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ÚVOD

EditoriálEditoriál
Keď píšem tento editoriál, vonku vykúka prvé slnko. 
Konečne! Nie to zimné, zubaté, studené, ale také to sku-
točné. To, ktoré neroztápa iba posledný sneh, ale i našu 
zimnú lenivosť či pohodlnosť. To, ktoré vyťahuje prvé 
pehy. To, ktoré mi spôsobuje výčitky svedomia, keď sedím 
doma ako rozkysnutá knedľa. Vlastne ma to hrozne ťahá 
von, ale mám tu povinnosti. Do čerta aj s nimi!

Viete, naozaj závidím tým, čo si teraz môžu naplno užívať 
prázdniny. Len tak vysedávať, behať po vonku a čerpať e-
nergiu na zvládnutie posledných mesiacov v škole. Na-
miesto toho, ja a naša nová grafička Janka, musíme celý 
týždeň voľna makať. Aj keď, priznávam, v tejto fáze už 
odmaká väčšinu ona a ja som iba buzeračný článok. No 
čo, aj to musí niekto robiť... Jani, prepáč!
Neviem, čo sa má písať do úplne prvého editoriálu. O 
počasí som už hovorila a iné mi nenapadá. Neviem ani, či 
mám za post šéfredaktorky ďakovať, alebo radšej plakať. 
Ja len dúfam, že budem dobrou šéfovou. Mi-
nimálne takou, akou bola naša Ypsilonka, ktorú týmto 
pozdravujem a odkazujem, že sa mi ešte bude zodpovedať 
za búdu, čo na mňa našila! 

Hovorí sa, že čas ukáže, no ja si myslím, že ukážete vy. 
Snáď sa nebudem hanbiť prejsť po chodbe a nebudete po 
mne hádzať paradajky. A ak by ste predsa len mali potrebu 
hodiť si, tak bagety. Mozarellové! 

kontakty
GMAIL : casopissos@gmail.com

FACEBOOK: SOS - Školský časopis
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ČLÁNKY

„VEČERA, LÁSKA MOJA!“
Asi každý z nás pozná nadšenie, keď sa blíži piatok a bude 
mať konečne na chvíľu pokoj od školy. Niekedy sa však 
stane, že sa tešíme na úplne iný deň a inú príležitosť. V našom 
prípade to bolo päť dní bez stresov, učiteľov, skúšaní a pí-
somiek, ktoré sme vymenili za zjazdovku na Donovaloch.

Náš lyžiarsky výcvik začal 22.1., čo bol štvrtok, no deň 
predtým by ste  vôbec nepovedali, že sa niekam chystáme. 
V škole  sme toho mali  ešte stále viac ako dosť, keďže sa 
blížilo polročné vysvedčenie a nikto z učiteľov nás nešetril. 
Veď predsa nemohli riskovať a nechať si  uzavretie známok 
na poslednú chvíľu.  

 NIE JE HANBY, NIE JE SRANDY

Áno, typický lyžiarsky výcvik,  ten je predsa  aj o trapa-
soch, srandičkách a zábave. Jeden menší trapas sa odohral 
hneď prvý deň na našej izbe. Niekto  nám klopal a moja 
kamarátka  zakričala: „Ďalej, láska moja!“ A za dverami 
stál pán profesor Mášik, ktorý nám prišiel povedať, že je 
večera. Pozvanie zobral  s humorom a povedal: ,,Večera, 
láska moja!“
Ďalšia úsmevná príhoda sa stala, keď pán profesor Mášik 
odchádzal z izby číslo 13, kde sme  vždy boli nasáčkovaní 
všetci. Niekto zahlásil: „Tento chalan je šaman, tento chalan 
je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo!“ A pán profe-
sor Mášik sa spýtal: „Kto to povedal?“ „Majk Spirit!“dostal 
odpoveď.
Aj kvôli tomuto, no i kvôli podobnosti si pán profesor 
vyslúžil prezývku MAJKY. Tretí deň nám chatár aj s jeho 
kapelou pripravil menší koncert. V pondelok sme museli 
zostať pri filmoch, hrách a trapasoch, pretože vonku sa na-
miesto snehových vločiek objavili dažďové kvapky. A  bolo 
ich neúrekom! 
Večer sme mali poriadnu diskotéku, na ktorej chýbalo len zo-
pár ospalcov. Môžu ľutovať, pretože pán profesor Žitňanský 
a jeho dokonalé tance sa dajú zažiť iba na plese alebo na 
súkromnej diskotéke. Ráno sa nám trochu ťažko vstávalo, 
predsa len, po tancoch a spevoch až do rána bieleho toho 
veľa nenaspíte, ale zvládli sme to. Dokonca sa snowboardis-
ti vybrali ešte na svah. A oplatilo sa! Bola prázdna zjazdov-
ka a náš snowboardový učiteľ nás naučil pár trikov. Teda... 

Vstávať a cvičiť! Teda, pardon, tancovať...

V celej paráde...



SOS  5

snažil sa o to.  Na ceste domov nesmeli v autobuse chýbať 
vypalováky, ako Ak si šťastný alebo Mandarínka Darin-
ka. Celý lyžiarsky sme si aj napriek pár chorobám a zlému 
počasiu užili a budeme naň ešte dllllho spomínať. Zároveň 
chceme poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ho spolu s nami 
strávili a pripravili nám peckový záver prvého polroka. 

Text, foto: Barborka Schwarzová

Zakryte si oči, vonku prší!

ČLÁNKY

Ale hej, občas sme vybehli aj na svah...

A všichni ruce nahoruuuu!
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ČLÁNKY

Ešte posledná 
vetička a končíme!

Dočkali sa! Tohtoroční maturanti už majú za sebou azda najvzrušujúcejšiu noc 
gymnaziálneho života. A keďže sa vraví, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť, 
prinášame namiesto tradičného článku „iba“ fotoreportáž, ktorá zachytáva, ako 
naši štvrtáci prekročili prah dospelosti...
Foto: Róbert Fojtík, Zuzana Hrušková, Tomáš Paule

...dievčatá zmenené šatami na dámy

Kam sa hrabe Victoria´s Secret na sexošov 
céčkarov?!

Obleky, kravatyyy...

..úsmevné spomienky...  Staré mamy vždy hovoria: 
čistota = základ života

...choval tak dospelo...
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ČLÁNKY

...keď si sa nesmelo....

 „Bejby nebude sedět v koutě!“

„GGGGG, dneska je tu bejby samba!!“

OPPAN, GANGNAM STYLE!!
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Písanie nie je moje 
poslanie!

ČLÁNKY

Bratislave. 
„Ria bola veľmi pracovitá a vždy som 
sa na ňu mohla spoľahnúť,“ spomína 
si na Riu ako na svoju študentku pani 
učiteľka Škultétyová, „keď povedala, 
že mi niečo pošle v určitom termíne, 
vedela som, že svoje slovo dodrží.“
Martin o svojich začiatkoch povedal: 
„Začínal som doma za stolom.  Pod-
mienené školou to, žiaľ, nebolo. V tej 
dobe ma moja slovenčinárka v tomto 
príliš nepodporovala, to prišlo až po-
tom s iným učiteľom, ktorý mi veľmi 
fandil.“

Čo považujete za svoj najväčší spiso-
vateľský úspech?
 
„200 eur (smiech). Ale nie. Veľmi 
si vážim moje členstvo v Spišskom 
literárnom klube a možnosť konfron-
tovať svoje veci so skúsenejšími a vy-
dávajúcimi autormi a stále sa aspoň 
ako-tak posúvať,“  priznáva Martin. 
A Ria? Na tú nám bonzla pár úspechov 
pani učiteľka Škultétyová: „Medzi 

Riine najväčšie úspechy patrí hlavná 
cena z Poetickej Ľubovne, hlavná cena 
z Literárnej Senice, čestné uznanie na 
Literárnom Zvolene, Medziriadky a 
mnohé ďalšie.“

A čo múzy, chodia často?

„Inšpirácia prichádza vždy tesne 
pred uzávierkou súťaže alebo počas 
skúškového obdobia. Čím má toho 
človek viac na práci, tým väčšiu chuť 
má len tak si sadnúť a niečo písať,“ 
zhodli sa obaja. „Za tie roky sa však 
človek musel naučiť písať aj „na povel“, 
dodáva Ria.

Ria sa rozhodla študovať žurnalistiku, 
ty študuješ architektúru. Teba nelákala 
žurnalistika?

„Nechcel som študovať nič príbuzné 
literatúre, pretože som nechcel, aby sa 
koníček premenil na profesiu, ktorá by 
mi neskôr možno otravovala život.“ 

Ria Gehrerová. Meno, ktoré  na našej 
škole pozná asi každý. Meno často 
menované a ešte častejšie skloňované. 
Stalo sa z neho niečo ako legenda. 
S malým rozdielom. Ria nie je vymys-
lená!
O jej existencii svedčia rôzne diplomy 
v školskej vitríne a presvedčili sme sa o 
tom aj my študenti 1.B na hodine ume-
nia a kultúry. 
Umenie. To slovesné jej je blízke. A 
možno ešte bližší jej je aj ďalší ná-
dejný spisovateľ Martin Hatala, s 
ktorým nám spoločne 25.1.2013 oživi-
li hodinu veľmi zaujímavou a veselou 
besedou.

Kde sa vzalo, tam sa vzalo...

„S písaním som začala tu na gymná-
ziu,“ zasväcuje nás Ria do svojej sp-
isovateľskej kariéry. „Šéfovala som 
školskému časopisu, vyhrávala som 
súťaže. A rada som sa učila,“ pokraču-
je so smiechom dnes už študentka 
prvého ročníka žurnalistiky na UK v 
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 Venuješ sa viac poézii alebo próze?

„Začal som ako prozaik a dodnes próze venujem viac času, 
ale súťažil som takmer výlučne s básňami, pretože som bol 
príliš žánrovo vyhranený a nič okrem fantasy ma písať ne-
bavilo. A pretože je to príliš main-streamová vec, ne-
chcel som svoje poviedky posielať do klasických literárnych 
súťaží, kde je latka trochu vyššie.“ 

Prečo si začala s písaním a prečo pri ňom stále zotrvávaš?

