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Časopis tento rok oslavuje okrúhlych DESAŤ rokov! Pôvodne sme plánovali obrovskú oslavu na 

Veľkonočných ostrovoch, avšak na poslednú chvíľu sa to pre pár drobných nedorozumení muselo zrušiť. 
Áno, viem. Aj ja som sa tešila na to, že konečne uvidím vyskakovať z torty polonahú Megan Fox... Zatiaľ 
sme však stihli iba oprášiť pár rubrík spred X (pozn.: 3<X<10) rokov. Zároveň vás všetkých pozývame na 
úžasnú opekačku s ľuďmi podľa vlastného výberu, na miesto, ktoré si sami zvolíte a kde si pripijete na to, 

aby sa nám darilo stále viac a VIAC a VIAC ! ! ! 
Ak je od vás najbližšie ohnisko vzdialené niekoľko desiatok kilometrov, nemusí to vždy znamenať, že 

cestou vlakom chytíte pásový opar alebo vás bude večer bolieť chrbát. Pokojne to môže byť aj chrípka 
a zaseknutý krk... 

Pri menšom šťastí po ceste natrafíte na jednu z chodiacich kroník histórie – zvyčajne má podobu 
staršej ženy, ktorá rozpráva o svojich alergických vnúčatách, zlej neveste a susedovi, ktorý, chrapúň, nevie 
svoju ženu poriadne pomilovať.  

Pri väčšom šťastí už narazíte na tlupu študentov, s ktorými si dáte „za jeden“. A cesta hneď ubieha 
rýchlejšie. Možno budete mať celý čas hlavu strčenú v okne a vietor vám odveje čisto nové okuliare, 
možno vás iba vyšľahajú dotieravé konáre. Odštiknutý lístok si pritom kúpite za posledné peniaze, ktoré 
ste mali odložené na antikoncepčné tabletky a spolucestujúcim budete ticho závidieť nahryznutý snickers, 
z ktorého neponúknu... 

Vo vetre sú vždy všetci hore nohami, slnko bez závesu dojíma a v tuneloch je zrazu príliš vzrušujúco. 
Tak teda, hor sa všade, kde sa na jar niečo deje, alebo aspoň má šancu sa diať, veď cesty nikdy nie sú také 
dlhé, ako sa na prvý pohľad zdá a po čase aj štyri a pol hodiny ubehne ako voda. Ale hlavne, ako sa vraví, 
nikdy nenechávajte čas plynúť bez toho, aby ste z neho niečo mali. 

P.S.: S tým pripíjaním na začiatku som to myslela vážne.  
Psychicky to pomôže celej našej, absolútne  
bezchybnej, úspešnej a úžasnej redakčnej rade :) 
S pozdravom 

 



 

  

 

Arbeit macht Frei 

Holokaust. Osvienčim. Auschwitz. Konečné riešenie 
židovskej otázky... To všetko sú pojmy, pri ktorých 
sa nám v hlave vynoria myšlienky, nedajbože aj 
spomienky, na obdobie druhej svetovej vojny, na 
neznášanlivosť rás, ktorá vtedy prekvitala, a na  
tých pár – no, nazvime ich hrdinov – ktorí sa snažili 
vzoprieť vtedajšiemu režimu. Poviem vám pravdu, 
hoci som vždy vedela, že niečo také existovalo, 
nikdy som si tak nejako neuvedomovala tú 
skutočnú, hmatateľnú stránku tejto problematiky. 
Pre nás to bolo skôr niečo ako Dobšinského 
rozprávky – tak príšerné, že to nemohla byť pravda. 
A nemôžete sa nám čudovať, narodiť sa takmer pol 
storočia po tom, ako to všetko skončilo, a zvlášť 
narodiť sa do tejto pohnutej doby, znamená, že 
všetky hrôzy sú už len pojmami v učebniciach a nie 
skutočnými osudmi ľudí. Tak rýchlo sa všetko deje, 
toľko konfliktov sa denne rieši, že z histórie sa 
skutočne stávajú rozprávky. 

Rovnako to bolo, aspoň donedávna a aspoň pre 
mňa, aj so samotným koncentračným táborom 
v Osvienčime. Pokiaľ o ňom len počúvate a vídate 
ho v televízii, nič vás nemôže presvedčiť, že tam 
skutočne stojí aj s celým svojím príšerným osudom. 
A tak ak si ráno ešte niekto z nás naivne myslel, že 
s ním tento výlet absolútne nepohne, len čo sa 
ocitol pred bránou tábora, určite zmenil názor. 
Legendárny cynický nápis ARBEIT MACHT FREI  
pôsobí ešte nevhodnejšie, keď ho vidíte s celým 
pozadím a kontextom, z ktorého je vždy vytrhnutý. 
Neviem, či tí ľudia, keď prichádzali k bráne 
s dvojitým ostnatým, elektrickým plotom, ešte 
verili, že to nebude až také strašné, ale myslím, že 
posledné nádeje ich opustili práve tu. Rozmýšľam, 
či počasie bolo vždy také lákavé, či slnko vždy tak 
krásne svietilo a či sa na jar zelenala tráva rovnako, 
ako keď sme prišli my. Rozmýšľam, ale 
pochybujem. 

Keď som 30.marca „v neskorých nočných hodinách“ otvorila 
vchodové dvere a konečne sa vrútila  do gauča, zaskočila ma 
mamina celkom očakávanou otázkou: „Páčilo sa ti tam?“ Za iných 
okolností by som bez váhania povedala, že áno, ale tentoraz som 
skutočne nevedela čo na to. Veď...Mohla sa mi páčiť urna s popolom 
štyroch ľudí,  dvoch dospelých a dvoch detí ako pamätník minulých 
udalostí? A mohla sa mi nepáčiť? Nuž, presne takým dojmom na 
mňa AUSCHWITZ pôsobil – príšerne a fascinujúco zároveň. 

 



 

  

Za bránu a do strachu 

Naše prvé kroky za bránou boli neisté, tiché 
a pomalé. Prvýkrát naša nadmerne veľká skupina 
kompletne stíchla a započúvala sa do – vlastne ani 
neviem, ako to inak nazvať, jedine ak strhujúceho – 
výkladu pani Orlowskej. Netuším, koľkokrát som 
mala zimomriavky alebo slzy v očiach, len kým sme 
prešli prvých pár miestností a videli prvých pár 
dôkazov. Opatrne sme chodili po dlážke, na ktorej 
spali väzni a úprimne som žasla, ako môže byť tak 
neskutočne vychodená. Stovky „esesákov“, tisícky 
väzňov a desaťtisíce návštevníkov. Tak by sa dali 
zhrnúť dejiny každej jednej budovy v tejto oblasti... 
A ja zas rozmýšľam, ako dokázali oblafnúť 
inšpektorov z OSN, že sú tu dodržiavané ľudské 
práva... Jedine ak pár markami do vrecka každého 
z nich.   Smutné. 

 

 

Najhoršie z najhoršieho 
Keď sa spomenie Auschwitz, každému hneď 
napadne : „Jáj, jasné, tam sú tie vlasy , tie topánky, 
tie kufre...“. Áno, priznám sa, aj mňa to takým 
zvláštnym úchylným spôsobom lákalo. A ak sa ma 
niekto opýta, čo bolo pre mňa z celého tábora 
najemotívnejšie, tak odpoviem, že práve tieto 
„zbierky“. Prečo? Pretože ich vlastnili konkrétni 
ľudia, držali ich, používali ich a potom skončili tu - 
vo vitríne. Veci súrodencov, rodičov a detí, 
kamarátov... Po mnohých rokoch všetky spolu... 



 

  

 

Čo? Kde? Ako? Prečo? 
Noví väzni to majú všade a vždy kruté. Ako 
v dnešných väzniciach, tak aj v koncentračných 
táboroch chvíľu trvalo, kým si zvykli na nové 
podmienky. A práve tú chvíľu mnohí ani neprežili. 
Nerozumeli nemčine, nevedeli, ako sa dostať 
k jedlu, vode či na záchod... Možno preto  mala 
taký veľký význam veta- rob to, čo ja, a prežiješ. 
Povedala málo, ale znamenalo to veľa.  
 

Na záver 

Rozmýšľam nad tým, čo by som vám ešte povedala. 
Priznám sa, že na to, aby som opisovala kremačné 
pece, vagóny, v ktorých sa väzni privážali do tábora, 
podmienky, v akých pracovali a zomierali, stenu, pri 
ktorej ich strieľali, naozaj nemám. Ako emočne, tak 
slovne, darmo sa predsa nehovorí, že lepšie raz 
vidieť, ako stokrát počuť. A tiež nemám na to, aby 
som rozprávala príbehy ľudí, ktorým sa podarilo 
utiecť a chytili ich, o tom, ako bábätká vraždili hneď 
po narodení alebo ešte lepšie – predtým a ani 
o tom, ako do práce posielali invalidov a zdravých 
chlapov rovno „do pece“.  Nemám možnosti, chuť 
ani energiu rátať obete...  Na toto všetko máte 
dokumentárne filmy, knihy, internet a nakoniec- aj 
samotný Auschwitz. Možno raz, až sa táto exkurzia 
stane povinnou pre všetky školy sveta, sa už 
nenájdu „týpci“, ktorí by niečo podobné chceli 
zopakovať...   

 

Tie mená na kufroch natreté špeciálnymi farbami, 
aby sa nezmyli, ma strašia ešte doteraz, keď 
zavriem oči. Ines Meyer. Paul Gelokopf. Petr Eisler. 
Klara Sara Golodstein. Ako mohli byť tí ľudia takí 
krutí a ešte im tvrdiť, že keď sa odtiaľ dostanú, tie 
veci sa im vrátia, tak nech sa len pekne podpíšu... 
A čo im ostávalo? Len veriť... 

 

Mama, prečo si ma tam poslala? 

Predposledný májový deň roku 1943 prichádza do 
Osvienčimu doktor Josef Mengele – anjel smrti. 
A s ním prichádza aj jeho fanatická túžba vytvoriť 
dokonalú árijskú rasu, vymazať z nej odchýlky, ako 
obrí či trpasličí vzrast, meniť farbu očí a vlasov... No 
jeho asi najznámejšie pokusy sa týkali výskumu 
dvojčiat. To, čo sa dialo v jeho laboratóriu, však 
vystrašené matky nevedeli, a preto v nádeji, že 
doktor prinesie ich deťom lepšiu budúcnosť, tvrdili, 
že sú to zaručene dvojčatá a odovzdávali ich 
tomuto tyranovi. Ale, povedzme si úprimne, čo by 
sme na ich mieste robili my? Môžeme ich 
odsudzovať? 

 

 text + foto -viki- 



 

  

 

  

 Presne takto kedysi 
Hviezdoslav opísal našu 
rodnú slovenčinu. Mohli 
by sme nájsť ešte 
desiatky iných príkladov, 
v ktorých básnici ukázali, 
ako si náš rodný jazyk 
ctia a milujú. 

