem, prepáč mi. Už si to bu-

dem pamätať.“ 

     Usmial sa neisto. 

     Mala pocit, akoby jej zo srdca 

spadol obrovský kameň. Hmla sa 

rozplynula a znovu zasvietilo nád-

herné slnko.  

     Ale túžba po neznámom nasýte-

ná vášňou mladosti bola silnejšia. 

     „Dóóósť!“ krikom prerušila ko-

lotoč neprestajne sa opakujúcich 

zážitkov. Zrazu znova vidí Tiboro-

ve oči, z ktorých sa kdesi vytratila 

tá hĺbka, ktorá ju priťahovala. 

A ešte stále priťahuje. 

     „Nie! Chceš pokaziť život sebe 

i mne?!“ 

     Ani nevie, z ktorej strany poču-

je tie slová. Hlavu si chytá do dla-

ní, aby aspoň kúsok seba zakryla 

pred svetom.  

     „Ste v treťom mesiaci. Budete 

mamičkou.“ 

     Suchý výraz doktorovej tváre 

nevnímala, no význam povedaných 

slov jej rozosial po tele zimomriav-

ky, ktoré sa vracajú pri každom 
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pomyslení. Chcela zvýsknuť od 

radosti, vykričať to všetkým, obte-

lefonovať priateľky, napísať to na 

všetky múry, aby sa s celým sve-

tom podelila o to, čo ju navždy 

spojí s milovaným Tiborom. Ale 

jeho oči boli neúprosné. Ešte stále 

cíti jeho drsný pohľad a počuje vý-

čitky, ktoré jej naložil na slabé ple-

cia a ktorých ťarcha ju privádza do 

zúfalstva. 

     Ani rodičia, jej posledná nádej, 

ju nepochopili. A ona tak dúfala, že 

ju podržia, pomôžu, poradia... 

     Radšej mala mlčať. Zamknúť 

dvere a pozatvárať okná pred všet-

kým, čo chcelo položiť ruky na 

rodiaci sa život pod jej srdcom. 

     A do toho všetkého zasadzuje 

svoje údery kovovou päsťou pred-

stava budúcnosti. 

 

     Cŕŕŕn. Cŕŕŕn. Cŕŕŕn... Do samoty 

sa znenazdania ozval telefón.  

     „Prosím.“ Musela sa premáhať, 

aby z jej rozochveného hlasu nebo-

lo poznať, že čosi nie je 

v poriadku.  

     „Ahoj, Betty. Tak ako sa cítiš? 

Hovorila si už s Tiborom? Kedy 

ideš?“ 

     „Volal mi. Zajtra ma počká pred 

nemocnicou.“ 

     „Výborne. Budeš mať po tom.“ 

     „Stela, ja nemôžem. Milujem 

Tibora, ale cítim, že to dieťa žije. 

Viem to.“ Zhlboka sa nadýchla. 

Prehltla a po líci sa jej pustila slza. 

     „Betty, máš na to právo. Ty sa 

musíš rozhodnúť o svojom živote. 

Ak to dieťa nechceš, tak prečo vá-

haš? Nie si prvá ani posledná.“ 

     „Práve preto. Zabijem s ním 

kúsok seba.“ 

     „Je to len obyčajný zákrok,“ 

priateľka sa jej snažila upokojiť 

vzpierajúce sa svedomie. 

     „Ale ono chce žiť! Kde by som 

bola ja, keby sa tak rozhodli naši?“ 

     „Nevedela by si o tom.“ 

     „Stela, neviem, ale nemám od-

vahu, neustále ma tlačia výčitky,“ 

vravela s tichým plačom. 

„Nemôžem zabiť dieťa, ktoré za 

nič nemôže...“ 

     Vypla telefón. Sadla si na pos-

teľ, ruky vložila do lona a vnímala 

počatý život, ktorý sa chcel živiť 

jej láskou. 

     „Neviem, ako by si vyzeralo. 

;Milovala by som ťa,“ stiahnuté 

hrdlo ju prerušilo v hlasnom mono-

lógu. „Prosím, odpusť mi. Ne-

chcem zničiť tvoj život. Ale ne-
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mám dosť síl na to, aby som sa po-

stavila proti neúprosnej realite ži-

vota. A ani neviem ako. Prosím ťa, 

odpusť! Odpusť!“ 

     Napravila si vankúš a v ozvene 

odprosenia sa ponárala do trhaného 

spánku, ktorý bol pre ňu aspoň na 

chvíľu vykúpením. 

     Nekonečne dlhá noc sa skončila 

ranným ruchom ulice. 

     Sedel v aute a čakal ju. Mlčky 

míňali chodníky s náhliacimi sa 

ľuďmi. Betty zamyslene pozorova-

la svoje ruky vložené do lona 

a vracala sa k tomu, čo ju napĺňalo 

horkým blenom žitia. Pomaly v nej 

rástla barikáda odporu, strachu 

a pocitu viny. Tak veľmi by chcela 

utiecť od všetkých okov, od reťazí 

priateľských rád, ktoré ju chcú pri-

kovať! 