„Písanie rozhodne neberiem ako poslanie. Chcela som byť 
len v niečom lepšia ako ostatní,“ smeje sa Ria.

Ja osobne si myslím, že sa to Rii podarilo. Svedčí o tom aj 
výrok, ktorý koluje po našej škole: „Ria je len jedna!“ Obom 
nádejným začínajúcim spisovateľom želáme veľa ďalších 
úspechov, ako literárnych, tak aj tých osobných. Veríme, že 
o nich slovenská literatúra ešte bude počuť!

Text: Dana Hanková, Foto: súkromný album

„...pravda nakoniec vyšla najavo – Ria s Martinom neholdujú iba 
slovesnému umeniu.“

Frohe Weihnachten!

ČLÁNKY

Už tradične sme 6. decem-
bra poslali druhákov na 
tradičné Vianočné trhy do 
Viedne, plné tradičných 
stánkov s punčom, 
tradičnými medovníkmi a 
tradičnými výrobkami. Už 
tradične snežilo a tradične 
všetci vymrzli. 
A teraz trošku netradične 
– nechajme namiesto nás 
hovoriť fotky.

foto: Michaela Bašková
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Zasnežená Maruška našla svoje jahody aj uprostred vianočnej Viedne ..niektorí posielali domov aj vianočné pozdravy...

Niekto je krajší spredu, niekto zozadu... Umenie nekladie medze a nerobí rozdiely

ČLÁNKY
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ČLÁNKY

Najlepšiu diplomovku v 
Česku napísal Slovák!

Kde bolo, tam bolo, kedysi dááávno, keď ešte aj naši štvrtáci pobehovali po základných školách, chodil na bánovské 
gymnázium Martin Kacvinský – v súčasnosti úspešný programátor, oficiálny fotograf festivalu Pohoda a najnovšie 
aj víťaz českej súťaže Diplomová práca roku 2012.

kom meste, stráviš každý deň prácou 
a dopravou aj 11 hodín. Potom ti už 
naozaj neostáva takmer žiaden čas na 
koníčky a sebarozvoj. Na druhej strane 
však môžem teraz robiť, čo len chcem a 
čo ma baví, taký luxus som si na stred-
nej škole dovoliť nemohol. Práve preto 
by ste sa mali veľa učiť a rozvíjať sa - 
neskôr na to už nebudete mať čas, a ak 
nemáte dostatočné vzdelanie, nebudete 
si môcť vyberať prácu, ktorá vás baví, 
ale budete radi za každú prácu.

Keď si bol ešte na strednej, bodoval si 
so SOČkou, na vysokej s diplomov-
kou. Si zvyknutý vyčnievať? Robí ti to 
dobre? 
Nikdy to nebolo mojím cieľom. Nik-
dy ma nebavilo učiť sa, vždy ma však 
bavilo robiť niečo praktické. Na stred-
nej ma niektoré učiteľky považovali 
za "flákača" a na vysokej som musel 
niektoré skúšky opakovať aj štyrikrát. 
Vždy, keď som však mal možnosť 
tvoriť nejakú skutočnú prácu, bavilo 

ma dávať do toho úplne všetko.

Ako by si charakterizoval seba ako 
stredoškoláka a vysokoškoláka? Ako sa 
ti menili priority?
Na strednej som si ešte úplne neuve-
domoval, že raz budem musieť stáť 
na vlastných nohách. Snažil som sa 
teda mať dobré známky, no až neskôr 
na vysokej škole som začal chápať, 
že dobré známky mi ešte automaticky 
nezaručia dobré postavenie v živote a 
spoločnosti. Preto som sa začal viac 
orientovať na praktické skúsenosti.

Nikdy ťa nelákalo učiteľstvo po ma-
mine? Aké to bolo, keď si ju mal na 
strednej škole? Bola pre teba nejakým 
hnacím motorom, alebo ti to skôr liezlo 
na nervy?
Nebolo jednoduché chodiť na školu, 
kde bola riaditeľkou. Našli sa učitelia, 
ktorí na mňa žalovali každú hlúposť, 
doslova sa v tom vyžívali. No a ja som 
sa zase vyžíval v ich konštantnom pod-

Hovorím si – celkom úspešný chalan... 
Ale ako začínal? Mal od začiatku svo-
ju stratégiu, alebo len plával životom 
a v pravú chvíľu sa chytil tej správnej 
príležitosti? Ako sa dostal k programo-
vaniu, čo ho okrem neho napĺňa a ako 
sa mu postupom času menili priority? 
Na tieto a mnohé ďalšie otázky 
odpovedá v nasledujúcom rozhovore...
 
Písal sa rok 2002, keď do vtedajšej 
1.A triedy začal chodiť aj (rebel) Mar-
tin, ku ktorému neodmysliteľne patrili 
dlhé vlasy. „Úspešne som nimi znechu-
coval niektoré učiteľky, ktoré trpeli 
syndrómom starej školy,“  spomína s 
úsmevom. A aký bol gympel vtedy?

Čo sa ti vybaví, keď spomínaš na štyri 
roky strávené v našom „domčeku“?
Bolo to príjemné obdobie, mal som 
na všetko more času a minimum po-
vinností (aj keď v tej dobe som to tak 
nevnímal). Pracovný život je oveľa 
komplikovanejší - keď pracuješ vo veľ-

ODCHOVALI SME
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pichovaní. Na väčšinu učiteľov mám 
však skvelé spomienky, napríklad na 
slovenčinu, nemčinu, chémiu, fyzi-
ku a matematiku. No a či ma neláka 
učiteľstvo? Nie. No už asi štvrtý rok 
vediem na vysokej škole cvičenia 
a tento rok sa k tomu pridali plno-
hodnotné prednášky. Na vysokej 
je to však iné - ide o pragmatické 
odovzdávanie znalostí a skúseností 
a nemusím sa zaoberať didaktickou 
stránkou učenia. Ak niekoho nezau-
jíma, čo učím, nemusí na moje pred-
nášky chodiť. A ak ta príde a vyrušu-
je ma, vyhodím ho. (smiech)

Väčšina ľudí (možno iba ja) si pred-
stavuje programátorstvo ako na-
najvýš nudnú robotu, pri ktorej len 
sedíš, rozmýšľaš a pozeráš do mo-
nitora. Spájajú sa ti s programovaním 
aj nejaké vtipné zážitky?
No áno, môže to byť nudná robota. 
Ako si ale predstavuješ prácu spiso-
vateľa? Podľa mňa sedí, premýšľa, 
pozerá do monitora a píše. Pritom 
bežní ľudia považujú spisovateľov za 
veľmi kreatívnych a zábavných ľudí 
a informatikov za nudných týpkov, 
čo sedia celý deň pri počítači. Aj v in-
formatike musia byť kreatívni ľudia. 
Azda každá práca sa dá vykonávať 
stereotypne, ale nemusí to tak byť, ak 
nechceš.

 Spisovateľ zoberie note-
book, dá si slúchadlá do uší, a keď 
chce, ide si sadnúť na lúku načerpať 
inšpiráciu. Môže toto isté spraviť aj 
programátor? Robíš to aj ty alebo 

ného obyčajného notebooku, moja 
izba je preplnená rôznymi hračkami, 
ktoré používam na fotografovanie a 
natáčanie videa.

Čiže tráviš väčšinu času za 
počítačom? Pripadal si si niekedy 
totálne od veci? Tak, že do tohto sve-
ta možno ani nepatríš?
Ako hovoríš, bol som vždy trochu 
odlišný od ostatných. Zo začiatku 
som teda mal strach, že sa mi medzi 
ostatných nepodarí zapadnúť, alebo 
že nedokážem splniť ich očakávania. 
Cítim sa stále iba na začiatku svojho 
života, no už pomaly začínam tušiť, 
že je veľmi dôležité ostať sám sebou, 
než sa začať až príliš prispôsobovať.

Široká škála aktivít, veľa úspechov a 
ešte viac entuziazmu do práce. Taký 
je Martin. Takí sú úspešní ľudia, ktorí 
pri prvom neúspechu nezahodia svo-
je sny za hlavu, práve naopak. A kde 
sa vidí  Martin o desať rokov? „Chcel 
by som byť na vrchole s fotografiou a 
videom a postupne by som sa začínal 
vracať k počítačom a informatike. Na 
staré kolená môže byť príjemnejšie 
sedieť za počítačom v teplej kancelá-
rii, než behať celý deň s foťákom.“
A na záver ešte bonusová otázka, aby 
si aj nežnejšie pohlavie prišlo na svo-
je:
 
Vždy ma zaujímalo... Letia na infor-
matikov baby rovnako ako na futba-
listov? A na aké baby letia informati-
ci?
Ty by si chcela za manžela niekoho, 
kto sa živí naháňaním sa za loptou? A 
letia na metalistky alebo na dievčatá 
oblečené v kostýmoch postavičiek z 
hier. V tomto ohľade ale nie som in-
formatik. 

-eh-
Foto: Marek Nový

niekoho takého poznáš? Ako si ty 
"dobíjaš baterky"?
Žijem vo veľkom meste a najbližšia 
lúka je veľmi ďaleko. Občas si však 
veľmi rád skočím sám s knižkou ale-
bo počítačom niekam do kaviarne. 
Alebo si zájdem na koncert.
 
Predpokladám, že programovanie 
ako také zaberá kvantum času. Máš 
okrem núl, jednotiek a občasného re-
laxu čas aj na niečo iné? 
V súčasnosti sa veľmi veľa venujem 
videu. Natáčam divadlo, koncerty 
a plánujem hudobné videoklipy. 
Súčasne som vo voľnom čase začal 
natáčať krátke videá zo svadieb - 
na tom ma najviac baví, že všetko 
dokážem urobiť sám a nepotrebu-
jem k tomu tím filmárov. Mám veľa 
známych a kamarátov medzi hudob-
níkmi a návrhármi oblečenia, z toho 
plynie aj oblasť fotografie a videa, 
ktorou sa najviac zaoberám. 

