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eď toto čítate, tak väčšina 
štvrtákov už má odoslané 
všetky prihlášky na vysoké 

školy. Chvalabohu. Priznávam, 
sama som pri ich vyplňovaní za-
tínala päste, dokonca si aj nahlas 
hrubo ponadávala. Zvlášť naštve, 
ak zistíte, že prihlášky a elek-
tronická žiacka knižka nie sú cel-
kom kompatibilné, ak si vás na 
študijnom oddelení prehadzujú ako 
horúci zemiak, alebo ak na dni ot-
vorených dverí zistíte, že vaša vys-
nívaná fakulta vlastne vyzerá skôr 
ako nočná mora. Nikdy som kvôli 
škole nebola takáto znechutená. 
Skutočne nikdy. A to rátam aj dni, 
keď som sa musela skrývať pred 
bývalým frajerom. Nezostáva mi 
nič iné, len si postupne vsugerovať, 
že táto zlá nálada je spôsobená iba 
tou preukrutnou a ponurou zimou, 
a čakať, kým si budem môcť znova 
na slnku dobiť svoje solárne pane-
ly. A to ani nevravím o tom, že mám 
pomaly dvadsať rokov a mamina 

sa ma stále vypytuje na 
vnúčence. Na upoko-
jenie si vždy odlomím 
kus z polkilovej horkej 
čokolády a namaľujem 
si ňou tmavé pery, nech 
aspoň chvíľu žijem v ilúzii, 
že v budúcnosti môžem 
byť napríklad úspešnou 
černošskou speváčkou.
V každom prípade, tento 
editoriál som písala ne-
najedená, a preto mi je 
trocha smutno. Novej 
šéfke Ive prajem veľa, 
veľa šťastia, pevné nervy, 
a tak ďalej, a tak ďalej... 
A nech je ešte o dvestoti-
síckrát lepšou šéfkou, ako 
je tá najlepšia šéfka na svete. Lebo 
Iva je super baba s tými najväčšími 
zvieracími očami, aké som kedy 
naživo videla, tak jej nerobte zle, 
lebo si po vás potom prídem ja. A 
viete, ako sa hovorí, človek, ktorý 
videl rozbúrenú ženu a rozbúrené 

EDITORIÁL (.Y.)
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more, by radšej poľutoval manžela 
ako námorníka.
Vaša ex-šéfka

môže zdať. So zväčšujúcim sa počtom 
oznamiek na mojom stole sa zväčšuje 
aj smútok v mojom srdci. Básnik by 
to krajšie nepovedal. Tento rok však 
bude papierové srdce bolieť aj SOS. 
Po maturite opúšťa gymnázium Ria, 
životná láska všetkých spoľahlivých 
odbúravačov stresu a moja doživotná 
partnerka. Skladám klobúk nad 
jej schopnosťami a dúfam, že časť 
jej znalostí osmoticky prenikne do 
môjho mozgu. Uvedomujem si, koľko 
práce na tomto časopise urobila až 
teraz, keď to všetko budem musieť 
robiť ja. :) Ale neboj sa, Ria, urobím, 
čo bude v mojich silách, aby časopis 
nezruinovala nejaká Ivana z dediny. :)
Ria, nechoď....

 

oto obdobie vo mne vždy 
vyvoláva čudné pocity. Kvôli 
kopám snehu a mrazivému 

počasiu môj mozog mrzne vo 
vianočnej nálade aj vo februári, zatiaľ 
čo moje telo sa už nemôže dočkať jari a 
rozmočených tenisiek. Počas obdobia 
maturít som vydesená z predstavy, 
že toto isté čaká aj mňa, ale zároveň 
sa teším na pár dní nezaslúženého 
oddychu a na príťažlivých maturantov 
v obleku... hmm... ale to som odbočila 
od témy. Najhoršie je však pre mňa 
obdobie po maturitách, keď sa všetci 
štvrtáci vyparia zo školy ako pizzové 
Bake Rolls zo školského bufetu. 
Chodby sú zrazu prázdnejšie, škola 
je tichšia, dokonca aj rad na WC je 
kratší... proste to nie je ono. Mať 
kamarátov v maturitnom ročníku nie 
je taká sranda, ako sa na prvý pohľad 

T

K

Ivana Ypsilon Balgová
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Počas hodinovej prednášky, ktorú 
si pripravili pre všetky maturitné 
ročníky, sme s nimi besedovali na 
vždy aktuálnu tému - obchod s bielym 
mäsom. Celkom sme sa tešili. Ako 
správni adolescenti predsa privítame 
akúkoľvek prednášku, ktorá má 
predpoklady načrieť aj do učiva 
sexuálnej výchovy.
Na začiatok nás hneď posadili na 
stoličky tým, že práve my patríme k 
jednej z najrizikovejších skupín obetí 
nelegálnej práce. A to ako dievčatá, 
tak aj chlapci. Lebo sme vraj naivní, 
neskúsení a často aj hlúpi. Po tom, čo 
nám na gymnáziu neustále tlačia do 
hlavy, že práve my sme budúca vrstva 
inteligencie zodpovedná za ďalší vývoj 
slovenského národa, to bola celkom 
príjemná zmena.
Beseda bola v každom prípade 
účinná. Znova sa tým len potvrdilo, že 
gymnázium nás skutočne nepripravuje 
iba na štúdium na vysokej škole, ale ak 
by nám to na prijímačkách predsa len 

nevyšlo, tak i na budúcu prácu čašníčky 
vo švajčiarskom bare. Samozrejme, 
s dobrým platom a odteraz už aj bez 
akejkoľvek ujmy na zdraví.
Párik sympatických mužov v 
uniformách nás oboznámil aj s 
internetovými stránkami, ktoré 
by nám mohli pomôcť pri výbere 
zahraničných pracovných ponúk. Či už 
ide o register dôveryhodných firiem, 
alebo zoznam vecí, ktoré by sme si 
pred vycestovaním do zahraničia 
nemali zabudnúť zbaliť, či vybaviť. 
V každom prípade aj tu platí zlaté 
pravidlo neodchádzať nikde na vlastnú 
päsť, a zvlášť nie bez toho, aby sme 
o tom niekomu povedali. Základnou 
istotou naďalej zostáva človek, ktorý 
sedí každý večer pri telefóne a tŕpne, 
či od vás náhodou nebude počuť 
núdzové heslo, po ktorom má ihneď 
kontaktovať políciu.
Takže žiadne hŕŕ-bŕŕ, jasné? Keby 
niečo, všetko je na webe.

Obchod s ľuďmi

www.iom.sk – Medzinárodná organizácia  
pre migráciu
www.upsvar.sk – Ústredie práce, sociálnych  
vecí a rodiny
www.foreign.gov.sk – Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky
www.eures.sk – Práca v Európe

 text -žabčo-
foto-zdroj: internet-

Aj vy ste si všimli párik urastených policajtov 
pobehujúcich po chodbách gymnázia? Zachovajte 
pokoj, neprišli ani nič vyšetrovať, ani riešiť nedávnu 
poburujúcu kauzu týkajúcu sa dievčenských toaliet.

Cieľovou skupinou sú študenti.
¿Hablas 

español?

KONALO SA

Na gymnáziu Janka Jesenského v 
Bánovciach nad Bebravou sa  vyučuje 
päť cudzích  jazykov. Anglický, 
nemecký, francúzsky, španielsky 
a ruský. Španielčina sa u nás učí 
ešte len piaty rok, a už sa jedna z 
našich študentiek prebojovala do 
celoslovenského kola olympiády v 
tomto jazyku.
Lenka Janečková z II. A zvíťazila 
v krajskom kole Olympiády zo 
španielskeho jazyka, ktoré sa konalo 
9. februára 2012 v Novom Meste 
nad Váhom. V kategórii A za sebou 
nechala desiatich súťažiacich, z nich 
7. miesto získala jej spolužiačka  
Katarína Trebichavská.
V kategórii B súťažilo osem 
súťažiacich. Našu školu a zároveň aj 
okres tu reprezentovali spolužiaci z 
III. C triedy – Peter Matečka a Michal 
Ondruška. Peter obsadil 5. a Michal 
6. miesto.
Dúfajme, že Lenke sa bude rovnako 
dobre dariť aj na celoslovenskom 
kole. Držíme palce!

KONALO SA



Aj napriek tomu, že tohtoročný 
Mikuláš vyzeral o čosi biednejšie ako 
ten minuloročný, mohol si dovoliť pre 
každého študenta jednu čokoládu. 
Ako je možné, že sa Mikuláš takto ba-
chol po vačku práve na našom gym-
náziu? Celú situáciu vysvetľuje sám 
pán Svätý Mikuláš Junior: „Tak, viete, 
decká boli milé, slušné, ale keďže ma 
otec poveril touto dôležitou prácou až 
tento rok, nemôžem to porovnať s mi-
nulými sezónami.“
Sviatok svätého Mikuláša sa aj tento 
rok niesol v znamení sladkostí a už 
tradičnej mikulášskej pošty. A práve 
tá je často príčinou toho, že niekoľko 
romantických sŕdc sa dá rok čo rok 
obalamutiť príťažlivou vidinou tajného 
ctiteľa, ktorý vyzerá prinajhoršom tak 
sexi ako filmový Wolverine.
Všetci učitelia museli navyše v tento 
deň podpísať aj čestné prehláse-
nie, ktorým sa zaviazali, že nám tak-

5

povediac „nebudú robiť naprotiveň“. 
Týmto sa odstránili akékoľvek rušivé 
elementy, akými sú napríklad písom-
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ky alebo skúšanie pred tabuľou proti 
študentskej vôli.

Predseda TSK každoročne vyhodnocu-
je úspešnosť stredných škôl  kraja v 
rôznych súťažiach za  uplynulý školský 
rok. Gymnázium Janka Jesenského už 
po tretíkrát získalo veľmi významné 
ocenenie – 1.miesto vo vedomost-
ných súťažiach v kategórii 8-ročné 
gymnáziá. 
Bánovské osemročné gymnázium je 
teda najlepšie osemročné gymnázium 
spomedzi dvadsiatich v Trenčianskom 
kraji. Zvíťazili sme s vysokým nás-
kokom, s počtom bodov 43,75, pričom 
prievidzské gymnázium, druhé v po-

radí, získalo 17 bodov. Pod víťazstvo 
našich gymnazistov sa podpísali 
úspechy vo vedomostných súťažiach 
a olympiádach z chémie, matema-
tiky, anglického jazyka a umeleckých 
súťažiach zo slovenského jazyka a lit-
eratúry. Úspechy dosahujeme dlhodo-
bo, čo svedčí o vysokej kvalite práce 
i o tom, že talentom sa naozaj venu-
jeme. Táto práca si vyžaduje odborné 
vedomosti, obetavosť a  pedagogické 
majstrovstvo.
Za úspech možno považovať aj 6.mies-
to štvorročného gymnázia, keď v kraji 

Naše osemročné gymnázium  
najlepšie v Trenčianskom kraji

Mladý prírastok do rodiny Svätých 
na gymnáziu

bolo spolu hodnotených 65 stredných 
škôl a gymnázií. 
Blahoželanie a poďakovanie patrí 
všetkým študentom, ktorí sa o tento 
úspech zaslúžili a, samozrejme, aj ped-
agógom, ktorí ich k úspechu doviedli.

KONALO SA

 text -pani riaditeľka-

 text -žabčo-
foto -magda mináriková-



A čo Valentín na Slovensku? 
Predovšetkým dobrý komerčný ťah. 
Ešte nezobudení z predvianočných 
nákupov a novoročných zliav sa 
vrháme do ďalšej pasce nákupnej 
horúčky. Teda, najmä tí zaľúbení. Z 
vlastnej skúsenosti viem, že keď na 
vás z každej strany vypliešťa oči niečo 
plyšové a červené, je ťažké odolať. 
Najmä keď vidíte, že prosebne kričí : 
„Kúp ma!“  A potom že- no nekúp to! 
Ale treba uznať, že ponuka je nao-
zaj široká. Plyšáky, hrnčeky, prívesky, 
lízatká, čokolády, sviečky, kvety  či 
pozdravy s tými najuletenejšími 
prianiami. Darmo, čas neobyčajne 
obyčajných papierových valentínok, 
aké nosia deti zo škôlky domov svo-
jim maminám, je preč. Hoci práve to 
bolo na tom to krásne. Dať si námahu, 
nie skočiť do najbližšieho kvetinárstva 
po jednu ružu. Aj keď vždy lepšie, ako 
úplne zabudnúť...

Samozrejme, som zástancom teórie, 
že je naozaj hlúpe dávať si lásku naja-
vo len jeden deň v roku. A čo zvyšných 
364 dní? Prepáčte, možno nám 
krivdím. Niekomu tá nálada vydrží pri 
troche šťastia aj 15. februára. Viete, 
Valentín je síce krásny sviatok, ale 
prečo si ho neurobiť každý deň? Dá 
sa to predsa aj bez predmetov s ná-
pisom I love You. Stačí úsmev, obja-
tie, pomoc alebo milé slovo... A čo je 
najpodstatnejšie – láska nekvitne len 
medzi mužom a ženou. Potešiť predsa 
môžeme hocikoho. Rodičov, 
starých rodičov, kamará-
tov, ale aj suseda, ktorý 
už nikoho nemá. To 
je na tom to krásne. 
Láska má toľko podôb, 
tak ju rozdávajme 
každý deň.
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Väčšina určite vie aj to, že existoval istý 
ujo Valentín, ktorý potajme sobášil 
a stal sa svätcom. Len pre doplnenie 
poznatkov - ružové to s ním ale ne-
bolo. Z historických prameňov vieme, 
že žil v starom Ríme v časoch vlády 
duševne chorého Claudia 
II. Ten vydal nariade-
nie, ktoré zakazovalo 
manželstvá. Ženatí 
muži by totiž podľa 
neho boli zlými vojak-
mi, pretože by upred-
nostnili rodinu pred 
bojom, čo sa mi zdá 
pochopiteľné. Inak by boli 
duševne chorí asi oni. Ale kde sa 
vzal, tu sa vzal už spomínaný Valentín 
a tomuto nariadeniu sa vzoprel. V 
každej dobe sa predsa nájde nejaký 
rebel. Začal tajne sobášiť mladých mi-
lencov. A čo by to bol za príbeh, keby 
mu na to niekto nejakou nešťastnou 
náhodou neprišiel. Claudius bol 
vcelku pohoďák, no keď Valentín 
nechcel pristúpiť na vieru v rímskych 
bohov, pretože bol verný kresťan, 
vykoledoval si popravu. Podľa legendy 
sa vo väzení, kde na ňu pokorne čakal, 
zaľúbil do slepej dcéry väzenského 
dozorcu Astérie. Najväčší zázrak lásky 
je v tom, že jej svojou pevnou vierou 
vrátil zrak. V predvečer 14. februára 
roku 270 ho zbičovali, ukameňovali a 
sťali. Predtým ale Astérii stihol napísať 
odkaz : „Od tvojho Valentína.“ Tak sa z 

neznámeho biskupa z Interammy stal 
patrón všetkých milencov.
Je zaujímavé sa dozvedieť, ako sa Va-
lentín slávi v rôznych kútoch sveta. V 
Spojených štátoch  prvé valentínky 
vyrábali už v 19. storočí. Zdobili ich 

rôznymi ornamentmi, korá-
likmi, mušľami či kvetmi. 

