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ÚVOD

E d i t o r i á l

K o n t a k t y

Práve teraz som prišla na to, že tretina školského roka 
je už za nami. No mne to nejako nejde do hlavy. Kedy 
to utieklo? Veď len pred chvíľou bolo 2. septembra, 
stála som na ihrisku pred školou a hrala sa s očkom na 
pančuchách. Najväčšou udalosťou tohto školského roka 
sú oslavy 60. výrošia našej školy. Väčšina učiteľov a aj 
žiakov momentálne stále niečo zháňa, vybavuje a behá 
kvôli akadémii. Je koniec novembra a ja dúfam, že si 
prváci už zvykli na túto školu a sú dobrými študentmi. Aj 
keď...Aký by mal vlastne byť dobrý študent? Je slušný, 
milý, ochotný, pripravený na každú hodinu a aktívne 
sa hlási. Blábláblá, typický obraz dobrého žiaka. Ja si 
však myslím, že dobrý žiak je ten, ktorý vie, na čo sa 
skôr vykašlať, teda odlíšiť to podstatné od menej pod-
statného. A hlavne si vie poradiť v každej situácii. Dosť 
bolo o škole, blížia sa Vianoce (podľa Tesca sa blížia 
už od polky septembra). Želám veľa nových darčekov 
a hlavne veľa sviatočného jedla.



Náš anjel bez krídel odletel

Áno, milí čitatelia, už je to raz tak. Dobre čítate. 
Od tohto školského roka nad nami už ochranné 

krídla nedrží naša milovaná pani profesorka Mária 

Škultétyová. Ktože by ju na našom gympli nepoznal? 
Vždy bola plná elánu, rada prišla na kus reči do každej 
triedy, so všetkými dobre vychádzala a vždy sa nám 
snažila so všetkým pomôcť, usmerniť nás, poradiť 
alebo prispieť nejakým zo zbierky jej dobrých nápa-
dov. No ale nesmúťme! Radšej jej spoločne zaželajme 
čo najkrajšiu jeseň života, viac pokoja, ako sa jej ušlo 
na gympli popri nás, študentoch, a aby si zachovala 
na nás všetkých iba tie dobré spomienky. A aby nás 
občas aj pozrieť prišla, pretože nám bude za ňou 
všetkým smutno.
A čo popriať novej pani profesorke Košíkovej, ktorá 
prebrala funkciu ochranných krídel nášho časopisu? 
Musím skonštatovať, že to veru nebude mať ľahké, 
pretože pani profesorka Škultétyová dávala po celé 
tie roky do časopisu aj kúsok seba, a to sa ťažko 
napodobňuje. To musí mať človek v krvi. Ale aj tak 
jej želáme veľa úspechov s naším časopisom a veľa 
ocenení, ktoré sa nám snáď aj naším pričinením po-
darí aj v tomto roku nazbierať.

Montérky + bagandže +  
mimozemské čiapky =       
VITAJTE NA GYMPLI!

-Dana Hanková-
-foto: súkromný album-

ČLÁNKY

4 SOS



 Niektorí z nás sa možno viac ako prvého dňa na 
strednej obávali imatrikulačiek. Strápniť sa už hneď 
na začiatku nie je veľmi príjemné. Po prezretí fotiek 
z minulého roka sa v nás napätie a strach ešte znáso-
bovali, no okrem toho tu bola aj zvedavosť.  Z každej 
strany bolo počuť : „Mám tam ísť?“
Pre každého z nás by bolo ľahšie tváriť sa, že nám je 
na odpadnutie a radšej sa budeme potiť doma v per-
inách. Ale tak ako aj strach nami lomcovali aj rôzne 
očakávania a túžba po nových zážitkoch. Poháňal 
nás aj pocit, že v tom nebudeme sami. Veď kto by si 
nechal ujsť to strápnení ? Zadanie bolo jednoznačné. 
Prísť v montérkach, bagandžách a v rukaviciach. 
Pomóóc! Kde to zoženiem? Keď sme v „deň  D“ 
prišli poobede do školy, ovalil nás uši trhajúci zvuk 
klaksónov a k montérkam sme ako doplnok dostali 
alobalové čiapočky (nič príjemné).  Keď sme uvideli 
tie červené rúže a ceruzky na oči, vedeli sme, že to 
je nachystané pre nás. Tváre sme mali pomaľované 
tak, že by nás nespoznali ani vlastné matky. Nasle-
dovala prechádzka po jarmoku. Mali ste vidieť ako 
sa ostatní pozerali, keď videli masu ľudí v mon-
térkach a s mimozemskými čiapkami pobehovať 

po námestí. Všetci sa na nás pozerali a ešte nám 
aj spravili priestor, pretože sme museli ísť kačacím 
krokom a taktiež skackať. Dúfajme len, že nás pod 
tými nánosmi farieb nik nespoznal. A potom malo 
prísť to najhoršie. Prišli sme do MsKS, posadali sme 
si a čakali. Ako prví šli žiaci prímy. Keď sme videli, 
že si musia liať jogurt na tvár, v ktorom bol cesnak, 
nebolo nám až tak do smiechu. Ako nás začali 
postupne volať na pódium, všetky zlé pocity z nás 
postupne opadli. Došlo nám, že keď chceme niečo 
zažiť, nemôžeme byť iba zalezení  vo svojej ulite, 
ale musíme sa chytiť každej príležitosti zabaviť sa a 
stráviť spoločné chvíle s priateľmi. To však nezna-
mená, že si milí štvrtáci nemohli odpustiť tresty za 
nesplnené úlohy. Niektorí ani doteraz nevedia, čo v 
tých „pochúťkach“ bolo...
Myslím, že každý zistil, že by bola blbosť zostať 
doma. Strávili sme skvelé popoludnie plné smiechu a 
zábavy, síce s trochou hanby, ale plní dobrej nálady. 
Dúfam, že môžeme za každého prváka poďakovať 
štvrtákom za skvelé imatrikulačky. Teraz sa už cítime 
ako praví gympláci. -Dajana Váňová-

-foto: Barbora Schwarzová-
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Ruky hore, kdo kalí jako 
zombie!
.... ruky hore, kdo nejde rozbít ! 