Lásku k slovenčine pestujeme aj 
na našom gymnáziu a výsledky 
"driny" na seba nedávajú dlho 
čakať... 5. - 6. apríla sa v 
Bratislave konalo už tretie kolo 
Olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
 

 Na začiatku som si povedala: "Super, spravím si 
dvojdňový výlet do Bratislavy, zabavím sa, 
spoznám nových ľudí a utvrdím sa v tom, ako 
(ne)viem slovenčinu..." Celá moja perspektíva 
vyzerala nádherne. Ráno si pospím, zadarmo sa 
najem (áno, som len človek :D), prezriem si jarnú 
Bratislavu... Škoda len, že nežijeme v rozprávke. 
Ráno sme vstávali skoro, jedla sme veľa nemali a 
ani s Bratislavou to nebolo práve slávne. 
Keď sme dostali krásne izbičky a zoznámili sa s 
prostredím, mohlo sa začať súťažiť. Všetko 
pozostávalo z troch častí. Najprv sme sa 
popasovali s testom, druhú časť tvorila 
transformácia textu. Kiežby podobne prebiehali aj 
maturity. Všade pokoj, pohoda... Čakala nás ešte 
posledná, rétorická časť. Na prípravu sme mali 
celú noc a verte, že na izbách to žilo až do skorého 
rána. Priznám sa, trochu mi trvalo, kým som si 
tému len zapamätala a naučila sa ju. O pochopení 
radšej nehovorím... 

Koniec-koncov, posúďte sami: "Majú vedci právo 
na biotechnologické zásahy do ľudskej konštitúcie 
a prirodzenosti človeka?" Áno, všetci sme vedci-
biológovia a máme o takýchto veciach prehľad. A 
kto nie, vymyslí si. Veď sa z toho nestrieľa. 
Na záver už zostávalo len vyhlásiť výsledky. Náš 
kraj sme zastupovali dokopy traja, každý z inej 
školy aj kategórie. Medaila ale putuje iba do 
nášho malého domčeka J. Jesenského. Stalo sa tak 
potom, čo som (neviem ako :D) vybojovala krásne 
striebro pre Trenčiansky kraj. Nechcem, aby to 
vyzeralo, že sa chválim... aj keď vlastne... no 
dobre, chválim sa! 
A čo dodať nakoniec? Azda len poďakovať p. prof. 
Škultétyovej, ktorá sa mi trpezlivo venovala, vždy 
ochotne odpovedala na moje otázky a do 
poslednej chvíle ma zásobila nádejou. Pretože, 
ako povedal pán Fulghum: Nádej vždy spôsobí, že 
uveríme... 

text –erika hanková- foto-Ypsilon- 



 

  

 

Hovorí sa, že úspech je 10 percent talentu a 90 
percent driny. Je to aj tvoj prípad? 

 Sama neviem... Pani učiteľka Škultétyová mi 
hovorí, že hoci som talentovaná, stále je na čom 
makať. Myslím si, že veľa námahy a úsilia je 
potrebné vynaložiť, aby som svoju triedu alebo 
školu mohla úspešne reprezentovať. V mojom 
prípade je však veľkou drinou naučiť sa text a 
ostatné je pre mňa hračka (okrem krkolomných 
fráz, ktoré nie vždy zvládam :-D ). 

Tešíš sa zo svojich úspechov? Ktorý má pre teba 
najväčšiu hodnotu? 

Najväčšiu radosť som mala asi z výhry 2. miesta v 
celoslovenskom kole súťaže Zlatá podkova, zlaté 
pero, zlatý vlas, kde som okrem diplomu dostala 
mnoho pekných cien a prvýkrát som robila 
interview s celoštátnou televíziou. Bola to pre mňa 
veľmi dobrá skúsenosť... 

 

Ako si užívaš ten pocit, keď na vyhodnotení 
súťaží, na ktorých sa zúčastňuješ, počuješ svoje 
meno medzi tými najlepšími? 

Zaujímavý pocit... Vtedy sa cítim možno o čosi 
výnimočnejšia ako ostatní, v niečom o čosi lepšia. 
Niekedy mi je ľúto sklamaných tvárí, ktoré na mňa 
hľadia, keď si okolo nich prechádzam po svoj 
diplom. Niekedy sa mi zasa zdá, že som medzi 
prvými troma najlepšími ani nemala stáť. Ale aj tak 
som nesmierne šťastná z každého vyslovenia 
môjho mena pri udeľovaní cien. 

Patríš skôr medzi bifľošov alebo si vieš aj užívať 
život a nesedíš celé hodiny len nad knihami? 

Hodiny sedieť nad knihami? Iba pred písomkou z 
dejepisu :-D . Nie je ľahké naučiť sa, že vtedy a 
vtedy, ten a ten bojoval v takej a takej vojne.... 
Doma venujem učeniu tak maximálne polhodinku, 
z čoho desať minút hrám na gitare, desať večeriam 
a päť minút píšem domáce úlohy. To je všetko... 

 

 Na prvý pohľad baba ako každá 

iná, no predsa len sa niečím od 
tých ostatných odlišuje. Je milá 
a to najpodstatnejšie: je veľmi 
šikovná. Na akú súťaž príde, 
z každej domov donesie ocenenie. 
Aj keď chodí ešte len do tercie, 
môže sa pochváliť úspechmi, ktoré 
jej môžu ostatní recitátori len 
ticho závidieť. Predstavujem vám 
Simonu Šebeňovú! 



 

   

 

 

Čím si krátiš voľný čas? Venuješ sa aj 
písaniu vlastnej poézie či prózy? Alebo ti 
stačí, keď recituješ to, čo napísali druhí? 

Na základnej škole som sa venovala písaniu. 
Boli to jednoduché básne, pričom každá 
báseň bola v štýle rýmov dom-strom, 
hrávať-vstávať. Na skladanie básní 
nechávam priestor umelcom s väčšou 
slovnou zásobou, ako mám ja. 

Aby sme netrepali len o škole a o recitovaní, 
pozeráš Superstar? 

Samozrejme... niekedy sa v nedeľu večer ani 
nenaučím a neurobím si domáce úlohy, len aby 
som mohla pozerať Superstar. 

A kto bol alebo je tvoj naj? Michal Šeps či Martin 
Harich? Alebo niekto úplne iný?  

Môj najväčší favorit na víťaza bol Noah Ellenwood, 
no ten už vypadol... Tak nádherného chalana som 
už dlho nevidela. Úprimne povedané, keď spieval 
pieseň Come together od Beatles, pri jeho sexi 
pohľadoch som sa takmer  roztopila. Keď vypadol, 
plakala som ešte aj na druhý deň ráno v škole. Bol 
to pre mňa obrovský šok, pretože som čakala, že 
sa dostane minimálne do prvej päťky. Ale taký 
Martin Harich tiež nie je na zahodenie :-D. 

Tak ti úprimne prajem, aby si sa s ním niekedy 
stretla.  

Ďakujem, nechcem sa chváliť, ale vyzerá to tak, že 
nám do tábora príde zaspievať Maťo a možno aj 
Noah ... :-) 

A celkom nakoniec. Čo ty a jarná únava? 

U mňa sa veľmi značne prejavuje tým, že mi 
neustále slzia oči, som nevyspatá, podráždená a 
nemám na nič náladu... :-D 

 

Máš už teraz nejaké predstavy o tom, čím  
by si chcela byť? Alebo si ešte stále vravíš, 
že máš ešte čas na rozmýšľanie? 

Pravdaže som už rozmýšľala, čomu by som 
sa chcela venovať, no vždy sa dopracujem k 
tej istej odpovedi - budem rada, keď 
zmaturujem :-) . 

text-pajaa- foto –viki- 



 

  

Ťažko mi rekapitulovať tie tri roky od strednej 
školy. Každý je čímsi špecifický, čímsi prelomový. 
Ale to si človek uvedomí, až keď je po všetkom. 
Podstatou celého tohto obdobia je fakt, že som 
spokojná. Dostala som sa na školu, na ktorú som 
túžila ísť, na ktorú som mala predpoklady. Druhá 
stránka veci je menej lichotivá. Vedela som 
naozaj, do čoho idem? Viete to vy, keď sa hlásite 
na školu? 
Ja som si vybrala odbor architektúry. Znie to 
krásne, budovať prostredie pre ľudí, vytvárať 
priestor pre život. A ono to aj krásne je, aj keď 
postupom času zisťujem, že možno nie až tak pre 
mňa. Vrátim sa k podstate. 
Hlavný princíp fungovania, ktorý som si 
uvedomila, je, že ľudia nemajú záujem o nič, 
pokiaľ im to vyslovene nanútite, a v tom spočíva 
nádhera a najväčšie pozitívum strednej školy, 

 

 

Je desať hodín.  
Popravde, je čosi  
pred desiatou. Sedím  
v malej aule, sama,  
a čakám, kým mi  
začne prednáška  
o tvorbe  
krajinného prostredia.  
Keď mi pani profesorka  
poslala mail so žiadosťou 
o niekoľko slov o mojom 
doterajšom živote, až mi 
srdce pookrialo. Mám 
možnosť písať o sebe, 
vyrozprávať sa a ľudia to 
budú aj čítať, alebo je 
aspoň na to predpoklad. 

špeciálne nášho gymnázia. Tam som sa nestretla s 
negatívnym prístupom a akákoľvek snaha a aktivita 
navyše bola  
ocenená. Alebo minimálne vypočutá. Na gymnáziu 
boli vždy ľudia, ktorí vás podporili a ktorí vás nútili 
sa vytvárať. Tam sú všetci plní ideálov a cieľov a 
veria, že to je dosiahnuteľné. Nemusíte vynakladať 
príliš veľa úsilia, aby ste vynikli. 
Tu je to iné. Latka sa zdvihla, ľudia sa starajú o seba,  
o svoj postup a vo všetkom sú  peniaze. Chceš fotiť? 
Foť, ale maj najlepšie fotky, aby si ťa niekto všimol 
a mohol si sa realizovať ďalej. Chceš fotiť? Foť, ale 
priprav sa na tvrdú kritiku, naozaj tvrdú, a pochop, 
že umenie je akademická záležitosť a tvoje 
"originálne " myšlienky originálne naozaj nie sú. 
Chceš fotiť? Maj známosti. Musíš sa naučiť predať a 
klamať.  



 

  

 

 

Neradno hodnotiť všetky vysoké školy, ja neviem, 
ako to majú inde. Nás je na škole okolo 500 ľudí. 
Všetci sa poznajú, minimálne z videnia, profesori ťa 
zdravia menami a také to základné prostredie je 
obdobné ako na gymnáziu. Možno o čosi lepšie. 
Môžeš voľne fajčiť na dvore a vyskytnú sa aj 
situácie, kedy sa opiješ s profesormi v kabinete.  
Si preč od rodičov a s peniazmi si môžeš nakladať, 
ako chceš, voľný čas si rozvrhneš sám. Si v akejsi 
vlne rôznych akcií, stretávaš mnoho nových ľudí, 
uvedomuješ si výhody konexií. Stále na teba 
narážajú nové a nové vplyvy a vymotať sa z toho 
všetkého, zachovať si vlastnú tvár chce naozaj silnú 
osobnosť. 