V Anglicku sa zase medzi 
ľuďmi hovorilo, že 14. 
februára si vtáci, na-
jmä labute a holuby, 
volia svojich partnerov 

na celý život. V Škótsku 
je to o čosi zábavnejšie. 

Každoročne sa usporadúva fes-
tival, na ktorom si mladí ľudia vylosujú 
svojho Valentína alebo Valentínku, s 
ktorými by potom mali pretancovať 
večer. Iná tradícia zase hovorí, že sa 
vaším Valentínom alebo Valentínkou 
stane človek, do ktorého vrazíte na 
ulici. Takže ak mierite do Škótska, 
príliš sa neponáhľajte. Nech máte 
aspoň akú- takú moc to ovplyvniť. 
Aj oceánom oddelená Austrália má 
svoje zvyklosti. Zlatokopi tam údajne 
utrácajú horibilné sumy za valentínske 
figúrky. Chudáčikovia, asi nevedia, že 
u nás v TESCU by to mali za 2€  a ešte 
aj s darčekovou taškou.

Deň uja Valentína
Keďže žijeme vo viac-menej vyspelej časti sveta, odhadujem, 
že drvivá väčšina vie, aký deň pripadá na 14. februára. V 
roku 496 tento deň pápež Gelasius vyhlásil za sviatok svä-
tého Valentína, čiže za sviatok všetkých zamilovaných. Niek-
torí ho slávia, iní ho neriešia a dokonca sa nájdu aj jeho 
výrazní odporcovia.

KONALO SA
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vedcami. Podľa niektorých teórií do-
konca fungujeme ako energetický 
magnet. Všetkému dávame svoj náboj 
a naopak, nabíjame sa energiou, akou 
chceme. Už len nájsť tú správnu zásu-
vku.
 A ako uzavrieť tému objíma-
nia sa? Veľmi jednoducho. Výstižným 
citátom:
 „Dovoľ bláznovi, aby ťa objal, 
ale nedovoľ, aby ťa jeho objatie pob-
láznilo.“

 Keby sa už ale naozaj inak 
nedalo, mám tu pre vás ešte jeden 
spôsob objímania. Objímanie stromu. 
Už v staroveku totiž ľudia verili, že v 
stromoch prebývajú duchovia. Pre 
Keltov boli zase stromy potomkami 
ľudí. Možno si teraz pomyslíte, že také-
to objímanie je len nejaký zvrátený 
módny trend. Ale skúste to! Objímte 
nejaký strom! Budete prekvapení, akú 
energiu vám ten strom dal. Tí, čo to 
skúsili, určite súhlasia a na silu stro-
mov nedajú dopustiť. Je to veľmi často 
preberaná téma nielen na stránkach 
magazínov, ale aj medzi samotnými  dvojstrana: text+foto 

-miriama prievalska-

Nie nadarmo sa hovorí: „Objatie je vzácny dar, 
jedna veľkosť sedí všetkým.“ A je to naozaj tak. 
Objatia je krásne dávať i prijímať, no najkrajšie 
je, ak robíme oboje súčasne. Určite už každý z 
vás niekoho objal. Bolo to príjemné, však?

Objatie
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Zúčastňujete sa na takýchto 
besedách aj v iných školách? Pri-
pomína vám to vaše školské časy?

Vždy, keď vstúpim do typickej školskej 

budovy, ktorou je aj táto, tak ma 
prepadne ten klasický strach, čo ma 
prepadával v čase školy. Že nemám 
urobenú domácu úlohu a že musím 
nájsť nejaký priestor, kde ju rýchlo 

Stredná škola má vždy menší priestor, 
a tak si myslím, že komunikácia je 
omnoho bližšia, ako keď prednášate 
v aule na univerzite, kde ste o 15-20 
metrov ďalej a už je tam aj mikrofón. 
Nie je to také osobné. Takže určite je u 
mňa preferovaná stredná škola.

Ako sa dokáže obyčajný človek 
dostať k politike a ako ste sa k nej 
dostali vy?

Ja som sa k nej dostal úplne jedno
ducho. Róbertovi Ficovi sa poka-
zilo auto. Robil som na vysokej škole 
niekoľko odborných prác a jedna z 

Aký zlozvyk trápi Róberta Kaliňáka?
dopíšem. To je také to klasické brnenie 
v žalúdku, ktoré som cítil, aj keď som 
vstupoval do priestorov tohto gym-
názia. Áno, chodím na mnoho škôl, a 
vlastne už desať rokov sa nepretržite 
snažíme vymieňať naše poznatky so 
študentmi, a to už je jedno či na stred-
nej, či na vysokej škole.

Lepšie sa vám prednáša na stred-
nej alebo na vysokej škole?

 Aj napriek tomu, že oficiálna predvolebná 
kampaň tohtoročných predčasných volieb štartuje až 
v sobotu 18. februára, na námestí v Bánovciach nad 
Bebravou sa vďaka strane SMER-SD už deň predtým 
rozliehal zlatý hlas Heleny Vondráčkovej. Samozre-
jme, čo by to bolo za míting, ak by si nenašli čas aj na 
prvovoličov. Pre maturitný ročník na Gymnáziu Janka 
Jesenského si absolútne apolitickú prednášku o práve 
pripravil Róbert Kaliňák, alias mierumilovný, vtipný a 
charizmatický právnik. Asi to nebude náhoda, že u nás 
na gymnáziu mal v publiku takmer samé osemnásť a 
devätnásťročné dievčatá.
 Po odbornej porade so spolužiačkami, či sú 
otázky na moje mini interview s Kaliňákom formulo-
vané správne, a či s nimi nevyzniem hlúpo, odvážila 
som sa vkročiť do riaditeľne, kde som za červený a 
vystresovaný pohľad dostala aspoň kúsok z makovej 
štrúdle.

KONALO SA

 Keď sme sa 
zoznámili, už som teo-
reticky politikom bol, 
takže, ako sa hovorí, 
moja žena už vedela, 
do čoho ide, a naďalej 
mi vytvára super 
priestor. A hlavne ter-
az, keď máme dvoj-
mesačného syna.

“
“



9

SOS

tých prác bola aj trest smrti. Bol to 
vlastne dialóg s knihou Róberta Fica 
– Trest smrti. A raz, keď som išiel z 
domu, on býval na Dlhých dieloch, 
ja tiež, všimol som si, že stojí na zas-
távke, tak som zastal, či nechce zviezť 
do mesta, lebo tiež idem na fakultu. A 
on zhodou okolností išiel na Najvyšší 
súd, lebo tam robil, tak som ho zobral 
do auta a diskutovali sme o tej práci. 
No a tam sme sa zoznámili. Občas sme 
sa stretávali, ja som sa dobre poznal 
s jeho manželkou, a potom ma len v 
roku 1999 oslovil, že ma pozná, vie, 
že robím právo a ako ho robím a že 
zakladá novú stranu, či by som s ním 
nešiel do tej strany. Takže vďaka jeho 
pokazenému autu som dnes v Smer-e.

Je toto, čo robíte, vaša vysnívaná 
práca?

To je ťažká otázka. Mojou vysnívanou 
prácou bolo robiť námorníka, ale osud 
mi to nedoprial, takže som vlastne 
preskočil na právnickú fakultu. Celá 
naša rodina bola námornícka, otec aj 
brat. Ale nakoniec bolo to rozhodnu-
tie rodinnými okolnosťami zmenené, 
a tak som sa stal právnikom. Nakoniec 
sa mi to zapáčilo a politika k tomu 
právnictvu už patrí. Na chvíľku som si 
síce urobil podnikateľskú prestávku, 
ale potom som sa k tomu vrátil.

Vaša práca vám určite zaberá veľa 
času, ako sa k tomu stavia vaša 
rodina?

Zázračne sa k tomu stavia s pocho-
pením, musím oceniť moju manželku, 
naozaj mám to šťastie, že toto pocho-
penie má. Faktom ale je, že keď sme sa 
zoznámili, už som teoreticky politikom 
bol, takže, ako sa hovorí, už vedela, do 
čoho ide, a naďalej mi vytvára super 
priestor. A hlavne teraz, keď máme 
dvojmesačného syna, tak musí zvládať 
ešte omnoho viacej. Ja som na konci 
potravinového reťazca, pochopiteľne, 

ale tak to proste pri otcoch má byť, 
ten syn má absolútnu prednosť a ja 
sa z toho veľmi teším, je to ešte lepšie 
ako kedykoľvek predtým.

Máte nejaký recept na úspech? 
Vedeli by ste poradiť, aký by mal 
človek byť, alebo čo by mal robiť, 
aby sa stal úspešným?

Recept na úspech by mali dávať úspešní 
ľudia, neviem, či aj ja som úspešný, ale 
podľa mňa je to komunikácia s ľuďmi. 
Ja som sa vždy strašne veľa pýtal a s 
každým som sa chcel rozprávať, bez 
ohľadu na jeho spoločenské postave-
nie alebo prácu, a tým sa človek veľa 
naučí. Každá vedomosť sa mu zíde, 
a teraz nemyslím učenie z kníh. Jed-
noducho, keď stretnem zeleninára 
a niečo mi povie o mrkve, tak rád v 
jednej chvíli, ako politik, keď zavítam 
do poľnohospodárskeho družstva, si 
tú informáciu vytiahnem z hardisku 
a tým si tých ľudí nejakým spôsobom 
priblížim a viem s nimi komunikovať. 
A to je najpodstatnejšie. Vedieť 
komunikovať s ľuďmi a vypočuť si ich. 
To je asi to najviac, čo môže človeka 
v politike, ale aj v ostatných veciach 
urobiť úspešným. Lebo ani podnikateľ 
nebude nikdy úspešný, keď nebude 
mať dobrých zamestnancov, a tých 
bude mať len vtedy, keď ich vie vybrať, 
keď vie pochopiť ich potreby. A oni sú 
vtedy spokojní a dobre robia.

Máte nejaký zlozvyk, ktorý nám 
môžete prezradiť?

Zlozvyk? Vytláčam manželku z postele. 
(smiech) Musím si kúpiť väčšiu posteľ, 
lebo ja sa strašne rád sťahujem. Som 
hrozne hyperaktívny, ja sa potrebujem 
pohybovať a moja žena mi len ustu-
puje. Tak musím kúpiť nejakú väčšiu 
alebo sa presťahovať do inej izby.
Ďakujem za rozhovor.

KONALO SA

 text-iva mišíková- 
foto -zdroj:internet-

Školské kolo 
Dejepisnej 
olympiády

Každoročný kolobeh školských kôl 
olympiád sa pomaly končí, ale my 
sme ešte stihli prelistovať kroniky 
dejín a ukázať okoliu, že dejepis ne-
hovorí len o tom, koľko rokov trvala 
30-ročná vojna. Svoje doterajšie ve-
domosti sme „pretriasli“ v školskom 
kole 4. ročníka Dejepisnej olympiády 
10. februára2012.

Triedy boli kvalitne „zapratané“ 
45-imi účastníkmi z 2. – 4. ročníka 
štvorročného gymnázia. Popaso-
vali sme sa so 40-imi otázkami zo 
slovenských aj svetových dejín, bez 
ohľadu na časovú lokalizáciu. 

A napokon, samotné vyhodnote-
nie. Diplom s prvým miestom získal 
Matej Melas zo 4.A, jediný postu-
pujúci do krajského kola. Richard 
Žikla, študent 2.A, je na druhom mi-
este. A tretie miesto patrí Ondrejovi 
Šebeňovi, taktiež zo 4.A.

Víťazom srdečne gratulujeme a 
Matejovi prajeme veľa úspechov v 
kraji!

 text-žabčo- 
foto -zdroj:internet-
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 História človečenstva je veľmi 
bohatá na rôzne zaujímavé udalosti. 
Ľúbostné pletky kráľov aj pápežov, 
konflikty medzi nimi, myšlienky, s 
ktorými prišli filozofi a proroci, ob-
javy a vynálezy chudobných vedcov.  
A bitky a boje. To nám, žiaľ, vždy išlo 
najlepšie. Pokiaľ má človek prísť s 
nápadom, ako by mohol svet zlepšiť, 
vymyslí sotva jeden. Ale pokiaľ by mal 
navrhnúť nové spôsoby, ako úspešne 
odstrániť zo sveta desiatky, stovky, 
tisícky a dokonca aj milióny jedincov 
svojho druhu, je kreatívny až hrôza. 
Od primitívnych nožov a šabieľ, cez 
meče, pušky a delá, až po zbrane 
hromadného ničenia. Mimocho-
dom, dnes sú v trende nukleárne a 
biologické zbrane. Je smutná pravda, 
že pokrok nielen vo vede fungoval 
dodnes hlavne preto, lebo naši pred-
kovia potrebovali vymyslieť nový spô-
sob, ako sa vyvraždiť vo vojnách.
 Vojny. Tých ale bolo! Celé 
naše dejiny sú písané krvou do čiernej 
kroniky. Tá posledná, ktorá sa nás 
priamo dotýkala a v tieni ktorej ešte 
aj dnes Európania žijú, bola jedna z 
najhorších a najväčších. Druhá sve-
tová vojna. Udáva sa (pretože počty 
nie sú presné), že počas tejto udalosti 
mohlo byť usmrtených až šesťdesiat 
miliónov ľudí za šesť rokov. Desať mil-
iónov za rok. Hovorím o tých, ktorí 

zomierali krutým a veľmi bolestivým 
spôsobom. Boli zastrelení, ich telá boli 
roztrhané pri bombardovaní, otrávili 
ich, mučili, zomierali  na následky vi-
acerých infekcií, zomierali od hladu a 
vysilenia. Obzvlášť kruté boli ich konce 
v koncentračných táboroch.
 27. január je dňom, kedy 
si pripomíname oslobodenie 
koncentračného tábora Osvienčim, 
jedného z najhrôzostrašnejších miest, 
aké môžete navštíviť. Tento deň je zas-
vätený spomienke na holokaust. Sna-
he o úplné vyvraždenie a vyhladenie 
židovského národa. Zajatí Židia trpeli 
hladom, nemali žiadne miesto na súk-
romie a osobný priestor, museli neus-
tále tvrdo pracovať, a keď už nevládali, 
svoj koniec našli v masovom hrobe. Je 
to viac ako len kruté. Je to zverstvo v 
jeho najprimitívnejšej podobe.
 Prečo je dôležité si to 
pripomínať? Čas neúprosne letí ďalej 
a čoskoro sa aj táto vojna stratí v dej-
episných učebniciach. Mnohí zabud-
nú, ale čo je horšie, mnohí aj poprú. V 
dnešnej, vraj civilizovanej spoločnosti 
je až desivé, že sa nájdu takí, ktorí aj 
napriek jasným historickým tvrdeniam 
povedia, že táto vec sa nikdy nesta-
la. Majú na to právo? Aký je rozdiel 
medzi nimi a tými, ktorí toto zverstvo  
páchali?
 Akokoľvek nám je nepríjemné 

počúvať, čítať a prezerať si fotografie 
trpiacich ľudí, mali by sme sa pozerať, 
mali by sme čítať a aj počúvať. Skúsiť 
si iba predstaviť, čo všetko prežili tí, 
na spomienku ktorých sa pozeráme. 
Plačúci mŕtvi.
Už nikdy viac. 