Keby sme tohtoročnú Halloweensku párty hodno-
tili na počet rozbitých, asi ťažko by získala po-

volenie na jej organizáciu aj do budúceho roka, i keď 
ruka hore nechýbala. Školské priestory neposkytujú 
toľko voľnosti, no my to vieme, a nenechali sme si 
drobnými nedokonalosťami pokaziť večer. Úsilie a 
čas, ktorý školská rada a pedagógovia vložili do tohto 
večera, sa prejavila a dobrá nálada nás neopúšťala ani v 
neskorých hodinách. No a čo by to bolo za strašidelnú 
párty bez masiek?! Všetci študenti si zaslúžia veľký 
LIKE za kreatívnosť pri tvorbe kostýmov a umeleck-
ých diel na tvárach. Nielen organizátorov, ale i oko-
loidúcich úprimne prekvapila spolupatričnosť, akú 
sme týmto gestom dali najavo. Nie každý deň sa totiž 
stáva, že v TESCU stretneš zub, čo nenašiel vhodnú 
veľkosť kefky či vlniacu sa medúzu. Najoriginálnejšie 
masky si samozrejme odniesli aj nejaké vecné ceny.

A čo na to Deejay? Bavil si sa aj ty na Halloween-
skej?
Totálne naozaj! Musím uznať, že toto bol jeden z 
najlepších večerov, aké som hral. Pohľad DJ-a na pár-
ty je trochu iný ako pohľad baviaceho sa človeka. Ale 
z môjho pohľadu to bol skvelý žúr a len tajne dúfam, 
že aj z pohľadu baviacich sa. Pravdou je, že nie vždy 
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sa dá vyhovieť všetkým, ale podľa mňa je dôležité 
vyhovieť väčšine. :)

Vrátil si sa rád na pôdu školy?
Pozvanie som prijal rád a priznávam sa, že ten dátum 
som mal v kalendári rok dopredu, pretože v 2013-tom 
to nevyšlo pre moje pracovné povinnosti. Tento rok to 
našťastie vyšlo. Gympel je moja srdcovka a veľmi rád 
naň spomínam, keďže som po jeho chodbách behal 4 
roky. Apropo, v tej triede na konci chodby, kde bola 
party som maturoval. Nikdy by som si nepomyslel, že 
práve na tejto chodbe budem niekedy hrať party.

A čo vravíš na gymplákov? Sú dnes iní, ako bývali?
Hmm...Skôr asi mala byť otázka gympláčky, nie? ;-) 
Niekde som počul, že na gymnázium chodia najkrajšie 
baby z Bánoviec. Musím potvrdiť a uznávam, gym-
pláci ma veľmi, ale veľmi príjemne prekvapili, čo 

som, myslím, dal najavo aj počas hrania. Vyžívam sa 
v tom, keď ľudia spolupracujú. Skáču, kričia...  Na 
gympli som mal z hrania endorfínovú bombu! Nao-
zaj neskutočne ma bavilo hrať pre vás, pre ľudí, ktorí 
sa úžasne bavili, na čo možno poniektorí aj doplatili. 
Čím pozdravujem pani riaditeľku Kacvinskú a reagu-
jem aj na tvoju druhú otázku. Je fakt, že doba je iná, 
voľnejšia a nie každý si z toho berie to správne. Keď 
som ja chodil na gympel, žiadne žúrky sme nemávali. 
Teraz je všetko a všade inak. Ja osobne si myslím, že 
tí ľudia, ktorí boli na tejto party, ukázali radosť zo 
života a bavili sa naozaj úžasne naplno.

Chcel by si študentom niečo odkázať ?
Už som to urobil na záver party, ale keď mám možnosť, 
tak to urobím ešte raz. Ďakujem vám za úžasnú žúrku 
a určite rád prijmem pozvanie aj nabudúce. 

-Liliana Bujnová-
-foto: Barbora Schwarzová-
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1. Začnime najprv výberom štúdia. Čo vlastne 
študujete? Bolo to vo vašom prípade váhanie až do 
poslednej chvíle alebo naopak jasná voľba?

Simona: Študujem žurnalistiku na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Odjakživa ma to ťahalo 
týmto smerom, no priznávam, že skutočne som sa vy-
profilovala až vo štvrtom ročníku, kedy som sa, napriek 
opačnému názoru rodičov, rozhodla pre túto školu a 
zatiaľ neľutujem.
Tomáš: Mám dvojodborové štúdium politológie a 
bezpečnostných a strategických štúdií. Podaných 
prihlášok som mal viacero a nevyberalo sa mi ľahko, 
takže šlo o váhanie nielen do, ale aj na poslednú chvíľu. 
Pochybnosti tu asi ale budú vždy.