Máš nejaké koníčky, pri ktorých 
totálne "vypneš"? Napríklad hubárče-
nie alebo štrikovanie? Ako potom 
vyzerá tvoj normálny deň? Pripomí-
na tvoja izba skôr študentskú izbu, 
kanceláriu alebo pracovňu NASA?
Nedokážem vypnúť. Musím stále 
niečo robiť, a ak sa na päť minút 
zastavím, začnem pociťovať silnú 
vnútornú nespokojnosť. Od rána až 
do večera som v práci, a keď prídem 
domov, sadnem si za počítač a spra-
covávam fotografie alebo video. No 
a kým všetko vybavenie potrebné 
na programovanie sa zmestí do jed-

ČLÁNKY
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Počúvajte dobrú 
muziku!

Matej:  Nevedeli sme, čo hrať, dokon-
ca sme skúšali aj covery na kapelu, ako 
je Bulletfor my valentine. LubHard 
sa to snažil spievať, ale nedopadlo to 
dobre, a tak sme sa dali na trochu iný 
štýl.  Asi  po roku a pol vymýšľania 
svojich pesničiek sme vystúpili na 
koncerte v R-clube. Potom to už išlo 
a koncerty stále pribúdajú.

Ako by ste charakterizovali vašu hud-
bu?
Luki: Myslím, že najbližšie to má 
k melodicdeath metalu, ale sú tam aj 
prvky z iných žánrov. Je to určené pre 
fanúšikov tvrdšej muziky, ale treba si 
to určite vypočuť a nehodnotiť podľa 

nálepky nejakého štýlu.
LubHard: Niekedy ani sám neviem, čo 
vlastne hráme za štýl. Spev je niekedy 
vreskot, niekedy je melo-
dický.

Kde  ste doteraz koncertovali?
Matej: Zatiaľ toho nebolo veľa. 
Duchonka, Nitra, Ružombe-
rok, Trenčín, Bánov v Čechách, 
Topoľčianky a samozrejme Bánovce.  
Momentálne sa snažíme dostať na 
Gothoom festival v Novej Bani.

Aké sú vaše plány do budúcna?
LubHard: Hrať, koncertovať, skladať 
novú hudbu, nahrať CD a ešte pre-

Poznáte bánovskú skupinu Apotasy? 
Možno už o pár týždňov budú vystu-
povať pred stovkami fanúšikov tvrdšej 
hudby na festivale GOTHOOM. Jej 
členovia vám teraz predstavia svoju 
hudbu, ale dozviete sa aj, akú značku 
šampónu používajú a kto je tajomný 
Zbyňek.

Kedy ste spolu začali hrať, ako ste sa 
dali dokopy? 
Luki:  Ja som sa ku kapele pripojil 
až po nejakom čase, čo bolo v lete 
roku 2010. Vtedajšia zostava Lub-
Hard s Matejom hľadala  náhradu za 
bývalých členov kapely a zúfalým 
riešením situácie som mal byť ja.
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svedčiť basáka, aby si kúpil aparatúru.

Ako sa pozeráte na fakt, že väčšina 
ľudí je na koncertoch opitá?
Luki: Je to smutné. Ale myslím, že 
to neplatí iba pre metalové koncerty 
a koncerty všeobecne. Prvá podmien-
ka zábavy je pre ľudí väčšinou alko-
hol, a preto ma neprekvapuje, že to 
platí aj na koncertoch Apotasy.

Čím sa inšpirujete pri písaní textov 
a akých tém sa najviac dotýkajú?
LubHard: Všetky texty som zatiaľ 
napísal ja, neviem, čím sa inšpirujem. 
Niekedy je to niečo 
z môjho života, niekedy niečo, o čom 
som čítal a zaujalo ma to, alebo proste 
len tak
sedím a rozmýšľam, o čom písať, a 
zrazu mi napadne nejaká téma.Napos-
ledy som sa inšpiroval gréckou my-
tológiou.

Ako vzniká hudba?
Luki: Keď niečo skladám, tak vezmem 
gitaru a jednoducho začnem hrať, 
čo mi napadne. Ak sa mi niečo páči, 
rozvíjam to,  zapisujem, opravujem, 
prerábam, a nakoniec to vyhodím. 
Taký je postup v deviatich  z desiatich 
pokusov. Občas sa ale niečo aj podarí.

Myslíte si, že každý správny metalis-
ta musí mať dlhé vlasy? Aká je vaša 
obľúbená značka šampónu?
Luki: Myslím, že metalista by mal mať 
hlavne rád muziku. Ostatné veci nič 
neznamenajú. A čo sa týka šampónu, 
tej mojej burine je to jedno. Ale kupu-
jem Dove, pekne vonia.
LubHard: Neviem, ale asi nie. Aj keď 
seba si bez vlasov neviem a ani ne-
chcem predstavovať. Čo sa týka 
šampónov, tak ja mám Elseve, 
ale minule som si kúpil nejaký v 
lekárni,drahý ako sviňa, ale neviem 
už, ako sa volá.
Matej: Určite je ľahšie byť meta-
listom s krátkymi vlasmi, pretože vás 

nikto neodsudzuje. Používam Pante-
nol z lekárne, lebo je šetrný a mož-
no práve vďaka nemu raz nebudem 
plešivý.

Skúste charakterizovať každého člena. 
Kto je najviac v strese pred koncertom 
a kto balí ženy ?
Luki: Aj keď Mateja s Ľubom poznám 
už pomerne dlhú dobu, ťažko sa mi 
hľadajú slová, keď ich mám charak-
terizovať. Jakuba poznám asi najme-
nej, pretože sa k nám pridal nedávno. 
Každý máme dobré aj zlé vlastnosti, 
ale určite sú to dobrí fagani a mám 
ich rád. Najväčšie lákadlo pre ženy je 
asi LubHard, v tesnom závese je fik-
tus Matejko, no a Jakub si také veci 
z pochopiteľných dôvodov dovoliť 
nemôže.
Jakub:  Matej je najzodpovednejší, 
veľa toho povybavuje a zariadi 
všetko možné. Luki  je veľmi šikovný, 
technický typ a opraví aj nemožné. Ja 
s Lubom sa väčšinou smejeme, zatiaľ  
čo Matej s Lukim niečo nastavujú. 
Niekedy mi stačí, že sa na Luba po-
zriem, a chytí ma záchvat smiechu.
LubHard: Myslím, že ani jeden z nás 
už nestresuje a ani neviem, či sme 
niekedy
stresovali. Skôr by som to nazval len 
také prirodzené napätie. A myslím, že 
baby ani
nebalíme, asi sme divná kapela.  Ale 
tak samozrejme, moje nové sledova-
nia odhalili,
že dievky majú záujem hlavne o Mate-
ja a Lukiho.
Jakub: Po Matejovi idú aj muži, v  
Česku sa do neho zaľúbil jeden pán, 
menom Zbyňek.

Na čo ste najviac pyšní a na čo 
spomínate najradšej?
LubHard: Som hlavne rád, že hrávame 
koncerty, lebo predtým sme si mysle-
li, že sa k tomu nikdy ani nedopracu-
jeme. V podstate rád  spomínam na 
všetko, čo sa deje od roku 2010 až po 

súčasnosť, lebo u nás je stále sa na čom 
smiať.

Čo by ste chceli odkázať svetu?
LubHard: Môj odkaz je hlavne pre 
chalanov, ktorí nechcú byť plešatí. Ne-
hľadajte si frajerky, sú to len starosti.
Luki: Počúvajte dobrú muziku.

Text: Ivana Balgová
Foto: Ivana Balgová

ČLÁNKY
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AKTUÁLNY – INDIVIDUÁLNY 
– DLHODOBÝ – SPOLOČENSKÝ 

– NO STÁLE PROBLÉM!
sv. Jána v Barbetone v Juhoafrickej republike, spojené s 
besedou s tvorcami filmu. Súčasťou programu bolo aj vy-
hodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže. V 
literárnej časti s názvom „Staň sa spisovateľom pre kampaň 
Červené stužky“ sa prezentovalo 75 škôl s viac ako 100 
prácami. Spomedzi všetkých literárnych prís-
pevkov vybrala porota desať, ktoré odmenila. Absolútnou 
víťazkou sa stala Erika Hanková z nášho gymnázia s prácou 
„Aj tak sme stále frajeri!“.
Aj napriek tomu, že porota nemohla oceniť všetkých autor-
ov, ich diela nesú rovnaké posolstvo. Hovoria NIE boles-
ti, utrpeniu, slzám, plaču a smrti. A naopak, hovoria ÁNO 
budúcnosti, zdraviu a radosti zo života. Nezabú-
dajme preto na dôležitosť prevencie, spolupatričnosti a jed-
noty v boji proti HIV a AIDS. Pretože veta „Mne sa to stať 
nemôže“ tu už dávno neplatí.
Na záver sú ako stvorené slová 46-ročnej ženy Nomsy 
umierajúcej na AIDS. Povedala: „Povedz mladým v tvojej 
krajine, aby sa večer pozreli na oblohu. Uvidia množstvo 
hviezd, ktoré sú veľmi žiarivé a nádherne ožarujú noc... To 
sú oči detí Afriky, ktoré umreli na AIDS... To sú oči, ktoré 
kričia - NIE VIAC AIDS!“

-eh-
foto: Marta Drábková, cervenestuzky.sk

...zjesenieva sa... Niektorí maturanti už stihli ozdobiť svo-
je kabáty a bundy zelenými stužkami, iní tak ešte len uro-
bia. Zelená stužka sa stala akýmsi symbolom mladosti – a 
mladosť je symbolom zdravia, šťastia a sily. 
...zozimnieva sa... Je prvý december a práve vrcholí celoslo-
venská kampaň Červené stužky na boj proti AIDS a HIV. 
Dnes je Svetový deň boja proti AIDS a po Slovensku chodia 
húfy ľudí „označkovaných“ práve červenými stužkami. 
Nie, už nejde o maturantské stužky symbolizujúce mladosť. 
Toto sú stužky, ktorými dávame celému Slovensku najavo 
náš záujem a spolupatričnosť v boji proti AIDS. Hovoríme 
nimi: „Haló! Pozri sa! Zastav sa na chvíľu a pripni si aj ty 
červenú stužku, vyjadri aj ty svoju spolupatričnosť, svoju 
vieru, nádej.
Nádej. Tá, ktorá odchádza posledná. Tá, vďaka ktorej môžu 
aj ľudia postihnutí touto chorobou stále dúfať v plnohodnot-
ný život bez bolesti a utrpenia. Klišé?! 
Ha-ha-ha! Svet okolo nás je plný klišé a otrepaných fráz... 
(úryvok z víťaznej práce)
 
V piatok 30.11.2012 sa v meste Žilina konalo stretnutie 
pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Poslaním a 
cieľom  stretnutia bolo upozorniť nielen mladých ľudí na 
nástrahy tohto smrteľného ochorenia. Hovorilo sa o dôleži-
tosti najúčinnejšieho lieku – prevencie, a uskutočnilo sa 
prvé verejné premietanie filmu o chorých na AIDS na Misii 
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Slovensko, tras sa!
Erika, Filip a Tomáš idú na celoštátnu olympiádu...  