Veľa ľudí je ozaj charakteristické vyjadrenie. Veľa 
ľudí a človek sa pritom cíti tak sám. Už tu nie je tá 
najlepšia kamarátka, už tu nie je mama s ocom, 
profesor, ktorý ťa podrží. Si v tom sám, pretože to 
všetko sú len dočasné známosti. Ledaže by sa človek 
tomu poddal, zahodil minulosť, alebo okresal, 
prispôsobil sa tempu nového života. Tak som to 
urobila ja. Bývam na byte so siedmimi vynikajúcimi 
ľuďmi a študujem s plným nasadením, čo je v 
súčasnej dobe trochu pokrytecký výrok, pretože 
posledné dva týždne akoby dopadla všetka tá 
novosť na mňa a ja sa so smutnými myšlienkami 
otáčam k časom starým. 

 

 

Napríklad ma rozzúrila jedna vec. Každý utorok 
premietame v škole filmy o architektúre a umení. 
Výborná možnosť sa dozvedieť nové informácie. 
Naposledy bol dokument  o fotografovi 
Miroslavovi Tichom, úžasný portrét človeka, 
odmietajúceho spoločnosť. Viete, koľko ľudí tam 
bolo? Dvanásť!  Tento prístup si ani nezaslúži 
komentovať. 

Vyjadrujem sa chaoticky, mám toho veľa, čo by 
som vám chcela povedať. Na druhej strane, k 
čomu to? Sami si to prežijete, o to intenzívnejšie 
to bude pre vás.Tešte sa, že vás niekto vypočuje, 
že vaše nápady nie sú zahodené. Tešte sa, že 
máte povinnú dochádzku a že ste medzi ľuďmi, 
ktorých poznáte a viete, ako s nimi fungovať. Tam 
vonku je to trochu ťažšie.  

A formujte sa.  

Je čosi po desiatej a Ing. arch. Koutný rozpráva o 
parížskom diametri. Ach, áno, mám to tu rada.  

 

text +foto -simona masárová- 

SÚŤAŽILI SME 

Rozprávkové vretienko, okresné kolo: 
- 1. miesto - Simona Šebeňová, tercia, postup do 
krajského kola   
- 3.  miesto v krajskom kole 

Poetická Ľubovňa, celoštátne kolo súťaže vo 
vlastnej literárnej tvorbe: 
- 3. miesto - Ria Gehrerová, 3.B 
Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo: 
- 1. miesto v 2 A kategórii - Radovan Hudák, 2.B, 
postup do celoštátneho kola – 5. miesto 
- 2. miesto v 1 B kategórii - Branislav Buchel, 
kvarta  
 



 

  

 

Kto bol váš obľúbený učiteľ, resp. predmet na 
gymnáziu, prečo? 

Mojimi obľúbenými učiteľmi na gymnáziu boli 
traja ľudia: profesor Paľo Čuvala a Vilko Jurák 
s manželkou, mal som rád aj ich predmety. Boli 
ľudskí a vedeli podporiť vždy, keď sme to 
potrebovali. 

Ako ste prišli na názvy vašich kapiel (Skrat, 
Prievan)?  

Názov skupiny Prievan bol vymyslený skôr. 
Vymysleli ho, myslím že Jožko Gašparík, Vlado 
Harinek  atď., tiež bývalí žiaci gymnázia a my, Tibi 
Furda,  Miloš Hečko, Teo Žaťko a Duško Minárik 
sme ho ako pokračovatelia tradície užívali. Do 
nebíčka musím poďakovať pánu riaditeľovi 
Ferancovi, že nám umožnil v maximálnej miere 
umelecky  sa rozvíjať. A názov Skrat bol tiež 
vymyslený predtým, než som tam prišiel, ten 
vymyslel práve spomínaný Paľo Čuvala, Heňo 
Gašparík, Teo Žaťko, Ivan Pastierik, tiež moji 
kamaráti a žiaci gymnázia.  

Je pre vás dôležité byť mediálne známy?  

Nikdy som na tom nebazíroval, byť známy. Baví ma 
hudba, je to môj život, ale keďže som sa posunul 
niekam ďalej, tak potrebujem, aby som ju mohol šíriť 
medzi ľudí, a teda byť mediálne známy. 

Myslíte, že ste slávou spyšneli?  

Vôbec nie, mňa sláva nezlomila, chvalabohu. Je 
príjemné (niekedy), keď vás ľudia spoznávajú na ulici,  
pozdravia atď., ale treba vždy zostať pri zemi a toho 
sa stále držím. 

Považujete sám seba za príslušníka tzv. mainstream, 
alebo ste skôr, ako sa vraví, underground? 

Ja som skôr underground.   

Ktoré zo slovenských nárečí považujete za najkrajšie, 
najzaujímavejšie? 

Myslím, že stredoslovenčina a rusnácke nárečie je 
zaujímavé.   

 



 

  Kto zo svetovej alebo domácej hudobnej scény je 
vaším vzorom, resp. obľúbencom? 

Zo svetovej scény mám stále rád Led Zeelín, White 
snike, Ronie James Dio, Queen a z mladších kapiel 
sa mi páči kapelka Hinder a Nickelback. 

Považujete globálne otepľovanie za fámu alebo 
reálnu hrozbu? 

Globálne otepľovanie sa nedá považovať len za 
hrozbu, ono už je vážnym problémom tejto modrej 
planéty.  

Prispievate k ochrane životného prostredia?  

Snažím sa, triedim odpad, upozorňujem druhých na 
to, čo by mali robiť, dokonca  mám aj pár skladieb s 
textami o problematike ochrany životného 
prostredia. 

V zmysle hesla: “Povedz mi, čo čítaš, a ja ti 
poviem, kto si,“ prezraďte, čo rád čítate a čo si 
myslíte, že to o vás vypovedá.  

Ja mám rád rôznu literatúru, čítam Remarquea, 
Hemingwaya, ale mám rád aj úplne ľahkú 
literatúru, dokonca si rád čítam články novín, 
prípadne komiksy. 

Čo alebo kto je pre vás inšpiráciou?  

Život. 

Otázku, ktorú ste očakávali, ale nedostali, si 
môžete položiť sám. Čo to bude?  

Prečo tento článok a rozhovor prišiel až po 
dvadsiatich ôsmich rokoch ? 

Prajem pekný víkend!     Palo 

A ja ďakujem za odpovede a čas, čo ste nám 
venovali. 

 

Čo vás priviedlo k hudbe? 

Neviem presne, čo ma priviedlo k hudbe, ale asi som 
ju mal nejako zakódovanú v sebe. Keď som išiel v 
Bánovciach do kostola, fascinovali ma tie zbory 
a melódie chrámových piesní a zostalo mi to dodnes.   

Chodili ste ako malý do umelky? Dobrovoľne alebo z 
donútenia?  

Chodil som do umelky a veľmi rád a vôbec nie 
z donútenia. Chodil som na klasickú gitaru k pánovi 
učiteľovi Vaňovi. A potom som začal chodiť na spev 
do Partizánskeho, vtedy nebol v Bánovciach učiteľ 
spevu a neskôr som dochádzal k  profesorovi Ščepkovi 
do Ostravy, raz týždenne. 

Presadil sa ešte niekto z členov bývalých hudobných 
zoskupení, ktoré vznikli na našom gymnáziu? 

Z bývalých členov hudobných zoskupení v hudbe 
myslím že nie, ale zato sa presadili v iných odboroch. 
A sú z nich veľmi dobrí odborníci.  

 

text-sona klimcova- foto -zdroj: internet- 



 

  

 

 

Na našom gymnáziu vyučuje asi tridsaťpäť učiteľov. Komu by ste dali cenu „Najlepší 
učiteľ“? Tri, dva, jedna... TÚT! Je mi ľúto, ale tento rok za vás rozhodol Trenčiansky 
samosprávny kraj a Krajský školský úrad. Ocenenie za vynikajúcu prácu si posledný 
marcový týždeň prevzala RNDr.Terézia Dolanová a Mgr.Viliam Jurák. 

 
1. Čím ste ako dieťa chceli byť? Je učenie vaším splneným snom?  
2. Čo podľa vás nesmie chýbať dobrému učiteľovi?  
3. Používate na študentov nejaké tajné zbrane? 
4. Venujete sa niečomu intenzívne aj mimo školy alebo ste telom aj dušou 

učiteľom?  
5. Takmer všetci učitelia odhovárajú žiakov od štúdia pedagogiky. Aký je váš 

názor? 
6. Chceli by ste niečo odkázať študentom gymnázia? 

1. Ako malý chlapec som chcel byť takým 
odborníkom, kde sa niečo manuálne vytvára - murár, 
opravár strojov a pod. Rodičia rozhodli, že pôjdem 
študovať, a tak som v roku 1971 ukončil 
Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor 
biológia - zemepis a začal som učiť. Po rozpačitých 
začiatkoch som sa v práci „našiel“. Zaujala ma, i keď 
celkom splnený sen to nie je.  

2. V prvom rade odborná fundovanosť vo 
svojich predmetoch. V práci musí byť kreatívny, 
nesmie upadnúť do stereotypu, chápať každého 
žiaka ako individuálnu osobnosť a mať svoju prácu 
rád, i keď nie je natoľko ohodnotená, koľko úsilia 
učiteľ musí vynaložiť.  

3. Ak je predpoklad, že budem žiakov učiť štyri 
roky, treba „vycvičiť“ žiakov prvého ročníka - potom 
to už ide dobre.  

4. Ako chlapec z dediny som aktívne hrával  
futbal. Vekom som už musel prejsť na menej 
náročné športy. V zime je to hlavne zimná turistika - 
beh na lyžiach - kde s partiou kamarátov raz, dvakrát 
do roka spravíme prechod cez Javorníky, Roháče, 
Malé Karpaty, využívame bežecké trate na 
Skalke. Veľa času teraz venujem i záhradke a v 
posledných rokoch ma veľmi zaujal chov včiel.  



 

  

 

 

text-žabčo- foto -súkromný album- 

5. Myslím si, že neodhovárajú, iba vysvetľujú 
žiakom prácu učiteľa, jej zodpovednosť a náročnosť, 
a pritom  je to práca spoločnosťou nedocenená. Kto 
však má rád prácu s deťmi, kde ho čaká každý rok 
niečo nové, nie je to práca jednotvárna, ak nehľadí 
len na materiálnu stránku, prečo nie.  

