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ÚVOD

Polročné vysvedčenie sme všetci prežili, žiadne ujmy 
na zdraví neboli zaznamenané.  Ak ste neboli spokojní 
so známkami, začnite sa učiť. Iste, chápem, všetci sme 
robili, čo sme mohli, ale menej sa už nedalo. Prežili 
sme aj pritepleného  Valentína. Valentína má RÁD 
každý. Niekto ho RÁD trávi s milovanou osobou, 
niekto má RÁD na ňom zase to, že cez valentínsku 
poštu sa môže s niekým dať dokopy. Iný by ho veľmi  
RÁD vyčiarkol z kalendára. No ale, čo už s ním...
Okrem toho mi do vzdelávacieho programu 
pribudla aj kultúrna vložka, keďže nás od pol 
roka presťahovali z domčeka uja Jesenského do 
pivnice, ktorá má okná smerom k ihrisku. No 
v skratke, trikrát hurá futbalovým pokrikom.
Čo sa jari týka, začnem jedným múdrym výro-
kom: Nie je umenie upratať, ale zamaskovať bor-
del tak, aby vyzeral ako poriadok. Tomuto hes-
lu sa podriaďuje moje jarné upratovanie. Mama 
tvrdí, že upratať treba kvôli kúpačom. Hádam 
až dvaja prídu, ostatní sa ma boja. Ale čím ich 
menej príde, tým viacej jedla zostane mne!
No a už mi nezostáva nič iné, než popriať vám príjem-
né čítanie. Dúfam, že sa vám časopis bude páčiť.

E d i t o r i á l

K o n t a k t y



Pri pohľade von oknom si málokto povie, že sa 
ide učiť. Všade počuť  krik malých detí, ktoré 

sa bezstarostne zabávajú na ihriskách s kamarátmi.
 Mnohí by sa do detských čias radi vrátili. Týmto malým 
drobcom na jednej strane závidím, ale veď aj ich to 
čaká. My, čo už máme toto krásne obdobie za sebou, 
sme z toľkého učenia unavení a unudení a s nervami 
už len čakáme na vysnívané prázdniny. Pokiaľ ide o 
mňa, dnes je každý môj príchod zo školy domov taký 
istý. Vojdem do izby, hodím tašku pod stôl, ľahnem 
na posteľ a aspoň trošku šťastným  tónom si poviem: 
„ Áno, dnešný deň som z väčšej časti zvládla.“ Ale 
predsa je v tom aj ten žalostný povzdych, pri ktorom 
si uvedomím, koľko nevybavených vecí ma v taške 
čaká. Keď už sa konečne postavím s cieľom otvoriť ju, 
zahľadím sa do okna a zistím, ako veľmi sa mi nechce. 
Ale načo to vlastne všetko hovorím? Veď to určite 
veľmi dobre poznáte.  Jarná únava je obrovský 
nepriateľ. Komu sa chce učiť, keď sa pozrie von 
oknom a uvidí slniečko, stromy, kvety. Každý z nás 

Jarná únava

by už najradšej niekde váľal šunky a mal to na saláme. 
Teraz, počas školy, keď sa v tom krásnom počasí 
spýtam mamy, či môžem ísť aspoň na hodinu von, 
odpoveď je vždy tá istá. Nie, nemôžeš, je školský 
rok a ty si na gymnáziu. A otca, toho sa to radšej ani 
neopýtam. Od pondelka sa pravidelne teším na pia-
tok, ale keď si predstavím, že mám sedem hodín, až 
ma zamrazí. V piatok, už  konečne po vyučovaní, sa 
mi vynorí v hlave predstava o sobotňajšom uprato-
vaní, a pustiť sa do toho, je naozaj fuška. Neviem ako 
vy, ale ja už mám toho plné zuby. Keď nie učenie, 
tak upratovanie. Keď nie to, tak návšteva starých 
rodičov  alebo  opäť učenie. Pri predstave, že toto 
všetko je ešte len začiatok a bude toho omnoho, ale 
omnoho viac, tak...  No radšej si to nepredstavujem.
 Obdivujem ľudí, ktorí sú všestranní a dokážu bez 
problémov popri škole robiť aj mnoho iných aktivít. 
Samozrejme, že aj ja mám svoju záľubu, ktorej sa 
venujem, ale je veru iba jedna a to mi úplne stačí. 
Každému z vás prajem ešte pevné nervy a veľa 
síl zdolať  jarnú únavu, ktorá ničí každého z nás■
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Prečo je Janka k...
-Sandra Slobodová-

-foto: autorka-

Huliči, feťáci, opilci a narkomani. Ľudský odpad. Veľa ľudského odpadu.
Tento článok vlastne nemal uzrieť svetlo sveta, lebo som lenivec. Vôbec sa mi nechcelo púšťať do 
konvenčných tém, pretože ich nemám rád. Hej, dávam si facku, ale takto vnímam drogy. Nefajčím, nepi-
jem, nečuchám... a nedávam kázne. Ži a nechaj žiť, to je moje heslo. Ale čosi sa vo mne v januári zlomilo...

Pôvodný koncept, ktorý som si zoskrutkoval v 
mozgovni, mal byť o feťákoch a narkomanoch. 

Vyliečených závislákov som okamžite zamietol, tí 
mi neprišli takí atraktívni. Chcel som čosi auten-
tické, nie retrospektívne. Zamýšľal som tento text 
poňať ako intímnu spoveď narkomana. Ibaže sa mal 
vyznávať z lásky k pliage zo dna Pandorinej skrinky. 

Marginálne jedným dychom dodávam, že žijem v 
Bánovciach nad Bebravou, ospalej malomestskej 
bašte, smutno známej z policajných štatistík. V rámci 
trestno-kriminálnej činnosti súvisiacej s distribúciou 
a nelegálnou držbou drog sme v posledných rokoch 
okupovali vysoké priečky policajného rebríčka.  V 
decembri do policajného zápisníka pribudla správa o 
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vražde dôchodcu, ktorého na smrť dokopal 31-ročný  
narkoman. Na počiatku februára tu zatkli troch 
Prievidžanov, ktorí v garáži vyrábali pervitín... 

Takže v podstate som nemal naraziť na problém s 
nedostatkom materiálu. Vytipoval som si teda nič 
netušiace obete a opatrne im podsunul pripravené 
otázky. Tu ponúkam krátku ukážku výpovede 
17-ročného mladíka Filipa D.:
„Drogy beriem už asi dva roky... prehĺbia mi moju 
momentálnu náladu, ale vždycky si dám, len keď mám 
dobrú náladu alebo keď chcem spať. Užívam ich, lebo 
na tom nevidím nič také... veď vo veľa krajinách je to 
povolené a vôbec s tým nemajú problém.“

Istý 18-ročný chalan z Trenčína mi ozrejmil, že mari-
huana nie je tvrdá droga. Pripustil, že ju užíva tri roky 
a občas mu vynecháva pamäť. Často sa cíti fyzicky 
unavený. Ale vraj vďaka nej spáva ako bábätko. Cíti 
radosť, spokojnosť a uvoľnenie, hoci jeho rodina tým 
nie je nadšená. Zdôraznil, že „hulič“ nie je narko- 
man, a dodal: „Vždy budem radšej húliť trávu, ako 
byť závislý na alkohole. Stokrát ľahšie prestaneš húliť 
ako fajčiť, piť.“

Odpovede mojich respondentov boli vysoko pravdi-
vé, ale nevyvolali vo mne to pravé novinárske zanie- 
tenie. Niečo mi v nich bytostne chýbalo. Tak som sa 
tejto cesty vzdal. Ležala pochovaná na vrakovisku 
šedej kôry mozgovej. Až kým ma do členka nekopla 
múza. Preboha, áno! 
A práve na tomto mieste začína príbeh zdanlivo 
obyčajného dievčaťa – mojej úprimnej kamarátky 
Janky. Nebudem nič prezrádzať, nechám hovoriť ju. 
Vie krásne rozprávať. 

Pamätáš si, kedy a ako problém tvojho otca začal? 
Má to korene v jeho detstve, mladosti?
Nespomínam si presne... Nikdy nebol striktný absti-
nent. Vždy, keď mal v živote nejaké ťažšie obdobie, 
tak tomu na týždeň, dva prepadol. Napríklad, keď 
nikde nerobil. Ale najhoršie to bolo asi za posled-
ný rok, alebo vlastne rok a pol. Korene v detstve.            
Neviem, nemal ho ľahké. Matka karieristka, popri 
deťoch hrala divadlo a študovala. Nemala na nich čas, 
preto bývali doma so sestrou aj týždeň sami. Navyše 
ich bila za hlúposti. Rodičia sa mu rozviedli. Pamä-
tám si, že jeho otec, môj starký, bol liečený alko-
holik. Otec aj s mojou mamou mu viackrát pomáh-
ali sa z toho dostať. Neúspešne. Starký umrel sám, 
lebo odmietal pomoc. Našli ho mŕtveho na smetisku. 
Z vysokoškolsky vzdelaného človeka zostal bezdo- 
movec odmietajúci pomocnú ruku a umrel v špine.

Ako si to vnímala vtedy a ako to vnímaš dnes?
Keďže jeho ozajstný alkoholizmus netrvá až tak dlho, 
viem to celkom objektívne posúdiť. Na začiatku som 
z toho nerobila vedu, veď každý si občas vypije. Po-
tom som začínala chápať, čo sa deje, aj keď on tvrdil, 
že všetko je, ako má byť. Na obvinenia o alkoholizme 
reagoval mimoriadne podráždene. A potom pil každý 
druhý, neskôr každý deň. Celú sedemdecovú fľašku 
v priebehu asi dvoch hodín. Pil u seba v garáži. Mal 
výdrž, z tohto množstva sa nikdy neopil tak, že by 
nevedel, kto je, alebo že by sa domov tackal. Nie, len 
mu to spôsobilo podráždenú náladu. A v tom bolo 
to peklo. Vedel človeka zničiť. Pýtal sa otázky, na 
ktoré som musela presne odpovedať. Zvyčajne v jeho 
prospech. Alebo ma odpoveď mala ponížiť. Kričal na 
nás za hlúposti. Chcel, aby sme plnili rôzne nezmy-
selné príkazy. Vŕšil sa na tých, ktorí mu prišli do rany. 
Ja, mama alebo brat. Mňa hlavne psychicky deptal, 
vykrikoval po mne, že som k... alebo mi hovoril, aká 
som nanič. Ohováral môjho priateľa a podobne.

Premýšľala si niekedy nad tým, prečo pije?
Podľa mňa cítil, že v živote zlyhal. Nezamestnaný, 
všetko platila mama. Nenašiel uplatnenie.

Kto zastáva jeho rolu v domácnosti, keď je „mimo 
prevádzky“?
Ja alebo mama. Keďže mama pracuje, tak ja. 
Keď príde opitý, je dôležité, aby bolo všade                                      
upratané, aby sa najedol, aby mohol ísť spať a 
mal počas spánku pokoj. O to všetko sa musím 
postarať, o štyri deti a domácnosť. Inak bude peklo. 

Býva agresívny? Ubližuje vám?
Áno, keď nedostane, čo chce. Buď odpoveď,► 
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fľašu, peniaze. Alebo keď sa nemôže nerušene 
najesť, či vyspať. Buď len kričí, alebo hodí o zem 
tanier. Niekedy rozbije všetok nábytok, prevráti 
izbu hore nohami. Potom to musíme upratovať. 
V týchto amokoch bije mamu. Niekoľkokrát jej zlomil 
nos. Spôsobil jej aj modriny či monokle. Alebo bije 
brata. Mňa zbil len raz. Nemá s tým problém. Niekedy 
sa cítim hrozne, pretože sa na to dívam a zo strachu 
nič neurobím. Ani slovko na obranu. Chránim si vlas- 
tnú kožu. Musím sa prizerať, ako ubližuje iným, a to 
bolí asi ešte viac, pretože ja s tým neviem nič urobiť.

Ako zvládaš túto komplikovanú rodinnú situáciu?
Ťažko. Mám antipatiu k chodeniu domov, plačem, 
keď ma nikto nevidí... Spolieham sa na priateľov, fra-
jera. Mám z neho strach, vždy sa snažím fungovať na 
tristo percent. Aj tak si nájde zámienku k vyčíňaniu. 
Premýšľam nad tým, že odídem, ale nechcem nechať 
ostatných v štichu. V podstate som bezradná, často sa 
z toho nervovo zrútim.

A na záver: akým spôsobom sa pozeráš na alko-
holikov – či už mladých, alebo starých? Čo by si 
im chcela odkázať?

