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Úvod

V iem. Čítate jarno-letné vydanie 
časopisu v októbri, a preto by som sa 
aspoň v editoriáli mala tváriť, že je 
jar-leto. Ale nemôžem. September 
na mňa hlboko zapôsobil a vyhnal 
všetky spomienky na jarno- let-
né zážitky. Som maturant. Z teor-
etického hľadiska maturantka. Slovo, 
ktoré mi ešte cez jar-leto naháňalo 
hrôzu, sa mi teraz pozdáva viac ako 
kedykoľvek predtým. Byť maturan-
tom pol roka pred maturitami zna-
mená byť najmúdrejším a najstarším 
študentom na škole, najasertívnejším, 
najdistingvovanejším a tým, čo pozná 
najviac cudzích slov. Napísala by som 
aj najkrajším, ale videla som zopár 
druháčok, ktoré mi pokazili deň. 
Byť maturantom znamená byť stele-
snením sebavedomia, keď sa pozeráte 
na vystrašených prvákov, čo márne 
hľadajú v hlavnej budove učebňu 
biológie. Znamená to, že poznáte 
(takmer) všetkých učiteľov a už sa 

na vás nepozerajú podozrieva-
vo, keď sa objavíte pred zbor-
ovňou. Môžete sa tváriť un-

avene, smutne, vyčerpane, zúfalo 
a všetci si budú myslieť, že ste sa 
v noci pilne učili, aj keď ste hrali 
Pavúčieho Solitaira, až pokým 

ste nezošúchali písmeno M na 
klávesnici. Byť maturantom je úžasné. 

Zatiaľ. Mala by som však predsa splniť 
úlohu a povedať vám niečo o našom 
časopise a jari-lete. Na jar bola zima. 
V lete bolo teplo. A náš časopis vyzerá 

inak, cíti sa inak, aj rozpráva inak. Snáď 
sa vám bude páčiť. Ak nie, pokochajte sa 
aspoň mojou fotkou.

 Editoriál

 Kontakt

Facebook:
SOS - Školský časopis

Email:
casopissos@gmail.com
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Cez Seinu a Tower Bridge

Až  po 20-tich hodinách cesto-
spania sme sa stali na dva dni Paríž-
anmi a prešli sme cez Champs Elysées 
popod Veľký Víťazný oblúk, ktorý sa v 
skutočnosti obchádza kruhovým obja-
zdom. Hodinová prehliadka autobu-
som po parížskych uličkách a Palace 
de la Concorde nás dostala do sveta 
drobných kaviarničiek a reštaurácií s 
vonkajšími terasami. Ulice plné ľudí 
viacerých rás, na cestách motorky 
predbiehajúce všetky ostatné do-
pravné prostriedky. 
 Hneď na začiatku sa nám 
predstavila moderná architektúra v na-
jbohatšej štvrti Paríža, známa La De-
fence, takže naše prvé spoločné fotky 
vznikali v pozadí s Novým Víťazným 
oblúkom. Ale aby sme nestratili ilúzie 
o umeleckom a romantickom vzhľade 
fracúzskej metropoly! Chvíľu sme sa 
povozili v metre a pomedzi živé plôtiky 
a prehliadkové autobusy sme uvideli 
legendárnu sklenú pyramídu. „Takže, 
deti,“ ako nás zvykol nazývať Rado 
Čekan, majiteľ rovnomennej cestovnej 
kancelárie, s ktorým sme sa na zájazde 
delili o zážitky, „nachádzame sa v Lou-
vri, vstupenky už máte kúpené. Pra-
jem vám príjemný zážitok z galérie a o 
dve hodiny sa vidíme na tomto istom 
mieste.“ Za ten čas sme sa snažili zori-

entovať v obrovských priestoroch tejto 
svetoznámej galérie, skontrolovali sme 
Monu Lízu, spolu s Janoncami, a obja-
vili sme veľa iných, azda i zaujímave-
jších obrazov a sôch. 
 Podľa plánu nasledovala  Hora 
mučeníkov, alebo inak Montmartre, tá 
nesie na pleciach  baziliku Sacré-coeur, 
Posvätné srdce. „Až teraz sa mi ráta, že 
sme v Paríži!“ aj takto reagovali niek-
torí z nás, keď sme sa cez námestíčko 
umelcov dostali k Eiffelovke. Vystáli 
sme si takmer hodinový rad a výťa-
hom sme sa vyviezli až na tretie po-
schodie. Vyššie od nás bola už iba 
4-metrová anténa. No a ten výhľad! 
Celý Paríž ako na dlani! Nevychádzali 
sme z údivu. Počasie sa po celom dni 
upokojilo a krásny slnečný večer sme 
zapili na lodi, prechádzajúc Seinou. 
 Nesklamal ani Versailles s 
históriou francúzskych panovníkov či 
rozsiahle versailleské záhrady. A nás 
delilo od Veľkej Británie už iba pár 
hodín cesty a Lamanšský prieliv. Mali 
sme „šťastie“ na zvýšený stupeň ne-
priaznivosti vetra, takže naša plavba 
z Calais k Doverským bielym útesom 
sa mierne predĺžila. Za ten čas sme si 
posunuli hodinky o hodinu vzad a  s 
veľkým očakávaním hľadeli v ústrety 
ostrovu, kde je azda všetko naopak!
 Hoci patrí Londýn k európ-

skym veľkomestám, napočudovanie 
nebolo pre mňa veľmi ťažké sa tu 
zorientovať! Mala som pocit, že by 
som skôr zablúdila v Trenčíne ako 
tu. Každopádne, v Londýne vládne 
špecifická atmosféra. Obrovské rus-
tikálne budovy z minulých dôb, ako-
by každá jedna držala transparent so 
svojím životným príbehom. To ešte 
len tu sme videli, čo sú to plné ulice 
a tie najrôznejšie typy ľudí. Občasné 
mrholenie striedali teplé lúče a my 
sme sa vydali po stopách kultúry tohto 
veľkomesta. 
 Obdivuhodná novogotická 
stavba Westminsterského paláca s 
dvoma snemovňami, vyčnievajúci 
Big Ben a odľahlý chrám Westminster 
Abbey oddeľuje Temža od Londýn-
skeho oka či podmorského sveta 
Aqária. Vzhľadom na blížiace sa Let-
né olympijské hry 2012 sme privoňa-
li k prípravám a odhalili sme symbol 
olympijských kruhov pripevnený k 
Tower Bridge. Aj keď britská vlajka 
na Buckinghamskom  paláci bola zd-
vihnutá, kráľovná Alžbeta II. vo svo-
jom sídle nestála o našu návštevu. Nás 
to však neodradilo a tešili sme sa, že 
ideme „prepierať“ libry do obcho-
díkov na Oxford street a Piccadilly 
Circus. Známe osobnosti sme stretli 
akurát tak v Múzeu voskových figurín 

Koncom školského roka sme odpočítavali dni a noci nielen tradične 
do letných prázdnin, tentoraz sa študenti vyšších ročníkov bánovského 
gymnázia nevedeli dočkať 8-dňového školského zájazdu Paríž-Londýn.
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Madame Tussaud. Londýn vlastní 
viacero ďalších múzeí a galérií veľkých 
rozmerov, z ktorých sme navštívi-
li National gallery na Trafalgarskom 
námestí, Natural History museum, 
Science museum a Victoria and Albert 
museum. 
 Dva dni v Londýne boli za 

nami a nás čakal ten tretí, kedy sme 
si na pár minút odskočili v Green-
wichskom observatóriu na západnú 
pologuľu. Dlho sme sa však nezdrža-
li, čakalo nás ešte Námorné národné 
múzeum a cesta späť na kontinentál-
nu pevninu. Posledný deň zájazdu 
sme zavŕšili v parížskom Disneylande, 

kde sme prišli aj o tú trochu energie, 
ktorá nás ešte sprevádzala. Aj takýmto 
spôsobom sa dá prežiť celkom obyča-
jný týždeň, ktorý sa pre všetkých 42 
účastníkov stal nezabudnuteľným. █
  -Ivana Mišáková-

-foto: Ivana Mišáková, Betka Saloňová-

Bánovské zuby pod versaillským dáždnikom.

Eiffelovka na dosah - spokojnosť nadovšetko!Londýnska Eiffelovka
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Z druhej strany
Poznáte ten pocit. Kráčate po plnej ulici a práve rozmýšľate nad tým, 
či máte všetko pokúpené, či stihnete autobus, či ste si niečo nezabudli 
v práci, alebo čo vás doma ešte všetko čaká. A tu zrazu... narušiteľ 
označený rôznymi logami. 

V rukách pokladnička a stojí rovno 
uprostred chodníka. Vyberá si obeť. 
Pozerá sa na vás. Dúfate, že vás mi-
nie. Ale nie... “Dobrý deň, môžete mi, 
prosím, venovať...” vyrazí do útoku. 
Nemám rád týchto ľudí. Ani nie 
tak ich, ako to, čo robia. V lepšom 
prípade s vami chcú robiť len anke-
ty, alebo vám predať novú a zaručene 
fungujúcu kozmetiku. V tom dru-
hom vás prosia o príspevok na tú, či 
onú organizáciu. Človek má rád svoje 
súkromie. Istým spôsobom nám ho 
drzo narúšajú. Požadujú od nás peni-
aze a čas. Práve to, čo dnes nik nemá. 
A navyše sa skrývajú za pretvárku 
dobrého úmyslu.
V piatok trinásteho apríla som sa oc-
itol na druhej strane barikády. Tento 
dátum je už niekoľko rokov zasvätený 
Dňu narcisov, ktorý je známy aj ako 
Deň boja proti rakovine. O tejto 
ničivej chorobe počul už asi každý a 
mnohým priamo či nepriamo zasi-
ahla do života. Jej liečba je vo väčšine 
prípadov neúspešná a jej hlavnou 
úlohou je zmierniť bolesti a trápenie 
pacientov až do konca. Ako sa píše na 
internetovej stránke Ligy proti rak-
ovine, ktorá je hlavným organizáto-
rom tejto akcie: “Narcis ako jeden 

z prvých kvietkov jari predznačuje 
príchod tohto obdobia, prebúdzania 
prírody a života. Tak je i symbolom 
nádeje, že aj náročný boj môže mať 
dobrý koniec.” 
Posolstvo žltých narcisov pravidelne 
pomáhajú roznášať aj školy z celého 
Slovenska. Tak ako minulé roky, aj 
tento rok sa do akcie pod záštitou 
pani riaditeľky RNDr. Eleny Kacvin-
skej a za organizácie pani učiteľky 
Mgr. Emílie Hlavinkovej zapojili aj 
študenti z Gymnázia Janka Jesen-
ského.
Priznám sa, pôvodne som sa medzi 
dobrovoľníkov nechal zapísať preto, 
aby som nemusel byť na vyučovaní. 
A dovolím si povedať, že rovnaký 
dôvod mala aj väčšina zúčastnených. 
Ráno sme podostávali škatule s nar-
cismi, pokladničku a rôzne letáčiky. 
V štvor- až šesťčlenných skupinách 
sme vyrazili do ulíc mesta. Mojej 
skupine bolo pridelené stanovište pri 
poliklinike. Na mieste sme však zisti-
li, že nás už stihli predbehnúť žiaci z 
inej školy a väčšina okoloidúcich už 
svoj narcis mala.
Zaujali sme teda miesto pred vstu-
pom do budovy, očakávajúc nových 
návštevníkov. A bol to veru dlhý deň. 
Mnohí ľudia k nám prišli prispieť 

bez toho, aby sme ich museli zvlášť 
osloviť, iní nás zase obchádzali, ig-
norovali a venovali nám opovrhujúce 
pohľady, alebo klamali, že už prispe-
li. Niektorí prispeli vyššou sumou a 
iní do pokladničky vysypali len cen-
ty, ktorých sa možno chceli zbaviť. 
Azda najviac ma ale zarazil istý pán, 
ktorému nebolo hlúpe povedať svo-
jej žene, aby nám veľa nedávala a že 
nech jej radšej vydáme, lebo on už 
platil kadejakým organizáciám.

Pri tejto zbierke sa väčšinou ukáže 
ľudský charakter. Nenarážam na tých, 
ktorí nemôžu prispieť kvôli vlastnej 
núdzi, ale na tých, ktorí očividne 
môžu, a neurobia tak. Ako napríklad 
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N ie sú za tým peniaze, sex, dro-
gy ani rock ´n´ roll. Členmi Žiackej 
školskej rady sme sa stali dobrovoľne 
nasilu, napriek tomu nás však všetko, 
čo robíme, baví. Z nevysvetliteľných 
príčin. Byť členom ŽŠR vôbec nie 
je prechádzka ružovou Záfortňou. 
Dokonca nás ani nečaká sláva a ob-
div, keď ideme po chodbe, pretože 
väčšina študentov ani len netuší, čo 
to ŽŠR je. A niektorí si ju mýlia so 
ŽSR, Železnicami Slovenskej repub-
liky. 
Máme miestnosť, voláme ju kumbál, 

kde je stôl, skriňa a zopár stoličiek. 
Tam sme naplánovali Ples gymna-
zistov, zbierku oblečenia pre deti z 
detského domova, Hallowtttenskú 
diskotéku, súťaž o najlepší koláč, 
Farebný deň na 1. apríla, Valentíns-
ku poštu a tam sme lepili Mikulášo-
vi vatu na bradu. Čo vôbec nebolo 
jednoduché. Okrem plánovania a 
premýšľania o tom, koľko zákuskov 
zje 150 ľudí za 7 hodín, treba všetko 
pripraviť. Od plagátov, aby ste vede-
li, čo sa bude diať, cez nosenie stolov 
a upratovanie, až po kradnutie po-
travín z domu, aby sme ušetrili na 

surovinách na zákusky. 
Ak ste boli na plese a zabávali ste sa, 
teší nás to. Všimli ste si aj výzdobu 
na stoloch, kvôli ktorej som sa nie-
koľkokrát pichla špendlíkom do 
prsta? Všimli ste si nápis, ktorého 
pripevnenie do výšky nás takmer stá-
lo život? Nie je nič lepšie ako pocit, 
že naša práca dopadla dobre. Môžete 
sa spoľahnúť na to, že Žiacka školská 
rada toho pre vás ešte pripraví veľa. 
Sme vaši železničiari.  █
  -Ivana Balgová-

-foto: Magdaléna Mináriková-

Je piatok 4. mája a do začiatku Plesu gymnazistov zostáva pár hodín. 
Sme tu od rána, ale až teraz sa sála začína podobať na miesto vhod-
né pre ples. Všetci sme unavení , hladní a opúšťa nás nadšenie. Ale 
pokračujeme ďalej. Tristo pohárov sa samo nevyleští. 