 

 

6. Nech sa naďalej zlepšujú materiálne podmienky 
pre vyučovanie, nech ich stále učia lepší a lepší 
učitelia, nech sa im predstavy o štúdiu na 
gymnáziu splnia, ako si predsavzali.  

 

 

1. Priznám sa, že môj sen bol stať sa 
učiteľkou, ale až na strednej škole, na našom 
gymnáziu, tu som sa rozhodla študovať 
matematiku a fyziku. Môj výber povolania určite 
ovplyvnili vynikajúci učitelia, s ktorými som sa na 
základnej a strednej škole stretla. 

2. Predovšetkým empatia, zodpovednosť, 
náročnosť na seba aj na žiakov, tolerancia 
a zmysel pre humor. 

3. Moje tajné zbrane sú dobre známe už roky 
– nečakané previerky. Naši bývalí žiaci si ich po 
rokoch veľmi pochvaľujú a odporúčajú mi v nich 
pokračovať – nútili ich systematicky sa učiť. 

4. Obľubujem dlhé prechádzky s naším psom 
Berrym v čase víkendu – v okolí Malých Chlievan 
a Dolných Ozoroviec sú na ne ideálne podmienky. 
Rada sa starám o kvety v záhrade a už niekoľko 
rokov pravidelne chodím cvičiť Pilates. 

5. Tiež patrím k tým učiteľom, ktorí žiakom 
toto štúdium neodporúčajú. Je stále náročnejšie 
prijať neformálne správanie niektorých žiakov ako 
niečo, čo je samozrejmé a normálne. Učiteľov  
stále viac zaťažujú rôzne inštitúcie byrokratickými 
predpismi, výkazmi a nariadeniami, 
pričom spoločenské a finančné ocenenie ich práce 
je úplne nedostatočné. 

6. Študenti takéto odkazy neberú vážne, tak 
aj môj odkaz nebude veľmi vážny: správajte sa 
tak, aby ľudia vo vašom okolí z vás mali radosť :). 

 



 

  

 

V utorok 15. marca sa gymnázium rozdelilo na dva tábory. Maturantov a „tých druhých“. 

Žiaci osemročného i štvorročného gymnázia, ktorí majú na maturovanie ešte času dosť, stretli sa 
o štvrť na deväť pred dočasným MsKS v Bánovciach nad Bebravou, aby sa s eleganciu gymnazistu uliali 
zo školy na tzv. „výchovnom koncerte“ s názvom Partička. 

Keďže som nikde nenašla presnú definíciu 
výchovného koncertu, nemôžem povedať, že ním 
nebol. Pri tanečnom vystúpení  Štyri ročné 
obdobia, ktoré predviedla Súkromná základná 
umelecká škola Veľké Uherce s pobočkou 
v Bánovciach nad Bebravou, som si myslela, že to 
tu s radosťou odsedím až do konca. Ale to, čo 
nasledovalo potom, ma veľmi rýchlo vyviedlo 
z omylu. Na javisko sa usadilo šesť mladých ľudí 
zo ZUŠ Dezidera Kardoša, ktorí mali predviesť 
výkon v štýle nefalšovanej Partičky, akú poznáme 
z televízie. No už počas ich úvodného výstupu 
začali z hľadiska odchádzať prví študenti. A akoby 
to nestačilo, moderátorka tohto „výchovného 
koncertu“ (prepáčte, tie úvodzovky si 
neodpustím) povedala: „Viete, tieto deti, čo tu 
vystupujú, sú rovnaké deti, ako ste vy – akurát 
majú talent...“ Na to sa v sále ozvalo pár písknutí 
a hlasná vrava. Ale veď čo si budeme rozprávať, 
nie je sa čo čudovať. 
Nasledovalo hudobné číslo. Finalistka súťaže 
Košický zlatý poklad 2010 a zároveň študentka 
prvého ročníka na Gymnáziu J. Jesenského 
Romana Hlobeňová odspievala pár pesničiek, 
počas ktorých obecenstvo ani nemuklo. A potom 
to prišlo znova – šesť stoličiek, poblednuté tváre –
 zo sály odišli ďalšie skupiny študentov. Snažila 
som sa nájsť na týchto vystúpeniach aspoň čosi 
zaujímavé a vtipné, ale naozaj to nešlo. Miestami 

prečo ich na javisko poslali aj tretíkrát a ukázali im, 
aký je to pocit, keď vám v strede vystúpenia odíde 
polovica hľadiska. Mala to byť nejaká súčasť 
sebavýchovy? Možno prípravy na ťažký život herca? 
Alebo trest  za to, že sa pri vstupe do ZUŠ 
neprezúvajú? Zostáva mi iba ticho dúfať, že im to 
neurobili kvôli tomu jednému euru, ktoré sme si za to 
zaplatili. Oželela by som ho. Aj tridsať ráz. 

Moderátorka to na konci celé zaklincovala tým, že sa 
na nás rozkričala, akí sme netolerantní a nech si to 
skúsime, aké je to ťažké. Nikto nevraví, že to ťažké nie 
je,  vážne, ale od tých talentovaných detí, sme čakali 
naozaj viac. 

 

mi bolo 
dokonca úzko 
a cítila som sa 
trápne aj za 
nich. Naozaj 
nepochopím, 
prečo ich 
usporiadatelia 
nestiahli 
a netvárili sa, 
že mali pre 
divákov 
pripravené iba 
dva vstupy. 
Nepochopím, 

 

text-žabčo- foto-roumy- 



 

  

 

Vybraní žiaci nášho gymnázia sa 23. marca 
zúčastnili na exkurzii do Bratislavy. Vďaka 
našej snahe a účasti na mimoškolských 
aktivitách sme mohli byť pri tom... Na 
skutočnom rokovaní a zasadnutí 
parlamentu. A na vlastné oči sme videli, 
ako to tam chodí... 

Na začiatku bola skvelá organizácia... hneď ako sme 
vystúpili z autobusu, čakal na nás človek, ktorý nám 
porozprával zaujímavosti o Hodžovej sieni a o sérii 
nádherných malieb namaľovaných na dreve. 
Následne sme sa presunuli na tretie poschodie, kde 
nás sprievodca uviedol do rokovacej siene so 
slovami : „Poprosil by som vás, aby ste nehádzali 
vajíčka po poslanoch!“ Zasmiali sme sa a uvedomili 
si, že sme si žiadne so sebou nedoniesli. 

Mnohí z nás s očakávaním hľadeli po miestnosti 
a očami hľadali tých svojich (Počiatek, kde je 
Počiatek? Dúfam, že ho tu dnes uvidím. Bože, 
prosíííím.). No to, čo sme uvideli, bola len 
poloprázdna rokovacia sieň (a aj to je hyperbola). 
Oproti nám sedel predseda parlamentu, ktorý mal 
v ten deň doslova úlohu uvádzača. „Pani poslankyňa 
nám teraz povie... pán poslanec, nech sa páči.“ 
V kritických situáciách dokonca vystupoval v role 
učiteľky v materskej škôlke, keď dámy poprosil, aby 
„nediskutili“ a všetkých v miestnosti vyzval, aby sa 
utíšili a vydržali tie dve minúty do prestávky. 
Nepreháňam, keď poviem, že deti v škôlke sú oveľa 
disciplinovanejšie ako naši „vážení zákonodarcovia“. 
Jeden druhého nepočúvali, svoju ignoráciu dávali 
okato najavo, prichádzali a odchádzali, ako sa im 
chcelo... FB fičal v plnom prúde. A potom prišla 

 

vytúžená prestávka... Keď uplynula, rokovacia sieň sa 
začala napĺňať. Na to sme všetci čakali (Ale toho 
Počiatka stále nevidím!). V radoch poslancov sme 
zazreli i také osobnosti, ako Béla Bugár, Matovič, 
Krajcer, Belousovová, Tomanová, Vášaryová a mnohých 
ďalších. Hlasovanie prebehlo veľmi komicky. 
Gestikulácia poslancov bola jasná aj pre nevidomých. 
Výsledok? Všetky návrhy podané opozíciou 
(ne)prekvapivo boli neschválené, zatiaľ čo návrhy 
koalície prešli. Kto by to bol povedal?! 

Ku koncu sme pristúpili k okraju balkóna, aby sme 
dovideli na všetky osoby. A aká radosť to bola, keď 
priamo pod nami sedeli poslanci Slota, Fico a, áno, 
dočkala som sa, aj Počiatek. Pre mnohé dievčatá 
v našej skupine najkrajšia vec na celej exkurzii. 

Z parlamentu sme odchádzali s otázkou, či neexistuje 
zákon, ktorý by našich pánov poslancov udržal počas 
rokovania v sále. No neexistuje. Prečo? Lebo by si ho 
museli sami navrhnúť a odsúhlasiť... a keby aj niekto 
taký návrh podal, bol by dobrý akurát tak na to, aby 
zjednotil hlasovanie koalície aj opozície... 

 

foto + text -nika koki- 



 

  

 

len mierneho pásma a ja mám vážne podozrenie, 
že to už vďaka globálnemu otepľovaniu Slovensko 
nezahŕňa. V lete nám je predsa neskutočne teplo, 
neraz aj tak nedodržiavame pitný režim, bolí nás 
hlava a chceme len čo najskôr zaliezť do tieňa 
s fľaškou chladenej minerálky. Nič sa nám nechce 
a všetky túžby sústredíme len na večer, kedy to 
prekliate slnko konečne zájde a my budeme môcť 
vyraziť do ulíc. A na druhý deň nie a nie sa postaviť 
z postele... Čo sa jesene týka – počasie je stále 
daždivejšie, chladnejšie, dni sú kratšie a okrem 
dočasných farebných listov sa zo sveta vytrácajú 
všetky farby. A ako na just – začína škola. A teda 
ďalšie stresujúce okolnosti ruka v ruke s únavou 
organizmu (fakt, to mám zo psychológie).  Ani 
nevieme ako a jeseň je zrazu preč a my sa budíme 
do zimného rána. Biela perinka tam vonku je síce 
neskutočne  krásna, ale chlad nás ženie do iných, tu 
vnútri. 

Spať či nespať?  
Takú otázku síce Hamlet neriešil a my v konečnom 
dôsledku tiež nebudeme, ale neprekonateľná 
únava, malátnosť či celkový úbytok fyzických síl sú 
vraj príznaky jarnej únavy.  Vraj? Nuž, áno, ja si 
totiž myslím, že žiadna jarná únava neexistuje . 