Vlastne neviem... Je to asi najzložitejšia otázka. Nech 
skúsia nájsť pomoc u svojich blízkych, alebo odbornú 
pomoc... Nech neničia to pekné, čo majú, sú aj iné 
spôsoby, ako sa vysporiadať so životom. Nech nikdy 
neublížia svojim deťom, či už priamo, alebo nepria-
mo. Nech neskončia sami. V odpadkoch■

Autorova poznámka: najhoršia na závislosti je 
skutočnosť, že neničíte len seba, ale sebecky nevní-
mate, ako ničíte i iných. V tom je ozajstná tragika. 

-Miroslav Igaz-
-foto: autor-

Bozkávačky v máji pod 
čerešňou nebudú
Je celkom možné, že sa obdobie zamilovaných presunie už na 
apríl, hovorí klimatológ Jozef Pecho.

Vitajte v galérii známych 
a úspešných bánovských 

gymnazistov, pán Pecho! Naše 
gymnázium je na vás hrdé, pre-
slávili ste ho v geografických 
olympiádach. Ako to bolo, za-
spomínajte. Ovplyvnilo to aj 
výber vašej profesie?

Veľmi pekne ďakujem za prizvanie 
k tomuto rozhovoru. Nerád sa hrám 
na skromného človeka, no toto je 
pre mňa veľká pocta, ktorú si ne- 
smierne vážim. S odstupom času 
môžem povedať áno, ovplyvnilo 
ma to, a to dosť zásadne. Môj záu-
jem o geografiu, ktorému som pre-
padol už na základnej škole a ďalej 
rozvíjal na bánovskom gymnáziu, 
mi pomohol stať sa tým, čím som 
dnes – klimatológom. A objavil 
som aj ďalšiu „krásavicu“ medzi 
vedami -  fyziku. Tá mi neskôr po-
mohla, spolu s geografiou, zacieliť 
môj záujem na fyzickú geografiu. 
A od nej bol už len malý krôčik ku 
klimatológii. 

Priznám sa, o klimatológii a kli-

matológoch toho veľa neviem. 
Skúste zjednodušene, aby aj laik 
pochopil: čo je klimatológia a čo 
robí klimatológ, keď robí?
Veľmi zjednodušene sa klimatoló-
gia (a teda aj klimatológ) pokúša 
objasniť to, ako na Zemi a v jej 
jednotlivých oblastiach vzniká dl-
hodobý režim počasia – teda klíma, 
a prečo je tento režim od regiónu 
k regiónu odlišný a tiež to, prečo 
a ako sa klimatické podmienky 
na našej planéte menia. Týmto sa 
klimatológia dosť zásadne odlišuje 
od meteorológie, ktorú zaujíma 
predovšetkým aktuálny fyzikálny 
stav atmosféry. Klimatológ sa pri 
štúdiu atmosféry zaujíma o to, čo 
možno v danej oblasti v hrubých 
rysoch očakávať od počasia, 
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no v dlhších časových horizon-
toch. Nemá ambíciu predpovedať 
počasie, ktoré nás čaká o 50 ro-
kov, zvlášť nie do takých detailov, 
ako to robí meteorológ na deň či 
dva dopredu. Ide skôr o to, aby 
sme dokázali opísať priemerné 
fyzikálne podmienky, v ktorých sa 
počasie bude v budúcnosti vyvíjať. 
Zaoberá sa hlavne štúdiom his-
torického počasia, a teda toho, aké 
rozmanité stavy môže v určitej 
oblasti Zeme nadobúdať, a či tieto 
stavy majú tendenciu s časom sa 
meniť. Tieto poznatky sú rovnako 
významné ako samotná predpoveď 
počasia. Dlhodobý režim počasia 
totižto zásadne ovplyvňuje charak- 
ter prostredia, v ktorom žijeme, no 
platí to aj naopak. Najzjavnejší je 
tento vzťah medzi klimatickými 
podmienkami a charakterom ve- 
getácie. Jednoducho povedané, 
práve od klímy závisí, či na danom 
mieste budeme vedieť dopestovať 
plodiny, ktoré nás živia. 

Zem v posledných desaťročiach 
zápasí s mnohými ťažkosťami: 
globálne otepľovanie, roztápanie 
ľadovcov, zosuvy pôdy, lejaky, 
zmeny v podnebných pásmach. 
Nebudete musieť prepisovať celú 
teóriu klímy?
Teóriu klímy rozhodne prepisovať 
nebudeme, tá stojí na pevných 
základoch, ktoré sa vo veľkej 
miere opierajú o fundamentálne 
fyzikálne zákony platiace všeobecne 
v celej atmosfére, v oceánoch či na                   
zemskom povrchu. Čo však 
prepisovať, alebo inak povedané 
spresňovať celkom určite budeme, 
je popis dôsledkov a prejavov týchto 
zákonov, ktoré sa odohrávajú hlavne 
na úrovni vzťahov medzi atmo- 
sférou a oceánmi, ľadom, zemským 
povrchom či biosférou, a teda aj 
človekom a výsledkami jeho aktivít 
na planéte. Klimatický systém Zeme 
nebol nikdy dlhodobo stabilný, vždy 
podliehal pomalším alebo rýchlejším 
zmenám. Akousi „výnimkou“ bolo 

obdobie posledných 10 000 ro-
kov, počas ktorého ľudstvo malo 
možnosť profitovať z pozoruhodne 
stabilných klimatických podmie- 
nok. Ak sa ale pozrieme do hlbšej 
minulosti, zistíme, že klíma bola 
prevažne teplejšia ako dnes. 

Za všetkým hľadaj človeka. 
Platí to aj v tomto prípade? Nao-
zaj môžeme za všetky zmeny iba 
my? A môžeme ešte pre vlastnú 
záchranu niečo urobiť? Alebo už 
budeme žať len búrku, keď sme 
si vietor zasiali?
Hlavným problémom súčasnej 
zmeny klímy, ktorú už pozoru-
jeme aj na Slovensku, je to, že je 
v porovnaní so zmenami v histó-
rii Zeme veľmi rýchla a otázne je, 
či sa budeme vedieť tejto rýchlej 
zmene prispôsobiť. Dnes už s 
veľkou istotou vieme povedať, 
že nebyť ľudských aktivít, a to 
hlavne spaľovania uhlia a ropy 
či odlesňovania, ku klimatickej 
zmene by v takomto globálnom 
rozsahu nedochádzalo. Priemy-
selná revolúcia znamenala veľký 
pokrok, no priniesla aj množstvo 
negatívnych dôsledkov. Jed-
ným z nich je aj znečistenie at-
mosféry a pozoruhodne rýchly 
rast koncentrácie tých plynov, 
ktoré sú schopné v atmosfére 
zadržiavať teplo, čo sa uvoľňuje 
zo zemského povrchu ohriateho 
slnečným žiarením. Medzi tými-
to plynmi zohráva dôležitú úlohu 
najmä oxid uhličitý, ktorý vzniká 
ako produkt spaľovania uhlia, 
ropy, zemného plynu či vege- 
tácie (biomasy). Ak sa tempo 
využívania fosílnych palív bude 
aj naďalej zrýchľovať, je celkom 
možné, že už v polovici tohto 
storočia dosiahneme stav, kedy 
bude v atmosfére dvojnásobné 
množstvo CO2 ako pred 250 
rokmi. Dnes sa nám atmosféra 
otepľuje v dôsledku CO2, ktorý 
sme vypustili pred približne 30-

40 rokmi, čo znamená, že ak si 
s jeho vysokou produkciou nepo-
radíme do roku 2020, otepľovať 
sa nám bude minimálne do konca 
21. storočia.

Rozprávka O dvanástich mesia-
čikoch stratila svoje čaro. Ja-
hody a fialky máme aj v zime, a 
to nemusíme chodiť ani do su-
permarketu. Stále žijeme v mier- 
nom pásme? A koľko máme 
ročných období?
Toto je jeden z ďalších prejavov 
globálneho otepľovania. Ročné 
obdobia sa nám aj na Sloven-
sku začínajú posúvať, pričom 
teplejšie sezóny sa rozširujú na 
úkor tých chladnejších, a okrem 
toho pozorujeme aj ďalší, veľmi 
zaujímavý trend. Prechodné 
ročné obdobia jar a jeseň už nie 
sú také výrazné ako v minulosti. 
V posledných rokoch sa stáva 
celkom normálnym stav, kedy zo 
zimy skočíme rovno do leta alebo 
naopak. V novom klimatickom 
režime nie je núdza už ani o  časté a 
výrazné oteplenia uprostred zimy, 
na ktoré takmer okamžite reaguje 
aj vegetácia a živočíchy (kvitnutie 
ovocných stromov, prebúdzanie 
medveďov zo zimného spánku). 
Je to jeden z hlavných dôsledkov 
toho, že teplejšia atmosféra ob-
sahuje väčšie množstvo vlhkosti, 
čo jej dodáva aj väčšiu dynamiku. 
Okrem toho, spolu s otepľovaním 
sa do našej oblasti posúvajú aj 
teplejšie a suchšie klimatické zóny 
– stále síce žijeme v miernom 
pásme, no postupom času bude 
nadobúdať odlišnejší charakter. 
Budeme musieť počítať s kratšími 
a priemerne teplejšími zimami, 
so suchšími a dlhšími letami. Ak  
jazdíte na dovolenku k sever-
nému Jadranu alebo do severného 
Talianska, možno si potom budete 
vedieť predstaviť podmienky, 
aké nás pravdepodobne čakajú 
na juhu Slovenska na konci tohto 
storočia. ►
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Jedna zamilovaná študentka 
sa pýta: „Pod čím sa budeme 
bozkávať v máji, keď čerešne 
kvitli už v januári.“ Tak pod čím 
to bude?
Veľmi zaujímavá otázka, ktorej 
odpoveď v sebe skrýva predzvesť 
toho, čo nás možno už o niekoľko 
rokov čaká. Myslím ale, že roman-
tické duše sa aj napriek rýchlym 
zmenám nemusia zatiaľ ničoho 
obávať. Stále tu budeme môcť 
pestovať čerešne, no vzhľadom 
na teplejšie podmienky to budú 
musieť byť odrody, ktoré v nových 
podmienkach budú mať šancu 
prežiť. A ak už ide o samotné kvit-
nutie v máji, faktom je to, že výz-
namné fázy v biocykloch stromov 
sa posúvajú čím ďalej tým viac na 
skoršiu dobu v rámci kalendárneho 
roka. Je teda celkom možné, že sa 
časom obdobie zamilovaných pre-
sunie už na apríl.

Keď vás tu už mám, nech to 
máme v predstihu a z prvej ruky. 
Aké bude leto?
V súčasnosti nemáme žiadne 
možnosti, ako predpovedať 

konkrétny charakter počasia na pol 
roka dopredu. Dokonca aj veľmi 
hrubý odhad toho, ako by mohlo 
vyzerať tohtoročné leto, by nebol 
ničím iným ako len triafaním 
do veľmi ďalekého terča. Ale aj 
napriek tomu sa pokúsim vyjadriť 
určité obavy, pretože charakter leta 
býva často priamym dôsledkom 
toho, ako sa vyvíjalo počasie v 
predošlých dvoch až troch sezó- 

nach. Zima je zatiaľ veľmi teplá 
a pomerne chudobná na zrážky, 
veľmi podobná situácia bola aj na 
jeseň minulého roku. Pokiaľ by 
sa súčasný charakter cirkulácie a 
zrážok udržal až do jari, je možné 
očakávať len jedno – sucho, a teda 
aj veľmi teplo počas prevažnej 
časti nadchádzajúceho teplého 
polroka, vrátane leta■