2. Čo sa vám preháňalo hlavou, keď ste prvýkrát 
prekročili prah vašej alma mater?
Simona: Že na tom nie je nič vysokoškolské. Žiaden 
veľký komplex so záhradou a parkom, kde sa budeme 
učiť a ľudia budú po skupinkách posedávať pri veľkých 
košatých stromoch. Práve naopak, je to len pár budov s 
históriou. Bývalý hotel, bývalá nemocnica… Ale prost-
redie je čisté, upravené, moderné a je tam teplo – čo viac 

si vysokoškolák môže priať?
Tomáš: Je to tam fakt veľké. Prvýkrát som fakultu vi-
del na dni otvorených dverí a jej priestory na mňa dosť 
zapôsobili. Sídli v peknej historickej budove v centre 
mesta a má svoje značné čaro.

3. Ako hodnotíte svojich terajších profesorov? Dá 
sa s nimi vychádzať, či si radšej držia od študentov 
odstup?
Simona: Tak v prvom rade, doteraz som sa stretla s jed-
ným profesorom, a bol to veľmi milý usmiaty fúzatý pán. 
Docenti a doktori filozofie, ktorých je tam neúrekom, 
sa rôznia. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tí, 
ktorí si toho najviac preskákali a majú najviac praktick-
ých skúseností, nám majú teda skutočne čo ponúknuť, 
správajú sa k nám najviac ľudsky a naopak. Vedia sa 
zasmiať, no autorita je autorita, a tak aj keď nemajú 
pravdu, chybu si nepriznajú. To sme sa už všetci naučili.
Tomáš: Z vyučujúcich som bol vcelku prekvapený, v do-
brom slova zmysle. Profesor ma síce vyučuje len jeden, 
má však dobrý zmysel pre humor. Doktori sa snažia byť 
nápomocní, nie je problém za nimi kedykoľvek zájsť, a 
často sa s nimi dá stretnúť aj na rôznych neformálnych 
akciách mimo školského prostredia, takže nie je prob-

Ako sa majú najnovšie    
posily akademických 
inštitúcií?
Čas neustále plynie. Štvrtáci si to uvedomujú najlepšie, pretože sa blížia chvíle, keď sa rozhodnú rozposlať 

prihlášky na vysoké školy a spečatiť tak svoju budúcnosť. Kým im ešte zostáva nejaká rezerva na 
nerozhodnosť, spýtal som sa novopečených vysokoškolákov Simony Bagovej a Tomáša Belobrada, ako hodno-
tia svoje premiérové mesiace života na „vysokej nohe“.



lém prehodiť zopár slov aj nad pivom.

4. Ako je to so stravou a ubytovaním? Nehladujete?
Simona: Ja určite nehladujem, ale v tomto som taký ne-
typický vysokoškolák. V Nitre študenti z Bánoviec prvý 
rok internát bez známosti nedostanú ani po odvolaní, 
takže bývam na priváte. Musím povedať, že s veľmi 
milými ľuďmi a nesťažujem sa. Je to kúsok od centra 
a 500 metrov od školy, takže si dlhšie pospím. A čo sa 
týka stravovania, v škole sa dá najesť s nabitou kartou 
ISIC-om, no ja túto možnosť nevyužívam. Oveľa radšej 
sa vyžívam vo varení. Baví ma to, rada skúšam nové 
kombinácie, chute a naviac, spolubývajúci sa nikdy 
nesťažovali na plné bruchá. :-)
Tomáš: Ubytovaný som na priváte, bolo to lacnejšie 
ako intrák a do školy to mám veľmi blízko, za pár minút 
som pešo priamo v centre. Takéto bývanie je skvelé, ak 
človek počíta s tým, že si viac vecí (opravy, upratovanie) 
bude musieť zabezpečiť sám. Na hlad sa sťažovať určite 
nemôžem, na rozdiel od priemyslovky je v Menze vždy 
veľký výber a jedlo je za dobrú cenu, teplý obed mám 
teda istý každý deň.

5. Čo považujete  za najväčšie plus štúdia na vysokej 
škole?
Simona: Naučila ma samostatnosti. Som tam ešte len 
tretí mesiac, no vidím na sebe poriadne zmeny. Tam sa 
naozaj nikto nezaujíma, kde ste, čo robíte a či sa učíte – 
je to všetko vec dobrovoľná. Človek musí sám cestovať, 
prekonávať prekážky, variť si, postarať sa o seba, ak má 
problémy. Je to iné, ako keď sme doma. Nedovolím si 
tvrdiť, že je to vždy ľahké, zvlášť pre ľudí, ktorí si nao-
zaj rozumejú so svojou rodinou, ako som ja. Všetci mi 

veľmi chýbajú, no je to len pár dní a cez víkend som 
zase doma. Vysoká škola mi dala voľnosť a možnosť 
študovať, čo ma baví, ktorú nemá každý, a preto si to 
nesmierne vážim.
Tomáš: Skúsenosti. Síce to znie dosť otrepane, ale výška 
vás postaví pred úlohy, ktoré budete musieť riešiť zväčša 
prvýkrát v živote. Ubytovanie, strava, cestovanie, nové 
známosti, školské projekty a mnoho iného, všetko vám 
dá akýsi návod, ako sa pred podobné situácie postaviť v 
budúcnosti.