Železničiari

veľmi elegantne oblečený pán s 
drahým autom, ktorý vás dokáže 
obísť bez toho, aby vôbec dal najavo, 
že vás videl. Naopak, veľmi príjemne 
ma prekvapil istý punkáč (naozaj by 
som sa bál ho stretnúť v noci niekde 
na ulici), ktorý sám prispel vyššou 
sumou.
Odovzdali sme 400 kusov narcisov, 
pričom niektorí ľudia brali viac ako 
jeden kus. Pre svoju malú štatistiku 
ale počítam 400 ľudí na 400 kusov. 

Štyria z nich sa nám priznali, že sami 
sú onkologickými pacientmi, čo tvorí 
1%. A to je príliš veľa.
Viacerí ľudia nám nedôverali, čo v 
dnešnom svete plnom podvodník-
ov nie je veľmi prekvapivé. Koľko 
prípadov falošných dobrovoľníkov sa 
už objavilo? Desiatky? Stovky? Han-
bil by som sa za seba. Hrdo môžem 
povedať, že moja šesťčlenná skupina 
odovzdala všetky peniaze až do pos-
ledného centa. Gymnázium Janka 

Jesenského zozbieralo 3 415 eur.
Svoj názor na dobrovoľníkov pri 
zbierkach som zmenil. Nemusíme 
každému bezvýhradne dôverovať, 
a keď nemáme záujem o danú vec, 
postačí aj jednoduché: “Nie, ďaku-
jem.” Domov som sa vrátil s dobrým 
pocitom. Úprimne dúfam, že peniaze, 
ktoré som vyzbieral, uľahčia niekomu 
jeho ťažký život. █  

-Tomáš Belobrad-
-foto: dobrovolníci-
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Beng !
„Týmto otváram 4. ročník Plesu gymnazistov 2012!“ zaznelo jasné 
a stručné privítanie tohtoročných účastníkov Plesu z úst našej pani 
riaditeľky. 

Krátko po otvorení  provizór-
nym gongom  sme boli už všetci 
naškrobene pousádzaní na svojich 
miestach. Zaujato sme sledovali 
úvodný tanec popárovaných  kom-
binácií študentov s profesormi a 
dnešný večer v duchu farebných 
spoločenských šiat a motýlikov sa 
mohol začať! 

Prvými odvážlivcami, ktorí nám 
chceli predviesť, ako sa začína tá 
pravá tancovačka, boli naši páni 
profesori. Neopovrhli prázdnym 
parketom a bez váhania sa rozhodli 
zaplniť ho. Onedlho ich kroky napo-
dobňovali aj študenti a sála sa hýbala 
v rytme nielen najnovšej modernej 
hudby. V priebehu najbližších dvoch 
hodín sme sa po skupinkách všetci 
vystriedali v jedálni, kde sme si vy-
chutnali výbornú večeru. 

Od tancovania nás neodradili ani 
plné bruchá a zábava v pritlmenom 
svetle pokračovala na plný plyn. Tu 
blikol foťák, tam sa zaleskla diskoguľa. 
Hudba hlasno oznamovala, že dnes 
nepôjdeme spať. O pol desiatej sme 
na chvíľu „spustili“ šaty a prekrížili 
si nohy na stoličkách, nakoľko sme 

žezlo prenechali „profesionálnym“ 
tanečníčkam zo súboru Dancando a 
Mellidance. Tie nám predviedli svoj 
pripravený program. Skutočne sa 
bolo na čo pozerať, čo sme vyjadri-
li veľkým, zaslúženým potleskom. 

Hlavný program zakončil „pekelný“ 
pár svojou ohňovou šou. Pri tomto 
čísle azda všetci ľudia, sediaci blízko 
parketu, stiahli nohy. Vdychujúc šíri-

aci sa dym, kochali sme sa touto nao-
zaj pekelne dobrou ukážkou. 
Našim uboleným nohám sme dali 
opäť pauzu až krátko po polnoci, 
keď prišla na rad  tombola. Hro-
madu cien, ktoré pre túto príleži-
tosť venovali sponzori a návštevníci 
nášho gymnázia, našlo nových ma-
jiteľov. A na záver aj hlavná cena v 
podobe veľkého darčekového koša 
od 2.A. Posledným bodom v scenári  
moderátorov bolo vyhlásenie kráľa 
a kráľovnej tohtoročného Plesu. 
Kráľovským párom 2012 sa stala 
Diana Jakubíková z kvarty a Roman 
Pastorek z 3.A, ktorí si spolu zatanco-
vali svoj víťazný tanec s korunami na 
hlavách. My ostatní, nekorunovaní, 
sme sa mohli občerstviť a pokračovať 
v plesaní na parkete. Táto  činnosť 
trvala dovtedy, kým nám nohy neš-
li odpadnúť, hoci niektorých ani to 
neodradilo. Až niekedy nad ránom, 
keď sme vyskákaní a vysmiati zamkli 
dvere Závodného klubu a pomaly sa 
ponáhľali domov dospať prebdenú 
noc, sme v duchu ďakovali samotným 
organizátorom a tešili sa na budúci 
Ples 2013. █

-Ivana Mišáková-
-foto: Magda Mináriková-
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Alkohol bol pre mna všetkým
Na úvod by som začala klasickou 
otázkou, kedy ste začali s alkohol-
om?
Ja som zrejme jeden z tých, ktorí zača-
li trošku neskoršie. Ja som začal piť až 
na vojne, takže v 20-tich rokoch, kedy 
som prvé dve vychádzky pil malinov-
ku a na tretiu si nepamätám, pretože 
ma moji priatelia opili. A vlastne to 
bol môj štart alkoholizmu. Na začiat-
ku mi to bolo odporné, lebo mi bolo 
strašne zle. Ale keď mi najbližšie pov-
edali, daj si za jeden, dal som si teda, 
ostalo mi lepšie, a tak sa mi to zapáči-
lo. A postupne som sa stal závislým, 
pretože mi alkohol chutil. Dnes už 
viem, že som sa stal debilom, ktorému 
to začalo chutiť.

Čo na to vaše okolie po návrate do-
mov?
Keď som sa vrátil z vojny, všetci sa ču-
dovali, že Daubner pije. Ja som v tých 
časoch režíroval divadlá a tam som, 
samozrejme, po každom predstavení 
pil aj s inými.

Keďže ste boli už dospelý, tak vás 
zrejme ani rodičia veľmi nemohli 
ovplyvniť...
Nie. Ja som mal piatich bratov, ale ani 
jeden z nás do dvadsiatky nepil. Nikto 
nepil. A tí ostatní ani doteraz nepijú. 

Povedal by som, že tí sú len „absti-
nenti“, konzumenti, ktorí si dajú raz-
dva razy do roka za pohárik. A v tom 
je ten rozdiel, že ja už som nemohol 
mať alkohol iba raz-dva razy do roka, 
ale niekoľkokrát denne. 

Mali ste s tým aj nejaké problémy?
Problémov som mal kvôli alkoholu 
strašne veľa, veľmi to ubližovalo mô-
jmu zdraviu, ale nikdy som to nebral 
tak, že by som mal prestať. Jednodu-
cho alkohol bol pre mňa všetkým.

Mali ste v rodine nejakého človeka, 
ktorý by mal sklony k alkoholizmu?
Áno, mal som otčima, ktorý bol ťažko 
závislý na alkohole. S ním som si zo-
párkrát vypil, to nebol problém, aj keď 
nemal radosť z toho, že pijem trochu 
viac. Ale nemohol mi na to nič pove-
dať, lebo on bol taký istý.

Kde ste pracovali?
 Ja som pracoval tridsaťsedem rokov 
v nováckych baniach. Keď som mal 
štyridsať, tak som poslednýkrát pil, 
a to raz večer s primárom istého 
oddelenia v nemocnici, vtedy ešte v 
Prievidzi nebola psychiatria. V noci 
som dostal záchvat, mal som tlak 
260/220 a musela ma brať záchran-
ka. Čiže som sa druhýkrát narodil a 
ráno mi ten istý primár povedal vetu: 

“Nemal by si piť.“ Ale to ešte nebo-
lo ono. Po šestnástich infúziách po 
dvoch týždňoch ma pustili z nemoc-
nice, išiel som za manželkou a pove-
dal som jej: „Ja už nebudem piť!“ A 
ona : „Ty?! Ty na to nemáš! To v živote 
nedokážeš! Si nula!“ To bol môj krok, 
kedy som prestal a alkoholom! Odvt-
edy nepijem a nepotreboval som ani 
liečenie. Takže moja manželka zloži-
la moju mužskú ješitnosť, „debilitu“. 
Ona v podstate iba povedala pravdu 
a moja mužská urážlivosť spôsobila, 
že som chcel dokázať, že to dokážem 
– prestať s pitím! A dokázal som sám 
sebe, že takto je to lepšie.

  „Druhýkrát som sa narodil a 
ráno mi ten istý primár pov-
edal vetu: Nemal by si piť.“

Podnet teda prišiel od manželky. 
Áno, mne sa jedna rodina rozpadla, 
potom som sa druhý raz oženil a už 
dvadsaťsedem rokov abstinujem. 

Jednoznačne ste už teraz proti alko-
holizmu. Môžete mi teda zhrnúť váš 
názor na túto formu závislosti? 
Ja som po istom čase odišiel z môjho 
prvého zamestnania a moji priate-
lia z Ministerstva práce a sociálnych 
vecí ma „dokopali“ k tomu, aby som 

ˇ
Rozhovor s Mariánom Daubnerom
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Fárali sme
V  našom gymnáziu bolo 25. mája  
prázdno, pretože okrem maturantov, 
ktorí si užívali (alebo skôr neužívali) 
akademický týždeň, chýbali aj žiaci 
kvarty a kvinty. Tí sa vybrali na ex-
kurziu do Banskej Štiavnice. Namie-
sto zvyčajnej cesty do školy sme si 
to namierili rovno na autobusovú 
stanicu a už o ôsmej sme vyrazili na 
2-hodinovú cestu do jedného z na-
jkrajších miest na Slovensku. Hneď v 
autobuse sme podaktorí, čo počujeme 
iba to, čo chceme, zažili šok, keď nám 
pani profesorka Gerbelová oznámi-
la, že ideme do bane. Pri pohľade na 
oblečenie a topánky viacerých z nás, 
ktorí očakávali prehliadku mesta ale-
bo návštevu múzea, či hradu, len krú-
tila hlavou. Koniec - koncov, každý je 
predsa omylný. 
O desiatej sme boli na mieste.  Keďže 
sme mali ešte čas, pozreli sme si areál 
a potom sme sa usadili do miestnosti, 
kde nám naša sprievodkyňa pustila 
film, ktorý nám mal pomôcť lepšie 
pochopiť prácu v bani. Pred vstupom 
sme si ešte nasadili ochranné helmy 
a obliekli plášte ( ktoré od kúpy v 

deväťdesiatych rokoch neboli prané, 
súdiac podľa pachu), a mohli sme 
sa konečne vybrať do štôlne Barto-
lomej. Prehliadka bola zaujímavá a 
aj napriek obavám sme ju prežili, i 
keď s mokrými ponožkami. Hlavnou 
atrakciou bola moja spolužiačka, 
ktorú si tam fotil nejeden návštevník. 
Veď predsa, nie každý deň stretnete 
v bani dievča v balerínkach a s ka-
belkou na pleci.
V ten deň sme si ešte pozreli Mineral-
ogické múzeum, Botanickú záhradu 
a, už na ceste domov, Múzeum vo 
Svätom Antone. Samozrejme, mali 
sme aj chvíľku voľna, ktorú každý 
využil, ako sám chcel. Tí najväčší 
hladoši skončili v reštauráciách, iní, 
ako napr. ja, sme si poobzerali Ná-
mestie svätej Trojice a všetky obcho-
díky a čajovne na okolí. Pre mňa, 
keďže milujem knihy, bola najväčším 
zážitkom návšteva antikvariátu. Oko-
lo piatej sme vyrazili zo Svätého An-
tona a už o siedmej sme boli zase raz 
v Bánovciach. █

-Zuzana Pristachová-
-foto: autorka-

Články

sa dal na profesionálnu bázu. Zúčast-
nil som sa na rôznych výcvikoch 
ohľadom závislosti a získal som šest-
násť domácich aj zahraničných (na 
Slovensku neplatia) certifikátov. A 
teraz už dvadsaťpäť rokov pracujem 
so závislými. Takže dnes na to poz-
erám ako človek, ktorý nikdy tých 
ľudí neodsudzuje. Hovorí sa, že súď 
podľa seba! Ak chceš niekomu niečo 
vytknúť, pozri sa do zrkadla. Nie 
je dôležité to, čo nosíme vo vrecku, 
ale to, čo nosíme v srdci. To sú veci, 
ktoré je treba, aby si človek uvedomil. 
Nikdy nie som zhrozený, keď príde do 
poradne človek, ktorý si z toho, o čom 
sme spolu hovorili minule, nič nezo-
bral. Prvý raz som ho dobre pourážal 
a hlavne som mu chcel znechutiť tie 
veci, ktoré robí. A keď príde druhý, 
tretí raz, väčšinou už ide na liečbu.

Myslím, že vám vo vašej práci dosť 
pomáha fakt, že ste sám niečo po-
dobné zažili. Nesnažíte sa pomáhať 
iba na báze „teórie“.

Veľa profesorov na Slovensku, docen-
ti, lekári, primári, s ktorými mám tú 
česť si tykať, mi hovoria: „Ja nikdy 
nebudem vedieť hovoriť s pacientom 
tak ako ty...“ Ešte len príde klient a 
ja už viem, čo bude hovoriť. Ako sa 
bude tváriť ružovučký, peknučký a 
zakaždým je to „prasa“, ktoré za mnou 
prišlo riešiť svoj problém závislosti! 
Rozprávam sa s nimi rečou ulice. To 
je to, čo sa ťažko znáša! No z veľkej 
časti to má v sebe čosi, čo toho člove-
ka osloví. Samozrejme, musí to mať 
svoje hranice. 