-mš-
-foto: súkromný archív J. Pecha-

Je klamať vždy zlé?
Otázka znie: Je klamať VŽDY zlé? a každý človek 

jasne pochopí, že sa v nej tvrdí nasledovné: 
klamať je určite zlé, ale možno existujú situácie, keď 
to zlé nie je. Lož tu dostáva podobnú úlohu ako strel-
ná zbraň, ktorá je so všetkou samozrejmosťou zlá, ale 
predsa len ju nosí za opaskom polícia a armáda s tým, 
že u nich je to dobré, že ich zbrane sú nástrojmi v 
boji proti tým „zlým“ zbraniam. A my všetci s tým 
súhlasíme, sme radi, keď túto dobrú zlú zbraň policajt 
pri sebe nosí, pretože potom pokojnejšie spíme. Dá sa 
to použiť ako analógia pre klamstvo? Vezmeme túto 
všeobecne odsúdenú vec a vložíme si ju za opasok? 
Dá sa z lži spraviť aj nástroj dobra? Ak áno, potom 
nám tu vzniká menší chaos v morálke. Kde nastaviť 
hranice?
Nemám rád lož. Ak vás aspoň raz v živote oklamali, 
poznáte ten pocit. Byť oklamaný je často horšie ako 
akákoľvek iná ujma. Väčšine z nás sa po takej skúse- 
nosti v srdci zakorení odpor voči klamstvu, dotyčnú 
osobu presunieme do zoznamu nedôveryhodných a 
zatneme sa, že nikdy nechceme byť takí. Aj ja som sa 

zaťal. Neznášam klamárov. Aj keď chápem, že často 
ide len o neúmyselné pokĺznutie. Ale aj tak sa na lož 
pozerám ako na návykovú látku, ktorá vám zachutí, 
keď ju vyskúšate. Keď dočítam knihu, kde je hlavná 
postava „dobrá“, teda aj keď nie vždy stopercentne 
príkladná, aspoň neklame a nepodvádza, niečo mi to 
vždy dá, ešte aspoň týždeň sa vznášam dva centimetre 
nad zemou. Keď dočítam knihu, kde je svet hlavných 
hrdinov zložený z intríg a lží, ešte niekoľko dní mi je 
z nej zle. Neznášam lož. 
A predsa klamem.
Klamem, že sa mám fajn, keď sa nemám. Klamem, 
keď sa ma pýtajú, či spolužiak naozaj šiel k lekárovi. 
A aj keď neklamem, nikdy nevyjadrujem celú prav-
du, nepoviem, čo si myslím, svoj názor zjednoduším 
a okrešem, niekedy upravím. Každý deň hráme malé 
divadlo. Aj to je vo svojej podstate lož. Takto klame- 
me všetci. Všetci okrem zjednodušovania poznáme 
príklad tzv. „bielej lži“, keď niekto ukrýva iného 
človeka vo svojom dome pred šialeným vrahom, 
ktorému odpovie: „Čestné slovo, v mojom dome 

-foto: autorka-



ČLÁNKY

SOS 9

nikto nie je.“ Tu by poľavil aj ten najväčší hlásateľ 
pravdy za každých okolností. Fanúšikovia Bedárov 
od Victora Huga si z knihy iste pamätajú postavu 
sestry Simplície, ktorá klamala iba raz v živote, aby 
zachránila pred väzením človeka, ktorý tam podľa nej 
nepatril. Nedávno som počul v rádiu o kňazovi, čo 
počas druhej svetovej vyrábal Židom falošné dokla-
dy, aby sa mohli ukryť pred nacistami. Dostal od Iz-
raela ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Zato, že 
klamal. Spravodlivý klamár.
Všetci si zrejme musíme priznať, že klameme. Ale 
stále treba doriešiť otázku: čo je „dobrá“ (biela) lož 
a čo už „zlá“. Tu si dovolím postaviť vedľa  seba dva 
citáty.
Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiť v 
pravde. Nemusím mať úspech za každú cenu, ale 
musím sa správať podľa svojich zásad. Abraham Lin-
coln.
Nejde o to, aby mal človek úspech, ale aby človek 
prinášal ovocie. Z úspechu sa tešíme my sami. Z ovo-
cia žijú tí druhí. Phil Bosmans.
Správny policajt vie, koľkými psychologickými tes-
tami musel prejsť, kým mu zverili zbraň. Uvedo-
muje si, čo drží v rukách. Vo svojom vnútri by bol 
najradšej, keby ten chladný kus kovu neexistoval. Ale 
musí ho nosiť. Musí cítiť jeho chlad každý deň. A keď 
ju použije, ešte mnoho mesiacov nemá pokojný spá-
nok. Aj keď verí, že musel.
Takto chutí lož a toto nosíme neustále pri sebe. Ne- 
viem nič o Abrahamovi Lincolnovi, ale podľa jeho 
slov by sa radšej vzdal úspechu, ak by ho to stálo 
klamstvo alebo porušenie jeho zásad. Lenže na druhej 
strane je tu ešte „ovocie“. Keď spomínaný človek 

oklamal šialeného vraha, nepriniesol úspech sebe, on 
bol v bezpečí. Priniesol ovocie tomu druhému. Ani 
fiktívna sestra Simplícia nezískala nič. Možno  získali 
dobrý pocit. Ale dobrý pocit? Veď „spáchali zlo“, veď 
klamali! Už sa mi motá hlava z vlastných myšlienok.
Ale musím zaujať nejaké stanovisko. Najradšej mám 
veci jasne definované, ale sú chvíle, keď to nie je 
také jednoduché. Mám na to, stať sa sudcom, ktorý 
rozsúdi, ktorá lož je dobrá a ktorá zlá? Jednoznačne 
nemám. Ale mám osobnú zodpovednosť a povinnosť 
rozhodnúť sa. Ale netrúfam si rozhodnúť globálne. 
Každú spornú situáciu, keď si volíme medzi lžou a 
pravdou, musíme podľa môjho názoru rozsúdiť oso- 
bitne. Možno nám k tomu pomôže chápanie toho, 
kedy mi ide o úspech, čiže o mňa, a kedy o ovocie, 
čiže o druhých.
Najradšej by som na otázku: Je klamať vždy zlé? 
odpovedal: „Nerieš. Rob vždy len sto percent dobra a 
nula percent zla a otázka sa vyrieši sama, stane sa bez-
predmetnou.“ Ale také jednoduché to nie je. Všetky 
stránky života sú tak úzko poprepájané, že niekedy 
nedokážem rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. A to ma zno- 
vu vracia pred dilemu, kedy klamať a kedy vravieť 
pravdu. Ach jaj! Už som si myslel, že som klbko roz-
plietol na čierne a biele nitky, ale ono mi zmizlo z rúk. 
Znovu cítim len rukoväť zbrane za opaskom. Zbrane, 
ktorá sa mi hnusí, ale nedá sa odhodiť.
Pozor, lož je veľmi nebezpečný druh strelnej zbrane. 
Aj keď sa ju rozhodnete použiť na dobrý účel, keď 
sa pokúsite vystreliť na väčšie zlo ako lož, ktoré sa 
chystá skočiť na vášho blížneho, alebo len pre efekt 
vystreliť do vzduchu, môže sa stať, že netrafíte. Že sa 
vám odkloní ruka a zraníte. A zraníte vážne■

-Ján Štefkovič-

Lyžiarsky
Obracajúc sa späť, ťažko sa mi zabúda na túto su-

per vydarenú školskú akciu. Na Donovaloch sme 
si užili jeden neskutočný týždeň. 
Krajina bola rozprávková, všade nás obklopoval sneh.  
Drevená chatka, v ktorej sme bývali,  pôsobila útulne 
a svojím domáckym prostredím nám pripomínala 
naše domovy. Chatári a personál sa k nám správali 
ako k starým známym. Žartovali, ochotne nás zvážali 
na svah a ako správni hostitelia sa postarali  aj o jeden 
nezabudnuteľný večer. Spolu so živou hudbou sme 
sa zabávali pri známych slovenských pesničkách a 
zabudli sme pritom na všetky svoje problémy. Ale nič 
z toho by sme nezažili, keby sme sa tu nestretli v takej 
dobrej zostave. Ani jeden deň sme sa nenudili. Večer 
čo večer sme sa pravidelne stretávali na izbách i na ► 
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chodbách, bavili sme sa a poviem vám, 
učitelia mali čo robiť, aby utíšili náš 
pojašený smiech.
Veselo nám bolo aj na svahu. Lyžovanie 
sme si naplno užívali. A keď sme sa 
vyštípaní od mrazu vrátili na chatu, na 
stole nás čakal sýty obed. Ak k tomu 
prirátam ten najlepší dozor, čo viac sme 
mohli chcieť? Verte či nie, učitelia boli 
priateľskí, spolu s nimi sme sa dostali 
do mnohých vtipných situácií, aj pre-
to budeme   ešte  dlho spomínať. Na  
lyžovačke  sa stretla partia úžasných 
ľudí.  Partia ľudí, ktorí sem prišli aj preto, 
aby si oddýchli  od povinností a učenia■

-Dominika Valachová-
-foto: autorka-

Kreslenie...
iba záľuba či dokonca droga ?

Každý, kto raz začal kresliť a objavil čaro, aké ten-
to spôsob vyjadrovania myšlienok  skrýva, dobre 

vie, že prestať je ťažké. Niekto  tvrdí, že je odrazom 
stavu našej duše, iní tvrdia, že je obyčajnou sebare- 
alizáciou  vyplývajúcou z nudy. Sám Pablo Picasso 
raz povedal: ,,Keby som vedel, čo je umenie, netajil 
by som sa tým.” Je ťažké odpovedať na túto otázku, 
najmä ak to nevedel ani jeden z najvýznamnejších 
umelcov 20. storočia. S istotou však viem povedať, že 
umenie tvorí dôležitú súčasť nášho života, a to nielen 
v galériách a múzeách, ale všade okolo nás. Dokonca 
aj v našej škole. Preto som túto ťažkú otázku položila 
niektorým študentom nášho gymnázia. Tým, ktorí sa 
umeniu venujú a rozumejú mu aspoň o kúsok viac 
ako ja. 

Skús priblížiť čitateľom prečo kreslíš.
Nehovorím o sebe že viem kresliť. Ceruzku vezmem 
do ruky možno trikrát v roku ale keď si niečo roz-
kreslím, tak sa do toho dokážem ponoriť aj na celý 
deň. No a prečo kreslím ? Vlastne ani neviem... asi 
ma to baví. Ale musím mať na to náladu.
Anonym

Čo kreslíš najčastejšie?
Výtvarné umenie ma oslovilo, už keď som bola dieťa. 
Je to skvelý spôsob, ako tráviť voľný čas. Skúšala 
som kresliť už všeličo, no najradšej kreslím zvieratá, 
pretože tie sa na seba v konečnom dôsledku podo-
bajú asi najviac. Zvyčajne neriskujem ani používanie 
farieb, takže to skončí  pri ceruzke. Hoci je to jedna z 
mojich najväčších záľub, moje výtvory zväčša vyze- 
rajú horšie, ako by som si priala. Preto obdivujem 

ľudí, ktorí dokážu kresliť realisticky.
Lenka Balážová

Čo ťa pri kreslení inšpiruje?
Sú dni, keď ma nič nebaví a vtedy práve kreslím. 
A vtedy, ak sa do toho zažeriem, tak som schopná 
presedieť nad výkresom aj okolo šesť hodín. Ale že 
by som kvôli tomu nešla cez víkend von, to nemôžem 
povedať. Až taký extrémista nie som. V mojom prí-
pade je kreslenie veľmi prepojené s hudbou. Zväčša 
kreslím na väčšie formáty, čo si vyžaduje mnoho 
času a veľa dobrej hudby. Pri poslednom výkrese 
sa mi podarilo prepočúvať celú diskografiu jednej z 
mojich najobľúbenejších kapiel. A či sa dá kreslenie 
prirovnať k droge? Ťažko odpovedať, no skôr si mys-
lím, že v mojom prípade nie.
Lenka Štibraná

Akým spôsobom tvoríš najradšej?
Najradšej iba tak ceruzkou na papier i keď moje 
detstvo nasvedčovalo niečomu inému. Obľúbeným 
podkladom boli steny v obývačke a najradšej som 
maľovala maminým červeným rúžom. Rada by som 
skúsila nové techniky, no nemám sa od koho učiť.  
Napriek tomu mi kreslenie prináša radosť zo života, 
možnosť vyjadriť to, čo cítim úplne presne. Vypustím 
z hlavy všetko, čo ma trápi, a zostane to už iba na 
tom papieri. Asi o tom to aj je. Nie je dôležité byť 
najlepší, ale iný a vedieť svoje myšlienky podať svoj- 
sky. Doteraz najväčšou výzvou pre mňa bolo zátišie 
maľované nohou i ústami. Bolo to naozaj ťažké ale 
výsledok ma celkom milo prekvapil.
Anonym
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Navštevuješ aj nejaký krúžok alebo si samouk?  
Kreslím naozaj rada, obzvlášť na niektorých predme-
toch vyzerá môj zošit ako hotový skicár. No nie vždy 
bolo moje umenie dostatočne ocenené. Zväčša som si 
svoje výtvory realizovala na stene alebo centro-fixk-
ou na skrini. Vždy som bola akčné dieťa, takže ma 
rodičia poslali realizovať sa do ZUŠ-ky.
Lenka Štibraná

Ako dlho sa venuješ tomuto hobby?
Kreslím od malička a vždy ma to bavilo, ale tak 
profesionálnejšie možno tri roky, najradšej kres-
lím portréty ľudí. Či už známych osobností, alebo, 
povedzme, kamarátov. A ešte som zabudol... kres-
lím iba ceruzkou  
Tomáš Dobrotka

Tiež sa cítiš najistejšie s ceruzkou v ruke, keď 
kreslíš svoje obľúbené veci?
Kreslím v podstate odvtedy, odkedy viem držať v 
ruke ceruzku, no nemám niečo konkrétne, čo by 
som kreslila. Čo treba, alebo na čo mám náladu, to 
spravím. Mám za sebou napr. dedinku, rozprávkové 
postavičky... skrátka všeličo, ale na portréty ľudí si 
netrúfam. Techniky  využívam väčšinou podľa nála-
dy, kedysi som preferovala pastelky, dnes aj temperu 

alebo akrylové farby, pokiaľ to má byť nejaký obraz. 
Inak sa novému nebránim a tiež som už aj na tričko 
kreslila. A v lete rada skúšam batiku.
Simona Černušková

Vraví sa, že najlepšie výtvory vychádzajú zo sa-
moty. Je na tom niečo pravda?
To, že kreslenie vyjadruje, čo cítim, sa nedá tak cel-
kom presne povedať. Avšak s odstupom času pri 
prezeraní vlastných výkresov  vidím v niektorých istý  
“ošiaľ“, ktorý som v danej dobe mala. Niekedy  to má 
aj hlbší význam, ale to si nechávam pre seba■
Lenka Štibraná -Liliana Bujnová-

-Lenka Štibraná-
-Lenka Balážová-

-Tomáš Dobrotka-
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-Liliana Bujnová- -Lenka Štibraná-

Pätnásťročná baba, a jazdí 
ako Niki Lauda
Na trati sa jej boja aj skúsení pretekári.  Berie všetko, čo sa dá.
Má pätnásť rokov, kopu kamarátov a miluje tie najbláznivejšie farby. Na hlave už vystriedala modrú, zelenú, 
teraz je z nej krásna ryšavka. Útla postava, nohy ako futbalista, ale futbal to nie je, pre čo sa narodila, Sofia 
žije pre autocross. Aj preto si so štúdiom  veľmi netyká. Má plnú hlavu automobilového športu a pekných cha-
lanov. Oslovila som ju, aby o svojej záľube a víťazstvách povedala čosi viac.