H O LO K A U S T
SOS

VÝSTAVA  
h o l o k a u s t u 
na gymnáziu

 Pred 67 rokmi Červená  armáda oslo-
bodila koncentračný tábor Osvienčim 
– Treblinka. I napriek tomu sa Medz-
inárodný deň pamiatky obetí holo-
kaustu prvý raz oficiálne pripomínal 
po celom svete až 27. januára 2006.
 Holokaust sa priamo dotýkal aj nášho 
mesta a jeho židovských obyvateľov. Z 
viac než 400 odvlečených bánovských 
Židov prežilo približne tridsať. A viac 
ako tridsať židovských obetí sa našlo 
v hromadných hroboch v okolí Bá-
noviec.
Aby sme nezabudli - takéto poslanie 
si stanovila výstava inštalovaná na 
bánovskom gymnáziu. Jedna chodba 
sa na pár dní zaplnila plagátmi a fot-
kami, pri ktorých mrazilo. Dokumen-
tovali zverstvá z koncentračných tá-
borov celej Európy.                              
Ku každému exponátu boli  k dispozí-
cii informácie v štyroch svetových ja-
zykoch. Problematike holokaustu sa 
žiaci spolu s učiteľmi venovali aj počas 
hodín dejepisu či slovenčiny.
Výstavu otvorila pani Alžbeta 
Schicková. Jedna z tých, ktorí pocítili 
druhú svetovú vojnu na vlastnej koži. 
Jedna z mála, ktorí prežili. V mladosti 
sa sama ocitla hneď v niekoľkých nem-
eckých koncentračných táboroch, pre 
ktoré, ako nám prezradila, doteraz 
máva zlé sny.
Výstava sa stretla s veľkým záujmom 
žiakov i učiteľov. 

KONALO SA

foto -žabčo- 
 text -tomáš belobrad-

text -žabčo-



 Nikto 
šťastný z neba 
nespadol.

sám. Nikto iný vás šťastným neurobí.
Nikto šťastný z neba nespadol. Tak by 
sa dala upraviť známa pravda a práve 
s ňou sa stotožňujem.  Myslím si, že 
šťastie je ukryté v každom človeku a 
len on môže ovplyvniť, či sa dostane aj 
na povrch. A čo je podľa mňa šťastie? 
Je to pocit, že pre samých seba ste 
plnohodnotnou osobou, ktorú si 
dokážete vážiť. Je to zdravé sebave-
domie človeka a zároveň schopnosť 
poučiť sa z vlastných chýb. Je to 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
schopnosť užívať si každý deň s ús-
mevom na tvári. A keď prídu zlé dni, 
ktoré sa sem- tam určite objavia, 
šťastný človek s eleganciou počká, 
kým sa stratia.
 Ako jediným rozumným 
riešením sa zdá stále na sebe 
pracovať. Snažiť sa byť vzdelaným, 
krásnym, úspešným, ale pritom byť 
spokojný aj s verziou samého seba 
v súčasnosti.  Neočakávať okamžité 
výsledky, nepreceňovať  úspech, 
ale zároveň zaň vytrvalo bojovať. 
Naučiť sa nájsť zdroj šťastia v sebe a 
pritom nenechať okolie, aby tento 
zdroj zničilo, podupalo. Budhisti to 
nazývajú osvietenie, kresťania dotyk 
s Bohom, druidi splynutie s prírodou. 
Nech to nazvete akokoľvek, už stovky 
rokov sa ľudia snažia o to isté- prežiť 
svoj život naplno, prežiť ho v šťastí a 
v spokojnosti. Pritom na otázku, čo je 
to šťastie, ešte stále neexistuje uspo-
kojivá odpoveď.
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 Slovo šťastie pozná každý z 
nás a používame ho takmer denne. 
Ak sa však kohokoľvek opýtate, čo 
šťastie vlastne znamená, väčšina ľudí 
len mlčky premýšľa. Otázok je totiž 
položených oveľa viac, ako existuje 
odpovedí. Dá sa šťastie odmerať? 
Mám ho viac, alebo menej ako ostat-
ní? Môžeme si šťastie kúpiť? Je to stav 
duše alebo telesná pohoda?  Alebo je 
to súbor oboch?
 „Šťastie a nešťastie je vecou 
duše,“ tvrdil Demokritos, starogrécky 
filozof. Väčšina ľudí by s ním však 
zrejme nesúhlasila. Mnohí si myslia, 
že budú šťastní, iba ak budú bohatí, 
slávni alebo krásni. Myslia si, že ich 
šťastie je závislé od vonkajších okol-
ností, od ostatných ľudí a od toho, ako 
ich vníma okolie. Ženú sa za niečím a 
pritom si vravia - ak sa mi toto podarí, 
budem šťastný.  Stáva sa však pravid-
lom, že keď tieto méty dosiahnu, cítia 
namiesto šťastia len prázdnotu. Prečo 
je to tak? Znamená to, že sa nemáme 
snažiť stať sa lepšími ľuďmi a plniť si 
svoje sny? Alebo je to preto, že ciele, 
ktoré sme si určili, nie sú plnohodnot-
né? Fiodor Dostojevskij, slávny ruský 
spisovateľ,  vyslovil známy výrok: 
„Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho 
dosahovaní.“ Podľa neho je šťastím 
pre človeka, keď sa snaží skvalitniť svoj 
život- nejde len o samotný výsledok, 
ale o pocit, že máme svoj život vo 
vlastných rukách a vieme ovplyvniť 
jeho chod. Štíhla postava, nové auto, 
lepšia práca- to všetko, aj keď to znie 
dobre, ešte nie je zárukou šťastného 
života. Tak isto, ako neplatí, že keď je 
niekto okolím vnímaný ako „plnohod-
notný človek“, je automaticky šťastný.
Najväčším nepriateľom šťastia je 
nešťastie. Ak chceš byť šťastný, buď. 
Byť silný, znamená byť šťastný. Iba 
nešťastný človek pozná šťastie. To je 
len zopár výrokov o šťastí. Všetky však 
majú niečo spoločné, a to vieru, že 
za svoje šťastie je zodpovedný každý 

Čo je to šťastie?

“

Pomáhali 
sme

Rodičia nám dávajú lásku, istotu, 
rozmaznávajú  nás a snažia sa nám 
dožičiť všetko, čo nám vidia na 
očiach. Mobilný telefón, pripojenie 
na internet či oblečenie, ktoré sa 
nám páči, už vnímame ako samozre-
jmú vec.  Sú však deti, ktoré rodičov 
nemajú a žijú v detských domovoch. 
Nehľadia na to, či majú moderné 
topánky s troma pásikmi a bundy 
drahých značiek. Sú vďačné, že im 
v ich šatách nie je zima, zatiaľ čo 
ja mám doma oblečenie, ktoré mi 
prakticky stojí v skrini.
 S myšlienkou pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú, sme v našej škole za po-
moci žiackej rady usporiadali zbierku 
oblečenia. Letákmi  a školským ro-
zhlasom sme oboznámili spolužiakov 
i učiteľský zbor o dobročinnej ak-
cii. Tí s radosťou nosili oblečenie, 
ktoré už nevyužívajú. Všetko prine-
sené šatstvo poputuje do detského 
domova Diakonie Broumov.
Zistili sme, aký príjemný pocit je 
robiť dobré skutky.  Pomáhať tým, 
ktorí to potrebujú.

text -ypsilon-
foto -žabčo-

text -diana jakubíková-
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Navždy sa zachová...

Vtáka poznáš po perí, maturanta po stužke.
A že je to skutočne pravda, dokazuje, že už 
len na našej škole máme tri druhy mat-
urantov, každý so stužkou podľa svojho 
gusta. A hoci tieto malé zelené úkazy na 

Z TITULNEJ STRANY

bundách či taškách maturantov sú nep-
ochybne zaujímavé, ešte pôsobivejšia je 
cesta k nim. Poďme sa teda pozrieť, čo pre 
tie svoje musela spraviť 4.A.
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Neviem ako u vás, no u nás sa prípra-
va na stužkovú začala už v prvej trie-
de. A ak aj vy chodíte do triedy, kde 
sa stužková ešte len začala riešiť a 
už sú na svete prvé hádky, necíťte 
sa veľmi výnimočne. Miliónkrát zm-
enené miesto a čas stužkovej, tisíckrát 
prerokovávaný každý detail maturit-
ných oznámení, výzdoby, pohárov, 
medovníčkov či programu. Tak vyzer-
ali naše prípravy na stužkovú. Človeku 
sa po tisícej hádke o zelenosti zelenej 
a zelenšej už ani nechce veriť, že ten 
jeden večer má za to stáť. Čuduj sa 
svete, stál.
Keď sme kráčali po schodoch 
do sály kultúrneho domu  a sle-
dovali  nervóznych spolužiakov 
dokončujúcich posledné prípravy, 
zisťovali, čoho máme nazvyš a čo 
nám chýba (tvrdý alkohol :), keď sme 
usádzali rodičov na ich miesta pri 
stoloch a vítali profesorov, konečne na 

nás doľahla veľkoleposť 
tejto chvíle.
Priznám sa, že čas od 
prvých tónov pesničky 
z nástupu až po moje 
ostužkovanie bolo tých 
najdlhších  päť minút v 
mojom živote – a to mám 
šťastie, že som medzi 
prvými v abecede :).
Až so zelenými stužkami 
na šatách a sakách sa 
mohlo začať to, čo si pod 
najlepšou nocou nášho 
života väčšinou pred-
stavujeme. A tak sme sa 
smiali, jedli, tancovali, 
smiali, žasli nad tým, kde 
sa v našich rodičoch berie 
toľko tanečného elánu, 
zaspomínali sme na slávne 

hity minulých desaťročí ... Ach, áno.... Škoda, že 
nejde stlačiť replay...:(.
Tí, ktorí už máte odstužkované, si spomienky na 
vašu stužkovú opatrujte (sorry za ten archaiz-
mus :)) a tí, čo ju ešte len máte pred sebou, si ju 
užite najviac, ako sa len dá, a nech vám ani nena-
padne myšlienka, že stužková je len o stužkách!

Tak nech sa navždy zachová, v pamäti stužková! 
Nazdravie!

text -viki-
foto 4.A -róbert fojtík-

foto 4.B -martin žovinec-
foto OKTÁVA - františek furdan-
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sa o ňu zapierala spodkami nôh. 
Priznávam, muselo to vyzerať 
naozaj hrozne. Odvtedy ma volali 
Žaba a tá neskôr zmutovala až na 
Žabča.
Y: Takže to mám chápať tak, že 
radšej sa budeš volať Žaba, ako sa 
volať po psovi?
R: Nie, nie, len Ria mi znie príliš 
vážne, to používam, len keď si ch-
cem u niekoho získať rešpekt. :D 
Žabčo je familiárne, tiež ma tak 
nemôže volať len tak hocikto. Cel-
kovo ma málokto volá Ria, ak ne-
musí. Ani môj muž ma tak nevolá, 
radšej mi hovorí Obluda, a keď po-
slúcham, tak Obludka :)
R: Ty sa cítiš lepšie, keď ťa vo-
lajú Ypsilon? Aj v časopise stále 
publikuješ iba ako Ypsilon. Zna-
mená to, že sa s tým stotožňuješ 

akosi jednoduchšie? Ako vlastne 
Ypsilon vznikol?
Y: Ypsilon vymyslela moja ka-
marátka, ale presnú históriu si 
už nepamätám. Za svoj život som 
mala už veľa prezývok, ale len Yp-
silon prežil. V podstate sa otočím 
na všetko, dokonca aj na meno 
mojej sestry. Ypsilon mi však znie 
originálnejšie a cítim sa potom 
tak výnimočne. :D
R: Výnimočne? To je také krásne, že 
si aj napriek svojmu výnimočnému 
zjavu stále skromná. Inak si tou 
najrýchlejšou čitateľkou, akú 
poznám. Áno, vážení, Iva je 
skutočne neskutočne výkonná, 
čo sa týka rýchlosti čítania. Ako 
to robíš, že dokážeš ľudí okolo 
seba očariť nielen svojou krásou 
a bystrým umom, ale aj takýmito 

Z TITULNEJ STRANY

Y: Ria, ako si sa zmierila s faktom, 
že sa voláš ako tretina psov na 
svete?
R: Okrem toho, že sa mi celú 
základnú decká posmievali a ja 
som sa za seba musela občas do-
konca aj fyzicky biť, má to aj jed-
nu úžasnú výhodu. Keď idem po 
ulici, často na mňa volajú ľudia. 
Ja sa obzriem a okolo mňa len 
preletí nejaký pes, ale ten pocit 
výnimočnosti, že sa na námestí 
ktosi nehanbil zakričať na plné 
ústa moje meno, ma potom hreje 
až do večera.
Y: Ako vznikla prezývka Žabčo?  
R: Žabčova história siaha až na 
základnú školu, keď som sa na 
telesnej nebola schopná vyšplhať 
na tyč. Vyzula som sa a vyliezla 
na ňu bosými nohami tak, že som 

Ak sa na niečom dve samoľúbe šéfredaktorky 
dohodnú, nie je na svete toho, čo by im zabránil 
zrealizovať to. Tak to bolo aj tentoraz, keď sme 
si samy pre seba odklepli vzájomný rozhovor, a 
aby toho nebolo málo, votreli sme sa aj do ru-
briky Mladých talentov. Pche! Áno, cítime sa pri 
tom neuveriteľne dôležito, priam by sme tento 
pocit mohli zrovnávať s eufóriou pri dosa-
hovaní kariérneho vrcholu! V každom prípade 
– prajeme príjemné čítanie!

Keď sa vám raz baba tiež zblázni...
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Píšem len v prvej osobe a všetko, 
čo napíšem, je viac alebo menej 
o mne. Pokiaľ nespoznám sama 
seba, ani moja postava nebude 
ľahko čitateľná... myslím, že to ne-
jaký čas určite ešte potrvá. 
Tak mi teraz napadlo, prečo si 
vlastne aj ty v mladých talentoch 
? :D
R: Lebo sa aj napriek môjmu 
pokročilému veku stále cítim 
mladá a... len to som chcela. :D

Y : Postihol aj teba 
syndróm maturit-
ného ročníka?
R: Ak sa prejavuje 
náhlym striedaním 

prudkých citových emócií a vzpla-
nutí, tak áno. Gympel som si aj 
napriek všetkému tak trocha zide-
alizovala. Je to miesto, kde sa stre-
távajú všetky typy ľudí, ktorých 
som kedy chcela poznať. Sú tu 
úžasní ľudia, ktorí mi budú strašne 
chýbať a ktorých budem určite 
chodiť pozerať aj neskôr, hoci len 
pod zámienkou požičania nejakej 
knihy zo školskej knižnice, ktorú 
nebudem absolútne potrebovať.
R: Odkiaľ čerpáš inšpiráciu pre 
svoje poviedky, Iva? Sníva sa ti o 
nich?
Y: Pravda je taká, že sa mi snívajú 
neuveriteľné blbosti , ktoré sa ani 
neodvážim zverejniť. Napríklad, 
že idem do Uhrovca na bicykli len 
v osuške...

miesta ani rituály nemám, aj 
keď možno okuliare by sa dali 
považovať za amulet, lebo bez 
nich blbo vidím na počítač. Snažím 
sa písať tak, aby som s tým bola 
spokojná ja sama a aby to pre mňa 

malo nejakú 
h o d n o t u . 
Písať len tak 
do vetra mi 
nedáva zmy-
sel.

