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E d i t o r i á l

K o n t a k t y

ÚVOD

 Vec sa má takto. Priamo úmerne s rastúcim ro-
kom v kalendári údajne rastie aj úroveň debility 
nás, študentov gymnázia. (Hovoria americkí vedci 
a učitelia na obedoch, tak to asi bude pravda). Po 
novom sa k nim pridala aj moja babka, vraj už nám 
nechutí jesť ako kedysi a že to máme z tých inter-
netov. (Tento fakt vydedukovala počas obeda, kedy 
sme namiesto šiestich palaciniek zjedli na ex len 
štyri). Žiadne strachy, jedna moja známa vypraco-
vala štúdiu, kde túto problematiku detailne rozo-
brala a objavila riešenie! Nanešťastie skôr, ako sti-
hla svoj výsledok oznámiť svetu, opila sa na Strede 
a po návrate domov obliala notebook s uloženou 
prácou zvyškom vodky, čím sa naša nádej na zn-
ovuzrodenie inteligencie za pomoci vedy utopila 
v alkohole. (Is it too late now to say sorry). Pre-
to nám nezostáva nič iné, len inteligenciu oživiť 
prirodzenou cestou. Hlboko sa ospravedlňujem, 
no neprinášam vám žiaden štvorkrokový návod 
na to, ako prinavrátiť gymnazistom ich zašlú 
slávu. Neponúkam vám ani manuál k tomu, ako 
zmaturovať na samé jednotky, čím by sa naplnili 
nároky spoločnosti na naše osoby. Ale môžem vám 
dať jednu malú radu. Na Slovensku už máme dosť 
trendsetterov, umelých altruistov,  revolucionárov 
či iných „fresh free people“. My, dietky uja Jesen-
ského, by sme konečne mohli byť aj normálni ľudia.  
A hlavne: „Nemýľme si slobodu s anarchiou.”

Vec sa má takto. 
Priamo úmerne s rastúcim ro-

kom v kalendári údajne rastie aj 
úroveň debility nás, študentov 

gymnázia.



  

Bánovské jarmoky - smrť v očiach 
prvákov a primanov

-Emma Mišáková-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Dám vám jednoduchú hádanku.
Každý si tým raz prešiel a ešte aj prejde.
Každý musí spraviť to, čo sa mu povie.

Fantázií sa medze nekladú, hlavne v štvrtom 
ročníku.
Čo je to?

                 Božechráň. Imatrikulačky...
Ako spoznať prváka v piatok na jarmokoch? 

Nič obzvlášť náročné. 
Hlavné znaky: pomaľované tváre červenými rúžmi 

(srdiečka, 4.A,B,C ... bolo tam aj niečo iné, ale 
každý si to vieme asi zhruba predstaviť), kúpacie 

čapice, reflexne vesty, plášte, škrabošky a v lepšom 
prípade retro štýl. 

„Milujeme štvrtú A, B, oktávu,“ človek si išiel 
vykričať hlasivky. Presne toto všetko musel spĺňať 

každý prvák, aby splnil prvú požiadavku. 

„Každý odpor nasadený voči príkazom štvrtákov 
bude potrestaný.  Každého vzdorujúceho čaká 

trest v podobe kulinárskej pochúťky v plastovom 
poháriku.“ Mňamka...

Vskutku povzbudzujúce slová od štvrtákov hneď 
na začiatok a ja už teraz pomstychtivo dúfam, že 
polovica z nich sa na stužkovej zakopne, keď si 

pôjde po stužku.
Cez tradičný jarmok  na námestí prváci kráčali, 

skákali, vrieskali, napodobňovali kačice. 

„Schovávali si tváre pred zvedavými pohľadmi, 
mysliac si, že je to to naj(horšie), čo ich čaká. 

Nikdy sa nemýlili viac.“

 Dostávame sa až na miesto konania, mestské 
kultúrne stredisko. Po príjemnom privítaní 
nasledovalo plnenie úloh. 
 „Príma na pódium, prváci si na teraz môžu 
vydýchnuť, ale nikoho to neminie.“ 
A veruže, naozaj to nikoho neminulo, prišiel 
na psa mráz. Obliekanie zmrznutého trička, 
hľadanie gumových medvedíkov v múke, tanco-
vanie na pesničku Single Ladies v podaní cha-
lanov, rozbíjanie surových vajec hlavou, jedenie 
naslepo zmiešaných surovín je len ochutnávka 
zo všetkých strastí, ktorými sme si museli prejsť.
Pokiaľ si odmyslíme trapasy zvečnené 
v desiatkach fotkách, celý deň  dopadol nad 
očakávanie dobre a pre prvákov sa to stalo 
zároveň veľkou motiváciou pre zvládnutie 
nasledujúcich štyroch ročníkov na gymnáziu.

„ Veď, čo je lepšie ako mučenie, nič netušiacich 
prvákov?“

  P.S.: Modlíme sa, aby boli vaši mladší súroden-
ci, naši milí štvrtáci, prvákmi práve v tom istom 
roku, ako budeme my maturovať, pomstíme sa 
vám na nich takým spôsobom, na aký sa bude 
spomínať ešte nejaký ten piatok v živote gym-
názia. Tak my, bažanti tejto školy slávnostne 

sľubujeme. Amen.

ČLÁNKY
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Halloween party
 Ak sa oblečie jeden človek ako šmolko, je to magor. Ale ak v jeden deň na seba 
natiahne modré pančuchy a biele čiapky 21 ľudí, je Halloween a ich kroky nes-
merujú nikam inam, ako na gymplácku  Halloweenskú párty!

                       28. októbra 2015 tomu nebolo inak a naša milovaná 
škola mala opäť možnosť otestovať silu svojich 
základov vďaka čurbesu odohrávajúcom sa na 
hornej chodbe. Celá tá masa kostýmov, masiek a 
neidentifikovateľných handier  evokovala  hororové 
sny malého dievčatka, ktoré sa počas dňa prepozer-
alo Disney rozprávok, prekryla to s Walking Dead a 
k večeru jej z toho poriadne hrablo v bedni. Veď kde 
inde by ste videli Maleficent úplne v pohode kecať 
s Krvilačným slimákom?  Jedine u nás... alebo po-
tom ešte v amerických filmoch, ale to je téma na iný 
článok...

-Katarína Hrušková-
-foto: Barbora Schwarzová-
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“ARBEIT MACHT FREI” 

Uprostred októbra sa žiaci štvrtých ročníkov, tak 
ako to na našej škole býva zvykom, vybrali do 
Poľska. Hoci sme sa na výlet určite tešili (prečo 
by sme tam inak išli?), nedalo sa z neho celkom 
radovať, pretože sme sa chystali navštíviť miesto, 
ktorého názov je synonymom bolesti a utrpenia - 
Osvienčim. Vstávali sme veľmi zavčasu, pretože 
diaľnice sú v dnešnej dobe na Slovensku priveľkým 
luxusom, a tak sme sa museli trepať malebnými 
dedinkami na severe našej krajiny. Pohľad z okna 
autobusu nám spestril aspoň prvý tohtoročný sneh. 