Sofia,  poďme rovno k au-
tocrossu. Čo by sme o ňom 

mali vedieť?   
Celkom určite to, že autocross 
je najúžasnejší šport na sve-
te. :-)  Je to pretekanie závod-
ných špeciálov na špeciálne 
upravených tratiach, väščinou 
plných blata. Je to šport, ktorému 
sa môže venovať takmer každý, 
kto má na to odvahu, peni-
aze, autocrossové auto a  veľkú 
trpezlivosť, keďže je náročný aj 
na psychiku. A nepotrebujete naň 
vodičák.

Nie je to šport len pre mužov? 
To vôbec nie! Je to šport pre 

každého. Celkovo je v motor-
izme prevaha mužov, ale to ne-
znamená, že nežná  populácia 
ľudstva nevie šoférovať. Sme 
predsa v 21.storočí  a žena za vo-
lantom je už normálna vec.

Ako si sa ty k nemu dostala? 
Môj ocino je veľký fanúšik mo-
toristického športu, nech ide o 
hocičo, a  jeden víkend ma donútil 
ísť sa pozrieť na autocross. Nikdy 
predtým som ani netušila, že čosi 
také existuje. Bola to láska na 
prvý pohľad. Hneď po pretekoch 
sme s tatinom začali zháňať auto 
a myslím, že toto moje rozhodnu-
tie dopadlo  celkom úspešne.
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Nezačala si príliš skoro?
Práve že nie. Banujem, že som s 
ním nezačala skôr. Tento šport sa 
robí od troch rokov.

A čo chalani, s ktorými pretekáš, 
berú ťa s rešpektom?  Alebo si 
povedia: kam sa nás baba hrabe?
Chalani  ma berú v pohode a 
nedávajú mi najavo, že ako dievča 
tu nemám  čo robiť. Jasné, nájdu sa 
aj  výnimky.   Boli aj takí, ktorí  sa 
na mňa pozerali s nosom dohora, 
ale tých som  svojimi výkonmi 
presvedčila. Dokázala som, že 
som im minimálne rovnocenným 
súperom.

Si registrovaná v nejakom klube? 
Kto ťa trénuje?
Doteraz som jazdila  sama za seba, 
pre  vlastnú radosť  i radosť mo-
jej rodiny a kamarátov, ktorí mi 
fandia a sú mojou veľkou oporou. 
Tento rok sme však spoločne vyt-
vorili občianske združenie Bodylak 
team. Trénuje ma ocino, ale tiež 
si rada vypočujem dobré rady od 
skúsených jazdcov a kamarátov, 
ktorí, ako som  povedala, ma veľmi 
podporujú.
Na čom jazdíš? Koľko áut si ro-

zbila a koľkokrát si bola polá-
maná?
Momentálne jazdím striedavo na 
dvoch autách, Honda Civic a Škoda 
Felicia. V podstate som žiadne 
nerozbila tak, že by sa na ňom 
nedalo jazdiť, vždy sme to zvládli 
opraviť. Keďže autocross je “kon-
taktný“ šport, treba sa pripraviť na 
neustále vyrovnávanie plechov.  Pre 
prípad, ak by sme to nestihli, mám 
dve autá, aby som vždy mala jedno 
k dispozícii. Polámaná som nebola, 
ale s rukou v dlahe sa mi podarilo 
odjazdiť jeden závod. Dvakrát som 
mala otras mozgu a pár modrín po-
tom,  čo som sa s autom prevrátila 
na strechu.
 
A kto ti robí servis?
Každý, kto zablúdi do našej garáže. 
:)  Je to najmä tatino a výdatne mu 
pomáhajú moji kamaráti a priateľ. 
Pravdaže, ani ja nestojím bokom, 
tiež sa snažím  a vždy sa pritom aj 
niečo nové naučím.

Spýtam sa na úspechy.  Bolo ich 
veľa?  Čo si z toho ceníš najviac?
Vzhľadom na to, že minulú sezónu 
som odjazdila okolo 25 závodov, 
úspechov bolo dosť.  Zo všetkých  
najviac si cením prvé miesto v 

celkovom hodnotení jazdcov Kar-
patského autocrossového pohára v 
kategórii Junior za rok 2013, tretie 
miesto v celkovom hodnotení jaz-
dcov Slovenského autocrossového 
pohára za rok 2013 a víťazstvo na 
Memoriáli Karola Šedivého na plo-
chej dráhe v Žarnovici. Samozre-
jme, že každý úspech, každé jedno 
víťazstvo pre mňa veľa znamená, 
lebo vždy ma posúva o krok dopre-
du■

Kto si počká ten sa dočká. 1miesto v 
celkovom hodnotení KAP Junior 2013

-mš-
-foto: súkromný album Sofie Lukáčikovej-

Stín katedrááál, půl nebes s 
búhvíčím, jé – jé...
Vážne – nevážne o „Krídle B“ nášho gymnázia, alebo ako sa študent (hlavne s nadhľadom) díva na priesto-
ry historického domu Janka Jesenského, v ktorých sa (každý svojsky) zvykne učiť.

Kde sa vzala, tam sa vzala, na záhrade ráno... 
blbosť. Čo to tu splietam za nezmysly? Ach, ja. 

Pardon. Tento článok nie je venovaný žiadnej žijúcej 
legende, géniovi v kockovanom svetríku, ba ani 
učiteľovi (božechráň, teda skôr daj zdravia profeso-
rom!). O takých si čítajte na iných stranách. Ja idem 
radšej spievať ódy na jednu nenápadne sa krčiacu 
budovu, ktorej až doteraz nikto nevenoval primeranú 
pozornosť. A čo si vari ona nezaslúži? Ale ba, zaslúži, 
veď ako píše Kollár „posvátná místa jsou, kamkoli 
kráčíš“. A tak ich aj treba zdokumentovať.
Druháci, my a „vyvolení“ maturanti vieme svoje, 
ale čo vy, zvyšok? Ak by sa vás ktosi mirnix-dirnix 
opýtal na historickú haciendu Janka Jesenského, čo 

mu odvetíte, há? Ach, vy banda, žiadne fóriky! No 
musím vás ja dovzdelať, aby ste veru sprostí neum-
reli. 
Historická hacienda Janka (alebo aj Johnnyho) Jesen-
ského, medzi domorodcami nazývaná aj ako Jeseň, 
Domček, Kaštieľ či Barabizňa, sa nachádza cca. 
niekde na ulici Jesenského v Bánovciach nad Be-
bravou. Kolujú spory okolo toho, či je názov ulice, 
budovy a gymnázia dôkazom konšpiračnej teórie o 
existencii mimozemšťanov a vládneho sprisahania 
na ich utajenie, alebo len zhodou náhod, či poctou 
známemu spisovateľovi. Vraj kedysi to naozaj býval 
rodný dom, ale po tajuplnom zmiznutí busty (ktoré až 
také tajuplné nebolo – len zopár občanov trpiacich► 
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horúčkou z farebných kovov si chcelo privyrobiť) 
už nič nie je také, ako bývalo... dnes je to obostreté 
rúškom tajomstva. Ťažko k tejto problematike zaujať 
stanovisko, pretože študentstvo z gymnázia si nie je 
isté (pripúšťa všetky možnosti) a Aštar Šeran sa do 
uzávierky nevyjadril. Takže vyriešenie tohto gordic- 
kého uzla nechám na povolanejšie a múdrejšie bytos-
ti, nech už sú z akejkoľvek planéty.
K stručnej histórii budovy: bola postavená – obývaná 
– stojí (a dožíva)... nemožno obísť toho, kto je príčinou 
existencie tejto stavby. Pred vyše sto rokmi (kto 
uhádne letopočet, dostane lízanku) si túto prízemnú 
rezidenciu dala vystavať začínajúca advokátska star 
Ján Johnny Jesenský. Veruže mu bolo hej, taký barak 
vtedy nemal v meste hocikto (peniažky sa ľahko 
rozkotúľavali aj v súdobých hostincoch, nebolo kedy 
sporiť). A na tú dobu mal domec moderný výzor – 
lebo secesia (ktorú možno pobadať na fasáde haci-
endy) bola medzi architektmi toho času populárna. 
Jesenskému jeho palác tí naši malomeštiacki  paškvili 

závideli – tak ako aj jeho národný cit. Johnny si 
povedal, že im to dá (jemne povedané) vypiť až do 
dna (dňa?). Zistil, že je multitalentovaný č... lovek, 
tak sa dal do služieb literatúry a pekne-krásne zveril 
papieru obraz Bánovčanov, ktorí mu padli do oka. 
Však si len počkajte, keď sa budete učiť o Malomest-
ských rozprávkach, veď vás to neobíde!
Nevedno, ako je to možné, ale v súčasnosti tento 
pamätný dom okupuje gymnázium. Stalo sa tradí-
ciou, že každý polrok dve triedy vyhrajú päťmesačný 
pobyt v improvizovaných priestoroch s „nádychom 
historickej budovy“ (prepožičaný terminus tech-

Záhrada v zelenom háve (idylická oráčina už stihla- 
ako na potvoru -  -zmiznúť)

Nenápadne sa tváriace dvere, za ktorými sa nachádza 
tajuplná fialová izba (perfektné maskovanie, ani 
Bond by neprišiel na to, čo ukrývajú)

„Luxusní obejvák“ alebo štandardizovaná učebňa v 
rodnom dome (ako krásne to vyzerá po vyučovaní!)

Diaľnica vedúca k záchodom (všimnite si  najmä 
postranné dvojité okná, pri krásnom slnečnom 
počasí si budete pripadať ako v žiari reflektorov)
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nicus). Áno, naozaj je to výhra. Alebo... ? Buďme 
radšej vďační za to, že sa máme kde učiť (ani toto 
vám nepríde ako jackpot?!), hoci pani riaditeľka má 
pochopenie aj pre sťažnosti na úroveň pracovného 
prostredia, pretože sabotéri z Pamiatkového úradu 
sú pedanti a chcú pre budúce generácie zachovať aj 
autentické diery v omietke (majú totiž vysokú his-
torickú hodnotu). Pridanou hodnotou je napríklad 
nedávno zriadená záhrada (vyzerá síce ako pole, ale 
nepomýľte si to!). Alebo priestranné šatne, ktoré do-
kazujú, že  dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Hneď 
vedľa (čo by kameňom dohodil) je učupený kumbálik 
upratovačiek (tiež neuveriteľne priestranný, žeby sa 
tam dalo i tancovať). Záhadná fialová miestnosť vza-
du vzbudzuje všeobecné špekulácie – vraj má slúžiť 
akémusi projektu, ale kompetentné osoby o ňom 
mlčia. A to nás opäť vracia na začiatok k myšlienkam 
o tom, že vo vesmíre nie sme sami...
Záveru tohto článku sa nedočkáte (áno, je nekonečný, 
muahahaha!). Vyškrtol som ho z konceptu. 
Dostatočnou náhradou zaň je minianketa, ktorú som 
urobil medzi spolužiakmi (aby si taktiež odkusli zo 
slávy – s malým es). Tak ešte venujte pár sekúnd ich 
názorom a nezabudnite povedať známym o historic- 
kej haciende. Možno si ani sami neviete predstaviť, 
aké čudesné historky vám k nej vaši blízki môžu 
prerozprávať.

