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ÚVOD

Ema! Preboha, rob si veci priebežne, 
hovorím si zakaždým, keď ma tlačí čas. 
Napríklad vtedy, keď je necelý týždeň do 
uzatvorenia známok a vy patríte ešte stále 
medzi „nerozhodných“ , lebo si všetko 
nechávate na poslednú chvíľu. Som proste 
nepoučiteľná. Navyše mi lezie na nervy 
toto upršané októbrové počasie v januári. 
K tomu som dostala na starosť tento 
časopis, čo ma síce     nesmierne teší, ale na 
druhej strane som z toho nervózna. Asi ako 
každý šéfredaktor, aj ja sa obávam kritiky 
a strápnenia sa. Pri tomto mojom prvom 
editoriáli v celej histórii mojej existencie 
som pochopila, že sa na dlhý čas mojím 
najlepším kamarátom stane kláves Back-
space. Dúfam, že nesklamem a že nebu-
dem musieť chodiť po škole v maskovaní.

E d i t o r i á l

K o n t a k t y



Zbožňujeme štvrtákov!
Imatrikulačky očami prvákov
Niekto si iba matne spomenie. Iný by už rád konečne 
zabudol. Strach, hanba, adrenalín, veľké očakávania, 
no a v neposlednom rade zábava. Toto sú pocity, ktoré 
v nás všetkých vyvoláva jedno slovo. IMATRIKU-
LÁCIE. Dobou formovaný rituál spájaný s prijatím 
na strednú školu má mnoho podôb. Nám bol podaný s 
týmto slovom na úvod: „Cítili ste sa už niekedy tráp-
ne ? Tak to ešte nič nebolo !“ Spolupáchateľka tejto 
verejnej potupy sa nemohla vyjadriť výstižnejšie. 
Jediné, čo nám zostávalo, bolo nečinne hľadieť 

vpred s utešujúcou myšlienkou na stále opakujúci 
sa kolobeh. A to ten, že aj my sa jedného dňa ocit-
neme pred úlohou tvorby imatrikulácií a budeme sa 
môcť škodoradostne prizerať nášmu dielu.  Jedno je 
však isté. Nechceme to zažiť znova! No a ako sme to 
vlastne dopadli? Pozrite sa sami.

Nebezpečne zvodní Š.T.Ý.L.

-Liliana Bujnová-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Slečny, mám taký pocit, že wellness je iným smerom Ešte malilinký kúsoček...

Už sa rútia dole Záfortňou

Čo sa smejete, mám niečo na tvári? Radosť vysmážať s takýmto trojobalom

ČLÁNKY
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Stvoril hriech 
a zamieril pod Eiffelovku!

Michal Kučerka a Michal Korman. Dve mená, ktoré reprezentujú talentovaného mladého umelca. Na 
Slovensku pomerne neznámy a nenápadný, v zahraničí uznávaný a zbožňovaný. Jeho obrazy obdivovali 
napríklad v Belgicku, Francúzsku, USA, Taliansku alebo Japonsku. Na konte má mnoho výstav s výbornými 
recenziami, no maľovaním jeho schopnosti zďaleka nekončia. Pred štyrmi rokmi vydal novelu Stvorenie hrie-
chu, v ktorej zobrazil kontroverzné témy voyerstva a homosexuality - ako inak, s obrovským úspechom.

Študoval na našom gympli, no 
nakoniec ho vietor odvial do 
ďalekého Francúzska.  Ako vyzerá 
typický deň parížskeho umelca? 
Kde hľadá inšpiráciu a ako prebie-
ha jeho tvorivý proces? A vôbec – 
čo si myslí o nás Slovákoch?

Ako spomínaš na strednú 
školu? Pamätáš si ešte napríklad 
našu vŕzgajúcu bránu?
Na svoje stredoškolské roky mám 
len tie najlepšie spomienky. Je to, 
samozrejme, hlavne vďaka ľuďom, 
ktorých som tam mal možnosť 
stretnúť. Priateľstvá, ktoré som 
nadviazal počas strednej školy, 
trvajú dodnes a sú snáď ešte o to 
krajšie, že skúšané takto na diaľku 
pretrvávajú rovnako čisté. Čo sa 
školy samotnej týka, vybavujem si 
jasne budovu, dokonca aj chodby, 
po ktorých sme sa preháňali, aby 
sme neprišli neskoro na hodinu. 
Viac ako k hodinám samotným 
mám ale oveľa osobnejšie spo-
mienky na mimoškolské aktivity, 
tie ale majú prirodzene spätosť s 
gymnáziom – školský časopis a 
divadelný súbor POPUD, sú tie 
najcennejšie.

Myslíš, že ti škola dala vedo-
mosti, ktoré si zužitkoval v reál-
nom živote, alebo si človek musí 
preskákať všetko sám, aby zistil, 
čo je to život?
V zahraničí som zistil, ako 
výborne nás školský systém, čo do 
obsahu vedomostí, pripravuje na 
intelektuálnej úrovni. Dostáva sa 
nám množstvo informácií, ktoré 
otvárajú dvere k vedomostiam, a 

prirodzene si preto myslím, že mi 
stredná škola naozaj dala dobrý a 
solídny základ, na ktorom som sa 
mohol budovať, čo sa kultivova-
nosti týka. Na druhej strane som 
ale zistil, že sociálne aspekty, ako 
komunikácia, odhodlanie, aser-
tivita, ctižiadostivosť - veci, na 
ktorých tkvie úspešné zaradenie sa 
do profesionálneho života, u nás u 
mladých ľudí nepestujeme tak ako 
v iných krajinách. To ale možno 
tkvie v našej náture. Tak či onak, 
toho, kto baží po zážitkoch, ako aj 
toho, kto sníva skôr o uzavretosti, 
si život tak či tak sám nájde.