Prvým a hlavným bodom programu bol už 
spomínaný Osvienčim. Mali sme šťastie, keď sme 
dostali za sprievodkyňu Poľku, ktorá vedela po 
slovensky. Mala milý prízvuk a napriek všetkým 
zverstvám, o ktorých nám rozprávala, bolo celkom 
príjemné počúvať ju. Je to prekvapivé, avšak na prvý 
pohľad by tamojšie tehlové domce a trávniky mohli 
pripomínať pokojnú anglickú štvrť na predmestí 
Londýna, ak si odmyslíme ozubené drôty, vysoké 
nebezpečné ploty a slzy v očiach návštevníkov. 
Prednáška bola obohatená o rôzne pikošky, ktoré 
sa v tých strašných priestoroch odohrali. Navštívili 
sme množstvo miest, blokov a videli kopu fotografií, 
ktoré chytali za srdce aj tie najpevnejšie nátury. 

8 SOS
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-Lukáš Hanko-
-foto: Barbora Schwarzová

ČLÁNKY

Nezmyselná krutosť a nevysvetliteľná hrôza nem-
eckých vojakov sa nedá ani opísať slovami. Treba 
to vidieť a počuť. Dojem z tohto miesta dotváralo 
aj sychravé počasie a aj hmla, ktorá obaľovala jed-
notlivé bloky, pridala celému zážitku na vážnosti. 

Druhou zastávkou bol tábor Birkenau, vzdialený 
len niekoľko kilometrov od Osvienčimu. Na 
tomto mieste sa toho veľa nezachovalo, pretože 
keď sa Nemci dozvedeli o blížiacej sa armáde 
protivníkov, začali mazať stopy zločinu a ničiť 
dôkazy. Z domov, ktoré svojím zovňajškom pri-
pomínali drevené stajne, zostala len hŕstka. O tom, 
koľko ich tam však bolo, svedčia desiatky a desi-
atky komínov rozdelených po širokom trávniku v 
rovnomerných radoch. 
V týchto táboroch zomrelo viac ako šesť miliónov 
ľudí. Muži, ženy a nevinné deti, ktoré do táborov 
prichádzali za vidinou lepšej budúcnosti, naozaj 
verili, že práca oslobodzuje. “ARBEIT MACHT 
FREI” totiž bolo heslo, ktoré ich privítalo pri 
prvom kroku do tábora. Jediným oslobodením 
však bola len smrť a heslo malo Židov iba oklamať. 
O tom, že je ten nápis klamstvo, svedčí aj pre-
vrátené písmeno B v slove “ARBEIT.” Je priam 
neuveriteľné, že Židia boli klamaní do poslednej 
chvíle. Dokonca ešte pred vstupom do plynových 
komôr dostávali kúsok mydla a uterák v domnien-
ke, že idú len do sprchy a konečne sa zbavia špiny.
Okrem miliónov tragických a krutých príbehov 
existujú aj tie so šťastným koncom. Bohužiaľ, tie 
sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. 

Tretím miestom, ktoré sme navštívili, bol Kra-
kov. Po hrozných myšlienkach z koncentračných 
táborov sme si mohli trochu prevetrať hlavu a 
potešiť sa pohľadom na pekné mesto s krásnou ar-
chitektúrou a pamiatkami. Dostali sme krátky ro-
zchod, aby sem nakúpili domov nejaké tie krovky 
alebo magnetky, a potom nás čakala ďalšia dlhá 
cesta naspäť na Slovensko. 

Tento zážitok odporúčam naozaj všetkým. Znie to 
ako klišé, avšak naozaj žijeme v uponáhľanej dobe 
a v Osvienčime akoby ten čas na chvíľku zastal. 
Sťažujeme sa na tie najmenšie drobnosti a prehlia-
dame trápenia a bolesti druhých. Pred minulosťou 
však nesmieme utekať, musíme o nej hovoriť, 
poučiť sa z nej a zabezpečiť, aby sa podobné 
pošliapavanie ľudskosti už viackrát neopakovalo. 

SOS 9
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 V októbri triedy II. A a II.B podnikli výpravu za ožiarením, ako nám bolo 32156979865-krát pripom-
enuté, a čo prestalo byť vtipné približne 32156979866-krát, do atómovej elektrárne Mochovce. Okrem sa-
motnej elektrárne navštívili v Mochovciach aj Energoland a študentov neuveriteľne nadchla aj exkurzia 
na hrad v Nitre. Naozaj, naozaj neuveriteľne.  

Než som začala písať, pozrela som na brožúrku 
z Energolandu, ktorú nám sprievodca ku koncu 
návštevy ponúkol hlasom umierajúceho. Nuž, 
pri spomienke na Mochovce sa veru netvárim 
ako oči vypliešťajúca dievčina Gaia, ktorá v 
Energolande predstavovala akéhosi virtuálneho 
sprievodcu, a ktorá, priznajme si to, má na tvári 
až podozrivo šťastný úsmev.
Úvod návštevy Energolandu predstavovalo pár 
slov od už nie virtuálneho sprievodcu - ťažko mi 
je popísať ten optimizmus v jeho tvári, keď roz-
prával, ba priam pretrhnúť sa išiel - a následné 
zapnutie veľkej obrazovky v uvítacej miestnosti. 
Prvé ochromenie prišlo, keď ma Gaia oduševnene 
navádzala k pripojeniu sa wifi a stiahnutiu si ap-
likácie. Ako nemajiteľ smartfónu či tabletu som 
si mohla akurát tak krútiť palcami na nohách. A 
tiež ma zarazilo, že v súčasnej dobe, keď sa o tom 
hovorí ako o veľkom probléme, ma niekto (Gaia, 
ty potvora) vyzýva do civenia do mobilu (pre 
puntičkárov - do smartfónu alebo tabletu). Podob-
né veci nezastávam, preto som sa z tohto úvodu 
cítila akosi nesvoja. Aby som dokonale priblížila 
atmosféru: všetci sme pozerali na Gaiu a v tichu, 
občas prerušenom hysterickým smiechom, čítali 
titulky. Pretože, áno - virtuálna Gaia nemala hlas.

Mochovce

Prednášku od reálnej ľudskej bytosti som si 
vypočula len raz. Sprievodca rozprával o tom, 
ako niečo v Energolande momentálne nefunguje. 
Za zmienku určite stoja vzduchotesné dvere - nech 
sa aj na mieste prepadnem, ako sa to v skutočnosti 
volalo, to netuším - pričom dvoje dvere nikdy ne-
smeli byť otvorené naraz, čo sa nám postaralo 
o perfektnú zábavu, pokúsiť sa otvoriť oboje 
dvere naraz. Tiež spomeniem čiastočne nefungu-
júcu motorku a na záver smetiak, ktorý tlieskal a 
poďakoval za to, že nehádžete odpadky na zem, 
a ktorý bol počas našej návštevy otvorený a zat-
vorený približne tak tisíckrát. 
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Ďalšiu zastávku tvorila samotná elektráreň. Než 
sme mohli vojsť dnu, prešli sme priam letis-

kovou kontrolou, pričom niektorí dali prezieravo 
prekontrolovať aj balíček vreckoviek. Sprievodca 
nás vyviedol z budovy von do dažďa a vetra, čo bol 
veľmi logický a racionálny krok, pretože, samozre-
jme, že prednáška sa lepšie počúva v takých pod-
mienkach než vnútri! Zaviedol nás do ďalšej budovy, 
kde chvíľu rozprával svojím monotónnym, extrémne 
pútavým hlasom. Po troch minútach rozprávania sa 
klasicky opýtal, či má niekto otázky. Nevrlá odpoveď 
bola: “Aký majú plat, to vám presne nepoviem, ale 
je nadštandardný.” A to bol koniec našej prehliadky 
elektrárne, z čoho som nebola znechutená jedine ja. 
Pravdepodobne kontrola pred vstupom trvala dlhšie, 
než prehliadka samotná. 