Slovenčina už dávno nie je iba rozhodovanie sa o tom, aké 
i/y napíšeme, či kam patrí čiarka. Nie je to ani bifľovanie 
sa mien spisovateľov a ich diel, no rovnako nejde ani o 
výlučné písanie dlhočizných slohov. Naša slovenčina je 
niečo ako 3 v1. A keby len...
Aj na našom malom gymnáziu máme nesporne obrovské 
talenty. Po úspešnom zdolaní školského kola si víťazstvom 
v krajskej Olympiáde zo slovenského jazyka v kategó-
rii A vybojovala tretiačka Erika Hanková postup do ce-
loštátneho kola. Erika zopakovala svoj úspech spred dvoch 
rokov, kedy svoje kvality ukázala aj na Slovensku, odkiaľ  
prišla so striebornou medailou. 

A ako hodnotí posledný ročník samotná víťazka? Ako si 
poradila s úlohami, má ešte rezervy?
Aj tento ročník OSJL bol už tradične výborne zorganizo-
vaný. Atmosféra je vždy uvoľnená a v Handlovej sa cítim 
dobre. Úlohy sa mi zdali primerané. Ja mám určite 
najväčšie rezervy v testovej časti, v tej jedinej som stratila 
body. Môj problém ale je, že som lenivá a radšej zamakám 
na rétorike a transformácii textu. Tam sa cítim istejšie, pre-
tože viem, že to celé záleží iba odo mňa – a ja mám rada 
veci pod kontrolou. 
 
Čo pocity pred celoslovenským kolom? Ako sa budeš 
pripravovať?
Na celoslovenskom som už bola ako prváčka, takže sa 
nebojím. Už viem, ako to zhruba prebieha, naozaj sa nie 
je čoho báť. Som spoločenský, otvorený človek a rýchlo 

nadviažem priateľstvá aj tam, kde nikoho nepoznám. Som 
pripravená užiť si tie dva dni v Bratislave naplno, spoznať 
nových ľudí, niečo nové sa naučiť. Dúfam, že si neurobím 
hanbu – predsa len, bude tam okrem mňa ďalších sedem 
ľudí, ktorí boli najlepší v „ich“ kraji. 
 
Si nervózna, keď súťažíš?
Ja som z tých ľudí, ktorí veľmi nestresujú. Čo sa má stať, 
stane sa. A, navyše, stres a nervy ničia srdce a ja si to svoje 
vážim. Cítim iba také zdravé napätie, ale nedá sa povedať, 

že by to bola nervozita. Ja si to užívam, veď nejde o život. 
Beriem to ako možnosť v niečom sa zdokonaliť, porovnať 
svoje kvality s ostatnými a zistiť, ako to chodí na iných 
školách. 

Rivali? Ale kdeže... Hovorí sa predsa, že v jednote je sila!

Hoci má každý to svoje, zmena je život.

ČLÁNKY
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Čakala si víťazstvo? 
Ja sa snažím veľmi nepredvídať, už sa mi to párkrát vy-
pomstilo. Vedela som, že test som mohla napísať aj lepšie, 
s ostatnými dvoma časťami som bola spokojná. Lenže toto 
je súťaž, kde zaváži každý bod, a ja som si bola vedomá, že 
práve v teste som ich stratila dosť, takže som na víťazstvo 
ani nepomyslela. Nemala som zo seba zlý pocit, ale keby 
som nezanedbala prípravu, mohlo to dopadnúť aj lepšie. 
Víťazstvo ma veľmi potešilo, hlavne kvôli pani profesorke, 
ktorá mi verila a držala palce. Nechcela som ju sklamať. 
Vo svojom víťazstve vidím aj určitú symboliku, keďže som 
z Uhrovca a práve o ulicu ďalej sa narodil Ľudovít Štúr. 
Aspoň touto formou môžem dať najavo, že si vážim, čo pre 
nás urobil a že jeho práca nevyšla nazmar.

Presne v tej istej triede, kde Erika, sedí aj ďalší krajský víťaz 
Filip Pokrývka. Talentovaný matematik, fyzik a informatik, 
3 v 1. Zlato v krajskej Matematickej olympiáde získal už 
trikrát po sebe. Víťazstvo v kategórii A mu pri-
nieslo aj postup na celoštátnu olympiádu.. Takisto dokazuje, 
že matematika si nevyžaduje iba presné definície a vzorce, 
no i kusisko zdravého rozumu a zapálenia.

A v čom spočíva tajomstvo Filipových úspechov? 
S olympiádou z matematiky som začal na základnej škole, 
už tam ma to začalo baviť. Samozrejme, na strednej je to 
už ťažšie a sú to úplne iné typy úloh, na ktoré som si musel 
zvyknúť, pričom mi veľmi pomohla moja pani profesorka 
matematiky a tiež korešpondenčné semináre, ktoré ponúka-
jú možnosť riešiť veľa podobných úloh. 

Čakal si, že do tretice vyhráš kraj?
Ak mám pravdu povedať, nečakal som, že vyhrám a že 
postúpim na celoslovenské kolo, pretože na kraji som stratil 
polovicu bodov. To, čo som  získal, mi však stačilo na to, 
aby som bol úspešný. A v tomto roku všetkých 33 úspešných 
riešiteľov krajských kôl pozvali na celoštátne kolo. Veľmi 
sa teším.

Aká bude príprava na Slovensko?
Moja príprava spočíva v tom, že si denne čítam vzorové 
riešenia z predchádzajúcich ročníkov olympiád a i-
ných podobných súťaží, a tak sa snažím pochopiť, ako sa 
daný príklad má riešiť. Takto sa dozviem nové postupy, 
oboznámim sa s novými typmi úloh. 

Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré.  V poslednej dobe 
sa teší čoraz väčšej obľube práve Olympiáda ľudských 
práv. No a čo by to bolo za olympiádu, keby sme i tu nemali 
to najlepšie zastúpenie? Strieborné miesto na krajskom kole 
zabezpečilo Tomášovi Kyselicovi účasť na celoštátnom 

kole, kde bude tohtoročný maturant hájiť farby našej školy.
 
Čo hovorí na súťaž a tento úspech? 
Olympiáda ľudských práv sa konala opäť v Dubnici nad 
Váhom a musím povedať, že hoci prostredie je na tu-
najšom gymnáziu veľmi príjemné, organizácia olympiády 
pre zmenu trošku zbytočne chaotická. To však nič nemení 
na tom, že ide o náročnú súťaž, v ktorej človek potrebuje 
vedieť vysloviť vlastný názor na tému ľudských práv vo 
svojom okolí. Musím zdôrazniť, že test mi vyšiel lepšie ako 
ústne kolo a práve vďaka dobre zvládnutému testu som do-
siahol umiestnenie, ktoré by som pred súťažou bral 
všetkými desiatimi. Po vyhlásení výsledkov ma síce trošku 
zamrzelo, že som nedosiahol ten najvyšší stupienok, ale 
keďže som ústnu časť zbabral vlastnou chybou, v konečnom 
dôsledku som nesmierne spokojný s druhým miestom.

Ako si sa pripravoval?
Príprava bola u mňa náročnejšia. Venujem sa mimo ško-
ly viacerým iným činnostiam, no dopredu som vedel, do 
čoho idem, a chcel som si na prípravu nájsť čas. Preštudo-
val som niekoľko knižiek a materiálov, naštudoval som si 
tézy na ústne kolo a išiel súťažiť. Som typ človeka, ktorý 
si verí a  aj v kritickejších momentoch sa spolieha len na 
vlastný rozum. Využil som to aj pri teste, aj pri ústnej časti. 
Nesnažil som sa panikáriť, ale rozmýšľať. Hoci sa mi to 
niekedy nedarí, vždy sa snažím riešiť otázky života práve 
takýmto spôsobom. 

Kam budú smerovať tvoje kroky po maturite, bude to 
štúdium práva?
Kategória „ľudské práva“ je súčasťou občianskej náuky, 
čiže predmetu, z ktorého som sa prihlásil na maturitnú 
skúšku. Vedel som preto, že prípadný úspech v súťaži ma 
môže posunúť dopredu a pomôcť mi. A ak niekto z či-
tateľov čakal, že sa vzhľadom na to pripravujem na štúdi-
um práva, mýlil sa. Mám vyhliadnutý iný cieľ, ktorý sa 
uberá filozofickým smerom, a 
síce chcem študovať žurnalisti-
ku. Preto sa už teraz pripravujem 
na prijímaciu skúšku, ktorá mi, 
dúfam, ponúkne voľnú cestu na 
Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave.

-mš-
foto: Barborka Schwarzová
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SOS  18

 A BOLI ŠŤASTNÍ AŽ DO...
„Chcem šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa 
len dá...“ 
... spieva Nela Pocisková v jednej zo svojich pesničiek. Asi 
hľadá na zlom mieste. Nejdem rozprávať o situácii na Slo-
vensku. Nejde o to, kde sa nachádzame. ŠŤASTIE NIKDY 
NIE JE S NAMI, ONO JE V NÁS! Je to náš uhol pohľadu. 
Na svet, na naše problémy, na všetko. Ak si v hlave budeme 
vymýšľať katastrofické scenáre, nesmieme sa čudovať, že 
nie sme šťastní. Že sa nám všetko rúca pred očami. 
Ovplyvňujeme to sami naším myslením.
 