Čo podľa vás môže prinútiť závis-
lého človeka, aby si povedal, musím 
s tým prestať?
Určite pevná vôľa a ten pocit, že už 
to nechcem, že chcem žiť normálne 
a vrátiť sa späť do normálu. No pre-
dovšetkým by som vás chcel opraviť. 
Nemusí! Musíme len zomrieť! 
Nemusíme prestať fetovať, nemusíme 
sa učiť. Nemusíme nič! A budeme 
„debilmi“, ako zvyknem na rovinu 

hovoriť. Fantastické slovíčko chcem 
alebo nechcem! Nechcem pokračovať 
v tom živote, ktorý som žil, pretože 
aj tým partiám, ktoré ťahajú našich 
klientov, aby sa vrátili späť k používa-
niu tej-ktorej drogy, stačí povedať: 
„Ďakujem, už nechcem!“. To hovorí 
za všetko! A tá partia už prestane 
doňho vŕtať, pretože už nie je príno-
som peňazí. Hovorí sa, že narkoman 
sa nerád delí, ale keď nie je, tak partia 
je dobrá. 

Nenapadlo vám, že by ste o tom vš-
etkom napísali knihu?
Určite, napadlo. Túto otázku mi 
kládlo už niekoľko priateľov. Takže 
premýšľam o tom, že by som sa na 
to dal, aj keď by to nebola len jedna 
hrubá kniha. Rukami mi prešlo veľa 
klientov, veľa príbehov, ktoré som sa 
snažil zo všetkých síl vyriešiť, a teda 
pomôcť tým, ktorí to potrebovali. █

-Ivana Mišáková-
-foto: autorka-
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Krajské kolo SOČ
Ako nám starší a skúsenejší zvyknú 
často opakovať, je dobré, ak sa mladí 
ľudia niečomu venujú. A ešte lepšie 
je, ak sa vďaka svojej práci dozvedia 
niečo nové a rozšíria svoje obzory. 
Obzory si rozšírili a nové skúseno-
sti nabrali účastníci krajského kola 
Stredoškolskej odbornej činnosti pre 
Trenčiansky kraj, ktoré sa konalo 4. 
apríla v Starej Turej. 
Svoje práce tu prezentovali študenti 
nielen z rôznych odborných škôl, ale 

aj gymnázií. Na súťaži sa zúčastnila 
aj výprava z Gymnázia Janka Jesen-
ského, v zastúpení Veroniky Kvako-
vej s prácou Výchova a správanie psa, 
Jany Sitárovej a Veroniky Podobovej, 
ktoré testovali nanotextílie a výpravu 
uzatvárali Lenka Masárová a Tomáš 
Belobrad a ich Biomonitoring čistoty 
ovzdušia mesta Bánovce nad Bebra-
vou. 
Po námahavom dni plnom zau-
jímavých prednášok prišlo na rad 

vyhodnotenie, ktoré bolo naozaj 
prekvapujúce. V odboroch Bioló-
gia, Pôdohospodárstvo a životné 
prostredie a Matematika a fyzika, 
v ktorých malo naše gymnázium 
zastúpenie, sme obsadili tretie mies-
ta.
Postup na celoštátne kolo sme síce 
nezískali, ale domov sme odiš-
li s diplomami, vecnými cenami a 
novými skúsenosťami. █

-Tomáš Belobrad-

Články

O drogách s tými, čo im podlahli
Č lovek by si povedal, že dnešná 
mládež sa až príliš nielen stretáva s 
rôznymi druhmi závislostí, ale aj neu-
stále počúva prednášky o prevencii. 
„Čo je to prevencia?! Neznášam to 
slovo! Toľko letákov, plagátov, rečí 
o prevencii závislostí, ktoré majú 
zväčša opačné dôsledky ...“ vyjadruje 
svoj nesúhlas abstinujúci alkoholik a 
laický terapeut s takmer 30-ročnou 
praxou. Práve s týmto pánom sme 
dňa 19. marca 2012 besedovali o tom, 
ako si stále väčší počet Slovákov búra 
svoje plány do budúcna, lebo podľah-
nú závislostiam.

„Nečudujme sa,  keď liter 
páleného stojí  euro...“

„Nečudujme sa,  keď liter páleného 
stojí  euro...“ pokračoval v kritizovaní 
dnešnej situácie na Slovensku pán 
Marián Daubner, ktorý počas svo-
jej mladosti podľahol alkoholizmu. 
Po 20-ich rokoch si na podnet svojej 
manželky vstúpil do svedomia až na-
toľko, že sa bez akejkoľvek odbornej 
pomoci s alkoholom rozlúčil a s od-
stupom času sa začal profesionálne 
venovať ľuďom, ktorí sa snažia skončiť 
s alkoholom či inou drogou.

V prvej časti besedy sme sa započúva-
li do výkladu terapeuta, ako vníma 
ľudí, ktorí podľahli nástrahám alko-
holizmu či inému druhu závislosti. 
Prednášku sa nesnažil viesť výcho-

vným monológom, práve naopak. 
Vychádzal zo života a jednoduchým 
spôsobom, hovorovým štýlom nám v 
kocke predostrel svoje názory a svoj 
prejav obohatil konkrétnymi príkl-
admi z praxe. „Keď ku mne príde 
klient, ešte sa len nadýchne a už 
viem, čo bude hovoriť,“ vysvetľuje 
rozdiel medzi schopnosťami  vzde-
laných odborníkov a svojimi „am-
atérskymi“ schopnosťami. „Vždy je to 
prasa, ktoré ku mne prišlo s veľkým 
problémom svojej závislosti. A ja sa 
s nimi vyprávam rečou ulice. To je 
to, čo sa ťažko znáša. Ale vo väčšine 
prípadov to má čosi do seba. Čosi, čo 
toho človeka osloví,“ bez servítky na 
ústach hodnotí svoje netradičné pos-
tupy.

„Volám sa Matúš a som závislý na 
drogách a alkohole,“ predstavil sa 
26-ročný, čerstvo vyliečený abstinent, 
pričom nám svojou vetou, pekne pov-
edané, vyrazil dych. „S drogami som 
začal v trinástich a s alkoholom v dvad-
siatich,“ pokračoval nesmelo oddaný 
klient Mariána Daubnera. Potom sme 
dostali priestor na naše otázky pre 
Matúša, ktorý najnovšie sprevádza                                                                   
svojho liečiteľa po školách. Avšak 
až po chvíli ticha sa odvážne ozvala 
moja spolužiačka Simona: „A prečo 
si s tým vlastne začal? Čo ťa k tomu 
viedlo?“ „Bol som mladý a sprostý. 
Nudili sme sa...“ odznela jeho prostá 
odpoveď a podľa jeho ďalších slov už 
mnohokrát oľutoval svoju mladícku 
nerozvážnosť. 

„V protidrogovej alebo protialkohol-
ickej liečebni je veľmi dôležité vyplniť 
klientom čas. Aby nemali ani chvíľku 
voľna myslieť na to, čo ich tam vlastne 
priviedlo,“ vstúpil do rozhovoru 
pán Daubner. Postupne sa odhodla-
li položiť otázku aj ďalší spolužiaci, 
takže sme sa o Matúšovi dozvedeli 
viac. Napríklad aj to, že do psycho-
terapeutického režimu patria okrem 
bežných každodenných činností aj 
také aktivity, ako je písanie denníkov, 
ich spoločné prezentovanie,  psycho-
terapeutické cvičenia a večerné tel-
evízne správy. „Používanie mobilov 
je zakázané, pretože mobily, to sú iba 
staré kontakty na tých, ktorí ťa sem 
dostali,“ doplnil odpoveď skúsený 
odborník z Prievidze. 

 „Drogy sú drogy!“ uzavrel besedu 
mladý abstinent odpoveďou na otáz-
ku, prečo ho to všetko lákalo vyskúšať 
znovu, keď si už toho toľko vytrpel. 
Veľmi trefná bodka tejto témy. Ško-
da, že priemerne necelých 18 000 
Slovákov túto poznámočku podceňu-
je! Každopádne, taktika boja proti 
šíriacemu sa alkoholizmu a drogám, 
ktorú si zvolil Marián  Daubner, sa 
osvedčila aj v našej triede. Určite v nás 
jeho prednáška zanechala väčší do-
jem ako propagačné letáčiky, ktorých 
je všade plno. Zostáva nám len dúfať, 
že prostredníctvom takýchto autorít 
a besied sa nám podarí znížiť počet 
drogovo závislých ľudí. █

-Ivana Mišáková-

 

ˇ
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Hodina Zeme
Už  po druhýkrát sa v Bánovciach 
nad Bebravou konala Hodina Zeme. 
Tento rok táto akcia pripadla na pos-
ledný marcový deň, sobotu. Keďže 
počasie nevyšlo podľa predstáv us-
poriadateľov, ale aj širokej verejnosti, 
na Námestí Ľudovíta Štúra sa stretlo 
len zopár ľudí. Niektorí z nás vydržali 
do konca, iní sa pobrali do najbližšej 
kaviarne zahriať sa čokoládou. Celou 

touto nízkoenergetickou hodinou 
nás sprevádzala moderátorka Zuzana 
Mészárosová, ktorá sa neskôr ukáza-
la aj ako výborná speváčka. O sprí-
jemnenie večera sa postarali dvaja 
chlapci zo skupiny Sunrise a taktiež 
zbor speváčok s neoficiálnym náz-
vom Chaos. Stačilo priniesť si svieč-
ku alebo lampión a už len si užívať 
svetielkujúce neosvetlené námestie a 
hviezdnu oblohu ( i keď trochu zam-

račenú ). 
Ľudia však nemuseli dať svoju spo-
lupatričnosť s našou planétou najavo 
iba tak, že prišli na námestie, ale aj vo 
svojich domácnostiach. Na hodinu 
vypnúť elektrické spotrebiče a svetlá 
predsa nikomu nezaškodí. No nejde 
iba o túto jednu hodinu. Našu plané-
tu treba chrániť a vážiť si každý deň 
v roku. █

-Zuzana Pristachová-

Rozhodnút sa musíte sami!
Napriek tomu, že ja a moji spolužiaci navštevujeme gymnázium už 
druhý rok, mnohí z nás sa ešte stále nerozhodli, akým smerom sa ich 
cesty budú odvíjať ďalej. 
„Na vyžiadanie školy sme ten-
to rok inteligenčné testy robili pre 
druhákov, aby sme uľahčili ich voľ-
bu seminárov, zatiaľ, čo minulé roky 
písali tieto testy výlučne štvrtá-
ci, kedy  išlo o výber konkrétneho 
typu univerzity,“ vysvetľuje význam 
tohtoročného testovania riaditeľka 
Centra pedagogicko – psycholog-
ického poradenstva a prevencie v 
Bánovciach nad Bebravou Mgr. Dana 
Balažovičová. 

„Testy ukázali študentom 
pravdu, či sa im to páčilo, 

alebo nie.“

Po mesačnom očakávaní sme sa v 
dňoch 16. – 19. apríla 2012 dočkali 
individuálneho vyhodnocovania in-
teligenčných testov. „Tieto testy sú, 
samozrejme, objektívne iba v tom 
prípade, že ich študenti vypĺňajú 
svedomito a poctivo. Nejde pred-
sa o prácu vo dvojiciach, ale o hod-
notenie každého jedinca osobitne. V 
opačnom prípade sú úplne zbytočné,“ 
takto sme boli pred vyplňovaním tes-
tov dôrazne upozornení na hlavný 
dôvod a pointu samotného testova-
nia. Tieto „smerodajné“ testy sú síce 
štandardizované, teda preskúšané 
mnohými ľuďmi, napriek tomu by 
mali študentom slúžiť skôr iba ako 
barlička pri výbere ďalšieho štúdia, 
ako skonštatovala aj pani riaditeľka 

psychologického centra: „Rozhodnúť 
sa musíte sami!“

S veľkým otáznikom v hlave sme teda 
netrpezlivo čakali, kým príde na nás 
rad a zavrú sa za nami dvere triedy, 
kde prebiehalo samotné konzul-
tovanie s jednou z pracovníčok po-
radenského centra. Celý, približne 
15-minútový rozhovor pozostával 
z podrobnejšieho „rozboru“ našich 
výsledkov a ich zosúladenia s našimi 
doterajšími predstavami. „Myslím, 
že hovorím za nás všetky, že študen-
ti mali veľkú snahu spolupracovať 
s nami a kombinovať svoje plány a 
možnosti,“ zhodnotila jedna z psy-
chologičiek celkový dojem z nás a 
dodala: „Tak ako každý rok, aj ten-
toraz sa viac študentov prikláňa k 
humanitným smerom rôznych od-
borov,  z menšieho počtu záujemcov 
o prírodovedné smery predsa len viac 
študentov predbežne sympatizuje s 
prípravou na medicínu.“ 

Testy pozostávali z deviatich subtes-
tov, na základe ktorých sa určuje na-
jvhodnejší smer študentov. Najviac 
úspešných riešiteľov mali typy úloh, 
ako zapamätávanie si tovarov, prak-
tické počty či skladanie figúr. Potvrd-
zuje to aj fakt, že najúspešnejšie do-
padli matematické subtesty, hneď po 
nich remizovali verbálne a názorové 
subtesty a najmenej úspešných mala 
úloha na pamäť. Vo všeobecnosti 

môžem povedať, že najväčšiu matem-
atickú a názorovú náklonnosť preu-
kazuje trieda 2.A a 2.C. Opakom sú 
triedy 2.B a sexta, ktoré podľa výsled-
kov sršia pamäťovými a  verbálnymi 
schopnosťami.

Inteligenčné testy nám pomerne ob-
jektívne určili aj naše IQ, ktoré sa 
správne hodnotí pre každého jed-
notlivca zvlášť, na základe jeho roku, 
mesiaca a dňa narodenia. „Viac ako 
jedna štvrtina tohtoročných dru-
hákov má mierne nadpriemerné IQ, 
najviac šťastlivcov je z 2.A. Iba o čosi 
menej  študentov sa pýši vysoko prie-
merným IQ, najviac ľudí z 2.B, do 
ktorej však patrí aj najviac mierne 
podpriemerných žiakov z celkového 
počtu päť,“ takto v skratke hovorí 
štatistika testovania.