Keď sa vám mám priznať, poznám a praktizujem 
neskutočne veľa druhov únavy – predpracovná 
únava, popracovná únava, únava zo stresu, 
spoločenská únava, protestná únava, povíkendová 
únava... A vy? Koľkokrát ste mame, tatkovi alebo 
hocikomu inému ( kompetentnému) povedali, že 
ste jednoducho priveľmi unavení, aby ste išli 
okopávať zemiaky? Neviem ako u vás, ale u nás je 
to celkom bežný stav. A preto sa tak nenápadne 
pýtam – v čom, dofrasa, je na jar rozdiel?  Pretože 
z môjho skromného biologického a logického 
(ktoré očividne nepoznám, ako pravidelne 
dokazujem na matike) uhla pohľadu by únava 
mohla byť hocaká, len nie jarná. Aspoň nie za 
súčasných klimatických podmienok, pretože, ak 
náhodou neviete, takzvaná jarná únava je výsosťou  



 

  

 

Človek sa potom ani 
nečuduje, koľko je  
septembrových detí .  A na 
dôvažok spí aj celá príroda, 
prečo sa teda nehovorí 
o zimnej únave?  Keď sa teraz 
zamyslím nad jarou – 
nenapadá mi veľa takýchto 
únavných negatív. Áno, taký 
apríl dá celkom zabrať, ale 
nezdá sa vám, že aj ten už nie 
je taký pobláznený, ako bol?   
A navyše, všetko sa zelená, 
vtáčiky štebocú a bohvie čo 
všetko ešte, len tie maminy 
chcú stále upratovať. A my 
sme zrazu tak nádherne 
unavení . Tak čo, je to 
skutočne jarná únava, alebo 
len lenivosť? 

Je mnoho ciest, ako sa 
človeku dostane do 
ruky, prípadne do 
oboch, kniha. Nie je 
dôležité stopovať, ako 
sa k duševnej potrave 
hladný ľudský mozog 
dostane, dôležité je 
vedieť, že : “Si to, čo 
ješ.” I najedla som sa.  
 
 

bohémom, umelcom, filozofom, podivínom... 
Snaží sa pochopiť ich podivné potreby, ich zvrhlé 
a detinské chápanie. S láskou spomína na 
príhody, ktoré spolu zažili. Samotné príhody 
tvoria chrbtovú kosť knihy, cez ktorú sa tiahne 
miecha knihy - nežný barbar Vladimír, umelec, 
grafik a filozof “od prirodzenia”. 
Nie je ľahké čítať túto knihu, pretože nie je ľahké 
pochopiť Vladimíra. A aj keď sa mu pod kožu 
nedá dostať, on sám sa pred vami veľmi rád 
vyzlečie. Jeho detinskosť vám pomôže pochopiť 
svet, jeho krásu a zmysel, pretože ho životom 
nasleduje obyčajné zázračno a jeho zamurované 
dvere sú dverami do nekonečna.  
 

text + foto -viki- 

Nežný barbar, názov o knihe hovorí veľa, je to 
barbarstvo, ale nežné. Je to zvrhlosť o bohémoch, 
bohéma o zvrhlíkoch, dielo Bohumila Hrabala, a ten z 
vás, kto niečo od Hrabala čítal, spozná jeho “rukopis”. 
Cez túto 120 - stránkovú malú knižku sa čitateľ 
prostredníctvom očí autora snaží dostať pod kožu 
 
 

text-sona klimcova- foto-zdroj: internet- 



 

  

 

Mala som to šťastie, že moji rodičia ma už ako malé 
dieťa vodili do lesa na prechádzky. Pamätám si, ako 
som hľadala Martinka Klingáčika v dutých kmeňoch 
stromov, ako som kráčala čo najtichšie, aby som 
nevyplašila srnky. Pamätám aj to, ako som si mýlila 
slová senník a semenník. A aj keď som bola ešte 
príliš malá na to, aby som chápala, ako sa vytvára 
kyslík a čo sú to emisie, vedela som, že les je dobrý 
a pekný a nechápala som, prečo po ňom niekde 
zostali len odrezané kmene. Nepáčil sa mi pohľad 
na rúbaniská a na stromy ležiace popri chodníku, 
čakajúce na odvoz. 
Teraz už viem, že les nie sú len stromy. Sú to kvety, 
tráva, mach, srnka, veverička a aj tie nechutné 
chrobáky, čo keď vám vlezú do ucha, tak 
ohluchnete, ako mi vravieval dedko. 
Les je proste jeden celok, tvorený z nekonečne veľa 
častí. Všetky časti do seba zapadajú, navzájom sa 
ovplyvňujú, žijú v symbióze a patria k sebe ako 
Mach a Šebestová, Onur a Šeherezáda, Judínyová 
a hlboký výstrih. Keď príde víchrica a vyvráti nejaký 
strom, ten sa stane potravou, úkrytom a neskôr aj 
hnojivom. Les sa z toho rýchlo spamätá a za pár 
rokov na jeho mieste vyrastie nový život.  
Keď však príde človek, vyzerá to inak. Celý pás lesa 
je vyťažený, konáre a kríky, ktoré stáli v ceste, sú 
nahádzané na kopách a tam, kde bol predtým lesný 
chodník, je teraz niečo, čo vyzerá ako cesta 1. triedy 
čakajúca na zabetónovanie. Jasné, nie som až taká 
blbá, aby som si neuvedomovala, že ťažiť sa musí, 
že nábytok nepochádza z Narnie a že aj knihy 
a papier treba z niečoho vyrobiť. A viem aj to, že to 
niečo je drevo, stromy. Toto všetko si uvedomujem, 
stále mi tu však niečo nesedí. To je naozaj nutné,  

aby sa ťažilo hlava-nehlava, rad za radom, krížom- 
krážom? Je naozaj nutné pri ťažbe stromov zničiť 
všetko, udupať pôdu, znečistiť vodu a nechať za 
sebou len holý svah bez života? Je naozaj nutné, aby 
tí robotníci, čo celé dni ničia les, vyhadzovali 
odpadky na zem a nechávali za sebou fľaše od piva? 
Hlúpe otázky. Aspoň pre mňa. Sú však ľudia, ktorí 
namiesto lesa vidia peniaze alebo smetisko, alebo 
miesto, kde sa dá dobre opiť.  
Keby sme sa lesov a hôr opýtali, ako sa majú, mlčali 
by a mysleli by si svoje. 
 

text -Ypsilon- foto-simona bagova 



 

  

 

Ale jedným uchom dnu, druhým von. Dokonalým 
príkladom tohoto prístupu je Madagaskar, takzvaný 
červený ostrov. Odlesňovanie tu prebieha dlhodobo, 
jeho vplyvom sa pôvodný tropický les akosi 
schizofrenicky rozdvojil na južný a severný les, medzi 
nimi je holý pás zeme, neúrodný, pustý. Jedna veľká 
jazva. 

Odlesňovanie aj na tomto ostrove má mnoho 
objektívnych príčin, ako sú potreba paliva, 
urbanizácia, potreba nových poľnohospodárskch 
plôch, pastvín a polí atď. Aj keď úrodnosť takýchto 
pôd je minimálna a bohužiaľ krátkodobá. Storočný les 
sa zdevastuje na to, aby na ňom mohli obyvatelia 
maximálne tak tri roky pestovať ryžu. Potom už na 
nej takmer tam nič nerastie. Živiny sú vyčerpané. 

 
Aj vďaka pomoci zvonku sa našťastie na 
Madagaskare rozbehol projekt, ktorý 
má opätovne zalesniť holé plochy a tak 
spojiť južný a severný les do jedného 
celku. Pomoc zvonku je dôležitá, ale 
keby samotní obyvatelia neboli 
iniciatívni, nič také by nebolo možné. A 
tento projekt zároveň poskytuje 
obyvateľom prácu. Zbierajú v pralese 
liečivé rastliny, ktoré potom predávajú 
kozmetickým a farmaceutickým 
firmám. Za získané peniaze zakladajú 
nové lesné škôlky, a tak sa starajú o 
trvalo udržateľný rozvoj lesa. A ono to 
naozaj funguje. 

 

 

 

1. pohlcujú oxid uhličitý, prach a iné škodliviny, 
2. produkujú kyslík, (dažďové pralesy produkujú tretinu 

kyslíka na celej Zemi), 
3. regulujú odtok vody z územia, vyparovanie vody z územia, 
4. tropické dažďové lesy regulujú podnebie, 
5. majú pôdoochrannú funkciu, 
6. produkujú drevnú biomasu, plody, huby, bylinky (1 ha 

lesa vyprodukuje 8 ton dreva, 1 tonu plodov ročne), 
7. tlmia hluk, 
8. vytvárajú domov rôznym druhom živočíchov. 

 

Na základnej škole už malé deti učia, že stromy 
robia kyslík, ktorý všetky živé tvory potom dýchajú. 
Už na základnej škole nám vtĺkajú do hlavy, že 
pralesy sú pľúca Zeme (1 ha ihličnatého lesa 
vyprodukuje 30 ton kyslíka ročne, 1 ha  listnatého 
lesa 15 ton kyslíka ročne), že lesy čistia vzduch, 
poskytujú útočisko a domov množstvu živých 
tvorov. A predsa človek akoby si nevedel spočítať 
dva a dva. Alebo že by vedel? Dve uši plus dva prsty 
rovná sa ticho? Zaujímavá filozofia, avšak nie 
dlhodobo udržateľná. 
Možno si niektorí z nás dostatočne neuvedomujú 
globálny význam lesov. Tak. 

Aby sme to mali učebnicové: lesné ekosystémy 

plnia konkrétne tieto funkcie: 

  



 

  

 

Hviezdoslavov Kubín, regionálne a okresné kolo: 
- 3. miesto v 4. kategórii v poézii - Patrícia Bridová, 
3.B, postup do krajského kola 
- 4. miesto v 4. kategórii v próze - Róbert Diko, 4.C 
- 1. miesto v 2. kategórii v poézii - Oto Kristian, 
príma, postup do krajského kola (čestné uznanie) 
- 1. miesto v 3. kategórii v poézii - Simona Šebeňová, 
tercia, postup do krajského kola 
- 3. miesto v 2. kategórii v próze – Petronela 
Hrabošová, príma 
Fyzikálna olympiáda, krajské kolo: 
- 5. miesto- Zuzana Šinská, oktáva, postup do 
celoštátneho kola 
 

 

pretože lesy priťahujú vodu a zadržiavajú ju v 
krajine. Nie je les - nie je voda.  
Erózia pôdy a jej odplavovanie do mora je tiež 
jedným z nemalého množstva dôsledkov holenia 
Zeme. A Madagaskar hviezdi aj v tejto oblasti. 
Jazva holej plochy na jeho tvári krváca. 
Neprítomnosť trvalého porastu zapríčiňuje vznik 
obrovských dier v zemi, ktoré vznikajú 
odplavovaním pôdy dažďami. Pôda Madagaskaru 
je červená, železitá, a keď sa zlieva do riek, vyzerá 
ako krv, krv samotného ostrova. 
Ochrana lesov je jeden z najdôležitejších faktorov 
ochrany Zeme.  
Všetky krajiny by v tejto veci mali prijať adekvátne 
opatrenia, teda nie mali by, MUSIA. Prevencia už 
nie je možnosťou, ale nutnosťou. Lesné 
ekosystémy sú jedným z najpevnejšie stojacich 
políčok v ekologickom domine. A my sa ho 
snažíme silou - mocou podkopať, rozviklať, zhodiť.  
Aké to bude mať následky, je, myslím, viac než 
jasné. Všetky cesty vedú do Ríma a niektoré aj do 
riti. Otázka znie: prečo človek rozumný vždy radšej 
kráča po tých druhých? 
 