Napísala si 
neuveriteľ- 
ne veľa po-
viedok a v 
tvojej hlave 
sa zrodilo veľké množstvo postáv 
a príbehov. Nebojíš sa, že sa ti raz 
minie inšpirácia a už nebude o 
čom písať?
R: Nedávno som mala taký pocit, 
keď  som mala takzvanú literár-
nu krízu. Niekto totiž píše vt-
edy, keď ho čosi nadchne, alebo 
keď sa pre niečo veľmi trápi a 
potrebuje to zo seba dostať. U 
mňa je to práve naopak, ak sama 
prežívam čosi úžasné, to už je jed-
no, či je to dobré, alebo zlé, tak 
písať nedokážem. Všetko, čo je 
napísané, je pre mňa potom príliš 
všedné a obyčajné. Preto si musím 
vždy počkať, kým sa všetko nao-
kolo znova upokojí, a až potom 
môžem znova nasadnúť na koňa :) 
Naopak v  tvojich poviedkach zasa 
vystupuje málo postáv. Nie je to 
rovnako nebezpečné? Nemyslíš, že 
raz o svojich postavách prezradíš 
úplne všetko a už nebudú mať 
žiadne tajomstvá?
Y: V mojich poviedkach vystupu-
je len jedna hlavná postava- ja. 

chuťovkami?
Y: Čo sa týka výnimočného zjavu, 
mám veľkú hlavu a jedno ucho 
väčšie ako druhé, bohužiaľ, už 
však neviem ktoré... určite ľudí na 
mne očarúva práve to. :D
R: Od uší prejdeme k trocha 
vážnejšej téme. Vieme o tebe, 
že si aj vášnivou čitateľkou 
všemožných kníh. Koľko kníh si 
doteraz asi prečítala? Máš toler-
anciu 100 kníh.
Y: To si netrúfam odhadnúť. Nejde 
však o kvantitu, ale o kvalitu. :) 
Minulý rok ich bolo 45, tento rok 
som sa trochu zasekla a čítam 
ešte len štvrtú. Ale prečítala som 
časopis o psoch, a aj to sa počíta, 
nie?
R: Samozrejme, čo by sme tebe 
neuznali. Do rubriky Mladé tal-
enty si sa však nedostala len 
kvôli svojim krásnym očiam, ale 
hlavne kvôli tomu, že sa začínaš 
pomaly zaraďovať k mladej slov-
enskej spisovateľskej smotánke. 
Čo myslíš, čím to bude? A čo robíš 
preto, aby si písala skutočne do-
bre? Máš nejaké svoje rituály? 
Obľúbené miesta alebo amulety?
Y: Múzy ma vždy kopú do srdca, a 
preto je pre mňa písanie vždy tro-
chu bolestivá záležitosť. Obľúbené 

 text+foto -ypsilon +žabčo = VL-

A takto nejako to 
vyzeralo pri oficiál-
nom odovzdávaní 
šéfredaktorského 
žezla, alias Jesen-
ského štafety.

MLADÉ TALENTY
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 Náhodou alebo schválne. A 
nie je to jedno ? Veď aj dieťa s podtit-
ulom, “Ups”, milujeme celým srdcom. 
Teda mali by sme.

 

Schválne alebo náhodne, každý z 
nás sa stal súčasťou tohto veľkého 
deväťmiliárdhlavého stáda.    A všetci 
sme až nepríjemne individualistickí. 
Ale vlastne, čo sa čudujem ? Veď zá-
padný individualizmus je u nás už ako 

doma. Ovce rady sledujú barana. A 
potom je z “ja- ja- ja !” zrazu “me - me 
- me!” a ani sa nenazdáš “Méé, méé, 
méé !”. A každý z nás je predurčený, 
aby bol minimálne Bruce Willis, ak nie 
rovno Obama.  The world is yours - 
Svet je tvoj,  You’re worth it - Stojíš za 
to, You can - Môžeš. Veď rodičia budú 
takí hrdí.

 Ale samozrejme, len si 
pamätaj, že si tu nie sám, a ani nechceš 
byť. 

 Že keď budeš veľký a všetci 
ťa budú zdraviť “Hi, Bruce”, budeš si 
chcieť nájsť osobu tvojmu srdcu blíz-
ku a potom s ňou náhodou naschvál 
budeš mať aj podpolianskeho šuhaja 
alebo sokola tatranského. A vtedy ti 
to zapne, že si mal skvelú mladosť a 
v týchto intenciách chceš pokračovať, 
ale... tvoje dieťa má astmu, exém, je 
obézne, má alergiu a slabú imunitu a 
poruchu toho a hentoho a onoho. A 
čo je ešte horšie, tvoj dom v Miami 
práve zničil hurikán a mama s babkou 
z Liptova skypovali, že aj ich vytopilo. 
Zase. Bratranec ťa chcel ísť pozrieť, 
ale lietadlá nelietajú, lebo veď už nie 
je žiaden benzín, a preto nemôžeš 
svojmu dieťaťu ani ukázať posledný 
živý les, lebo veď sa tam nemáš ako 
dostať... ešte len teraz “Ups!”

 Teraz by mal niekto povedať: 
”Narátam do troch a vy sa zobudíte.”  
 
 Nikto to nepovie, lebo tento 
sen je ešte iba na začiatku a zatiaľ to 
vyzerá dobre,  ale my už vieme, ako 
tento príbeh končí.

 Čo teraz ? Teraz by s tým mal 
niekto niečo urobiť. Vraví sa, že je to 
na pleciach budúcej generácie. Hm. 
Ale to sme my.  A nezdedili sme mlyn, 

ZELENÉ OKNO

Už od Darwina vieme,  že človek žije pre svoje deti. Že 
zmyslom života je život sám.
Pozorujúc svojich rodičov, myslím, že to niekedy až 
preháňajú. Ale keď im to aj učené knihy dávajú za  
zmysel života, tak čo majú, chudáci, robiť.
No nie všetci sme rodičia, ba dokonca ozajstní pl-
nokrvní rodičia sú pomaly ohrozený druh. Veď viac 
ako 50 % novorodencov je tu, lebo niekto na niečo 
zabudol. 

 A vtedy ti to zapne, 
že si mal skvelú mladosť 
a v týchto intenciách 
chceš pokračovať, ale... 
tvoje dieťa má astmu, 
exém, je obézne, má 
alergiu a slabú imunitu 
a poruchu toho a hento-
ho a onoho. A čo je ešte 
horšie, tvoj dom v Miami 
práve zničil hurikán a 
mama s babkou z Lip-
tova skypovali, že aj 
ich vytopilo. 

“
“

koňa a kocúra. Ale celú planétu a s 
ňou aj jeden veľký problém, ktorý sa 
volá “nevidím si ďalej od nosa”.

 Ďalej od nosa som ti ja. Druhý 
človek. A za mnou všetci ostatní, ich 
deti a ich detné deti. Majú naše gény, 

Narátam do troch a vy sa zobudíte
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naše atómy. Ony sú my, tak ako my 
sme naši rodičia. Každý z nás má v 
sebe kúsok kromaňonského človeka, 
ktorý nás naučil hodiť kameňom, 
kúsok antického filozofa, ktorý nás 
naučil rozlišovať pravdu, krásu a 
dobro, kúsok stredovekého učenca, 
ktorý nám pomohol objaviť niečo z 
toho, čo do nás teraz tlačia na fyzike, 
kúsok matky, čo na pšeničnej kaši 
vychovala všetkých sokolov tatran-
ských, kúsok sedliaka, čo celý život 
hrdlačil, aby čo mal, mohol spravod-
livo rozdeliť svojim deťom. Oni všetci 
nám niečo zanechali. Niečo, čo si 
teraz môžeme vážiť.
Niečo, na čom záleží. 

 A teraz sme tu my. A mali by 
sme  si ujasniť, čo chceme. 
Chceme “dnes, pre lepší zajtrajšok”, 
alebo “nejako bolo, nejako bude” ? 

Ale separujeme...
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Úmysel to bol pekný – v každej triede 
dva smetné koše. Vraj nech sa aspoň 
papier triedi. Ja som za. Ak aj toto 
pomôže lepšej budúcnosti nášho 
života, skvelý plán! Samozrejme, ak si 
odmyslím ten plánovaný koniec sveta. 
Škoda len, že to v skutočnosti nie je tak, 
ako to pôvodne chcelo byť. Povedzme 
si úprimne, koľkí z nás sa pri vyhad-
zovaní odpadkov zamyslia nad tým, do 
ktorého koša vlastne mieria?

Stáva sa pravidlom, že nápis PAPIER 
je naším okom záhadne neviditeľný. A 
čo spraví na poobedňajšej šichte pani 
upratovačka, keď to vidí? 
Čo by aj mala, však? Šup to všetko do 
jedného vreca!

Bohužiaľ, nemáme tu obrovské 
drvičky odpadkov typu
Dual-Shear M160 s výkonom 300 – 
400 konských síl, ktorý nemá prob-

lém rozchrúmať aj sedaciu súpravu či 
chladničku za pár sekúnd. 
Dokonca si nemôžeme dovoliť ani 
vymoženosti, ako je kancelárska 
skartovačka do každej triedy, ktorá by 
zvesela z A4-iek vytvárala papierové 
slíže (trebárs aj s makom). Ale hádam 
by sme si nedali námahu premýšľať 
nad tým, čo a kam vyhadzujeme?! 
Rozmýšľania máme predsa všetci v 
škole až-až.

A tak sa aj vznešený Papier, ktorý má 
síce svoj vlastný kútový ranč, ocitne 
v kolónke Ostatný odpad. To nič, že 
stráca na výnimočnosti. Len aby sme 
čírou náhodou do ostatného odpadu 
nezahodili aj celé životné prostredie a 
s ním, čuduj sa svete, aj nás samých. 
Nebolo by to predsa nič nečakané...

1 7

ZELENÉ OKNO

foto -zdroj: internet-
text -soňa klimčová-

foto -ypsilon-
text -miriama prievalská-
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V záplave slov Andrey Coddington v 
modrej knižke s „bezva americkou 
potlačou“ som sa ľahko brodila s ús-
mevom na tvári, ktorý mi dosť často 
vyskakoval pri vtipných a trefných 
poznámkach, s akými život brala 
hlavná hrdinka. Až kým toho už nebo-
lo priveľa. V pokoji môjho slovenského 
domáceho pohodlia som plávala zo 
strany na stranu a kochala sa zámor-
ským životom slobodne zmýšľajúcich 
„amíkov“ zo Slovenska. Zrejme dôsled-
kom autorkinej schopnosti preniesť 
doslova živý film na papier som sa 
cítila, akoby som práve ja vystupova-
la z prenajatého auta v koktailových 
šatách. To bolo ešte predtým, ako 
dotieravo zakročil ukazovateľ opačnej 
stránky života, ešte keď iba „Človek 
mienil“... Ale nakoniec „pánboh me-
nil“ a konal podľa seba...

Neskutočne úprimný príbeh pod-
nietený životom samotnej autorky 
sa ukázal ako spontánne, slangové 
a maximálne odviazané priblíženie 
newyorského sveta. Krásny príbeh, 
kde tak ako nechýba „klišný“ pocit 
vzácneho šťastia a osudovej lásky, 
nechýba ani vráska na čele a slnečné 
okuliare nad premočenými lícami. 
Voľný príbeh, ktorý sa začínal rifľami 
z výpredaja a výplatou z tringeltov 
zákazníkov. A taktiež mierne kontrast-
ný príbeh s jemne podčiarknutými 
rozdielmi medzi „americkou metro-
polou“ a našou republikou. Toto dielo 
obyčajných, bežných slov alebo kúsok 
umenia, ako povedal Daniel Bradáč, 
týmto však dokazuje, že „nič netrvá 
večne“ a že osudy ľudí sú rovnako 
nevyspytateľné všade na svete - do-

konca aj v milovanom a pre niekoho 
možno vysnívanom a jedinečnom 
Manhattane. 

Ako sa dá vyhnúť konfliktom medzi 
zákonmi európskych štátov a zvykmi 
afrických krajín? Podobnú otázku si 
v tomto diele kladie Waris Dirieová, 
azda najznámejšia bojovníčka za 
ochranu práv afrických žien. Nejde 

avšak len o africké krajiny, ale aj o tie 
ázijské štáty či európske komunity 
prisťahovalcov, kde prastaré zvyklosti 
ľudí aj dnes, v 21. storočí, prevládajú 
nad zdravým rozumom.
Autorka zvolila netradičnú cestu, 

Waris Dirie: Deti púšte

RECENZIE

 text-iva mišáková-

„Žiť sa musí. A o život ide stále,“ tak uzavrela Andrea 
Coddington svoje rozprávanie o nájdenom šťastí na 
americký spôsob. O tom, že aj z toho najúžasnejšieho 
sna, v obláčiku reality, sa môžeme v zlomku sekundy 
chtiac či nechtiac prebudiť. Zo sna, ktorý nám ovplyvní 
nasledujúci deň, lebo naň nedokážeme zabudnúť.

Andrea Coddington: Mal to byť pekný život

Po úspešnej kariére v modelingu si Waris Dirie našla 
nové priority. Teraz je veľvyslankyňou OSN za boj na 
ochranu práv afrických žien. “Nakazená” zanietením a 
cieľavedomosťou je ochotná urobiť čokoľvek, aby sa v 
budúcnosti zmenil postoj k ženám vo väčšine islamských 
či arabských spoločností. A táto kniha má byť jedným zo 
“sprostredkovateľov”.
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ako ukázať svetu, že vykonávanie 
tzv. „vyriezky“ malým dievčatkám 
nie je nič iné, než neskutočne boles-
tivé zmrzačovanie ich tela. Psychický 
a fyzický následok na celý život. 
Šesťtýždňové, stroho opísané ob-
dobie aktívneho hľadania pravdy a 
spravodlivosti ukázalo, že situácia je 
ešte ťažšia, ako sa na začiatku zdalo. 
A na rozlúsknutie tohto orieška bude 
potrebné veľké kladivo. Aby sa celý 
svet začal pozerať na vec okuliarmi 
slobodných životných rozhodnutí.