6. A trochu nostalgie na záver: často spomínate na 
roky strávené v našom gymnáziu? Nechýbajú vám?
Simona: Nie je to tak často, lebo na to nie je čas ani 
priestor, ale určite si rada zaspomínam. Na naše gym-
názium nemám takmer nijaké zlé spomienky a boli to 
krásne štyri roky. Čo ma najviac mrzí, je, že mám školu 
všetkých päť dní v týždni, čo mi neumožňuje sa nikdy 
zastaviť na slovíčko s učiteľmi. Cez skúškové, alebo 
ako to ja nazývam osemtýždňové vianočné prázdniny, 
sa ale určite zastavím. Všetci mi veľmi chýbajú, keďže 
som viacerých z nich považovala takmer za kamarátov 
a vzory. Dôverovala som im, veľa ma naučili a dobre 
pripravili na budúcnosť. Všetkých ich touto cestou poz-
dravujem :-)
Tomáš: Ku gymnáziu sa vraciam stále, keď sa stretnem 
so spolužiakmi z gympla, stále spomíname na všetky 
sprostosti, čo sme tam vymysleli, a sú to úsmevné ch-
víle. Tých osem dlhých krátkych rokov ubehlo ako nič a 
asi nie som jediný, kto by si bez váhania dal repete, ale 
nedá sa, a tak sa nedá robiť nič iné, len si s úsmevom 
zaspomínať a bojovať ďalej so životom. Tak to chodí.

-Miroslav Igaz-
-foto: súkromný album-
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Spíkujem, spíkuješ,  
spíkujeme



-Dana Hanková-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Aj vám sa zdalo, že keď ste sa v septembri 
prechádzali po chodbách, nepočuli ste iba 

slovenčinu? Nešalel vás sluch, nebojte sa. Máte dobré 
uši, pretože jeden septembrový týždeň sa chodbami 
našej školy naozaj rozliehala taliančina, nemčina, 
poľština, ale hlavne angličtina. Na výmennom pobyte 
tu totižto boli žiaci zo Sasuolla, Hamburgu a Blazowy. 
Tí si na týždeň vyskúšali, aké je to bývať v sloven-
skej rodine, ochutnali slovenské špeciality, dokonca 
sa nám poradilo naučiť ich aj zopár slovenských fráz. 
Počas celého týždňa sme spoločne s nimi pracovali na 
projekte Commenius, a to na troch témach: Energie, 
Odpad a Kvalita života. Ale aby sa nepovedalo, mali 
sme aj bohatý sprievodný program.
Začiatok týždňa nám otvorilo malé vystúpenie 
folklórnej skupiny Uhrovčan, aby naši zahraniční 
hostia vedeli, aké máme na Slovensku tradície. Tu 
dostali aj príležitosť naučiť sa jeden tanec a aj keď 
sme sa zo začiatku báli, že sa budú hanbiť, alebo že 
im to bude trápne, všetci sa toho s nadšením chytili a 
ešte posledný deň som jednu dvojicu zahliadla, ako si 
opakovali kroky.
V utorok naše kroky smerovali do Uhrovca a na Jankov 
vŕšok, kde sa im tiež páčili pozostatky bojov v týchto 

horách, ale aj sklárske výrobky v našom múzeu. V 
stredu sme vyrazili aj do trochu väčšieho mesta, aby 
spoznali aj naše hlavné mesto. V Bratislave nás čakala 
prehliadka Starého mesta, a veru aj my, čo to tam už 
trochu poznáme, sme sa niečo nové naučili. Večer 
ešte pozrieť výhľady z hradu až k našim susedom 
za Dunaj a hybaj domov. Vo štvrtok sme pre zmenu 
zavítali na pokojnejšie miesto, do Trenčína, a do 
Trenčianskych Teplíc. Aj keď tu nám počasie trochu 
neprialo a veru viacerým nám čľupkalo v topánkach. 
Podarilo sa nám prezrieť si Most slávy, Trenčiansky 
hrad a ešte aj predstavenie šermiarov.
Piatok sa niesol už v trochu pochmúrnejšom du-
chu. Posledný deň, dokončovanie prác, prezentácie, 
odovzdávanie certifikátov. Ani sme sa nenazdali a 
týždeň ubehol ako voda. A v sobotu už len objatia, 
slzičky a nekonečné lúčenie. Aj keď sme sa zhodli 
na tom, že ubytovávať cudzinca je na prvýkrát mi-
erne náročné (hlavne na psychiku :) ), neľutujeme 
tohto zážitku a všetci sme radi, že sme získali takú 
skvelú skúsenosť do života. A ktovie, možno nám tie 
priateľstvá už vydržia nadosmrti...
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-Lukáš Hanko-
-foto: Barbora Schwarzová-

SOS 13

ČLÁNKY

Výlet na Myjavu

Ako to každý rok býva zvykom, tak aj v tento 
sa študenti tretích tried (a septimy) zúčastnili 

legendárnej exkurzie na Myjavu. Celá táto výpra-
va sa niesla v stopách Milana Rastislava Štefánika. 
Navštívili sme niekoľko miest, o ktorých nemá výz-
nam sa rozpisovať, pretože tí, ktorí toto čítajú, ich už 
navštívili, alebo ich to ešte len čaká, pravdaže, za pred-
pokladu, že tu vydržia až do tretieho ročníka. Výklad 
v miestnych múzeách bol tradične dynamický, takže 
si určite dokážete predstaviť, ako zaujato sa študenti 
správali. K najväčším atrakciám zájazdu určite patrilo 
spraviť si selfie s Mohylou M. R. Štefánika na Bradle, 
odkiaľ bol tak pekný výhľad, že by sa to možno opla-
tilo ukázať aj rodičom, ak teda celú fotku nezakrýva 

vaša krásna tvár. Veľmi kladne hodnotím snahu našich 
profesoriek zabezpečiť deťom obed dopredu, čo sa 
však nestretlo so všeobecným pochopením. Pretože, 
sami uznajte, objednať si dopredu čevapčiči, alebo si 
radšej na mieste objednať poriadny obed podľa vlast-
ného výberu.. tu niet o čom rozhodovať. Toto však 
malo za následok mierny kolaps systému v danej 
reštaurácii, keď niekoľkí študenti dostali celkom inú 
pizzu, akú si objednali, a niektorým sa neušlo vôbec. 
Krivda však z pohľadu učiteľov bola napravená, keď 
sme sa cestou domov zastavili v nákupnom centre 
(lebo vlak zadarmo jazdí okolo Laugarícia len dvakrát 
denne).
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 Napriek svojmu veku zostáva  naša škola mladá...
...lebo študenti, ktorí ju navštevujú, sú mladí, plní energie, sviežich nápadov 
a oni sú jej budúcnosťou.