SÚŤAŽILI SME 

text-soňa klimčová- foto- zdroj: internet- 

Štúrovo pero, celoštátna súťaž školských časopisov 
a novinárskych príspevkov: 
- medzi 14 najlepších stredoškolských novinárov zo 
Slovenska sa  svojimi príspevkami zaradili: 
- 1. miesto: Soňa Klimčová, septima 
- 3. miesto: Ria Gehrerová, 3.B 
- 3. miesto: Nikola Kokiová, 4.C 
- cena a diplom: Ivana Balgová, 2.C 
- cena a diplom: Maroš Ondrejka, 4. C 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, celoštátne 
kolo: 
- 2. miesto v B kategórii - Erika Hanková, 1.C 
 

Čo mne osobne nejde do hlavy, je výrub dreva na 
predaj do zahraničia. Respektíve to, že až 40% z 
celkového exportu pochádza z ilegálneho výrubu a 
vďaka korupcii sú úrady slepé, hluché a nemé. 
Chodníky a skryté prístupy do lesa, vytvorené na 
ilegálnu ťažbu, by bolo ale úplne trápne nevyužiť na 
pytliačenie. Úbytkom drevnej vegetácie zanikajú aj 
prirodzené domovy tropických zvierat, čo vedie k ich 
úhynu, stráca sa pôvodná flóra aj fauna. BIODIVERZITA 

v keli.  
Každý rok sa vyrúbe 120 tisíc kilometrov štvorcových 
tropického, vždy zeleného lesa, čo je približne rozloha 
Anglicka, a ďalších 10 tisíc sa zničí aspoň čiastočne. 
Odlesňovanie vedie v konečnom dôsledku opäť a zas 
len ku globálnemu otepľovaniu či rozširovaniu púští, 



 

 

  

 

 

Áno, presne o ňom chcem písať. O mužovi 
s hnedými a občas blonďavými vlasmi, s jemnými  
mimickými vráskami okolo očí  a s mozoľmi na 
rukách od dirigentských paličiek. O milovníkovi 
japonskej kultúry a počítačových hier. Je to on, 
úžasný poľský skladateľ Piotr Rubik. 
Piotr prišiel na svet tretieho septembra 1968 vo 
Varšave. Vyrastal v inej rodine ako fenomenálny 
maďarský vynálezca Rubikovej kocky, hoci 
prívlastok fenomenálny mu pokojne môže patriť. 
Detstvo prežíval so starými rodičmi, milovaný 
starý otec ho láskavou rukou priviedol k hudbe. 
V šiestich rokoch začal hrať na violončele. Okrem 
neho zvládol za nedlhú dobu aj piano a klávesy. 
Keď malý Piotr vyrástol, vyštudoval 
konzervatórium. Vedel, že sa chce venovať hudbe.  

 

V čase, keď skladal hudbu pre galavečer poľskej miss, 
zamiloval sa do láskavej, o dvadsať rokov mladšej 
svetlovlasej dievčiny, ktorá sa napokon stala vicemiss. 
Venoval jej Žalm pre teba, jednu z najkrajších 
skladieb, a odvtedy, už ako jeho žena, vystupuje 
v jeho klipoch a každá pieseň je poznamenaná 
Piotrovou láskou k nej. Po svadbe ich matka tradične 
privítala chlebom a soľou, ako je v poľských 
katolíckych rodinách zvykom. Je silne veriaci a svoje 
skladby používa na rozhovor s Bohom, mnohé z nich 
boli venované Jánovi Pavlovi II.. S Agátou majú 
nádhernú dcérku, ktorá rada brnká po klávesoch 
a robí tým ockovi veľkú radosť. Jeho hudba je známa 
nielen v Poľsku, ale aj ďaleko za hranicami. Spev 
jednotlivcov podfarbený spevom orchestra je 
jedinečným zážitkom. Tvorba Piotra Rubika je klasická, 

 
jemne prepletená modernými 
prvkami. Pri jeho piesňach 
nabehnú človeku na chrbte 
zimomriavky, srdce mu chytí láska 
(lebo práve tá je najčastejšou 
témou jeho piesní), pri jeho 
piesňach sa dá zabudnúť na 
problémy a dá sa pri nich snívať 
ako pri nijakých iných. Poľsko má 
výnimočného skladateľa, 
violončelistu, pianistu a dirigenta, 
ktorý hrdo drží nad hlavou svoju 
paličku. 

 

SÚŤAŽILI SME 

Geografická olympiáda, krajské kolo: 
- 2. miesto v Z kategórii - Zuzana Šinská, 
 oktáva, postup do celoštátneho kola 
- 3. miesto v A kategórii - Zuzana Šinská, 
oktáva 
- 3. miesto v C kategórii - Roman Jurík, 2.C 
 

Európa v škole, medzinárodná súťaž v literárnej tvorbe 
-najvyššie ocenenie a pobyt v medzinárodnom mládežníckom 
tábore: 
 Soňa Klimčová, septima 
Náboj – matematická súťaž družstiev, celoslovenské kolo: 
- 11. miesto (zo 41družstiev) obsadilo družstvo: Michal Korbela, 
kvinta, Filip Pokrývka, 1.C, Jozef Krcho, 2.A, René Petrík, 2.B, 
Peter Matečka, 2.C 
 

text-simona bagová- foto -zdroj internet- 



 

  

 

A ako správne poznamenala jedna babička: „Veď 
nikdy nemôžem vedieť, či sa to nebude týkať aj 
mňa.“ Nuž, áno. V dnešnej dobe už má 
skúsenosť s týmto ochorením snáď každá rodina. 
A možno práve preto sme k tejto problematike 
viac empatickí. A čo sa týka tých niekoľkých 
jedincov, čo nás prehliadali a tvárili sa, akoby 
sme im kradli peňaženku... Každá spoločnosť má 
svoje „čierne ovce“, ak to tak smiem povedať. 
Napriek tomu sa nášmu gymnáziu podarilo 
vyzbierať 3 801,99 eur a všetci veríme, že sa tie 
peniaze dostanú tam, kam majú, pretože bez 
toho by to nemalo význam. 

 

Tento rok -15.apríla- sme boli svedkami, a za 
seba a niektorých ďalších študentov môžem 
povedať, že aj súčasťou, už jej pätnásteho 
ročníka. A ak sa oproti tomu prvému niečo 
zmenilo, tak určite sú to ľudia. Slováci sú 
snáď od prírody podozrievaví a skeptickí voči 
hocakým zbierkam. No myslím, že práve táto 
je jedna z tých šťastných, a že ľudia, keď 
stretnú dobrovoľníkov,  automaticky a bez 
zbytočných otázok prispejú, často aj vyššou 
sumou, ako by sme v dobe krízy očakávali. 
Priznám sa, že možno práve toto poznanie, 
že napriek všetkému, čo sa o dnešných 
ľuďoch hovorí, sa stále nájde veľa ochotných 
pomôcť, ma veľmi prekvapilo a zároveň 
potešilo. 

Narcis už dávno nie je len 
symbolom narcizmu - ako sa 
nám snažil nahovoriť istý pán - 
ale aj znakom boja proti 
rakovine. A tak sa vždy na 
začiatku jari, práve keď narcisy 
kvitnú,  organizuje verejná 
zbierka na pomoc onkologickým 
pacientom. 

text + foto -viki- 



 

 

  

 

 

Keď som si v schránke našla pozvánku, ešte som 
nevedela, aká cesta ma to čaká. Sekera na 
bánovskej železničnej stanici, meškajúci autobus, 
cesta v kupé so samými mužmi (jeden mal 
rozopnutý zips na nohaviciach!), mŕtve vtáky na 
stanici v Poprade... no, jedna báseň. A akoby toho 
nebolo dosť, práve pod Tatrami sa v osobnom 
vlaku začalo stmievať a všade, kam som sa pozrela, 
štrngalo staré železo. Malé deti s čiernymi 
mihalnicami mali na chrbte dotrhané ruksaky 
naplnené kovovými súčiastkami a ukazovali mi 
stredný prst. 

 

Ľubovňa ma privítala ukrutným vetrom. Dokonca 
som pri chôdzi so zemou nezvierala ani deväťdesiat 
stupňov. Aspoňže som k mestskému úradu rýchlo 
potrafila. Nasledovalo štandardné uvítanie 
zúčastnených, speváčka zaspievala pár piesní, 
z ktorých mi behal mráz po chrbte, odovzdali sa 
ceny... a potom začali nosiť na stôl. Mňa najviac 
oslovila sympatická cesnaková nátierka a domáce 
vanilkové rožky. 

Tí, ktorí hneď po vyhodnotení nebežali na vlak 
alebo autobus, dozvedeli sa čo-to aj o celkom novej 
knihe jedného z porotcov Petra Karpinského – 
Nanebonevzatie (fakt dobrá!). Nakoniec nám pri 
rozboroch porotcovia trocha ponadávali (rozumej, 
posunuli nás dopredu) a začali sme sa rozliezať 
domov. Ja som si ešte nakradla trocha koláčov, aby 
som doma nemusela vypekať, a hor sa do tej 
krásnej zimy, na cestu plnú nečakaných prekvapení 
a ufrflaných spolucestujúcich! 

 

Dostať sa na druhý koniec Slovenska, do 
Starej Ľubovne, nie je také jednoduché, ako 
by sa na prvý pohľad zdalo. Cesta tam a späť 
mi trvala dokopy trinásť hodín! 

Nič nie je krajšie, ako vydať sa v prvý teplý marcový 
víkend na jedno z najchladnejších miest Slovenska. 
V sobotu 12. marca sa na Mestskom úrade v Starej 
Ľubovni konalo vyhodnotenie súťaže Poetická 
Ľubovňa, do ktorej sa zapojilo viac ako deväťdesiat 
začínajúcich spisovateľov z celého Slovenska. 
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Každý človek, ktorý sa rozhodol študovať na 
bánovskom gymnáziu, musí mať v sebe kúsok 
blázna. Obzvlášť ako blázni sa cítime pred dňom v 
škole, kedy náš čaká šesť predmetov a z každého 
 buď skúšanie, alebo krátka „päťminutovečka“ 
(ktorá netrvá 5 minút ), čiže v priemere 5-krát do 
týždňa. Na prvého apríla v piatok  sme sa všetci 
zbláznili trochu viac a usporiadali akciu 
 „Deň červeného oblečenia“. Na chodbách, v 
triedach a  v okolí školy sa to hemžilo červenou 
farbou. Gymnázium je tak trochu ústav, musíte 
uznať, aj bez všetkých žiakov oblečených  v 
červenom. Samozrejme, do červenej sme sa 
neobliekli len tak zadarmo. Sľúbenou odmenou bol 
deň bez skúšania a  písomiek, len škoda, že sa sem 
nezaradilo aj preberanie nového učiva. Deň pred 
 prvým aprílom  každý gymnazista   prehľadal 
všetky skrine doma a u susedov a ak nenašiel nič 
červené ( spodná bielizeň a ponožky sa nerátali ), 
hor sa do mesta ! Stavím sa, že v  bánovských 
obchodoch neostal ani jeden červený kus 
oblečenia, pretože naši študenti všetko vykúpili. 
Komu by bolo ľúto obetovať pár eur za červenú vec, 
keď ho to vykúpi od štvrtkového popoludnia  
stráveného nad knihami? Veruže  nikomu.  Červená 
farba je farba energie, vášne, má povzbudzujúce 
účinky, je plná života .... No mňa po dni v obklopení 
červených tričiek boleli oči a motala sa mi hlava.  
 
