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Posledné číslo máj-jún sa rodilo počas 
uhorkovej sezóny. Neviem, prečo sa 
jej hovorí uhorková... možno preto, že 
na Marka uhorka do jarka. A možno aj 
nie.
V čase, keď všetci fotia iba zá-
pady slnka, lebo cez deň je strašný 
úpek, sme dokončili posledné číslo 
nášho dvojmesačníka. Od septem-
bra už budeme vychádzať poredšie 
(no hádam načas!). Na prehliadke 
časopisov vo Zvolene sme zistili, že 
sme asi “najhustejší” stredoškolský 
časopis na Slovensku. Škoda, že to 
nikto nebral do úvahy a ohodnotili 
nás iba na dve jednotky, ktoré stačili 
akurát na lietajúci tanier a slúchadlá 
na počítač, ktoré mám doma. Ale 
nevešajte nad naším rednutím hlavu - 
popri ostatných školských časopisoch, 
ktoré majú pätnásť strán a vychádzajú 
raz ročne, predsa musí aj trojmesačník 
stačiť. Asi nepoznám žiadny skutočný 
trojmesačník, a ani word také niečo 
nepozná, tak to budem volať obdob-
ník, lebo bude vychádzať vždy pre iné 
ročné obdobie. Alebo obludník, lebo 

niektoré články naozaj netreba brať 
vážne. Alebo poludník, lebo je vyšší 
ako širší...
Koniec omáčkam. Je otrasne teplo. V 
júni sa šuškalo, že školský rok nezačne 
piateho septembra, ako by mal, ale 
neskôr. Dúfam, že to tak naozaj bude 
a aspoň v septembri budem môcť 
pokojne vybehnúť von v novom hru-
bom svetri, ktorý si od jari nemôžem 
kvôli príliš peknému počasiu obliecť. 
Všetkým prajem šťastie pri písom-
kách, trpezlivých a poddajnejších pro-
fesorov atď., bláá... isto to poznáte...
A poslúchajte! A píšte nám na mail 
(casopissos@gmail.com). Ak pre nič 
iné, tak pre bohatšiu slovnú zásobu 
našich redaktorov, ako má internetový 
Ludvík. Aj keď sa s ním dá niekedy cel-
kom dobre porozprávať...
S pozdravom tentoraz trocha 
disproporčná šéfredaktorka

EDITORIÁL
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FOTKY na stiahnutie, SÚŤAŽE, UPÚTAVKY, FUNKLUBY, PRIPO-
MIENKY, NÁMETY NA ČLÁNKY, OTÁZKY NA ČLENOV REDAKČNEJ 
RADY už aj na facebooku ( rovnako ako všetko ostatné :) ) 

Toto všetko na stránke: 

SOS: Spoľahlivý odbúravač stresu
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Pred štyrmi rokmi (oktaváni 
pred ôsmimi), sme prvýkrát 
prešli cez bránu tejto školy. 
Pamätám si na to, ako keby sa 
to udialo len včera. Srdce som 
mala až v krku, naplnené poci-
tom strachu z neznáma. Kde to 
som? A čo ma tu čaká? Bude 
ten stredoškolský život rovna-
ko ťažký ako otváranie tých 
veľkých drevených dverí, cez 
ktoré som sem vstúpila? A prvý 
kontakt s triedou... ustráchaný 
pohľad do ustráchaných tvárí. 
Teší ma, milí spolužiaci!
Taký bol prvý deň. No po ňom 
prišli ďalšie a na strach sa zabud-
lo. Zoznámenie s profesormi. 
Zistenie, že to nie sú prízraky 
zo zlých snov, ale milí a chápaví 
ľudia, ktorí nám pomôžu, keď sa 
nedarí. Spolužiaci a spolužiačky, 
z ktorých sa stali priatelia. Tried-
ny profesor, ktorý sa o nás sta-
ral s rodičovskou trpezlivosťou. 
Zraz na školskom ihrisku na začiatku 
školského roka a koncoročné posed-
enia v Korze. Džavot na chodbách 
cez prestávky, ktorý omaľoval steny 
gymnázia radosťou. Výlety, exkurzie či 
besedy so zaujímavými osobnosťami. 
A, samozrejme, aj stres z nepodarenej 
písomky, objaveného ťaháka či z opra-
vovania známok... taký bol život na 
gympli.
Jasné, že pravidelne sme sa tešili na 
koniec školského roka a na prázd-
niny. Ale ten posledný rok, ten bol 
iný. Bezstarostnosť všedných dní nah-
radila zodpovednosť za našu ďalšiu 
budúcnosť. Prišla maturita. Časť 
myšlienok sa sústredila na vedomosti 
potrebné na našu skúšku dospelosti, 
časť na to, čo bude po nej. Život gym-
nazistu je rámcovaný smútkom, na 

začiatku z obavy, čo nás čaká, a na 
konci z toho, že je koniec a že sa mu-
síme so všetkým rozlúčiť. Aj nám bolo 
smutno... dokonca stále nedokážem 
pochopiť, že sa už nebudem mať kam 
vrátiť, keď zapadnú posledné augus-
tové lúče slnka. Že sa nestretneme 
so spolužiakmi v triede pri debate, čo 
sme v lete zažili a kde sme boli. Často 
sme na gympel nadávali, ale už dnes 
vieme, že nám bude chýbať.
Pomaly si musíme zvykať a netitulovať 
sa ako stredoškoláci, ale už 
vysokoškoláci (teda, väčšina z nás). 
Naše tínedžerské „ja“ sme nechali za 
dverami gymnázia a do novej etapy 
života vkročíme ako dospelí ľudia. 
No nikdy nezabudneme, odkiaľ sme 
vyšli. Gymnázium Janka Jesenského 
nám dalo veľa- mnoho vedomostí, 
užitočných skúseností a rád. Pretvorilo 

nás v inteligentných a kultivovaných 
ľudí. A my sa k nemu budeme vždy 
hrdo hlásiť a snažiť sa, aby sme mu 
aj naďalej robili dobré meno. A, 
samozrejme, vďaka pani riaditeľke 

Kacvinskej za to, že jej zásluhou 
všetko tak skvele funguje a že 
sa neustále snaží o zveľadenie 
života na gympli (a aj osobná 
vďaka za to, že som  pochopila 
aspoň čo-to z tej matiky). 
Vďaka pánom zástupcom, 
že poctivo pomáhali pri 
organizácii života na našej 
škole a že nás často tešili dlhým 
zoznamom suplovania na 
nástenke. Úprimné ďakujem 
patrí našim triednym, ktorí 
nás vychovávali, usmerňovali 
a mali s nami obrovskú 
trpezlivosť. Všetkým 
profesorom ďakujeme, že sa s 
nami podelili o svoje vedomosti 
a že nám  svojím vľúdnym 
prístupom robili hodiny 
krajšími a znesiteľnejšími. 
Napokon vďaka patrí i nášmu 
pánovi školníkovi, ktorý vždy 
opravil to, čo sme pokazili, a 
tiež pani upratovačkám, ktoré 

po nás museli donekonečna zdvíhať 
stoličky. Sme vám všetkým za všetko 
vďační. Nesmierne...

Zbóóóhom buď, gympel bánovskýýý...
Čas letí... Roky plynú ako voda... Časy sa menia. Toľko 
otrepané frázy. A predsa je to tak, predsa je to pravda. 
Najstrašnejší na svete je čas. Okamih, ktorý žijeme, a 
predsa ho nikdy neovládame.

 text+foto -nika koki-



V ten deň sme ešte stihli pozrieť areál 
biatlonu v Osrblí. Na druhý deň nás už 
o desiatej čakala železnička, ktorá nás 
mala odviezť do lesníckeho skanzenu. 
Tí z nás, ktorí nemajú orientačný zmy-
sel ( napríklad ja alebo skupinka báb 
s pani profesorkou Gerbelovou ), sa 
stihli aj stratiť, no na vzduchu, ktorý 
môžu mestskí ľudia len ticho závidieť, 
nám to v podstate ani nevadilo. Deň 
detí sme nestrávili nijako inak ako 
hrami (a okrem toho sme dokázali 
zjesť všetko sladké v okruhu... nóó, 
aspoň piatich metrov) . Tento deň sa 
však skončil pádom spolužiačky a po 
vyšetrení na najbližšej poliklinike mu-
sela odísť domov. Chvalabohu je celá 
a zdravá, lenže prišla o dva skvelé 
dni, ktoré sme si ešte vychutnávali v 
prírode. Geografický stred Sloven-
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ska niektorí zdolávali s ťažkosťami, ale 
po dobrej opekačke a oddychu pod 
kopcom sa nám išlo lepšie. Posledný 
deň pred odchodom sme navštívili  
najvyššie položenú jaskyňu na Slov-
ensku- Jaskyňu mŕtvych netopi-
erov. Niektorí mali šťastie a po ceste 
neďaleko od nás videli medveďa. Po 
hodinovom kráčaní do kopca sme si 
vydýchli na chate, kde nás privítali 
traja milí ujovia. Potom nám všetkým 
nasadili helmy a opasky s karabínou a 
boli sme pripravení obzrieť si jaskyňu. 
S odstupom času si myslím, že kto ju 
nevidel, môže banovať a raz by sa tam 
určite mal ísť pozrieť. V sobotu sme sa 
už len rozlúčili a na spiatočnej ceste 
sme ešte stretli bicyklistov na trase 
Okolo Slovenska. Triedna nás ešte v 
škole strašila  tým, že sa budeme učiť 

SOS

Od 30. mája do 4. júna sme boli v škole v prírode v rekreačnom 
zariadení Poniklec v Hronci. Cesta trvala vyše dvoch hodín, no 
keď sme ta prišli, povedala som si, že to stálo za to. 

BÁNOVSKÍ TERCIÁNI

protidrogový koncert to pravé miesto 
na rozprávanie speváka, ktorý síce má 
skúsenosti s drogami, ale zľahčuje ich 
vtipmi o Šeherezáde? 
Napriek všetkým nedostatkom sa 
mi však páčilo posolstvo, že niekedy 
proste dobré a milé slová nezaber-
ajú a treba konať tvrdo, pokiaľ ide o 
život. A o život v spojení s drogami 
ide. Všetky protidrogové koncerty 
majú jediný cieľ: vysvetliť nám, že 
drogy ničia životy. Myslím si však, že v 
tomto prípade neplatí, že opakovanie 
je matkou múdrosti a jedna kvalitná 
prednáška o škodlivosti drog by mala 
väčší účinok. Podobné výchovné kon-
certy totiž vedú iba k jednému: že si 
po nich pôjdeme zapáliť...

päť hodín denne. Nakoniec ale škola v 
prírode bola viac o tej prírode :) ( však 
s takým skvelým dozorom sa inak ani 
nedalo). A druhý júnový týždeň sme 
už zase drali školské lavice.