Podľa jednotlivých názorov mojich 
kolegov z ročníka usudzujem, že vo 
väčšine prípadov testy ukázali štu-
dentom pravdu, či sa im to páčilo, 
alebo nie. Viacerým z nich sa pot-
vrdilo, že smerujú správne, ako aj v 
mojom prípade, čo ma veľmi potešilo 
a hlavne uistilo, ale viacerým žiakom 
testovanie ukázalo na druhú koľaj, 
čo ich mierne zneistilo. Každopádne, 
myslím, že sme sa posunuli o krok 
vpred a verím, že sa každý z nás 
rozhodne pre tie správne semináre. 
█    

-Ivana Mišáková-
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Ked detom zhrubne hlas
Ak je mladosť skutočne chyba, tak dúfam, že nenapraviteľná a že 
na ňu nikdy žiadny vedec nevynájde liek. Snáď zostanem až do 
konca života rovnako mladá, ako mladá je moja mama i bab-
ka, ktoré celé dni behajú po dvore a nadávajú mi do daromných 
zdochlín.

Mám devätnásť rokov, som teda 
oficiálne dospelá a zodpovedná, a 
jediné, čo ma práve trápi, je to, že 
nemám frajera, ktorý vie zo zeme 
zdvihnúť basketbalovú loptu jed-
nou rukou. A možno aj to, že naša 
mraznička nedokáže poriadne zam-
raziť škoricovú zmrzlinu. Nič iné ma 
netrápi. A to aj napriek tomu, že o 
dva týždne maturujem a medzitým 
ešte strávim štyri dni na dovolenke. 
Niekedy by mi bolo hádam aj lepšie, 
ak by som z tej mladosti dokázala na 
chvíľu vytriezvieť a robiť ako fretka. 
Miesto toho sa mi v jednom kole 
točí hlava a rozum je permanentne 
vyvalený kdesi na pláži.
A možno mám kdesi v sebe svoj 
vlastný kalendár a jeden jeho deň 
je desať pozemských rokov, a tak sa 
na každé moje okrúhle narodeniny 
stane niečo prevratné. V dvadsiat-
ke nastúpim na vysokú, v tridsiatke 
opustím svojho násilníckeho manže-
la, v štyridsiatke si postavím svoj 
vlastný dom, v päťdesiatke pôjdem 
na cestu okolo sveta, v šesťdesiatke 
si dám operovať viečka a v sedemde-
siatke skočím padákom a nakoniec 
hádam aj dospejem.
Taliani vravia, že mladosť je božská 
choroba. A ja súhlasím. Podľa mňa 
je to rovnako zvláštny stav ako zam-
ilovanosť alebo opitosť. Preto ne-
chápem, prečo sa mladí ľudia opíjajú 
ešte viac a sľubujú si pri tom lásku 
na celý život. Akoby im nestačilo, že 
sú zamilovaní. Od detí v škole zrazu 
chcú, aby mysleli na politické zriad-
enie v Severnej Kórei, aby dokázali 
opísať nervovú sústavu pavúka a aby 
vedeli vymenovať umelecké smery 
dvadsiateho storočia. A deti zrazu 
naberú na vážnosti a stanú sa z nich 
mladí ľudia. Zhrubnú im kosti aj 
hlas, aby ich slovo nabralo na dôleži-
tosti a začnú si kupovať vlastné ciga-
rety, z ktorých im deň po dni hrubne 
hlas ešte viac, až sa z nich nakoniec 

stanú dospelí.
Mladý človek. Čo si predstavíte? Ja 
preplnený rýchlik a plno notebook-
ov. Zvlášť v nedeľu večer sú vlaky 
plné študentov. Každý buď počúva 
hudbu, pozerá film, alebo sa snaží 
rozpamätať na sobotný večer. A ja 
sa pri nich hanbím vytiahnuť moju 
obliatu knižku z knižnice. Každý 
piští svojím tenkým hlasom ako 
malá myš a ja si pripadám ako ich 
mama. Ako mama myš. Ako ich 
mladá myšia macocha.
Môj dedko vždy tvrdil jedno. Že 
všetky decká sa rodia sprosté. A že 
takmer každé z toho vyrastie. V pr-
vom rade zmúdrejú vždy jeho deti, 
susedove zakaždým až po nich. A 
tie mimo mesta, o tých vravel, že sú 
od cigáňa, tie nezmúdrejú nikdy. A 
pritom on sám doteraz pichá babku 
vidlami do zadku, keď spolu obraca-
jú suchú fazuľu.

„Môj dedko vždy tvrdil 
jedno. Že všetky decká sa 

rodia sprosté.“

Za posledné roky som sa obalila 
do ľahkého oblaku dymu, ktorý so 
mnou chodí úplne všade. Už nie som 
iba akýsi človek z našej rodiny, nie 
som ani obyčajná študentka. Zrazu 
sa so mnou vedia porozprávať i dos-
pelí, a nie je to len o tom, že som 
znova o kus vyrástla. Keď som bola 
malá, všetci dospelí hovorili pravdu. 
Rodičia zvlášť, mamine vety s 
cudzími slovami, ktorým som nero-
zumela, boli posvätné. Ale teraz je to 
inak. A ja ani neviem prečo, lebo pu-
bertu už by som mala mať za sebou. 
S rodičmi sa nanovo učím žiť v jed-
nom dome, akoby ma akurát priv-
iedli z pôrodnice, cenzurujem pri 
nich svoje odpovede iba na neškodné 
vety o trávniku a koláčoch. Možnože 
som svoje detstvo napravila príliš 
rýchlo. A v kalendári mojich rodičov 

sa strany otáčajú akosi pomalšie. A 
možno je to práve naopak a ja som 
taká mladá, celkom mladá, mladá s 
veľkým M.
Som dospelá, ale zrejme nie stará. 
A aj napriek všetkým uplynutým 
dňom, ktoré zo mňa majú urobiť 
bezchybného človeka, sa cítim stále 
rovnako. Rovnako mladá a rovnako 
hlúpa. Ale hlúpi majú šťastie, tak 
načo sa ponáhľať? Pokojne by som 
na pár rokov odletela kamsi do 
teplých krajín, kde by ma nenaš-
la ani škola, ani televízne noviny, 
dokonca ani môj kalendár, ktorý mi 
teraz s každým dňom odčítava kus 
z mojej mladosti. Ale dnes predsa 
takéto veci nikoho netrápia. Každý 
už pozná kód mladosti. Technológia 
Pro-Gen od L´Oréal Paris predsa v 
momente vyrieši všetky náznaky 
starnutia. Stačí len trocha pohnúť 
prstom.
Ešte pred rokom som chcela každého 
presviedčať o svojej pravde, skutočne 
som chcela zmeniť svet a naučiť sa 
kvôli Orlandovi Bloomovi po an-
glicky. Nenávidela som ľudí, ktorí sa 
správajú podľa predlohy, ktorí ráno 
chodia do práce a poobede robia 
zasa na záhrade, myslela som, že ja 
taká nikdy nebudem. A ako na just 
sa teraz musím pozerať na môjho 
štrnásťročného brata, ktorý chce ísť 
na výpravu na severný pól a ja ne-
chápem, čo ho tam ženie. Ale použí-
vam kondicionér, uhorkovú masku, 
nechty si nestrihám, ale používam 
pilník, už dva roky mám toho istého 
frajera, športujem, učím sa dobre, 
prijímačky na vysokú školu som zv-
ládla... Možno mi ktosi fúkol do mô-
jho kalendára a ten teraz nevie, čo 
ďalej. A možno som už na poslednej 
strane a žiadne ďalej ani neexistuje. 
Žeby som už nemala žiadnu chybu? 
Ale veď dokonalý človek neexistuje. 
A ako hovorí Jan Werich, dokona-
losť má jednu chybu. Veští koniec. █

-Ria Gehrerová-
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Kvinta je najlepšia
Avizovaná bitka bánovských gymna-
zistov O najlepšiu športovú triedu je 
už šťastlivo za nami. Bez zlomenín, 
bez modrín a inej ujmy na zdra-
ví. V týždni od 21. 6. – 26. 6. triedy 
a chodby gymnázia stíchli a ožili 
ihriská, telocvične a plaváreň. Sem 
sa presunuli všetci , ktorí podpori-
li myšlienku grantového programu 
Pozitívna energia pre šport 2012 pri 
príležitosti XXX. Letných olympi-
jských hier.
Hlavný cieľ projektu sa podaril. Do 
súťaže sa zapojili všetky triedy, vš-
etko, čo malo ruky aj nohy, dokon-
ca aj zvyšok sexty, čo neemigroval 
za poznávaním krás do Paríža a do 
Londýna, dejiska blížiacej sa olym-
piády.
A ako to všetko dopadlo? Podľa 

očakávania. Najlepší športovci derú 
lavice osemročného gymnázia. 
Víťazstvo a 1. miesto s počtom bodov 
255 a finančnou odmenou 100 eur od 
Nadačného fondu Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis získa-
la kvinta. Na 2. miesto sa so ziskom 
218 bodov prebila kvarta, jej patrí 
aj 30- eurová odmena z pokladne 
rodičovského združenia. A na  3. 
stupienok sa vyštverala sekunda, 
ktorá spolu nazbierala 182 bodov, ale 
väčšiu radosť než bodový zisk urobila 
našim malým študentom odmena 20 
eur.
Dobrá vec sa podarila, olympijská 
myšlienka zvíťazila. Vďaka patrí všet-
kým, čo akciu akýmkoľvek spôsobom 
podporili. █

-Mária Škultétyová-

foto: Ivana Balgova
foto: Ivana Balgova

foto: PaedD
r. D

ušan Zajac
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Milujme folklór, milujme sami seba
Nie, neukameňujte ma hneď na začiatku len kvôli tomu, že mám 
rada foklór. A čo? Veď každý má svoje záujmy... Dajte mi aspoň pár 
riadkov na obhajobu – nielen seba, ale fokloristov všeobecne.

Nie, neukameňujte ma hneď na 
začiatku len kvôli tomu, že mám 
rada folklór. A čo? Veď každý má 
svoje záujmy... Dajte mi aspoň pár 
riadkov na obhajobu – nielen seba, 
ale folkloristov všeobecne.

„To, že je niekto folklorista, 
nemusí znamenať, že nikdy 

nepočul hip-hop.“

Milujem folklór a toto cítenie mi 
nikto nezoberie. Nie je to niečo, čo 
si človek všimne na prvý pohľad, ba 
koľkokrát ani na druhý. Je to niečo, 
čo si nosím vo svojom srdci a len 
tak niekomu to neukážem. Teda 
aspoň som si to myslela, kým som 
nedostala bojovú úlohu: Vyvráť ten 
všeobecný, negatívny názor na folk-
loristov! Myslela som si – to bude 
hračka, to sa mi bude písať samo... 
Houby, houby, zlatá rybka!

Kde začať? Od začiatku!
...to, že je niekto folklorista, nemusí 
znamenať, že nikdy nepočul hip-
hop alebo pesničky z rádia. Nemusí 
to hneď znamenať, že chodí den-
nodenne oblečený v kroji, celé dni 
trávi na nácvikoch pri divnom 

poskakovaní, spievaní a ujúchaní. A 
vôbec to neznamená, že je niekto ne-
moderný a zastaralý. Haló, zobuďte 
sa! Veď nežijete v dobe kamennej... 
Otvorte oči a rozhliadnite sa okolo 
seba. Zahoďte predsudky a zamys-
lite sa... Naozaj nepoznáte nikoho, 
kto má rád folklór?

Veď folklór – to je aj kusisko z nás. 
Je to niečo, čo tu bolo v časoch, keď 
boli matere materí našich materí 
malými deťmi. Keď si ľudia oveľa 
viac všímali prírodu, vážili si jej 
dary a vážili si sami seba. Keď voľný 

čas netrávili za Facebookom, pred 
televíziou alebo nadávaním na poli-
tiku. My folkloristi sme ľudia, ktorí 
nejdeme za každú cenu s davom a 
(poväčšine) si vážime a rešpektu-
jeme svoje hodnoty.

Možno si poviete, ako sme sa my 
všetci dostali k folkóru. Čo nás k 
tomu viedlo? Za toto ďakujem mojim  
rodičom, ktorí ma odmalička viedli 
k láske k folklóru. Ale nebudem to 
na nich zhadzovať, predsa len som 
si vybrala sama. A ešte nikdy som to 
nemusela ľutovať...
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Pár mäkkých slov o úcte
Ak raz budem vo veku, keď už 
budem mať veľa skúseností, chcem, 
aby si ma ľudia vážili. Nikdy ma 
nebudú volať starenou, uťahovať si 
zo mňa, či urážať ma. Každý si ma 
bude vážiť pre moju múdrosť a po-
hotovosť. Aj v tomto veku budú ku 
mne mladší ľudia pristupovať s úc-
tou a obdivom, počúvať moje rady 
a uchovávať si ich v pamäti. Nikdy 
nepodľahnem svojmu veku a aj 
naďalej budem nosiť veci, ktoré sa 
mi páčia. Nezáleží na tom, že os-
tatným sa to bude zdať zvláštne. 
Mojim vnúčatám budem pripadať 
krásna, možno najkrajšia. Budú 
ma volať  Zuzanka, pretože to na-
dovšetko zbožňujem. Nie babka, to 
by som sa cítila priveľmi stará. A 

možno mi budú vykať, pretože sa 
mi to páči. Budú každý deň čakať na 
víkend, kedy sa opäť stretneme, aby 
si vypočuli pred spaním rozprávku, 
ktorú si vopred pripravím. Vždy 
bude mať poučný charakter, nie ako 
tie dnešné bez pointy. A ja budem 
vtedy  šťastná, že sladko zaspáva-
jú. Že možno vďaka mne raz zme-
nia svet. Že vďaka tým krátkym, 
hádankovým rozprávkam budú k 
iným pristupovať láskavejšie a pô-
jdu v živote za tým, v čo veria.
To sú však iba moje sny. Sny, ktoré 
s dnešnou úbohou realitou majú 
málo spoločného. Veď to sami 
poznáte. Mladí ľudia sa považujú 
zväčša za tých najmúdrejších, hoci 
majú celý život pred sebou a ešte sa 
musia veľa učiť. Rady starších ne-

doceňujú a veľa ráz i zosmiešňujú 
ľudí, ktorí majú už čo-to odžité. V 
minulosti bolo ale všetko inak. Deti 
museli svojim rodičom vykať. Aj 
keď si to teraz mnohí z nás nevedia 
predstaviť, mne osobne je ľúto, že 
nás k tomu neviedli. Všetci by sme 
sa naučili väčšej pokore a koniec- 
koncov, aj láske. Tá by prichádzala 
ruka v ruke s úctou. 
Prečo je to teraz takto? Je na príčine 
doba alebo výchova? Alebo všet-
ko dokopy? Môžu si za to rodičia, 
starí rodičia, ba dokonca prarodičia 
sami? Tak či onak, všetci by sme 
sa mali zamyslieť. Veď predsa, aj 
my raz budeme starí a tiež sa nám 
určite nebude páčiť prístup, aký sme 
v mladosti mali k starším. █