Všetko je to v hlave...
Raz mi jedna kamarátka povedala:,,Stačí si privolať 
pozitívnu silu a ona ťa bude obklopovať. V lete som to skúsi-
la, stále som sa iba usmievala. Veľakrát sa mi stalo, že keď 
sa na mňa ľudia pozreli, tiež sa začali usmievať. Alebo som 
dostala niečo so zľavou, pretože som sa milo usmiala. Alebo 
tá brigáda. A Martin. Všetko som si pritiahla. Vďaka tomu, 
že som myslela pozitívne, stávali sa mi pozitívne veci...“ 
Jej slová mi pár nocí nedali spávať, musela som nad nimi 
premýšľať. Nebude na tom kúsok pravdy?  Ak chceme byť 
šťastní, musíme zmeniť uhol pohľadu. Šťastie nepricupi-
tá len tak, samo od seba. Pritiahnime si ten krásny pocit, 
chyťme ho a nepusťme!
Ja som sa rozhodla, že začnem svet vnímať inak. Pri-
tiahnem si pozitívnou energiou pozitívne náhody. A budem 
šťastná!

Mimochodom, ešte sa stále smejete alebo už dopisujete svoj 
zoznam novoročných predsavzatí?

text: Dana Hanková, foto: Marta Drábková, Betka Saloňová

Vianoce. Čas lásky a pokoja. Alebo hádok a starostí? Aj také 
bývajú najkrajšie sviatky roka. Ešteže je tu Silvester, kedy 
sa každý uvoľní a nerieši svoje každodenné starosti. Či už 
ním lomcujú iba endorfíny, alebo sa k slovu dostáva aj al-
kohol. Podstatné je, že mávame dobrú náladu. A potom je tu 
Nový rok. Pre niekoho deň na vytriezvenie, pre iných čas na 
novoročné predsavzatia. 

Zoznam novoročných predsavzatí na rok 2013:
-budem sa viac učiť
-budem chodiť behať
-budem cvičiť
-nebudem nadávať
-nebudem odvrávať rodičom, učiteľom atď...

Podobné veci asi zapĺňajú papiere u viacerých z vás. 
Dodržiavate ich? Ak áno, gratulujem! Ale vo väčšine prípa-
dov asi končia po mesiaci v odpadkovom koši a putujú na 
Veroniku. Môj zoznam by asi dopadol tak isto. Preto si ho 
vždy vytváram iba v hlave. Aj keď nazývať jeden záväzok 
zoznamom...
Dlho som rozmýšľala, aký by mal byť ten tohoročný. Od 
učenia som sa cez chudnutie dostala až k domácim prácam, 
no nakoniec som sa rozhodla pre niečo oveľa zložitejšie. 
Budem šťastná! 
Väčšina z vás sa asi zasmiala na mojej naivite. Mám na 
háku. Nemyslím si, že je to naivné. Každý človek môže byť 
šťastný. A že si niekto myslí, že byť šťastným je naivné a 
detinské? Nech sa páči. Keď to nedokážu oni, dokážem to 
ja!
Existuje vlastne šťastie? Kto ho kedy definoval, kto ho kedy 
videl?   Ak sa u niekoho hromadia problémy a zlé životné 
situácie (ako nám každú stredu ukazuje Vilko na Markíze 
;)), za ktoré si ľudia nemôžu sami, je to nešťastie? 
Nie, podľa mňa je to len zhoda náhod. V tomto prípade asi 
nie príjemných, ale stále náhod. A šťastie? Neverím naň. No 
zároveň verím, že dokážeme byť šťastní. Rozdiel? Nepa-
trný, no predsa zásadný.

ČLÁNKY
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POĎME SA ZACHRÁNIŤ!
Znova.
Skládky nielenže esteticky ničia vzhľad, 
ale ovplyvňujú aj svoje okolie. Ich ob-
sah má  nielen vizuálne negatívny 
vzhľad, ale často i zapácha. Na mies-
tach, kde leží odpad, už veľa rastlinstva 
neporastie. Tam život umiera. A umiera 
aj človek, pretože obsahy jednotlivých 
látok v skládkach mu vyrábajú mnohé 

zdravotné ťažkosti.

Povieme si: áno, je to smutné. Ale ja za 
to nemôžem. Ja ta ten odpad nedávam. 
Snažím sa pomôcť životnému prostre-
diu, ale nie je to jednoduché. Výho-
vorka. Lož! 
Dnešná spoločnosť je až neuveri-
teľne globalizovaná. Sme ako literárny 
kolektívny hrdina. No položme si otáz-
ku: kladný či záporný? Za vzniknutú 
situáciu vo svete môžeme všetci. Každý 
z nás produkuje odpad. Odpad je pre nás 
natoľko prirodzená vec ako dýchanie. 
Nie je to niečo, za čo by sme sa mali 
hanbiť. Otázkou však je, čo máme s 
odpadom robiť? Odložiť za mesto, to 
znie prijateľne. Veď čo... 
Stále sme len smietkou...
Kolektívny hrdina nesie za svoje činy 
aj kolektívnu vinu.  Ako spoločnosť 
sa cítime zle, ako jedinci nie. A to je 
problém. Pretože jedinci predsa tvoria 
spoločnosť. 
Na svete však žijú ľudia, ktorí necítia 
ani len kolektívnu vinu. A sme doma. V 
v nekonečnom kruhu obviňovania, ľuto-
vania a ignorovania. 
Ľudia, ktorí nemajú ani najmenší prob-
lém s vyhodením obalu od zemiakových 
lupienkov z idúceho auta. Ľudia, vďa-

ka ktorým cesty od škôl a pracovísk k 
našim domom lemujú tisícky plecho-
viek a rozbitých fliaš od alkoholu. 
Kde sa stala chyba? Prečo sa nebojíme 
o to, čo BUDE s naším svetom? Bude. 
To je ten problém. Nás sa to ešte netý-
ka, nám to môže byť jedno. Čo mňa 
po nejakom prapravnúčati, nech si to 
riešia oni. Alebo ešte lepšie, čo nás po 
prírode. Veď naše technológie nás zach-
ránia. A príroda si poradí.
Omyl!  My neničíme prírodu ako takú. 
Príroda tu je oveľa dlhšie ako my. A 
rovnako, ako si tráva nájde škáru v 
medzerách chodníka, tak sa nakoniec 
aj príroda spamätá z nášho vyčíňania. 
Lenže aj človek je súčasťou prírody. 
A hoci si to nechceme uvedomiť, s 
rúbaním lesov zároveň likvidujeme to, 
čo nás drží pri živote. Nezabúdajme, 
že človek je len smietka v dejinách 
Zeme. Smietka, ktorú Zem nemusí dlho 
tolerovať. 
A znova.

Zachráň sa, kto môžeš!
Ako? Čo s tým? V prvom rade musíme 
začať od seba. Každý to už počul, 
každý to pozná. No  ak by sa podľa toho 
správali,  mohli by sme ničivý dopad 
odpadu na našu planétu a životné pros-
tredie zmierniť. 
Naše technológie nám umožňujú re-
cyklovať. Hodiť plastovú fľašu do zber-
ného vreca namiesto obyčajného koša 
nie je ťažké.Veľa času nám to nezaberie 
a spravíme niečo pre seba a aj pre naše 
prapravnúčatá. Veď väčšina miest a u-
sadlostí už má kontajnery na rôzne 
druhy odpadu. 
A zatiaľ, čo sa aktivisti pripútavajú k 
stromom pred odlesňovacími strojmi, 
môžeme prispieť i my – účinnejšie! 
Svojou malou kôpkou odpadu. Na 
správne miesto. 

Tomáš Belobrad, foto: Marta Drábková

Z prieskumu v roku 1996 sa zistilo, že 
Slováci v danom roku vyprodukova-
li približne 20,2 miliónov ton odpadu, 
z toho 1,5 milióna ton nebezpečných 
odpadov patriacich do 10,1 miliónto-
novej skupiny zvláštnych odpadov. 
Slovensko má dnes viac ako päť milió-
nov obyvateľov,  svetová populácia pre-
siahla hodnotu siedmich miliárd.
 

Toľko čísla a štatistiky. Poďme sa zach-
rániť, poďme z nich niečo vyvodiť. 
Päť miliónov v porovnaní so siedmimi 
miliardami je takmer nič, ale aj tých-
to päť miliónov ľudí dokáže za rok 
vyprodukovať dvadsať ton odpadu. Ak 
by mal každý človek na svete rovnakú 
spotrebu ako Slovák, za jeden rok na 
Zemi pribudne 28 miliárd ton odpadu. 
Hory, dokonca celé pohoria zložené zo 
starého oblečenia, chladničiek, televízo-
rov, autovrakov, obalov od mlieka, ale 
aj ťažkých kovov, priemyselných che-
mikálií a mnoho iných vecí, o existencii 
ktorých by sme najradšej nevedeli.

Nevedeli a ani ich nevideli. Zakrývať 
si oči, to človeku ide najlepšie. Aké 
ľahké je nevšímať si opilca ležiaceho 
uprostred cesty. Aké ľahké je nevšímať 
si ženu s dieťaťom sediacu na zemi pri 
stene nákupného centra. Aké ľahké je 
nevšímať si neuveriteľné kopy odpadu 
rastúce rovno za chrbtami našich síd-
lisk, z ktorých pre parkovacie miesta 
padajú stromy. Ale oni tu sú! To, že 
niečo nevidíme, neznamená, že to ne-
existuje. A že nám to  nemôže ublížiť.

Mimochodom, ako píšem tieto riadky, 
do vzduchu uniklo niekoľko ton emisií. 