December bol veru zvláštny mesiac. Vo vz-
duch bolo cítiť, že sa niečo deje. Nebudem to 

zbytočne naťahovať, išlo o prípravy na slávnostnú 
akadémiu, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 60. 
výročia založenia našej školy. 
Pieseň Sky full of stars je známa asi každému 
študentovi našej školy. Nie, žeby nám ju učitelia 
púšťali na hodine alebo čo, ale práve táto pieseň znela 
vo videu, ktoré sme kvôli akadémii natáčali. Je plné 
tancujúcich študákov, a dokonca aj učiteľov (ak nev-
eríte, pozrite si ho). Snažili sme sa zachytiť život na 
našom gympli, a myslím, že sa nám to podarilo. Nie, 
netancujeme si po chodbe pri presune z labáku do ja-
zykovky, ale skôr šlo o to, že tu každý každého pozná 
a vládne tu taká rodinná atmosféra.
Ďalšie super video spravila Baja Schwarzová, ktorá sa 
rozhodla zachytiť život bežného študenta: Ráno vstať, 
umyť zuby, obliecť sa, cesta do školy, vŕzgajúce dvere 
v škole, prestávka, cesta zo školy, snaha o učenie sa, 
radostný pokrik pri zazretí supla a nakoniec sladký 
spánok.
„Vážené dámy, vážení páni, milí hostia a študenti. 

Vítame Vás na slávnostnej akadémii, ktorá sa koná 
pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Gymná-
zia Janka Jesenského,“ touto vetou som otvorila celé 
podujatie. Priznám sa, mala som trošku trému a bolo 
mi na odpadnutie, ale mohlo to byť spôsobené aj tým, 
že mi mama kúpila o dve čísla menšie silonky. Svojou 
prítomnosťou nás poctili aj absolventi nášho gymná-
zia ako profesor Ľubomír Zelenický, rektor UKF v 
Nitre, profesor Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej 
akadémie vied, doktor Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor 
Učiteľských novín a exporadca ministra školstva, 
profesorka Marta Dobrotková, dekanka Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity, a mnohí ďalší.
Program tvorili žiaci gymnázia, ktorí sa venujú vo 
svojom voľnom čase tancu (Dancando, Aurora), spe-
vu či rapu. Okrem toho sme prostredníctvom krátke-
ho zostrihu rôznych aktivít, výletov či súťaží ukázali, 
že na gympli sa ozaj nenudíme.
Za celú redakčnú radu prajem našej škole veľa ďalších 
úspechov, šikovných žiakov a aspoň takých skvelých 
učiteľov, ako máme teraz. 

-Ema Kušnierová-
-foto: archív gymnázia-
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Tři sta třicet tři stříbrných 
stříkaček stříkalo přes tři 
sta třicet tři stříbrných 
střech

Poviem vám, to sme sa teda zapotili. Nie, nepri 
hlásil som sa na kurzy češtiny, ale 11. novembra 

2014 sme my, gympláci, navštívili  žiakov Gymnázia 
vo Valašských Kloboukoch. Asi by bolo teraz nami-
este prezradiť, čo sme tam vlastne robili. Nuž, zapo-
jili sme sa do medzinárodného projektu Kniha spája, 
a teda sme sa pokúsili prelomiť jazykovú bariéru, 
čo bolo občas veľmi komické. Českí študenti si pre 
nás nachystali rôzne súťaže ako napríklad kvíz s 
osobnosťami, športové hry a iné rôzne súťaže. Poz-
itívne hodnotím najmä rezne na obed. Následne nám 
ukázali svoju mestskú knižnicu, historické pamiatky 
mesta i mestský úrad s uvítaním primátorky mesta. 
Čerešničkou na torte bola rozhľadňa Královec, kam 
viedol celkom prudký kopec a mysleli sme, že sa tam 
nakoniec ani nevytrepeme. Ale za ten výhľad to stá-
lo...
Na oplátku prišli valašskí gymnazisti k nám do Bá-
noviec. Aj tento raz ich čakalo súťažné dopoludnie, 
ktoré sme si pre nich pripravili. Opäť sme češtinu 

mixovali so slovenčinou a dúfame, že nikomu 
nerobilo problémy navzájom si porozumieť. Kým 
vo Valašských Kloboukoch nás vítali pesničkami 
Tomáša Klusa s gitarou, my sme ich privítal v našom 
MsKS folklórom a ľudovými piesňami s husľami. 
Finálnym výstupom stredoškolských stretnutí bol 
návrh publikácie - turistický sprievodca o oboch mes-
tách v českom i slovenskom jazyku. Hostia navštívili 
naše gymnázium a v kostole si vypočuli organový 
koncert v podaní gymnazistu Petra Košťála. Stretli sa 
aj s našim primátorom, Mariánom Chovancom, ktorý 
okrem iného zdôraznil, že tieto mestá majú korene 
ešte v socializme, keď ich spájali výrobné závody 
Tatra. Celodenný program sme zavŕšili prehliad-
kou Kostola sv. Mikuláša na cintoríne a návštevou 
Jankovho vŕšku.
A teraz to najhlavnejšie, turistický sprievodca bol 
úspešne vydaný a pokrstený! V mene všetkých 
žiakov, ktorý v tomto projekte majú prsty, vám želám 
príjemné čítanie. -Filip Vlnka a Ema Kušnierová-