-Zuzana Pristachová-

foto: internet

Na návšteve  u Puškina
13. marca nastal dlho očakávaný 
Deň D pre tisícky slovenských ma-
turantov. Aj naši štvrtáci sa oko-
lo deviatej začali zhromažďovať v 
škole, ktorá bola prázdnejšia ako 
inokedy. Práve z dôvodu prebieha-
júcich maturitných skúšok sa dru-
háci nášho gymnázia zúčastnili na 
exkurzii v Slovanskom múzeu A. S. 
Puškina v Brodzanoch.
Múzeum sa nachádza v budove re-
nesančného kaštieľa a aj napriek 
tomu, že sa tu A. Puškin nikdy ne-
objavil, nesie múzeum jeho meno.
Expozícia múzea je rozdelená do 
troch častí: prvá je literárna, dru-
há časť je zariadená ako rodinné 
salóny majiteľov kaštieľa a tretia 

časť rozpráva o živote a diele A. 
S. Puškina. Vizuálnu časť expozí-
cie neustále dopĺňal výklad, ktorý 
som aspoň ja veľmi ocenila: jasný, 
stručný, výstižný. Žiadne siahodlhé 
úvahy  o tej či onej udalosti. Koniec 
-koncov, bol to jeden z mála dní, 
počas ktorých sme nemuseli sedieť 
v škole, a mordovať nás dlhými 
rozprávaniami by bola, povedzme 
si úprimne, strata času. Tým ale 
nechcem povedať, že sme nevďační 
poslucháči. No dobre, možno by 
sa ich zopár našlo. Ale to je práve 
tá povestná výnimka, o ktorej sa 
tak často hovorí a ktorá potvrdzuje 
pravidlo. █

-Erika Hanková-

No ako sa prejavuje to, že mám rada 
folklór? Napríklad: nemusím mať 
stiahnutých tisíc nových pesničiek. 
Stačí mi sto, čert to zober, aj tak o 
chvíľu opäť nebudú „in“ a nikto o ne 
ani nezakopne. Veď jediné pesničky, 
čo sa spievajú už pár storočí, sú tie 
folklórne. Nezáleží na tom, že si ich 
nepospevujeme pri každej príleži-
tosti, dôležité je, že ich poznáme, 

vieme, o čom sú, a vieme si z nich 
zobrať rady do života. (Aj keď je 
pravda, že väčšina mne známeho 
repertoáru skôr radí v sexuálnom 
živote ako v nejakých otázkach 
života a smrti, ale veď aj to treba, 
nebudeme si predsa  klamať....:D)
 
Najväčšou iróniou na tom všetkom 
je fakt, že práve tí, ktorí folklórom 

najviac pohŕdajú, sa potom niekde 
na chate poriadne ožerú a zabáv-
ajú sa práve pri starých známych 
folklórnych pesničkách.  Vážení, 
zhovaďujte si vaše pesničky! Ale-
bo aspoň neodsudzujte tie naše... 
Ďakujeme. Bodka. █

-Erika Hanková-
-foto: DFS Fialka-
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Náš časopis sa nestratil ani med-
zi silnou konkurenciou.

Po veľmi dlhom uvažovaní, koho v poslednom tohtoročnom čísle 
zaradiť do rubriky Mladé talenty, sme v redakčnej rade celkom nese-
becky vybrali časopis SOS. Emóciami nabité interview, ktoré hov-
orí o každodennom živote a sláve v časopisovom šoubiznise, určite 
chytí za srdce mnohých našich čitateľov.

Môj narcizmus je iba porucha z povolania

Ľudia o vás hovoria, že ste veľmi 
náladový a namyslený. Myslíte si, že 
je to pravda?
Náladový nie, namyslený áno. Ale 
ide len o bežnú poruchu z povolania. 
Denne prichádzam do styku s mno-
hými ľuďmi, pred ktorými musím ob-
hajovať svoje kvality. A, navyše, celé 
dni pracujem s mojimi redaktorkami. 
Určite som čosi pochytil aj od nich. 
Veď ich poznáte.

Áno, poznám. Ale nemôže byť vaša 
namyslenosť predsa len tak trocha 
opodstatnená? Figurujete predsa 
na popredných priečkach v tabuľke 
NLoBSM (Národný zoznam na-
jlepších školských časopisov).
Ó, áno, to je pravda, takmer by som 
na to zabudol... Ale viete, mám svoje 
roky, a už predsa ďalej nemôžem žiť 
takým životom, akým som žil doter-
az. Samé veľké podujatia, nezdra-
vá strava a neviazané hýrenie by na 
každom zanechali nejakú tú chybu na 
kráse.

Takže sa chcete definitívne usadiť?
Asi áno. A myslím, že sa mi to pos-

tupne aj darí. Momentálne je mi 
oporou moja Ivana, na ktorú nedám 
dopustiť. Skutočne je to žena, s ktorou 
by som chcel zostať až do konca mo-
jich dní, ale už teraz ma zhrýza zlý 
pocit, že tomu tak asi nebude.

Prečo nie?
Ivana o rok odchádza z mesta a 
ja, bohužiaľ, nemôžem svoje srdce 
iba tak naverímboha odtrhnúť od 
bánovského gymnázia.

A čo tak návštevy cez prázdniny ale-
bo vzťah na diaľku.
Som si vedomý, že na to, aby som 
zvládol vzťah na diaľku, som na svo-
je priateľky až príliš náročný. Veď 
rovnako som minulý rok prišiel aj o 
moju predchádzajúcu spoločníčku 
Riu a už teraz mi chýbajú tie dlhé 
hodiny s ňou strávené pred monito-
rom počítača. Prepáčte, asi som príliš 
sentimentálny.

To je v poriadku. Radšej nám pov-
edzte o úspechoch, vďaka ktorým 
ste sa dostali až do našej pomyselnej 
siene slávy.
Tak napríklad pred troma rokmi som 
bol najlepším školským časopisom 
v kraji a odvtedy sa držím v prvej 
trojke. Zlepšil sa mi imidž a aj môj 
vnútorný život je o čosi usporiadane-
jší, než bol predtým, čo mi poch-
válila aj porota. A v poslednom čase 
smerujem stále vyššie a vyššie. Na 
celoštátnych súťažiach som skutočne 
plnohodnotným súperom. Posledný 
rok som si na seba dokonca dokázal 
zarobiť aj nejaké peniaze!

To je naozaj úžasné! Plánujete cez 
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 Súťažili sme
Geografická olympiáda, krajské kolo:
•	 2. miesto: Roman Jurík, 3.C, postup do celoštátneho 

kola

Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, IV. kategória:
•	 1. miesto poézia: Dominik Holíček, sexta, postup do   

krajského kola
•	 3. miesto poézia: Miriama Prievalská, 1.B
•	 2. miesto próza: Nikoleta Stránska, 4.B, postup do   

krajského kola
                                         
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo III. kategória:
•	 1. miesto poézia: III. kat.: Simona Šebeňová, kvarta, 

postup do krajského kola,
•	 1. miesto próza: III. kat.: Diana Jakubíková, kvarta, 

postup do krajského kola

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo II. kategória:
•	  2. miesto poézia: II. kat.: Oto Kristian, sekunda

Hviezdoslavov Kubín, krajské kolo:
•	 Čestné uznanie: Dominik Holíček
•	 Čestné uznanie: Diana Jakubíková

Dejepisná olympiáda, krajské kolo:
•	 3. miesto: Matej Melas, 4. A

Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženst-
va, krajské kolo:
•	 1. miesto: Radka Janičová, 1. A, postup do celoštátne-

ho kola

Pytagoriáda, okresné kolo:
•	 2. miesto: Lukáš Baláž, príma

Matematická olympiáda Z 6, okresné kolo:
•	 1. miesto: Lukáš Baláž, príma,
•	 3. miesto: Karolína Pisoňová, príma

Matematická olympiáda, kategória B, krajské kolo:
•	 1. miesto: Filip Pokrývka, 2. C
•	 2. miesto: Michal Korbela, sexta

Olympiáda zo slov. jazyka a lit., celoštátne kolo:
•	 4. miesto: Ria Gehrerová, 4. B

Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo:
•	 2. miesto: Lenka Janečková, 2.A

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, krajské kolo:
•	 1. miesto: Soňa Klimčová, oktáva, postup do celoštát-

neho kola

Štúrovo pero, celoštátne kolo:
•	 2. miesto: Ivana Balgová, 3. C
•	 cena Literárneho fondu: Tomáš Belobrad, sexta
•	 cena Televízie Markíza: časopis SOS

Európa v škole, celoštátne kolo medzinárodnej súťaže:
•	 Čestné uznanie v literárnej časti: Soňa Klimčová

Olympiáda z fyziky, krajské kolo:
•	 4. miesto: Filip Pokrývka, 2. C

Hodžov novinový článok, celoštátna súťaž:
•	 2. miesto: Tomáš Belobrad

leto trocha vypnúť? Kam sa chystáte 
dovolenkovať?
V minulých číslach som v sebe čítal 
o Nízkych Tatrách, ak bude možnosť, 
určite by som sa ta zašiel pozrieť. Aj 
keď mojím tajným snom je postaviť 
sa na nultý poludník a jedným li-
stom stáť na ľavej pologuli a pravým 
na pravej. To by bolo naozaj úžasné, 
avšak neviem, či to niekedy v živote 
zažijem.

Nikdy nehovorte nikdy. Čo ste 
sa počas svojho dlhého života na 
gymnáziu naučili? Predsa len, boli 
ste poslucháčom takmer na všet-

kých vyučovacích hodinách.
Keby len na všetkých! Som v každej 
triede – každú hodinu, a to znamená, 
že na rozdiel od študentov mám prib-
ližne 90 hodín denne. Nehovoriac 
o tom, že niektoré výklady musím 
absolvovať niekoľkokrát za sebou. 
Opýtajte sa ma na čokoľvek a ja vám 
odpoviem!

Verím vám.
No, len skúste!

Dobre. Tak napríklad, vedeli by ste 
nám podrobne popísať priebeh cit-
rátového cyklu?

Ale tak toto tu na mňa neskúšajte, 
slečna! Nemáte niečo ťažšie?

Prepáčte, ak som vás urazila, SOS, 
asi nakoniec naozaj bude ten váš 
narcizmus opodstatnený. Taký 
rozhľadený časopis sa predsa nevída 
ľahko. Nechceli ste niekedy skúsiť aj 
iné zamestnanie?
Možnože aj áno, ale predsa len, pov-
olanie zostane po celý život rovnaké.

Ďakujem za rozhovor a prajem vám 
veľa šťastia do ďalších rokov. █

-Ria Gehrerová-
-foto: Ivana Balgová-
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M inulosť je pre väčšinu násťročných veľmi nezaujímavá vec, zložená z 
hromady čísel zapadnutých v prachu toho, čo už dávno neplatí a nie je. A 
pokiaľ ide o históriu Slovenska, často to platí dvojnásobne. Ako-tak sme 
schopní si zapamätať ešte niečo o Ľudovítovi Štúrovi, ale to je tak všetko. 
Nečudo, že už len málo mladých ľudí pozná osobu Alexandra Dubčeka, 
jednu z najvýznamnejších osobností Slovenska.
A pritom Dubček ešte nepatrí do prepadliska dejín, svoj príbeh žil súčasne 
s našimi starými rodičmi. Kto to teda bol? Významný politik, ktorý vystu-
poval za minulého režimu, a jedna z vedúcich osobností Pražskej jari. No 
dobre, ale čo je to tá Pražská jar? Prečo sa okolo toho robí toľko rozruchu? 
Odpovede na tieto a mnohé iné otázky podáva Jozef Banáš, autor knihy. A 
podáva ich obzvlášť príjemným a ľahko stráviteľným spôsobom!
Celý životopis Alexandra Dubčeka je v podstate beletrizovaný, a preto strá-
ca všetku nudu a prázdnotu nič nehovoriacich a ťažko pamätateľných čí-
sel. Aj keď ich autor z textu nevypúšťa, príbeh podáva dobrým spôsobom, 
ktorý čitateľa vtiahne do života tejto osobnosti bez toho, aby ho vnímal ako 
dejepisnú publikáciu. To je veľký klad, ale so sebou prináša aj isté zápo-
ry. Prvým je možná zaujatosť voči niektorým osobám, pretože zdroje, z 
ktorých autor čerpal, sú osoby so subjektívnym pohľadom na vec. 

Je pravda, že napríklad na ruskej okupácii nie je veľa vecí, ktoré sa dajú obhájiť, napriek tomu by ich ale niekto 
hájiť mohol a mohol by sa cítiť poškodene kvôli názorom, ktoré v sebe kniha nesie. Druhý zápor sa tiež dotýka 
zdrojov autora. O Alexandrovi Dubčekovi bolo napísaných mnoho kníh, autorom jednej je dokonca sám a ľudia 
svoje spomienky podávajú podobnými slovami. Viacero čitateľov má pocit, že kniha Zastavte Dubčeka! je do 
veľkej miery iba výcucom z predchádzajúcich diel. Pre mladších čitateľov, ktorí sa na knihu zamerajú, to je ale 
nepodstatné, a radi spolu s Jozefom Banášom prejdú život Alexandra Dubčeka, od jeho narodenia až po tragickú 
smrť, aby zistili, aký bol. A aký bol? Zistíte to aj vy, len si prečítajte Príbeh človeka, ktorý prekážal mocným. █

-Tomáš Belobrad-

Jozef Banáš - Zastavte Dubčeka!