Veľa cestuješ po svete – aký máš 
názor na školy na Slovensku a 
v zahraničí? Vidíš výrazné roz-
diely? V čom?
Som veľmi vďačný za to, že 
som bol vzdelaný na Slovensku. 

Naše školstvo dáva podľa mňa 
všestranný    náhľad    do   ľudskej 
vzdelanosti, potom je už na 
každom, čo si zvolí a ako sa k 
informáciám, ktoré pred neho 
predložia, postaví. Všestrannosť 
je tou najlepšou stránkou toho, čo 
slovenské školy môžu ponúknuť. 
Na druhej strane je ale naše 
školstvo  možno o trochu viac neo-
sobné ako to zahraničné, aj keď je 
samozrejme kvalitné, čo do obsa-
hu. Naše školy hrajú naozaj úlohu 
vzdelávacej inštitúcie viac než tej 
výchovnej, ako je tomu povedzme 
tu, vo Francúzsku.

Asi sa ťa to pýtajú všetci, ale 
skús nejako priblížiť tvoje výt-
varné začiatky, možno spomenúť 
prvé nezdarené pokusy, ktoré 
skončili v koši , prvé úspechy...                         
Kto v tebe objavil talent? 
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Mama vraví, že som mal ceruzku 
v ruke skôr, než som vôbec začal 
chodiť, a sám seba si odjakživa 
pamätám presne takto. O nejakej 
revelácii teda nemožno hovoriť, 
ale je pravda, že som sa o ume- 
nie začal vážnejšie zaujímať, keď 
som nastúpil na umeleckú školu 
Dezidera Kardoša v Bánovciach 
nad Bebravou, v druhom alebo v 
treťom ročníku gymnázia, zdá sa 
mi. Rozhodol som sa venovať mu 
čas a energiu popri škole, čo teda 
znamená, že som ho začal brať 
relatívne seriózne.

Kedy si si začal uvedomovať, že 
by si niečo v tomto odbore mohol 
dosiahnuť? Kedy to celé nabralo 
na vážnosti? 
Myslím, že v rovnakom čase. Po 
treťom ročníku na strednej škole 
som s najlepšou priateľkou a 
spolužiačkou podnikol výlet sto-
pom po Taliansku. Bol to úplne 
spontánny a trochu šialený nápad, 
ale obom sa nám žiadalo spoznáva-
nia umeleckých diel, o ktorých sme 
dovtedy mohli len čítať. Neskôr 
som si uvedomil, že v podstate 
išlo o svedectvo toho, že umenie 
pre mňa zabralo v živote popredné 
miesto.

Ako si prežíval tvoju prvú 
domácu a potom i zahraničnú 
výstavu? 
Prvá výstava sa konala v MsKS v 
Bánovciach počas festivalu výt-
varných umení a divadla, ktorý 
sme organizovali spolu s členmi 
POPUDu a inými súbormi mesta. 
Prišla celá moja rodina a bol som 
veľmi hrdý na to, že sa mi podari-
lo prezentovať relatívne ucelenú 
sériu niekoľkých šiestich, sied-
mich obrazov. Bolo to po prvý raz, 
čo som sa natoľko investoval do 
umenia. 
 O tri roky neskôr som mal 
prvú výstavu v Bruseli, bol to 
úspech, mal som na ňu výborné 
kritiky, galéria išla prasknúť vo 

švíkoch, bol to naozaj nečakaný 
úspech - myslím, že práve ona mi 
dala silu pokračovať a odhodlať 
sa živiť sa umením a brať ho viac 
profesionálne.

Čo pre teba znamená maľovanie? 
Je to spôsob, akým vyjadruješ 
sám seba?
Potrebu maľovať beriem ako 
prirodzenú súčasť svojej osob-
nosti – v tom zmysle, že sa týmto 
médiom rád vyjadrujem k určitým 
témam, nad ktorými rozmýšľam. 
Uvažujem prevažne o estetike, 
nič, čo má dočinenia so sociálnym 
alebo angažovaným, ma nezau-
jíma. Rád tvorím nové veci a zau-
jímam sa o objekty, skúmam ich a 
snažím sa ich pochopiť, niekedy  
pretransformovať ich limity alebo 
ich porovnávať s inými. Maľovanie 
je v mojom živote veľmi dôležité. 
Určite ho ale beriem ako prá-
cu, ktorá ma prirodzene napĺňa 
radosťou, stále však ide len o prá-
cu, od ktorej si potrebujem z času 
na čas i oddýchnuť.
Keby si mal namaľovať obraz, 
ktorý by odzrkadľoval naše 

Michalov obraz ANDREA (olej na plátne,  73x61cm)
„Andrea je moja kamarátka z detstva. Má tajomstvo a na obraze ide 
viac o to tajomstvo než o jej krásnu tvár. Pracoval som na ňom tri 
týždne v apríli roku 2010.“

gymnázium z tvojich čias, ako 
by vyzeral?
 Myslím, že by bol veľmi 
úhľadný, vo farbách budovy 
samotnej, skôr horizontálny, 
odzrkadľujúci viac potenciál než 
veľkosť alebo dôležitosť. Určite 
by v ňom išlo prevažne o vzťah 
plochy a línie než o expresiu.

Koľko ti trvá, kým z počiatočného 
nápadu vznikne konečné dielo? 
Ako tento proces vyzerá u teba?
  Niektorým dielam trvá 
celé roky, kým sa mi podarí ich 
zrealizovať. Niektoré nápady sú 
naopak realizované v priebehu 
niekoľkých dní. Tvorivý proces, 
nie iba čas, počas ktorého maľujem, 
ale aj ten, počas ktorého nápad na-
berá na forme a vitalite, je to veľmi 
zložitá záležitosť, ktorá závisí od 
mojich podmienok, od udalostí, 
od prostriedkov atď. Niekedy je 
myšlienka tu, ale nedokáže sa 
dostať do popredia, kým jej niečo 
nepomôže. Môže to byť vizuálny 
stimul, rozhovor s niekým, alebo 
naopak, oslabnutie iného nápadu, 
ktorý zaberal popredné miesto v 

SOS 7
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mojej hlave, ale ktorý pre tú či onú 
príčinu potom stratil na intenzite.