         Nuž, a ten zážitok na hrade v Nitre ani nejdem 
opisovať. Kdeže, to nadšenie študentov sa ani nedá 
slovami opísať. 

        To jest spoveď a dojmy mňa, Alexandry Petry 
Šimkovej, študentky II.A, z výletu do Mochoviec. 
Na záver, ak je to možné, chcem poďakovať Rich-
ardovi G. za to, že na spiatočnej ceste mi dal balíček 
hranolčekov z Mc’Donaldu, pretože ja sama som už 
okrem jahodových lízaniek nemala žiadne jedlo. 

(A ak je to možné, a ak tento článok bude 
uverejnený, o čom vzhľadom na percento sarka-

zmu a nelichotivých poznámok pochybujem, želala 
by som si, aby bol v časopise aj obrázok Gaie. Nech 
majú ľudia predstavu. Ďakujem.) 

P.S: Je nám nevýslovným potešením tento článok 
uverejniť a osobne sa postaráme o doručenie jed-

ného výtlačku článku priamo do rúk Richarda G., aby 
si mohol tvoje poďakovanie zavesiť doma nad posteľ. 

-Alex Šimková-
-foto: Filip Vlnka-
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Celú akciu otváralo hľadanie 
pokladu,  ktoré bolo nap-
lánované na dve hodiny,     ale 
tie naše deti to mali za pol 
hodiny hotové a s rovnakou 
dravosťou sa pustili do plnenia 
ďalších aktivít. Módna prehli-
adka pyžám (pracovný názov 
FashionWeekBN2015),Gympel 
má talent alebo premietanie fil-

mu Hotel Transylvánia.

„ Gympláci - juniori opäť pre-
javili svoju kreativitu a my, 

starší študenti, môžeme v pokoji 
odísť na vysoké školy. Máme 

nástupcov, ľudstvo má nádej.“
         Len doteraz netuším, ako sa nám podari-
lo za jediný večer zjesť 13 balení toastových 
chlebov, 50 rožkov, syrov a šunky toľko, že 

by sme nakŕmili celý Ulanbátar.

To, že nás ráno od príjemného vyčerpania 
permanentne kdekoľvek a kedykoľvek na 

hodinách vypínalo, je nepodstatné!“

            Akcia dopadla na výbornú a my už 
teraz škrtáme okienka v kalendári s netrpe-

zlivým očakávaním ďalšieho ročníka Noci v 
škole.

Umyť zuby, vycikať a spať!
Primania z našej školy si 8.10. pribalili do svojich batohov okrem učebníc a desiaty aj pyžamo a zubné 

kefky (na tie podaktorí zabudli, ale prežili sme). Bolo tomu tak, spáchali sme prvú oficiálnu prespávačku 
v škole. 42 najmladších žiakov  bolo na jednu noc vytrhnutých z tepla ich postelí najstaršími žiakmi, s cieľom 
ukázať im chuť nočného gympla.

-Katarína Hrušková-
-foto: Barbora Schwarzová-

ČLÁNKY
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Príde Pellegrini! 
A to ten futbalista alebo predseda národnej rady?
Prišiel muž. Sako si prehodil cez operadlo stoličky, z vrecka vytiahol kazetu s 
ceruzkou, kazetu nastokol na ceruzku a začal ju pretáčať  grifom, ktorý by mu 
závideli aj týpci z Discopríbehu. Áno, toto je naozaj Peter Pellegrini, Predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky. A potom, že politici sú suchári...

Predseda rady, digitálny líder a k 
tomu viac než sympatický muž. Táto 
trojjedinosť nás 6.11. poctila svojou 
prítomnosťou a zasvätila do plánov 
modernizácie technológií na školách. 
Rozbehol so študentmi 
spoločenskovedného seminára debatu 
zahŕňajúcu široké spektrum verzií, ako 
by  potenciálne mohla vyzerať výučba 
na školách po prechode k digitalizácii.  
 „Nejedna z predstáv pripomínala 

viac ďalší diel Star Wars, než 
reálnu budúcnosť. I keď, kto vie?“
Kto mohol pred 100 rokmi tušiť, že raz 
budem v pohode kecať s priateľom z 
Anglicka a nebudem k tomu potrebovať 
poštového vtáčika, stačiť mi bude ten 
twitterový? 
Na konečnej zastávke dvojhodinovej 
debaty sme s pánom Pellegrinim 
prišli k záveru, že ak sa budú tech-
nológie vyvíjať i naďalej konštantnou 
rýchlosťou,pravdepodobne škola ako 
kamenná budova o niekoľko desaťročí 
aj tak zanikne, takže už nebude čo 
digitalizovať. Toto je stav, ktorý určite 
nechcú modernizáciou vyvolať, ale 
priznáva, že nastať môže.  Deal with it. 
PS: Keď už sme pri tej digitalizá-
cii, na Jesenskom by sa nám zišla 
wifi. Z čisto študijných dôvodov, 

samozrejme. 
-Katarína Hrušková-

-foto: Barbora Schwarzová-
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“Dva v jednom”

Keď sa rozpráva o udalostiach z minulého roka, človek si hneď povie: „Minulý 
rok? To bolo  dávno...“ No nie vždy je to pravda. Prednedávnom sme sa rozlúčili 
s našou pani učiteľkou Hlavinovou, ktorá dočasne odišla kvôli svojmu prvému 
potomkovi, malej Timejke.

Toto rozlúčkové prekvapenie bolo priam 
neskutočne dlho organizované. Všetci pred-
sa chceli, aby sa pani učiteľke táto rozlúčka 
páčila. Pre našu milovanú pani učiteľku 
Hlavinovú sme dokonca vymenili výzdobu 
nástenky a to už je čo povedať... Nechýbalo 
ani skromné pohostenie v podobe čipsov, 
chrumiek a kofoly. Keď konečne tak dlho 
nami očakávaná osoba vošla do triedy, 
bolo cítiť, že v každom panuje nervozita a 
zároveň očakávanie. Vyzeralo to však, že 
sme nesklamali, pretože sa všetkým vyčaril 
na tvári úsmev, keď si evidentne skutočne 
milo prekvapená pani učiteľka prezerala 
triedu a všetkých jej žiakov zo sekundy. . 
Kúpili sme aj kyticu ruží (ruží bolo presne 
toľko, koľko žiakov v triede) a dievčatá jej 
ju, spolu s hŕbou objatí, darovali. Asi po 
prvýkrát v histórií našej triedy nikto nemal 
problém odfotiť sa. Po pár fotkách sme sa 
zvyšok hodiny už iba rozprávali a zabáva-
li. Ja osobne som si túto skvelú rozlúčku 
skutočne užil! I keď som bol zhodený z lav-
ice, na ktorej som ležal, bral som to s hu-
morom. Naša, nateraz bývalá triedna, bola 
neustále bombardovaná otázkami typu: 

„Bude to chlapec alebo dievča? 
Aké meno mu chcete dať, ak to 

bude chlapec? A aké meno, ak to 
bude dievča?“ 

No na všetky otázky, vtedy ešte budúca 
mamička, ochotne odpovedala a, samozre-
jme i s nemalou dávkou humoru. :)

Malým prekvapením bolo aj to, že si pokojne nechala 
dať na hlavu modrú korunu, vyrobenú zo špeciálneho 
dlhého balóna, ktorá mala vpredu provizórny roh, takže z 
tehotnej pani učiteľky Hlavinovej bol zrazu akýsi hybrid 
jednorožca a tehotnej slečny! Dokonca aj Rasťo, ktorého 
určite netreba nejako špeciálne predstavovať, mal voľné 
pole pôsobnosti, takže bol vybláznený na celý deň. No 
všetko sa raz končí a keď odzvonilo na prestávku, posled-
ným objatím sme sa rozlúčili s pani profesorkou a dúfame, 
že ju čo najskôr uvidíme na školských chodbách.