Michael Crichton - Další
Transgénne zvieratá, génové manipulácie, etika života... vzorka tém, 
ktorými sa Michael Crichton zaoberá vo svojej najnovšej knihe. Ďalší je 
sci-fi príbehom o tom, ako ďaleko sme schopní zájsť, ak zakaždým posu-
nieme hranice o kúsok ďalej. 
Hovoríme o budúcnosti, ktorá je už tu. O sci-fi, ktorá začala modifikáciou 
škrobu a nemá konca-kraja. Ukazuje, že medicína aj samotná príroda sú 
len obyčajným marketingovým prostriedkom. Zvieratá môžeme vďaka pár 
zmenám využívať ako živé bilboardy. Stačí nejaká tá kozmetická úprava na 
vašej DNA a ste uchránení od alzheimera, parkinsona, stareckej demen-
cie... Čo si len zažiadate! Avšak za všetko treba platiť. Peniazmi, tkanivom, 
dušou... Je to na vás. A tak sa aj vy stanete majetkom, akousi živou petriho 
miskou. Armáda pseudolekárov, právnikov a ostatných nenažrancov si už 
na vás brúsi zuby, akoby ste boli švédskym stolom.
Crichton ľudstvo usvedčuje z tendencie hrať sa na bohov a ukazuje nám 
dôsledky. Po prečítaní sa budete pýtať: bol by toho vôbec človek schopný? 
A ak áno, je to ešte človek? Robia nás ľuďmi len gény?
Táto téma sa stáva živou z mäsa a kostí, pretože Crichton s ňou nezao-
bchádza v bielom plášti, ale personifikuje ju prostredníctvom živých ľudí. 
Román nemá hlavnú postavu, každý aktér je hrdinom svojho vlastného 
príbehu, v interakcii s ostatnými, čo knihe dodáva dynamiku, no na druhej 

strane občas neviete, kto je kto. Autor je okrem iného aj novinár a svoje schopnosti bravúrne využíva na spestrenie 
deja. Na konci knihy môžete nájsť teóriu týkajúcu sa génových manipulácií a zoznam použitej literatúry, ktorá 
vám potvrdí, že táto kniha je príliš reálna, aby mohla byť sci-fi. █

-Dominik Holíček-

ˇ
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 Hlody
Prof.: „Hej hou, děvče z Tahiti! Netlačí ťa ten motýľ na 
mozog?!“

Prof.: „Dichťaruk, čo to robíš?! Čo myši chytáš?! Neskoro... 
je zima, už aj tie zaliezli.“

Prof.: „Števanková!! Pakuj, ty nestyda – vlasiská dlhé má, 
ale neslyší ani prd.“

Prof.: „Buchel, vyčasuj učiť sa, ty sa tak rád učíš...“

Prof.: „Jánošík zdrhol – asi šiel zbíjať...“

Prof.: „Orlíček, kráčaš tak, akoby si mal miesto jabĺčka celý 
kompót.“

Prof.: „Ľudia, ja dneska s vami končím! Vy ste totálny 
výmet! Čo bola ráno mariška? Hneď to tak aj vypadá ... a 
potom, že mám tep 100.“

Prof.: „Uvidíš, Kasala, keď ťa ten kaktus v letku pohladí, 
tak ti svitne, kde robí tvoj otec.“

Prof.: „Dichťaruk, tam sa staraj o seba, lebo ti svižne krk 
vykrútim.“

Prof.: „Človeče, Buchel zase chýba – ten sa tu objavuje len 
ako para nad hrncom.

Prof.: „Buchel sa tvári, že nechápe. Už si v obraze? Hej, 
Bucheeel!! Nie, ako vidím, nevysielajú... a on nevníma.“

Prof.: „Ešte slovo a odídem z triedy! Potom sa už nebudete 

mať na kom smiať!“

Prof.: „Dichťaruk, opýtaj sa Benčíkovej, či je hluchá... Di-
chťaruk!! Sakra, už aj ten sa stihol od nej nakaziť.“

Prof.: „Nepoznáte azbuku! Ani len tie sprosté písmená 
nepoznáte! Anciáša!! Veď vy... vy ste primáty!!“

Prof.: „Mňa picne! Orlíček, okamžite zmizni od tej tabule, 
lebo ťa povesím za pravé rebro... katan jeden!!“

Prof.: „Kasala, ja ťa roztrhám! Ale rýchlo niečo povedz, 
lebo poletíš von aj s kaktusom v pätách!“

Prof.: „Suseda, prosím ťa, stopni ju tam... rýchlo, nech 
sklapne, kým zazvoní.“

Prof.: „ Orlíček, davaj, davaj, odpovedaj!“
Štud.: „Prepáčte. Nerozumel som.“
Prof.: „Klasika. Veď kedy by on rozumel ...“

Prof.: „Dichťaruk, toto je 10/15! Čo hovoria doktori na to? 
Choď sa dať vyšetriť, ospravedlním ťa. “

Prof.: „A čo také robíte spolu ako rodina? “
Štud.: „Chodíme na nákupy. “
Prof.: „To ako každý tlačí jeden košík? No to musí byť zába-
va. Daj vedieť, kedy pôjdete, prídem sa pozrieť. “

Prof.: „Biznis je biznis! Keď dáš, si náš! “

Prof.: „Cítim sa jak v škole hluchonemých. Zvuk to nevydá, 
len pery sa nejako krútia. “

Devin Townsend - Ghost
Čau, všetci ! Za posledné tri roky a kúsok na gympli som videl, aká nízka 
je náročnosť mladých ľudí na kvalitu hudby. Počúvajú to, čo letí v rádiách 
len preto, že to letí. Či už si zoberieme Rytmusa, Spirita, alebo toho Baci-
la, či kto to je. Je to katastrofa. A tak keď mi Ivanka ponúkla písanie týchto 
recenzií, povedal som si, skúsim to. Aspoň môžem provokovať.
Pre toto číslo som vybral muzikanta s menom Devin Townsend. Tento 
pán vás síce nepošle do pi*e , nepovie vám že ste je*nu* ako jeden z uve-
denej trojice, ale zato vám ponúkne nádherný kus umenia. Vybral som 
CD Ghost, ktoré sa nachádza na jeho štvoralbume. Dal ho dokopy za dva 
roky, je neskutočné, ako dokázal prejsť z Death Metalu cez hard rock, rock 
n roll, orchestrálne veci až po akustický album, ktorým je Ghost. Všetky 
pesničky sú poprepájané, takže sa vám to zdá ako jedna dlhá pesnička. 
Tak ako keď si pustíte tie 6- hodinové drum ´n´ bass sety, akurát, že pri 

tomto nemusíte byť ani opití, ani sfetovaní, aby ste to dokázali počúvať .Všetko sú krásne akustické balady plné 
flautových pasáží, klavírov, ženských a mužských spevov, rôznych šumov a mnoho viac. Dá sa povedať, že je to až 
relaxačná hudba. Osobne odporúčam pesničku Feather, ktorá vás možno do tohto albumu dostane tak ako mňa. 
Pokiaľ ma fanúšikovia slovenskej rapovej scény neukameňujú, hádam pridám niečo aj nabudúce. █

-Matej Žák-
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Lesany nie sú žiadnym výnimočným miestom, akých 
by ste na svete našli len hŕstku. Nie sú ani natoľko výn-
imočné, aby ich zaraďovali medzi najznámejšie miesta v 
krajine pod označením „To musíte vidieť!“ a nie sú ani 
také výnimočné, aby sa niekto obťažoval opraviť tamojšie 
rozbité cesty. Ich obyvatelia sú tuctoví, veľmi jednoduchí 
a ich najväčšou zábavkou je striehnuť ponad plot na suse-
dov dom a pri najbližšej zmienke niečoho neobvyklého o 
tom upovedomiť všetkých známych. Táto usadlosť sa môže 
pýšiť azda iba svojím okolím. Ako napovedá jej názov, 
všade naokolo rastú zmiešané lesy, a nielen to. Hory tu nie 
sú vysoké, avšak ponúkajú mnoho možností turistiky s 
výhľadom na peknú prírodu. Pretekajú ňou rôzne riečky a 
pramene a oblasť je veľmi obľúbená aj u hubárov. Priazniv-
ci historických pamiatok môžu navštíviť zachovalé ostatky 
niekdajšieho hradu. Skrátka, pekné miesto na rekreáciu.
  Na vrchole jedného z menších kopcov, nie veľmi ďaleko 
od dediny, stojí budova. Pôsobí zastaralo, jej vyblednutá 
krémová farba sa odlupuje a drevená veranda pomaly, ale 
isto práchnivie. Aj napriek letu a teplému počasiu z komína 
vychádza dym. Izby na poschodí sú zakryté ťažkými tma-
vomodrými závesmi a pohľad do zle utesnených okien na 
prízemí odhalí obraz pekných drevených lavíc a stoličiek, 
stolov rôznych tvarov a veľkostí, zdanlivo chaoticky us-
poriadaných. Dlhý pult, za ktorým sú dvere do kuchyne,  
na policiach poukladané poháre, vyhasínajúci oheň v pe-
knom kozube a vchod na poschodie.
  Ku krčme nevedie žiadna viditeľná cesta, ale pri lepšom 
skúmaní by ste mohli odhaliť jej pozostatok vedúci až do 
Lesian. Hoci je ešte len skoré ráno, na verande stojí krčmár 
s metlou v ruke a zametajúc si popiskuje nejakú neznámu 
melódiu. Má postavu typickú pre krčmára, nízku a zaval-
itú. Vlasy, pôvodne tmavohnedej farby, sa urputne, ale nie 
veľmi úspešne bránia útoku šedín a plešatosti. Čelo mu 
brázdia prvé starecké vrásky, nos má priveľký a vrásky sa 
mu objavujú aj v okolí plných pier. V hnedých očiach sa ale 
ešte stále jasne leskne mladý duch.
  Keď dokončí svoju prácu, oprie metlu o stenu pri dverách 
a vstúpi dnu. Na parketách sa zračia stopy zaschnutého 
blata a krčmár rozmýšľa, či má cenu pokúšať sa ho zlúpnuť. 
Nakoniec sám pre seba mávne rukou a radšej každú jednu 
záclonu zatiahne viac, aby vo vnútri zavládlo prítmie. Po-
tom sa vráti k pultu, vezme handru a začne utierať poháre, 
až pokiaľ s nimi nebude spokojný. Onedlho nato sa z po-
schodia ozve tlmený buchot a po schodoch zíde dole stra-
patý mladík so zlepenými očami a poriadne si zívne. „Bré 
ráno,“ kývne na krčmára a sadne si na najbližšiu stoličku, 
pričom zem minie len tesne. „Dobré ránko,“ dobrosrdečne 
mu odpovie krčmár a naďalej sa venuje utieraniu pultu. 
Mladý muž si kýchne. „Na zdravie,“ popraje mu krčmár. 
„Uhm,“ zahuhlá mladík a podoprie si hlavu o stôl. Hneď 
potom sa na schodoch znovu ozvú kroky a tentoraz sa ob-
javí dievčina, dospelá slečna. Blonďavé vlasy má zviazané 
do copu, bucľatá tvár srší energiou. „Po kom len ty môžeš 
byť?“ štuchne do brata a spolu s otcom sa zasmeje. „Daj mi 
pokoj,“ unavene jej odpovie a znovu si zívne a venuje jej 

nepekný pohľad. „Chytajte sa do roboty, dnes bude rušno,“ 
zvážnie a zastaví krčmár hádku ešte pred jej vypuknutím.
  Hodiny nad vchodom neúnavne svojím malým kyvad-
lom krájali čas. Ťahalo na pol dvanástu a slnko vonku jasne 
svietilo. Spoza stromov sa vynorili dve postavy. Mladý 
párik v krátkych tričkách a nohaviciach s ruksakmi, drži-
ac sa za ruky, vychádzkovým krokom zamieril k stavbe. 
Turisti, boli ich plné lesy. Podišli až na verandu a chvíľu 
nerozhodne pozerali po okolí, až nakoniec otvorili dvere 
a vstúpili.
  Zacengal zvonček. Od pultu im zakývala tučná postava. 
„Dobrý deň,“ pozdravili obaja súčasne. „Dobrý, dobrý,“ 
dostali veselú odpoveď. Na okamih sa bezradne obzerali, 
potom zamierili k pultu. Posadili sa na vysoké stoličky 
rovno pri ňom. „Máte jedálny lístok?“ opýtal sa muž. 
Krčmár mu kývol hlavou a hneď im položil pár listov papi-
era pod ruky. Dvojica sa začítala.
  Zatiaľ, čo sa medzi sebou radili, krčmár sa nenápadne 
vytratil do kuchyne a potrasením prebral svojho spiaceho 
syna. Ten si najskôr poriadne kýchol a potom sa zamračil 
na otca. „Sú tu prví hostia, tak sa preber,“ potichu a rázne 
mu zavelil. Syn prevrátil očami a prikývol. Postavil sa a 
opásal si zásteru. Krčmár sa vrátil k hosťom.
  „Tak si dáme tú šošovicovú a knedlo, vepřo, zelo,“ objed-
ná muž. Krčmár prikývne a odíde odovzdať objednávku 
do kuchyne. Párik si zatiaľ prezerá vnútro budovy. „Vidíš 
to?“ šepne žena svojmu milému, ukazujúc na dva masívne 
meče, krížom cez seba zavesené nad kozubom. Prikývne. 
Krčmár sa medzičasom vráti a všimne si ich pohľady. 
„Och, to sme našli na povale,“ zasmeje sa. „Zavesili sme 
ich sem, sa nám to tak ľúbilo,“ dodá. „Je to pekné. Fakt,“ 
pochváli nápad dvojica. Prikývne a zubato sa usmeje. „Z 
túry?“ spýta sa s nefalšovaným záujmom. „Nó, tak nejako. 
Boli sme pozrieť hrad,“ odpovie mu tentoraz žena a mávne 
rukou smerom k približnej polohe hradu. „A páčil sa?“ 
pokračuje krčmár v konverzácii. „Hej, len by potreboval 
opravu,“ prehodí zase muž. „To áno, kedysi vyzeral lepšie. 
Viete...“ spustí historický výklad a zatiaľ, čo párik čaká na 
svoje jedlo, vedú spolu rozhovor. A hodiny stále krájajú čas 
na plátky.
  Blíži sa k druhej hodine a dvere sa otvoria znovu. Teraz 
ale dnu vstúpi celá rodina. Pár je starší, jedno dieťa sedí v 
sedačke na otcovom chrbte, druhé kráča pred nimi. Všet-
ci po jednom pozdravia. V kúte sedí mladý pár, očarene 
hľadia jeden na druhého a ticho sa rozprávajú. „Pekný 
deň,“ veselo pozdraví príchodzích zavalitý krčmár a venu-
je im široký úsmev. Po jednom ho odzdravia. „Ako vám 
môžem pomôcť?“ spýta sa s nemiznúcim úsmevom a šibal-
sky nadvihne obočie. „Chcem limonádu,“ zamrnčí starší 
chlapec, oduje peru a preloží si ruky na prsiach. „Ty ma 
už neprovokuj, lebo ťa vyrácham,“ sykne na neho bradatý 
otec. Chlapec naňho zagáni a v očiach sa mu zračia slzy. 
Situáciu zachráni pohár oranžovej tekutiny, ktorý krčmár 
podá chlapcovi do rúk. „Nechajte tak, to je na mňa,“ mávne 
rukou. Mamka sa na neho vďačne pozrie. Chalan si, držiac 
pohár, urobí pohodlie na jednej z lavíc obďaleč. „Viete, je 
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unavený a potom je ako čert. Stále len fňuká a potom je 
ťažké chodiť po výletoch,“ ospravedlňuje sa žena. „Á, to je 
v poriadku,“ mávne rukou. „Trochu nám vyhladlo. Máte 
aj niečo na jedenie?“ spýta sa muž. „Samozrejme,“ usmeje 
sa na neho domáci. Pavúk v rohu splieta svoju pavučinu a 
chytá do nej muchy, absolútne ignorujúc dianie naokolo.
  A kyvadlo sa stále kolíše. Blíži sa večer, o chvíľu sa začne 
stmievať. Vo vnútri vyhriatej krčmy sedí celá skupina 
rôznych turistov. Starší sa rozprávajú a deti sa naháňajú 
okolo stolov. Dvere sa znovu otvoria. Vojde skupina piatich 
statných chlapov, drevorubači. Zhrbení sa všetci trmácajú 
k vysokým stoličkám pri pulte. „Nalej, kamaráde,“ zavelí 
jeden z nich. O chvíľu už majú pred sebou štamperlíky s 
domácim páleným. „Na zdravíčko!“ štrngnú si a kopnú to 
do seba. „Tak už sa ti, Peťo, hádam nič nestane tunak. Keď 
ťa ten strom skoro zavaleu,“ zasmeje sa jeden medzi tým, 
ako krčmár dolieva. „Ešte si aj srandu rob. Ma to skoro 
zaklincuvalo,“ odpovie mu s hraným hnevom druhý a zvy-
šok sa zasmeje. „Aj pivo daj, nebuď lakomý,“ okríkne chlap 
od konca radu a ostatní súhlasia. O chvíľu do seba lejú aj 
žltú horkastú tekutinu. „No a na hltanie máme čo?“ ozve 
sa po chvíli ďalší. „Varí sa guláš,“ s úsmevom mu odpovedá 
krčmár. „Len nech neni moc slaný,“ zahundre si jeden z 
nich. Našťastie nevidel, ako nad kotlom chorý kuchár 
kašle, kýcha a soplí a aby toho nebolo málo, tak sa stihol aj 
porezať a ochutiť tak guláš trochou svojej krvi.
  Už je tma. A ľudia, akoby si ani nestíhali kľučky podávať. 
Krčmárova dcéra predvádza zložitý tanec s táckami v 
rukách medzi stolmi. Úplne v rohu ležia na lavici na 
hromádke deti, zatiaľ čo ich rodičia vedú už niekoľkohodi-
novú konverzáciu. Blízko nich sedia dvaja starí samozvaní 
politológovia a hovoria si: „Dobre ma ty očúvaj, Gejza, ja ti 
hovorím, že jenna vojna, to neni veľa. To sa šecko nespraví 
len tak. Vieš, to teraz šetci len tak vyprávajú, že už sa také 