Odbočme na chvíľu od obra-
zov a venujme sa tvojej novele 
Stvorenie hriechu. Nebál si sa 
riskovať a zobrazil si pomerne 
kontroverznú tému voyerstva a 
homosexuality. Nemal si obavy, 
ako slovenská konzervatívna 
verejnosť tento počin prijme?
Práve naopak. Myslím si, že slo- 
venský čitateľ je pripravený na 
zahĺbenie sa do podobných tém 
a skôr mám dojem, že sa mu ich 
nedostáva. Mám pocit, že na 
Slovensku stále vládne istá au-
tocenzúra a že veľa slovenských 
autorov sa snaží zaplaviť scénu 
preintelektualizovanou a nao-
zaj ťažko čitateľnou literatúrou, 
odvracajúc sa od originálnych a 
zaujímavých tém, ktoré má in-
teligetný slovenský čitateľ - áno, 
slovenského čitateľa považujem 
za čitateľa mimoriadne vďačného 
a inteligentného, má  kapacitu 
oceniť a vychutnať si.

Už nejaký čas nebývaš na Slo- 
vensku.Zdvihol si kotvy a za-

mieril do Paríža. Čo ťa k tomu 
viedlo? Máš Francúzsko radšej 
ako Slovensko? 
Do zahraničia som zamieril skoro, 
pre mnohé dôvody – zvedavosť 
bola prvým impulzom, ale neskôr 
to bola aktivita. Rozdiel medzi 
Slovenskom a Francúzskom je a 
zároveň nie je veľmi veľký. Čo sa 
ľudí a každodennosti týka, nevidím 
medzi nimi nijaký rozdiel. Potom 
je tu ale najdôležitejší z dôvodov, 
ktoré ma pútajú k Parížu (zámerne 
nehovorím k Francúzsku) viac 
než k mojej rodnej krajine, a to 
je aktivita, tá mi na skôr kontem-
platívnom Slovensku chýbala. Cí-
tim sa tu veľmi dobre a Paríž je 
mojím druhým ‘u mňa doma’.

Ako vyzerá tvoj typický deň? 
Ranné prechádzky pod Eiffelovk-
ou, prechádzky parížskymi 
uličkami a voňavá káva v miest-
nych kaviarničkach?
Keď som prišiel do Paríža, môj 
deň vyzeral presne tak, ako si 
stereotypne predstavujeme – ka-
viarne, Eiffelovka. Dnes, po viac 
ako štyroch rokoch, som tu riadne 
zabývaný a mám svoje stereotypy, 

rovnaké, aké má každý obyvateľ 
hociktorého mesta na Sloven-
sku. Rozdiel je otázkou možností. 
Väčšinou doma pracujem buď 
na maľbách, alebo projektoch 
budúcich malieb, alebo na nápa-
doch, ktoré je potrebné rozvinúť. 
Každý utorok a piatok nakupu-
jem zeleninu na trhu, stredu som v 
Louvri, po uliciach sa prechádzam 
tak raz, dvakrát do týždňa. Hlavne 
potrebujem veľa cestovať, hľadať 
nové inšpirácie, vizuálne stimuly. 
Nie som človekom, ktorý sa dokáže 
sám zásobovať nápadmi, potrebu-
jem impulzy, ktoré prichádzajú 
zvonka.

Na záver mi nedá neopýtať sa – 
prečo Korman?
Korman je zvučnejším volantom a 
jazdu na bicykli si rado vychutná 
každé decko. (Úsmev)

-Erika Hanková-
-foto: súkromný album: Michala Kučerku-

Stužkovááá!
Hovorí sa, že sa navždy zachová. Roky očakávania, mesiace plánovania, týždne 
príprav a pár hodín pocitu - “tak takto sa cítia dospelí?” ...aj takto by sa dala v 
skratke opísať noc, počas ktorej vstúpili do sveta dospelosti a stali sa majiteľmi 
zelených stužiek.

Dá sa vyhrať Tour de France na stacionárnom 
bicykli?

Držte mě...Tak kde jste?

ČLÁNKY
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Niekedy mal človek pocit, že sa ocitol na Miss

Nějak obráceně!Labutie jazero v podaní fenomenálnych áčkarov

Obleky, kravaty... Dievčatá zmenené šatami na dámy
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Noc plná zázrakov

Vstávať a cvičiť!

Na ľudovú nôtu

Kúsok tajomna
Zvuk škrípajúcich dverí, pri ktorom tuhne krv v 
žilách. Strmé drevené schody ukryté za nenápadnými 
dverami. V hrubej vrstve prachu zostávali naše šľapaje 
a zanechával pamiatku na deň, kedy študentská noha 
vkročila na povalu, kde sa možno ukrýval ešte sám 
Janko Jesenský. Vysoký strop, hrubé drevené trámy... 
Len dnes tu je už iba hrubá vrstva prachu, staré škridly, 
lavice, stoličky a množstvo pavučín. Z očarovania z 
tohto miesta nás prebrala až myš pištiaca kdesi v kúte.

 žeby povalový duch?
-Michaela Gerbelová, Lenka Kopecká-

-foto: autorky, Dana Hanková-

ČLÁNKY
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Opíjačky nemusí; maká, 
maká, maká
So Simonou Masárovou, študentkou architektúry Vysokej školy technickej v Brne, absolventkou nášho gym-
názia a bývalou šéfredaktorkou SOS, som sa rozprávala o prijímačkách, o štúdiu a veciach podobných.