Žiť s tradíciami, postavenými na 
báze povier. Nevnímať toľkú krutosť 
a nezmyselnosť. Ponižovať ženy a 
znepríjemňovať im aj tie chvíle, z 
ktorých sa mali najviac tešiť. Navyše 
sa obracať na Korán, ktorý nič podob-
né, ako je „vstup do dospelosti“ alebo 
„zmena dievčaťa na ženu“ neberie do 
úvahy. To je dosť spiatočnícky spôsob. 
Sama mu neviem prísť na chuť a je 
veľmi obdivuhodné a trúfalé zároveň, 
že sa bývalá svetová modelka, rodáčka 
zo Somálska, dala na takúto cestu. A 

Jeho cesta ale zmení smer hneď po 
príchode do Paríža. V okamihu, keď 
vstúpi do svojho nového kláštora, 
sa dozvedá, že jeden z jeho bratov 
bol zavraždený rovno v tieni slávnej 
katedrály Notre Dame. Keďže bol 
zavraždený mních Ranulfov krajan, 
namiesto štúdia teológie sa stáva po-
mocníkom pri vyšetrovaní vraždy.
 Vyšetrovanie vedie 
najobávanejší parížsky inkvizítor 
Philippe de Touloubre a Ranulf sa pod 
jeho vedením stretáva s okolitým sve-
tom, ktorý doteraz kvôli izolovanosti 
kláštorov veľmi nepoznal. Zavraždený, 
známy ako Heinrich z Lübecku, bol 
prebodnutý a tesne predtým, ako 
zomrel, stihol svojou krvou na zem 
napísať slová “terra perioeci”. Ako sa 
zdá, jediným svedkom je prostitútka 
Jacquette. Tá tvrdí, že mníchovi niek-
to pred smrťou ukradol knihu, ale pri 
tele sa našla veľká suma peňazí.
 Ranulfova viera je počas 
vyšetrovania podrobená mnohým 

ťažkým skúškam. Musí čeliť slabos-
tiam mysle i tela, aby neporušil sľuby, 
ktoré kedysi zložil. Ale Heinrich z 
Lübecku nie je jediný človek, ktorý 
nedobrovoľne odišiel zo sveta. Kto je 
vrah a prečo počet vrážd narastá? Na 
otázky ale neprichádzajú žiadne odpo-
vede, ba ešte sa aj objavujú nové. Do 
spletitej záhady sa zapája židovský 
zmenárnik so svojou dcérou, bohatý 
nemecký manželský pár s prekliatou 
loďou a potulný umelec, ktorý vie až 
príliš nebezpečne narábať s nožmi. 
Všetkých ich spája tajomná krajina 
Periokov. Kde leží a prečo je taká význ-
amná? Do Paríža prichádza mor a ľudia 
veria, že je to Boží trest za nevyriešenú 
vraždu. Vyšetrovanie musia dokončiť 
skôr, než ľudia plní strachu nevezmú 
spravodlivosť do vlastných rúk.
 Cay Rademacher veľmi hod-
noverne vykreslil atmosféru Paríža 
v štrnástom storočí a rovnako tak aj 
charaktery postáv, ktoré sa v príbehu 
objavujú. Každá z nich má svoje poz-

itívne, ale aj negatívne vlastnosti. 
Jeho opisy postupov inkvizičných 
vyšetrovaní a priebehu morovej náka-
zy sú až desivé. Celý príbeh má svo-
jskú atmosféru temnoty, ktorá sa nad 
všetkým vznáša. Autor drží čitateľa v 
neustálom napätí až do posledných 
strán. Ľudia, ktorí majú radi historické 
romány s cirkevnou tematikou a ta-
jomné záhady, si určite prídu na svoje.

RECENZIE

foto kníh -zdroj: internet-

Cay Rademacher: In Nomine Mortis
Niekedy život nie je taký jednoduchý a nevychádza nám 
presne tak, ako sme si ho naplánovali. To platí aj pre 
mladého dominikánskeho mnícha Ranulfa Higdena. 
Toho vychovávali od narodenia v kláštore, kde ho vzde-
lávali a viedli k viere. Ako jeden z najučenejších mníchov 
odchádza z Kolína do Paríža, aby sa venoval štúdiu teo-
lógie.

 text-tomáš belobrad-

to aj napriek nie veľmi výnimočnému 
slovnému prejavu a prirodzeným 
výčitkám svedomia voči svojej krajine.
Ani momentálny pohľad na minimál-
nu snahu väčšiny Európanov a na 
prekvapivú neznalosť „spiatočníkov“ 
neodrádza Waris Dirieovú, aby aj pros-
tredníctvom tejto knihy, v snahe splniť 
si svoj dlho vytúžený sen, pretrhla 
pásku svojho cieľa.

 text-iva mišáková-
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pohľadu. Respektíve od pohľadu hod-
notiaceho.

Spolupatričnosť v kolektíve radšej 
hodnotiť nebudem. Vždy a všade 
sa predsa nájde niekto, kto svojím 
spôsobom vytŕča z radu. Zisťovať, či 
je to pozitívum, alebo hendikep, je 
ale márne. Každý je strojcom svojho 
šťastia, tak prečo nekopať aj sám za 
seba? Skutočný priateľ podporí, ten 
pokrytecký podkopne. Život aj tak 
nikdy nebol prechádzkou ružovým sa-
dom, tak načo si niečo nahovárať? Tú 
ružovú si môžeme dotvoriť len sami. 
Prečo to teda neskúsiť?
Škola ako celok sa mi ale páči.
Nekávovo-kávový automat, bufet, 
ceny ktorého hlad jednoducho nevi-
dí, množstvo techniky a všakovakého 
vynovenia. Aj by som povedala: 

S nástupom na strednú školu si do 
môjho života veľmi sebaisto razili ces-
tu aj určité zmeny. Zrazu mi cesta do 
školy netrvá dve minúty, ale zhruba 
desať. Aj tak – vďaka ti, bože, za to, 
že nebývam na dedine. Dochádzanie 
by môj organizmus asi zabilo. Sloboda 
pohodlnosti!

Dojmy? Ťažko povedať, aké sú moje 
dojmy. Každý deň totiž hodnotím inak. 
Všetko sa nedá zabaliť do škatule a 
vhodiť do priečinkov Dobré a Zlé. 
Keď vezmem napríklad kategóriu vo 
veku 30 – 60 rokov, profesorov, ako 
si nechávajú hovoriť, s väčšinou som 
spokojná. Nielenže naučia, ale najmä 
pobavia. Veď aj oni sú len ľudia. Každý 
z nás má medzi nimi svojho favorita, 
ale i takého, s ktorým si takpovediac 
–nerozumie. Všetko záleží od uhla 

Prvý polrok
„Radosť sem chodiť!“, ale zase to 
nepreháňajme. Je to oveľa väčší 
blázinec ako základná škola. Kvan-
tá učenia, lebo každý predmet je 
zhodou náhod ten najdôležitejší, a 
málo voľného času. Ale ten pocit 
zadosťučinenia – na nezaplatenie. Už 
sa len správne rozhodnúť, zvoliť semi-
náre, s úsmevom zmaturovať a hor 
sa na ďalšie štúdium! Hľadajte ten 
háčik...

Už len jedna súkromná pikoška. Dos-
tala som tu už aj svoju prvú stoličku. 
Úplne prvú! Cs, keď rátam aj základnú 
školu, s takouto známkou som si nao-
zaj dlho nepotykala! Na deväť a pol 
roka slušný výkon. Koniec sveta sa ale 
nekonal. Pekne som ju síce privítala, 
no kamošky nech mi veru domov 
nevodí!

 text -miriama prievalska-
foto-zdroj: internet-

NÁZORY

Na čo myslím?
NA GYMNÁZIU
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Homo homo

 text+foto -ypsilon-

 Mám osemnásť a logicky si 
preto vôbec neviem predstaviť, že 
by som mala deti. Ale ak by som si 
to predsa len vedela predstaviť, boli 
by tri, jeden chlapec a dve dievčatá. 
Chlapec by bol starší, vysoký, bol by 
hrozne múdry a mal by chodidlo veľké 
ako plutva. Vychovala by som z neho 
džentlmena, každá žena by po ňom 
túžila, ale on by aj tak zo všetkých na 
svete najviac miloval mňa. Mal by jam-
ku na brade a kučeravé vlasy. Občas 
by sme sa pohádali, ale potom by som 
prišla za ním a on by mi odpustil moju 
hlúposť. Keby som ochorela, ustaros-
tene by sa na mňa pozeral a varil by mi 

horúci čaj s medom. Mala by som dve 
dcéry. Jedna by mala kučeravé vlasy a 
druhá rovné. Navzájom by si ich závi-
deli a presviedčali jedna druhú, že 
vlasy tej druhej sú krajšie. Očarujúco 
by sa usmievali a tešili by sa z každej 
maličkosti. Mali by zmysel pre humor 
a veľké hnedé oči po mne. Naučila by 
som ich čítať a vždy by mi pred spaním 
čítali rozprávky. Žili by sme vo veľkom 
dome niekde pri lese. Chodili by sme 
na prechádzky so psami a na malom 
kúsku záhrady za domom by som ich 
učila pestovať rajčiny. Papriku nie, tá 
mi nechutí. Mala by som svoje deti 
najradšej na svete, dokonca viac ako 

svojho muža, ale on by to 
chápal. Vždy by sa usmi-
eval, keby videl, ako pod-
vádzam, keď sa s nimi 
hrám na schovávačku. 
Neviem si predstaviť, že 
by som mala deti, ale 
keby som vedela, žili by 
sme nejako takto.

 Neviem si predstaviť 
budúcu generáciu. 
Homo homo sapiens sa-
piens. Deti detí mojich 
detí a ešte ich deti. Ale 
ak by som si to predsa 
len vedela predstaviť, 
boli by to veľmi vysokí 
ľudia. S hustými vlasmi, 
ale inak bez jediného 
chlpa na tele. Netrápili 
by ich choroby, obezita 
ani celulitída. Na všetko 
by mali odpoveď, ale 
chýbali by im otázky, 
o ktorých by mohli 
premýšľať. Jediné, nad 
čím by si lámali hlavy, 
by sme boli my. Rodičia 
rodičov ich rodičov a 
ešte ich rodičia. Lámali 
by si hlavy nad tým, 
ako sme mohli byť takí 
primitívni. Prečo sme 
žili v sivých škatuliach a 

nazývali ich svojimi domovmi. Prečo 
sme sa presúvali z týchto škatúľ do in-
ých škatúľ, ktoré sme nazývali práca, 
inými škatuľami, ktoré sme nazývali 
autá. Prečo tie autá chodili po takej 
čudnej sivej tráve, ktorá nerástla. A 
prečo sme vlastne boli takí posadnutí 
škatuľami. Lámali by si nad nami hlavy 
tak, ako si my teraz lámeme hlavy 
nad nimi. Svetom otriasa otázka, čo 
bude s budúcou generáciou. Vydrží 
naša planéta činnosť človeka? Koľko 
desaťročí vydržia zásoby ropy? Ale-
bo sa tento čas bude rátať na dni? A 
hlavne, čo by sme mali robiť, aby sa 
budúca generácia neocitla na pokraji 
ekologickej katastrofy?

NÁZORY

 Neviem si 
predstaviť budúcu 
generáciu.  Homo 
homo sapiens sa-
piens. Deti detí 
mojich detí a ešte 
ich deti.

“
“

 Odpovede na tieto otázky 
nechám na iných. Je to odo mňa 
zbabelé, pretože nikomu sa na ne 
neodpovedá ľahko. Dlhé roky sme 
išli po ceste osvetlenej miliónmi 
žiaroviek, na autách, motorkách, po-
pri ceste sme vybudovali kasína a ho-
tely, vyrúbali sme stromy a znečistili 
rieky. Ocitli sme sa na križovatke, do 
ktorej nás dotlačila vlastná hlúposť. 
Teraz sa musíme rozhodnúť, kto-
rou cestou sa vyberieme. Či budeme 
pokračovať, alebo sa rozhodneme pre 
zmenu. Ktokoľvek o tejto voľbe bude 
rozhodovať, mal by si predstaviť moje 
deti. Budú to úžasné bytosti. A mali by 
mať možnosť pestovať rajčiny na čistej 
planéte.



Školský servis TASR, vyhodnotenie za september-
december 2012
- najaktívnejšia škola: Gymnázium J. Jesenského
- najaktívnejší žiaci: Tomáš Belobrad, sexta,
Ria Gehrerová, 4. B
- najaktívnejší učitelia: Mária Škultétyová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry- krajské 
kolo:
kategória A- 14 účastníkov:
1. miesto: Ria Gehrerová, 4. B, postup do 
celoštátneho kola
kategória B- 14 účastníkov:
- 4. miesto: Erika Hanková, 2. C

Olympiáda v španielskom jazyku- krajské kolo:
kategória A- 11 účastníkov:
-1. miesto: Lenka Janečková, 2. A, postup do 
celoštátneho kola,
-7. miesto: Katarína Trebichavská, 2. A
kategória B- 8 účastníkov:
-5. miesto: Peter Matečka, 3. C
-6. miesto: Michal Ondruška, 3. C

Olympiáda z informatiky, B kategória - krajské kolo:
- 1.- 2. miesto: Filip Pokrývka, 2.C - 3. - 6.m. v 
celoštátnom kole,
- 3. miesto: Michal Korbela, sexta -  9. -12. m. v 
celoštátnom kole

SÚŤAŽILI SME
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žiakov o jednotlivé predmety. V nas-
túpenom trende nákupu projektom 
osvedčených inovačných pomôcok 
budeme pokračovať i v ďalších ro-
koch.“

Škola žiakom navyše poskytuje vzdelá-
vací program, ktorý umožňuje rozvoj 
nadania každého jednotlivca podľa 
jeho potrieb a možností tak, aby si 
mohol riadiť svoje vzdelávanie voľbou 
vlastnej vzdelávacej cesty. V praxi sa 
to potom odzrkadľuje napríklad tým, 
že druháci si doma lámu hlavu nad 
výberom vhodných seminárov.
Vďaka prebiehajúcemu projektu by 
mal mať každý žiak možnosť zažívať 
úspech v duchu hesla: „Nie je dôležité, 
aby si bol lepší ako iní, ale dôležité je 
byť lepší, ako si bol včera.“ Znie to do-
bre, tak teda hor sa moderným vzde-
lávaním do Európy. Ale rýchlo, lebo 
ktovie, či nám medzi tými všetkými 
euroobčanmi vôbec zostane nejaké 
voľné miesto.