ništ nedopustí, ale šak vidíš, čo tí Nemčúri dokazujú. Ja ti 
hovorím, že ešte sa bude bojuvať. A nije raz. Šak uvidíš, 
až dožijeme,“ rozhadzuje rukami a barlou skoro trafí do 
jedného zo skupiny mladých dedinských frkanov, čo sa 
im akýmsi zázrakom pivo podarilo splašiť, a teraz sedia 
a pokukujú po obsluhe. „Ale má peknú riť, nie?“ hovorí 
jeden a ostatní sa nahlúplo usmievajú. Nakoniec sa odváži 
a vstane. Podíde k nej a pýta sa: „ Môžem  nejako pomôcť?“ 
Venuje mu úsmev a strčí mu do ruky tácku, ukazujúc k sto-
lu, za ktorým chlapi hrajú karty. Musí si dávať pozor, kadiaľ 
kráča. Niekto dovliekol harmoniku, začal hrať a tí najod-
vážnejší sa pustili do tanca. Jeden z drevorubačov pri pulte 
sa snaží márne dostať preč. „Chlapi, neblbnite. Musím ísť, 
žena ma zabije, sama je,“ bľaboce. „Ale prd je sama, sused 
ti hu obšíva,“ rázne mu odpovie kamarát a krčmou otrasie 
hurónsky smiech. Krčmár to všetko sleduje s príjemným 
úsmevom na tvári.
  Blíži sa polnoc. Ale hodiny si nik nevšíma. Rovnako si nik 
nevšíma ani to, ako svetlá v krčme pomaly slabnú, ako sa 
pri trámoch stropu ozýva vŕzgavý a škrípavý zvuk, ani čo 
by sa prítmím čosi zakrádalo. Minútová ručička sa stretne 
s hodinovou na dvanástke. Kyvadlo sa zastaví a celá stavba 
sa razom ponorí do tmy. Noc pretne ostré, hlasné a srd-
cervúce zvresknutie, ktoré však po chvíli razom utne.
  Obyvatelia Lesian majú svoju vlastnú babskú povedač-
ku. Keď nechcú, aby sa im decká túlali do lesa, hovoria 
im príbeh o krčmárovi, ktorý pred mnohými a mnohými 
rokmi seba aj svoju rodinu zapredal všetkým diablom. 
Kdesi na kopci ležia rozvaliny jeho krčmy, keď tam človek 
zájde, môže sa mu zdať, že počuje zvuky búrlivej zábavy. 
Avšak raz do roka sa tento prelud stane skutočnosťou a 
krčma stojí na svojom mieste. Ako ten pavúk chytá muchy 
i ona láka každého do svojich útrob. Kto raz vstúpi, už 
nikdy neodíde. Po všetkých, akoby sa zem zľahla. █

Okrem toho, že mám sezónne pehavý nos, neviem ot-
várať tuniakove konzervy a všetky moje vety začínajú slo-
vom že, viem si sama zapliesť priberaný vrkoč, viem uvariť 
sladkú aj kyslú váru, viem rýchlo skákať cez švihadlo a 
dokonca aj preskočiť našu studňu. Mám ešte len devät-
násť a už som musela odmietnuť šestnásť ponúk na sobáš! 
Stačí mi vyjsť na ulicu, a ešte aj netopiere začnú vylietavať 
z pivníc, aby ma aspoň na chvíľu zazreli. A potom trepocú 
krídlami a vzdychajú. Ááách, taká krásna. Ááách, krásav-
ica. Áách. A pískajú pri tom, lebo ma nemôžu mať. Tak 
isto pískal aj Roman, keď zošúverený plakal pod kríkom 
čiernej ríbezle a stvrdnutými rukami sa chytal za strapatú 
hlavu.
Chvíľu predtým ma Roman totiž požiadal o ruku. Zavi-
azal mi na prst steblo ostrej trávy a dojato sa mu zaleskli 
oči. Tak toto teda nie. Po prvé je pätnásť rokov ženatý, po 
druhé nechcem trávový prsteň a po tretie dnes nemám 
náladu na zásnuby. Najradšej by som mu vtedy otrieska-
la o hlavu aspoň päťdesiatlitrový hrniec, nech je poriadne 
počuť, ako sa hnevám, ale nemohla som. Správať sa ako 
dáma ma učila čistokrvná lady až do morku kosti! Moja 

babka mala prečítané všetky vtedajšie knihy o bontóne a 
slušnom správaní. A tak som si iba smutne kľakla na ko-
lená, sklopila oči, potichu vzdychla, urobila som zo spod-
nej pery detský ohrdnutý pekáčik a on celý zúfalý bežal 
pod ten ríbezľový krík a plakal, až kým som ho nahnevaná 
z jeho zúfalého nariekania neposlala do riti.
Roman bol kedysi úžasný. Spustil sa vtedy, keď mi raz za 
letnej noci spočítal všetky pehy. Predtým mi pod krycími 
menami dával hrať pesničky v miestnom rozhlase, kupov-
al mi keksíkovú zmrzlinu a plietol vrkoče. A keď sme spo-
lu zostali sami v izbe, tak sa so mnou ani nebozkával, kým 
sa najprv holý nepostavil na nočný stolík a nezakričal: „Ja 
som pán vrchov!“ Oproti ostatným chlapom u nás Ro-
man vyzeral celkom k svetu. Na tvári mal dokonca menej 
vrások ako ja. Najviac ich mal na slabinách. Dlhé a tenké 
vrásky ako na kukuričnom liste. Nahovárala som mu, že 
to má z toho, že ho kvôli mne určite čosi veľmi ťaží. Ale on 
iba hlasno buditeľsky zaburácal: „Vo svojom živote si ne-
siem veľmi veľký kríž, ale ak by som si ho neniesol, nebol 
by som mužom!“
Do Romana som bola zamilovaná presne štyri mesiace. 

Pán vrchov   -Ria Gehrerová-
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Prvý raz som ho uvidela v obchode, kde s celou svojou 
rodinou nakupoval mäso a knedle na nedeľný obed. Tá 
rodina sa k nemu vôbec nehodila. Cítila som povinnosť 
uchrániť ho pred jeho stokilovou ženou s nevkusným 
účesom a zanedbanou pleťou. „Nie, nikdy sa nemaľuje,“ 
hovoril mi a ja som ho milovala stále viac a viac. Hov-
oril mi o svojich hlúpych deťoch i o svojom sexuálnom 
živote, ktorý už pár rokov vlastne nežil. Neskôr už nadával 
i na staromódne okuliare svojej ženy, na jej priveľké uši 
a primalé ústa, na to, že jeho deti v škole nie sú schopné 
prebiť svojich spolužiakov a že málo jedia a čím ďalej, tým 
viac chátrajú. Potichu som ho počúvala, z času na čas sa mi 
od ľútosti zatriasla brada a zaštrngali mi o seba zuby. Tuho 
som ho držala na hrudi a stále silnejšie si ho pritískala na 
prsia. Chudák Roman.
Vtedy bola zamilovaná aj Lena. Kamarátka odvedľa. Ten 
jej bol mladý, vysoký, mal celkom biele vlasy a slabohnedé 
pehy po celom tele. Dúhovky mal navyše také bledé, že vy-
zeral celkom ako nejaká nadprirodzená bytosť. Už mu len 
nalepiť krídla na chrbát a hádam ho osvieti. Lena ho dlho 
iba pozorovala. Chodil totiž nakupovať do supermarketu, 
kde robila. V tom čase ma navštevovala častejšie. Každý 
večer ležala na mojej posteli a roztekala sa ako karamel. 
„Je neskutočný, vyzerá ako z iného sveta! Je taký krásny! 
Vyzerá tak čisto, že by som si ho strčila do úst aj keby sa 
týždeň nesprchoval!“
Lena už od základnej za mňa písala všetky ľúbostné listy. 
A vidíte, kam sme to spolu dotiahli – šestnásť ponúk na 
sobáš!
Lena sa mi vtedy vysmievala, že chodím s Romanom. Vraj 
ako to, že sa s ním ťahám tak dlho a vraj ma nie je hodný. 
Také blbosti! Roman bol môj a hotovo. Ani jeho žena sa 
nebúrila. Bola to vzorová manželka. Tichá, pokojná, mi-
erumilovná. Nebola hodna môjho pána vrchov. Aj keď 
Roman býval zo začiatku až priveľmi chlapský. Pil veľa 

piva a vlasy si umýval iba raz za týždeň. Moje hodvábne 
a poddajné prsia volal kozy. Neznášala som to, a tak som 
tie jeho z trucu začala volať kôzky. Tak sa hneval, až mi za 
to raz dal facku. Ale iba jednu, aj to takú slabšiu, a navyše 
ma za to potom tri dni odprosoval, a tak sme sa pomerili.
Predtým, ako som odmietla Romanovu žiadosť o ruku, 
ma Lena pozvala na kávu. Stretli sme sa na námestí, 
nech nás pekne každý vidí a nech nás muži ešte viac mi-
lujú a ženy nenávidia. Lena vravela o tom, že odchádza 
do Ženevy. Fajčila a arogantne krútila ústami. Rozišla sa 
so svojou nadprirodzenou bytosťou a vyhlásila, že mu 
po týždni aj tak páchol rovnako ako všetkým ostatným 
mužom. Súcitne som prikyvovala. „V Ženeve chcem nájsť 
skutočného muža!“ oprela sa o operadlo a vyfúkla veľký 
oblak dymu. Skutočného muža? Pf! Ak by raz jedna z nás 
na nejakého natrafila, tak by som to bola určite ja! Zapla-
tila som a odišla.
Potom som šla za tým Romanom. Bol znova hnusne tlstý 
a mal mastné vlasy. A ešte to posral aj s tými zásnubami 
a ja som sa navyše musela tváriť ako renesančná diva. Aj 
tak som ho poslala do riti, tak už je to jedno. Chcela som 
odísť s Lenou.
Bežala som k nej, bola ešte doma. Ani som nezvonila, len 
som vošla dnu a vbehla jej rovno do izby. Sedela na posteli 
so zaťatými päsťami a škrípala zubami. Mama ju vraj nikde 
nepustila. A to už mala kúpenú letenku! Že odísť môže, až 
keď zmaturuje a porodí jej vnúča. Začala som sa smiať, 
lebo moja mama odpadáva, už len keď prstom ukážem na 
letiaceho bociana. „Tak pôjdeme o rok,“ sľúbila som jej. 
„Ale isto,“ varovne zodvihla špicatý prst. „Jasné, že hej,“ 
sľúbila som znova. „Za rok by som mala všetko stihnúť,“ 
povedala nakoniec a šla si zapáliť na balkón. Zotmelo sa, 
a tak sme šli Romanovi ešte ukradnúť zo záhrady zopár 
hrušiek, aby sa nám obom uľavilo. █