Ak sa dobre pamätám, v kvarte 
si chcela odísť na umeleckú , ale 
napokon si ostala. Nikdy si to 
neoľutovala?
To je veľmi zákerná otázka. Chce-
la som odísť na fotografiu do 
Trenčína, pretože mi bol tento od-
bor cez ocina blízky, nakoniec mi 
rodičia zakázali. Nebolo to moje 
rozhodnutie a v danú chvíľu som 
bola veľmi nahnevaná na všetkých. 
Teraz, keď sa spätne obzriem, som 
šťastná za to, ako to dopadlo. Ja si 
totiž myslím, že všeobecné vzdela-
nie je veľmi dôležité pre človeka, 
aby dokázal využívať rôzne vply-
vy.  Na   fotografii    by  ma  nikto 
neviedol k literatúre alebo matema-
tike a prišla by som o veľa zaují-
mavých inšpirácií.

Čo odkážeš  tým, ktorí  chcú ísť 
na architektúru?  Treba mať 
samé jednotky? V čom musia 
byť fakt že dobrí?
Mne sa to ťažko hodnotí.  Tie jed-
notky mi šli tak nejako samy od 
seba. Samotné jednotky nie sú 
dôležité, ale s tým súvisí prístup 
študenta k povinnostiam. A ten je 
zásadný. Samozrejme, že sa hodí 
ovládať matematiku, pretože je 
na prijímačkách ( znova ďakujem 
pani profesorke Dolanovej ), ale na 
druhej strane, deskriptívnu geome-
triu ma nikto na gymnáziu nenaučil 
a rovnako aj kreslenie, ktoré je asi 
najdôležitejšie.

Takže doučovanie bolo potrebné
Dlhé roky som chodila na ZUŠ 
na výtvarnú a tam mi pomáhal 
s kreslením pán  učiteľ Obst. 
Do Trenčína som chodila na 
doučovanie z deskriptívnej geo- 
metrie. Meno pani učiteľky si ne-

pamätám, ale bola veľmi prísna 
a ja som ju milovala. Vždy sme 
sa tak spolu tešili z náročnejších 
príkladov a spoločne to analyzova-
li. Opätovne, základ matematiky 
som mala veľmi dobrý už z nášho 
gymnázia, takže toto som podporiť 
nepotrebovala.

Ako  vyzerali prijímacie skúšky? 
A kde to bolo  pre Simonu ľahšie, 
v Brne či Bratislave?
Bratislava bola náročnejšia fyzicky, 
kresliť zátišie, bustu, portál z geo-
metrických útvarov a koláž, každé 
trvalo cca 2 hodiny. V Brne ma 
zaskočili kreslením figúry s 
časovým vymedzením 45 minút, 
to som nikdy predtým nerobila, a 
riešila som architektonický návrh 
stánku za 2 hodiny. Tam to bolo 
pre mňa zložitejšie  remeselne. 
Ja som nikdy predtým architek-
túru nevidela, pre mňa bol šok, 
čo som zažívala neskôr. Netušila 
som, ako sa kreslia pohľady, rezy, 
pôdorysy, a teda navrhnúť nejakú 
búdku mi prišlo veľmi náročné.

Prijali ťa do Bratislavy i do 
Brna. Prečo vyhralo Brno?
Pretože mi v Bratislave nedali in-
ternát. Ale nie, no aj to bol jeden 
z dôvodov. Ak mám byť úprim-
ná, tak mne sprvoti nebolo sym-
patické ani Brno, ani Bratisla-
va, ale srdce ma  tiahlo skôr na 
Moravu. Som nanajvýš spokojná, 
myslím, že sú tu skromnejší ľudia 
ako v Bratislave, aspoň čo ja mám 
skúsenosť. A  pošuškáva sa, že  
naša škola poskytuje lepšie aka-
demické zázemie.

Ako slovenských študentov tam 
u vás vidia učitelia?
Slováci chlapi tu nikoho nezau-
jímajú, ale zo Sloveniek sa tešia 
všetci. Naposledy si pamätám 
reakciu Zdenka Makovského, 
výborného architekta:       „Počúvaj, 
čo ti ja poviem. To je ale zaujíma-
vé. Každé dievča, čo sa mi páči, 
keď otvorí ústa, rozpráva sloven-
sky.“
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To je naozaj milé.  Prejdime však 
na prozaické veci. Aké vlastnosti 
musí mať študent architektúry, 
ak chce byť úspešný?
Makať, makať, makať. Samo-
zrejme, sú ľudia, ktorí majú väčší 
cit na vnímanie priestoru, ale 
ten náskok je minimálny. Treba 
študovať domy, cestovať – vidieť  
to na vlastné oči a potom pracovať. 
Kopírovanie iných budov nie je 
v našom odbore považované za 
negatívne, človek sa učí z chýb 
a správnych riešení iných. Bez 
dôkladného štúdia a analýz by si 
ani Le Corbusier neškrtol.

Máš možnosť už počas štúdia 
pracovať na nejakých projek-
toch?
Áno. Ja som si prešla rôznymi 
brigádami, potom som bola na 
stáži vo Viedni a teraz nárazovo 
pomáham jednej architektke z 
Trenčína.