ých pomôcok v celkovej hodnote  
25 002,70 EUR. Pedagogickí zamest-
nanci boli preškolení na používanie 
interaktívnej tabule a  počítačom 
podporovaného prírodovedného 
laboratória. Posilnili sa tým ich od-
borné zručnosti v oblasti IKT, ktoré 
sa stali trvalou súčasťou vyučovacích 
postupov. V dotazníkovom prieskume 
medzi pedagógmi školy bolo zistené, 
že používanie nových učebných 
pomôcok, zakúpených v rámci pro-
jektu, robí vyučovanie pútavejším, 
tvorivejším a väčšinou zvyšuje záujem 

Pretože práve takto o projekte in-
formuje pani riaditeľka Kacvinská, 
ktorá je zároveň manažérka public-
ity projektu „Moderným vzdelávaním 
do Európy“. Ďalšou zaujímavosťou 
je, že celkové náklady dosiahli sumu  
134 029,41 eur a sú čerpané z pros-
triedkov Európskej únie, zo Štátneho 
rozpočtu SR a spolufinancovania 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vo výške 5%.
A študenti nie sú jediní, koho sa ten-
to projekt dotkne. „V škole pribudlo 
aj množstvo moderných didaktick-

“Moderným vzdelávaním do Európy”

text -žabčo-

Rekonštrukcia nášho gymnázia vyvrcholila počas 
tohtoročných letných prázdnin. Študenti na konci 
roka pomáhali so sťahovaním učební, bolo treba veľa 
búrať, oškrabať, vysekať a urobiť nanovo. Dokonca sa 
nám vďaka stavebným prácam o týždeň predĺžili letné 
prázdniny. Ale vedeli ste napríklad to, že výsledkom 
projektu bude inovovaná škola - progresívna inštitúcia, 
centrum tvorivosti, a miesto sebarealizácie študentov  
škola, vychovávajúca skutočných euroobčanov, ktorí 
budú  všestranne pripravení pre život a konkurenciu v 
zjednotenej Európe?
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 text+foto -žabčo-

Prof.: Chceš niečo?
Štud.: Nič.
Prof.: No, to je dosť málo.

Štud.: Vy ste tú triednu našli. 
Zaslúžite si odmenu! Napríklad na 
výplatnej páske.
Prof.: No tak to nehrozí...

Prof.: Tak čože robíte na tej ekoló-
gii, keď toto neviete? To čo máte za 
sprostý predmet?

Prof.: No čítaj, Orlíček, božemôj! Či 
to chceš zhudobniť, či čo rozmýšľaš?

Štud.: Fajčíte?
Prof.: Nie.
Štud.: A cigarety?

Prof.: Kasala, kde je brat? Všade, 
kde prídem, Kasala chýba! Čo 
máte? Hromadnú akciu? Zubárovi 
chodí celá rodina, či čo?

Prof.: Ja by som za vylúpenie banky 
dostal napríklad desať rokov, ale 
vy len polovicu. To by ste mohli 
risknúť, päť rokov zase nie je až tak 
dlho...

Štud.: Yes.
Prof.: Yes? Ja ti dám yes! Sa naješ 
hneď! Päsťou do oka a máš na-
jedené!

Prof.: Totálny výgum! Anciáša, 
Dichťaruk! Nevieš sa opýtať, kde 
žije tvoja sestra?! Daj si bleskovo 
kolečko okolo školy a uvidíš, aký 
budeš svieži!

Prof.: Mordie! Buchel, tam u vás 
niet mäkkých de, te, ne, le, di, ti, 
ni, li ? To vás neučili?! Človeče, on 
je normálne jak z Trnavy! A prízvuk 
dlhý jak rázporok!

HLODY Vyšumená 
R A D Í

Máte nejaké problémy? Trápi vás nešťastná  láska? Napíšte nám! Veď je to také jednoduché! Vylejte si svoje srdce a ozvite sa nám na  casopissos@gmail.com

PROBLÉM:
Zdravíčko, nemám žiaden prob-
lém. Len som chcela byť v časopise.  
Slečna B.

RIEŠENIE:
No zbohom! Tu sa už všetci nadobro 
pomiatli! Toto už samo osebe je pro-
blém, dievča zlaté. Ešte si aj dá že 
Slečna B. Tá musí mať hrozné meno. 
Možno Beatrix.  A to som si myslela, 
že tento silný mráz udiera na hlavu len 
môjmu psovi!

PROBLÉM:
Dobrý deň, pani Vyšumená! Viete, 
ja som čistá jednotkárka a to sa 
odrazilo aj na mojom polročnom 
vysvedčení. U mňa je teda 
všetko v poriadku. Ide ale o moju 
spolužiačku. Nevieme si s ňou dať 
rady. Je to čistý tupohlav, ale vždy 
sa hrá na veľmi múdru. Napríklad 
si číta v učebnici látku popredu, 
aby vedela dopĺňať výklad pro-
fesorky. Lezie nám všetkým na 
nervy. Čo s ňou?  
Prváčka z gymnázia

 RIEŠENIE:
Moja drahá, ešte si len odimatriku-
lovala a už sa pýšiš samými jednot-
kami? Bože, dievča, veď to je trapas! 
Čo len s tebou bude ďalej? Píšeš síce o 
inom, ale ty sama potrebuješ moju po-
moc. Kockaňa si. Bifľa, bifľááá. Dobre, 
prepáč, nechala som sa uniesť. Čo sa 
týka spolužiačky, príznaky hovoria za 
všetko. Ide o vážny syndróm, ľudovo 
nazývaný aj nasilupresaďsa. Nech sa  u 
mňa čím skôr zastaví. Najlepšie dnes o 
13:12 v Gastre. A aby som nezabudla, 
ty máš termín nazajtra!

Pani Vyšumená sa opäť 
vracia do starých koľají. 
Po dvoch búrlivých rokoch 
plných plastických operácií 
a striedaní neplnoletých 
milencov sa vrátila k svo-
jmu osamelému manželovi 
a desiatim vnúčatám. Aj 
napriek všetkému, čo si 
preskákala, sa Vyšumená 
stále teší pevnému zdraviu 
a bystrému umu, ktorého 
sa dožaduje stále viac a 
viac študentov z celého 
Slovenska. Prinášame vám 
dva najzávažnejšie prí-
pady, v ktorých pani dok-
torka odhaľuje našťastie 
napraviteľné psychické 
poruchy.
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A konečne literárna príloha

OROL VYPCHATÝ
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Závity na mojej  
sukni
To, že Robo je z lazov, som sa dozvedela len nedávno. 
Moja babka je tiež z lazov. Nikto do jej dediny nechodí. Iba 
turisti, čo sa vzdajú hôr skôr, ako vyjdú na vrchol. Vedľa 
polí sú vždy husté lesy a od sveta ju odrezáva hmla, ktorá 
v doline hustne. Stavím sa, že ak by sme sa tam s Robom 
niekedy rozbehli, tak by nás už nikdy nenašli.
Vždy som snívala, že budem bývať kdesi v malej zastrčenej 
chalupe s teplými dekami a krbom, kde by som len varila, 
starala sa o pekne kvitnúcu burinu a spala. A teraz tam ch-
cem spať s Robom. Chcem, aby sa ráno zobudil a videl 
môj odokrytý chrbát, čo som naň taká hrdá.
Ani rozhlas by sme u nás nepočuli. Iba slabú ozvenu z 
dediny. Pri nej by som vždy vybehla pred dom a natŕčala 
uši, ale po chvíli by som len hodila rukou a zaliezla znova 
do tepla. A ešte by som chcela, aby Robo žiarlil na poštára. 
A aby bol ten poštár taký pekný, že by som s ním raz Roba 
naozaj podviedla.
Chcem, veľmi chcem!
Ale Robo má štyridsať a tvári sa, že keď idem okolo, tak sa 
mi nepozerá na kolená. Akoby sa mu vtedy netriasla ruka, 
keď nás tatino prvýkrát zoznámil. Ktovie, čo si myslel. 
Hádam, že ho nepobozkám, keď sa ku mne nenakloní. Vt-
edy som mala len ľahké biele tričko a pritisla som sa k 
nemu tak blízko, že som videla, ako mu na krku narástli 
zimomriavky.
S tatinom sa už po terase motali asi polhodinu. Robovi sa 
páčila naša záhrada. Hlavne kríky čiernych malín, ktoré 
mu išli na chuť, ale mal pričisté topánky na to, aby sa 
odhodlal prebrodiť čerstvo pokosený trávnik. Ráno som 
ho pri vetraní náhodou zbadala v záhrade. Pod zámienkou, 
že si idem odtrhnúť pažítku na raňajky, som v pyžame vy-
behla von, aby som ho mohla opäť tesne pozdraviť. Tatino 
bol rád, že som k hosťovi milá. A vrúcna. Takíto k nám 
nechodia každý deň. V bielych poltopánkach.
Pán podnikateľ. Vo vlasoch má kúty a pod košeľou na ra-
mene zatetované meno svojej prvej frajerky. Kvôli nemu 
som si dnes nechala rozpustené vlasy. Aj preto sa isto potí. 
Prstom si prešiel medzi golierom a krkom, hlavu pritom 
nahol do strany a pár jeho žíl chytilo fialový nádych. V 
priesvitnej nočnej košeli som sa zohýbala nad hustými 
trsmi pažítky. Robo sa pri tom roztržito smial, až kým ma 
tatino nevyhnal do kuchyne po pivo.
Šla som si nohy dolámať.
Von som vybehla v krátkych šatách. Stihla som si aj rých-
lo opláchnuť tvár. Mihalnice som mala mokré, zlepené a 
rýchlo som mrkala. Robo pri rozhovore s tatinom strácal 
niť a bol schopný len prikyvovať. Väčšina závitov sa mu 
totiž zarývala do volánu na mojej sukni.
Nie je na ženy zvyknutý, chudáčik. Veď tá jeho má lýt-
ko ako moje predlaktie a obyčajné modré oči, ktoré sa 

každému zdajú hnedé. Tá sa okolo neho môže v rovnakých 
šatách krútiť aj celý deň, aj tak by rukou radšej skúsil pod 
tú moju, či sa zmestí.
Doniesla som pivo. Na Robovi bolo vidieť, že dnes ráno sa 
už musel sprchovať. To ma trocha mrzelo, lebo voňal iba 
ako reklama z parfumovaného letáka.
Veľkými prstami bez nechtov sa nemotorne snažil 
otvoriť preliačenú plechovku. Nedarilo sa mu, a tak začal 
predstierať záujem o hnojivá proti burinám s rovnobežnou 
žilnatinou. Aký zlatý. Usmiala som sa, plechovku mu vzala 
z rúk a poklopkala po nej špičkou nechta. Pri otváraní len 
spokojne vzdychla. Keď som mu ju podávala, dala som si 
záležať na uhle, v akom sa k nemu nakláňam, nech nepríde 
na to, že ten trik s nedoliehavou podprsenkou vo výstrihu 
používam na každého.
Robo sa trocha zľakol, zavrel ústa a pozrel mi do tváre.
„Šikovná je tá baba, čo?“ povedal nakoniec tatino. Robo 
precitol a prikývol: „Fakt šikovná. Ja som to s plechovka-
mi nikdy nevedel...“
Potom som šla do izby a do zošita som si zapísala, že keď 
budeme s Robom bývať na tých lazoch, tak budeme musieť 
piť len fľaškové pivo. A že musím zobrať z domu otvárač. 
Lebo ktovie, či sa potom nebudeme musieť aj troška 
uskromniť. Ak sa presťahujeme, tak Robo už nebude stíhať 
podnikať ako doteraz. Veď by som ešte žiarlila, že nechodí 
do roboty, ale za frajerkou. Isto za poštárovou ženou!
Nie, budeme si pekne celé dni pochlipkávať pivo, v zime 
si vyvárať horúci čaj, hrať sa najprv na cicavý a potom na 
bodavý hmyz a ráno opäť prvý zbadá môj chrbát.
Začula som, ako sa Robo domáha i obhliadky nášho interié-
ru. Vpálila som do obývačky a rozvalila sa na gauči. Robo 
vošiel ako prvý. Ležala som tam vo fialových vankúšoch 
a pozerala správy zo včera. Trocha ním trklo a na okamih 
zaváhal, či sa radšej neotočí a nevycúva z izby, aby zabu-
dol na to, ako mi chce po kolenách vybehnúť až ku brade.
Posadila som sa a tatino mohol znova pokračovať vo 
výklade. Netrvalo dlho a obaja odišli. Robo sa len usmial, 
pozdravil a tatino už za ním zatváral dvere. Ani som sa 
nestihla pozrieť, či má Robo dosť svalnaté nohy na to, aby 
ma vládal nosiť po lese na chrbte, keď spolu pôjdeme na 
hríby. 
Presne o dvanástej vbehla dnu mamina a doniesla nedo-
jedenú pizzu.
„Čo si aká vyštafírovaná? Na, tu máš obed.“
„No, díky,“ kedysi by som sa za studenou syrovou pizzou 
aj zadrhla, ale teraz som mala chuť na slepačiu polievku s 
parenými buchtami.
„Čo sa ti neľúbi?“
„Keď sa odsťahujem, tak si vždy navarím normálny obed.“
„A nie je ti tu dobre? Kdeže by si chodila?“ spýtala sa iba 
tak a čakala, že po nej bez rečí dojem tie štyri trojuholníky 
so širokým okrajom, ale ja som drzo pokračovala.
„Na lazy za babkou.“
„Čo? Nevymýšľaj. Tá tam nemá žiadnu izbu voľnú.“
„Tak si kúpim druhý dom.“
„Bojíš sa tmy. Veď by si tam zošedivela už  prvú noc.“

Orol vypchatý
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„Veď by som tam nebola sama.“
Vtedy mamina prvý raz spozornela. Nakukla spoza dverí 
do obývačky a posmešne sa spýtala, kto by bol taký spros-
tý, že by si ma na viac ako jednu noc uviazal na krk.
„No a čo?! Keby to bol aj Robo Kopčan!“
„Robo? Ten fešák? Čakaj v lete Mikuláša, moja zlatá. Šak 
ten má frejeriek – v každom druhom dome. Radšej nefan-
tazíruj a padaj vyniesť smeti.“
Vyšla som pred dom a od zúrivosti celá sčervenela. Ešte aj 
číslo domu musíme mať nepárne.