Každý inteligentný študent si musí 
po toľkých hodinách odsedených a 
pretrpených na podobných akciách 
uvedomovať, že drogy sú fuj- fuj a ak 
aj náhodou nie, taký výchovný kon-
cert to nemôže zmeniť... Alebo áno? 
Dokáže mladého človeka ovplyvniť ne-
jaký ujo stojaci na pódiu a hovoriaci o 
tom, ako sa prefajčil k rakovine? Veď 
takýchto príbehov sme počuli už ti-
síc...
Musím však uznať, že protidrogový 
koncert, na ktorom sa naša škola 
zúčastnila počas maturitného týždňa, 
bol svetielko na konci temného tunela 
výchovných koncertov. Spojil hudbu, 
ku ktorej sa vzhľadom na môj hu-
dobný hluch vyjadrovať nebudem a 

príbehy zo života speváka, ktoré majú 
spoločné dve veci: drogy a nešťastné 
konce. Proste nič pre Disneyho. Na ro-
zdiel od podobných akcií sa však táto 
snažila spestriť otrepané témy, spevák 
nielen spieval, ale aj hovoril, ako mu 
drogy vzali spolužiakov, žiakov a ka-
marátov. A ako nakoniec kvôli cigare-
tám skoro prišiel aj o vlastný život. 
Avšak potenciál, ktorý v sebe skrý-
va život poznačený drogami, či už 
legálnymi alebo nelegálnymi, nebol 
využitý. Rozprávanie sa mi zdalo cha-
otické, v nevhodnej chvíli nahradené 
pesničkou a po nej akoby spevák zabu-
dol, čo chcel povedať. Alebo si myslel, 
že by študenti gymnázia nezvládli 
počúvať inteligentnejší prejav, v kto-
rom by boli otrepané vtipy nahradené 
serióznym rozprávaním? Je naozaj 

Zase tie
drogy...

O drogách sme toho počuli už veľa. Štatistiky, výstrahy, upo-
zornenia, vyhrážky, logické i nelogické argumenty. Výcho-
vné koncerty a prednášky o drogách nás prenasledujú už od 
základnej školy. 

V PRÍRODE
BOLI SME

 text+foto -zuzka pristachová-

 text -ypsilon-
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Prvýkrát v  histórii celoslovenskej no-
vinárskej súťaže Štúrovo pero boli do 
záverečného vyhodnocovania pozvaní 
všetci súťažiaci z jednej školy, a ako 
inak, bolo to práve naše gymnázium. 
Takýto úspech si zaslúžil výlet, ktorý sa 
začal už v piatok, a pokým ste vy sedeli 
v škole a učili sa, my sme sedeli v auto-
buse s cieľom Zvolen. Po ubytovaní v 
školskom internáte a obzretí fyzických 
kvalít mužských súťažiacich nás čakala 
oficiálna časť vyhodnotenia. A teraz 
príde tá chvíľa, kedy vám odhalím 
najväčšie pozitívum literárnych súťaží 
oproti tým ostatným - na literárnej 
súťaži sa vôbec nesúťaží! Napísaním 
článku sa pre nás skončila práca a 
zároveň začalo obdobie prijímania 
komplimentov , najlepšie od všetkých 
porotcov, a darov, najlepšie všetkých.  
:) Pripočítajte k tomu pekné mesto, 
pekné počasie, jedlo zadarmo, skvelú 
zábavu a sledovanie hokeja, a pokiaľ 
ste v matike len o trochu lepší ako 

„Vy ste výkvet národa,“ povedal zaslúžilý 
umelec Ján Beňo a v tej chvíli šesť krásnych a 
talentovaných žien z Gymnázia Janka Jesenského 
ticho prikývlo. Sme!

ZVOLEN OČAMIUHROVČANKY
REPORTÁŽ
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Soňa Klimčová, vyjde vám, že to bol 
proste víkend snov. A čo sa týka Sone, 
čo jej Darwin ubral na matematick-
ých schopnostiach, pridal jej na tal-
ente, čo sa prejavilo prvým miestom 
a skvelým hodnotením poroty. Nika 
Kokiová a Ria Gehrerová stiahli za-
dky a podelili sa o tretie miesto, 
nuž a ja spolu s Marošom Ondre-
jkom sa budeme musieť uspokojiť 

s tým, že patríme medzi najlepších 
stredoškolákov zapojených do tejto 
súťaže. Po toľkých úspechoch zrejme 
ani nebude prekvapením skvelé hod-
notenie nášho časopisu a pochvala za 
neustále zlepšovanie. 
No dobre, dosť bolo chvastania sa, 
teraz sa ide makať, nech sa môžeme 
chvastať aj na budúci rok. Sme predsa 
výkvet národa! 

 Na literárnej 
súťaži sa vôbec 
nesúťaží!
“ “

REPORTÁŽ

 text -ypsilon-  foto - viki-



Aj vy ste si už v škole všimli záhadného mladého 
pána s touto príručnou chladničkou ?
Pátrali sme po tom, či je škola naozaj zapletená 
do nezákonného obchodu s orgánmi svojich 
študentov. 
Pravda je však (údajne) niekde úplne inde. Vo 
vnútri sme našli len fľaše ovocnej šťavy. Na 
chladničku si ale budeme dávať pozor aj naďalej. 
Čo ak to bol iba nejaký maskovací manéver?! 
Tak sa zdá, že kauza „príručná chladnička“ ešte 
nepovedala svoje posledné slovo...
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 V čase, keď sa moji spolužiaci 
ešte len otáčali na druhý bok, sme s 
pani učiteľkou Škultétyovou nasadli 
do autobusu a vyrazili do Bratislavy. Je 
21. jún, idem si po cenu za Hodžov no-
vinový článok 2011. Po trojhodinovej  
ceste si ešte užívame preplnenú MHD 
a potom už hurá do Pálffyho paláca. 
Ako predjedlo podávajú úvodné preja-
vy, potom nám žiaci ZŠ Milana Hodžu  
servírujú umelecký zážitok a ako 
hlavné  menu nasleduje  odovzdávanie 
cien. Z pozvánky  akurát viem, že som 
v zlatom pásme, v ňom so mnou ešte 
šiesti. Vyhodnocuje sa od bronzového 
cez strieborné, na rade je zlaté. Z neho 
vzídu víťazi. Ide sa od tretieho miesta. 
Pri druhom si už myslím, že na mňa 
zabudli. Alebo žeby znova? A naozaj, 
počujem dobre. Prvé miesto takisto 
ako vlani ide na Gymnázium Janka Je-
senského v Bánovciach nad Bebravou 

a získava ho opäť Dominik Holíček. Je 
to celkom fajn pocit. No dobre, je to 
skvelý pocit. Až do chvíle, keď za vami 
príde reportérka Slovenského rozhla-
su s prosbou o rozhovor. Neverili by 
ste, aké ťažké je spomenúť si, kto bol 
Milan Hodža, keď na vás mieria mik-
rofónom.
Po občerstvení nás čaká dezert v 
podobe milého stretnutia. Presú-
vame sa na Úrad vlády, na návštevu k 
pani premiérke Ivete Radičovej. Tá si 

OCENILA MA PANI 
PREMIÉRKA

aj napriek tomu, že sa práve chystala 
na stretnutie s poľským prezidentom, 
na nás našla čas. Po príhovore odovz-
dáva všetkým oceneným knihu s ve-
novaním a spomienkové predmety. 
Potom zopár fotiek sem, zopár podpi-
sov tam. Napokon  ešte spoločné foto 
a už cestujem domov o zopár zážitkov 
a desať kilogramov kníh (vážil som ich 
:-)) ťažší.

TAJOMNÁ CHLADNIČKA...

 text -dominik holíček-
foto -dušana bajusová-

 text -žabčo-  foto-ypsilon-
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sa do školy chodia iba najesť. 
Aby sa však nepovedalo, že nejakí 
študenti sa snažia a pečú a ostatní 
len žer.... jedia, prebiehala aj súťaž o 
najlepší veľkonočný koláč. Hlasovanie, 

ktoré bolo notársky overené (mnou :-) 
),  určilo za víťazku Natáliu Jurčíkovú z 
1.A, ktorá so svojimi farebne ozdoben-
ými muffinami potešila nielen tráviacu 
sústavu, ale aj oko. Na druhom mieste 
sa umiestnila Dominika Danková z 2.C 
a na treťom skončil spoločne upečený 
koláč Veroniky Machalovej a Zuzany 
Omilákovej, obe z 2.A.
Ako sa predpokladalo, všetko sa zjed-
lo. Sedemnásť druhov koláčov, ktoré 
naši spolužiaci starostlivo napiekli 
a ozdobili, zmizlo už za veľkú pres-
távku, a tí, čo prišli neskoro, mali byť 
rýchlejší. To je zákon džungle. :-) Sliny 
tiekli prúdom až do zborovne a šťastné 
tváre všetkých študentov prezrádza-
li, že prvý ročník súťaže o najlepší 
veľkonočný koláč sa naozaj podaril. A 
som si istá, že úspešné budú aj ďalšie 
ročníky, pretože každý správny gym-
nazista vie, že nielen vedomosťami je 
človek živý.

Posledný deň školy pred veľkonočnými 
prázdninami Žiacka školská rada vyh-
lásila vojnu všetkým diétam a súčasne 
tak potešila tých, čo radi pečú, tých, čo 
si stále zabúdajú desiatu a aj tých, čo 
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Maximalisti v Paríži
Aj napriek otravnej noci strávenej v 
autobuse sme si ráno s opuchnutými 
očami všimli prichádzajúceho bieleho 
muža obklopeného piatimi ženami s 
arabskými črtami. Konečne, sme vo 
Francúzsku!
A vraj, že v zahraničí nemajú Cigánov! 
Majú, akurát sú z Afriky. Na toaletách 
si jedna tmavá žena umývala zuby, na 
chrbte mala vyložený svoj pojazdný 
domov. Och, áno. Vôňa domova.
Celý deň sme sa iba flákali po Mont-
martri, prešli sme Sacre Coeur  aj ná-
mestie umelcov, videli sme černochov 
ovešaných suvenírmi utekať pred poli-
cajtmi na bicykloch. Všade bolo plno 
ľudí, na Eiffelovke ani nehovorím. 
Dlhočizný rad, trikrát zalomený zábra-
dlím, jedenásť eur za výťah na samý 
vrch, krásny výhľad, a opäť obchod-
níci so suvenírmi v utajení... Pod OB-
ROVSKOU (!) železnou konštrukciou 
sme sa stihli vyfotiť s policajtmi v 
rozkošných francúzskych policajných 
uniformách, prešli sme sa na lodi po-
pod mosty zaľúbených, kde si chodia 

páry pečatiť svoje vzťahy zacvaknutím 
bezpečnostného zámku na zábradlie, 
oboplávali sme Esmeraldin a Hrbáčov 
Chrám Matky Božej (Notre Dame)  a 
zmorení, potme pri ubytovni na pät-
níku, večerali párky.

Chcete peniaze?
Hrajte automaty!
Ďalší deň Versaillské interiéry a 
záhrady. Bolo zvláštne, že počas celej 
prechádzky som nestretla žiadneho 
záhradníka! Iba  jeden sa wapkou 
pokúšal očistiť šedivé sochy. Pofo-
tili sme sa pri zlatej bráne a mohli sa 
pohnúť znova o krok vpred. Autobu-
som do Callais. Tam sme sa nalodili 
na trajekt a mohli si v Duty free sho-
poch (obchody bez CLA) nakúpiť lacné 
voňavky. Niektorí ale podľahli hazardu. 
Aj ten sa však niekedy vypláca. Jeden 
zo slot-automatov nedobrovoľne 
vypľul až desať libier. Iní zasa na to-
aletách bojovali proti morskej nemoci. 
Tí, ktorým vlny nevadili, nechali si na 
palube rozfúkavať vlasy, ktoré sa ešte 
týždeň potom nedali dobre rozčesať. 

Až pod  bielymi Doverskými skalami 
vietor konečne trocha utíchol.