-foto: Tereza Dorňáková-
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Stužková
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Právnička, chemička a 
diplomat medzi historikmi

Zaspať niečo pred druhou, vstávať o štvrtej. Nevadí, veď sa vyspím v buse, vravel som si. Ale spi, keď 
počúvaš Ivkine historky s dôchodcami. Vďaka nej nespalo ani najbližšie okolie v autobuse vrátane našej 

pani učiteľky, ktorej sa týmto ospravedlňujeme. Aspoň sa mohli učiť a mnohí to aj robili. Čas aj dôvod mali, 
veď sme mali pred sebou ešte najmenej osem hodín cesty a na druhý deň súťaž. Cheb je teda pekne ďaleko.
Trošku faktov. 
Témou súťaže gymnázií z Česka a Slovenska bola 
prvá a druhá Československá, respektíve Česko-
Slovenská republika (1918-1939). Táto téma zahŕňala 
nielen politiku, ale aj vojsko, šport, umenie, kultúru, 
hospodárstvo... v podstate všetko. Tejto súťaže som 
sa zúčastnil ja, Dávid Vještica, a moje spolužiačky - 
Dominika Valachová a Ivana Galbavá. Tá zastúpila 
bývalú štvrtáčku, Ivku Mišákovú, ktorá sa súťaže 
nemohla zúčastniť, pretože už nie je žiačkou gym-
názia. Týmto ju však pozdravujeme a ďakujeme jej, 
pretože aj vďaka nej sme mohli zažiť niečo, čo si za-
pamätáme veľmi dlho.

Klobúk dole, pán Stulák
Sála, v ktorej sme súťažili, bola pripravená naozaj 
profesionálne. Náš stôl, druhý spredu v ľavom rade, 
bol taký plný kníh, že sme ich nemali kam dať. Len 
na tieto knihy, ktoré dostal každý účastník vrátane 
učiteľa, išiel takmer milión českých korún. Síce sa 
niektoré naše knihy počas cesty domov „stratili“ 
niekde na juhovýchode Slovenska, nič to nezme-
nilo na veľkoleposti cien na naše pomery. A slečny 
pomocníčky boli rovnako ako knihy vybrané sta-
rostlivo. Len tak pomimo, sedeli sme najbližšie k 
českému ministrovi školstva. Teda mali sme, keby sa 
nedostavil až na vyhlásenie výsledkov. Po pár príhov-
oroch začalo prvé kolo. Tie boli celkom štyri, medzi 
nimi prestávky, počas ktorých porota opravovala tes-
ty. Všetko frčalo presne na minútu podľa harmono-
gramu. Klobúk dole, pretože pri toľkých príhovoroch 
stačilo, aby sa čo i len jeden človek zdržal a už by 
všetko meškalo. Ale nestalo sa. Preto vyjadrujem ob-
div pánovi Stulákovi, že to zvládol takto dobre. 
Z niektorých však sršala podľa mňa zbytočná 
súťaživosť, takmer až fanatizmus. Toto bola snáď 
jediná zlá stránka súťaže. Nevravím, že sme tam šli 
len na chlebíčky, ale nebolo naším plánom biť sa o 
ceny za každú cenu. Avšak epileptický záchvat kvô-
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li Karlovi Hašlerovi (spevák, viď Gúgl) by som asi 
nikdy nedostal. Jedine, že by sa predo mnou zjavil. 
Je totiž dlhé roky po smrti. Ten záchvat nespomínam 
len ako trápny vtip. Jedna dievčina sa potom, čo si 
nespomenula na spomínaného Karla, zrútila. Okrem 
toho, že sa niektorí ani len neobzreli, a toho, že sa to 
stalo kvôli takej hlúposti, ma zaujalo aj to, že český 
pán minister školstva bez mihnutia oka pokračoval 
v rozhovore pre Českú televíziu. Koniec koncov, čo 
tam po nejakej dievčine, keď ide o verejnú prezen-
táciu svojej osoby, však? Všetko však skončilo dobre 
a dievča pokračovalo bez následkov v súťaži. Ďalšou 
z kuriozít bolo vajíčko na stole jedného súťažiaceho. 
Áno, obyčajné vajíčko. Či bolo varené alebo nie, som 
sa nestihol spýtať. Možno keby nás organizátori nech-
ali hladných, tak by som sa spýtal. Ale to pri toľkom 
občerstvení nehrozilo.
Televízna hviezda
Samotné úlohy boli náročné, ako povedala naša 
televízna hviezda Ivka v jej hviezdnom trojsekun-
dovom vystúpení v ČT. Niektorí prítomní historici s 
pár titulmi pred, aj za menom sa dokonca priznali, že 
oni sami mali s testami problémy. Úlohy však boli 