ČLÁNKY
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ALBUM - AGONY
RECENZIE

Agony je album, ktorý kapela v roku 2011 vydala po takmer 
dvojročnom útlme a vybral som si ho preto, lebo je to podľa 
môjho názoru najlepší album roku 2011. Talianska Brutal 
Technical Death metalová kapela, ktorá vznikla ešte len v 
roku 2007,  nebola príliš úspešná,  pretože ich hudba bola 
veľmi ťažká na počúvanie a asi po jednej- dvoch pesničkách 
vám išla vybuchnúť hlava. 
Rozhodli sa teda trošku zmeniť štýl a zapojili do svojej hudby 
prvky klasickej orchestrálnej hudby,  operných spevov,  ale 
pritom nezišli z cesty extrémneho štýlu, ktorý si za tie roky 
držali. Pesničky sú pospájané jedna za druhou a hlavnú úlohu 
prevzali masívne orchestrálne časti, ktoré by sa dali prirovnať 
k filmovej hudbe, ktorú každý deň počujete v televízii. Ne-
skutočný výkon podal opäť raz Francesco Paoli. Bubeníkov s 
jeho technikou a výdržou je naozaj málo, ale netreba zabúdať 
ani na basáka Paola Rossiho, ktorý naspieval operné spevy, 

za ktoré by sa nemuseli han-
biť ani najlepší operní spevá-
ci . Ale najväčší kus roboty 
podľa mňa urobil klavirista 
a skladateľ Francesco Ferri-
ni, ktorý sa podieľa na všet-
kých orchestrálnych častiach 
a vďaka nemu kapela nabrala 
úplne iný smer. Po vydaní 
tohto albumu ich žiadanosť 
na koncertoch extrémne 
stúpla a myslím si, že pôj-
du len vyššie. Toto leto ich 
môžete vidieť na Gothoom festivale tu u nás na Slovensku, 
kde predvedú minimálne polovicu skladieb tohto albumu.

Matej Žák

STEVEN D. LEVITT, STEPHEN J. 
DUBNER - FREAKONOMICS

Mali by sme sa viac báť strelných zbraní alebo bazénov? Čo 
majú spoločné učitelia a zápasníci sumo? Môžete z vášho 
syna spraviť milionára len tým, že mu dáte správne meno? 

Že ste nad tým nikdy nepremýšľali? Je možné, že sa vám 
tieto otázky zdajú príliš šialené na to, aby ste sa nimi zao-
berali. Chvalabohu, že existujú ľudia, ktorým pripadajú 
dostatočne šialené, aby o nich napísali dokonca knihu. 
Stevena D. Levitta a Stephena  J. Dubnera spojila viac-me-
nej náhoda, ktorá prispela aj k napísaniu pravdepodobne 
dvoch najlepších kníh, aké kedy populárna ekonomika 
mala. Dubner mal o Levittovi napísať knihu, ale našťastie 
sa to takto zvrhlo. Sami hovoria, že spolu najskôr nechceli 
pracovať kvôli predstavám o deľbe honoráru. Potom zistili, 
že každý chce viac pre toho druhého. 

Freakonomics je akýmsi šokom, ktorý vás preberie z 
jasného sna. Nič nie je také, aké sa zdá. Ako sami autori 
hovoria, morálka nám svet ukazuje taký, aký by mal byť, za-
tiaľ čo ekonómia taký, aký je. A kto sa nepýta, nič sa nedo-
zvie. Treba však vedieť, kde sa pýtať. A čo je najdôležitejšie 
- nebáť sa odpovedí. Po prečítaní každej témy jej rozumie-
te, ako by ste ju študovali. Kvôli grafom, rozsiahlej zbierke 
citovanej literatúry a Dubnerovmu štýlu kniha balansuje 
niekde medzi náučnou a populárnou literatúrou.
text:Dominik Holíček

STEVEN D. LEVITT, STEPHEN J. 
DUBNER – SUPERFREAKONOMICS

Vďaka nadpriemernému úspechu po pár rokoch vzniklo 
pokračovanie. Superfreakonomics. Aké je? Kniha pôsobí ako 
upgrade. Je o niečo „príbehovejšia“ a mierne šťavnatejšia, 
ako na témy, tak aj na rozprávačský štýl. Čo majú spoločné 
prostitútky a Santa Claus? Sme bližší my opiciam alebo ony 
nám? Kniha, ktorá vám dáva priestor premýšľať. Ukazuje, že 
tie najlepšie riešenia sú jednoduché a lacné. Že vždy sa náj-
de nejaký „blbec, ktorý nevie, že sa niečo nedá, a urobí to“. 
Našťastie. Ako napísal Wall Street Journal: „Výsledný pocit 
po prečítaní – optimizmus!“

Dominik Holíček
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HLODY

Lebo telo by stále jedlo, PILO a MILOVALO!
Prof.: „Najväčšie slovo mala tzv. Veľká trojka. Aj keď trojky sú všelijaké, to si nemýľte!“

Prof.: „Predsedom bol Clemenceau, zvaný Tiger. Asi tú prezývku nedostal za to, čo dokázal v posteli. 
Aj keď...“

Prof.: „Milióny mužov odišli do vojny. A ženám chýbalo čo? Okrem sexu, samozrejme...“

Prof.: „Mária Terézia mala 16 detí. No pochopte, vtedy ešte gumárenský priemysel neexistoval.“

Prof.: „A tak vzniklo najstaršie remeslo na svete... Aké to bolo?... Myslím pravekých ľudí!“

Prof.: „Vy ste cez tie prázdniny totálne oslepli? To máte od toho kompjútera, alebo ste v Česku 
boli??“

Prof.: „Ako sa volal významný nórsky bádateľ? Je po ňom pomenovaný aj alkohol.“
Žiak: „Domáce?“

Súťažili sme
Hovorí sa, že samochvála smrdí... A nech!

Červené stužky, celoslovenská literárna súťaž:
1. miesto: Erika Hanková, 3.C

Literárna Senica Laca Novomeského
1. miesto: Ivana Balgová, 4.C

Mládež a odkaz A. Dubčeka, celoslovenská súťaž v 
rétorike:
2. miesto: Miriama Prievalská, 2.B

A Slovo bolo u Boha- krajské kolo
1. miesto v III. kat. próza: Diana Jakubíková, kvinta, po-
stup do celoštátneho kola,
3. miesto v III. kat. poézia: Simona Šebeňová, kvinta,
2. miesto v IV. kat. poézia: Dominik Holíček, septima,
3. miesto v IV. kat. próza: Eva Veľasová, 3.B

Celoslovenská súťaž Vychytaj problémy svojho mesta:
1. miesto: Simona Černušková, kvinta

Zenit, krajská súťaž v programovaní:
2. miesto: Filip Pokrývka, 3.C, postup do celoštátneho 
kola

TASR- vyhodnotenie
Erika Hanková: dva ocenené najčítanejšie príspevky

Šaliansky Maťko- okresné kolo
1. miesto: Lynette Adamcová, príma, postup do krajského 
kola

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry- krajské 
kolo
1. miesto v kat. A: Erika Hanková, postup do celoštátneho 
kola

Olympiáda v španielskom jazyku- krajské kolo
2. miesto: Lenka Janečková, 3.A

Olympiáda ľudských práv- krajské kolo
2. miesto: Tomáš Kyselica, 4.A, postup do celoštátneho 
kola

Olympiáda z matematiky- krajské kolo
1. miesto v kat. A: Filip Pokrývka, 3. C, postup do ce-
loštátneho kola

Rozprávkové vretienko- okresné kolo
1. miesto: Simona Šebeňová, kvinta, postup do krajského 
kola
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Bánovčan

dieťa s tvárou od sopľa. 
Len čakám, nič viac. A ešte trochu premýšľam. Aby sa 
nepovedalo. Mám takú predstavu. Langoš s cesnakom, po 
ktorom nesmrdí z úst. Muchy nikdy nevletia do oka. Vlasy, 
čo nepadajú. Priesvitná koža na bruchu tehotných žien. Do 
dvanástich som si myslela, že ma ľudia v televízii vidia, 
ako pred ňou sedím. A babka mi na narodeniny kúpila no-
havičky s Playboy zajacom. Pekný zajačik, myslela si. Ja na 
zajačikov veľmi nie som. Aj teraz ide jeden okolo. Vyzerá 
na štrnásť, ale cíti sa na sedemnásť. Má veľké te-
nisky a vlasy mu padajú do očí. Zdá sa, že sa pozerá na mňa. 
Ale tak isto by sa mohol pozerať na vrabca, čo krúži okolo 
odpadkového koša. Vrabcov by som zrušila.
Vlastne som sa ťa spoznala tu. Na tomto mieste. Bolo to 
dávno. Autobusová stanica bola preplnená ľuďmi. O tej 
novej nevedela ešte ani predavačka v stánku. Stál si pod 
týmito stromami, ja som čakala na autobus. Mala som chuť 
na langoš. Ale nechcela som cesnak. Čítala som knihu a ty si 
presne zapadal do mojej predstavy hlavného hrdinu. 
Chcela som, aby si si ma všimol. Aby si sa do mňa zaľúbil 
na prvý pohľad ako Dante do Beatrice. Mohla som byť tvoja 
magnifique žena hneď v tej chvíli. S niekým si sa rozprával. 
Usmial si sa. Zamračil si sa. Potriasol si hlavou. Stále si si 
nevšimol, že som tam. Do oka ti vletela mucha. Na tú chvíľu 
si ešte budem musieť počkať. 
Mám ťa. Mám ťa asi tak, ako má toxoplazmóza mačku. Ale 
si môj.
Kráčaš ku mne, konečne.