O tom, ako Angličania 
začínajú deň obedom..
Dorazili sme do Londýna, prespali. 
Ráno už nás vôňa vytiahla z postele k 
obrovským anglickým raňajkám. Vždy 

V štáte Európa a hlavnom meste 
Loníž, cez ktorý preteká SEMŽA
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som si ich predstavovala ako vajíčko so 
slaninou, džúsom a cereáliami. Nás ale 
čakali tie pravé a nefalšované English 
full breakfast. Teplé jedlo, pripomína-
júce obedové menu vykúpané v oleji. 
Šunka, volské oko, klobáska, hash-
brown (zemiaková placka), vysmážané 
hríby, rajčina, fazuľa v rajčinovej 
omáčke... k tomu nám priniesli toasty, 
na stole sa na nás usmieval džem, 
maslo, nutela, pri samoobsluhe svi-
etilo zavárané ovocie, džúsy, mlieko, 
jogurty, všemožné cereálie... Uf! Mala 
som teda čo robiť!
Do úzkych londýnskych uličiek zasa-
hovali tehlové domy. Presne tie, ktoré 
poznáme z filmov. Možno aj preto 
mi prišiel Londýn taký známy. Starý, 
uhladený a okukaný. Big Ben, Bucking-
ham, Westminster, Katedrála St. Paul, 
Londýnske oko, Temža, pevnosť Tow-
er... Všetky som ich poznala z učebníc 
angličtiny. V národnom múzeu sme 
sa potajme vyfotili s van Goghovými 
Slnečnicami, zahíkali nad realistickými 
erotickými obrazmi, premiestnili sa 
zasa tam a tam... Bolo ťažké stráviť 
toľko informácií za takú krátku dobu. 
Oddýchli sme si pri interaktívnom 
múzeu vedy a techniky, uvoľnili  sa v 
modeli maternice v prírodovednom 
múzeu... Mala som pocit, že Londýn 
už hádam ani viac ulíc nemá než tie, 
na ktorých som bola. Väčšinu peňazí 
sme minuli na slávnej  Oxford street 
s množstvom obchodov a suvenírov. 

V Tabaku nespoznali maľované 
krížovky, aj napriek mojej výstižnej 
indícii „crossword with many, many 
squares“. Neďaleko Oxfordskej ulice 
sa nachádza aj (pre mňa Slovenku 
možno zvláštny) pamätník venovaný 
zvieratám padnutým vo vojne. 

Od čajok, čo kradli
jedlo, až k Disneylandu
Nie všetkým sa v Greenwichs-
kom parku podarilo nájsť nultý po-
ludník. Nie ich vinou. Predsa len, 
sprievodkyňa mala prisladký a detský 
hlások. Ako správni gymnazisti sme 
sa ale vynašli aj tu a pofotili sa pri 

čiarach na verejnom parkovisku. Pri 
návrate sa v Dovri medzi autobusmi 
znova prechádzali obrovské čajky bez 
súdnosti, rovnaké ako drzé slovenské 
medvede. Posledná zastávka v Paríži 
na spätnej ceste - Disneyland. Raj pre 
dvanásťročné dievčatká. Užasnuto po-
zorovali prezlečeného Mickey Mousa, 
ktorého už poznajú len z počutia, 
pretože ho nahradili Barbie rozprávky.

Dve zo štyroch atrakcií pre dospel-
ákov boli zatvorené (dráha Indiana 
Jonesa dokonca oddnes !). Mohli sme 
sa teda potočiť v modro-ružových 
šáločkách, previezť sa cez Pinocchiov 
dom, ktorého strážil starostlivý otec 
Geppetto, Alicin „labyrint“, cez ktorý 
viedla len jedna cesta... Sem-tam 
som si tam pripadala, akoby som tam 
nepatrila. Všetky bráničky malé, uličky 
úzke, ceny úžasne vysoké... Tešila som 
sa domov. Šestnásť hodín v autobuse 
ubehlo rýchlejšie ako pri ceste do 
Paríža. Vždy to tak býva.  Suveníry som 
nerozdala ešte doteraz. Ale to nevadí. 
Aspoň sa na ne môžu dlhšie tešiť.

 English full break-
fast, teplé jedlo, pri-
pomínajúce obedové me-
nu vykúpané v oleji.
“ “

 text+foto -žabčo-

REPORTÁŽ



tt 1 2

SOS

So skupinou sme si najskôr trochu 
postáli na recepcii, následne sme si 
nechali preskenovať ruksaky a sami 
sme prešli detektorom kovov (jéé, ja 
som zapípal, a ty?). Ujal sa nás jeden 
sprievodca a ku krátkej prehliadke 
sme si vypočuli jeho výklad. 
Nastala dlho očakávaná chvíľa a boli 
sme uvedení na balkón pre verejnosť 
a novinárov. 
Blížila sa dvanásta hodina, začiatok 
rokovania. Museli sme stíchnuť. Po 
vyzvaní predsedu parlamentu Rich-
arda Sulíka sa poslanci začali pomaly 
trúsiť do siene. Pán predseda si opäť 
prisadol k mikrofónu, všetci sme za-
tajili dych, a... “... na návrh troch po-
slaneckých klubov, ešte predtým ako 
otvorím schôdzu, budeme mať pres-

távku do 12.20 hodiny.”
Nezdržal som sa smiechu. Mať pres-
távku ešte pred začatím akejkoľvek 
činnosti, to naozaj o niečom hovorí. 
Už doma som žartom hovoril, že idem 
do cirkusu, ale nemyslel som to veľmi 
vážne. Bohužiaľ, tam to ako v cirkuse 
vyzeralo. Poslanci sa správali ako klau-
ni. Schôdza, ktorá mala pokračovať o 
12:20, sa konečne začala okolo 12:30. 
Vtedy pán Sulík prišiel k mikrofónu, 
začal rozprávať, ale potom si to zja-
vne rozmyslel a dal ešte dvojminútovú 
prestávku. Nepotreboval náhodou na 
záchod?
Keď už všetci sedeli tam, kde mali, ro-
kovanie konečne započalo. Predseda 
Národnej rady prečítal program zasa-
dnutia, následne sa o slovo prihlásil 

poslanec Paška s 
návrhom, aby sa 
rokovanie nekona-
lo. Hneď nato sa o 
slovo prihlásil po-
slanec Slota, ktorý 
sa vyjadril v zmysle, 
že ak sa bude voľba 
konať, celá SNS 
odíde. Po hlaso-
vaní 69:62 sa teda 
dohodli na tom, že 
sa bude rokovanie 
konať. Zvolalo sa 

poslanecké grémium, prestávka do 
13:00. O 13:00 sa prestávka predĺžila 
a nakoniec rokovanie začalo až po 
14:00.
Zvyšok pokračoval v duchu neustálych 
prestávok, čas rokovania poslanci 
zabíjali slovičkárením. Podarilo sa mi 
nahliadnuť ponad zábradlie dolu do 
siene. Napravo šušťali noviny, ktosi sa 
veselo venoval svojej kávičke a ďalší 
ostošesť klepali do svojich noteboo-
kov a nedali si ani tú námahu sa tváriť, 
že dávajú pozor. Výkriky, smiech, takto 
všelijako dávali poslanci najavo svoj 
názor. Smutné? Pravdivé. Z našej poli-
tiky sa stala súťaž o to, či sa koalícii 
podarí pošpiniť viac opozíciu, alebo 
opozícii koalíciu. Samotní poslanci si 
uspokojujú svoje ego tým, ako úžasne 
zasiahli alebo opravili tvrdenie nieko-
ho z opačného tábora. 
Len zo zaujímavosti som si našiel prepis 
rokovania aj na stránke NR SR. Pobavil 
som sa viac, ako na portáli s vtipmi. I 
keď toto je skôr do plaču. Dovolím si 
prekopírovať úryvok z reči predsedu 
Rady, ktorý som našiel na tej stránke: 
“Takže, ideme teraz hlasovať o tom, 
že budeme rokovať až do skončenia 
schôdze. (Smiech v rokovacej sále.)
Prosím, hlasujme teraz. (Ruch v roko-
vacej sále.)
Samozrejme, že budeme rokovať dnes 

Dňa 17. júna 2011 sa v Národ-
nej rade Slovenskej republiky 
volil generálny prokurátor. 
Už znova. Ja som mal v rámci 
výletu do Bratislavy možnosť 
pozrieť sa na túto voľbu.

Ako to chodí v 
parlamente po 
druhé alebo ako

nám “volili” gene-
ráneho prokurátora
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do skončenia schôdze. (Výkriky v roko-
vacej sále.)
Nepretržite, tak. Nepretržite, a nielen 
dnes, kurník.
(Hlasovanie.) Z prítomných 79 poslan-
cov hlasovalo 74 za. Čiže, dohodli sme, 
že budeme rokovať dovtedy, dokedy 

schôdza neskončí. (Smiech, potlesk v 
rokovacej sále.)”
Takto sa správa naša zákonodarná 
moc. Je to fraška. Naši poslanci by sa 
mali nad sebou zamyslieť. Aspoň na 
chvíľu sa prestať osočovať a zhadzovať, 
ale radšej konečne niečo spraviť pre 

ľudí žijúcich v tomto štáte. V Sloven-
skej republike, aby bol spokojný aj pán 
Procházka.

Na konci tretieho ročníka stráveného 
na gymnáziu, ktoré navštevujete aj 
vy, sa mi podarilo,   ako som si myslel, 
podarilo konečne zbaviť sa svojho 
nudného a zatuchnutého života a 
spolu s jednou spolužiačkou a mojou 
najlepšou priateľkou sme sa rozhodli 
vrhnúť sa do dobrodružstva: stopové 
šialenstvo po Taliansku, slnko, 
pláž, umenie, sloboda – jedno-
ducho, ako sme si predstavovali, 
čakali na nás tam kdesi za Alpami 
kultúrne orgie. 
 Krátko pred touto ces-
tou som začal seriózne uvažovať 
nad tým, že sa pustím do písa-
nia knihy, románu, a napokon 
som sa k nemu aj odhodlal. S 
kamoškou sme sa dostali po 
trojdňovej stopárskej odysei 
do Livorna, kde sme strávili tri 
týždne a kde sa mi podarilo na slnku 
skomponovať prvé stránky mojej kni-
hy, na ktorú som mal teraz, zbavený 
svojho predošlého života, slobodný, 
odtrhnutý z reťaze, vystavený celému 
prúdu tohto skutočného života. 
 Napísal som: Aké detinské je 
správanie človeka vo veku na pokraji 
dospelosti ! - alebo je to tým, že s 
uplývajúcim časom si jednoducho 
stále viac uvedomujeme rozdiely 
zapríčinené vychýlením sa od predo-
brazu nadobudnutého vedomia nor-
málu, na ktoré sme si zvykli? Sexus a 
psyché (príčinno-následkové chápanie 
udalostí – koľko stredoeurópanstva!) - 
a znova: sexus a psyché, akú záhadnú 
hru to rozohrali?
 Viete, ani moja kamoška, ani 
ja sme rozhodne neboli ani prvými, 

ani poslednými, ktorých vidina Grand 
Tour (Veľkého okruhu, ktorý bol is-
tou výchovnou nevyhnutnosťou pri 
formovaní intelektuálneho ducha zo 
Zaalpského prostredia, už v sedemnás-
tom storočí) a jeho následná realizácia 
akosi duchovne a sociálne znovu post-
avila na nohy, na istý čas, dokonca aj 

počas nevyhnutného návratu (lebo 
skúsenosť nás učí, že návrat je nevyh-
nutný) a po ňom, takisto, samozre-
jme, len pokiaľ trval účinok z ohrome-
nia. Potom sme jednoducho zostali 
znova vystavení napospas sami sebe, 
v kontexte toho nudného, zatuchnu-
tého života, ktorého sme sa snažili 
zbaviť. Ostatne, s jedinou výnimkou: 
možno o trochu ctižiadostivejšími 
nárokmi ohľadom budúcnosti; a, 
prirodzene, zážitkami, o ktoré sme 
sa mohli podeliť. Myslím, že čo sa 
rozletu dynamiky mladej povahy týka, 
jej najhoršími nepriateľmi sú nuda, 
lenivosť, malosť, nechuť, ľahostajnosť 
– všetko, proti čomu vyhlasujem vojnu 
každé ráno, pretože je to prirodzenou 
súčasťou mojej osobnosti. Niekedy sa 
mi darí uspieť viac, inokedy menej, 

niekedy vôbec. Občas sa cítim ako ab-
solútny víťaz, hlavne keď cestujem a 
spoznávam, keď sa mi podarí niekomu 
spríjemniť deň, alebo si ho spríjemniť 
sám sebe, keď objavujem alebo 
keď niekomu slúžim ako inšpirácia 
(učenie niekoho iného je v podstate 
len učením samého seba) a pripomí-
nam si podobné pocity, ako keď som 
sedemnásťročný prekročil hraničný 
priechod Berg a sto metrov za ním 
som sa dal do stopovania s tabuľkou: 