 

A čože by to bol za 1. apríl bez žartíkov? Naši primáni 
do svojho žartíka aj zainvestovali a vyplatilo sa. 
 Decká kúpili „prdiaci“ vankúš a položili ho milým 
pani učiteľkám na stoličku rovno pod zadok . A 
veruže si pár učiteľov aj nahlas zaprdelo. Nachytala 
sa  p. profesorka Hlbočanová  .  Na čo tí malí 
neprídu?   Terciáni sa zas  naskladali do skrine v 
triede, kde potichu s minimálnym prísunom kyslíka 
vyčkávali počas vyučovacích hodín. Samozrejme, nie 
celá trieda, tak veľké skrine na gymnáziu ani 
nemáme,  len tí najväčší ulievači :P. Po druhej 
vyučovacej hodine ste mohli uvidieť po škole 
rozvešané papiere so šípkami.  Akože prikázaný 
smer. Túto blbinu mala na starosti moja 1.C. V triede 
sme ako správni milovníci ruského jazyka nechali na 
tabuli odkaz s nápisom „únos“ pre našu p. 
profesorku Slávku Hrebíčkovú.  Všetci sme sa 
poschovávali na toalety a z dverí pozorovali, ako 
triedna  prehľadáva skrine na chodbách, nazerá do 
cudzích tried a hľadá nás. Možno to nebolo vtipné, 
ale aspoň sme „zabili“ 10 minút z hodiny. 
Navrhujem, aby sa budúci prvý apríl niesol v 
znamení skúšania , ale len za jednotky. Kto súhlasí ? 
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prítomnosť usvedčiť, ale vedenie školy muselo všetky 
stopy zahladiť, pretože sa báli výtržníckych fanyniek. 

Posledná vec, ktorá stojí za to, je zbierka starých 
tabiel, z ktorých niektoré ešte pamätajú našich 
rodičov. Dokonca aj ja som tam našla maminu hlavu 
s obrovskou trvalou a rovnako špicatým nosom ako 
mám ja. Na fotkách sme sa fajn bavili, a tak sa v 
budúcnosti môžete tešiť  aj na „retro fotoreportáž“ :) 

Vyzerá ako brána do obyčajnej garáže a ešte 
prednedávnom bolo na nej sprejom namaľované 
červené srdce aj s venovaním. Vchod je zamknutý nie 
preto, že by tam bolo niečo vzácne (iba ak drevo 
jedného z profesorov), ale hlavne kvôli tulákom. Keď 
som vošla do prvej miestnosti, zarazilo ma veľké teplo. 
Najprv som si myslela, že to bude tou železnou bránou 
a prudkým slnkom, potom sme našli pár radiátorov, 
ktoré boli síce staré a vyzerali ako skrutky vo veľkosti 
priemerného torpéda, ale dokázali (zbytočne) prekúriť 
celú pivnicu. No čo škola neurobí pre študentov, aby 
ich odspodu neoziabalo... 
Ako v pravej zabudnutej filmovej pivnici aj tu bolo veľa 
pavučín, harabúrd a nábytku. Medzi rozbitými 
sekretármi sa však dali nájsť aj staré plagáty z Truck 
shows, ktorých súčasťou boli aj prestížne súťaže o  miss 
mokré tričko. Hoci, čakala som aspoň jeden kalendár 
s holými ženami (možno to bude zvykom zo základnej 
školy). Žiadna svätyňa Marilyn Monroe ani škrabance 
v stenách od mučenia študentov. Zaujímavé boli iba 
schody, ktoré končili v stene. Možno kedysi viedli do 
Tajomnej komnaty... Jedno je však isté. Pivnica si už 
svoju slávu v minulosti odžila. Bolo to v čase prvých 
rockových kapiel, kedy tu začal nacvičovať aj vtedajší 
mladý študent gymnázia Paľo Drapák. Ten sem chodil 
aj s kapelou Prievan hrávať veľmi často. Pátrali sme 
aspoň po jedinej veci, ktorá by mohla ich bývalú  

Ak si myslíte, že jediná pivnica, ktorá sa na 
škole nachádza, je tá vedľa bufetu, ste na 
veľkom omyle. Kto si na vnútornom dvore 
(vedľa betónového ihriska) niekedy všimol 
tmavú, zákerne vyzerajúcu dieru, do ktorej 
vedie pár schodov, nie je od odhalenia 
druhého vstupu do podzemia tak ďaleko. 
Ten správny a bezpečný vchod dnu však 
vedie z úplne opačného konca – od cesty. 
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Chcela by som vedieť, čí to bol nápad, sfilmovať 
knihu. Kto sa rozhodol preniesť príbeh na plátno 
a zničiť tak atmosféru knihy a zámer autora 
vyvolať v čitateľovi nejaký pocit, dojem. Kto sa 
rozhodol prepísať monológy na dialógy, kto 
rozhodol o tom, ktoré časti knihy vyškrtne a čo 
do nej, naopak, pridá. Kto zamenil knihu za DVD. 

Chcela by som vedieť, koľkí z vás by si prečítali 
knižnú verziu Counter Strike namiesto toho, aby 
ste si mohli zabúchať do klávesnice a odpáliť pár 
hláv. Možno sa mýlim, ale zrejme nikto. Každého 
proste napĺňa niečo iné. Niekoho hudba, niekoho 
country strike, niekoho športovanie. Mňa 
napríklad napĺňa nešportovanie a čítanie kníh. 

Musím končiť, začína Šeherezáda.... 

 

Premýšľala som, prečo ľudia vlastne čítajú knihy. 
Nemyslím si, že to robia preto, aby si zväčšili slovnú 
zásobu a rozvíjali fantáziu, ako sa nás snažia 
presvedčiť učitelia. Keď mi niekto povie, že ho 
fascinuje možnosť predstaviť si vo svojej hlave 
autorove nápady, musím sa len pousmiať. Opisy 
viktoriánskeho domu na skalnatom kopci pri brehu 
mora so zeleným latkovým plotom a so záhonom 
divokých červených ruží na príjazdovej ceste 
automaticky preskakujem. To, čo mňa láka na čítaní 
kníh, je príbeh. Príbeh, ktorý autor rozpráva, 
niekedy veselý, niekedy smutný, niekedy nemastný- 
-neslaný, ale väčšinou  pútavý, plný drobných 
detailov, ktoré sú občas dôležitejšie ako samotný 
dej. Chcem vedieť, ako sa to skončí a či aj na konci 
príbehu budú tie ruže rovnako červené. 

Chcela by som vedieť, čí to bol nápad, porovnávať 
knihy a film. Kto rozpútal diskusie na celom svete, 
kto prinútil ľudí premýšľať  nad absurdnou otázkou . 
Pritom odpoveď je jednoduchá. Knihy a film sa 
nedajú porovnávať, tak isto ako sa ja nemôžem 
porovnávať s Pamelou Anderson. Kniha a film sú tak 
veľmi odlišné, že ten, kto sa nemá čo učiť, môže 
premýšľať, či existuje vôbec niečo, čo ich spája. 

 

Je veľa druhov umenia. Výtvarné, 
sochárske, hudobné, divadelné, slovesné, 
umenie vyhnúť sa písomke a umenie opiť sa 
z jedného poldeci. Každé je niečím 
výnimočné a každé má svojich priaznivcov, 
ale keďže si niekto vymyslel, že marec je 
venovaný knihám, musím písať o nich. 
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Štátna suverenita sa vymedzuje ako 
nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, 
či už vo vnútri štátu, alebo mimo jeho hraníc. 
V medzinárodných vzťahoch ju teda chápeme ako 
politický a právny výraz nezávislosti štátu. No 
považujem za potrebné položiť si otázku: je to na 
Slovensku naozaj tak? 

V dňoch 16.-17.5.2003 sa na Slovensku 
konalo referendum o vstupe Slovenska do 
Európskej únie. Toto referendum bolo úspešné. 
Čísla hovoria za všetko- skoro 90% zúčastnených 
voličov odhlasovalo vstup do tohto spoločenstva. 
O necelý rok neskôr, 1.5.2004, sa naša republika 
stala členským štátom Európskej únie. 

Ubehlo sedem rokov a mnoho ľudí si kladie 
otázku, či to bol správny krok. Naše hospodárstvo, 
priemysel i politika sa museli podriadiť Európskej 
únii. Toto spoločenstvo nám čochvíľa začne 
diktovať i to, koľkokrát za minútu sa máme 
nadýchnuť. Stále hovoríme o nezávislosti? 
Slovensko je malá krajina, s Francúzskom či 
Nemeckom sa nemôžeme porovnávať. No kde je 
sociálna spravodlivosť, keď toto malé(zadĺžené) 
Slovensko musí Grécku poskytnúť pôžičku, keď by 
ju samo potrebovalo? A keď odmietneme, rozpráva 
o tom celá Európa, navyše s ostrou kritikou 
a vyhrážkami Veď vy raz budete potrebovať pomoc! 

 

Vraj sme nesolidárni! No kde je solidarita 
Európskej únie voči nášmu štátu? Vstup do Únie 
pohltil všetkých drobných podnikateľov 
a poľnohospodárov. Množstvo ľudí prišlo o prácu 
a nezamestnanosť rastie. Vo veľkom sa podporuje 
zahraničný obchod a zabúda sa na podporu 
domácej výroby. Prijatím eura sa ceny tovarov 
i služieb zvýšili, oveľa viac míňame a ani si to 
nestíhame uvedomovať. V najbližšej dobe začneme 
v rukách obracať každý cent. A napriek tomu 
štatistiky EÚ tvrdia, že patríme medzi krajiny 
s najrýchlejším ekonomickým rastom. Že 
o nejakých dvadsať rokov môžeme byť na úrovni 
spomínaného Francúzska. No kde budú o tých 
dvadsať rokov Francúzi? 