Máme nového člena učiteľského zboru...

-Richard Heincz-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Ciao il mio nome è, Paula 
Morone
Projekty sprostredkujúce zahraničné výmenné pobyty  žiakov nie sú pre nás žiadnou 
novinkou. Každú chvíľu počúvame, ako sestra, teta, môjho otca koňa brat odišiel 
skrz Erasmus či iný projekt študovať do Anglicka, USA alebo Francúzska.
Ale čo, ak niekto z toho „veľkého sveta“ príde študovať sem ku nám na Slovensko?

Ahojte, mám 17 rokov a pochádzam z 
talianskej dedinky Santa Maria Vologno.
Som tu na tri mesiace a o Slovensku som 
pred projektom dokopy nič nevedela, po 

slovensky neviem ani zaťať.

Toto vyzerá na najlepší zážitok môjho 
života. Nikdy na Vás nezabudnem!

„Ráno sa zobudím v hostiteľskej rodine 
v Dežericiach a idem do školy rovnako 
ako vy, ale s tým rozdielom, že ja sa 
učím len anglický a španielsky jazyk a 
umenie.“ Hovorí Paula.                       

„Rozdiel medzi talianskym a sloven-
ským, štúdiom je ten, že v Taliansku 
chodievame do školy  aj v sobotu.“ 

(Toto sú momenty, keď si povieme, že 
na tom Slovensku je nám vlastne sveta 

žiť.) 
„V utorky, štvrtky mávam tanečnú s 
mojou hostiteľskou  sestrou, občas 
chodievam s jej mamou behávať. Obe 
sú skvelé a veľmi mi prirástli k srdcu. 
Skvelé je i vaše jedlo, napríklad brynd-
zové halušky alebo tie zvyšné, ktorých 
názvy si nepamätám. U nás polievky 
nejedávame, namiesto nich máme  ako 
hlavné jedlo dňa cestoviny.“ (Nehovoril 
náhodou niekto, že naše Slovenské jedlo 
je ťažšie?) „Určite by sa mi veľmi páčilo 
pozrieť si ešte raz Trenčianske Teplice, 
je naozaj krásnym miestom. Kto vie, 
možno sa sem raz vrátim a okrem slov, 
ako sú angličtina, španielčina, ahoj, 
zmrzlina, čučoriedka, či ďalších iných, 
ktoré som sa tu za 3 mesiace pochytila, 
sa naučím ešte mnohé ďalšie.“

ČLÁNKY
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„Mám rada všetkých učiteľov, spolužiakov, ste veľmi milí, priateľskí 
a otvorení... Odnášam si od vás veľké množstvo zaujímavých spomi-
enok.“ Ďakujem, že ste ma medzi seba na chvíľu prijali a ukázali mi, 

aké je Slovensko krásne.“

AFS - Intercultura Sessa Aurunca
Nezisková organizácia podporu-

júca výmenné pobyty medzi ľuďmi 
rozličných kultúrnych tradícií.

Oslavy 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra
25. 10. 2015 sa v Uhrovci, ktorý patrí do okresu Bánoviec nad Bebravou, 
konali oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. 

Samotný Štúr sa narodil v spomínanom Uhrovci 
28. 10. 1815 v rodine učiteľa. Bol významným 
slovenským dejateľom, politikom, filozofom, his-
torikom, jazykovedcom, spisovateľom, básnikom, 
publicistom, redaktorom a pedagógom. Patril k 
najvýznamnejším predstaviteľom slovenského 
národného života, bol vedúcou osobnosťou slov-
enského národného povstania a považujeme ho za 
kodifikátora spisovného slovenského jazyka.  
Oslavy sa začali už ráno slávnostným historickým 
sprievodom v dobových kostýmoch. V spriev-
ode vystupovali ako Uhrovčania, tak aj obyvate-
lia okolitých obcí. Strediskom celého programu 
bolo Námestie Ľudovíta Štúra, kde stálo pódium, 
na ktorom vystúpili poprední politici a pred-
stavitelia Slovenskej republiky. Z najzvučnejších 
mien možno spomenúť prezidenta Andreja Kisku, 
premiéra Róberta Fica a predsedu parlamentu Petra 
Pellegriniho. Každý z nich prispel svojím príhovo-

rom. Vyzdvihovali predovšetkým Štúrovu lásku k 
vlasti, národného ducha a zanietenie, s akým Štúr 
žil a pracoval. Všetci navštívili rodný dom Ľudovíta 
Štúra, ktorý je rovnako rodným domom aj Alexandra 
Dubčeka, a Uhrovské múzeum, v ktorom sa nachádza 
zbierka starožitných predmetov. Počas tohto dňa boli 
však v múzeu vystavené aj špeciálne mince a známky 
s portrétom Ľudovíta Štúra, ktoré boli vyrobené práve 
pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

-Aneta Čmelová a Eva Ševčíková-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Neskôr na pódiu vystúpil SĽUK a miestny 
folklórny súbor Uhrovčan. Program pokračoval 
slávnostným kladením vencov k pomníku 
Ľudovíta Štúra, ktorý v tento deň strážila ozbro-
jená garda. 
Veľkú pozornosť budil aj Svätopluk Štúr, 
Ľudovítov prasynovec, ktorý sa týchto osláv 
zúčastnil.
Tomuto významnému dňu predchádzalo 
niekoľko mesiacov zložitej prípravy, a preto 
treba vyjadriť vďaku aj starostke obce Uhrovec 
Zuzane Máčekovej a celému tímu organizátorov. 
Zdalo sa, akoby zaistili aj skvelé počasie. Do di-
ania osláv sa aktívne zapájali aj mnohí študenti 
nášho gymnázia. Či už pomáhali s koordináciou 
a usmerňovaním ľudí na námestí, kráčali v his-
torickom sprievode, vystupovali vo folklórnom 
súbore alebo v rámci Červeného kríža pozorne 
sledovali situáciu zo svojho stanoviska. 
Účastníci, organizátori a aj miestni občania na 
tento významný deň určite tak ľahko nezabudnú. 

Idem do Chebu!
Pravdupovediac, premýšľala som o tom, že 
sa na to vykašlem a radšej sa dobre vyspím. 

Vstávať o druhej v noci nie je bohviečo, v túto 
nekresťanskú hodinu sa niekedy ešte len chys-
tám do postele. Ale kufor pobalený, psychická 

príprava zvládnutá, odvoz zabezpečený... Čo sa 
dalo robiť? 