Rodný dom J. Jesenského očami 
študentov: ako vy hodnotíte tieto 
školské priestory? Ste s nimi spo-
kojní alebo nespokojní?

 
Andrej: Nie každej triede 
sa ujde miesto v hlavnej 
budove nášho gymnázia. 
Triedy, ktoré sú nazvyš, 
sa umiestnia do priesto-
rov pamätného domu 
Janka Jesenského. V 
„domčeku“ sú spočiatku 
rána  zimných mesia-
cov celkom chladné, napriek tomu, že sa kúri, ale 
momentálne je už všetko v normále. Určite, výhody 
prevyšujú nevýhody nášho pobytu. Najlepšie je, keď 
učitelia občas meškajú tých pár minút, pokým sa pre-
sunú až k nám. Ďalej, môžeme robiť všeličo možné 
a nikto sa to “v centrále” nedozvie. Samozrejme, že 
my sa len vzorne učíme, prípadne slníme počas priaz-         
nivého počasia v oknách a mávame okoloidúcim. 
Všetci sa tu máme radi a milujeme “gympel”. Peace.

Barbora: Chalupa Johnnyho Jesenského – môj názor.

na ňu? Keď som na- 
stúpila do gymnázia, 
počula som samé chvály. 
Že vraj hodiny trvajú 
kratšie, pretože učitelia 
večne nestíhajú, potom 
skôr odchádzajú, lebo aj 
oni chcú mať prestávku, 
takmer žiadny dozor, 
kľud, možnosť učenia 
sa vonku... atď atď... ale môj prvý dojem, keď som ta 
došla v druháku? Mala som chuť kričať... nepriame 
vetranie, zima, tma... budova odpudzuje ako zvonku, 
tak aj zvnútra... chvalabohu, po menšej rekonštrukcii 
sa stav už zlepšil, možno je to aj zvykom, ale už sa 
nesťažujem, máme druhú triedu a dá sa to... len ma štve 
to ustavičné behanie do budovy a naspäť, neprítomnosť 
rozhlasu a pocit, že sme odpílení od sveta... nuž čo, 
všetko má svoje pre a aj proti.

Jana: Na Jesenského sa 
cítim osobne dobre, až 
na pár detailov. Trieda, 
ktorá je k ulici, je podľa 
mňa výhodnejšia. Ale 
zadná trieda má veľmi zle 
vyriešené vetranie a takisto 
je tam skoro celý deň tma. 
Na dievčenských WC sa 

všetky dvere nedajú zamknúť, čo je ďalšia nevýhoda. 
Nevýhodu vidím aj v šatniach, kde je dosť malý priestor. 
Výhody sú napríklad tie, že cez prestávky môžeme vyjsť 
von na vzduch, prípadne sa učiť vonku a učitelia prídu 
neskoršie, než by prišli v hlavnej budove. Možno by som 
uvítala, ak by sa zrenovovala fasáda  a záhrada za domom 
by sa mohla využívať v prospech školy.

Mária: No, tak kde začať... 
Asi by bolo vhodné 
povedať celkový dojem z 
tej budovy. Jednoznačne 
prevažuje negatívny, 
nakoľko hlavne cez zimu 
a pri chladnom počasí je v 
triedach veľká ZIMA, čo sa 
už viackrát stalo príčinou 
môjho prechladnutia, chrípky a pod. Ďalším negatívom 
je, že ako trieda sme „odrezaní“ od ostatných ročníkov 
a žiakov, ktorí sa nachádzajú v budove. Nepočujeme, čo 
sa hlási v rozhlase. A ďalej, hlavne cez zimu je obrovský 
problém s tým, že zakaždým, keď ideme na budovu, mu-
síme (alebo mali by sme) sa prezúvať a potom zasa, keď 
sa vraciame do budovy Jesenského - čo je občas dosť 
obtiažne stihnúť za päťminútovú prestávku. Ale všetko 
má aj svoje pozitíva, napr. môžem sa ísť cez prestávky 
prejsť s kamarátkami■ -Miroslav Igaz-

-
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O malých zadkoch a krajších 
tvárach
Slovenky majú menšie zadky ako Talianky, ale do tváre sú krajšie... Povedali o nás Taliani, 
mysliac si, že im nerozumieme. Po výroku: „Te stupido!“ akoby zázrakom stíchli.

Prázdniny v marci? A že aké! Dokonca v Talian-
sku. O čom to trepem? Predsa o projekte Come-

nius, vďaka ktorému si dvanásť z nás spravilo upro- 
stred marca prázdniny a zadarmo vycestovalo do 
Talianska. Naša úloha bola jednoduchá: od začiatku 
školského roka sme mali vytvoriť tri prezentácie 
na témy Odpady, Energie a Kvalita života. Tie sme 
následne v Taliansku odprezentovali, a nie hocijako, 
ale hneď najlepšie! Spoločne s Talianmi, Nemcami a 

Poliakmi sme počas stretnutia vytvorili ďalšie mini- 
projekty. A ostatný čas? Tak to sme mali veget. Po-
behali sme Modenu aj Florenciu, vyskúšali si, aké je 
to dohovárať sa rukami a nohami v praxi, naučili sa 
prežiť v cudzej rodine a ochutnali zopár talianskych 
špecialít a zo slušnosti zjedli aj chobotnicu, aj keď 
sa drala von tade, kade prišla.  Čo povedať na záver? 
„Bolo nám super!“ Však posúďte sami!-Dana Hanková-

-Aneta Petrejová, Barbora Schwarzová-
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Bánovskí olympionici 
odkazujú našim
Pompézne otvorenie zimnej olympiády otvorilo aj slovenským 
športovcom  cestu k medailovým úspechom. Ten prvý má cenu zlata.
Olympiáda postavila do pozoru hádam každého z nás. Ľahostajní neostali ani bánovskí gymnazisti. 
Tí už majú niekoľko olympijských súťaží úspešne za sebou.Čerstvých držiteľov cenných kovov z kraja 
som sa spýtala, kto z našich je ich najväčším favoritom na medailu. A tu sú odpovede.
Erika Hanková, zlatá 
v Olympiáde ľudských 
práv, strieborná v 
Olympiáde zo sloven-
ského jazyka
Ja som veľká hokejová 
fanynka,preto sa spo-
lieham na našich chlap-
cov, že ani jedného Slová-
ka nenechajú chladným a pôjdu aspoň na medailu. 
Dúfam, že nám bude šťastie priať viac ako vo Van-
couveri, keď nám Fíni v napínavom dueli tesne vy-
fúkli bronz. To zamrzelo, mali sme na viac.  Inak som 
skôr teplomilný človek, priznám sa, že okrem hokeja 
na zimnej olympiáde nič iné nesledujem. Ale všetkým 
prajem veľa úspechov, životnú formu a žiadne zrane-
nia. Športu zdar! :-)

Michal Korbela, bronzový v Olympiáde z matema-
tiky, 1. miesto na Slovensku v súťaži Zenit v pro-
gramovaní
Michal, jeden z najúspešnejších slovenských olympi-
onikov v matematike a informatike, je v týchto dňoch 
na medzinárodnom sústredení v Davose. Telefón ned-
víhal, a tak sa môžeme iba domnievať, že ako správny 
Slovák drží palce našim.

Ema Kušnierová, zlatá 
v Olympiáde zo sloven-
ského jazyka
No Cibulková to ro-
zhodne nebude :D... 
Popravde, nie som 
typ človeka, ktorý žije 
olympiádou, nespí a 
sleduje každú jednu dis-
ciplínu. Ale na našich 
športovcov som hrdá, veď hlavne kvôli nim už aj 
ľudia z iných krajínvedia, kde leží Slovensko. Vždy 
sa úprimne teším, keď sa dozviem, že sa im niečo po-
darilo. Veď sme predsa svoji.Určite ale budem s ner-
vami pozerať hokej, ohrýzať si pritom nechty, kričať 
a búchať do stola. Hokej je moja srdcová záležitosť. 
Alebo skôr hokejisti? 

Filip Pokrývka, strieborný v Olympiáde z matema-
tiky
Veľmi držím palce našim hokejistom, dúfam, že 
domov nejaký kov donesú. Som aj fanúšikom Anas-
tázie Kuzminovej, ktorá nás výborne reprezentuje v 
biatlone. Teším sa z jej zlatého úspechu.

Súťažili Sme
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo:
• 1. miesto: Erika Hanková, 4.C, postup do 

celoštátneho kola- 5. miesto
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a liter-
atúry, krajské kolo:
• 1. miesto: Ema Kušnierová, 2.A, postup do 

celoštátneho kola
• 2. miesto: Erika Hanková

Olympiáda z anglického jazyka, krajské 
kolo:
• 3. miesto: Branislav Buchel, septima

Olympiáda z nemeckého jazyka, krajské 
kolo:
• 3. miesto: Ondrej Štefánik, 2.A

Olympiáda z biológie, krajské kolo:
• 3. miesto: Denis Cingel, 2.B

Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo:
• 3. miesto v IV. kategórii poézia: Simona 

Šebeňová, sexta
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Až bude pokosená tráva...
málokto takej odoláva
viem, čo sa v tráve mnohým stáva, hmm ...
Poď radšej, nechajme ju rásť.

Pri počutí tejto piesne si tí menej mladí s radosťou 
zaspomínajú na svoju mladosť, keď vtedy viac 

krásna Eva Kostolányiová naspievala tento hit. Tí 
viac mladí a momentálne viac krásni si však pri jej 
počutí pozrú veľavravne do očí s typickým mladíc- 
kym úškrnom. Všetci vieme prečo. Alebo až tak úplne 
nie? 
Feťákov  je dnes na Slovensku ako trénerov po tom, 
čo futbalová repre nevyhrala s bankármi a úradník-
mi z Lichtenštajnska. Zvlášť v mojom meste, ktoré 
sa pomaly ale isto stáva stále známejšie a známejšie 
vďaka častému „účinkovaniu“ vo večerných správach 
a kde je snáď každá štvrtá garáž feťácke „doupě“. 
Nehovorím to len na základe správ, ale aj na základe 
skúseností. Myslím skúseností s feťákmi potulujúci-

mi sa po meste, nie s „doupětami“.
Chalani, ktorí v siedmom ročníku na základke mali 
samé jednotky, v ôsmom ogrcali lavicu potom, čo na-
miesto odbehnutia kola okolo sídliska na Behu oslo-
bodenia si „odbehli“ zopár kôl so z domu ukradnutým 
domácim zbožím, v deviatom skúsili prvú drogu a v 

Kam speje slovenský šport?
Nedávno sa skončili XXII. olympijské hry v Soči. Ako všetci vieme, pre Slovensko so ziskom jednej medaily 
-zlatej, z biatlonového šprintu Anastasie Kuzminovej.

Stačí nám jedna medaila? Samozrejme, viacerí  
naši športovci boli blízko medaily, ale... Lenže 

na ale sa nehrá.
Medaila od rodáčky z Ruska. Prečo vlastne prišla 
reprezentovať Slovensko? Bolo to kvôli lepším tré-
ningovým podmienkam? Alebo kvôli väčším do-
táciám zo strany športového zväzu? Celý tím tré-
nerov si financuje sama, na svoju malorážku si dá 
slovenský znak a pri medailových ceremoniáloch 
spieva slovenskú hymnu. Čo jej dalo Slovensko? Iba 
miesto do biatlonovej reprezentácie, ktoré by zos-
talo prázdne, keby neprišla.
Aj toto je realita slovenského biatlonu a slovenského 
športu vôbec. Ako to vyriešiť?
Problém je jednoznačný- peniaze. Pýtam sa, kedy 
bude do slovenského športu plynúť viac peňazí 
na rozvoj mladých talentov? Lebo talenty by aj 
boli, ale najsmutnejšie na tom je, že sa nemajú kde 
rozvíjať, pretože na Slovensku nie sú takmer žiadne 
športoviská. A keď aj sú, tak v dezolátnom stave. 
Naši politici sa vždy pred voľbami predháňajú v tom, 
kam dajú peniaze. Aká je realita? Dali sme sto mili- 
ónov eur do štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave, 
aby sa tam mohli konať majstrovstvá sveta v hokeji. 
Nebolo by týchto sto miliónov lepších na výbavu 

športovísk pre mládež do viacerých športových 
odvetví? Vláda dala dvadsať miliónov na stavbu 
národného futbalového štadióna. Realita? Stavba 
bola pozastavená. Vo futbalovej kvalifikácii o EURO 
2016 privítame aj Španielsko či Ukrajinu. Nebude to 
hanba, keď uvidia naše štadióny? Kam speje sloven-
ský šport? 
Ak to takto pôjde ďalej, tak do zatratenia.