V Bánovciach na starej autobusovej stanici je malá, ošumelá 
budova. Je na nej napísané KO****. Ale predávajú tam 
pečivo. Vedľa nej rastú stromy, vysoké a robustné, s hne-
dou kôrou a jasnozelenými listami. Presne také, aké kreslia 
deti na výtvarnej výchove vodovými farbami. Stála som pod 
tými stromami, chránená pred slnkom. Nezvyknem opiso-
vať počasie, ale treba podotknúť, že to bol teplý jarný deň, 
jeden z prvých, ktorý zvykne prekvapiť svojou horúčavou 
ľudí v kabátoch a psov v hrubej srsti. Vo vzduchu bolo cítiť 
langoše a voňavky ľudí, ktorí prechádzali okolo mňa. Bolo 
krátko popoludní. Každý sa niekam ponáhľal.
Čakala som už vyše pol hodiny. Obtáčala som si vlasy okolo 
prsta, stále dookola a dookola. Prestala som, až keď mi pár 
z nich zostalo v ruke. Hnedé. Podľa mňa. Podľa kozmetického 
priemyslu tmavý gaštan. Alebo pralinka. Podľa teba farba 
vyprážaného rezňa. Nenávidím, keď meškáš. 
Ľudia okolo mňa prechádzajú, ale všimne si ma len málo-
kto. Podnikateľ v obleku a hneď vedľa neho dvaja robotníci. 
Ten prvý s mobilom pri uchu a so smutným výrazom. Ten 
druhý, naopak, veselý a usmiaty. A ten tretí nijaký. Len tak 
kráčajúci. Blondína s krátkymi nohami kupujúca si ci-
garety. Bývalý spolužiak, pozeráme sa na seba. Ani jeden 
z nás nevie, či sa patrí pozdraviť. Hľadí radšej do mobilu. 
Zatúlaný pes a striehnuca mačka. Mačka je zatúlaná tiež, 
ale o mačkách sa to nepatrí písať. Tie sú zatúlané všetky. 
Stojím tu už celú večnosť. Predavačka v novinovom stánku 
ma určite považuje za zúfalú. Tisíckrát sa už na mňa poz-
rela. Najskôr podozrievavo. Potom zvedavo. Teraz ľútosti-
vo a zároveň zhnusene, ako keď sa matka pozrie na cudzie 

Počúvam
V skutočnosti

len niekto
rozpráva

Raz budem starec
A zomriem si

v náručí
Čas sa tak večne detsky

usmeje a spýta sa:
Kto koho vlastnil?

Vtedy mi to bude ľúto
Tak si teraz aspoň trochu

požičiam

Prestávku

Dominik Holíček

Strach – Ežo Korbela 
a Gabo Halász

Vravíš, že máš rada huňaté svetre
a pritom neješ mäso.

Vravíš, že plakať ti nevadí
a pritom nelyžuješ.

Vravíš, že mýliť sa je ľudské
a pritom nevieš rezne vyprážať.

Vravíš, že zbožňuješ kompót
a pritom nevieš zavárať.

Vravíš, že banány nešúpeš
a pritom fotky like-uješ.

Mám strach, že prídem domov
a riady budú neumyté.

Jakub Korbel, Rado Halás

MULTIJAZYCZNA – EŽO 
KORBELA

Smog.
Ich habe keine Dog.

V dálce vidím bíly sníh,
Ruda jede na saních.

Jakub Korbel
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OVCIAM JE SLOBODA PREJAVU NANIČ
Píše sa rok 2050... Napríklad. Predstavte si, že každá vaša 
nočná mora je realitou. Desivé, však? A teraz si predstavte, 
že ste tomu mohli zabrániť.
Určite máte plnú hlavu vlastných starostí. Prečo by vás malo 
zaujímať nejaké vzdialené bu-bu-bu, keď ani dnes to nevyz-
erá ružovo. Stačilo by zopár špeciálnych efektov a televízne 
noviny by sme nerozoznali od postapokalyptického seriálu. 
Zvyšovanie daní, znižovanie stavu pracovníkov, krízy všet-
kého druhu.
Bolo dobre, ale dávno, žil na svete Slovák slávno... Ďalej to 
už poznáte. Chalupka hovorí o traume z detstva našej kra-
jiny. Raz si na nás sadol ten, raz onen. A nám ostali kom-
plexy. Od malička nás učia, že sa neoplatí otvárať ústa, lebo 
po nich môžeme dostať. A nie sme sami. Globálna pasivita a 
pesimizmus nás zahlcuje intenzitou rádioaktívneho žiarenia 
v okolí Fukušimy. Veď každý z nás je len malá ryba, aby 
plával proti prúdu. A aj keby, nič by tým nezmenil.  Svet 
má v rukách hŕstka mocných a my budeme radi, keď nám 
dovolia držať hubu a krok.
Návrat časov Maximiliána Robespierra? Dnes by sme mali 
mať demokraciu. Vraj je to vláda ľudu prostredníctvom 
prostredníkov. Nie, nemám na mysli to známe gesto. Kri-
tizovať vie každý. V duchu hesla: všetko mi je jedno, ale s 
ničím nesúhlasím. Myslím skôr na všetky tie známe tváre, 
ktoré nám pravidelne dvíhajú tlak. Lenže zabúdame, že majú 
len takú moc, akú im dáme. Napríklad svojím hlasom. Nič 
nezmením statusmi na sociálnych sieťach či krčmovými de-
batami. Po voľbách je každý politik. Alebo aspoň politológ.
Generácie našich predkov sa musia obracať v hrobe. Nebáli 
sa zomrieť za práva, o ktorých mohli iba snívať . Naše práva. 

Len vďaka nim sme slobodní. Ak sa dennodenne rozhodu-
jeme žiť ako ovce, sloboda je darom, ktorý si nezaslúžime. 
Lenže tu nejde len o nás. Nežijeme na opustenom ostrove 
ani vo virtuálnej realite. Máme zodpovednosť za naše (ne)
rozhodnutia. Zodpovednosť za to, akú krajinu odovzdáme 
našim deťom. Európu. Svet. 
Keby sme sa chceli tváriť revolucionársky, mohli by sme 
povedať, že vláda by sa mala báť svojich ľudí, nie ľudia svo-
jej vlády. Tento takmer teroristický slogan nám hovorí viac, 
než sa zdá. Štát sme my. A preto je všetko na nás. Hádzať 
na niekoho vinu za to, čo sa deje, nie je nič iné ako  ne-
falšovaný alibizmus. Ak sa vám niečo v spoločnosti nepáči, 
nemôžete naivne čakať, kým sa to tak nejako spraví samo. 
To akoby ste verili, že vám začnú padať pečené holuby do 
taniera len preto, že si to želáte. Nikdy neviete, čo sa stane, 
ak sa o niečo pokúsite. Ale zaručene viete, čo sa nestane, ak 
nič neurobíte. 
Ako sa to hovorí? Hlas ľudu, hlas Boží. A pritom nejde o nič 
horibilné. Na začiatok možno postačí prestať hrať mŕtveho 
chrobáka a ukázať, že je to aj naša vec. Že chceme svet, kde 
sa nebudeme báť o to, čo dáme zajtra do úst. Kde si budeme 
istí, že nikto nie je viac ako ten druhý. Či má kravatu, alebo 
montérky. 
Musíme kričať, aby sme nezabudli, že máme právo, aby náš 
hlas bolo počuť. Aby sa z politikov nestávali gorily. Aby 
čestne pracujúci ľudia nemuseli bojovať štrajkom za strechu 
nad hlavou. Aby sa už minulosť nikdy nestala zajtrajškom...
...píše sa rok 2013. A naším hlasom tvoríme budúcnosť...

Dominik Holíček

S TETOVANÍM POD PRSAMI

Puberta sa u mňa začala v deň, keď som si kúpila čierny lak 
na nechty a všetkých dvadsať prstov som zahalila do čiernej 
temnoty. Pamätám si, ako som poburovala na 
miestnej plavárni, ale najmä ten úžasný pocit, keď som vi-
dela svoje čierne nechty cez vodnú hladinu. Nikdy viac som 
už taký pocit nezažila. Možno to bolo preto, že som celkom 
rýchlo prišla na to, že nerada poburujem, a tiež kvôli tomu, 
že sa vo mne objavil dovtedy ukrytý strach z vody. Spätne 
si spomínam na deň, keď ma otec so sestrou zobral na prie-
hradu. Bolo teplo a dusno a všetci sa tešili z vody. Ja som 
stála na okraji betónového múrika a odmietala som vkročiť 
do vody. Otec ma prehováral, ale márne. Nakoniec spolu so 
sestrou odplávali na druhý breh a mňa tam nechali samu. 
Pritom som len chcela, aby ma prehováral ešte trochu dlhšie. 
Ale jemu sa nechcelo. Dosť naňho teraz myslím. Spätne sa 

mi vracajú obrazy, ako spí na gauči v tričku a teplákoch 
v nedeľu poobede a na tvári má tiene zapadajúceho slnka, 
ktoré sa lámalo na našej žalúzii. Vyzeral smiešne. Neviem, 
prečo myslím práve na to. Zažila som s ním toľko vecí, ale 
myslím len na jeho tvár s tieňmi od žalúzie. Možno si ho už 
ani neviem predstaviť inak. Zato si viem dosť jasne pred-
staviť maminu tvár v deň, keď jej sestra oznámila, že chce 
odísť. Bola som ešte malá, aby som chápala kam a prečo, 
ale dodnes počujem mamu, ako vraví, že sa kvôli deťom 
vzdala kariéry a šťastného života a nikdy nedovolí, aby sa 
na ňu teraz na staré kolená vykašlali. Pravdupovediac, to 
o tom šťastnom živote nepovedala, ale videla som to na nej. 
Nebola šťastná. Tak isto som videla, čo znamená, keď sa 
človeku zahmlí pred očami. Logicky som si preto myslela, 
že sa sestra svojho plánu vzdá. Ale ona nebola ako ja. Ona 
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poburovala rada. Raz v noci, keď som spala, prišla ku mne 
do postele a ukázala mi tetovanie. Pod prsami mala napísané 
Never say never. Moja sestra bola šikovná, naozaj šikovná. 
A múdra. Mama jej tetovanie nikdy neodhalila. Dokonca ani 
v to ráno, keď odišla, nemala nijaké podozrenie. Zbalila si 
len pár vecí, tričko a nejaké nohavice. Prišla za mnou do 
izby, zobudila ma a pýtala sa, či chcem ísť s ňou. Vravela 
niečo o vlaku a o peniazoch od otca. Pozerala sa na mňa 
veľkými očami a stále dookola opakovala, že mám vstať 
a ísť s ňou. Ja som sedela na posteli v pyžame a s karpina-
mi v očiach, nepovedala som ani slovo. Sedela tam asi päť 
minút a nakoniec odišla, napriek tomu, že mama povedala, 
že to nikdy nedovolí. Túžila som ísť s ňou. Nakoniec by som 
s ňou aj išla. Len som chcela, aby ma ešte chvíľu prehovára-
la. Kým to mama zistila, prešli asi štyri hodiny. Otec sa celý 
ten čas tváril akoby nič, len ďalej ležal na gauči a na tvári 
mal tiene od žalúzie. Ja som stála u sestry v izbe a hrabala 
som sa jej vo veciach. Chcela som nájsť niečo, čo by naz-
načilo, kam išla alebo kedy sa vráti. Ale nenašla som nič. 
Len všetky jej podprsenky v šuplíku. Taká bola moja sestra. 
Rada poburovala. Predstavovala som si, ako chodí po svete, 
možno po Londýne alebo po Berlíne, a namiesto podprsenky 
má len ten nápis Never say never. Myslím, že vo chvíli, ako 
mama zistila, že sestra je preč, sa u mňa puberta skončila. 
Stála som v obývačke a počúvala a čakala a trpela a znášala 