Jeden deň Simony Masárovej?
Je to rôzne.  Vo Viedni som sprav-
idla pracovala 9-10 hodín denne, 
pred odovzdávkami sme v prá-
ci ťahali aj celú noc. Teraz som 
háklivá na tie nocovky, mám pocit, 
že ma to zničilo za posledné roky, 
takže sa snažím pracovať tak do 
polnoci.  Ja som stále trochu una- 
vená z tej stáže, mám ešte dosť 
spomalené tempo a pracujem tak, 
aby ma to nebolelo, ale musím 
švihnúť.
Ráno vstanem, upracem, utekám 
do školy, konzultácie, prednášky, 
potom idem na kafíčko, niekedy sa 
to kafé zvrhne na vínko, inokedy 
idem domov, čosi porobím a spím. 
Niekedy mám voľný celý deň a to 
je zabité, k práci sa dostanem až 
podvečer.

Čo prázdniny, relax alebo robo-
ta?
Keď mňa tá robota baví. Ja sa 
večne sťažujem, ako mám toho 
veľa, a teším sa na voľno, ale po-

tom mesiac  strávim tým, že sa 
prevaľujem na posteli a to ma ničí 
omnoho viac. Tieto prázdniny som 
bola stále zavretá v ateliéri, kde 
sme mali klimatizáciu, takže som 
žiadne horúčavy nespozorovala, 
iba mi o tom ľudia rozprávali, no, 
naopak, minulé  prázdniny som 
preležala. Ja som stále študent, 
takže relax si môžem dovoliť.

Študuješ toť, kúsok za hranicou, 
vzdialenejšie zahraničie ťa ne-
láka?

Práve že láka a ako veľmi! Skrz 
architektúru by som chcela skúsiť 
Holandsko alebo potom kvôli 
vlastnému chtíču Švédsko. Vonku 
je to výborné. Veľa vplyvov a  
rozšírenie obzorov. Tu si nikto 
náš fach neváži, je považovaný za 
zbytočný a to je ubíjajúce. Pritom 
Slováci sú takí šikovní ľudia, ate- 
liéry Vallo Sadovský  či GutGut  
majú svoje mená aj v zahraničí. 
Chcem odísť a rozmýšľam ako a 
kam.

Radosti vysokoškolského života?
Ja som na škole  šiesty rok. To už 
je dosť dlho, takže mňa také tie 
opíjačky a krčmové návštevy veľmi 
nebavia. Naozaj. Niežeby som sa 
netešila z červene v tvári z vína, 
ale predstava párty na intráku ma 
viac ubíja, ako teší.  Podľa mňa sú 
veľké radosti zľavy pre študentov, 
lacnejšia doprava, lacnejšie vstupy 
do galérií.  Študentský život je 
ťažký v jednej veci, a to oddeliť 
zábavu od práce a nájsť  správnu 
mieru, lebo potom sa môže ľahko 
stať, že tú školu ani nedokončíte.
Na gymnáziu si milovala  knihy 
a písanie, nájdeš si čas?
Nedávno som spoločne s ka-
marátkou písala súťažnú esej na 
tému komunistickej architektúry; 
keďže  šlo o esej, musela som si 
naštudovať nejaké  materiály a 
zaujať postoj. Súťaž sme síce 
nevyhrali, ale som vďačná za dobre 

využitý čas. Toť všetko z môjho 
písania za posledných šesť rokov.  
Knihy milujem stále,  dokonca ešte 
väčšmi, naposledy som pokorila 
Bratov Karama- zovovcov a som 
nadšená. Mne písanie pomáhalo 
vyrovnávať sa so strasťami pu-
berty, teraz som si v istých veciach 
istejšia  alebo sa viem upokojiť aj 
iným spôsobom. Mrzí ma to, ale 
už vnútornú potrebu po tvorbe 
nemám.

Čo je úžasné na architektúre?
Ťažko sa mi vyjadruje, pretože 
ja nemám svoje  odžité a ani tie 
skúsenosti. Čo mňa fascinuje , že 
tvoríme prostredie pre život ľudí. 
Táto lavička, ktorú navrhnem, 
bude lavička ľudských príbehov, 
niekto si na nej dá prvú pusu, nie- 
kto zas zaplače za milovanou oso-
bou, decká tu budú popíjať lacnú 
hrušku a babička si sadne, aby si 
oddýchla z nákupov. A  to je  iba 
obyčajná lavička. Keď si pred-
stavíte barak a tie príbehy v ňom, 
čoho súčasťou sa stáva,  je to až 
priam neuveriteľné a to mňa baví, 
to mňa na architektúre láka. Ja som 
zástanca „form follows function“ 
(forma nasleduje funkciu) a pre 
mňa je krásne, čo je účelné, takže 
aj ten rodinný dom musí mať svoj 
koncept, zmysluplné prevedenie  a 
potom môže byť úžasným.

A nakoniec si daj otázku, ktorú 
si chcela počuť, lenže neprišla
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Otázku... Skôr chcem upozorniť 
na to, že architektúra nie je len od-
bor, je to životný štýl, je to niečo, 
čo vás nikdy nepustí, a nebudete sa 
od toho vedieť odbremeniť.  Tým 
chcem povedať, že vám to defor-
muje veľmi charakter. Ja si stále 
vravím: Nielen architektúrou je 

človek živý. Je to citát nejakého 
známeho architekta  a musím si ho 
opakovať veľmi často. Treba si to 
uvedomiť dopredu. A, prosím vás, 
katalógové domy nie sú architek-
túra!

-Mgr. Mária Škultetyová-
-foto: súkromný album Simony Masárovej-

Keď nejde o život, ide o 
vieščo...
Ste zvedaví, koho sme vyspovedali tentoraz? Napoviem vám. Je čerstvou držiteľkou medzinárodnej scenári-
stickej ceny. Stála pri zrode divadelného súboru POPUD, písala preň, hrala aj režírovala. Už asi tušíte... 
Nie? Nečudujem sa, veď z nášho gymnázia odchádzala, keď tohtoroční oktaváni ešte ani nevedeli, že idú do 
prímy. Tak vás nebudem už dlhšie naťahovať. Predstavujem vám Terezu Simanovú.