Italien. O sedem rokov neskôr je 
pre mňa vždy rovnako náročné 
prežívať dni bez toho, aby som 
ich považoval za nudné alebo 
zatuchnuté!
 Napísal som: Mohol to byť 
plný život? Mohlo prísť naplne-
nie? Namiesto toho prišiel po-
koj.
 Krátko pred tým, než mi 
konečne potvrdili, že moja kni-
ha (iná) nakoniec naozaj vyjde, 
nevydržal som to a napriek 

tomu, že som si ešte jej vydaním nebol 
istý, oznámil som to mojej kamoške. 
Tešila sa zo mňa, čo je koniec koncov 
prirodzené, keďže ide o moju najlepšiu 
kamošku. Povedala: „Pamätáš sa na 
to, ako si to po tom, čo sme prišli z 
Talianska a mesiac sme sa spolu nero-
zprávali, napísal a dal čítať prvý deň 
Škultétyovej?“ Samozrejme, že som 
si na to pamätal. „Keby nebolo bývalo 
toho všetkého, nebol by som ju býval 
napísal,“ odpovedal som jej. Potom 
sme preberali staré záležitosti a nové 
klebety. A potom som povedal ja: 
„Keby sa tebe a Škultétyovej tá kniha 
nebola bývala vtedy páčila, nikdy by 
nevyšla.“ Moja kamoška odpovedala 
so smiechom, že to je viac ako jasné. 
A ja som si vtedy priznal, že za to, kým 
som, nevďačím iba mojim rodičom. 

Päť rokov po...

 text -tomáš belobrad-
foto -iva mišáková-

 text -michal kučerka-  foto-karin illešová-
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*V prvom rade sa mi nedá nespýtať... 
na konte máš nespočetné množstvo 
ocenení, literárnych súťaží, s tvojím 
menom sa spájajú  i medzinárodné 
úspechy, ako napríklad víťazstvo v 
Európe v škole . Podieľaš sa na fungo-
vaní školského časopisu a, navyše, si 
to ty, kto stál za úspešnou divadelnou 
hrou Pozor, schody! Prečo si v tejto ru-
brike až teraz? 
No to sa pýtaj niekoho iného, nie 
mňa. Ale sa teším, keď ste si ma už 
všimli :). A nemám vám to za zlé, lebo 
predsa len nepatrím práve k vysokým 
osobám...
*Keď som spomenula časopis... 
Študenti, ktorí SOS pravidelne čítajú, 
vedia, že sa pravidelne staráš o rubriku 
Zelené okienko. Je vzťah ľudí k prírode 
naozaj taký narušený? Ako môžeme 
prispieť k zlepšeniu životného prost-
redia?
Momentálne je jediný vzťah medzi 
väčšinou ľudí a prírodou ten, že 
príroda je len zdroj všetkého, čo 
potrebujú. Je to egoistický vzťah, 
ktorý berie, ale nedáva nič nazad, 
len odpad, ktorý nie je možné opäť 
zaradiť do kolobehu života, lebo je 
mŕtvy. Dnešní ľudia chcú byť za každú 
cenu strašne sterilní a civilizovaní a 
považujú za ponižujúce prihlasovať 
sa k svojmu opičiemu pôvodu, tvária 
sa, že je pod ich úroveň byť súčasťou 
prírody, priznať si, že všetci sme len 
zvieratá s väčším mozgom a protisto-
jným palcom.
Na pomoc životnému prostrediu je 
v prvom rade potrebné byť trochu 
viac ohľaduplný a nemyslieť len na 

naplnenie aktuálnej potreby, je treba 
uvedomiť si prepojenia a následky 
svojho konania, dívať sa ďalej od 
nosa. Treba navštevovať stránky, ako 
setri.sk, greenpeace.com/slovakia a 
treba čítať moje články :).
*Viem o tebe, že si s rodičmi preces-
tovala už kus sveta. Ktorá krajina v 
tebe zanechala najväčší dojem, alebo 
kam by si sa chcela ešte vrátiť? A ktorú 
krajinu túžiš spoznať?
To nie je úplne pravda. Oni už boli 
kade - tade. Ale ja s nimi nechodím, 
lebo sa bojím lietania. Ale z krajín, 
kam sa dá ísť vlakom alebo autom, z 
tých, kde som bola predtým, ako som 
nadobudla túto fóbiu, je najlepšie 
Grécko. Konkrétne ostrov Kréta. 
Najlepšie jedlo, najlepšie more, 
kultúra, všetky tie zrúcaniny a tak. 
A Stredozemie je kolíska západnej 
kultúry.
A miesto, kam chcem ísť, je síd-
lom tých, ktorých Gréci a Rimania 
považovali za divochov, barbarov. 
Anglicko, kultúra a mytológia Kel-
tov a Vikingov je absolútne fascinu-
júca. Keď uvidím Stonehenge a írske 
kamenné labyrinty, tak už môžem 
zomrieť.
*A čo budúcnosť? Slovensko alebo 
zahraničie? Kde sa chceš usadiť?
Nechcem sa moc usádzať, nie som 
sliepka na vajíčkach. Aktuálne 
požiadavky do budúcnosti sú nejaká 
tá škola vysoká, potom inteligentný, 
nízkoenergetický dom, inteligentý, 
nízkoenergetický frajer (ale nie), po-
tom jedno newfoundladské šteňa a 
ďalej sa uvidí. Môžem ísť zachraňovať 

svet alebo nie. Môžem točiť nejaké 
strašné trháky alebo undergrou-
nove filmy, ktoré nikto nepochopí,  
a preto budú veľmi alternatívne a 
umelecky inovatívne... Ale toto dielo 
sa odohráva na neznámom mieste v 
neznámom čase. Zatiaľ.
*Súvisí tvoj netradičný a pôsobivo ori-
entálny štýl obliekania s týmito ces-
tami do cudziny?
Ja mám orientálny štýl? No keď 
myslíš. Ti poviem tajomstvo. Ono, 
indická hudba je úžasná a brušné 
tance naozaj pomáhajú pri bolestivej 
menštruácii, ale fígeľ je v tom, že 
keby som prišla do školy v obyčajných 
teplákoch, tak by som bola za sedlá-
ka, ale keď si dám gate s fakt nízkym 
pudlom alebo divnou potlačou, tak si 
ľudia myslia, že som orientálna. A to 
ja len chcem mať v lete pohodlie. Ale 
správne si to povedala. Chcem byť 
veľmi orientálna hippiesáčka, tvárim 
sa, že to tak malo byť. Namaste.
*A keď sme už pri tej netradičnosti. 
Soňa je úplne bežné slovenské meno. 
Si s ním spokojná?
Vždy ma to s mojím menom štvalo. 
Moji bratia majú bohovské severské 
mená ( Sven, Dag ) a ja mám nudnú 
Soňu, ono je to mimochodom ruské 
meno, ale to je detail. Mala som sa 
volať Artemis - Mia. No ale potom 
nejaká dobrá duša vymyslela keksík, 
ktorý sa volal Artemis, tak aby sa mi 
deti nesmiali, upustilo sa od toho. 
Potom sa mi deti smiali pre iné veci.
*Okrem toho, že veľa cestuješ a 
píšeš, aj veľa čítaš. Ktorá z doteraz 
prečítaných kníh nesie podľa tvojho 
názoru najväčší odkaz pre ľudí?
Ťažká otázka toto. Možno že Portrét 
Doriana Graya, posolstvo o tom, že 
vplyv a obdiv druhých je zhubný, ak si 
človek nezachová chladnú hlavu. By 
som si to mala zase prečítať. Ale kni-
ha, ktorú by si mal rozhodne každý 
prečítať,  je pomerne krátke dielo od 
Francúza Jeana Giono-a  Muž, ktorý 
sadil stromy. Vyzerá to prvoplánovo, 
že treba sadiť stromy, ale ten odkaz 
je naozaj krásny, veľmi čisto podaný, 
žiadne komplikácie, žiadne zbytočné 
filozofovanie. A ten, kto nečítal 

Keby bolo na svete viac ľudí, ako je ona, naša príroda by 
mohla ešte voľne dýchať. Práve vďaka nej a ľuďom jej 
podobným Gymnázium Janka Jesenského zažíva i medz-
inárodné úspechy. A možno o pár rokov si kvôli tejto os-
obe bude Steven Spielberg trhať vlasy. Predstavujem 
vám mimoriadne nadanú budúcu režisérku a scenáristku 
SOŇU KLIMČOVÚ.

PREČO JE SOŇA ZELENÁ?
Z TITULNEJ STRANY
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Malého princa od Exupéryho, s tým 
sa ani nebavím :). Tí Francúzi sa fakt 
nezdajú. 
*Navštevuješ antikvariáty? Alebo dáš 
radšej prednosť bežným kníhkupect-
vám a i-shopom? 
Aj tam, aj tam je mi dobre. Ale kni-
hy z antikvariátu sú mi vzácnejšie. 
Najradšej mám, keď je v nich už ve-
novanie. Mám jednu, v ktorej je ve-
novanie pre niekoho z okresného 
výboru KSČ. Milujem knihy písané 
v starom jazyku. Ľudia si neuvedo-
mujú, aký bol náš jazyk nádherný, 
aké úžasné sú naše nárečia, dnes 
už je slovenčina prepchatá anglick-
ým bordelom. Samé single, stage, 
feelingy, drive - y a podobný shit. A 

pritom napríklad tradičné sloven-
ské nadávky sú absolútny poklad. 
Napríklad ogrgeľ, paskuda, papľuh, 
ty hovado neomodlené ...
*Ako som už spomenula, tvojím snom 
je štúdium réžie. Ako budúca režisérka 
tak musíš mať prehľad v aktuálnom 
filmovom dianí. Ktoré filmy patria 
medzi tvoje najobľúbenejšie? A kto 
je podľa teba najlepším hercom a 
herečkou v súčasnosti?
Jajajaááj, to by bolo nadlho, keby 
som ti mala všetky menovať. Milu-
jem film Pád od indického režiséra 
Tarsema. Skvelý je aj Súboj titanov, 
ale nie ten nový, ten nestojí ani za  ... 
ehm. Je to americká kravina. Ale ten 
pôvodný z roku 81, to je skvelá vec. 