     Odrazu precitla. 

     V ušiach jej znejú lekárove slo-

vá: „Z vášho postoja cítim, že by 

ste si to dieťa chceli nechať. Ne-

chcete si to všetko ešte rozmys-

lieť?“  

     Neodpovedala, iba odovzdala 

svoje doklady. 

     Dnes je čakáreň plná ľudí. Má 

ešte hromadu času. Sadla si do kúta 

na lavičku. Privrela oči. Chcela na 

všetko zabudnúť.  

     „Keby sa tak dal vrátiť čas... 

Veľa vecí by bolo inak. Ktovie, 

kde by bola dnes?“ 

     Ubehli hodiny. 

     Čakáreň už bola prázdna. Teraz 

je rad na nej. Sestrička otvára dve-

re. Betty pomaly vstáva, keď zrazu 

do ticha zazvoní telefón. S očami 

plnými sĺz číta sms: „Bettuška naša

- všetko sme pochopili. Vráť sa 

domov - spolu to zvládneme. Milu-

júci rodičia“ 

 

     Prešiel čas a v Bettinom srdci 

zažiarilo slnko. Pocítila neopísateľ-

nú radosť, keď jej sestrička na pô-

rodnici doniesla maličký batôžtek 

so slovami: „Radujte sa, mamička, 

máte peknú zdravú dcérku.“ A slzy 

šťastia i odprosenia sa zaligotali aj 

v očiach jej manžela Tibora. 

Autor: Mária, foto: Nikola Káčerová 
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Deň černejší než obloha nočná, 

Ale kto okrem nás dvoch to rozpozná. 

Celé by to malo byť len o nás dvoch, 

Ale vidím, že vždy to bude len o troch. 

Uvažovať či zriecť sa teba alebo neba. 

Nerúham sa Bohu ani Vám... 

Jednoducho už neviem, na ktorú radu dám, 

Nebaví ma neustále ustupovať tým jej hrám... 

O čo jej ide? 

Čo ďalšie nám do cesty príde? 

Alebo je koniec cestám našim... 

Veď sme len obaja životní hráči... 

Prídu iní, iné alebo si na mňa počkáš? 

Či už netrpezlivo po iných chrumkáš? 

Jediné čo dať tomu môžeme, je čas, 

Uvidíme, čo to spraví v srdciach oboch z nás. 

Pripravená na the Darkest night... 

Len či tam ona nečaká už ako taký policajt.. 

Čas dám tebe, čas daj mne.. 

 a uvidíme, či prehráme alebo vyhráme v tejto hre! 

The Darkest night

Autor: Maťa, foto: internet 
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Mýty a fakty o 

ženách 
1. Je pravda, že žena príde vždy na 

klamstvo muža? 

Áno, je to vo väčšine prípadov prav-

da. Muži nevedia totiž klamať. Vo-

pred si nepripravia odpovede 

a potom nevedia detailne opísať da-

nú situáciu alebo miesto. Keďže že-

na je veľmi podozrievavá( a má byť 

veľakrát prečo), zaujímajú ju najmä 

detaily, na ktoré má asi tisíc otázok. 

Muž si v rýchlosti nevie pripraviť 

odpoveď a prezradí ho napríklad 

potenie rúk, habkanie alebo rýchle 

nezmyselné odpovede. Takže chala-

ni, klamať sa Vám neoplatí alebo si 

vopred pripravte detailné odpovede. 

2. Je pravda, že žena má vždy prav-

du? 

Aj s týmto výrokom musím súhlasiť. 

Chalani zapamätajte si ! Žena má 

vždy pravdu aj keď ju nemá. Pokiaľ 

jej nedáte za pravdu, budete mať len 

zdĺhavé monológy o tom aký ste ne-

možný alebo čo ste nespravili. Takže 

toto je výrok nad zlato a radšej ho 

pre vlastné dobro nezabudnite.  

3. Je pravda, že ženy hovoria všetko 

svojim najlepším kamarátkam? 

Áno, vo väčšine prípadov je. Keďže 

ženy viac „kecajú“ a majú podrezaný 

jazyk, tak o svojich pocitoch, myš-

lienkach a nápadoch hovoria viac 

a preberajú každú „prkotinku“, ktorá 

ich napadne. Takže jej najlepšie ka-

marátky vedia aj o veľkosti vašich 

topánok, ale aj o tom aké spodnú 

bielizeň nosíte.  

4. Je pravda, že ženy majú rady  

romantiku, prekvapenia a darčeky? 

Áno, ženy ich priam zbožňujú. Milu-

jú sviečky, ruže, pozornosť... Aspoň 

raz za mesiac by ste mali svoju ma-

mu, sestru,  alebo priateľku (dcéru 

ešte dúfam nie) prekvapiť nejakým 

darčekom. Stačí maličkosť, ako je 

„kožuch alebo briliantový náhrdel-

ník“. Najlepšie keď zvládnete obda-

rovať všetky tri baby naraz. 