Nedávno si vyhrala cenu Stre-
doeurópskeho scenáristického 
centra Midpoint za Najlepší 
celovečerný projekt, ktorým sa 
stal tvoj scenár Magda H., o žene 
Gustáva Husáka. Aký to bol po- 
cit?
Bolo to prekvapenie, keďže scenár 
ešte stále nie je hotový, som s ním 
chronicky nespokojná a vyberalo 
sa spomedzi mnohých kvalitných 
projektov. Na druhej strane to bol 
veľký pocit zadosťučinenia, že rok 
trvajúca práca nebola márna. Čo 
ale považujem za najdôležitejšie, 
konečne prišla reálna nádej, že 
scenár bude realizovaný a nepopu-
tuje do zásuvky. Lebo scenár bez 

filmu je len polotovar. 

Prečo práve manželka bývalého 
československého prezidenta? 
Magda Lokvencová-Husáková 
bola veľmi inšpiratívna žena, o 
ktorej toho široká verejnosť veľa 
nevie. Bola vzdelaná, kultivovaná 
osobnosť, odolná a cieľavedomá. 
Prvá slovenská profesionálna di-
vadelná režisérka. Zaujal ma jej 
príbeh medzi dvoma mužmi a to, 
aké fundamentálne rozhodnutia 
musela vo svojom živote urobiť a 
ako zápasila s  následkami, ktoré 
z nich vyplynuli.  Napriek tomu 
nikdy nestratila chrbtovú kosť 
a nikdy sa nedala kúpiť za cenu 
toho, že by sa spreneverila svojim 
zásadám a ideálom. 
Tiež ma istým spôsobom fas-
cinuje postava Husáka.  Chcela 
som pochopiť jeho správanie a 
neskoršie rozhodnutia v kontexte 
a zobraziť ho ako živého človeka, 
nie ako strnulého starca z prezi-
dentského portrétu a symbol „veku 
nehybnosti“, ktorý všetci poznajú. 

Kedy to vypustia?
To je momentálne veľmi ťažké 
odhadnúť.  Záleží to jednak na 
tom, kedy bude hotová nová ver-
zia scenára. Každý text musí mať 

dostatok času dozrieť, hlava autora 
potrebuje čas na vychladnutie a 
získanie odstupu. Keď bude scenár 
pripravený na realizáciu, bude 
nasledovať zdĺhavá cesta zháňania 
financií. Realizácia filmu je beh 
na dlhú trať a vyžaduje veľa vy-
trvalosti a trpezlivosti. 

Vyštudovala si scenáristiku... ale 
teraz vážne, čím sa živíš?
Pracujem ako creative leader v 
jednej eventovej agentúre a okrem 
toho robím rôzne malé scenári-
stické „fušky“. Scenáristikou sa 
na Slovensku určite dá uživiť, ja 
nemám rada tie typické reči o tom, 
ako sa to nedá a aké je to ťažké. No 
sama takú ambíciu nemám. Baví 
ma veľa vecí a viem si predstaviť 
robiť všeličo iné, čo by ma rovna-
ko napĺňalo.

Každý umelec má iný životný 
rytmus, pre nás obyčajných ľudí 
trochu podivný, takže ako vy- 
zerá tvoj deň? Pri čom si  najviac 
oddýchneš?

Asi ťa sklamem, môj deň nevyze- 
rá nijako špeciálne. Romantickú 
predstavu o umelcovi hľadajúcom 
inšpiráciu v rôznych delíriách a 
blúdiacom niekde na inej planéte 
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určite nenapĺňam. Ak nepíšem, tak 
robím veci ako každý iný: chodím 
do práce, varím, upratujem, čítam, 
chodím do kina, fotím. 
Ak píšem, nastoľujem si tvrdý 
režim, ktorý má isté odchýlky od 
normálu, keďže najlepšie sa mi 
pracuje v noci. Keď mi niekto po-
tom zavolá o dvanástej doobeda a 
ja mu odpoviem rozospatým hla-
som, určite sa domnieva, že „tí 
scenáristi si žijú svoj sladký život“.  
Inšpirácia však nepríde bez toho, 
aby si človek sadol za počítač a 
prinútil sa tam sedieť a písať, až 
kým to celé nedáva zmysel.   
Oddychujem pri dobrom filme, vo 
fitku, alebo len tak niekde vonku 
prechádzkou alebo stretnutím s 
priateľmi. Hocičím, k čomu nepot-
rebujem počítač. 

Múzam sa občas ťaží aj prstom 
pohnúť, nieto ešte aj niekoho 
kopať. Ako im pomáhaš? Čo 
počúvaš, čítaš, pozeráš? Daj nám 
nejaké tipy, nech rozšírime svoje 
obzory. Čo by si odporučila?
Už dlho vo mne rezonuje film 
maďarského režiséra Fliegaufa 
Je to iba vietor, ktorý je podľa 
mňa majstrovským dielom. Ďalej 
by som dala do pozornosti filmy 
Paola Sorrentina a Gusa van 
Santa, ktorí patria medzi mojich 
najobľúbenejších tvorcov. 
Moje čítanie sa momentálne dosť 
obmedzuje na materiál, ktorý 
potrebujem na písanie. Pamäti An-
tonína Novotného alebo zápisnice 
z vypočúvania politických väzňov 
rozhodne nikomu neodporúčam.  
Naposledy ma však zaujala kniha 
Jána Roznera Sedem dní do pohre-
bu. Počúvam všeličo, podľa nálady. 
Práve teraz si púšťam Kate Bush a 
vravím si: prečo ju neodporučiť a 
nepripomenúť, aká je dobrá :-)

Vďaka všemocnému internetu 
som sa z tvojho blogu dozvedel, 
že si skúsená cestovateľka a už si 
čo-to pochodila. Kde si sa naozaj 

bála, kde si strápnila a kam by 
si sa chcela ešte niekedy pozrieť, 
resp. vrátiť?