-Benedikt Kendrala-
-foto: zdroj - internet-



SOS 19

ČLÁNKY

Sme ľudia alebo opice?
Píše sa rok 1929 a svet prežíva najhoršiu ekonomickú krízu v histórii, známu tiež ako Veľká depresia. Zlatý 
štandard je dávno zrušený, aby vlády dokázali financovať zbrojenie. V duchu hesla: ak niečo nejde s pomo-
cou peňazí, nepoužil si ich dosť.

Píše sa rok 2008 a históra sa opakuje. Bratia Leh- 
manovci padajú a celý svet panikári v zistení, že 

systém nie je dokonalý. Odvtedy je to už šesť rokov 
a  stále sme sa z krízy nespamätali. A čo je horšie, 
pravdepodobne ani nepoučili. 
Slovo kríza pochádza z gréckeho krisis, čo znamená 
voľba medzi dvoma možnosťami, respektíve ob-
dobie rozhodnutia. Ak sa na krízu pozrieme z tejto 
stránky, nemusí sa nám zdať až taká strašidelná. 
Myslím si, že by sme ju mali vnímať ako príležitosť, 
pretože sme dostali možnosť poučiť sa z chýb našich 
predošlých generácií. 
Jedine, že by nie. Niekde som čítal, že ak nasy-
pete do otvorenej rany cukor, nebude vás bolieť, 
ale začne hnisať a za pár minút odloženej bolesti si 
kúpite ešte väčšiu. Ak použijete soľ, bude vás bolieť 
aj to, čo nemáte, ale rana sa vydezinfikuje. Vláda 
nalieva peniaze do automobiliek napríklad takými 
opatreniami, ako šrotovné. Výborne, použime ešte 
viac cukru. Určite to pomôže. Viete, prečo nás vo-
lajú Detroit Európy? Pretože je reálna šanca, že 
tak skončíme. Detroit bol automobilovou továrňou 
Ameriky. Momentálne je tam viac ako osemdesiat-
percentná nezamestnanosť. Chápem, že každá au-
tomobilka živí tisíce robotníkov a ich rodiny, ale 
musíme si uvedomiť, že to nepotrvá večne. Ak sa 
zvýšia mzdové nároky zamestnancov,  investorov 
nebude trápiť, či budete živiť štvorčlennú rodinu z 
podpory v nezamestnanosti. 
Staré čínske príslovie hovorí: daj človeku rybu, 
nasýtiš ho na deň, nauč ho chytať ryby, nakŕmiš ho 
na celý život. A čo tak naučiť ho tie ryby chovať, 
nech nasýti aj iných? Alebo ešte lepšie nehádzať mu 

polená pod nohy, keď s tým už začne. 
Zase raz sme pri školstve. Veď bodaj by nie, keď 
tu to všetko začína. Pomoc v podobe dávok je len 
záplatou, ktorú by sme mohli výrazne zmenšiť, 
keby sme sa viac sústredili na vzdelávanie. V (ne)
ďalekom Rakúsku môžete znovu navštevovať stred-
nú odbornú školu, ak si neviete dlhšie nájsť prácu, 
a oni vám dokonca preplatia životné náklady. Ve-
dia, že školstvo pravdepodobne nebude dokonalé, 
ale snažia sa napraviť vlastné chyby. Určite by bolo 
prospešné uplatniť takýto model aj na Slovensku. 
Avšak to nie je náš jediný problém. 
Slováci majú všeobecne veľmi nízke sebavedomie. 
Len preto, že sem-tam prehráme v hokeji? Stáva 
sa. Ale mali by sme vedieť, že Slováci nie sú o 
nič menej šikovní, aj keď o nás nie je vždy počuť. 
Neveríte? Napríklad naši odmíňovači sú jedni z 
najlepších na svete. Ďalší náš rodák sa so svojou 
technologickou firmou dostal až do Sillicon Valley. 
Momentálne rozbieha ďalšiu, ktorú chce umiestniť 
na Slovensku. Otec klasickej ekonómie Adam Smith 
povedal, že ničomu sa jedna vláda nenaučí od druhej 
rýchlejšie ako umeniu ťahať od ľudí peniaze. Dane 
platiť treba, ale stále sú to vaše peniaze a myslím, 
že ak sa chceme dostať z krízy, poznáme miesta, 
kam by mali putovať. Do slovenských start-upov, 
teda začínajúcich firiem, ktoré majú perspektívu v 
budúcnosti zamestnať ľudí za slušnú mzdu tak, aby 
sa nemuseli báť, že zajtra sa zobudia pod mostom. 
Jednodňové krčmové ministerstvá a ich ministri 
nás nezachránia. Na internete som našiel online hru 
z názvom Reformátor – krotenie zlého dlhu, ktorú 
tiež vymysleli Slováci. Stanete sa ministrom ►                

prvom na strednej ich už vídať potulovať sa po mes-
te s výrazom v tvári typickým pre bylinkárov. Tak 
takýchto stretnete u nás v meste veru dosť. A kedysi 
krásne inteligentné baby, ktoré boli pýchou rodiny, 
ale prefetovali sa až k takému radikálnemu uctievaniu 
starých tradícií a zvykov, že uznávajú len to najstaršie 
remeslo? Jasné, u nás máme aj také. Ale čo sa kto 
čuduje. 
Tráva, mariška, mariánka...  ktovie, koľko má ešte 
názvov. Nebudem ich ani vypisovať, lebo možno 
práve teraz bol vymyslený nový. Každopádne, v 
dnešnej dobe je dostupnejšia ako za komančov 

pomaranče, alebo čo je ešte horšie, dostupnejšia ako 
niektoré lieky. Často počuť, ako je neškodná, ako na 
rozdiel od alkoholu neničí orgány a podobne. Osobne 
tomu až tak doslova neverím, možnože však na tom 
aspoň kúsok pravdy je. Neviem. Viem však, že je to 
buldozér odhŕňajúci sneh z cesty k tvrdým, ozajstným 
svinstvám. 
Zakázať ju? Povoliť? Zakázať sa dá, ale zarábajú na 
nej tí, čo majú moc ju zakázať, takže aj keby k tomu 
došlo, vlastne by k tomu aj tak nedošlo. A ak sa povo-
lí, tak dym z nej spôsobí ozónovú dieru nad Európou. 
Tak čo s tým? Navrhnite a presaďte. -Dávid Vještica-
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financií a budete si môcť na vlastnej koži vyskúšať, 
čo obnáša znižovať verejný dlh, či zvyšovať HDP.  
Bolo by zaujímavé vidieť, ako by obstál náš súčasný 
minister financií. 
Donedávna ekonomická teória poznala jeden jediný 
primárny cieľ podnikania, a to maximalizáciu zisku. 
Ostatné ciele boli takpovediac vedľajšie. Kríza de-
finovala nový druh podnikateľov. Takzvaných sociál-
nych podnikateľov. Stále je dôležitý zisk, veď nikto 
nejde podnikať, aby bol v strate, ale dôraz sa kladie 
aj na spokojnosť zamestnancov. Občas zamestnávajú 
aj hendikepovaných ľudí a takmer vždy ide o menšie 
firmy, kde sú kontakty medzi vedením a zamestnan-
cami značne bližšie ako u veľkých korporácií. 
Smith tiež povedal, že človek je zviera, ktoré ob-
choduje. Dovolím si nesúhlasiť. Keith Chen vo svo-
jej štúdii Výmena u kapucínov dokázal, že opice      
sú schopné pochopiť hodnotu peňazí a dokonca ich 
vedome zhromažďovať a používať na uspokoje-
nie svojich potrieb. Pre mňa je človek zviera, ktoré 
obchoduje a pritom hľadí aj na nepriame dôsledky  

svojho konania. Ekonómovia to nazývajú externa- 
lity. 
Myslenie do budúcnosti je našou morálnou a etickou 
povinnosťou. Nesieme zodpovednosť za to, ako sa 
bude žiť našim deťom a deťom ich detí. Ak si mys-
líte, že s tým nič neurobíte, ste na omyle. Najbližšia 
príležitosť vziať osud našej krajiny do vlastných rúk 
bude 24. mája. Keď bude táto esej zverejnená, bude 
už dávno odvolené. Dúfam, že ste volili tak, aby ste 
sa nemuseli svojim deťom hanbiť pozrieť do očí. Vy 
rozhodujete, či budú mať možnosť sa zamestnať, 
alebo budú žiť z rodinných dávok. Rozhodujete o 
tom každý deň. Vždy, keď si chcete kúpiť niečo, na 
čo momentálne nemáte. Tak si jednoducho požičiate, 
také jednoduché. Čo myslíte, kto to bude splácať, ak 
sa vám niečo stane? A teraz si namiesto seba pred-
stavte vaše mesto, krajinu, Európu... 
Ako sa zachováte? Uprednostníte svoje brucho ale-
bo lepšiu budúcnosť, ktorá nebude patriť len vám? 
Sme ľudia alebo opice?

Ako si zvykli prváci na 
gympel?
Lineta Havalová, 1.B: 
Zo začiatku som si 
nemohla zvyknúť na  
učenie, pretože oproti 
základke to bol veľký 
skok. Časom to už bolo 
lepšie a dá sa to v po-
hode zvládnuť,  pokiaľ 
sa človek učí. Polročné 
vysvedčenie nebolo podľa mojich predstáv, mohlo 
byť aj lepšie. Síce som donedávna rozmýšľala nad 
prestupom, ale už by som školu nemenila, zvykla som 
si tu a našla nových kamošov.

Eva Kozinková, 1.B: 
Tak na gympli je dobre, 
ľudia sú super. Zvykla 
som si rýchlo vďaka ka-
marátom. S vysvedčením 
spokojná nie som, ale 
príliš som sa neučila, 
tak preto som mala zlé 
známky. Prístup učiteľov 
je podľa mňa dobrý, snažia sa nás naučiť a niektorí  
by mohli trošku sprísniť hodiny.

Eva Krčová, 1.C: Na 
gymnázium som sa veľmi 
tešila a môžem povedať, 
že moje očakávania sa 
zatiaľ splnili. Som spo-
kojná s učiteľmi aj so 
spolužiakmi. Samoz-
rejme, na nový prístup 
učiteľov som si musela 
zvyknúť. Mám rada učiteľov, ktorí sú zásadoví, spra-
vodliví a neprekáža  mi ani prísnosť. Na druhej strane 
sa mi nepáči , keď neviem, čo mám od nich čakať.Čo 
sa týka polročného vysvedčenia, mala som samé jed-
notky, takže na mojej strane veľká spokojnosť.

Michaela Mináriková, 
1.B: Na gymnáziu sa mi 
páči, mám príjemných 
spolužiakov a spoznala 
som veľa nových ka-
marátov. Zvykala som si 
ťažko. Prvé tri mesiace 
boli len o zvyku, ale po-
tom to už bolo v pohode. 
S polročným vysvedčením som bola spokojná a bu-
dem  sa snažiť  udržať si známky. Prístup  všetkých 
učiteľov sa mi páči a vyhovuje mi. Prihlásila som sa 
do zdravotníckeho krúžku, v ktorom by som chcela 
zdokonaľovať  svoje  poznatky, pretože ma to veľmi 
baví a už sa teším na súťaž  v Topoľčanoch.

-Dominik Holíček-
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Drahá Vyšumená
Drahá Vyšumená,

cez valentínsku poštu som sa dal dokopy s 
jednou babou, je úžasná, ale mám jeden prob-
lém. Nemám sa s ňou kde stretávať. Lavičky na 
gympli sú plné párikov a my sa už jednoducho 
nezmestíme. Už sme skúšali všeličo, ale nič nie je 
dobré. Veľmi ma to trápi.

                     Miško

Vyšumená radí:
Milý Miško,
nie je problém, ktorý by som nevyriešila. 
Odporúčam, aby si si do školy doniesol stan. Prečo 
ti to ešte nenapadlo? Stan rieši váš problém úplne 
exkluzívne. Keď si budete chcieť dať pusinku bez 
toho, aby na vás každý čumel, rozlož stan a tam 
sa schovajte. Najideálnejšie by to bolo uprostred 
chodby.

Milá Vyšumená,
chcem ťa poprosiť o pomoc. Som prváčka a ešte 
stále som si nezvykla na túto školu. Čo mám 
robiť? A ešte k tomu v našej skrinke niekomu 
smrdia topánky a ja neviem, ako mu to oznámiť. 