5. Je pravda, že my ženy si na pr-
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vom rande objednáme niečo zdra-

vé? 

Zase môžem potvrdiť, že je to prav-

da. Aj keď nemáme veľmi v  obľube  

taký Ceaser šalát, ale tak pre lásku 

božiu nemôžete vedieť hneď na pr-

vom rande, že milujeme steak 

s hranolčekmi a čokoládový záku-

sok. Veď sa musíme trošku tváriť, že 

ten šalát je fantastický a čokoládový 

zákusok by sme nezjedli v žiadnom 

prípade. Veď predsa toľko kalórií, 

no nie? Vydržíme, kým prídeme do-

mov a dáme si tú veľkú čokoládu, čo 

máme v skrini. 

6. Je pravda, že ženy sa stále nad 

niečím trápia a niečo ich vytáča? 

Áno. Ich najväčším trápením sú 

hlavne muži. Nie je nič horšie ako 

mokrý uterák na zemi, plná kúpeľňa 

vlasov a chlpov alebo zdvihnutá zá-

chodová doska. Keď sa toto chalani 

odnaučíte, ženy Vás budú zbožňovať 

( aspoň dočasne, kým si nenájdu iné 

dôvody). 

7. Je pravda, že sú ženy citlivejšie 

a náladovejšie ako muži? 

Jasné, aj toto je pravda. Ale máme 

na to svoje dôvody. Ako som už spo-

mínala v predchádzajúcej otázke , 

máme mnoho dôvodov na rýchlu 

zmenu nálady. Ale nie je to len tým. 

Môžu za to aj naše hormóny, za kto-

ré my,  samozrejme, taktiež  nemô-

žeme. 

8. Je pravda, že ženy sú horšie šo-

férky? 

Nie, toto v žiadnom prípade nie je 

pravda. Už len štatistiky dokazujú, 

že ženy sú zodpovednejšie pri vedení 

motorových vozidiel.  Síce občas 

panikária alebo spravia nejaký ten 

menší rozruch na ceste, ale zásadne 

si nesadajú za volant napríklad pod 

vplyvom alkoholu alebo iných návy-

kových látok, čo je určite horšie ako 

točenie sa na „kruháči“ trikrát za 

sebou. Ale nájdu sa aj výnimky. 

Autor: Romana Kriváneková, foto: internet 
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Druh športu, o ktorom Vám bu-

dem písať, nie je najpopulárnejší, 

ale niektorí z Vás ho iste budú 

poznať. Hovorí sa, že keby bola 

voltíž ľahký šport, pokojne by sa 

mohla volať futbal. Reč je teda 

o gymnastike na cválajúcom 

koni.  Tento šport je jeden 

z najťažších na svete a vyžaduje 

veľkú dávku sily (či už duševnej 

alebo fyzickej) a odvahy. 

„Voltižáci“ (ako sami seba nazý-

vame) musia byť maximálne ob-

ratní a zruční v gymnastike. Na-

šou povinnosťou je zosúladiť sa 

s koňom.  Musíme sa navzájom 

veľmi dobre poznať a veriť si. 

Keďže kôň vie dokonale vnímať 

okolie a ľudí, strach v tomto špor-

te nemá miesto. Keby sa jazdec 

koňa bál, zle by skončil. Kôň vy-

cíti, že mu neveria a začne byť 

nervózny, dokonca by mohol po-

dráždene reagovať. 

„Voltižák“ musí byť perfektne 

sústredený a musí poznať chody 

koňa. Pri cvikoch, ako stoj, stoj 

na jednej nohe (ihlica, biloman-

ka) či stojka, sa musí s koňom 

zosúladiť, inak by došlo k pádu. 

Poznáme pád na koňa, z koňa, pri 

koňa a pád pod koňa. Pri tomto 

športe je to bežný proces, preto sa 

Pohľad na svet cez konské uši
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na tréningoch pripravujeme aj na 

pády. O zviera, ktoré je súčasťou 

všetkých našich dní, musí byť 

dokonale postarané.  V našich 

kruhoch sa vždy hovorievalo: „ 

Prvoradý je vždy kôň.“. 

Pred tréningom či pretekom 

musí byť kôň vyčesaný a musí 

mať vyčistené kopytá, aby nekrí-

val. Po tréningu kone sprchujeme 

a dokonale vysušíme. V zime sa 

im prípadne na noc dáva deka. 

Prostredie, v ktorom žijú, musí 

byť vždy sterilné. Toto všetko 

robíme preto, lebo kone sú naši 

priatelia, naši kolegovia, náš ŽI-

VOT!  