všetko, čo hovorila. A bola som ticho, čo mamu rozčuľovalo 
ešte viac. Pozrela sa na otca, asi očakávala jeho podporu, ale 
on len spal. Aj ja som očakávala jeho podporu. Ale on spal. 
V tej chvíli som si uvedomila, že som vlastne veľmi sama. 
A nielen kvôli tomu, že sestra odišla. Ten pocit mi zostal už 
navždy. A mám ho aj teraz, aj keď viem, že o chvíľu prídeš 
a pôjdeme sa najesť do mesta. Mame poviem, že ideme 
k tvojej babke na parené buchty. Už to mám premyslené. 
Od toho dňa, keď sestra odišla a nikdy sa už neukázala, ma 
nechce pustiť na koniec dediny. Bojí sa, že sa o ňu na staré 
kolená nebude mať kto postarať. Sama už pár rokov nešla 
ďalej než po tabuľu označujúcu začiatok mesta. Vezmem 
čerešne a poviem, že ich dám tvojmu dedkovi na zaváranie. 
Oblečiem si fialové tričko a sveter, nech nevraví, že ti robím 
hanbu. Pôjdem jej dať pusu na líce, aby si nemyslela, že ju 
nemám rada, a ty jej zakývaš z auta, aby si nemyslela, že mi 
robíš hanbu. Košík s čerešňami dám na zadné sedadlo a vy-
razíme. Za tabuľou označujúcou začiatok mesta zrýchliš a ja 
sa ako vždy obzriem, či nás niekto nevidel. Pôjdeme do cen-
tra, čerešne vezmeme so sebou do reštaurácie a objednáme 
si u čašníčky s tetovaním pod prsami. Tie čerešne sú pre ňu.

Ivana Balgová

“TICHÝ OBČAN NIE JE DOBRÝ OBČAN!” (PERICLES)

…skupinka ľudí nadávajúcich na politiku. Keby som 
zakaždým, keď ju vidím, zasadila kvetinu, Slovensko by 
bolo jednou veľkou botanickou záhradou. 
Na druhej strane, zeleného nie je nikdy dosť...

Tichý občan nie je dobrý občan.
Občas mám pocit, akoby si niektorí premúdrelí (nielen) 
Slováci tento výrok prerobili po svojom. Hlučný občan JE 
dobrý občan. Pre prepitý mozog vyhovujúce. Ak neplatí jed-
no, logicky musí platiť druhé. 
„A tí sprostí politici aj tak sedia na zadku, nič nerobia, len si 
užívajú za naše peniaze!“
„Jediné, čo vedia, je okrádať poctivých občanov!“
No poďme, sťažujme sa, nadávajme, kydajme, presvied-
čajme sami seba, akí sme chudáci, ako sa na nás všetci iba 
priživujú, ako nás politici zdierajú a my pomaly nemáme 
čo do huby.  Veď vždy sa nájde sused, ktorý nás ochotne 
vypočuje. Dokonca nám všetko súhlasne odkýva. A my 
budeme za hviezdu. Hviezdu, ktorá rýchlo zhasne. Veľmi 
rýchlo. Skôr než sa spamätáme.
...vidíte? Nevidíte. Zhasla.
Teraz, keď už máme priemernú robotu, podpriemerný plat 

a žiadne ambície, je neskoro nariekať a nadávať na systém. 
Je neskoro, svoju šancu sme prepásli. Bohužiaľ. Stali sme sa 
iba stebielkom trávy, po ktorom si „vyvolení“ šliapu svoju 
cestu k cieľu. Keď na tej ceste stúpia do... veď viete, jed-
noducho si do nás utrú svoje drahé topánky. A idú ďalej. 
Občas si odpľujú, no zdola sa len ťažko bráni...
Jediní, ktorí ešte môžu niečo zmeniť a dokážu sa pozrieť 
zlu do očí, sú mladí ľudia. Ambiciózni, inteligentní a seba-
vedomí. Nie zbytočne plní ideálov, no ani nie príliš skazení 
„dospeláckym“ svetom. Dôležité je, aby vedeli svoje názory 
primerane prezentovať, aby vedeli kritiku nielen povedať, 
ale ju aj prijať. Aby zložili ružové okuliare a neplakali, keď 
začne pršať. Pretože skôr či neskôr sa slnko znovu objaví a 
spolu s dažďom vytvorí dúhu. Farebnú dúhu, ktorá prináša 
nádej na toľko otrepané krajšie zajtrajšky. 
Som dosť mladučká, mám aj nejaké ambície, úplne hlúpa 
nie som a primerané sebavedomie som si časom vypestova-
la tiež. Nehcem skončiť ako naše babičky sediace pod sta-
ručkou lipou, ktorá si ešte pamätá Štúrove snahy o zavede-
nie slovenčiny. Aj on sa snažil o zmenu, dejiny mu pripisujú 
zásluhy o jednu z najvýznamnejších revolúcií 19. storočia. 
Mal snahu, mal odhodlanie. Snaha sa cení, odhodlanie je 

PÍSALI SME
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pekné, no uznávané sú výsledky. On ich dosiahol. Stal sa 
otcom modernej slovenčiny, žurnalistiky i politiky.
Dnes sa naša  lipa už asi nestane svedkom žiadnej veľkej 
revolúcie. Namiesto toho počúva babičky debatujúce o tom, 
čomu najviac rozumejú. Veď dennodenne sledujú správy, 
majú prehľad o svete, sú najmúdrejšie. Presne vedia, kto si 
najviac ukrojil zo štátneho rozpočtu, kto najviac tuneluje, či 
ktorý politik najviac využíva poslaneckú imunitu. Chúďatká, 
v živote si veľa vytrpeli – či už v práci vo fabrike, alebo na 
poli. A počas toho, ako sa starali, či budú mať čo do úst, ne-
mali čas myslieť na nič iné. 
Ony a  ich rodina. Ďalej svet nesiahal, za hranicami nič lep-
šie neexistovalo... Vtedy sa kládol oveľa väčší dôraz na to, 
ako správne zasadiť zemiaky než na to, čo môžu obyčajní 
ľudia zmeniť na režime, v ktorom vyrastali. 
Dnes žijeme v inom svete, a hoci sa systém a jeho princípy v 
mnohom zmenili, podstata zostala. Život sa točí stále okolo 
jedného – prežiť. Spadli sme do roviny, kedy ľudí najviac 
trápi to, či budú mať na konci mesiaca na zaplatenie všet-
kých účtov, či si budú môcť dovoliť navštíviť rodinu, ktorá 
býva na opačnom konci republiky. Aspoň raz do roka.Už sa 
mi zdá trápne, ako sa to stále dookola omieľa.
Dnešný svet sa vo veľa veciach výrazne nelíši od toho, ktorý 
pamätajú ešte naše staré mamy. V oboch sú určité hranice, za 
ktoré sa obyčajný človek už nedostane. Nemôže. Vrchnosť 
nedovolí. 
No ak sme dnes dostatočne šikovní, sčítaní, ambiciózni, ne-
existuje dôvod, pre ktorý by sme sa nemohli vyšplhať vyššie, 
ako sme. My sami si stanovujeme hranice, my sami sme svo-
jimi hranicami. Ide len o to, aby sme boli bystrejší, ako tí 
hore, aby sme sa nimi nenechali spacifikovať. 
Problémom nie je dostať sa vyššie, ako sme. Problémom je 
naša pohodlnosť, ktorá neraz prerastá do lenivosti a nezá-

ujmu čokoľvek meniť. Na sebe, na svojich návykoch, na 
spoločnosti. 
Tichý občan nie je dobrý občan!
Pustím si televíziu, vyložím nohy a pofrflem si. Často sme 
hrdinami doma, kde poznáme všetky kúty i členov domác-
nosti lepšie ako vlastné papuče. Hrdinovia sa nájdu aj v 
každej krčme, kde po treťom poldeci neváhajú otvárať na-
jostrejšie debaty o politickom dianí v celom svete. Svojím 
spôsobom sú aj toto tichí občania. Nezáleží na tom, či svoj 
ukrivdený pohľad na svet prezentujú doma, alebo ho vykri-
kujú v krčme. Buď zostane uväznený medzi teplými stenami 
domova, alebo bude lapať po dychu v zafajčenom pajzli. A 
o päť minút si naň už nikto nespomenie. Zostane po ňom iba 
ticho, otrávené ksichty a z nás sa stanú opäť tichí občania.
Tichý občan je aj ten, kto v tichosti prijme úplatok. Kto sa 
nepostaví voči krivde či bezpráviu. Sú to zbabelci, čo nema-
jú odvahu, necítia potrebu. A potom sa čudujú. Vlastne, 
všetci sa čudujeme.
Nechcem skončiť ako obmedzený priemerný tichý občan. 
Nechcem skončiť za pásom alebo na poli s motykou. Ne-
chcem! Viem, že mám na to niečo zmeniť. Keby sme chceli, 
všetci by sme na to mali. 
Raz to skúsim. Pokúsim sa zmeniť zlé, pokúsim sa byť 
dobrým občanom. Lebo takých tu treba. A ak by mi to 
náhodou nevyšlo, skúsim to znova.
A ak to nevyjde ani potom? Tak vypadnem hľadať lepšie 
miesto pre život. 
Pretože si vážim samu seba. Idem si svoje. Pôjdem si svoje! 
Dnes sa za to, na rozdiel od minulosti, nestrieľa.

-eh-
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V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE..

Hliny COLLEGE alebo ako to žije na Žilinskej uni-
verzite a čo s tým má naše gymnázium...

Aj učitelia sú naši! - 
Na slovíčko s Miškou 

Hlavinovou

Ach, tá láska nebeská alebo 
AKO JE TO 

S LÁSKOU NA GYMPLI