Ahoj, mami, ahoj, tati, tri dni ma neuvidíte, idem 
do Chebu a Prahy! 
Aby som priblížila, aké bolo cestovanie, verte 
mi, že tých 11 hodín, čo trvala cesta do Chebu, 
sa vlieklo pomaly ako ešte nikdy, za ten čas 
sme mohli byť na Makarskej a spokojne sa 
čľapkať v Jadranskom mori. Ale keďže Praha je 
Praha, Cheb je Cheb a  my sme my, 4 nezávislé 
a emancipované ženy, túto cestu sme zvládli 
priam ukážkovo, dokonca sme pri tom zvládli 
vyzerať dobre, ako sa na pravé dámy patrí. Súťaž 
bola na veľmi vysokej úrovni, kto by čakal, že 
nás ubytujú vo Františkových Lázních v izbách 
luxusnejších než u mňa doma. Len škoda, že som 
si namiesto plaviek vzala z domu krámy.

-Lukáš Hanko-
-foto: Internet-
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Ak si dáma, rannej rutine sa nevyhneš a predtým, 
ako sa odgúľaš na raňajky, si na tvár musíš 
napatlať omietku. Nikdy nevieš, na koho narazíš 
pri raňajkách... Okej, bolo to zbytočné, Nemčúri 
v teplákových súpravách vážne nie sú môj typ. 

Kalorické raňajky do žalúdka a šup do Chebu 
predviesť, aká si inteligentná. 

Alebo aj nie. Kockaté hlavy na obzore, dúfam, 
že aspoň vyhráme cenu za najsympatickejší tím. 

Ak nevieš, napíš najväčšiu hlúposť, ktorá ti 
napadne! (Ale ako s 2. svetovou vojnou súvisí 

Spišské Podhradie?) 

Časom ma postupne ale isto začal opúšťať pocit, 
že by sme relatívne aj mohli niečo vyhrať. 
Definitívne ma opustil po rozhovore na WC (typ-
ické ženy), keď sa všetci rozprávali, kam chcú 
ísť študovať politológiu, históriu a janeviemčo,  
ja som sa nenápadne vytratila so slovami, že 
chcem ísť na medicínu... To trápne ticho si mohli 
odpustiť. Misiu sme splnili - neboli sme posled-
né! Ujali sa toho Košice (ďakujeme). 

Nastal však problém číslo dva: ako sa s tou ko-
pou kníh napratať do autobusu? Máš podpätky, 
vyzeráš okúzľujúco, vyžaruješ charizmu, si silná 
žena! Zvládneš všetko, na čo si len pomyslíš, tak 
to už zdvihni a choď! 
Tak dobre, zase taká silná nie si. Nasaď štýl tri 
kroky, pauza, tri kroky, pauza...
Ešte, že existujú mladíci v oblekoch a dosť 
vysokým inteligenčným kvocientom na to, aby 
dokázali zistiť, že tá v tej bielej blúzke so štýlom 
chôdze a lá čaptavé kura potrebuje pomoc. 

Fázu cestovania preskočím, jednoducho nás 
vyhodili pred Hlavným nádražím s 20 kilo-

gramovými taškami, ale stále s dôstojnosťou. Už 
sa len stačilo dostať do hotela. Ale prečo na nás 
tí ľudia v električkách tak divno pozerajú? Aha, 
vlastne, vyzeráme, akoby sme vykradli kníhku-

pectvo.

Neviem, čím to je, ale tá Praha musí byť nao-
zaj kúzelná, vždy ma uchváti rovnako, ako keď 
som sa v jej uliciach prechádzala po prvýkrát. 
Stovežaté historické mestečko (hoci plné Japon-
cov) je vždy dobrá voľba, hoci keď som na 
každom rohu čítala nápisy Je suis Paris, istá časť 
mňa mi vravela, aby som si dávala pozor na po-
divínov s vestami.
 
Po dobrom obede a neúspešnom pokuse nestratiť 
zvyšky dôstojnosti v električke s kufrom, sme sa 
dostali do autobusu... Síce doteraz nerozumiem, 
čo to bolo za vodiča (diaľnicou si išiel osemde-
siatkou a po Trenčianskej ceste si to šinul 120), 
ďakujem mu, že nás dopravil domov, lebo ja som 
bola mŕtva a v katarzii (ako vždy po návšteve 

Prahy).  

A aby som nezabudla, ďakujem pani profesorke 
Košíkovej, pretože bez nej by som tú katarziu 

nemala. 

-Romana Antalová-
-foto: Elena Košíková-
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Stužková obrazom
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CHCEME, ABY PO NÁS NIEČO 
ZOSTALO!!! (A NIELEN 
NEDOPITÉ PRESSO V ŠÁLKE)
Ahojte! Volám sa Samuel Manina (máme ťa radi Samuel) a toto je môj hneď druhý 

príspevok do časopisu Ak sa vám prvý nepáčil, tak si len pozrite obrázky a choďte 
ďalej alebo mi dajte druhú šancu... O to som žiadal aj bývalú a ušla s nejakým cyklis-
tom. Nebuďte  hlúpi ako ona a prečítajte si aj môj druhý článoček o školení, ktoré sa 
odohralo 25. novembra 2015 u nás v škole . Nech sa páči...

Stoličky v kruhu. Ja na stoličke. On vo 
dverách. To ako fakt ma bude „henten 

človek“ školiť?! 
 Na začiatku som sa pozeral, že čo tu robím. Prečo 
sedím v kruhu s nejakými ľuďmi? A prečo mi ten 
chalan hovorí, že mám vybehnú do školy hľadať 
kvetiny a podpis bufetárky, kvôli takzvanému 
„challengu“?

Myslel som, že ten deň nedožijem. Ale 
opak bol pravdou!“

Celý deň sa potom super rozbehol. Robili sme 
cvičenia na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, 
bez ktorej by bol život asi ako jedlá na priemys-
lovke bez mrkvy, niečo nepredstaviteľné. Jaro nám 
poodhalil základy reči tela, silu empatie a mimo 
iného sme robili i rôzne „enerdžajzery“, ktoré boli 
tiež šialené, ale dokázali človeka znovu nakopnúť, 
ťahať ďalej za ďalšími výzvami, ktoré nám dával. 
Zakončením skvelého školenia bola poriadne os-
trá argumentačná debata.
Na záver nám  ponúkol ďalšie možnosti, ako 
sa vzdelávať, rásť, ako dosiahnuť, aby si nás 
naši potenciálni zamestnávatelia nezapamätali 
len ako osoby, ktoré prišli, vypili kávu a odišli, 
ale ukázal nám, ako zanechať v ľuďoch dojem, 
vďaka ktorému nás budú chcieť vidieť  na postoch 
zamestnancov v ich firmách. 
              „Our Hats off to you, Jaro. 

Toto by sme sa na hodine fyziky 
nenaučili. Ďakujeme!“

  Kto bol naším školiteľom?
„Zdravím. Volám sa Jaroslav Dodok. 
Päť rokov pracujem v oblasti médií, 

založil som portál Student24. Pracoval 
som ako marketingový riaditeľ, dnes 

pôsobím v reklamnej agentúre MAVIO 
MEDIA. 

Cez víkendy školím a blogujem.“

„Povedal som vám, že mám 20 a 
odišiel som zo strednej školy kvôli 
svojej firme ešte pred maturitami?“

HUG DAY
Jaro je organizátorom najväčšieho dňa objatí na 

Slovensku. Spáchame takúto objímačku tento rok 
aj v Bánovciach? 