 

 

 

Autor: Nanny, foto: archív 
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Kresba života 
 Milí čitatelia prázdny papier nedo-

káže hovoriť. No správny maliar vie, 

ako má načrtnúť obrysy tak, aby za-

čali rozprávať príbeh. Najskôr začína 

s jemnejšími líniami, ktoré sú nosný-

mi bodmi celého diania. Potom začne 

rozširovať tieto ,,piliere‘‘ 

o výraznejšie detaily, ktoré usmerňu-

jú príbeh a uvádzajú vás do deja. Je 

to niečo ako prvé strany knihy. 

Oboznamujú vás s prostredím 

a postavami. Začínate sa vžívať do 

deja, dostávate prvé pocity z diela. 

Autor následne začne štetcom naná-

šať vrstvu farby. Opatrne, rozvážne. 

Tak, aby docielil želaný efekt. Dá sa 

to nazvať ako prvotný konflikt? Pod-

ľa mňa áno. Znie to ako náhodné 

stretnutie dvoch hlavných postáv, 

u ktorých vzplanie láska na prvý po-

hľad. Ďalšie farby – konflikty, záp-

letky... Vyznieva to ako román, že? 

Pre niektorých autorov je vydarené 

dielo ako dobrá kniha. Rozpovedá 

vám svoj jedinečný príbeh. Po nane-

sení všetkých farieb maliar precízne 

tenkým štetcom dokončí detaily 

a vdýchne maľbe kontúry. Ako po-

sledná úprava pred tlačou knihy. Na-

koniec umelec poznačí dielo svojím 

podpisom a pozoruje svoje majstrov-

ské dielo. Je to niečo úžasné, ako 

podaktorí umelci dokážu vdýchnuť 

život kúsku papiera. Obyčajnému 

zdrapu dajú jedinečnú neobyčajnosť. 

Z nepotrebnosti je odrazu skvost. 

Niekto by papier len počmáral 

a vyhodil ho, no oni na ňom dokážu 

tvoriť príbeh. 

Práve toto ma ohromuje na kreslení. 

Dokážem vyjadriť to, čo cítim, spô-

sobom, aký mi vyhovuje a vystihuje 

ma. Je to môj pohľad na skutočnosť, 

môj svet. Určujem si v ňom pravidlá, 

stanovujem limity. Ja, nikto iný. 

V momente, keď držím ceruzku ale-

bo štetec, tak len vtedy som to ja. 

Len vtedy sa cítim vo svojom živle, 

len vtedy som spokojná. Veľakrát 

som pokazila kresby. Nadávala na 

seba, celý svet. No učila som sa kaž-

dým ťahom ceruzky a stávala sa lep-

šou. Všetko to boli moje kroky 

vpred, každý pád ma posilnil, aj keď 

sa mi to tak hneď nezdalo. Cez všet-

ky problémy a prekážky, čo som za-

žila sa odvažujem povedať: ,, Som 

rada, že som sa dostala ku kresleniu. 

Je to môj zmysel života, bez toho by 

som bola stratená.‘‘ Viem, že ma 

čaká ešte mnoho pádov, ale som plne 

odhodlaná sa im postaviť a prekonať 

ich s ľahkosťou.  

Chcela by som poukázať na to, milí 

čitatelia, že za každým maliarskym 

dielom vidím veľký príbeh 

a obrovskú drinu. Nemusí byť vždy 

všetko jednoduché, ako sa na prvý 

pohľad zdá, a  preto Vás prosím, po-

zerajte na každý výtvor s  úctou, pre-

tože za ním stojí človek, ktorý cíti 

a miluje krásu života.                                                                                             

Autor: Nika, foto: Nikola Káčerová 
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Pre niektorých je to skúška, pre 

iných zas len ten istý opakujúci 

sa kolotoč stereotypu. Letné 

prázdniny, ak sa teda tak dajú 

vôbec nazvať vďaka rezignácii 

slnka, ktoré nás veru nemilo pre-

kvapilo, sú preč a zase sa začala 

škola. Pre prváčikov je to čosi 

nové, akýsi druh adrenalínu 

a zvedavosti sa im primiešal do 

krvi, a tak sú plní očakávaní 

s prímesou nechuti, čo je pocho-

piteľné u každého z nich. Väčši-

na z nich tu skoro nikoho nepo-

zná, všetci žiaci a učitelia vytvá-

rajú dohromady obrovskú škálu 

otázok a myšlienok. Nevedia, 

ako zapadnú do kolektívu, ako 

budú vychádzať s učiteľmi. Som 

ale presvedčená, že všetko pôjde 

ako po masle, prvotné pochyb-

nosti sa časom rozplynú ako opar 

z hmly a ostane len dobrý pocit 

na duši a vedomie, že urobili 

správny krok pre svoju budúc-

nosť.  

Je to odvaha či bláznovstvo? 

Akiste neviete, prečo sa pýtam 

takúto nezmyselnú vetu, ktorá 

sem vôbec kontextovo nezapadá. 