Pocity strachu sa snažím 
vytesňovať z pamäti, prípadne si 
povedať, že keď nejde o život, tak 
ide o „vieščo“. Nebolo mi však 
všetko jedno pri pokuse o nú- 
dzové pristávanie nášho lietadla 
v Španielsku, či keď ma na iz-
raelsko-jordánskej hranici strčili 
do akéhosi provizórneho väzenia, 
lebo som bola taká zmätená, že 
som asi pôsobila ako potenciálna 
teroristka. O pár dní nato v Betle-
heme zastavili naše auto niekoľkí 
mladíci s automatickými zbraňami 
a ja, pomerov neznalá, vychovaná v 
európskej zásade, že „všetko sa dá 
vykecať“, som vyšla von a chcela 
sa s nimi dohadovať. Kamarát ma 
však okamžite strčil naspäť do auta 
a povedal, „this is not Europe“. 
Bála som sa teda až spätne. Stráp- 
nila som sa v Ankare, kde som si 
omylom objednala kávu od Jeho 
Excelencie, veľvyslanca. Ťažko 
povedať, kto z nás bol v tú chvíľu 
viacej zahanbený, ale som si istá, 
že bielu košeľu a čašnícku čiernu 
vestu si Jeho Excelencia už nikdy 
neoblečie. Vrátiť sa chcem takmer 
všade. Najviac však ta, kam sa už 
vrátiť nedá. A to do prekrásnej 
Sýrie, kde neostal kameň na ka-
meni a všetci moji kamaráti kra-
jinu buď opustili, alebo zmizli bez 
stopy. Najkrajšie spomienky mám 
práve na neturistické miesta Hama 
a Homs, dnes najviac zasiahnuté 
bojmi,  tu som sa dorozumievala 
rukami-nohami a stretla skvelých, 
nápomocných a pohostinných 
ľudí. Tento rok by som sa chcela 
pozrieť do Arménska, Gruzínska a 
Azerbajdžanu a zatiaľ k abstrakt-
ným plánom patrí Irán, Mongolsko 
a Južná Amerika.

Chodila si na gympel, čo ako 
všetci vieme, ťa poznačí na celý 
život. Určite máš nejaké pikošky 

o učiteľoch alebo zážitky, ktoré 
by bola škoda nechať si pre seba. 
Takže sem s nimi. 

Školu som prvé dva roky neznášala 
a to, že nám je tam celkom fajn, 
som pochopila (a teraz prezradím 
tajomstvo) až keď som sedela s 
mamou v kancelárii riaditeľa pia-
ristického gymnázia v Trenčíne, 
kam som mala prestúpiť. Takého 
dula som dovtedy ani odvtedy ne- 
stretla a radšej som rýchlo prehod-
notila svoj vzťah k bánovskému 
gymnáziu. Bolo to skvelé rozhod-
nutie, keďže nasledujúce dva roky 
v škole (alebo skôr za školou) 
boli vynikajúce. Síce ešte nie som 
vo veku, kedy trauma z hodín 
matematiky a informatiky úplne 
zmizla, no na gympel spomínam 
s humorom a nadhľadom. Top 
momentom bola pre mňa jedna 
z hodín geografie, kedy ma pri 
skúšaní istá svojrázna pani pro-
fesorka dodeptala tak, že keď 
mi prikázala na tabuľu nakresliť 
zemeguľu, zo mňa vyliezol štvorec 
a z pani profesorky konštatovanie, 
že Magalhaes bol ďalej ako ja. 
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„Magickým momentom“ bolo aj 
to, ako sme do učebnice literatúry 
Kafkovi dokreslili okuliare a zrazu 
bol z neho profesor Zajac. Alebo 
ako Dáša H. opaľovala Michalovi 
K. na školskej chodbe dredy a pani 
profesorka K. ju obvinila z pokusu 
o vraždu. 

Čo by si odkázala našej 
študujúcej mládeži, resp. svojim 
bývalým profesorom?
Len nech tú školu neberú až tak 
vážne-ani študenti, ani profesori. 
V „dospeláckom svete“ nie sú 
podstatné ani tituly, ani kto prepa-
dol z fyziky, ani trojka zo správa-
nia. Myslím, že oveľa dôležitejšie 
je byť otvorený informáciám a 
naučiť sa ich kriticky spracovať. 
Nech viac diskutujú, gúglia si, 
učia sa spoznávať súvislosti a 

vnímať informácie v kontexte. 
Poučky ešte nikoho (možno okrem 
ega vyučujúceho) nespasili. Podľa 
mňa je dôležité, aby v sebe mladý 
človek objavil, čo ho baví a v čom 
je dobrý a aby šiel za tým, a ne- 
strácajúc sebareflexiu, sa nedal 
zastrašiť a odradiť rečami, že to 
nemá zmysel a že nie je dosť dob- 
rý. 

Niektorí učitelia na vás spomína-
jú ako na silnú triedu, ktorá 
dala svetu  až troch  umelcov. 
Simanová, Kučerka, Kacvinský. 
Dá sa to vysvetliť?
Neviem to posúdiť, keďže sama 
túto výnimočnosť necítim. Ne- 
viem ako Kučerka a Kacvinský, 
ale ja som  „SZČO, ktoré robí, čo 
ho baví a ktoré sa teší zo svojej 
práce“.  Nebyť cvičenou opicou a 

tvrdá práca by mali byť  štandard a 
nie  výnimka. 