My sme za!
www.hugday.sk

-Samuell Manina-
-foto: Internet-
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Nie každý ujo s bradou, 
ktorý ti ponúka čokoládu, 
musí byť pedofil...

                           Náááčooo pôôôjdem domov... ozývalo sa 4. 
decembra,dnes už minulého roka, z III. C triedy. 
Cudzích by to možno prekvapilo, no našincom bolo 
jasné, že to sám svätý Mikuláš zavítal na gymnázium. 
A keďže doba sa mení, i ten sa prispôsobil a uspo-
kojí sa i s nezvyčajnou piesňou či básničkou. Ako 
inak, nenechali sme sa zahanbiť a našli sa i známe 
básničky adresované Mikulášovi, aby sme tak zacho-
vali tradície našich starých mám a otcov. Bánovské 
gymnázium očividne poslúchalo. Aby Mikulášovi 
vrecia s čokoládou neboli ťažké, priviedol so sebou 
celú perepúť pomocníkov, ktorí sa nápadne ponášali 
na žiakov našej školy. No každopádne, bolo ich 
ako čertov! A keďže Mikuláš je veľmi milosrdný, 
posadil si na kolienko a pohladil milým slovom i tých 
najstarších. A to nebolo všetko! Keď už sme pri tej 
modernej dobe, ani jednu triedu Mikuláš neopustil, 
kým si nespravil so študentmi selfie. Výnimkou nebol 
ani učiteľský zbor, či ostatní zamestnanci školy. 
Možno iba preto, aby si pamätal, po koho sa má s 
čertom vrátiť. A kto vie? Možno sa nájdete niekde na 
jeho časovej osi... :) -Liliana Bujnová-

-foto: Barbora Schwarzová-
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       Desiateho decembra sme si my, druháci, po-
balili do ruksakov rezeň s chlebom, povedali 

sme zbohom našej domovine a namierili sme si to 
cez rakúsko - slovenskú hranicu priamo do Viedne. 

Prvou zastávkou bolo nákupné centrum, pretože 
nie, my na Slovensku nákupné centrá predsa 

nemáme, a potom sme sa konečne dočkali prícho-
du do centra Viedne.  “

Osoba zostavujúca expozície v Prírodovedeck-
om múzeu pravdepodobne trpela veľmi silným 

syndrómom škrečka, pretože v jednotlivých miest-
nostiach tejto plastickej príručky prírodovedy ste 

našli všetko.“

          (Tým myslíme naozaj všetko!). Kolosálna zbierka 
minerálov, drahokamov, iných šutrov, ako aj  ras-
tlín, vypchatých priateľov... je len zlomok vys-
tavovaného. Oči ste tam mohli nechať, ale nohy už 
vám utekali ďalej, do najznámejších uličiek Viedne. 
A práve v nich sa to stalo. Práve v tých uličkách sme 
si mali sami pred sebou zodpovedať najdôležitejšiu 
otázku dňa.

         „Prejdem sa pod majstrovsky zhotovenou klenbou 
Dómu sv. Štefana alebo to jednoducho zaparku-

jem oproti do McDonaldu?“ 

           

Viedeň na deň

           Ani vám nemusím hovoriť, že väčšina spolužiakov 
si vybrala tú možnosť, vďaka ktorej predstavoval 
ich suvenír dňa postavičku z Happy Mealu. A ešte 
nezabudnime na hrnček z vianočných trhov, samo-

zrejme. No teraz vážne. Toľkokrát ospevované 
trhy stáli za všetky drobné. 

            „Svetielka rôznych farieb, ozdobené stromčeky a 
lákavé vône z každého stánku vytvárali tú pravú 

vianočnú atmosféru.“

               Presiaknutí vianočnou náladou a viedenským 
punčom sme sa plní zážitkov, dobrej nálady, 
s plnou pamäťovou kartou vo foťáku šťastne 

vrátili späť, na to naše Slovensko, kde nezasneží a 
nezasneží! Nevadí pustíme si aspoň Perinbabu...

           

-Adriana Tuchyňová-
-foto: Filip Vlnka-
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Leaf - organizácia so srdcom
Nevieš čo študovať? Chceš sa kariérne rozvíjať? Leaf ti pomôže.

Na  Slovensku pôsobí množstvo organizácií, ktoré 
sa snažia pomáhať mladým ľuďom nájsť správny 

smer, ktorým sa majú v živote uberať. Okrem 
Iuventy vyniká na tomto poli mimovládna orga-

nizácia Leaf, ktorej pôsobnosť sa práve zameriava 
na žiakov študujúcich na stredných školách

Prečo vznikol Leaf?      
    
Dôvodom vzniku tejto organizácie bola vízia ro-
zvoja mladých ľudí s potenciálom vyrásť na os-
obnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, 
excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku 
angažovanosť. Bez ohľadu na socio-ekonomické 

prostredie, z ktorého pochádzajú. 
Aké sú jeho najznámejšie programy?
 
Talent Guide
Pri tomto  mentoringovom programe Leaf spolu-
pracuje s veľkým počtom ľudí, ktorí študovali na 
univerzitách ako Cambridge, Oxford, St. Andrews, 
Sorbonne, Karlova Univerzita a iné.  Študenti 
týchto prestížnych univerzít spolupracujú s akčnými 
stredoškolákmi, ktorí sa prihlásia do Talent Guide a 
sú nápomocní s ich rozvojom. Pri pravidelnej kon-
zultácii s mentorom sa vytvárajú nové priateľstvá, 
máte možnosť získať nové kontakty a hlbšie spoznať 
samého seba. Prihlasovanie na budúci rok Talent 
Guide sa začína v októbri 2016.

Leaf Award
Pokiaľ si stredoškolák vo veku od 10-16 rokov a 
máš zaujímavý nápad, ktorým by si zveľadil svet 
navôkol, neváhaj sa prihlásiť. Projekt sa môže týkať 
podnikania, zlepšenia terajšieho stavu okolia a 
podobne. Získať môžeš individuálny rozvojový pro-
gram a prestíž. Ocenenie odovzdáva pán prezident 
Andrej Kiska. 
Viac na: http://award.leaf.sk/leaf-award/ 

Leaf Summer Leadership Camp 
Tento program vám poskytuje úžasnú príležitosť 
spolupracovať s rovesníkmi z Európy, Ázie, Afriky. 
Cez projekty, pokusy a hry nadobudnete množstvo 
zážitkov a skúseností na svetovej úrovni a obja 
základy leade môžete v budúcnosti využiť. 