Prešli sme okolo plota tety Ireny, ktorú vždy vídam sedieť 
pred domom, ako sa hrubou kožou opiera o pichľavú li-
gotavú omietku. Ligoce sa od sľudy, ktorú tam kedysi 
primiešali. Ešte vtedy, keď to bolo in. Minule som tete 
Irene povedala, že má pekné čižmy, a ona že anciáša tvo-
jho! že to má do záhrady. A ja som jej povedala, že móda 
sa vracia, a ona mi pod nos otrčila hrdzavé diery na šnúrky.
Videla nás. Robo ma držal za ruku a nechcel pustiť ani 
vtedy, keď som si z jeho dlane začala vykrúcať studené 
prsty. Pozdravili sme. Teta sa iba pozrela a prikývla. Čistila 
orechy od černejúcej dužiny. Ujde nám autobus, teta! Poz-
erala za nami, až kým sme nezašli za roh. Isto by sa rada 
spýtala, ako sa ten chalanisko volá. Aj by mi povedala, či 
je pekný, alebo si mám radšej nájsť iného. Aj pred ním. 
Dnes už si teta Irena nedáva pozor na to, čo hovorí. Je 
presvedčená o tom, že je dosť stará na to, aby si to mohla 
dovoliť.
Autobus nás skoro obišiel. A to len preto, že som Roba 
zatiahla za tuju a tam sme sa bozkávali. Robovi nikdy 
nestačí, keď si pobozkám prst a potom sa dotknem jeho 
nosa. Hovorí mi, že som trápna a lakomá.
Museli sme si sadnúť hneď za šoféra, lebo v televíznych 
novinách nehlásili náhlu zmenu počasia a dedkovia vláda-
li prejsť až dozadu. Barly mali poodkladané pri zadných 
dverách a balili prísediace babky s fialovými vlasmi. 
Všetky sklá boli zarosené. 
Robo mi vysvetľoval, aké má krčmárka U bobule veľké pr-
sia. Buchol si ruku o plexisklo, ktoré nás delilo od vodiča. 
Ten nás skontroloval v spätnom zrkadle. Tak ti treba, ty 
somár. Nemal si mi o nej čo rozprávať. Aj tak chodí s 
tunajším futbalistom, čo hrá štvrtú ligu. Tu si takých fut-
balistov vážia. Dedina nemá ani tisíc obyvateľov a hrá 
štvrtú ligu. Všetci sa chodia pozerať na futbal. Aj ja som 
chodila, ale iba dovtedy, kým si Robo nestúpil na nohu a 
netrafil jednému spoluhráčovi od nervov za ucho. Odvtedy 
tam má zákaz chodiť. Aj tak boli v publiku väčšinou len 
samí starci. Sedeli tam v baretoch, opierali sa predlaktiami 
o železné zábradlie a mrmlali: „To bol silný ročník toto, to 
sa veľa dobrých chalanov urodilo, to som hneď vedel, ešte 
nemali ani desať, už bolo jasné, že budú všetci futbalisti. 
Len ten jeden, on bol, chudák, taký tlstý, ten tuším odišiel 
študovať. Kde je to teraz, niekde vo svete? A čo sa má čo 
po zahraničí túlať, mame treba na záhrade pomôcť. A však 
čo, len by sa mu posmievali, že si od huby nevie odtrhnúť. 
Tam v tom zahraničí, tam z neho bude možnože aj hviezda. 
Ale veď taký tlstý človek, ten v tridsiatke umrie na infarkt 
a čo s ním potom? Mal tu len pekne zostať hrať. Už ho 
bralo het, čo sa nevedel do kože zmestiť.“
Robo si pošúchal boľavé hánky: „Treba nám väčší byt.“
Zasmiala som sa: „A žufaňu si mal včera kúpiť, kúpil si?“

Nahováral ho 
raz blázon
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Nahováral ho raz blázon
Skús veď, aspoň skús
Nie je to hriech, ani krádež
Zahrať sa a ujsť
 
Zapálil ma, potajomky
Vdýchol ma do pľúc
A počúvol toho blázna
Zrazu mi chcel ujsť
Nebudem tu zapálená
Čakať si na smrť
Nepustím ťa navyknutý
Keď chceš vydýchnuť...

Otvor dvere.
Prekonaj pocit spotených rúk a búšiaceho srdca.
Pozri sa mu priamo do očí.
Rozhliadni sa.
A sleduj tú pokojnú hladinu.
Daj priestor odrazu v nej.
Je tam uväznený.
Snaží sa niečo povedať.
Cítiš, ako túži, a vidíš, ako nemôže.
Šepká ti.
Niečo vpísané krvou do tvojich žíl.
Čo je nehodné vyjadrenia.
Presviedčaš sa o opaku.
Klameš sa.
Nájdeji zviažeš   krídla a zalepíš  ústa páskou.
 Citíš, ako ťa odiera lano. 
Nemôžeš kričať.
A tak len hľadíš do jeho očí.
Do očí toho, kto ťa núti báť sa.

Ria Gehrerová

Skús mu dať meno

Tamara Poláková

Roumy

Ryšavý Robo zo 
štvrtej ligy

Orol vypchatý
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Robo rozhodil rukami a otrčil spodnú peru: „Zas nebude 
večera dnes?“
„Budú párky.“
„Aké?“
„Aké si si kúpil.“
„Bravčové neľúbim.“
„Tak načo si také kupoval? Zas žgrlačíš?“
„Tie som kúpil tebe, ja mám v špajzi lekvár.“
„Marmeláda je na koláč.“
„Marmeláda je z pomarančov.“
„Jaj no, Robo, zas si chytrý.“
„A ty nefantazíruj.“
Otočila som sa k oknu a rukávom z neho zotrela nepries-
vitnú rosu. Zase si ma bude musieť udobrovať.  Akoby 
nevedel, ako nenávidím, keď ma chytá za slovíčka. Už pri 
ňom nemôžem povedať ani „napadlo ma“, vždy vykríkne 
„napadlo MI!“ a všetko pokazí. Nemôžem sa ani veľmi 
hnevať, lebo potom som agresívna a on mi vraví „upokoj 
sa“ miesto „ukľudni sa“, ako sa to vždy hovorilo u nás, a 
vtedy zúrim.
V meste sme zašli na čokoládu a vyprevadil ma na auto-
bus. Domov som sa vracala ešte za svetla. A to som s ním 
chcela zostať až do večera. Stále hovoril o tej marmeláde, 
ako ju minule jedol, keď sa z Rakúska vrátil jeho otec, a 
že bola výborná, ale nechutili mu kúsky kôry, čo boli v 
želatíne. Myslím, že to trvalo asi polhodinu. Vedela som, 
že mi tým dáva čas na to, aby som si priznala chybu a 
povedala, áno, mal si pravdu, lekvár je lekvár a marmeláda 
je z pomarančov. Ale ja som stále hrala hlúpu a dokázala 
by som sa s ním kvôli tomu jeho sprostému mudrovaniu 
pohádať aj do krvi. Dokola by som tvrdila, že moja babka 
každé leto varí jahodovú marmeládu, aj keď to nie je prav-
da. Pomaly som ho viedla na zastávku a nastúpila som do 
prvého autobusu, ktorý šiel mojím smerom.
„Si hrozne tvrdohlavá!“ hovoril mi, keď som v diaľke 
zbadala svoj autobus a na rozlúčku ho narýchlo objala. Ja 
som na to iba pokrčila plecami a nastúpila. Ešte som mu 
chcela zakývať, nech vie, že sa až tak veľmi nehnevám, 
ale on sa na mňa nepozrel. Aký je hrdý! Že by ho rozdulo!
Prisadla si ku mne nejaká ryšavá tehotná slečna. Moh-
la byť asi o dva roky staršia ako ja. Rozopla si bundu a 
narovnala na bruchu štrikovaný sveter. Áno, moja, vidím, 
že si tehotná, nemusíš mi tu ten krtinec pchať pod nos. 
Rozvalila sa na sedačke a tvárila sa, že spí. V autobuse 
bolo teplo. Pri vyzliekaní bundy som jej buchla zipsom do 
boku. Zobudila sa a nepriateľsky na mňa pozrela. Oboma 
rukami si pohladila brucho. Čš-čš-čš-čš, začala sa kolísať 
a prstom si okolo pupka maľovala malé koliesko. Asi bola 
presvedčená, že jej dieťa plače. Akoby nevedela, že vo 
vode sa plakať nedá.
Domov som sa vracala okolo domu tety Ireny. Ešte stále 
sedela na drevenej lavičke a šúpala orechy. Vôbec jej z 
toho neubudlo. Isto na dvor vybieha iba vtedy, keď ko-
hosi vidí prichádzať. Pozdravila som a pozvala sa ďalej. 
Je rada, keď k nej chodím. Ale musím si vždy dávať pozor 
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na to, aby som sa vyjadrovala jednoducho. Lebo mi potom 
nadáva, že som premúdrená. Veď ani o Šatanovi nevedela, 
že je to hokejista, kým som jej to nepovedala.
Teta Irena mi podala rukavice, že nech nie som daromná 
a trocha jej pomôžem. Vedela som, že sa bude pýtať na 
Roba. Ani sa neunúvala spýtať, čo sme varili na obed, ako 
to robí vždy, keď prídem, hneď na mňa vybehla s tým, že 
Robo je krpatý. „Ty, baba, ty si ho neber, to si nebudeš 
môcť opätky už do konca života obuť! Až si ho vezmeš, 
tak to sto razy oľutuješ!“ Snažila som sa jej vysvetliť, že 
je odo mňa o pol hlavy vyšší a ja mám ešte len osemnásť, 
ale ona už čosi mrmlala o tom, že je šmatlavý a nejako ne-
zdravo sa hrbí. „Teta, to som mu len doma stúpila na palec, 
keď sme sa tak rýchlo chystali na autobus.“ Zamračila 
sa na mňa a znova spustila svoje: „Ale čo mi tu ty budeš 
vyprávať! Možno som stará, ale už mám voľačo v oku! Ja 
to myslím vážne, baba.“
A Robove nezdravé vlasy. A Robo je ryšavý. A Robo mal 
dieru na nohaviciach. Rozprávala v jednom kuse, nedala 
sa zastaviť. Ticho som sedela na lavičke a oberala orechy 
od slizkej čiernej dužiny. Tie slizké si nechala naposledy. 
Asi čakala, že jej s nimi ktosi príde pomôcť. Preto z tej 
hromady neubúdalo už zo tri dni. Ak by teta Irena nezačala 
po čase rozprávať o svojich vnukoch, ktorí hrajú kdesi v 
Pezinku druhú ligu, tak by som bola z Roba naozaj zúfalá. 
A jeden vnuk je taký pekný a druhý taký štíhly a obaja 
sú vysokí a zdraví s bielymi zubami, že nech sa na nich 
sama prídem pozrieť, keď prídu. Vraj som pozvaná na jej 
narodeniny, čo bude mať koncom novembra. „Isto vám 
prídem zagratulovať, teta,“ povedala som jej, ale už teraz 
som vedela, že prídem radšej o dva dni skôr, aby som sa 
s nimi nestretla. Pezinok je príliš blízko Bratislavy na to, 
aby nemali frajerky. Zvlášť, keď sú takí dokonalí, ako ich 
ona opisuje. A aj Robo by zas vystrájal. A čo?! Nech si 
vystrája! Ešte raz spomenie tú marmeládu, otca mu!
Večer, keď som tete Irene pomohla so všetkými orechmi a 
aj sito na sušenie som jej umyla, keď som odmietla jej poz-
vanie na čaj a povedala, že s krížovkou jej určite nebudem 
vedieť pomôcť, mohla som ísť konečne domov. Nestihla 
som sa ani vyzuť, Robo zvonil pri dverách a zavesil mi za 
golier veľkú žufaňu na guláš, previazanú ružovou stužkou. 
Vraj tá stužka je ružová preto, aby nám ladila ku kuchyni. 
Vynadala som mu za to, že nám nepasuje k príborom a on 
ma zdvihol na ruky, lebo že mám papuče a nemieni si zas 
kvôli mne vziať v práci dovolenku, aby mi mohol týždeň 
vyvárať lipový čaj. Sadli sme si na lavičku a Robo začal 
banovať, že sme si vtedy radšej nekúpili ten gauč s opierk-
ou na hlavu, aj keď bol drahší, ofrflal blikajúcu lampu, pod 
ktorou nemôže čítať, a poslal ma priložiť do kotla. Miesto 
toho som si na neho vyložila nohy a on ich zo seba zhodil 
s tým, že po pôrode sa mi ešte stále nepodarilo schudnúť. 
Bozkala som ho na čelo, ale on ma od seba odtisol. Vraj 
nech nerobím somariny a radšej idem poumývať riad.

Ria Gehrerová

Orol vypchatý
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V hale panovalo prítmie. Svetlo bolo stlmené a zapnuté iba 
na miestach, kde sa nachádzali pracujúci. Klepotanie a bu-
chotanie výrobných liniek vytváralo monotónnu zvukovú 
kulisu, ktorá dotvárala dokonalú uspávaciu atmosféru. Raz 
za čas sa odkiaľsi ozval aj unavený nadávajúci ľudský 
hlas, ale aj ten zakrátko stíchol. Za jedným z nespočetne 
mnohých pásov sedel v rade človek, ktorého v dôležitých 
údajoch uvádzali častejšie pod označením E-27M420-
KH2I-L. Mal pochopiteľne aj svoje vlastné meno, ale to 
nebolo až také dôležité.
Bol to priemerný človek priemerného vzhľadu. Na takých, 
ako bol on, sa dalo natrafiť počas jednej prechádzky po 
vonku na celé stovky. Nevytŕčal z davu ani po výške, ani 
po šírke. Mal husté tmavé vlasy, hnedé oči a kruhy pod 
nimi. Nemal jazvy, zvláštne materské znamienka, zlomený 
nos a ani zlaté zuby. Oblečenie mal z čínskych obchodov a 
topánky mierne obnosené. Patril k relatívne mladšej časti 
ľudskej populácie, len nedávno oslávil stotridsiate siedme 
narodeniny.
Sedel zhrbený na rozkývanej stoličke a snažil sa nezaspať 
pri pohľade na tisícky plodov ľudskej práce, ktoré sa mu 
mihali pred očami. Sem-tam niečo zobral a odhodil bo-
kom, inokedy mu pohľad skĺzol z pásu do ničoty. Táto 
práca ho ubíjala. Chcel spať, ale nemohol. Potreboval pe-
niaze. Veľmi ich potreboval. Pokiaľ nebude pracovať bez 
prestávky, cez sviatky aj víkendy, môže sa stať, že sa jeho 
krátky život čoskoro nedobrovoľne skončí. Spoločnosť 
potrebovala produktívnych obyvateľov, nie povaľačov. Tí 
nemali nárok na dlhovekosť.
Unavene si pretrel oči. Kdesi za sebou počul pravidelné 
tikanie veľkých nástenných hodín. Rozmýšľal, ako dlho 
ešte bude musieť sedieť na nepohodlnej stoličke, pokiaľ 
tam nezaspí a nevyrazia ho. Nemohol si dovoliť spraviť 
najmenšiu chybu, tam vonku čakali tisícky nezamest-
naných, ktorí by neváhali sadnúť si na jeho miesto hneď 
potom, čo by z neho pre únavu odpadol.
V okamihu, keď sa jeho myšlienky začali rozplývať do 