Mám rada aj trilógiu X - men, milu-
jem všetko od režiséra Tima Burtona. 
Absolútny kráľ psycho filmov je Dar-
ren Aronofsky, jeho Čierna labuť s 
Natalie Portman je dielo majstra. A 
niečo, čo mi vždy spraví náladu, je 
kreslený Disneyho film Kniha džunglí 
z roku 1967. Baloo a jeho beat. 
A k tým hercom. Neviem, či môžem 
súdiť, kto je najlepší, ale viem, koho 
mám ja najradšej. Herečky, ktoré 
mám ja najradšej, sú: Kate Blanchet 
a Helena Bohnam Carter, už aj Baf-
tu dostala. Herci môjmu srdcu milí: 
málo známy anglický herec Hans 
Matheson, v Jakubiskovej Bátoričke 
hral Caravaggia, Johny Depp, nie 
pre povrch, ale pre talentovú dužinu 
(lebo napr. vo filme Libertin je fakt 
nechutný), a aj taký ehm Colin Firth, 
Oscara nemá len tak pre nič za nič 
alebo Christian Bale je v celku zaují-
mavý.
*Na ktorý momentálne hraný film by 
si nám odporučila ísť do kina?
Pán Nikto. Zabije vás to. Mňa to zab-
ilo. Jared Leto v hlavnej úlohe (fešák 
pre baby). Aj keď je to tzv. cukrík, 
mám ho rada, lebo si vyberá roly, 
ktoré stoja za to... A to jeho sloven-
ské priezvisko...
*Kedy si sa vlastne rozhodla pre réžiu? 
A čo také právo? To ťa neláka?
Vždy som hovorila, že právo mi nikdy 
nehrozí, ale v poslednom čase sa nad 
tým stále viac zamýšľam. No zapove-
daného najväčší krajec. Ale sa uvidí. 
*Takto o rok ma budeš nasledovať a 
lúčiť sa s naším gymnáziom. Og da? 
(pozn./o sola?/-a potom?) Čo ďalej so 
životom?
Ete destilere. Potom škola, no aká, 
to sa uvidí. Čo chcem, viem, a to je 
doležité. Vedieť si predstaviť svoj cieľ. 
Ten môj je pomerne nedosiahnuteľný, 
ale ako budúci režisér, dúfajme, mu-
sím mať poriadnu predstavivosť. Mu-
sím si dať pozor, aby to neskončilo len 
pri predstavách, aby ma nepohltili a 
aby som sa pre ne samotné nemusela 
vzdať toho, že sa splnia.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 
šťastia v ďalšom štúdiu i v živote.

 Mala som sa volať Artemis - Mia. No 
ale potom nejaká dobrá duša vymyslela 
keksík, ktorý sa volal Artemis...“

“
MLADÉ TALENTY

 text -nika koki-   foto -súkromný album-
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Úplne obyčajné meno pre 
akéhokoľvek obyčajného 
chlapíka z anglofónneho 
prostredia. U nás by to bol 
jednoducho Mišo, Mišo, 
čo sa vyučil za architekta. 
A niežeby ako normálny 
poriadny občan staval 
normálne dvojpodlažné 
domy pre normálnych 
ľudí... Nie, on sa na vec 
díva inak, pretože vie, kde 
je sever a na čo mu dve 
ruky narástli...
Michael Reynolds je Američan, je aj 
architekt a ako to architekti zvyčajne 
robia, stavia domy.  Už vyše tridsať 
rokov tento obyčajný chlapík hľadá a 
nachádza spôsoby, ako z toho, čo podľa 
väčšiny už nie je použiteľné, vyťažiť 
maximum... Jeho domy sú príkladom 
toho, ako sa zo slov stávajú činy a ako 
sa činne a lacno stavajú domy... Domy, 
ktoré sa samy vykurujú a poskytujú 
vlastnú zásobu vody. Domy, na stavbu 
ktorých  netreba drahé technológie, 
domy, ktoré sú schopné recyklovať 
svoj odpad a čerpajú z vlastného zdro-
ja energie.
Môže ich postaviť ktokoľvek, 
kdekoľvek a takmer iba z vecí, ktoré sa 
považujú za odpad...

Znie to, ako keby sa snažil o nemožné, 
a predsa tento koncept fungu-
je prekvapivo dobre, a  nielenže 
redukuje objem odpadu, ale ešte 
vytvára aj architektonické diela, 
krásne na pohľad... Napriek tomu 
sa už od začiatku svojej cesty za do-
konalým eko odpadkovým domom 
musí vysporadúvať s byrokratickými 
prieťahmi...
 
Reynolds sa už dlho pokúša sprístupniť 
svoj nápad širokej verejnosti. Niekoľko 
odpadkových domov postavil aj v In-
dii, na Andamanských ostrovoch, 

potom čo boli takmer úplne zničené 
vlnou tsunami. Jeho domy sú lacné, 
treba na ne iba smeti.
Vo svete, ktorý stále nie je schopný 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je 
závislý na neustálej spotrebe, môžu 
byť práve jeho budovy tým, čo nás 
inšpiruje k zmene, tým, čo nám k 
zmene dopomôže. Na pohľad je to 
iba obyčajný vlasatý päťdesiatnik, 
dlhovlasý šialenec... šialenec, ktorý 
pochopil, na čo mu dve ruky narástli, 
šialenec, ktorého bláznovstvo je hod-
né nasledovania…            

Toto tu sú smeti!
Michael Raynolds

ZELENÉ OKNO

 text -soňa klimčová-   foto-zdroj: internet-
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Nemusíte byť jeden z Troch pátračov, 
aby ste si všimli, aký je v našom 
meste bordel. A pod pojmom bordel 
nemám na mysli nič ružové, ale inak 
sa tie smeti opísať nedajú. Dokonca aj 
v mestskom parku, ktorý by mal byť 
oázou zelene a prírody, môžete nájsť 
okrem zaujímavých indivíduí a páriac-
ich sa dvojíc aj nespočetné množstvo 
plastových fliaš, obalov a najnovšie už 

aj školské pomôcky. Keby som mala o 
pár rokov a IQ menej, možno by som 
uverila, že nejaká príšera z inej galaxie 
tajne v noci rysuje plán mesta, ktorý 
použije na zničenie ľudstva, teraz si 
však uvedomujem, že bezohľadnosť a 
ľahostajnosť našich spoluobčanov sa 
stáva problémom. 
A to problémom zdanlivo nezmy-
selným. Každý z nás musí platiť za 

vývoz komunálneho odpadu, takže 
sa nemôžeme vyhovoriť na finančnú 
krízu, predsa tým, že vyhodíme sme-
ti na okraji lesa, nič neušetríme. Na 
každom rohu sa určite nájde smetiak, 
ktorý radostne očakáva váš odpad. No 
dobre, preháňam, radostne to určite 
nie je, ale je tam a treba ho využívať. 
Treba si uvedomiť, že zem nie je sme-
tisko, je to Zem, a hádzať na ňu obaly 
a fľaše je nielen prejavom hlúposti, ale 
aj neekologické a neestetické. Alebo 
sa vám žije dobre v meste, v ktorom 
musíte prekračovať odpadky, aby ste 
sa dostali domov? Už dávno neplatí, 
čo nie je moje, do toho ma nič. Keď už 
rozoberáme cudzie životy, prečo nám 
nezáleží na spoločných priestoroch?
Nechápem, nechápem, nechápem. 
Možno som predsa len precenila svoje 
IQ, ale naozaj nepochopím, čo vedie 
človeka rozumného v 21. storočí k 
tomu, aby zahodil obal na zem a vrece 
smetí do lesa. Ibaže by to rozumný 
človek nebol... Vychutnávame si 
čistotu hajzlov v Avione, a pritom ne-
jaká príšera každú noc rysuje v parku 
plány na zničenie sveta!

Záhada bánovského
TROJUHOLNÍKA
Toto zelené okno nebude tak úplne zelené. Bude sivé, 
rozkladajúce sa a zapáchajúce, presne ako odpad, o kto-
rom budem písať a ktorého sú plné Bánovce.

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhr-
ovec, krajské kolo celoštátnej súťaže:
- 2. miesto v 3.  kategórii: Soňa 
Klimčová, septima, postup do celo-
slovenského kola

Štúrovo pero, celoštátne kolo novi-
nárskych príspevkov stredoškolákov:
- 1.miesto a návšteva Európskeho 
parlamentu – Soňa Klimčová, septima
- 3.miesto: Nikola Kokiová, 4.C
- 3.miesto: Ria Gehrerová, 3.B
- diplom a cena: Ivana Balgová, 2.C
- diplom a cena: Maroš Ondrejka, 4.C

Literárny Kežmarok, celoslovenská 
literárna súťaž:
- 2. miesto: Ria Gehrerová, 3.B

- 3. miesto: Soňa Klimčová, VII.

Benediktova literárna Prievidza, 
celoslovenská literárna súťaž:
- 1. miesto v próze: Ria Gehrerová, 
3.B

Biblická vedomostná olympiáda 
ECAV, celoštátne kolo:
- 3. miesto: Ján Štefkovič, 1.B

Chemická olympiáda, kat. Dg, kra-
jské kolo:
- 2. miesto: Štefan Šebeň, kvarta
- 4. miesto: Dominika Beláková, 
kvarta
- 6. miesto: Filip Balla,  kvarta

Fyzikálna olympiáda, kat. D, krajské 
kolo:
- 1. miesto: Filip Pokrývka, 1.C

Krajská súťaž mladých záchranárov:
-1. miesto: Veronika Gerbelová, 3.A
                  Natália Jurčíková, 1.A
                  Mária Masaryková, 1.B

Krajská súťaž mladých zdravotníkov:
- 1. miesto: Veronika Gerbelová, 3.A
                  Natália Jurčíková, 1.A
                  Kristína Beniaková, 1.B
                  Mária Masaryková, 1.B
                  Gabriela Chmúrčiaková, VII.

Matematická olympiáda, krajské 
kolo:
- 1.miesto: Filip Pokrývka, 1.C
- 3.miesto: Michal Korbela, kvinta

Hodžov novinový článok 2011, celo-
slovenská súťaž:
- 1. miesto a zlaté pásmo: Dominik 
Holíček, V.

SÚŤAŽILI SME

ZELENÉ OKNO

 text+foto -ypsilon-
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Moderná ruská literatúra nie je 
v našich končinách veľmi známa. 
Nájde sa ale aj pár výnimiek, ktoré s 
ľahkosťou pretrhnú hranice, aby sa 
tak stali známe aj v západnom svete. 
Medzi významných autorov, ktorým sa 
podarilo preraziť, určite patrí aj Dmi-
try Glukhovsky. A to hneď na začiatku 
svojej tvorby. V roku 2002 zverejnil na 
internete svoj román Metro 2033 a po 
veľkom ohlase bol v roku 2005 vydaný 
aj knižne. Príbeh sa dočkal aj herného 
spracovania a v súčasnosti na Slov-
ensku vychádza pokračovanie: Metro 
2034.
Ako napovedá samotný názov, príbeh 
sa odohráva  nie až v takej vzdiale-
nej budúcnosti. A čo by to bolo za 
budúcnosť, keby v nej človeku nehro-
zilo vyhynutie? Po poslednej jadrovej 
vojne sa dostalo ľudstvo do ťažkej si-
tuácie. Svet zostal zamorený radiáciou 
a tí, čo stihli ujsť, sa krčia zabarikádo-
vaní v moskovskom metre. Takto žije aj 
Arťom, mladík zo stanice VÚNH, ktorá 
čelí vážnemu problému – zmutovaným 
bytostiam z povrchu. Čo je horšie, za 
všetko môže on, pri dávnej návšteve 

povrchu s priateľmi neuzavreli bránu. 
Útoky sú čoraz silnejšie a Arťom sa vy-
dáva na cestu naprieč metrom, ktorej 
cieľom je získať pomoc pre svoju 
stanicu a zachrániť tak všetko, čo mu 
je cenné. Cesta je nebezpečná (kvôli 
rôznorodým skupinkám ľudí: od ko-
munistov cez satanistov až po nacistov 
:) ...) a cestovateľ vždy musí vedieť, kde 
má zbraň (ktorá je spomínaná veľmi 
často, ale nakoniec skoro nepoužitá). 
Času je málo...
Samotné prvé kapitoly sú trochu 
zdĺhavé a mňa príliš neoslovili a ne-
zaujali. Našťastie sa to mení už len k 
lepšiemu. Samotný námet zničeného 
a zamoreného sveta už bol použitý 
veľakrát, či už v hernej, alebo aj 
knižnej tematike. Autor ale vnáša 
príjemnú novinku, a to prostredie 
metra, ktoré je veľmi zaujímavé. Ja 
osobne som mal niekedy problém 
si predstaviť, ako sa môže toľko ľudí 
vmestiť na nejakú stanicu, ale atmos-
féra je taká silná, že po čase vám to 
vôbec nebude prekážať. Aj napriek 
mape je sledovať Arťomovu cestu 
veľmi ťažké, pokiaľ si neuvedomíte, 

že tunely nie sú v rovnakej hĺbke. 
Záver je ale prekvapivý a ako som 
spomínal, atmosféra úžasná (zvlášť 
pri striedaní Arťomových spoločníkov, 
ktorí netvoria nesmrteľnú družinu). 
Ak nepatríte k zarytým odporcom 
post-apokalyptických sci-fi, mali by ste 
sa na tento titul pozrieť.