Myslíte si, že je dobré, aby sa 

každý človek snažil splynúť 

s davom a byť ,,neviditeľným‘‘? 

To sa teraz pýtam vás, milí čita-

telia a čitateľky. Je správne, ak 

človek, ktorý sa nachádza 

v novom a dosiaľ nepoznanom 

prostredí sa rozhodne splynúť 

s davom? Nechá všetky svoje 

nadania a ciele niekde v úzadí, 

aby sa nimi nebodaj nedostal do 

centra pozornosti? Je to podľa 

vás správne? Nie je to pro-

ti ,,predpisom‘‘ existencie? Môže 

vám to znieť zvláštne, ale zamys-

lite sa nad mojimi slovami. Kaž-

dý jeden človek je od prírody 

jedinečný, má osobitné schop-

nosti a nadania. Či už exceluje 

v nejakom športe, umeleckom 

prednese alebo počte vrások na 

čele, ktoré spôsobil svojim sprá-

vaním. Všetko toto je náš údel 

(aj keď by sme sa niektorých 

radšej občas vzdali) a musíme ho 

niesť so sebou celý život. 

Je to odvaha prejaviť sa? Áno, je 

lebo za týmto rozhodnutím nene-

chať svoj talent spráchnivieť 

v kúte, ale rozvíjať ho do farieb 

Odvaha či bláznovstvo? 
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života,  stojí veľké prehováranie 

samého seba a mnoho myšlie-

nok, ktoré nás donútili niečo uro-

biť. Je to odvaha, pretože použí-

vanie mozgu a jeho jednotlivých 

častí sa už vidí len zriedkavo. 

Niekedy mám až pochybnosti 

o tom, či niektorí ľudia vôbec 

vedia, načo majú tú sivú vec 

v hlave. Asi sa bo-

ja aby im neublíži-

la,  a tak sa jej pou-

žívaniu bránia ako 

upír svätenej vode. 

Dúfam, že prváči-

kovia a takisto aj 

všetci ostatní gym-

pláci, ktorí majú 

nejaké nadanie 

prospešné pre bu-

dúcnosť budú na-

toľko odvážni, že 

sa odhodlajú pou-

žívať ich mozočky 

a prejavia sa. 

Je to bláznovstvo? 

Skoro som na túto 

otázku zabudla od-

povedať. Áno, je. 

To, že sa pokúsite 

prejaviť a rozvíjať svoj talent vás 

dovedie na šialenú húsenkovú 

dráhu inak nazývanú aj život, 

kde práve VY rozhodnete, či bu-

dete na vrchole alebo na dne.  

Veľa šťastia ľudkovia!! Budem 

vám držať palce.  

Autor: Nika, foto: Nikola Káčerová 
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Keby niekto povie slovo Amiši, 

čo sa vám prvé vybaví? Vieme, 

kto sú títo ľudia? Už dávnejšie 

som čítala jeden článok o týchto 

ľuďoch. Bola som veľmi pre-

kvapená, ako žijú. Oboznámte sa 

s týmto národom aj vy. Vo svo-

jej etnologicko-geografickej rub-

rike by som Vás, milí naši čita-

telia, chcela postupne obozna-

movať so zvláštnosťami rozlič-

ných etník, národov a ich špeci-

fických prejavov 

v spoločenskom , kultúrnom 

a náboženskom chápaní života. 

Amiši (môžeme sa stretnúť aj 

s pomenovaním Amišovia) sú 

nábožensko-etnická skupina 

(sekta) žijúca v USA alebo 

v Kanade. Ide o kresťanov ana-

baptistického smerovania. 

V uzavretých komunitách žije 

približne 250 tisíc obyvateľov. 

Ako žijú národy – Amiši 
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Síce toto hnutie bolo založené 

v roku 1693 vo Švajčiarsku Ja-

kobom Ammanom, do Ameriky 

odišli z dôvodu prenasledovania. 

Amiši rozprávajú pensylvánskou 

nemčinou (vznikla zo švajčiar-

skej nemčiny), no na školách sa 

stretávajú s angličtinou .    

Náboženstvo, ktoré ovplyvňuje 

život 

Každodenná etika Amišov- od-

mietnutie Hochmutu ( pýcha, 

arogancia,povznesenosť)  

                                                  

najvyššie hodnoty sú Demut 

(pokora)  

Bibliu berú veľmi vážne. Bo-

hoslužby sa konajú doma, preto-

že nemajú kostoly. Amiši majú 

množstvo svojich pravidiel a 

musia sa nimi riadiť, ak chcú byt 

členmi komunity. Za porušenie 

pravidiel môžu byť potrestaní 

alebo  vyhnaní z komunity. 

Vzdávajú sa pozemských pôžit-

kov len preto, aby boli bližšie 

k Bohu. 