Danka

Milá Danka,
Každý boj sa musí dobojovať. Viem, že v prvom 
ročníku to máš ťažké, ale zaručujem ti, že neskôr 
prídeš na to, čo a ako máš robiť, čo na ktorého 
učiteľa platí, kde nebude hľadať ťaháky, či kedy 
nemá náladu skúšať. Čo sa týka tých topánok, 
navrhni dotyčnému/nej založenie spolku Umývanie 
nôh. Podmienkou bude každé ráno si umyť nohy. 
Problém vyriešený■

O úspechu
Keď si v duchu poviem slovo úspech, vybaví sa 

mi v hlave niečo iné ako vám alebo vám. Je to 
preto, lebo každý z nás je iný, jedinečný, pociťujeme 
rozdielne pocity pri  rovnakých situáciách. Pred očami 
máme iné obrazy, ktoré predstavujú práve tú našu 
definíciu úspechu.
Každý ho chce. A nehovorte mi, že nie. Nepresvedčíte 
ma o opaku. Nie však každý ho aj má. Je to naozaj až 
také ťažké dosiahnuť ho?
Z hľadiska humanity by som nemala ľudí rozdeľovať 
na nejaké skupiny a ani ich nikam zaraďovať, ale ja 
pevne verím, že mi prepáčite, ak to teraz spravím. 
Nebolo mi to súdené, jednoducho sa mi to nemalo 
podariť, asi takto nejako by som nazvala prvú skupinu. 
Patria sem všetci tí, ktorí veria, že sa úspech dostaví 
bez pohnutia jediným prstom. Možno sem patrí aj 
niekto z vás, ale dúfam, že nemám pravdu.
Viem, čo chcem, a preto idem za tým, a tak to aj do- 
siahnem. Ľudia, ktorí sa riadia týmto výrokom, sú 

úspešní ľudia. Možno nie hneď, ale raz určite.
Ale dosť bolo mojej nehumánnosti. Veď všetci dobre 
vieme, že sme predsa len v niečom rovnakí. Všetci 
túžime po jednom. A to po spokojnosti. Či už v prá-
ci, v škole, v rodine, medzi priateľmi, či celkovo v 
živote. Rodičia ma vždy učili, že bez toho, aby som sa 
snažila, nikdy neprídu dobré veci. Veď predsa, kto nič 
nerobí, nech nič nečaká. Ak si toto uvedomíme, sme na 
najlepšej ceste.
S pribúdajúcimi rokmi sa nám mení pohľad na vec. V 
mojom veku je úspech byť v dobrej partii medzi ka-
marátmi alebo mať dobrý prospech v škole. Keď z nás 
vyrastú dospeláci, často  budeme klásť na prvé miesto 
kariéru a finančné zabezpečenie. No a na starobu? Na 
starobu budeme vidieť úspech aj v tom, že prejdeme 
pár metrov bez pomoci niekoho druhého alebo v tom, 
že nesedíme každé ráno v čakárni u lekára. Čas nám 
viditeľne mení priority a na naše prvé miesto prichádza-
jú zdanlivo menšie veci, ale väčšie hodnoty■

-Petronela Hrabošová-
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Ako sa nestrápniť v sushi 
bare
1. Keď máte na nohách celý deň obuté topánky, 

nesadajte si za stôl s nízkym sedením. Tam sa 
musíte vyzuť.

2. Výber jedla by mal trvať do desiatich minút, nie 
do pol hodiny.

3. Keď vám prinesú polievku, nepýtajte sa, či to 
zelené je petržlenová vňať, lebo nie je.

4. Keď vám k polievke dajú niečo, čo sa podobá na 
lyžicu, jedzte to tým a nevymýšľajte s paličkami. 
O pití polievky priamo z misky ani nehovorím.

5. Nekomentujte cenu  a hlavne sa pri jedení ne-
bavte o guláši alebo iných fajnotách. Aj keď, 

vražedné pohľady kuchárky potom stoja za to.
6. Pri lámaní paličiek nevydávajte zvuky ako Ci- 

bulková na kurte.
7.  Keď vám prinesú  sushi rolky, nezačnite kričať: 

Hirošima, Pokémon, Oppan gangnam style.
8.  Keď neviete, ako sa narába s paličkami, radšej sa 

spýtajte čašníčky. Nikdy sa nepokúšajte prísť na 
to svojpomocne.

9. Nedržte každú paličku v inej ruke!
10. Pamätajte, že wasabi naozaj štípe. Experimenty 

s jedením wasabi sú neprípustné.

H l o d y
Učiteľka: Aké sú najlepšie vyvinuté zmysly  
článkonožcov?
Žiak: Uši!

Učiteľka: (pri odpovedi) Daj mu nejakú otázku!
Žiak: Z koľkých buniek sú zložené jednobunkovce?

Učiteľka: Ako prebieha mimotelové trávenie? 
Žiak: No najskôr si to požuje a potom si to odloží.

Učiteľka: Mokrý, nežer to pero, nestráviš to!

Učiteľka: A čo si vy myslíte, že sa ja rozprávam 
sama so sebou?
Žiačka: A čo myslíte, že s kým?

Žiak: Už viem, prečo si učiteľky berú naše písomky 
domov!
Učiteľka: Nie sme na tom tak biedne, že by sme si 
museli  vašimi písomkami zadky utierať.

Učiteľka: Tú  placentu ti odpúšťam, ak nie si tehot-
ná... si tehotná?

Učiteľka: Taliansko, tam si napíšte, že v Palerme... 
Viete niekto, kde je Palermo?
Žiaci: No veď na Záfortni.

Učiteľka: Publicistický štýl, viete mi niekto 
povedať, čo tam patrí?
Žiak: No napríklad Puškárová, čo má tú reláciu 
Telo na telo.

Učiteľka:  Napíšte si úlohu, že: Zo zeme pozoru-
jeme lietadlo vo výške 25 metrov. No to asi nebude 
to malajzijské.

Učiteľka: K téme svadba, kde môže byť svadba? 
Okrem kostola.
Žiak: Na pláži.
Učiteľka: No ale na Slovensku.
Žiak: No tak teda na Zlatých pieskoch.

Žiak: Ja woll...
Učiteľka: No ty si woll.

Učiteľka: Všetci vieme, ako sa cestuje v Indii, síce 
ja keď som chodila do školy, tak som chodila takým 
autobusom, že som stála na jednej nohe a aj to nie 
na svojej.
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RECENZIEV pavilóne šeliem
Príbehov z obdobia druhej svetovej vojny, či už 

skutočných, alebo fiktívnych, bolo povedaných 
neúrekom. Väčšina z nich však rozpráva o vojne 
prítomnej, z bojísk a koncentračných táborov. Čo 
všetko jej ale predchádzalo a ako sa vôbec mohlo 
stať, že k takému veľkému konfliktu vôbec došlo, 
sa často nehovorí. Obraz týchto udalostí nám podá-
va Erik Larson V pavilóne šeliem.
Aby som bol presný, nepodáva ich celkom sám Lar-
son. On síce je autor knihy, ale príbeh rozprávajú 
samotné postavy. Doslova. Všetky dialógy a veľká 
časť opisov sú autentickými prepismi z denníkov 
skutočných ľudí, o ktorých Larson píše. Z hľadiska 
literárneho štýlu ide o veľmi nezvyčajné a aj 
náročné spracovanie. Bez dlhých chvíľ strávených 
v archívoch a bez štúdia faktografie by nám len 
veľmi ťažko podal vierohodný obraz Berlína počas 
vzostupu nacizmu.
Hlavnou postavou je William E. Dodd, americký 
veľvyslanec v Berlíne počas rokov 1934 až 1936. 
Postarší profesor dúfal, že ako veľvyslanec bude 
mať dostatočné zázemie na to, aby mohol dopísať 
svoju knihu. Namiesto toho sa však ocitá na mies- 
te, ktoré je všelijaké, no rozhodne nie pokojné. 
Je svedkom toho, ako Nemecko pod vedením                               
NSDAP postupne mení svoju snahu postaviť na nohy 
vojnou zničenú krajinu na fanatickú túžbu ukázať 
celému svetu zvrchovanosť nemeckého národa a 
ideológie. Pravidelne sa na rôznych večierkoch a 
báloch stretáva s najmocnejšími mužmi Tretej ríše, 
prostredníctvom jeho zápiskov tak máme možnosť 
vidieť okrem samotného Adolfa Hitlera napríklad 
aj ministra propagandy Josepha Goebbelsa, šéfa 
gestapa Rudolfa Dielsa, či Göringa alebo Röhma. 

Ešte bližší pohľad do života týchto neslávne zná-
mych ľudí nám podáva Doddova dcéra Martha, 
ktorá má s viacerými ľúbostné pletky.
Príbeh sám osebe po obsahovej stránke nepatrí k tým 
najvýnimočnejším, nenájdete v ňom hrdinov z bo-
jových polí ani zmučené nevinné obete. Nedočkáte 
sa veľkej bitky ani záchrany na poslednú chvíľu. 
No nie je ani zľahčujúci, hoci isté veci nespomína 
priamo, jasne ich v ňom vycítite. Je autentický a 
to je jeho najväčšou silou. Hrôzostrašnosť je prí-
tomná v dokonale vykreslenej atmosfére čoraz viac 
temnejšieho Berlína, aj keď sa na prvý pohľad zdá 
byť plný svetla a mladých, zabávajúcich sa ľudí. 
Rozprávanie má svoje chybičky krásy v podobe 
niekedy až prehnanej faktografie pri opisovaní 
americkej politiky a jej predstaviteľov v sekcii 
zahraničných vecí, ktorí v deji príbehu majú len 
malý význam, ak vôbec.
V pavilóne šeliem je kniha, ktorá spadá do kategó-
rie historických románov, ale nie je len obyčajným 
historickým románom. Zďaleka nie je určená len 
pre milovníkov histórie, svojím atypickým spôso-
bom rozprávania si až do konca udrží pozornosť 
každého čitateľa, ktorého zaujme■

RECENZIE

-Tomáš Belobrad-
-foto: zdroj - internet-
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Zase som zmeškala autobus!
Už ma to nebaví!
Nechápem, ako je to možné, že išiel o minútu skôr.
Vidím to na krutý plán pomsty.
Ale čo teraz.
Mama nešoféruje, odkedy cestou domov zabila 
sliepku.
Evidentne jej to spôsobilo ťažkú citovú ujmu.
Moje utešovanie, že ja som  minule prešla bicyklom 
mačku, ju neupokojilo.
Asi si myslela, že klamem...
Ale ja som ju vážne prešla.
V jednej chvíli sa pozerám na strom a v druhej...
,,MŇAÚÚ...“
Akosi rýchlo som sa z toho spamätala.
Aj keď, priznávam, pohľad na rozkúskovanú mačku 
mi na chvíľu vzal apetít.
Myslím, že o polhodinu ide ďalší... Autobus.
Nejde?
Prší?
Kde mám preukážku?  
Včera oproti nášmu oknu svietil nejaký športovec.
Nebol to zlý pohľad, hlavne keď mu spadol uterák.
Potom sa buchol o luster, tak ako sa búcham ja.