O mne
Už pár dní prší. Prší na autá, domy, strechy, autobusy. 
Prší na mesto. Prší na ľudí. Prší na Ivanu Balgovú stojacu 
na zastávke. Word odmieta to meno, žiadnu Balgovú nep-
ozná, podčiarkuje mi ju červenou vlnovkou a pýta sa ma, 
či nechcem byť radšej Balogová. Nevšímam si ho a píšem 
ďalej. Ivana Balgová stojí na zastávke autobusu, v utorok 25. 
októbra 2011 okolo 14-tej hodiny v katastri obce Bánovce 
nad Bebravou. Má na sebe čierny sveter, čierne rifle a čier-
ny kabát. Je jej trochu zima. Fúka silný, nepríjemný vietor a 
stále prší. Stále. Už niekoľko dní. Vlastne iba od piatku, to 
nie je tak veľa, pomyslí si Ivana Balgová. Balgová Balgová 
Balgová. Word je už zo mňa úplne zúfalý, ďalej podčiarkuje 
a podčiarkuje a v duchu sa pýta, či som nepoučiteľná. Ani 
jeden z programátorov s mojím menom nepočítal. Ivana 
Balgová. Napriek tomu, že je celá oblečená v čiernej, drží 
v ľavej ruke jasnožltý dáždnik. V pravej nedrží nič, pravú 
ruku má vo vrecku kabáta, iba občas sa hmatom ubezpečí, 
či sú drobné na svojom mieste. Sú. Ivana Balgová je čerst-
vo zamilované osemnásťročné dievča, trochu privysoké a 
trochu nevyvinuté na svoj vek. Zdá sa, že má priveľa nôh, 

priveľa rúk, všetky tie ruky a nohy vytvárajú divnú sieť 
kĺbov a kostí. Na jednom konci siete je hlava, na druhej je 
chodidlo. Vlastne dve. Chodidlá. Hlava je stále len jedna. 
Ivana Balgová je pozoruhodné dievča. Som to ja. Ale to 
teraz nie je podstatné. V tejto chvíli je podstatnejší modrý 
autobus, ktorý práve zastavil pri autobusovej zastávke č. 4, 
v utorok 25. októbra 2011. Je to celkom obyčajný autobus, 
má párny počet kolies a nepárny počet šoférov. Má totiž 
iba jedného šoféra, nazvime ho Milan. Tento príbeh však 
nie je o Milanovi. Je o Ivane Balgovej, ktorá práve nastu-
puje do modrého autobusu. Nepozdraví, len zreve, kam 
chce ísť, a čaká, kým sa informácia prenesie atmosférou do 
chlpatého šoférovho ucha. Tučné a chlpaté ruky túto in-
formáciu naťukajú do prístroja a ten prístroj to napíše na 
papier. Nie je však chlpatý a to je dôvod, prečo má väčši-
na cestujúcich oveľa radšej ten prístroj ako šoféra Milana. 
Ivana Balgová sedí v autobuse a pozoruje lienku na okne. 
Ivana Balgová počíta ľudí bez dáždnika, ktorí čakajú na au-
tobus. Ivana Balgová robí všetko okrem toho, čo by nao-
zaj mala. Mala by sa zamyslieť nad svojím životom. Mojím 
životom. Naším spoločným. Ivana Balgová nepočúva, čo 

  -Ivana Balgová-

Literárna Príloha

24 SOS  2/2012



jej hovorím, a preto to musím napísať. Píšem jej o tom, ako 
čakala na zastávke, ako nasadla do autobusu a ako pozor-
ovala lienku. Lebo keby to nenapíšem, Ivana Balgová by si 
nikdy neuvedomila, aký významný deň to pre ňu bol. 
Ivana Balgová je pozoruhodné dievča. Som to ja. Za-
hováram a problémy riešim tak, že ich ignorujem. Rozprá-
vam sa sama so sebou a sama sebe píšem o samej sebe. 
Moje meno sa nepáči počítaču a moje vlasy sa zase nepáčia 
mne. Občas som psychicky labilná a občas počúvam Brit-
ney Spears. Jej meno Word tiež nepozná a to ma v tejto 
situácii trochu upokojuje. Takto pred tromi dňami som 
čakala na zastávke autobusu. Nastúpila som, sadla som si 
k oknu a pozorovala som lienku lezúcu po okne, ktorá ev-
identne porušovala všetky zákony fyziky a zdravého rozu-
mu. Počítala som ľudí bez dáždnika a napočítala som ich 
štrnásť. Potom som sa viezla modrým autobusom. Autobus 
zastavil na zastávke a v mojej mysli sa vynorilo jedno slovo. 
Ivana. Autobus sa pohol a mne sa v mysli vynorilo druhé 

slovo. Balgová. Autobus zastavil na ďalšej zastávke a zrazu 
sa mi tie dve slová v mysli spojili s očným nervom a uvi-
dela som ju. Ivanu Balgovú. Stojacu na zastávke v čiernom 
svetri, čiernych nohaviciach a čiernom kabáte. Usmievala 
sa na mňa, mávala mi ľavou rukou, pravú mala vo vrecku 
kabáta. Drobné v ňom neboli. Chvíľu som sa na ňu poze-
rala, na jej tvár, ktorú som videla už toľkokrát, a predsa sa 
mi zdalo, že ju vôbec nepoznám. Na jej vlasy, ktoré sa mi 
páčili. Pozerala som sa na Ivanu Balgovú. Napadla mi len 
jedna vec. Ísť za ňou. Vybehla som z autobusu a dáždnik 
som pritom zabudla na sedadle. Bežala som k nej a pritom 
som myslela na všetko, čo jej musím povedať. Bola som od 
nej vzdialená len zopár centimetrov, bola som tak blízko, 
že som jasne videla jej úsmev aj vrásku nad ľavým okom, 
a vtedy som si to uvedomila. Ivana Balgová nekývala mne. 
O pár dní jasnožltý dáždnik našiel jeden muž. Nepoviem 
vám, ako sa volá, lebo toto je celé iba o mne. █

Cesta čo vedie

Cesta čo vedie
popri potoku,

čo stíchne
keď preteká okolo

posledného
štekajúceho

plota v dedine
tá cesta končí

na hranici
medzi lucernou
a zvyškom sveta.

V kope sena.

Medzi nebom a senom
je málo miesta.

Akurát aby si tam
ľahol obyčajný človek,

každé nové leto,
keď sú babočky

ešte iba kapitáni.

Takto je to
Mám ťa plné zuby,

lebo tvoja duša je mak.

Chcem ťa pohryznúť,
pretože ťa niekto stvoril z cesta.

Je to preto, že existuje nebo.

Vyzerá ako pšeničné pole
plné vlčieho maku

Pšenicu na telo a mak na dušu.

Do biblie to nedali, lebo 
by sa im na hlavu sypala hlina

Takto je to. 

...
Zúbkovú vílu 

už prestalo baviť 
ťahať sa so mnou 

o stoličky.

A zrazu 
záleží na tom 

že všetci 
moji kamoši

majú gombíky 
na svetroch 

na druhej strane. 

Ak ešte príde
prepustím jej

aj svoje  
múdre zuby.

A ona mi povie 
ako si gombíky 

bezbolestne 
prešiť.

-Soňa Klimčová- -Soňa Klimčová-
-Soňa Klimčová-

Popoluška
Skoro ako ona

iba bez jej plánu
tancovať za noci 
a byť obzeraná

skoro ako ona
bez šiat bez podpätkov

ja výnimočne
cítila som sa ako ONA

...
Keď aj svätojánske

mušky prejdú
na solárnu energiu
vzdám sa siloniek

Zatrhnem nahé svedomie
o tvoje ruky

Vyčešem nám z vlasov
slobodu

Rozkvitnem všetky svoje
bodkované šaty

a uverím ti
že na opačnom konci

práve svitá

Alergická
V noci mi býva
zima na nohy.

Vraj je to preto, 
že nemám 

páperovú perinu.

Ja viem, 
do periny patrí perie, 

nie klaviristi.
Ale keď ja som 

na perie alergická.

-Soňa Klimčová-

-Soňa Klimčová-

-Roumy-
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Muži v modrom   -Ria Gehrerová-

Mám rada starých mužov. Zvlášť tých, čo sú zdra-
vo opálení, štíhli a majú veľký nos. V noci som 
si ich vždy nosila domov a potom s nimi spávala. 
Starí muži vždy pekne voňali.  Aj do parfumérií 
som chodila iba kvôli nim. Prechádzala som sa 
medzi regálmi a zbierala použité biele papieriky 
s pánskymi voňavkami. Domov som chodila taká 
vzrušená, že som niekedy nestihla ani vybehnúť 
hore schodmi.
Keď budem veľká, budem chodiť do parku čítať 
knihy. Budem mať modré šaty po kolená so 
zelenými a červenými kvietkami a oni budú sedieť 
na druhej najbližšej lavičke a pozerať na mňa. Z 
času na čas vytiahnem z prúteného košíka f ľašu 
s vodou, zdvihnem bradu celkom hore a začnem 
pomaly a nahlas piť, nech im je jasné, že nemám 
žiadny ohryzok.
Mala som suseda s veľkým čelom a šedivými vlas-
mi, čo zvykol fajčiť na medziposchodí, aj napriek 
tomu, že sa to nesmelo. Keď som ráno chodila do 
školy, iba si priložil prst na ústa a zamával mi ruk-
ou, v ktorej držal cigaretu s dlhým popolom. Vždy 
som z činžiaku odchádzala prvá. Okrem nás tam 
nebývali žiadni mladí ľudia. Nikdy som ho ne-
prezradila. Len som si ho niekedy tiež nosila do-
mov ako aj ostatných starých mužov. Videla som 
ho, ako fajčí v mojej posteli a ako má cez seba 
prehodenú len tenkú bielu plachtu, cez ktorú mu 
je vidno každú zákrutu.
Keď budem veľká, budem sa chodiť prechádzať 
k fontáne s rybími hlavami. Budem mať na sebe 
oblečené tmavomodré námornícke šaty s vyp-
chávkami na ramenách a s bielym škrobeným go-
lierom, a keď bude veľmi páliť slnko, vezmem si so 
sebou aj veľký biely klobúk. Nikto ma nespozná, 
lebo budem mať obrovské čierne okuliare. Muži 
vo svetlomodrých košeliach ma budú oslovovať 
pani a ja sa ich len dotknem rukou v bielej ruka-
vici a vzrušene poviem, ešte stále slečna, a potom 
pôjdeme na kávu. Ja si dám mliečny kokteil,  nech 
vidí, že si rada doprajem. A možno, ak budem mať 
práve náladu, tak si aj akože náhodou namočím 
nos do šľahačky.
Môj sused má určite hrubý a mužský hlas. Už len 
kvôli toľkým cigaretám. Ešte som ho nevidela v 
ničom inom iba v pyžame. Má modré pruho-
vané pyžamo. Celkom obyčajné. Ale myslím, že v 
rovnakom spávajú všetci vyrovnaní muži. Takí ako 
on by iste nemali problém ísť na kávu s mladšou 
ženou. Určite by potom prišiel aj k nám domov a 
moji rodičia, ktorí by boli od neho aspoň o päť 
rokov mladší, by z neho boli úplne paf. Ale trocha 
menej ako ja. Taký starý muž, ako je môj sused, 
má určite aspoň jedného vysokého syna, čo žije 
kdesi v zahraničí a nosí tie svetlomodré košele, čo 

nosia aj moji budúci muži.
Keď budem veľká, tak každý rok bude bývať ba-
bie leto a ja si vtedy oblečiem tmavozelené šaty 
s dlhým rukávom, aby som sa zladila s parkom, 
v ktorom budem nahlas piť tú čistú vodu. Muži z 
druhej najbližšej lavičky budú chodiť okolo a dú-
fať, že si aspoň na chvíľu odkryjem koleno alebo 
zápästie a oni vtedy zadržia dych a po špičkách si 
odídu sadnúť späť na svoje miesto.
Môj sused má určite bezchybný chrup. Možno ho 
má z porcelánu a smiešne mu štrngá o poháre. 
Vždy, keď som si ho vzala k sebe, tak sa na mňa 
usmieval z mojej postele, vtedy mal na sebe len 
tú tenkú plachtu, niekedy mi mával a volal ma k 
sebe, no ja som nikdy hneď nešla. Už len preto, 
aby som navždy zostala mladšia.
Keď budem veľká, budem nosiť sýtočervené šaty a 
muži sa ma budú báť. Bude ich páliť pohľad na moje 
ramená, na moje dlhé prsty. A ja sa budem pre-
chádzať po uliciach, budem chodiť piť z fontány s 
rybími hlavami a okolo mňa sa bude kriviť vzduch 
ako nad kapotou nášho červeného auta.
Naposledy, keď som šla do školy o pár minút ne-
skôr, sused už nesedel na schodoch, ale akurát 
vchádzal do dvier. Usmial sa a mne bolo pri 
schádzaní ľúto, že mi nedal bozk na rozlúčku.
Keď budem veľká, tak budem nosiť čierne šaty. 
Budem ich nosiť oveľa častejšie ako ostatné šaty. 
V jednom kuse budem mať smútok. Budem často 
cestovať. Pás budem mať pevne zviazaný čiernym 
opaskom, a ak nájdem obchod s čiernymi klobúk-
mi, tak si jeden kúpim a našijem si naň aj ten čier-
ny závoj cez tvár, aký nosia ženy v starých filmoch. 
Budem chodiť po pohreboch všetkých mojich mi-
lencov, ktorých som si kedy doniesla domov. A na 
pohreboch sa vždy zoznámim aj s ich známymi. 
Hlavne so ženami. Nikdy nebudú krajšie ako ja. 
Všetci sa ma budú pýtať, kto som, a budú sa báť, 
že na mňa moji muži pred smrťou prepísali celý 
svoj majetok. Preto sa budú tváriť priateľsky. A 
hlavne ich synovia vo svetlomodrých košeliach.
Sused akosi zosmutnel. Myslela som, že hádam 
preto, lebo si ho už tak často neberiem k sebe do-
mov. A potom zomrel na infarkt, a aj tak bol stále 
u mňa, len som mu už nemohla ležať na pleci tak 
ako predtým, lebo hlava sa mi vždy zošmykla na 
vankúš a vtedy som sa zakaždým prebudila.
Keď budem veľká, tak na pohreb mojej najväčšej 
lásky si oblečiem čierne minišaty. Budem tam stáť 
a tváriť sa vážne. A aj keď vôbec nebudem plakať, 
tak na mňa budú všetci pozerať a hovoriť, že som 
ho mala najradšej zo všetkých. Budem sa tváriť 
prísne a budem mať čierne okuliare. A potom ku 
mne príde jeho syn a ja konečne zistím, aký hrubý 
a mužský bol jeho hlas. █

-Ria Gehrerová-
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