Život Amišov 
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Viete si predstaviť týždeň bez 

mobilu, počítača, auta a iných 

technických výdobytkov? Amiši 

bez toho všetkého žijú celý svoj 

život. Amiši sú toho názoru, že 

ak by používali tieto technické 

vymoženosti, ich vzťahy 

v rodinách by sa narušili, poľa-

vili by v práci. Navyše ak by bo-

li pripojení na  verejnú elektric-

kú sieť, posilňovali by tým spo-

jenie s okolitým moderným sve-

tom, s ktorým nechcú mať nič 

spoločné. Amiši veria, že foto-

grafie sú v rozpore s biblickým 

učením o zákaze podobizní. Pre-

to si pri ich fotení zakrývajú 

tvár. Z miesta na miesto sa naj-

častejšie prepravujú konskými 

povozmi alebo pešo. 

Živia sa remeselníctvom 

a farmárčením. Deti majú len 

základné vzdelanie, lebo musia 

pomáhať rodičom pri práci. Od-

malička kŕmia zvieratá, zalieva-

jú záhony, zbierajú vajíčka v ku-

rínoch, úrodu zo záhrady. Ženy 

varia a vyšívajú patchworkové 

ozdoby a prikrývky. V domác-

nosti majú prevažne výrobky 

z dreva.   

Amiši sa už na prvý pohľad dajú 

odlíšiť od bežného človeka. Mu-

ži nosia obleky alebo jednodu-

ché nohavice s trakmi, jednofa-

rebnú košeľu, typickým znakom 

je dlhá brada. Taktiež nosia klo-

búky- v lete svetlý a v zime tma-

vý. Ženy nosia dlhé šaty a čierne 

zástery(slobodné majú biele) , 

na hlavách majú čepce.  Väčši-

nou majú len štvoro 

šiat :sviatočné ,obyčajné, na pra-

nie a rezervné. Nesmú používať 

kozmetiku a strihať si vlasy. Za-

kázané sú gombíky. 

Absolútnou prioritou je rodina, 

kde má hlavné slovo muž. 

V rodinách je bežné mať osem 

detí, genetické vady nie sú zried-

kavé, pretože v minulosti mali 

sobáše členovia rodiny vzájom-

ne.  

Ľahšie sa u nich utají tolerova-

nie násilia, hrubé fyzické zneu-

žívanie detí, vrátane sexuálnych 

zločinov. Tieto zločiny trestajú 
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Autor: Radka, foto: internet 

len niekoľkotýždňovým stráne-

ním sa. No aj napriek uzavretosti 

sa tieto záležitosti dostali na ve-

rejnosť. 

 V šestnástich až osemnástich 

rokoch sa vyberú do sveta - vy-

skúšať si ho. Toto obdobie vola-

jú rumspringa - behať vôkol. Po-

tom sa môžu rozhodnúť, či chcú 

byť súčasťou svojej cirkvi alebo 

odísť. Väčšina z nich sa vráti 

domov. Sobášiť sa môžu iba me-

dzi sebou, inak sú zo spoločen-

stva vylúčení.  

     Čo Vy na to?  Je ich spôsob 

života zaujímavý?  Určite 

v niečom áno, no asi by sme si 

svoj život v takýchto podmien-

kach dnes, len ťažko vedeli 

predstaviť. 
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Problémy 

teenagera v dnešnej dobe nie sú 

predsa také jednoduché. Nemys-

líte si, že je to len  med lízať. 

Musíte to uznať. Veď predsa, ako 

„zdrhnem“ zo školy, ako si pôj-

dem zapáliť, keď všade sliedia, 

ako sa vyhnem písomke? Ako si 

zapálim počas školy, keď sú všet-

ky bočné vchody uzavreté? Ako 

keď všade sliedia tí  „profáci“, 

len keď sa tvárim trošku podozri-

vo?  

Veď ozaj existuje čarovná veta 

cez hodinu. Môžem ísť na zá-

chod? Profáci to už neriešia 

a kývnutím hlavy ma pošlú kade 

ľahšie. V duchu si vravím, asi tak 

za päť minúť som späť 

a vykonám si svoju potrebu. Ale 

žiaľ nie takú, akú si myslia nie-

ktorí z Vás... Po ceste späť si za-

nôtim ,,cigaretka na dva ťahy´´ 

a s úsmevom vkročím do triedy, 

akoby nič. Veď nič podozrivé.  

Síce prejde okolo mňa  profesor 

a smrdím ako cap, ale snáď si to 

nevšimol...  Sama sebe si kla-

diem otázku. Načo je to dobré? 

Veď aspoň, keď ste sa po údaj-

ných každodenných zaspaniach 

a meškaní autobusov dotrepali 

konečne do školy, tak tam aspoň 

seďte a nie chodíte každú hodi-

nu ,,na záchod.´´ Síce ničíte len 

sami seba, a len vy máte prievan 

v peňaženke, ale aj tak... Zamys-

lime sa  trošku nad sebou 

a pouvažujme či naše zdravie 

zvládne toľko „bordelu“ a ako 

dlho to ešte vydrží. Len toľko 

som chcela. Pár slov na zamysle-

nie... 