rozmanité, neboli to len klasické úlohy s možnosťami 
ABCD. Napríklad sme mali uhádnuť autora a spe-
váka piesne, ktorú nám hrali v sprievode prezentácie 
s fotkami, alebo nám premiér Fico predčítal zadanie 
úlohy. A výsledok? Síce žiadna sláva, (45/75 celkovo, 
4/16 zo slovenských škôl) ale okrem spomínaných 
cien si odvážame super zážitky a skúsenosti.
Thajsko v Jalte na Václaváku
Keby ste však videli pohľady, keď nám priniesli v 
hoteli Jalta na Václaváku thajské rolky. Keď som sa 
poobzeral, nenašiel som nikoho, kto by vedel jesť 
paličkami, a tak sme na to išli tak po našom... len 
nie paličkami. Naša chyba, mali sme na výber aj iné. 
Ale už len to, že sme mali zaplatenú večeru v takom 
dobrom hoteli, bola podľa mňa na česko-slovenské 
pomery nevídaná vec. Celkovo nás nenechali ani raz 
hladných. Či už večera po príchode, raňajky alebo 
občerstvenie bolo naozaj dobré. Takisto ubytovanie 
bolo veľmi slušné. Jednoducho som nenašiel nič, čo 
by bolo zlé vinou organizátorov. Priznám sa, že som 
dosť kritický, ale ak by som chcel povedať niečo zlé 
na organizáciu tohto podujatia, musel by som klamať.

-Dávid Vještica-
-foto: autor-
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Medzihviezdne preteky s 
časom
Filmová jeseň mala 7. novembra 2015 v Trenčíne 

na programe nové dobrodružstvo. Od autora, čo si 
vydobyl slávu trilógiou o netopierom superhrdinovi. 
„Vysnívaným“ thrillerom u kritikov celkom obsto-
jne zabodoval. Nolan. Christopher Nolan. Hviezda 
novej generácie hollywoodskych trhákov. Neoplatí sa 
vidieť jeho nové želiezko v ohni? ČSFD maniaci s 
„vygúgleným“ osemdesiatdeväť percentným hodno-
tením sa určite pratali do kín, aby mohli povýšenecky 
ohŕňať nosom. Tak som sa zo solidarity pridal, nech 
vám reku rozpoviem, čo a ako... 
Úprimne musím skonštatovať, že nie som veľký 
fanúšik kozmického sci-fi, ani mi príliš nechutia 
katastrofické pohnútky, čo hrdinov ženú k heroizmu 
zachraňovať ľudstvo, lebo je to šľachetné. Preto asi 
ťažko odhadnem, či niekoho príbeh zoberie viac 
alebo menej. Čo však musím vyzdvihnúť, sú prvé 
dve tretiny filmu, kedy človek sedel prikvačený v 
sedadle. Zatiaľ čo scény postupne plynuli jemným 
rozprávaním, hustla atmosféra, až nakoniec príde 
ten pocit – fú, tak teraz už ozaj vážne. Striedanie 
prostredí – „prérijný“ vidiek USA s lánmi kukurice, 
sužovaný prašnými búrkami, a katastrofa, čo trápi 
celú planétu – podaná sterilne a rezervovane, akoby 
jej hlavný dopad prehrmel, ale stále je problémom. 
Jasné, americký princíp „náhody“ (bola to skutočne 
náhoda?) odrazu dá veci do pohybu. Náhle sa nedí-
vate na existenčné problémy jednotlivca, ale druhu. 
Ľudstva. Ľudstva, strácajúceho domov. Ľudstva, ktoré 
chce prežiť, ktoré musí prežiť, ktorého zmyslom je – 
prežitie. A kam sa ľudstvo podeje, keď nás odmieta 
miesto, kde sme si miliardy rokov hoveli v egois-
tickom presvedčení, že je navždy naše? Hm, zostane 
nám už len vesmír... snáď. Nolan je tak trochu bábko-
herec krížený s manipulatívnym filozofom. Ukazuje, 
čo ukázať chce. Niekedy z postáv kričí účelovosť a 
nalinkované konanie, niekedy, naopak, nie. Závisí to 
od toho, ako je na tom celý film. Snaží sa sledovať 
viaceré línie – Zem, vesmír, rodina. Ako vlak, čo by 
chcel naraz zaujať tri nástupištia. Zákonite dostávajú 
herci obmedzený priestor na manévrovanie a ich rola 
je potom predpokladateľná, napríklad už z výzoru (Dr. 

Mann vie, o čom hovorím). Sympatickosť hlavného 
hrdinu alebo hrdinov je v tomto prípade vedľajšia, 
pretože pocit bremena, ktoré nesú na svojich pleciach, 
vás beztak prinúti prikyvovať. Robia to svojím spôso-
bom dobre, nik sa predsa polobohom nenarodil. Hans 
Zimmer je definitívne najväčší mág, čo sa týka hudby 
a podmazov. Keď jeho orgány pri nervydrásajúcich 
sekvenciách spustili, tak som skutočne netrpezlivo 
vyčkával, že o čo pôjde. Výborne skomponované 
soundtracky. Všetka česť. 
Nebol by to pán režisér, keby do všetkého nemontoval 
odkaz „navyše“. Nolana mám rád preto, že vpašuje do 
svojich filmov myšlienku, čo vie zaujať. Alebo aspoň 
minimálne pracuje s obrazotvornosťou a vyvoláva v 
mysli ďalšie a ďalšie otázniky. Závisí však na spô-
sobe, ako to urobí. Interstellarom lomcuje v podstate 
jednoduché motto, ale zaobalené do zbrklo šitej nite 
filozofie. Nehynúcu lásku rodiča k potomkovi podáva 
dosť patetizujúco, hoci obratne. Po obsahovej stránke 
sa nevyhol zopár slepým uličkám a záver natoľko 
prekombinoval, že bežné publikum z neho zostane v 
rozpakoch. Žeby záľuba z Počiatku?
Film sa mi páčil. Ako celok je slušný, pozerateľný, vie 
si podmaniť. Bodaj by nie, trailer, reklamná kampaň 
aj meno, čo má Interstellar na rováši, urobili svoje. 
Nenazval by som ho však opus magnum, také podľa 
mňa ešte len príde, ale je to solídne našliapnutie. Mi-
mochodom, ak sa naň vyberiete, zapamätajte si jednu 
vec: náhody neexistujú. A čas je len veličina.   