Vraví sa , že na veľkosti nezáleží. Ja 
by som to ponechala na individuálne 
hodnotenie. 
Ak by sme ako príklad brali práve 
Gionovu knihu, spomínané tvrdenie 
by bolo viac ako pravdivé.
 Toto krátke dielo sa dočkalo 
aj filmového spracovania. Kanaďania 
zanimovali príbeh Gerárda Boufiera 
naozaj zaujímavým spôsobom. Ako 
keby sa pred vami rozpohybovala 
omaľovánka. Ale zohnať si knihu, je 
určite jednoduchšie. 
 Na pár stranách je minimál-
nym počtom slov opísaný inšpiratívny 
príbeh samotára, ktorý možno 

úmyselne, a možno nie, vrátil život 
veľkému kusu zeme. Vrátil radosť do 
miest, kde už nebolo nádeje. 
 Aj keď názov znie trochu prvo-
plánovo, odkaz tohto diela je odkazom 
pre každého z nás. Vytrvalý vo svojom 
snažení, taký je muž, čo sadil stromy. 
Nie je isté, či tento muž naozaj žil, 
alebo je len fantastickým obrazom v 
hlave Jeana Giona, ale prečítať si jeho 
príbeh nezaberie viac ako dvadsať 
minút. A ak ste ochotní počúvať, po-
vie vám, prečo je život životom. Prečo 
je človek človekom...

Dmitry Glukhovsky – Metro 2033

Jean Giono
Muž, ktorý sadil stromy

RECENZIEnové

 text -tomáš belobrad-

 text -soňa klimčová-
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Náhoda. Ako málo stačí ku šťastiu, keď 
nad nami drží ochrannú ruku osud. 
Jedno stretnutie a zmení sa celý život. 
Alebo aspoň jeho malá neodmysliteľná 
časť. Dve cudzie ženy. Dva rôzne kúty 
Slovenska. Dve náboženstvá. A predsa 
im bolo súdené stretnúť sa. Aby niečo 
nové uzrelo svetlo sveta. Aby prišiel 
na svet román Židovka. Aby sme my 
ostatní dostali odvahu bojovať vo 
chvíli, keď sme ohradení čínskym 
múrom a keď vidíme všetko omnoho 
pochmúrnejšie, ako samotné slovo 
káže. Taká rozdielna škrupina života. 
A pritom im prislúcha spoločné jadro. 
New York. Ich útočisko pred životom. 
Tam mierili srdcia obidvoch. Tam 
obidve odplávali, keď išli prasknúť ako 
balón pri jedinom dotyku s ostrým 
predmetom. 
No tým predurčeným miestom nebola 
Amerika. Bola to stará dobrá (?) Euró-

pa. Bolo to Slovensko. Slovensko, kde 
jej židovský pôvod predurčil prežiť 
snáď až neskutočný príbeh. Príbeh, 
ktorý prinášal šťastie aj strasti v ne-
spravodlivom pomere. Príbeh zachy-
tený vo zväzku. Periklove brány, ktoré 
nevpustia dnu rušivé elementy a za 
hradby pocit pôžitku z, ľahkým slo-
vom písaného, celoživotného obrazu 
prepletaného kľukatými cestičkami. 
Cestičkami, ktoré zvierajú neprehľadné 
zákruty, za ktorými striehnu buď nové 
obzory, alebo hranica priepasti smrti. 
Kruté predsudky, nespravodlivé okol-
nosti, hlboké rany. Mätúce pohľady až 
kamsi na dno mora, prepletajúce sa s 
neúnavnou nádejou, obnovovateľnou 
chuťou do života, dojímavými 
zážitkami a jedinečným pohľadom na 
šťastie. To je Andrea Coddington a 
príbeh jej židovky Sofie Maniševičovej.

Viacerí ľudia vravia, že knihy Dana 
Browna sú si podobné ako vajce vajcu. 
Ja som sa k tvorbe tohto známeho au-
tora, konkrétne k dielu Anjeli a démo-
ni, dostal len nedávno. Z názvu som 
čakal fantasy presiaknuté mystičnom. 
Bol som prekvapený. Myslím, že 
príjemne. Skôr než začnem označovať 
knihu za dobrú alebo zlú, musím o 
nej spomenúť jeden fakt. Je veľmi 
pútavá. Dej sa drží v neustálom napätí 
a veľmi šikovne vymyslené sú aj dĺžky 
kapitol. Sú totiž veľmi krátke, niekedy 
dokonca trojstranové. Čitateľ sa tak 
nevie odpútať od deja, ktorý by sa mu 
možno inak zdal rozťahaný. 
Samotná téma knihy sa môže zdať tro-
chu ohraná. Stredovekých bratstiev 
(najmä templárov) už bolo... Brown 
si vzal na mušku iluminátov. Profe-
sor náboženskej symboliky Robert 
Langdon sa tak zaplieta do večného 
konflitku medzi osvietenými vedcami 
a katolíckou cirkvou. Celý konflikt 
dokáže dokonca uzravrieť počas jed-
ného jediného dňa! Kniha v sebe ob-

sahuje prvky sci-fi, ale najviac sa drží 
nábožensko-vedeckej detektívky. Z 
CERNu zmizne nádoba antihmoty s 
ničivým účinkom, ktorá má úderom 
polnoci zrovnať Vatikán so zemou. 
Aby to nebolo také jednoduché, práve 
v ten deň sa vo Vatikáne koná konk-
láve, z ktorého navyše unesú štyroch 
nádejných kandidátov na pápežský 
post. Tých chce bratstvo iluminátov 
rituálne povraždiť v štyroch rôznych 
kostoloch. 
Odhliadnuc od toho, že Brown veľmi 
rád vydáva svoje verzie faktov ako ce-
losvetovo uznané, majú Anjeli a dé-
moni ešte pár chybičiek krásy. Na to, že 
Robert Langdon je profesor na vysokej 
škole, prekvapivo prežíva situácie, pri 
ktorých ťažko cvičení ľudia umierajú. 
Počas jedného dňa je takmer utopený, 
zastrelený, spálený, ubitý a poznačený 
pádom z veľkej výšky, ale takmer to na 
ňom ani nepoznať. Postavy sú až príliš 
dobré alebo zlé, aby im to vydržalo až 
do konca, výmenu rolí som osobne 
trochu čakal. Niektoré zvraty si ale 

zachovávajú svoj prvok prekvapenia. 
Napriek tomu sú  Anjeli a démoni 
knihou, ktorá človeka ľahko nepustí a 
nechá po prečítaní dobrý pocit.

Andrea Coddington - Židovka

Dan Brown - Anjeli a démoni

RECENZIE nové

 text -iva mišáková-

 text -tomáš belobrad-

foto kníh -zdroj: internet-
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Ešte keď som chodila na základnú 
školu, tak sme cez pestovateľské práce 
MUSELI zbierať špinavé nedopalky po 
celom školskom dvore. Bez rukavíc. 
Áno, prekážalo mi to. Cigarety sú pre 
mňa nechutné. Smrdia, dymí sa z nich, 
z dymu ma štípu oči. A ničia ľudské 
zdravie. 
Videli ste už fajčiť desaťročné dieťa? 
Ja áno, a nie jedno. Vtedy mám chuť k 
nemu prísť, vyraziť mu cigaretu z ruky 
a rozdupať ju. Apeluje sa na mládež, 
aby nezačala vôbec fajčiť, alebo, ak už 
fajčí, aby prestala. Ale čo dospelí, naši 
rodičia ? 
Poznám človeka, ktorý sa riadi prav-
idlom, že vo svojom aute nefajčí. 
Ak je teda na dlhšej ceste a nemá 
čas zastaviť, musí vydržať. Najradšej 
by som ho do toho auta zavrela 
navždy, aby nefajčil už nikdy . Bola 
som ľahostajná k ľuďom, ktorých 

som nepoznala a fajčili. Pokojne si 
ničte život, ja vás rušiť nebudem. Ale 
možno by nebolo od veci si uvedomiť, 
že všetci dýchame jeden vzduch a 
ten nechutný dym nám ho všetkým 
znečisťuje. Za vaše sprosté rozmary ja 
mám umrieť skôr? 
Originalita sa neprejavuje tým, že si 
zapálim. Ľudia sa nechvália  tým, že 
nefajčia, hlavne mladí, pretože je to 
OUT.
A viete, čo to vlastne vdychujete 
do pľúc a do tela ? Poďme sa bližšie 
pozrieť na zloženie takej cigaretky. 
Filter je vyrobený z acetátu celulózy 
(viskóza), cigaretový papier obsahuje 
napríklad uhličitan horečnatý, ktorý 
zlepšuje farbu popola. Nepríde vám to 
hlúpe? Načo sa už len zlepšuje farba 
popola? Dym z cigariet obsahuje viac 
než 4 000 zložiek, väčšina ktorých je 
toxická, a tiež 40 karcinogénnych látok 

( aj rádioaktívne prvky ). Nikotín patrí 
medzi prudké rastlinné jedy. Narušuje 
funkciu nervov a môže vyvolať ochrnu-
tie, až smrť v dôsledku obrny dýchacej 
sústavy. Človeka zabije nikotín v 
množstve približne 50 – 60 mg. 
Priemerná cigareta obsahuje 8 – 9 mg 
nikotínu, z čoho sa do krvného obehu 
dostane 0,3 – 3 mg. Keď nikotín z krvi 
vyprchá, závislí fajčiari si potrebujú 
zapáliť ďalšiu cigaretu. Ďalšia škodlivá 
látka v dyme je oxid uhoľnatý. Je to 
krvný jed . Viaže hemoglobín a mení 
ho na látku neschopnú prenášať kys-
lík . Tým je tlmený prenos kyslíka do 
orgánov a tkanív. Vo vyšších koncen-
tráciách zapríčiňuje smrť udusením. 
Cigarety obsahujú kondenzované 
aromatické uhľovodíky, poškodzujúce 
DNA. Fajčenie spôsobuje rôzne formy 
rakoviny (najčastejšie pľúc), nádory 
, potraty , deformácie, znižovanie 

ĎAKUJEM, NEFAJČÍM!

„Dáš si?“
„Nie, ďakujem, ale nefajčím .“ 
„Jasné, zapaľovač máš?“

Zaujímalo by ma, koľko detí, mladých 
alebo dospelých ľudí by zvolilo prvú 
odpoveď . 
V dnešnom svete je okolo nás miliarda 
podnetov, ktoré nám nedobrovoľne sk-
racujú život, tak načo tomu dopomáhať 
cigaretami ? Prví fajčiari existovali už v 
deviatom storočí. No tí fajčili iba rákosie. 
Hromadné rozšírenie fajčenia nastalo v 
20. storočí. 
Každé ráno vidím cestou do školy skupiny 
schovávajúcich sa žiakov s cigaretou . A 
niektorí sa už ani neschovávajú. Všade po 
zemi samé ohorky, rozbité zapaľovače, 
prázdne cigaretové obaly a škatuľky od 
zápaliek . Aj tie najprťavejšie potraviny 
ponúkajú slušný výber cigariet.