Zase som zmeškala autobus
A potom sa konečne otočil k oknu... a potom...
,, Prosím vás, mohli by ste mi to rozmeniť?“
,,Ako?“
,,Na centy...“
Tá predavačka má nejaké divné zuby.
Nie žeby sa na mňa usmievala. Nikdy sa na mňa 
neusmieva. Ja na ňu áno. 
,,Tu máš...“
,,Dovi..“
Je zima.
Mrznú mi uši.
Čapice sú pod moju úroveň.
Prichádza autobus.
,,Bánovce, polovičný...“
,, 60 centov...“
Podala som mu.
Zmätene na mňa hľadí..
,,Ujo, si to spočítajte, či som dala dobre...“
,, Ale mne sa s tým nechce srať! Ako keby ste to 
vy decká robili náročky furt... Kašlem ja takúto ro-
botu.....“
S pocitom, že som práve nadobudla tri centy, som si 
sadla na sedadlo■

Závity na mojej sukni -Ria-

To, že Robo je z lazov, som sa dozvedela len nedávno. 
Moja babka je tiež z lazov. Nikto do jej dediny nechodí. 
Iba turisti, čo sa vzdajú hôr skôr, ako vyjdú na vrchol. 
Vedľa polí sú vždy husté lesy a od sveta ju odrezáva hmla, 
ktorá v doline hustne. Stavím sa, že ak by sme sa tam s 
Robom niekedy rozbehli, tak by nás už nikdy nenašli.
Vždy som snívala, že budem bývať kdesi v malej 
zastrčenej chalupe s teplými dekami a krbom, kde by som 
len varila, starala sa o pekne kvitnúcu burinu a spala. A te- 
raz tam chcem spať s Robom. Chcem, aby sa ráno zobudil 
a videl môj odokrytý chrbát, čo som naň taká hrdá.
Ani rozhlas by sme u nás nepočuli. Iba slabú ozvenu z 
dediny. Pri nej by som vždy vybehla pred dom a natŕčala 
uši, ale po chvíli by som len hodila rukou a zaliezla znova 
do tepla. A ešte by som chcela, aby Robo žiarlil na poštára. 
A aby bol ten poštár taký pekný, že by som s ním raz Roba 
naozaj podviedla.
Chcem, veľmi chcem!
Ale Robo má štyridsať a tvári sa, že keď idem okolo, tak 
sa mi nepozerá na kolená. Akoby sa mu vtedy netrias- 
la ruka, keď nás tatino prvýkrát zoznámil. Ktovie, čo si 
myslel. Hádam, že ho nepobozkám, keď sa ku mne ne-
nakloní. Vtedy som mala len ľahké biele tričko a pritisla 
som sa k nemu tak blízko, že som videla, ako mu na krku 

narástli zimomriavky.
S tatinom sa už po terase motali asi polhodinu. Robovi sa 
páčila naša záhrada. Hlavne kríky čiernych malín, ktoré 
mu išli na chuť, ale mal pričisté topánky na to, aby sa 
odhodlal prebrodiť čerstvo pokosený trávnik. Ráno som 
ho pri vetraní náhodou zbadala v záhrade. Pod zámien- 
kou, že si idem do záhrady odtrhnúť pažítku na raňajky, 
som v pyžame vybehla von, aby som ho mohla opäť 
tesne pozdraviť. Tatino bol rád, že som k hosťovi milá. 
A vrúcna. Takíto k nám nechodia každý deň. V bielych 
poltopánkach.
Pán podnikateľ. Vo vlasoch má kúty a pod košeľou na ra-
mene zatetované meno svojej prvej frajerky. Kvôli nemu 
som si dnes nechala rozpustené vlasy. Aj preto sa isto potí. 
Prstom si prešiel medzi golierom a krkom, hlavu pritom 
nahol do strany a pár jeho žíl chytilo fialový nádych. V 
priesvitnej nočnej košeli som sa zohýbala nad hustými 
trsmi pažítky. Robo sa pritom roztržito smial, až kým ma 
tatino nevyhnal do kuchyne po pivo.
Šla som si nohy dolámať.
Von som vybehla v krátkych šatách. Stihla som si aj rých-
lo opláchnuť tvár. Mihalnice som mala mokré, zlepené a 
rýchlo som mrkala. Robo pri rozhovore s tatinom strácal 
niť a bol schopný len prikyvovať. Väčšina závitov sa mu 

Vybrali sme z archívu -Nina-
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Závislosť
,,Čo to tu máš?
,,Kde?“
,,Tu, pod tričkom.“
,,Nič.“
,,Ja by som povedal, že tú čokoládu, čo si včera zjed-
la.“
,,Daj mi pokoj.“
,,Cez prázdniny si pribrala.“
,,Si idiot?“
,,Daj mi pusu.“
,,Trhni si nohou.“
,,Tá tvoja dcéra je akási puckatá.“
,,Áno, áno, je.“
,,A ty s tým nič nerobíš?“
,,A čo by som mala?“
,,Neviem, ty si jej mama.“
Privrela som dvere od kuchyne a utekala do izby.
Čokoláda, čipsy , hranolky , cukríky.

Sacharidy, tuky, cukry.
Jedno cez druhé, druhé cez prvé.
Pohľad na dno záchoda.
Prsty v hrdle.
Slzy v očiach.
Pot stekajúci po chrbte.
Spokojnosť.
Nemôžem sa sústrediť, nedá sa mi.
Nervózne sa postavím, chodím hore-dolu po izbe, za-
stanem pri posteli.
Zahrabnem rukou do vlasov.
Ostal mi v nej chumáč vlasov.
Vystrašená som ruku okamžite uvoľnila a vlasy spadli 
na posteľ, kde ležali moje staré rifle, ktoré som už tak 
dávno nevedela zapnúť.
 Vtedy som sa usmiala a kričím:
,,Mamííí, prosím ťa, zúž mi tie nohavice, akosi mi 
lietajú.“

totiž zarývala do volánu na mojej sukni.
Nie je na ženy zvyknutý, chudáčik. Veď tá jeho má 
lýtko ako moje predlaktie a obyčajné modré oči, ktoré 
sa každému zdajú hnedé. Tá sa okolo neho môže v 
rovnakých šatách krútiť aj celý deň, aj tak by rukou radšej 
skúsil pod tú moju, či sa zmestí.
Doniesla som pivo. Na Robovi bolo vidieť, že dnes ráno 
sa už musel sprchovať. To ma trocha mrzelo, lebo voňal 
iba ako reklama z parfumovaného letáka.
Veľkými prstami bez nechtov sa nemotorne snažil 
otvoriť preliačenú plechovku. Nedarilo sa mu, a tak začal 
predstierať záujem o hnojivá proti burinám s rovnobežnou 
žilnatinou. Aký zlatý. Usmiala som sa, plechovku mu vza-
la z rúk a poklopkala po nej špičkou nechta. Pri otváraní 
len spokojne vzdychla. Keď som mu ju podávala, dala 
som si záležať na uhle, v akom sa k nemu nakláňam, nech 
nepríde na to, že ten trik s nedoliehavou podprsenkou vo 
výstrihu používam na každého.
Robo sa trocha zľakol, zavrel ústa a pozrel mi do tváre.
„Šikovná je tá baba, čo?“ povedal nakoniec tatino. Robo 
precitol a prikývol. „Fakt šikovná. Ja som to s plechovka-
mi nikdy nevedel...“
Potom som šla do izby a do zošita som si zapísala, že 
keď budeme s Robom bývať na tých lazoch, tak budeme 
musieť piť len fľaškové pivo. A že musím zobrať z domu 
otvárač. Lebo ktovie, či sa potom nebudeme musieť 
aj troška uskromniť. Ak sa presťahujeme, tak Robo už 
nebude stíhať podnikať ako doteraz. Veď by som ešte 
žiarlila, že nechodí do roboty, ale za frajerkou. Isto za 
poštárovou ženou!
Nie, budeme si pekne celé dni pochlipkávať pivo, v zime 
si vyvárať horúci čaj, hrať sa najprv na cicavý a potom na 
bodavý hmyz a ráno opäť prvý zbadá môj chrbát.
Začula som, ako sa Robo domáha i obhliadky nášho in-
teriéru. Vpálila som do obývačky a rozvalila sa na gauči. 

Robo vošiel ako prvý. Ležala som tam vo fialových 
vankúšoch a pozerala správy zo včera. Trocha ním trklo a 
na okamih zaváhal, či sa radšej neotočí a nevycúva z izby, 
aby zabudol na to, ako mi chce po kolenách vybehnúť až 
ku brade.
Posadila som sa a tatino mohol znova pokračovať vo 
výklade. Netrvalo dlho a obaja odišli. Robo sa len usmial, 
pozdravil a tatino už za ním zatváral dvere.
Presne o dvanástej vbehla dnu mamina a doniesla nedo-
jedenú pizzu.
„Čo si aká vyštafírovaná? Na, tu máš obed.“
„No, díky,“ kedysi by som sa so studenou syrovou pizzou 
aj zadrhla, ale teraz som mala chuť na slepačiu polievku s 
parenými buchtami.
„Čo sa ti neľúbi?“
„Keď sa odsťahujem, tak si vždy navarím normálny 
obed.“
„A nie je ti tu dobre? Kdeže by si chodila?“ spýtala sa iba 
tak a čakala, že po nej bez rečí dojem tie štyri trojuholníky 
so širokým okrajom, ale ja som drzo pokračovala.
„Na lazy za babkou.“
„Čo? Nevymýšľaj. Tá tam nemá žiadnu izbu voľnú.“
„Tak si kúpim druhý dom.“
„Bojíš sa tmy. Veď by si tam zošedivela už  prvú noc.“
„Veď by som tam nebola sama.“
Vtedy mamina prvý raz spozornela. Nakukla spoza dverí 
do obývačky a posmešne sa spýtala, kto by bol taký spros-
tý, že by si ma na viac ako jednu noc uviazal na krk.
„No a čo?! Keby to bol aj Robo Kopčan!“
„Robo? Ten fešák? Čakaj v lete Mikuláša, moja zlatá. Šak 
ten má frajeriek – v každom druhom dome. Radšej nefan-
tazíruj a padaj vyniesť smeti.“
Au. Vyšla som pred dom a od zúrivosti celá sčervenela. 
Ešte aj číslo domu musíme mať nepárne.

-Nina-
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...
Potácam sa vo vlastných
dostatočne dobrých dňoch
Občas niekoho tuším
Občas o niekoho zakopnem
A mal by mi byť za to vďačný
Príliš málo života pre iných
Už aj tak počujem zvoniť telefón

...
V tme rátam
odtlačky po tvojej duši.
Snažím sa ich nevidieť
až mi začínajú pršať oči.
Sugescia je mrcha.
A ešte aj lenivá.

Skúsim si na nete
prenajať zajtrajšok.
Nejaký iný.
A včerajšie noviny
si otvorím až nad rakvou.
...

Čakám, kedy ti úsmev znetvorí tvár. 
Tak každoranne.
Nech sa aj ja môžem rozstrapatiť.

Dáme si mladú rosu
a budeme sa naháňať
bez výčitiek.
Cestou možno prehltneme
nepozorné motýle.

Na obed sa môžeme
prechádzať v sínusoidách.
Nechtiac vystrašíme 
zopár mŕtvol.
Možno až k životu.

A ešte chvíľu budeme žiť zo seba.

Dominika kopla múza

Muchy na mňa toto
V prípade vášho záujmu vstúpiť na môj pozemok, 

musíte dodržiavať pravidlá. Pravidlo číslo jedna: 
nič v dome nepresúvajte. Pravidlo číslo dva: nič ne- 
dvíhajte z pôvodného miesta, výnimkou sú veci potreb-
né na prežitie. Pravidlo číslo tri: neprinášajte nové veci, 
pretože predmety sú usporiadané a položené na svojom 
mieste podľa určitého systému. V prípade, že pribudne 
nový predmet, systém zlyhá a musím vymyslieť iný, 
ktorý bude zahŕňať aj váš nový predmet. Pravidlo číslo 
štyri: ak už ste aj priniesli nový predmet a ja som preň 
našla miesto, v žiadnom prípade sa ho nepokúšajte 
vziať späť! Môj systém by opäť zlyhal.
Rozčuľujú ma muchy, komáre, mravce a iné živočíchy, 
pretože tie neberú ohľad na pravidlá. Sadnú si 
kamkoľvek a potom kedykoľvek odídu.
Do chladničky sa radšej nepozerám. Aby ma nepora-
zilo, keď tam jeden deň uvidím kura a na druhý deň by 
bolo fuč. Tretí deň by sa tam objavili jogurty ale už v 
piatok by ich nebolo.
Najhoršie sú pre mňa dni, keď chodím do školy. Po 
príchode domov poukladám učebnice na miesto, tie 
potrebné zas vyberiem. Umyjem riad, poutieram 
a vložím do skrinky. Upracem paplóny a vankúše. 

Topánky tiež. Celé popoludnie behám ako s vrtuľou 
v zadku, ale nestíham sa učiť. Preto sa vždy teším      
na víkend. Vyupratujem dom, stihnem sa naučiť, 
osprchovať, navštíviť priateľov.
,,To čo je?“ spýta sa moja mama po príchode z práce. 
Bežná otázka, ktorú položí, no pozná na ňu odpoveď. 
A ja si ju už nevšímam. Kedysi ma rozčuľovalo, že sa 
to ešte stále pýta, aj keď sama vie, ako znie odpoveď: 
,,Upratujem.“ Neznesiem neporiadok. V mojej izbe, 
v kuchyni, v školskej lavici. Nikde! Všetko má svoje 
miesto. ,,Vonku ťa čaká Tomáš,“ poznamená sucho. 
Nadšená si navlečiem nohavice (tých teplákov s dierou 
by sa asi zľakol) a utekám von. Otvorím dvere a vtom 
vidím najväčšie sklamanie. Tomáš drží v ruke malého 
medvedíka obviazaného mašličkou. Mňa asi porazí! 
Kam ho doma položím?
,,No ahoj, čakám tu na teba už peknú chvíľku, haha! 
Ale čo si taká sklamaná? Čakala si niekoho iného?“ 
,,Ale nie, poď dnu,“ odpoviem s úsmevom.
Našťastie, tentoraz som rýchlo našla systém, do ktorého 
zapadol aj medvedík. Len čo spravím s tortou, dvoma 
kyticami, rámikom s fotkou, knihou, čokoládami a 
ďalšími plyšákmi, ktoré som dostala k narodeninám?

-Marianna Kšiňanová-

-Dominik Holíček-
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Možnosť pre tých, ktorí 
nemajú talent na kreslenie