Stačí len, aby ste sa prihlásili na stránke Leafu počas 
februára- marca 2016 a v máji 2016 sa dozviete 
výsledky. Viac info na: http://prestudentov.leaf.sk/  

Letná akadémia Discover 
Počas leta sa dá vykonávať veľa zaujímavých 
aktivít, ale ak chcete zažiť skutočnú ,,bombu,, 
prázdnin, tak sa neváhajte prihlásiť na Letnú aka-
démiu Discover. Každý deň na Discoveri sa javí 
byť výnimočným, pretože okrem dvoch kurzov 
zo širokej ponuky od humanitných cez netradičné 
po prírodovedné, absolvujete rôzne workshopy 
podľa vášho záujmu(kurz salsy, konšpiračné teó-
rie, psychológia zmien, elfské písmo, chirurgické 
šitie, islamský štát a pod.). Ba čo viac, dozviete 
sa o možnostiach štúdia, podujatiach, štipendiách 
a môžete skrz kurz, ktorý si zvolíte, zistiť, či vás 
na vysokej škole bude daná oblasť napĺňať. A 
v neposlednom rade spoznáte úžasných perspe-
ktívnych  ľudí snažiacich sa posúvať samých seba a 
spoločnosť ďalej. Komunita Discoveru je otvorená 
každému, kto sa túži rozvíjať a ,ako je z názvu zre-
jmé, objavovať v sebe zručnosti a záujmy. Viac na: 
http://discover.sda.sk/  
Máte ambíciu pracovať na sebe, zveľaďovať oko-
lie a chcete viac, než vám škola dokáže ponúknuť? 
Kvôli vám Leaf existuje a čaká na to, kedy  sa k jeho 
programom pripojíte. 
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Listy z Ugandy
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-Šimon Ondrejka-

Prvé listy z Ugandy k nám, na gymnázium, prišli už koncom minulého 
školského roka.  Zapísaní žiaci z tried sekunda až kvinta dostali list od 
svojho afrického kamaráta vďaka cestovateľke Lucke a jej francúzskemu 
priateľovi Michaelovi. 

Mladý pár, ktorý vyrazil do Ugandy, sa rozhodol spraviť ugand-
ským deťom radosť, umožniť im zlepšiť sa v angličtine a 
dozvedieť sa o nás a našej krajine. V Ugande totiž pracovali ako 
učitelia v jednej miestnej škole. S deťmi sa tam veľmi zabávali, 
učili ich naše typické pesničky zo Slovenska a radi si aj zatanco-
vali. Deti napísali listy, v ktorých sa nám predstavili, napísali niečo 
o svojej krajine a, samozrejme, boli na nás aj veľmi zvedaví. 
  
Keď Lucka s Michaelom prišli na Slovensko, navštívili nás, aby 
nám mohli porozprávať niečo o štáte, ktorý navštívili. Nielenže 
nám povedali, kde sa nachádza a ako to tam chodí, ale nám aj 
ukázali, akí tam žijú ľudia a aká je mládež veselá. Na ich po-
darených videách sme priamo videli našich vlastných ´penfriendov 
v akcii´. Zistili sme, ako žijú, aké majú zvyky, čo denne robia a 
ako sa učia. 

V listoch nám uviedli aj informácie o 
svojej škole a položili nám nespočetne 
veľa otázok. Odpísali sme im a snažili 
sme sa čo najlepšie využiť naše schop-
nosti z angličtiny. Neskôr prišla druhá 
várka listov s ďalšími odpoveďami. 
Získali sme aj veľa fotiek, kde sme vi-
deli, ako veľmi sa žiaci z Ugandy tešili 
z našich listov. 
 
A tak sa už niekoľko desiatok listov 
prenieslo medzi obomi  kontinentmi. 
Niekoľko žiakov je stále v kontakte s 
ich penfriendmi z Ugandy. Vďaka nim 
sme sa dozvedeli, aká u nich vládne 
kultúra, a oni sa zase dozvedeli, ako to 
vyzerá u nás. Sme veľmi vďační Lucke 
a Michaelovi za to, že nám ukázali iný 
kus sveta, ktorý len tak v televízii neu-
vidíme, a tiež sme im vďační za našich 
nových kamarátov.
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Nebolo to len o zbraniach a 
mužoch v maskáčových uni-
formách

Autobusová stanica v Banskej Bystrici bola miestom, 
kde sme sa všetci stretli a po rýchlom zoznamovaní 
sa nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol na Vo-
jenské letisko Sliač. Počas cesty nás oboznámili s 
programom. Bola som prekvapená, akou rýchlosťou 
sa medzi nami, účastníkmi,  prelomili ľady nervoz-
ity či prvotného stresu z niečoho nového a rozprú-
dila sa v autobuse vtipná, príjemná diskusia. Úsmevy 
nám však zamrzli, keď sme dorazili na miesto  a do 
nášho autobusu vstúpil pán v maskáčovej uniforme, 
s prísnym výrazom na tvári a s rukou väčšou, ako 
je moje stehno. Legitimoval nás a dal pokyn vozid-
lám pred nami a za nami (cítili sme sa, akoby sme 
boli premiérmi) na presun. Sprievodné vozidlá nás 
odviezli na miesto, kde  sme dostali prednášku od 
samého veliteľa vojenského letiska Otta Smika. Po 
skončení sme sa presunuli na prehliadku letiek, ktorej 
súčasťou  bolo vyskúšanie si  lietania na trenažéri 
alebo zostrelenie nepriateľa. Obdarovaní pamätnými 
fotografiami a plní zážitkov sme pokračovali v hoteli 
Dixon večerou a filmom Sám vojak v poli, ktorý bol 
sprevádzaný diskusiou. Večer sme si spríjemnili ešte 
teambulidingovými aktivitami a zaspávali sme plní 

očakávania z nasledujúceho rána.
Počas druhého dňa sme sa na prednáške o 
bezpečnostných hrozbách vo svete od Dušana Fisch-
era dozvedeli o politicky – ekonomických problé-
moch a v diskusii sme rozoberali ich možné riešenia. 
Pokračovali sme prednáškou, kde nás p. Jurčík z 
CSIRT.sk naučil, na čo NEKLIKAŤ na webových 
stránkach, čo je to malware, Bot alebo Vishing. 
Prednášajúci bol tak oduševnený s danou témou, že 
sa nedalo ho nepočúvať. Za seba môžem povedať, 
že po skončení prednášky a novozískaných infor-
máciách som potešila moju maminu tým, keď som 
sa zaprisahala, že internetbanking, onlineshopping 
a iné online veci, ktoré mi slúžili na míňanie môjho 
vreckového, a hlavne kde som musela zadávať osobné 

údaje, používať viac nebudem.
                       

,,Prečo sa zaujímaš o to, čo sa deje vo svete?“ Práve táto otázka bola predme-
tom eseje, pomocou ktorej som sa dostala na Jesennú školu obrany (JeŠkO) 
v Banskej Bystrici. Akcia prebiehala v dňoch od 6. 11. – 8. 11.  2015  a 
zúčastnilo sa jej 9 „vyvolených“ (tak nás nazvali), vybraných z cca 1OO 

súťažiacich. 
Počas nasledujúcich troch hodín sme rozoberali 
s expertom na propagandu, Jurajom Smatanom, 
konšpirácie a propagandu na internete. Naučili sme sa, 
ako môžeme selektovať média, internetové stránky s 
novinkami z krajiny či zo sveta a na aké  triky autorov 

článkov si máme dávať pozor. 
Sobotu sme zakončili v nefajčiarskych priestoroch 
útulnej krčmičky na námestí Banskej Bystrice a dis-
kutovali na tému extrémizmus s Vierou Dubáčovou, 
aktivistkou Nie v našom  meste a držiteľkou 
Krištáľového krídla za filantropiu. Diskusia sa pre-
tiahla do neskorých večerných hodín, čo bolo dôka-
zom, že extrémizmus je veľmi aktuálnou a riešenou 

témou nielen v banskobystrickom kraji. 
Posledný deň sme navštívili Múzeum SNP, kde sme 

dostali aj certifikáty o absolvovaní školenia. 
Jesenná škola obrany, organizovaná Centrom pre 
otvorenú politiku, nebola pre mňa len o bufetových 
raňajkách, krásnom hoteli, vojenských lietad-
lách, zbraniach,  mužoch v uniformách či úžasných 
večeroch. Bola najmä o inšpiratívnych ľuďoch, 
ktorých som mohla stretnúť a ktorí vo mne zanech-
ali ten motivačný pocit, že môžem dokázať všetko, 
pokiaľ nebudem nečinne sedieť doma pri Farme. Ako 
povedal  Dušan Fischer: „Závidíme ľuďom, ktorí sa 
majú lepšie, ale nepozeráme sa, prečo sa majú lepšie.“ 