Cigaretka na dva ťahy 

Autor: Romana Kriváneková, foto: internet 
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Už  ako malé  déti smé mali kaž -

dý  svoj sén. A viété na č o sú  

na m vlastné sný? Viété préč o 

č lovék sní va? Sný na s doka ž ú 

výtrhnú ť ž réalitý. Vékom méni-

li, alé vž dý tú boli tié najdo léž i-

téjs ié okamihý ž ivota, ktoré  

smé čhčéli dosiahnúť v kaž dom 

vékú. Tén počit, kéď sa va m spl-

ní  sén, jé nénahraditéľný . Mo-

jí m snom vž dý bolo navs tí viť 

Angličko. Dú fala som, ž é kéď sa 

staném ofičia lné dospéloú, tak 

sa mi podarí  navs tí viť tú to kra-

jinú. Baví  ma čéstovanié 

a krajiný, ktoré  sú  niéč í m vý ni-

moč né . Pris iél dén , kédý sa mo j 

sén žražú stal skútoč nosťoú. 

Kéď mi rodič ia ožna mili, ž é idé-

mé do Londý na, od radosti som 

ostala béž slov. Vtédý som si 

úvédomila, ž é sní vať o niéč om 
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jé kra sné, alé préž í vať to jé ové-

ľa krajs ié. S nédoč kavosťoú 

som odpoč í tavala dni do odlétú. 

Is lo léto a poč asié na Slovénskú 

bolo véľmi pékné , préto som si 

s na déjoú do Londý na pobalila 

lén také  létné  véči. Pris iél dén  

odlétú a ja som čéla  natés éna  

č akala na na s  lét do Lútonú. 

Londý n, ako véľké  mésto, néma  

v čéntré nijaké  létisko. Okolo 

ného sa načha dža viačéro létí sk, 

ž ktorý čh va s aútobúsom do-

pravia priamo do čéntra Lon-

dý na. Takto to bolo aj s nami. 

Lét trval približ né hodinú aj pol. 

Po prí lété do Lútonú, smé sa 

múséli dostať k aútobúsú. Kéď 

smé úž  sédéli v aútobúsé, po-

malý smé sa blí ž ili k hlavné mú 

méstú Anglička, Londý nú. Césta 

v aútobúsé nétrvala dlho, alé 

bolo prédsa lén niéč í m žaújí ma-

va , kéďž é smé is li po drúhéj 

strané čéstý, č iž é ako ú na s 

v protisméré. Chví ľú trvalo, 

ký m som si na to žvýkla. Ob-

žvla s ť na préčhodočh to bolo 

ťaž ké , alé č asom som si žvýkla. 

Kéď smé konéč né doražili do 
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hotéla, múséla som sa préžliéčť. 

V Angličkú jé to poč asié  naožaj 

névýspýtatéľné . Nésko r smé sa 

is li požriéť do úlí č, pofotili smé 

sa pri týpičký čh londý nskýčh 

bú dkačh a is li smé si obžriéť do 

néjaký čh občhodov, ktoré  sa 

načha džali v blí žkosti. Na ďals í  

dén  smé boli pripravéní  í sť si 

požriéť najva č s ié londý nské 

pamiatký – Búčkinghamský  pa-

la č a Big Bén. Kéďž é smé 

v Londý né stra vili lén ví kénd, 

dalo na m kaž dý  dén  žabrať 

vs étko stihnú ť. Do priamého 

čéntra Londý na smé sa vž dý 

dopravovali týpičký mi  č érvé-

ný mi aútobúsmi. Búčkingham-

ský  pala č jé ofičia lným sí dlom 

angličkéj  kra ľovnéj Alž bétý II. 

Kéď smé tam doražili, prébié-

hala vý ména stra ž í . Jé to véľko-

lépa  akčia, ktora  jé obrovský m 

la kadlom pré túristov. Bol nao-

žaj na dhérný . Nas a čésta nésko r 

pokrač ovala pri Big Bén. Big 

Bén, ofičia lné Eližabéth Towér, 

jé véž a na sévérový čhodnom 

konči Wéstminstérské ho pala -

ča, v ktorom žasada  britský  par-

lamént. Od Big Bénú smé is li na 

London Eýé. London Eýé jé vý-
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hliadkové  koléso a trétié naj-

va č s ié výhliadkové  koléso na 

svété. Z tadéto bol kra sný vý -

hľad na čélý  Londý n. Jažda trva-

la tak dvadsať minú t alébo pol 

hodinú. Kéď smé úž  čélí  výč ér-

paní , výs li ž kolésa, nas a čésta 

úž  viédla do hotéla. Pris iél po-

slédný  dén , kéďž é smé 

v Londý né boli lén na ví kénd 

a mý smé sa rožhodli, ž é sa po j-

démé ra no préjsť do Hýdé Par-

kú. Jé to jédén ž najva č s í čh par-

kov v čéntré Londý na. Najkraj-

s ia a najžaújí mavéjs ia véč, ktora  

sa v tomto parkú načha džala 

bol pama tní k Dianý, prinčéžnéj 

ž Walésú. Pama tní k jé ova lna 

fonta na postavéna  ž kamén a. 