Netvrdím, že vstup do Únie so sebou 
priniesol iba negatíva. No rovnako si treba 
uvedomiť, že toto členstvo značne okliešťuje našu 
suverenitu. Mnoho ľudí kritizovalo Sovietsky zväz, 
pretože Rusko malo pod dohľadom všetky štáty 
a diktovalo podmienky v nich. No nerobí to isté aj 
Európska únia? 

 

 SUVERENITA ŠTÁTU 
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P.S.: Orol nám  zjari tak trocha opŕchol, príloha 
sa nám teda zredukovala iba na tri strany X) 

Práve som kráčala od neho a 
stretla som Broňu. Ešte som bola 
plná adrenalínu a zážitkov. Po 
vrúcnom objatí, pri ktorom mi, 
mimochodom, celkom zatlačilo 
prsia do hrude, som imaginárne 
pokrútila naťahovacím 
kohútikom, takým, aký majú 
skákajúce hračky, a moje ústa 
začali samy od seba rozprávať... a 
rozprávať. Sú ako samopal. 
Strieľali jedno vychvaľujúce slovo 
za druhým. A ani si 
neuvedomovali, čo všetko 
prezrádzali. 

„Bože, akurát idem od Ivana. 
No neverila by si, aký môže byť 
chlap chápavý. Ľahla som si 
polonahá na stôl a on mal také, 
také úžasné mužné ruky. Presne 
vedel, kde ma chytiť a ako ma 
dokonale uvoľniť. Bola som v 
siedmom  nebi, najprv bol jemný 

načisto zošalela...“ 
„Fakt. Dobre viem, že sa vraví, 
že je drahý, ale vybavím ti 
zľavu.“ 
„Čo prosím? Ty si za to ešte aj 
platila? Vieš čo, ja neviem, čo ti 
dnes je, ale ja odchádzam. 
Zavolaj mi, keď znormálnieš! Ja 
mám doma muža, 
nepotrebujem si za to platiť!“ 
„Ale veď aj ja. Ale ten ma len 
lenivo poobchytáva a nechá ma 
tak.“  
Nevedela som prečo, ale Broňa 
sa krok po kroku odo mňa 
vzďaľovala.  
Tak som na ňu v poslednej 
chvíli zakričala a od stien 
činžiakov sa ozval môj hlas: 
„Muž je muž, ale masér je 
masér.“ 
 

a nežne sa ma dotýkal. Potom 
pritvrdil a mňa pomaly až 
vystieralo. Veľmi charizmatický a 
milý... Pri tom všetkom sme sa 
dokonca ešte stihli aj rozprávať. 
Povedal mi všetko o svojej 
rodine, práci, o koníčkoch.  

„Čo?“ povedala nenormálne 
hlasno a tvárila sa, ako keby som 
niekoho zavraždila alebo čo.  

„No to je od neho fakt milé, že 
ti to povedal. Preboha, má aj 
deti?“ 

„Áno, spomínal mi tuším dve 
dievčatká... Ako sa len volali?... 
Netuším, zabudla som. Pri tom sa 
nedalo sústrediť. Je skvelý, fakt. 
Cítim sa o desať rokov mladšie.“ 
Broňa dnes snáď kypela iróniou: 
„No to mi je jasné.“ 

„Ty mi neveríš... Dám ti naňho 
číslo.“ 

 „Nestojím o žiadne číslo, ty si 
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Paplón som skopla z postele. 
Niekto by sa mi tu zišiel. 
Aby upratal. 
V izbe mám otrasný vzduch. 

Mamina mu hovorí vydýchaný. 
Ja plesnivý. 

Odostrela som žalúzie. Slnko 
mi skoro vypálilo polovicu izby. 
To bude nezvyk na niečo 
sterilné. Odkedy nám zdochla 
mačka, v dome už nie je nič 
sterilné. Dokonca aj varná 
kanvica po týždni odišla. Nič 
neprevárame. Začali sme piť 
ľadovú kávu. S ľadom. A penou. 

Do školy nechodím. To nie je 
pre mňa. Stále sedieť... Ja by 
som radšej ležala! Lenže tam 
nie je s kým. Jaro sa odsťahoval. 
Zmenil školu. Cez prestávku ma 
vždy ukladal na lavičku. Vraj 
teraz už je to trápne. Mám 
osemnásť. A všetko je zrazu 
trápne. Ležala som na dvore. 
Roztiahnuté ruky, roztiahnuté 
nohy. Bolo tam veľa mravcov. 
Ale mňa neštípu. Ja sa s nimi 
rozprávam. Neublížia vám, kým 
sa nezačnete brániť. Ale aj ja 
som bola začiatočník. Kedysi. 

Liezli mi po koži. Sú zvedavé. 
Svine. Zalezú všade. Ale 
neštípu. Iba štipkajú. 

Pripomínajú mi bratranca. 
Vravieval, že chce byť 
doktorom. Bola som jeho prvá 
pacientka. Pichal mi do rúk 
umelohmotné injekcie, 
poobväzoval mi celé telo, 
naprával zlomeniny. Dnes už je 
na výške. Bude gynekológ. 
Nechápem, odkiaľ to má... 

Vravia o mne, že som povoľná. 
Viem aj odkedy. Sukňu som 

 

nepoznám hodiny. Poznala som. 
Ale na ruku už sa mi hodinky 
nezmestili. Nosila som veľa 
náramkov. Kožu som mala pod 
nimi úplne bielu. Ale to nevadí. 
Peťo to mal rád. Prúžky, pásiky... 

Peťo bol učiteľ. Po tom, čo sa 
riaditeľ zasnúbil s čerstvou 
maturantkou, skočil po mne ako 
po nedostatkovom tovare. 
Jednoducho si obsadil. Ako keď 
na seba deti na zastávke kričia: 
„Obsaď mi, hej! Obsaď mi!“ 
Pred ľuďmi som ho však stále 
oslovovala, že pán profesor. 
Formalita, ktorá ho strašne 
rajcovala. Vraj mu to vždy 
pripadalo ako po prvý raz. 
Pamätal si ma ešte z prvého 
ročníka. Hovoril mi o tom. Vraj to 
bolo ako z amerického filmu. 
Vravieval: „Od prvej chvíle, čo si 
do rúk chytila kľučku, chcel som 
byť tými dverami.“ 
Keď ma vyvolával, otázky som 
vedela dopredu. Vždy som sa 
pred tabuľou začala smiať a on sa 
bál, či nám na to niekto nepríde. 
Nakoniec to vzdal. Vraj mu 
nestojím za tie problémy, ktoré 
by mohol mať. Ale neprestal mi 
na účet posielať svojich ťažko 
našetrených kamarátov. Stále má 
rád moju mikrovlnku. 

Začalo fúkať, zostalo chladno. 
Oblaky sa pohli. 

Ovce sa stratili. Asi ich ktosi 
zavraždil. Všetko je červené. 
Možno to bol zločin z vášne... 

 
 
 

vtedy mala prvý aj posledný 
raz v živote. Veď v tom si 
nemôžem ani poriadne sadnúť! 
Jeden z chalanov zbadal, že som 
naostro. Ohŕňali nosom 
a hovorili: „Fuj, to je nechutné!“ 

Dnes už by to ani jeden z nich 
nepovedal.  

Všetko sa točí okolo 
kosoštvorcov a oblúkov. Všade 
samé schémy. A v skutočnosti? 
Nevedia sa vyrovnať s tými 
oblými hranami. Ženy sa 
o chvíľu vyvracajú aj z vlastnej 
podoby. Budú mať na bruchu 
vývod hrubého čreva. To 
z drastických diét. Nemajú sa 
rady? Či čo?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikto mi ani len nezavolá. Že 

čo je so mnou a tak. Už si bezo 
mňa akosi zvykli. Alebo 
zabudli?! 

Možno. Lebo ľudia veľa 
zabúdajú. Chodia do kruhu 
a točia sa ako muchy 
v mliečniku. Ale ja nie. Ja 
chodím do štvorca. 

Dnes vôbec nie sú pekné 
oblaky. Samé ovce. Sú trápne. 
A dostatočne neuspokojivé. 

Pre mňa bol uspokojivý len 
Peter. A ja pre neho. Čas mi 
s ním letel. A ja som ho vždy 
pretiahla. Hoci, mamina mi 
potom nadávala. Že či 
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 Všetci sme raz boli malí, 
naivní a hlúpi. Nie že by som 
teraz hlúpa nebola  :D, ale už 
neverím na rozprávky. Na 
všetky tie rozprávky, ktoré nám 
tlačili do hláv. Ktoré nás klamali 
a ukazovali nám dnešný šialený 
svet  takým krásnym spôsobom. 
Babka mi vždy odhalila tieto 
klamlivé stránky, keď som bola 
u nej na prázdninách. Milovala 
som rozprávky, lebo boli také 
čarovné. V babkinej 
šperkovničke celkom na spodku 
som raz našla malú krabičku. 
Bola tiež čarovná. Taká akurát, 
presne do mojich detských rúk. 
Hrkala som ňou ako bláznivá 
a načúvala rušivým zvukom. 
Bola som nešikovné dieťa. 
Rozbila som veľa tanierov,  

rozliala veľa pohárov, a tak sa 
ani nečudujem, že škatuľka, 
ktorou som hrkala, mi spadla 
a všade navôkol sa rozkotúľali 
malé  kamienky. Boli také  
zaujímavé. Neboli  ako všetky 
tie trápne šutre, čo nám kazili 
bábovky z piesku.  V mojich 
očiach boli iné.  Neuveriteľne 
čarovné. Spomenula som si na 
Popoluškine tri oriešky a Janka 
a jeho zázračnú fazuľku.  „Určite 
budú zázračné,“ zašomrala som 
si potichu. Ukradla som si jeden 
a vložila ho do vrecka.  Bola som 
nesvoja, po prvýkrát v živote 
som si zobrala niečo bez 
dovolenia.  Chcela som  nájsť 
svojho princa na bielom koni 
a myslela som si, že kamienok 

mi v tom pomôže. Hádzala som 
ho za seba, o stenu, zovierala ho 
v pästi a želala si, aby sa zjavil, 
no nič sa nedialo. Rozplakala 
som sa. Môj prenikavý hlas bolo 
počuť AŽ DO KUCHYNE! Babka 
hneď  
prišla za mnou a spýtala sa: „Čo 
sa stalo,  drobec?“ „On 
neprišiel,“ odpovedala som 
roztraseným hlasom. 
Objasnila som babke situáciu 
a ona sa začala strašne smiať. 
Nevedela som pochopiť, prečo 
sa smeje na cudzom nešťastí, no 
potom mi povedala niečo, čo mi 
teraz príde strašne odporné. Vy, 
čo ste si mysleli, že  tento príbeh 
bude ďalšia  rozprávka so 
šťastným koncom, sklamem vás. 
Toto je príbeh šialeného sveta. 
Babka ma musela najprv 
upokojiť a vysvetliť mi, čo sú to 
žlčníkové kamene.  
 

 

-roumy- 



 



  

 