Originálny názov: Interstellar (USA, Veľká Británia – 2014)
Dĺžka: 169 minút 
Žáner: sci-fi/dráma/mysteriózny
Hrajú: M. McConaughey, A. Hathaway, J. Chastain, M. Damon, M. Caine, W. Bentley

-Miroslav Igaz-
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Úskalia partnerského života
Mladým mužom sa zvykne odporúčať, aby si 

nikdy neviazali na krk škaredú ženu, pretože 
sa jej (údajne) ťažko zbavia. A život s ňou má byť 
podľa štipľavých rečí tiež tortúrou. Verili by ste 
však tomu, že vás vaša vysnená, krásna, milá, sladká 
polovička nečakanou fackou zrazí na zem a urobí zo 
života peklo takpovediac „za noc“? Presne o takom-
to krutom vytriezvení a spolužití so psychopatom je 
aj najnovšia snímka od Davida Finchera.  
Nick Dunne je typický Američan stredného veku, 
ktorý päť rokov žije v stereotypnom manželstve so 
svojou láskou Amy. Svoju novinársku kariéru dávno 
zanechal, teraz si vďaka peniazom od svokrovcov 
otvoril bar a lieči si komplexy ničnerobením ale-
bo návštevou svojej sestry Margo. Začal ho ubíjať  
život s hrdinkou knižnej série, ktorej život a osudy 
poznajú milióny čitateľov na svete. Bodaj by nie, 
určite musí byť ťažké byť manželom Úžasnej Amy. 
V deň piateho výročia si však Nick bude priať, aby 
sa nikdy nenarodil – jeho milovaná žena sa stala 
pravdepodobne obeťou únosu. Od tej chvíle sa 
Nickov život rozpadá rýchlejšie ako plutónium v 
urýchľovači častíc, ba dokonca sa neplánovane stane 
mediálnou hviezdou číslo jeden, len aby sa následne 
okolo neho rozpútal smrtonosný hon na čarodejnice. 
Zrazu má na krku obvinenie z vraždy Úžasnej Amy. 
Každý jeho ďalší krok iba približuje hodinu, kedy 
ho injekčná striekačka odpraví na druhý svet. Ako 
má dokázať, že je nevinný? Vari neexistuje spôsob, 
ako by mohol prelomiť dokonale ušitý plán na jeho 
hlavu? A kto vlastne stojí za vraždou či únosom jeho 
manželky?
A ja som si ako blbec myslel, že tento film bude typ-
ická nuda. Ach, nepodceňujte Finchera. Ošumelý 
úvod je len počiatočné čičíkanie zmyslov, kým 
sa nerozohrá skutočná dráma. Ako diváka ma 
režisér stavia do tej najhoršej pozície – do roly 
pozorovateľa, čo len sleduje, ako sa padajúci balvan 
rozbieha a ničí všetko, čo mu stojí v ceste. Sám som 
síce v pomykove, kto je za touto hroznou búdou, 

ale po odhalení mozgu celého zločinu som na tom 
ešte horšie – nemôžem s tým nič urobiť. Nemôžem 
Nickovi pomôcť, aby nenahrával chladnokrvnému 
psychopatovi do karát. Nemôžem nič, iba sa dívať. 
S tým Fincher veľmi rád pracuje. S vidinou konca a 
strachu z bezmocnosti. To sú jeho obľúbené zbrane, 
ktorými šermuje. Pokojne, precízne necháva emócie 
vrieť, aby burácajúco vystúpili na povrch. 
V podstate týmto filmárskym počinom rezonujú 
akoby dve témy – zdanlivo nespojiteľné – v jednu. 
Nájdete tu psychologickú sondu do partnerstva s ma-
niakálnym zločincom, ale aj drámu o zániku formy 
rodinného života ako súkromnej show dvoch ľudí. 
Možno trochu prisilná káva na ospalé utorňajšie 
popoludnie, ale treba podotknúť, že by to nenech-
alo chladným ani spiaceho mamuta. Pri tomto filme 
naozaj nie je dôležité, čo hralo v pozadí, či bolo na 
pľaci dosť svetla, ktorý herec bol čiernou ovcou a 
kedy strihač urobil donebavolajúci kiks. Taľafatky 
pre snobov. Príbeh bol masívny, strhol všetky os-
tatné dojmy so sebou. A zdvíham palec hore za ab-
senciu happyendu, ktorého sa patetickí Američania 
málokedy vyvarujú. Ja viem, Hollywood miluje 
príbehy s dobrým koncom... ale niekedy je zlý koniec 
vhodný práve preto, že je viac... Tak končím aj ja. 
Nezabudnite si Stratené dievča pozrieť s polovičkou 
v kine – určite (ne)oľutujete.

Originálny názov: Gone Girl (USA, 2014)
Dĺžka: 145 minút    
Žáner: mysteriózny thriller/dráma
Hrajú: B. Affleck, R. Pike, C. Wilson, K. Dickens, T. Parry, N. Patrick Harris a iní 

-Miroslav Igaz-
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