„Fajčenie je zvyk, ktorý sa protiví oku, hnusí sa nosu, škodí 
mozgu, je to čierny dym, ktorého zápach pripomína dym z 
priepasti Styx.“ (Jakub, anglický kráľ)

NÁZORY
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chuťových a čuchových buniek.  
Nikotín spôsobuje zúženie ciev, čím 
je u fajčiarov zhoršené hojenie rán. 
Žlté zuby a zažltnuté končeky prstov 
tiež nie sú lákadlom. A keď už som si 
zapálil/a, tak si k tomu dám aj nejaké 
dobré pitivo. A bum! Ďalšia závislosť. 
Cigarety pomaly otvárajú cestu k iným 
závislostiam. 
Prestať fajčiť je veľmi, veľmi ťažké. 

Chce to najprísnejšie sebaovládanie a 
nie každý je toho schopný. Ja o sebe 
viem, že nemám pevnú vôľu. Preto 
som nikdy cigaretu neochutnala.

A aké protifajčiarske opatrenia prijíma 
Európska únia?
• Fajčiť sa nebude môcť v obchodných 
centrách
• Varovné nápisy o škodlivosti fajčenia 

budú na škatuľkách ešte väčšie a z 
oboch strán 
• Cigarety sa nebudú predávať pri 
pokladniach, ale v špecializovaných 
predajniach
• Zákaz fajčenia bude platiť vo 
všetkých školských zariadeniach 

Prednedávnom otriasol Slovenskom 
prípad, pri ktorom umrela pacientka 
po tom, čo jej mladý sanitár vpichol 
do žíl smrtiacu injekciu. Pacientka 
bola už dlhší čas v kóme. Od tej doby si 
verejnosť vymieňa názory v diskusnej 
relácii menom Eutanázia. 
Eutanázia... ako pekne to znie a aká 
mrzutá vec sa za týmto slovom skrýva. 
Čo to vlastne je? VRAŽDA, ČI ĽUDSKÝ 
SÚCIT? Odborníci ju charakterizujú 
ako usmrtenie človeka na jeho vlast-
nú žiadosť. Existuje viacero druhov 
eutanázie: aktívna (zdravotník podá 
priamo pacientovi smrtiacu dávku 
liekov), asistovaná (kedy sa pacien-
tovi vytvoria vhodné podmienky na 
to, aby si sám vzal život) a pasívna 
(pacientovi sa zámerne neposkytuje 
dostatočná zdravotná starostlivosť). 
Štatistiky hovoria, že 46% Slovákov je 
za eutanáziu. Zvyšných 54% nesúhlasí, 
prevažne z náboženských dôvodov. 
No napriek tejto skutočnosti sa pre 
eutanáziu vyjadrilo 40% kresťansky 
zmýšľajúcich ľudí.

V očiach zdravého človeka sa táto 
skutočnosť javí ako obyčajné bar-
barstvo. Kresťania sa odvolávajú na 
Boha, pretože podľa nich to bol práve 
on, kto dal človeku život, a teda je 
jediný oprávnený na to, aby mu ho aj 
vzal. Ale čo ľudia, ktorí majú smrť na 
jazyku? Ktorí vedia, že ich smrť je už 
nevyhnutnosťou, tak neodkladnou a 
bezútešnou? Keď každý východ slnka 
len predlžuje to ukrutné utrpenie? 
Prečo sa nespýtame ich, čo si o tom 
myslia? Vedieme diskusie, polemizu-
jeme, bijeme sa do pŕs a voláme, že 
vražda je vždy len vraždou a že neex-
istuje lepšia a horšia smrť. A pritom 
mnohí z nás trpeli nanajvýš migré-
nou alebo bolesťou zubov. No keby 
tento istý človek, čo sa teraz bije do 
pŕs, ležal niekoľko týždňov pripútaný 
na smrteľnom lôžku, s morfiom stále 
poruke a cítiac, ako mu rakovina 
pomaličky rozožiera celé vnútro... 
bil by sa stále rovnako a kričal by, že 
eutanázia je len zločin? Keď niekto 
spácha samovraždu, smutne si povz-

dychneme, ale ďalej sa tým nezao-
beráme. A takýmto spôsobom umi-
erajú zväčša mladí a zdraví ľudia. No 
samovražda podľa verejnej mienky nie 
je zločinom proti ľudskosti. Ale to, keď 
sa smrteľne chorý človek rozhodne o 
pár dní skrátiť si svoje utrpenie, je už 
neakceptovateľným činom.
Nechcem týmto tvrdiť, že eutanázia 
je správna. Len chcem povedať, že 
nemáme právo rozhodovať o živote 
druhých. Sme špecifický druh a sme 
schopní empatie, ale zdravý človek 
nikdy nepochopí, ako sa cíti ten, kto 
stojí na prahu smrti. Pre nás, ľudí tej-
to doby, trpiacich len na nedostatok 
peňazí, je eutanázia vraždou. Pre trpi-
aceho milosrdenstvom, vykúpením. 
Keď pri obľúbenom filme umiera-
júci hrdina prosí kamaráta o guľku zo 
zľutovania, plačeme od dojatia. No keď 
sa niečo podobné stane v skutočnom 
živote, peníme od rozhorčenia... a 
pritom sa skutočná realita od tej film-
ovej až tak nelíši...

„Muž bez žalúdka umrel. Prestenal tri dni a ani 
morfium mu nepomáhalo. Ravic i Veber vedeli, 
že zomrie. Mohli mu skrátiť utrpenie posledných 
troch dní; neurobili to však, lebo je tu náboženstvo, 
ktoré hlása lásku k blížnemu a zakazuje skracovať 
jeho utrpenie. A je tu ešte zákon, ktorý ho chráni.“  
(E.M.Remarque, Víťazný oblúk)

SMRŤ Z MILOSTI

NÁZORY

 text -miška kubicová-
foto -zdroj: internet-

 text -nika koki-   foto -zdroj: internet-



22

SOS

Na Marike si nemôžeme nevšimnúť 
ležérny a nadýchaný účes. Strih vhod-
ný najmä pre neskrotné kučeravé 
vlásky. Prstienky na vlasoch navyše 
Marike dodávajú nevšedný dievčenský 
šmrnc.

Tento výstredný účes nepopierateľne 
podčiarkuje Jojov rebelantský look. 
Podľa väčšiny opýtaných v ankete „Je 
Jojo sexi“ sme zistili, že práve tento 
strih v ženách roznecuje hlbokú sex-
uálnu túžbu. 

V zakázanej časti školských pivníc sme 
naposledy objavili veľmi veľa starých 
tabiel. Skoro všetky boli na drevenom 
podklade s dokonalým geometrickým 
rozmiestnením čiernobielych fotiek. 
Žiadne revolučné nápady, okrem jed-
ného v tvare drevenej 2D plachetnice 
sme nenašli. Väčšina bola navlhnutá, 
niektoré pripomínali penicilínovú 
farmu... S Ivou Ypsilon Balgovou sme 

zachytili aspoň pár fotiek, ktoré sa 
jednoducho museli dostať na povrch. 

Množstvo detailne prepracovaných 
účesov nás skutočne fascinovalo. Po 

prvýkrát v SOS a len pre vás... Sprievodca 
legendárnych účesov, ktoré pred pár rokmi 

dobyli nielen gymnázium, ale i celý svet!

InšPiROVaT
NECHAJTE SA

ˇ

PÁTRALI SME
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Norika je očividne správna žena. Pria-
ma, svojrázna a dôsledná. Toto všetko 
môže účes prezradiť aj o vás, ak zvolíte 
kombináciu vysokého kučeravého 
štýlu s hustou dievčenskou ofinou.

Jaroslav to s výstrednosťou očividne 
trocha prepískol. Heslo menej je viac 
sa s postupujúcim časom odzrkadlilo 
aj na dnešných vlasových kreáciách. 
Kučeravé vlasy znamenajú pre mužov 
často veľký problém, ale Jaroslav to 
hravo vyriešil a dlhou ofinou radšej 
upriamil pozornosť na svoje prenikavé 
oči.

ŠOKUJÚCE ODHALENIE
A tu je nezvratný dôkaz, že gymnázium už odcho-
valo nejednu celebritu. Po Paľovi Drapákovi je to 
tentoraz Ben Stiller!

Ben Stiller ako dieťa „Pavol“ gymnazista ...už ako hviezda.

Mnoho internetových stránok prináša 
vzácne fotky hollywoodskych hviezd z 
čias, keď ešte slávne neboli. Po poro-
vnaní so školským tablom z minulých 
rokov sme zistili, že Pavol si musel kvô-
li stúpajúcej popularite navyše zmeniť 
aj meno.

PÁTRALI SME

 text+foto -žabčo-
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...a zas je na dovolenke. Toreador jej 
utiekol kamsi do španielskej Pam-
plony a ona si na Seychelách lieči 
zlomené srdce. Poprehrabávali sme 
preto pár starých časopisov a rozhod-
li sa osviežiť toto číslo problémami 
spred niekoľkých rokov. Veď ako tvrdí 
Vyšumená „všetky deti sú rovnaké a 
ich najväčšie problémy sa už zopár 
generácií vôbec nezmenili“. Navyše 
sme vypátrali obraz Vyšumenej, keď 
ešte bola bývala slečnou. Sama sa tým 
obrazom zvykne v rozhovore často 
chváliť, ale až teraz nám prezradila, 
v ktorej slovenskej galérii sa skrýval. 
Vychutnajte si obraz a nechajte si 
poradiť od tejto navždy neskonale 
krásnej slečny...

Problém: Občas sa mi stane taká 
chúlostivá vec. Mám zvláštnu úchylku 
a ostatní si o mne myslia, že som per-
verzná a divná, ale ja taká vôbec nie 
som, ver mi! No dobre, asi by som sa 
mala prepracovať k jadru problému. 
Stáva sa mi, keď niekto povie slovo 
okuliare, tak ho chytím za intímne mi-
esta. Ani neviem, prečo to robím, ale 
už ma viac nebaví, keď ľudia predo 
mnou používajú radšej slangové slovo 

„škuľky“. Poviem ti, trochu sa za to aj 
hanbím.
Riešenie: Drahá, veď to vôbec nie je 
divné. Aj ja to tak robím. Ostatní sú 
divní, že ťa nechápu. Vážne, chcem 
ťa ubezpečiť, že na chytaní cudzích 
ľudí za intímne partie, keď povedia 
slovo okuliare, nie je nič zvláštne. Ja to 
napríklad robím pri spojke a.