Robme niečo, aby sme sa mali lepšie aj my. 
Ďakujem našej škole, pani učiteľke Dobiašovej, že 
nám dáva priestor na realizáciu aj pomocou školení 
neformálneho vzdelávania a tiež Centru pre otvorenú 

politiku, že  možnosť realizovať sa vypláca.                       
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-Diana Jakubíková-
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Dekameron
Učiteľ Giovanni Boccacio (1313-1375), celkom fajn chlapík , ktorý si 
jeden z chýbajúcich aspektov svojho renesančného  života kompenzoval 
písaním noviel s odvážnou tematikou. Veď čo sa budeme tváriť, že nie, keď 
áno... Len nepočítal s tým, že táto jeho úchylka sa stane hneď po Dantovej 

Božskej komédii najprekladanejším talianskym „dielom“.         
(Niekto má hold šťastie.)

Kde bolelo, tam bolelo, žil raz ujo Savonarola, prior z kláštora 
sv. Marka vo Florencii, ktorý pravdepodobne nevedel, čo so 
sebou, a tak z čisto čírej znudenosti jedného krásneho dňa 
postavil pyramídu z dreva vysokú temer dva metre, dal na 
ňu navŕšiť výtlačky Dekameronu a jednoducho celú tú krá-
su spálil. Puf. (Keby to teraz spravila nejaká dobrá duša s 50 
odtieňmi šedej, nech mi dá vedieť, prosím. S radosťou mu prí-
dem škrtnúť zápalku.) Toľko by som vám v skratke povedala 

o láske vtedajšieho duchovenstva ku tejto knihe.             
„ Lepšiu marketingovú reklamu ako verejné zakázanie si 

nemôže kniha želať, a preto sa Dekameron, obdarovaný au-
rou zakázaného ovocia, stal tým, po čom tisícky ľudí šaleli.

(Myslím, že s marihuanou to teraz funguje na podobnej  
báze. )”

 Ľudia trávili hodiny nad vlastnoručným opisovaním textu.
Rukopisy kolovali, niektoré boli doplnené znamenitými 

  ilustráciami a po vynájdení kníhtlače už existovalo temer 
300 rôznych verzií a viac než 8000 ilustrácií jeho noviel. Best-

seller ako vyšitý. 
„Počas protireformácie sa stala necenzurovaná verzia Deka-

meronu verejným nepriateľom No.1. „

Autorovi preto nezostávalo nič iné, len ju trošku poslušniť a 
poškrobiť.  V knihách sa museli postavy mníchov prerobiť 
na kúzelníkov, z mníšok sa stali aristokratky a z matky pred-
stavenej Usimbaldy urobili kňažnú. V skratke: všetky ducho-
vné osobnosti museli byť vymenené za trhnutých idiotov, čím 
sa prakticky vytratil jeden zo zámerov knihy - a síce ukázať 
meštianstvu, že aj tie duchovné postavičky nie sú až také nev-

inné, ako im tetušky v detstve rozprávali pred spaním.
              Nechcem si ani predstaviť, čo by vtedajší predstavení 
dorobili s autormi dnešnej literatúry (i keď nazývať to liter-

atúrou je častokrát prisilné slovo).    
„Dekameron, pre nás nevinná kniha, pre nich predstavovala 

vrchol  ľahtikárstva, epikurejstva a zhýralosti.“ 
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Či to bol naozaj až taký morálny prúser, ako sa v tej dobe hovorilo, 
posúďte sami...

Druhá historka deviateho dňa 
 Abatyša z kláštora Lambardia, Madonna Usimbalda, 
preslávená svojou zbožnosťou, bola uprostred noci 
upozornená skupinkou mníšok, že ich mladá sestra Isa-
betta má vo svojej cele mužskú návštevu. Bohužiaľ, v 
rovnakej chvíli má mníška u seba práve milenca - kňaza, 
ktorého často tajne vodila do svojej cely ukrytého pod 
šatami. Keď abatyša v rýchlosti vstáva, omylom si na 
hlavu navlečie kňazove krátke gate a namiesto závoja 
jej po stranách hlavy visia traky. Keď vyjde jej omyl 
najavo, prehlási, že pokušeniu tela nie je možné odolať, 
takže nech si každá mníška potajme pomáha, ako môže, 
ako tomu bolo až doteraz. A tie závistlivé mníšky, ktoré 
sú bez ctiteľov, si majú „samy zháňať šťastie, ako len 

najlepšie vedia.“

 Kto máte chuť zvedieť o tomto odtieni Deka-
meronu niečo viac, skočte si na výlet do 
Trenčianskej knižnice a popýtajte sa na knihu: 
Pornografia - Tajné dejiny civilizácie (str.81-83). 
Mimo iného sa dozviete aj to, ako „vrhnúť čerta 

do pekla “.

-Katarína Hrušková-
-foto: Internet-
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Ruku na srdce, kedy naposledy ste si prečítali celý časopis od začiatku do 

konca? (A tým myslíme naozaj čítali, nie len prezreli fotky.  ) Ja a Romana za 

seba vieme odpovedať na deň presne. Nikdy. To posledné, čo nás kedy zaují-

malo, bola nejaká „super tradičná exkurzia“, ktorá sa konala už X-ypsilontý 

rok po sebe, takže sme sa divili, že sa o nej dá ešte stále písať. Ale viete čo? 

Ono sa to dá!  

Povedali by sme, že nech už exkurzie vyzerajú akokoľvek nudne, vždy sa na 

nich dá nájsť niečo pekné. (Napríklad sú pekne otravné.)   A aj keby niekoho 

nezaujal predmet exkurzie, ide o tie výbuchy smiechu na zadných sedadlách 

autobusu. - Ruku na srdce, kedy naposledy ste napísali článok do časopisu? Ja 

a Romana vieme odpovedať úplne presne. Nikdy (tabličku čokolády výnim-

kám, samozrejme). Vyzerá to tak zložito, nudne a úboho nezištne. Ale viete 

čo? Ono sa to dá. (A možno si to nakoniec niekto aj prečíta.)                          

         P.S.: Každý, kto máte chuť vidieť svoje meno medzi menami 

redakčnej rady, či  máte tému, o ktorej  by ste si chceli v SOS prečítať, 

určite nám napíšte na mail alebo si mňa, Hrušku, či Romču Antalku 

odchyťte priamo na chodbách školy. Keď už nič iné, aspoň nám povedzte, 

aký máte deň. 

         P.S2.: A naučiť sa štvrťročné učivo z dejepisu, v deň polročnej 

klasifikačnej, za trištvrte hodinu v kumbále na  Jesenskom, odpovedať z neho 

a ešte aj jednotku dostať, sa dá tiež. 

(Pozdravujem pani profesorku Košíkovú.) 

Ruku na srdce
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