prichádzajúceho spánku, prišlo vykúpenie. Prenikavé 
zvonenie ohlasujúce koniec zmeny mu dodalo dostatočnú 
energiu na to, aby razom vstal a odšuchtal sa k šatniam. 
Zo skrinky si vzal bundu s nepravou značkou a rovnako 
nepravú tašku s vecami. Zabuchol ju, a keď si uvedomil, že 
takmer zaspal na lavičke pri obliekaní sa, obetoval pár cen-
ných drobných na nechutnú kávu z automatu. Pomaly ju 
uchlipával, pri odchode z komplexu označil koniec svojej 
pracovnej doby a vyšiel na trochu čerstvejší vzduch. Boli 
asi dve hodiny v noci a jasné svetlo. Niektorí vtipkovali, 
že počas nočných hodín býva v mestách viac svetla ako za 
dňa. Asi mali pravdu.
Zničeným krokom sa priplichtil cez obrie parkovisko k 
svojmu starému  ojazdenému autu. Zo všetkých strán k 
nemu doliehali zvuky štartujúcich vozidiel ľudí, čo robili 
spolu s ním. Možno nie v tej istej hale, možno nie na tom 
istom poste a možno nie v tej istej firme. Cítil k nim ale 
istú spolupatričnosť. Azda boli aj oni presne tak unavení 
ako aj on.
Na tretíkrát sa mu podarilo naštartovať. Pomalým tempom 
smeroval k východu z parkoviska, jedna ruka na volan-
te, druhá držiaca téglik s kávou. Predtým, ako vyšiel na 
cestu, dal prednosť autobusu. Nočnými linkami chodili tí, 
ktorí si nemohli dovoliť auto. Ani on by si ho v súčasnosti 
nemohol dovoliť. Šťastie, že kedysi na to mal. Nevedel 
si predstaviť, ako by chodil domov. Zaradil sa do kolóny. 
Hustá premávka bola v mestách na dennom aj nočnom po-
riadku, ako sa zvyklo hovoriť, kolóny trvajú už dobrých 
pár rokov. Nemal silu na to, aby sa hneval. Len ďalej popí-
jal nechutnú kávu a občas pritlačil plynový pedál.
Sledoval reklamy popri ceste. Nové divadelné predstave-
nie, zľavy v hypermarketoch, dva pútače na filmy s hviezd-
nym obsadením, jedna z herní a potom... Pred očami sa mu 
objavila sporo odetá, príťažlivo pôsobiaca žena so zvod-
ným úsmevom na modrobielom pozadí. „Dvestoosemde-
siatdva a stále mladá! ETELICORP.“ Napoly podráždene 
si vzdychol. Táto mamutia spoločnosť ho (rovnako ako aj 
všetkých ostatných) vyžierala. Dávali mu život, to áno, ale 
za akú cenu? Ubehli stovky rokov od dôb, keď lekári v 
správach rozprávali o skúšaní lieku zastavujúceho starobu 
na potkanoch. Fyzici, ktorí spomínali, že nanotechnológie 
nájdu obrovské uplatnenie v zdravotníctve, sú už dávno 
mŕtvi. Ale ich práca tu zostala. Zdokonalená do možností, 
o ktorých sa im ani nesnívalo. Na pútači sa opäť objavilo 
modrobiele pozadie. „Memento mortis. ETELICORP.“ 
Modelku vystriedal vyškerený kostlivec v tureckom sede. 
Bolo to vyhrážanie. V Etelicorpe sa rozhodovalo o živote 
a smrti. Nepostavil sa im do cesty žiaden zákon. Aj politici 
sú obyčajní ľudia a tí, zo strachu, že z nich zostane len 
prach, sa radšej podvolili. Ťahali za jeden povraz.
Keď ľudia neumierajú, ale stále sa rodia, logicky to zna-
mená, že nastáva preľudnenie. Aj z tých najmenších 
dedín sa stali veľké mestá s mnohými mrakodrapmi. Ale 

Na veky vekov

Už nepíšem básne.
Nedošiel mi atrament,
nestratila som pero, 
len ťa nikde nevidím.

Už nepíšem básne

Roumy

Orol vypchatý
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ani to nestačí na to, aby si každý našiel svoje miesto v 
preplnenom svete. Musí si ho prebojovať. Ako? Prácou. 
Zmyslom ľudského života je práca, pretože ho ňou celý 
napĺňa, snaží sa dosiahnuť svoje stanovené ciele. Šanca, 
že ich ale všetky dosiahne, je nulová, a preto existuje vždy 
niečo, za čím sa naháňame. Z prostriedku sa stáva účel. 
A preto museli pracovať. Aby prežili. Väčšina financií 
skončila, pochopiteľne, vo vreckách tých, ktorí túto hru 
na život a na smrť mali pevne vo svojich rukách. Všetci 
museli byť spokojní.
Prešiel tri križovatky, než sa kolóna znovu zastavila. „My 
sme večnosť a život. ETELICORP,“ hlásila tentoraz sku-
pina vážne tváriacich sa mužov na stene výškovej budovy. 
Týchto spoločností bolo oveľa viac. Nezáležalo ale na tom, 
pod akým názvom vystupujú, alebo s akou vládou spolu-
pracujú. Po celom svete to bolo rovnaké. Tí, čo sa rozhodli 
umrieť prirodzene, tak spravili ešte len v dobách, keď sa 
večný život rozvíjal. Ich počty boli ale vyrovnané v priebe-
hu niekoľkých mesiacov.
Okolo pol štvrtej nad ránom dorazil pred panelák, v kto-
rom býval, a zaparkoval na mieste po človekovi, ktorý išiel 
zaplniť voľné miesto v nekonečnom pracovnom kruhu. 
Systém bol geniálny. Nekonečný. Naozaj večný.
Keď za sebou zamkol dvere bytu, s povzdychom zo seba 
skopol topánky a odtackal sa do malej kuchynky. Býval 
sám. Nemal deti  ani partnerku. Mal mnoho známostí, ale 
žiadnu nebral vážne. Myslel si, že je ešte mladý. A, navyše, 
keď ledva drží pri živote seba, ako by mohol potom držať 
pri živote aj rodinu? Nešlo to, systém to nechcel. Pri 
deťoch naozaj platilo, že menej je viac. Nazrel do prázdnej 
chladničky, vzal si z tanierika posledné koliesko salámy, 
vhodil ho do úst, nalial si za pohár vody, vypil ho a sadol si 
na pohovku. Kedysi na zaspatie potreboval tabletky. Dnes 
sa akurát stihol nasmerovať tak, aby nespadol z pohovky 
potom, ako sa odobral do bezsenného spánku.
Ráno sa zobudil s nepríjemnou pachuťou. Umyl si zuby, 
škúliac cez opuchnuté zuby na svoj zničený obraz v zrka-
dle. Bolo mu zle. Chvíľu sa hrabal v šatníku, zvliekol zo 
seba oblečenie, v ktorom aj zaspal, a vliezol do sprchy. 
Voda bola vlažná, občas až studená. Pri takom veľkom od-
bere sa čudoval, že vôbec aj tečie.
Pri obliekaní  zistil, že mu škvŕka v bruchu. Minútu hľadel 
do prázdnej chladničky, než si uvedomil, že bude musieť 
ísť na nákupy. Začínala ho bolieť hlava. Podľa lekárskych 
odborníkov by to vzhľadom na medecínu, ktorú berie, ne-
malo byť možné. Nekontrolovateľne sa mu roztriasla ľavá 
ruka. Stisol zuby, zasyčal a pravou rukou sa začal hrabať v 
liekoch na poličke. Našiel správny balíček, vytiahol z neho 
tabletku a zapil ju. Po chvíli sa mu ruka vrátila do normál-
neho stavu. Nemal rád tieto tiky.
Bolo popoludnie. Mal pocit, že spánok nemá žiaden 
účinok. S veľkým úsilím sa prinútil vstať, zobrať si kľúče 
od auta a zamknúť byt. Potreboval nakúpiť. Doprava bola Tomáš Belobrad

na tom lepšie ako minulú noc. O necelú polhodinu už 
hľadal parkovacie miesto pri hypermarkete. Asi hodinu 
sa bezmyšlienkovite prechádzal pomedzi regály, než si 
k pokladni doniesol šunku, v ktorej bolo viac múky ako 
šunky, starší chlieb, instantné polievky, jedno kura a 
niekoľko jogurtov.
Všetko to naložil do auta a šiel vrátiť košík späť na miesto, 
keď pri ceste k autu zbadal na zemi akýsi papier. Zohol sa 
a zdvihol ho. „Epos o Gilgamešovi je jednou z najstarších 
epických básnických skladieb. Je to príbeh človeka, ktorý 
sa snaží dosiahnuť nesmrteľnosť...“ Pravdepodobne to bol 
projekt nejakého žiaka a ten ho stratil. Psychicky i duševne 
zničenú osobu to ale zaujalo. Najstaršie dielo a už v ňom sa 
človek snaží dosiahnuť nesmrteľnosť. A dnes, keď ju má?
Nasadol do auta. Nesmeroval ale domov, ale na iné miesto. 
Zaradil sa na výpadovku a čoskoro bol preč od centra mes-
ta. Zišiel na vedľajšiu cestu a zastavil pri malom kopci. Bol 
obohnaný múrom. Vystúpil von a cez zdobenú bránu vošiel 
dnu. Ocitol sa na cintoríne. Nemal tam nikoho, ale párkrát 
sa tu v minulosti zastavil. Pohľad mu upútala reklama: 
„Porazili sme smrť. Na veky vekov. ETELICORP.“ Ani tu 
si nedajú pokoj? Mal chuť rozbiť ten panel, ale asi by ho to 
vyšlo veľmi draho.
Prechádzal sa pomedzi náhrobky a stále dookola čítal 
žiacku prácu, akiste stiahnutú z internetu. Gilgameš nezís-
kal fyzickú nesmrteľnosť, ale svojimi skutkami zaistil, že 
sa na neho nezabudlo ani po tisíckach rokov. „Osudom a 
údelom človeka je smrť,“ čítal. Osud. Ten si dnes vytvára 
každý sám. Smrť v ňom ale zaiste nefiguruje. Iba život.
Ale aký je to život? Aký má zmysel snažiť sa o niečo, 
keď nemáme potrebu zanechať odkaz, pretože sa nepomi-
nieme? Na čo sú dobré všetky chvíľkové radosti, keď v 
mase večnosti nehrajú žiadnu úlohu? Kto si bude na staré 
kolená spomínať na všetky tie vtipné príhody z minulosti, 
keď stále je tu budúcnosť? Nikto. Nikto sa nemusí snažiť 
urobiť čosi významné, nikto sa nemusí snažiť robiť dobré 
veci a pomáhať, pretože strašiak smrti už nie je. Zo života 
sa stala jednoliata masa, oceán rokov, ktoré sú všetky ako 
jeden, a niet medzi nimi rozdielu. Z kruhu neujdeš, aj keď 
tak sa veľmi snažíš. Už to nie je ako dážď, keď každá 
kvapka je inakšia a dopadne na iné miesto, so všetkými 
tými trápeniami a radosťami, plačom a smiechom. Chceli 
ujsť pred smrťou, ale dostali sa do jej kostených pazúrov 
svojou večnosťou. Niet úniku. Priveľmi sa bojí.
Bolo mu nanič. Pozrel sa na svoje hodiny. Človeka, ktorý 
síce má svoje meno, ale pre dôležité úrady je známy pod 
označením E-27M420-KH2I-L, čoskoro budú hľadať v 
práci. Znovu sa musí ponoriť do omámenia, v ktorom roky 
ubiehajú ako minúty, a nie je medzi nimi rozdiel. Našiel 
ale odvahu a pri odchode z pohrebiska kopol do protivnej 
reklamy, manifestácie večnosti.
Čakala ho nočná zmena.

Orol vypchatý
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Rozpíja atrament pod kožou.
Dve hlboké priepasti s čiernym dnom.
Hľadíš do nich. Máš ich priamo pred sebou.
Možno v odlesku ich hladiny nájdeš odpoved´.
A  možno žiadnu nehľadáš.
Azda sa snažíš len zachytiť  v povetrí  istotu.
A tá sa v okamihu môže zmeniť na prach a odletieť .
Počká a potom...
Napadne ťa odzadu. Nenápadne a potichu.  
Stiahne ti hrdlo.
Budeš sa musieť dotknúť odrazu v zrkadle.
Rozpadáš sa na kúsky.
Môžeš sa na to dívať.
Hľadáš kúsky seba, ktoré už nenájdeš.
Pár úlomkov tvojej porcelánovej duše zvieram v dlani.
Povznesiem sa nad bolesť, uchovám si kúsok teba.
Zasadím semienka vlastností do kvetináča a budem čakať.
Na to, kým vyrastú.

Porcelánová

Tamara Poláková

FOTKY na stiahnutie, SÚŤAŽE, UPÚTAVKY, FUNKLUBY, PRIPO-
MIENKY, NÁMETY NA ČLÁNKY, OTÁZKY NA ČLENOV REDAKČNEJ 
RADY už aj na facebooku ( rovnako ako všetko ostatné :) ) 

Toto všetko na stránke: 

SOS: Spoľahlivý odbúravač stresu

Bola  neskorá jeseň. Sobota ráno. V celom byte ešte tma. 
Zobudila som sa v posteli medzi rodičmi. Vtedy som ešte 
mohla spať u nich. Mala som iba sedem. 
Mama už bola hore. Obliekala sa. 
“Dobré ráno,” povedala. 
Nahlas som vzdychla. Zavrela som oči. Spod viečok mi 
stiekli všetky ranné slzy. 
“Ešte si ľahni.” 
Súhlasne som zakývala ospalou hlavou a zabalila sa do 
teplej periny. 
Videla som, ako si mama obliekla sveter a odišla z izby. 
Išla do obchodu. Ako každé ráno. 
Zaspala som. 

“Sonička, vstávaj,” druhýkrát v to ráno som rozlepila oči. 
“Raňajky,” povedal tatino, nakláňajúc sa nado mnou.  
V izbe už bolo viac svetla. No, svetla. Šerosvitu. 

V kuchyni som si sadla na stoličku najbližšie k radiátoru. 
V paneláku bola ráno zima ako v nebi. Striaslo ma. Na 
stole boli rozložené taniere a šálky pre piatich. V strede 
stál zelený čajník. A vedľa neho pohár s tmavým medom. 
Mama vyložila z tašky chlieb. 
Potom z chladničky vybrala maslo. 

Húpala som sa na stoličke sem a tam a pozerala na paru, čo 
stúpala z čajníka. Dala som do nej ruky, aby som si ukradla 
trochu tepla. 

Do kuchyne vošli bratia. Boli už oblečení, ale keď sa us-
adili oproti mne, videla som, že ešte napoly spia. Mama 
vybrala zo zásuvky denko a nôž na chlieb a sadla si vedľa 
mňa. Pre otca zostalo miesto zavrch stolom. Keď prišiel, 
začali sme jesť.

Obyčajný chlieb a med. Obyčajné raňajky. Päť tanierov a 

Raňajky päť šálok. Prvýkrát po troch rokoch. Prvýkrát, odkedy bra-
tia odišli na liečenie. 

Na stene visel obraz akejsi dedinky. Zozadu som naň 
čiernou fixkou nakreslila kruh a do jeho stredu vpísala 
moje meno, mená mojich bratov a rodičov. Nad kruh som 
veľkými písmenami napísala RODINA. Odkedy som ve-
dela písať, kreslila som to na každé voľné miesto, ktoré sa 
dalo nejako skryť. 

Bola neskorá jeseň. Sobota ráno. Nad špinavým sídliskon 
svitalo a moja rodina bola na chvíľu zasa spolu. Nemusela 
som nás spájať čiernou fixkou. Stačil chlieb, med a čaj. 

Soňa Kllimčová

Orol vypchatý
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Foto čísla
Štvrtáci na klzisku. 
-magda mináriková-
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Najbližšie sa vidíme na 

kúpalisku!!! -foto: magda mináriková-