Problém: Ahoj, Vyšumená. Mám pro-
blém nižšieho razenia, ale aj tak ma to 
dosť štve. Moja malá neterka má teraz 
narodeniny, a ja vôbec netuším, čo jej 
mám kúpiť. Ona je dosť náročné dieťa, 
a tak sa bojím, že sa jej akýkoľvek môj 
darček nebude páčiť. Poraď mi, pro-
sím, čo by som jej mala kúpiť, aby som 
ju čo najviac motivovala v jej citovom, 
morálnom a psychickom vývoji.
Riešenie: To je náhoda. Aj ja mám 
malú neterku, ktorá mala teraz me-
niny. Ja som dlho nerozmýšľala a i keď 
je dosť hip-hopovo založená, viem, 
že jej vnútro je plné nepoznaných 
tajných citov a vášní. Som predsa 
psychologička a viem analyzovať 
ľudí. Ja som si pre ňu pripravila niečo 
obzvlášť delikátne. I keď mi hovorila, 
že by chcela MP3 prehrávač, ja viem, 

že ten môj sa jej predsa páčil viac. 
V starej knižnici mojej mamy som 
vyhľadala jednu zbierku ľúbostných 
básní z roku 1953. Keď som jej ju 
dala, jej výraz bol neopakovateľný. 
Asi bola natoľko prekvapená z toho 
očarujúceho darčeka, že povedala 
niečo ako „jú stjupid kau“ a milo sa 
smiala. Takéto originálne darčeky by 
ti mali byť inšpiráciou. Môj vzťah s 
neterkou sa, myslím že, zlepšil a vždy, 
keď sa vidíme, tak mi povie podobnú 
poznámku a síce aj keď neviem, čo to 
znamená (predsa nepoznám tie ich 
slangy) viem, že mi tým prejavuje nes-
miernu úctu. Je to fajn.

Psychologička Vyšumená radí...

HLODY
...venované p. prof. Jurákovi
J: Horomóny si sa už doučil?
žiak: Pán profesor, prečo to nazývate 
horomóny?
J: No a ako inak.. veď to sa spodobuje.. 
je? :D

Buky rastú až do výšky 800 000 me-
trov!

To čo je tá tabuľa jaká popísaná?... 
Ach, tie ženy.. čo sú to za profesorky? 

To ja mám utierať? Šak aj ja im tu 
pokreslím haky- baky, nech si utiera-
jú... To ako je možné, že žena je takáto 
neporiadna??!

V.J. : Peťo, daj omluvenku na utorok!
P. : Bol som s tatom na slivky.
V.J.: Tak dones liter páleného.

...ja sa nikdy nemýlim, ja som neomyl-
ný tvor! 

Monika, prečo ješ lízatko cez hodinu? 
Tuto Matej si klobásu vytiahne.

Somári sa bláznia, bude pršať.


...a keď sa ti tu neľúbi, odovzdaj knižky 
Čerešníkovej a dovidenia...

Na tabuli: hktl chápadlo
Ž: Pán profesor, aké je to chápadlo?
J: Šak hektokotylové, poriadne čítaj!

“Chalani, poďte pomáhať smeti 
hádzať!”
“Môžem si aj chleba zobrať do cesty?”
“Môžeš aj pivo.”

Šak never všetkému, čo je v učebnici!

Môžem ísť na WC?
J: Šak si bol minule, čo vyprávaš!

Z ARCHÍVU
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Vy ste už načisto stratili súdne ko-
nanie.

Inštrukcie k maturám: “Prídeš, 
vytiahneš si otázku, povieš pár 
nesúvislých viet a ideš preč.”

...druhej skupine som to nehovoril? A 
čo ma po nich.

...taký slimák keď kráča...

J: Ti hodím tú ceruzku do oka, aj ti oko 
vybijem ...

J: V knižke máte toho trošku menej, ja 
som vám to rozšíril, lebo......

no lebo ma to baví ....

J: Kto sa hlási? Nik sa nehlási? Prih-
láste sa niekto. Mirko sa tam hlási..
M: Ja nie... kdeže...
J: Miro, prihlás sa, lebo ti dám päťku!

Nie že tu budete sprostučkí, lebo vás 
potlčiem...

Daj sem okno, nech vyskočím, keby je 
viacej otvorené, už som tam na tom 
aute rozpleštený.

Neopisujte, lebo vás pobijem.

Krava Milka behá po trávnatých for-

máciách.

Mirka: Pán profesor? Čo sa stane, ak 
jedovatý had pohryzie jedovatého 
hada? Zomrie ten had?
J.: Ale, prosím ťa, prečo by ho hrýzol?
M.: No ale keby ho pohrýzol, zomrel 
by?
J.: Nebudú sa hrýzť! Dovidenia!

Doneste si krížovky, hrajte karty... to 
zaváňa hazardom, s tým sa spája alko-
hol, drogy, zbrane.

Nemám rád, keď sa robí bordel a an-
archia.

Nasleduje príloha

OROL VYPCHATÝ
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Púpavový
Obdobie dušičiek je akosi príliš nostalgické. Tak abnormálne 
melancholické. Je to nechutné. 
Stále smoklí, prší, furt niečo... Nemôžem zájsť ani na hroby tých, 
čo kedysi sedeli na konároch nášho rodostromu a teraz spia pod 
jeho koreňmi. Dobre im je. 
Musím tu trčať. Tu, kde už aj líšky rezignovali. Nájdem aspoň 
nejaký cintorín alebo kostol a zapálim tam sviečku.
Sviečku za dva franky. Farizeji... Prispela som na úbohú, chu-
dobnú cirkev katolícku. Zaslúži si. Veď jej vďačíme za stovky 
rokov tmárstva. 
Sviečka horela. Roztopený vosk kreslil... Myslela som na zos-
nulých aj na tých, čo ich to  ešte len čaká...
Zapálila som ešte jednu, za starú mamu, tá musí mať vlastnú... 
Tá jediná stojí za to... Bolo mi akosi clivo...

Vyrušil ma, dobytok! Z rozjímania. Takto vyrušiť ateistu v kos-
tole... 
A ja som tiež krava. Pre jedny modré oči... Veď mu ich ledva bolo 
vidno. Zdvihnutý golier, šál mal, dobre že nie na nose, klobúk 
až do čela... Vopchal sa tam, schmatol sviečku, rýchlo, akoby 
ho čosi hnalo. Previnilo sa prežehnal a rýchlym krokom vyšiel 
von... No, len sa na rovnej dlážke nepotkni, aby si zajtrajšok 
nepredbehol, aj tvoje oči...
Z rozjímania už nič nebude.
Vyšla som z domu božieho. Išla som na obed. V jednej krivej 
ulici je taverna, alebo čo to je. Po mesiaci to tu už poznám,
ako - tak. Už viem odkiaľ kam. Trochu. Pocit bezmocnosti mám 
už iba pred spaním... Keď som sama so svojím vnútrom, práz-
dnom. Tak ako teraz, som sama len so svojím obedom, ktorý 
stojí za starú belu... Aspoň, že čašník je sympaťák. Švajčiar, taký 
fúzatý, tlstý, líčkatý... Aj jeho som minule otravovala. Meno, 

vek, dátum narodenia... Smial sa mi. Aj ja som sa smiala. Vraj na 
čo sú komu také veci, na čo to zisťovať a počítať... 
„Na prd, Johan. Na prd...“ povedala som mu. 
Dnes je aj on bledý, smutný ako zmoknutá sliepka... Trápi sa. A 
mňa trápi svojím jedlom...

Je to on. Samozrejme, že je. Ten istý... modrooký. Čo tu chce? 
Johan ho asi pozná. Len čo ho zbadal, zašiel za bar a priniesol 
mu pohár, pravdepodobne whisky. 
Poďakoval kývnutím hlavy. Už sedel za stolom, no neunúval sa 
vyzliecť kabát či zložiť klobúk. Rozviazal si iba šál. Pery mal od 
chladu úplne biele. Biele ako vnútro ruskej zmrzliny. Bol značne 
pokojnejší ako v kostole... Nemá modré oči. Nie, sú zelené... 
vyčítavé. 
Nedívaj sa nimi na mňa. Budeš ma vidieť nazeleno, ako cez 
pravítko... 
Kopol to do seba. Podoprel si čelo dlaňou. Dnes asi každého 
niečo trápi. Na chvíľu sa zadíval do nikam... 
Do čela mu spadol pramienok vlasov. Ryšavý je. Má vlasy ako 
púpavový med... aké patetické... 
Keď vychádzal z dverí, uvedomila som si, že nezaplatil. Už som 
sa dvíhala, že niečo urobím. 
No Johan ma vyrušil: „Už nebudeš?“
„Čo? Prepáč... ten, čo tam sedel...“ 
„Hej.“
„...nezaplatil...“
„Nikdy neplatí.“ Vyčítal mi z tváre otázku. 
„Máme dohodu. Nepísanú... Chceš ešte niečo? Vodu? Čaj?... Cu-
kor? Med? Alebo...?“
„Med... púpavový, ak máš...“

Soňa Klimčová

Tiene
Od spánku ucapané vlasy mu povievali v jemnom vánku. Stri-
aslo ho od zimy. Sedel na rovnej streche ich domu a pozeral sa 
dohora. Tak ako každé ráno. Zdola, z ulice žiarilo tlmené svetlo 
svietidiel. Pevnejšie sa zabalil do deky. Chorobne zelené svetlo 
v ňom azda vyvolávalo ešte väčší pocit chladu ako studený viet-
or. O chvíľu vstane aj zvyšok mesta. Vedel to presne, dokázal 
to spočítať na sekundy. Už tak veľakrát sledoval, ako sa všetci 
pomaly prebúdzajú a odchádzajú do práce.
Sedával na streche každý deň. Čakal. Vždy zabalený do teplej 
deky, v ruke stískajúc tenkú knihu. Čítal ju už nespočetne veľa 
ráz. Bol to prostý príbeh jedného, ničím nevýznamného mesta. 
Písalo sa v nej o takých istých ľuďoch, akých poznal aj sám. 
Situácie z knihy dennodenne prežíval. A predsa v tých stránkach 
bolo niečo, čo tu nie.
Zdvihol ju k sebe a privoňal k jej stránkam. Akoby nasával jej 
vnútro, celý jej obsah. Kdesi za sebou začul šuchot chodidiel. Aj 
jeho otec vstával skôr ako ostatní. Vždy sa prišiel pozrieť za ním 
na strechu. Vyliezol po rebríku, zozadu ho deň čo deň skúmavo 
pozoroval a potom opäť zliezol dole. O pár minút neskôr ho vo-
lali na raňajky. Čas medzi tým, ako otec zliezol dole a mamin 
krik tam zvolával aj jeho, bol ten, na ktorý vždy striehol.

S očakávaním sa začal hrať s príveskom na krku. Bol to len jeden 
z obyčajných kameňov, taký akých sú v okolí celé tisícky. Boli 
ale niečím významné. Tieto kamene dokázali vydávať svetlo. 
To chorobne zelené svetlo, ktoré ich všetkých držalo pri živote. 
Ľudia ich vyzbierali a spravili z nich svietidlá. Neustále sa ťažia 
v bani. Ich svetlo nebolo večné, po čase zhasínalo. Potom sa za-
hodili na kopu za mestom. Ten, ktorý mal teraz na krku, bol jeho 
prvý. 
Priblížil si ho k ústam a dýchol naň. Zo zvyku. Zo zvyku otvoril 
aj tenkú knihu, ktorú držal v rukách a oči mu padli na poslednú 
vetu: “Opäť vyšlo slnko.” Posledné slovo ho priam priťahovalo. 
Nemohol z neho odtrhnúť zrak. Vedel, že je to jasná guľa na 
oblohe, ktorá dáva svetlo. Vraj taká jasná, že číry pohľad do nej 
by ho mohol pripraviť o zrak. On by to rád podstúpil. Len preto, 
aby vedel, že existuje. Plakal by od šťastia, ak by ho to svetlo 
pripravilo o zrak. Svetlo také, aké tam nebolo. Vraj nie je zelené. 
Vraj nie je studené. Vraj nie je prchavé.
Zhlboka sa nadýchol a začal počítať posledné sekundy do toho, 
než ho nezavolajú dole, než na dnes znovu stratí nádej, ktorú 
v noci znovu a znovu získava, aby ráno sedával na studenej 
streche, čakal.

Päť. Štyri. Tri. Dva. Jedna. Tma.

Tomáš Belobrad
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Leto na škole?

REKONŠTRUKCIA
v plnom prúde!

- f o t o  - z u z k a  h r u š k o v á -