Poobédé smé is li navs tí viť mú -

žéúm Madamé Tússaúds, č o jé 

mú žéúm voskový čh figúrí n. Ob-

divovala som vs étký détailý na 

tý čh figúrí načh a taktiéž  som si 

odniésla mojú rúkú odtlač énú  

vo voskú. Néďaléko tohto mú -

žéa sa načha džalo mú žéúm 

Shérločka Holmésa, ktoré  smé 

úž , bohúž iaľ, néstihli navs tí viť. 

Pris iél koniéč dn a a s ní m aj ko-

niéč nas éj na vs tévý Londý na. 

Céstoú na létisko som spomí na-

la na kra sné čhví lé v tomto 

mésté. Vérí m, ž é sa sém raž vra -

tim. C i úž  sama, alébo s rodič mi. 

Ma té ž ivý  do kaž, ž é sný sa plnia. 

Vž dý jé to lén viéra, č o na s po-

sú va vpréd!  

Autor: Romana Gajdošová, foto: archív 
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Monte  Diabolica 

Potrebné suroviny: 

- paradajkový pretlak 

- pálivé párky 

- ľubovoľné cestoviny 

- brokolica 

- paradajka 

- kukurica 

- šunka(najlepšie v celku) 

- tvrdý syr(podľa chuti) 

- provensálske  korenie 

Podľa návodu si 

uvaríme cestovi-

ny. Medzi tým si 

dáme vyhriať rúru 

na 200 °

C , vymastíme si 

plech , dáme variť 

zopár ružíc broko-

lice, syr nakrája-

me na koc-

ky ,šunku nastrú-

hame na stredné 

pásiky na strúhad-

le. Uvarené cestoviny poukladá-

me na plech a pokvapkáme pa-

radajkovou omáčkou. Na panvi-

ci dáme rozpáliť olej, nakrája-

me si párky(počet podľa množ-

stva cestovín).Párky dáme sma-

žiť na panvicu a posypeme ich 

provensálskym korením. Po os-

mažení ich poukladáme na ces-

toviny a polejeme šťavou, ktorú 

pustili počas smaženia. Pridáme 

k nim aj uvarené ružice brokoli-

ce, nakrájaný syr a nastrúhanú 

šunku. Podľa chuti okoreníme 

alebo navrch nastrúhame 

syr , poukladáme nakrájané pa-

radajky a dáme piecť na cca 15-

20 minút do vopred predhriatej 

rúry. Podávame s kečupom ale-

bo smotanou. Dobrú chuť!  

Recepty z mojej kuchyne 

Autor: Maťa, foto: archív 
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Télom sýpé sa da ž ď vžrús énia i stračhú. 

Mýslí s ,  ž é jé to lén ž toho, ž é sa bojí m kračhú? 

Kaž dý  préjsť si tý m músí . 

C i to lén Katka žas tié svojé mú drosti trú si? 

 

Pris la ta  hodina, pris iél tén č as, 

Avs ak, kdé boli ža stúpý vs étký čh tý čh ma s? 

Posľúbovali svojú ú č asť vs étči, 

Alé vidí m, ž é sú  to lén obýč ajní  hérči. 

 

Zhnúsénié jé to, č o čí tim, 

Podaktorí  úž  žač ali so svojí m hnití m. 

Ako sa ma  mladý  č lovék posúnú ť ďaléj? 

Kéď tí , ktorí  ho mali podporiť, mú vžali na déj? 

 

Névadí ! Mné nié! 

Tí , ktorí  ža újém mali, pris li, 

Tí , č o némali ,to miésto lén ž ďaléka obis li. 

 

Névadí ! Mné nié! 

Népotrébújém ičh k mo jmú osobné mú rastú. 

Nébojté sa, ja si sama na jdém čéstú! 

 

Névadí ! Mné nié! 

Utvrdila som si aspon  mo j na žor na Va s. 

Lén prosí m T a, ž é sa nédalo,  mi v pondélok népréhla s! 

After frightovka 

Autor: Maťa, foto: internet 
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 Autor: Peter Demiger 
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Autor: Peter Demiger 

 

Doplňovačky 
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Koniec všetkým dňom, 

ktoré  dávali slzy smiechu, 

ktoré  dávali nám potechu 

sladkého zaspávania. 

 

Len  žiť pre život, 

ktorý aj nezmyselne dával zmysel. 

Roky nám odtrhli vlások- detstvo, 

na ktorom každý šťastne visel.  

 

Mladosť už na nás čaká, 

Pripravená žiť. 

Odtrhnutý vlások  

môžeme do skrinky srdca , 

s láskou odložiť. 
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