 

Kade chodím, tade jem
Ten pocit, keď sedíte na hodine 
a myslíte na syr naťahujúci sa na 
pizzi, chrumkavý rezeň či 
čokoládovú tortu. To už nie je 
o tom, že sme hladní, to iba na 
niečo máme neuveriteľnú chuť a 
poväčšine neodoláme. Nechápem, 
prečo ľudia berú drogy, keď je tu 
jedlo. Veru, aj na gympli sa veľa je. 
Tu je dôkaz.

Ale áno, občas si dáme aj šalátik

Taká menšia desiata

-Ema Kušnierová-
-foto: autorka, Barbora Schwarzová -

-Dominik Holíček-
-foto: súkromný album Terézie Simanovej-
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EXOTIKA NA GYMPLI
„Bol som veľký bitkár, lebo som nevedel po slovensky!“
Tí z nás, ktorí patria k staršiemu inventáru nášho domčeka, ho určite 
poznajú. Ak nie osobne, tak minimálne podľa zaujímavého mena. 
Prváčky už tiež mohli stihnúť zaregistrovať nášho gréckeho Cassanovu a 
predpokladáme, že pánskemu osadenstvu prváčikov je asi nejaký lámač 
ženských sŕdc úplne ukradnutý. Ale pozor, páni! Nemali by ste práve 
preto zvýšiť pozornosť a naučiť sa zopár trikov ako na baby?

Panagiotis Lathouras. Meno, 
ktoré pomotalo jazyk nejednému 
učiteľovi. Mladý muž, ktorý stihol
pomotať hlavu nejednej žene. Kde 
ukrýva svoje tajomstvo? Má na 
baby špeciálne finty alebo sa spo-
lieha na svoj južanský šarm? Toto 
a ešte oveľa viac prezradil Tino v 
nasledujúcom rozhovore.

Hneď prvá otázka, ktorá mi 
napadla, keď som ťa uvidela: 
odkiaľ si? Kto z vašej rodiny ti 
do vienka daroval exotický zjav?
Pochádzam z Grécka, kde som 
vyrastal do šiestich rokov. Otec je 
Grék a mama cestovala do Grécka 
za prácou. Stretli sa na jednom os-
trove, kde obaja pracovali.

Jasné, zvyšok scenára poznáme. 
Tvoj otec so svojím zahraničným 
šarmom obalamutil mamu a už 
to bolo. Hmmm, takže Grécko. 
Chceš tým povedať, že rád balíš 
baby na                                                                    
grécky jazyk?

Nie, určite nie. Ja na verejnosti 
nerád hovorím po grécky.

Prečo? Myslím, že iní ľudia 
by dali čokoľvek za to byť 
„dvojjazyčníci“. Ale nepopieraš 
teda, že po grécky mastíš 
plynule?
Neviem, nie je mi to príjemné. A 
naozaj to, že viem po grécky, ne-
popieram. Povedal by som, že
po grécky viem dokonca veľmi 
dobre.

Dobre, nebudem pitvať tvoju 
slabosť. Preto si opustil Grécko? 
Alebo si vedel, že sa tam udo-
mácni finančná kríza?
S opustením Grécka som viac - 
-menej nemal na výber. Mama ma 
zobrala, keď som bol ešte malý a
poslušný, a doviedla ma sem. A 
finančná kríza? Tak tá tam podľa 
mňa nie je. Chodím ta každé
leto a podľa mňa zarábajú su-
per prachy. Sú na tom podobne 
ako ľudia u nás, lenže oni boli     
zvyknutí si užívať – a teraz sa 

musia obmedzovať. Ale aj tak 
si myslím, že si tam žijú dobre...

A nerozmýšľal si, že by si sa tam 
v budúcnosti vrátil? Z toho, čo 
hovoríš, ja by som tam bola už 
teraz.
Určite sa chcem vrátiť, ale ešte 
neviem kedy. Možno po strednej, 
možno po vysokej. Ešte nie som 
rozhodnutý.

Nebude ti chýbať slovenská krá-
sa? Pýtam sa predovšetkým na 
krásne slovenské devy.
Jasné, že mi slovenská krása bude 
chýbať, ale určite sem budem 
chodiť aspoň na mesiac, na dva.

Keď sme už pri tej kráse, máš 
nejakú predstavu ideálnej ženy?
Nemám vyhranený ideál ženy, 
ale mám rád zábavné ženy s pek- 
nou postavou. Najkrajšie ženy sú
podľa mňa brunetky a, samozrej-
me, ideálna žena by mala byť 
múdra.

Je pekné mať plány do budúc-
na. Ale nedá sa mi nespýtať sa: 
ako ťa prijali miestni ľudia,
keď si prišiel na Slovensko? 
Určite sa ťa pýtali na tvoje meno, 
tvoj výzor... Ako si to znášal?
Ja si to už presne nepamätám, 
ale z toho, čo mi mama hovorila, 
som bol v škôlke veľký bitkár,
lebo som nevedel po slovensky. 
Všetci sa mi smiali, ale časom to 
už bolo v pohode.

Čo ťa nakoniec prinútilo prestať 

ČLÁNKY
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sa biť a zavialo ťa na gympel?
Na gympel som šiel kvôli svo-
jej mamine, chcel som jej spraviť 
radosť kvôli všetkému, čo pre
mňa spravila. Úprimne? Ja som 
chcel ísť na stavebnú do Trenčína, 
ale nakoniec som rád, že som
skončil tu.

Takže už vieš, čo po gympli 
ďalej? Keď si uvažoval o staveb-
nej...
Práveže vôbec neviem. Vždy ma 
to na stavebnú lákalo, ale oproti 
základke mi už veľmi nejde mati-
ka. Možno preto, že som lenivý a 
nechce sa mi učiť.
Gympel je gympel, tam zrazu 

každému niečo nejde, viem, o 
čom hovorím. A teraz surová
otázka na telo: FRAJERKU 
MÁŠ, alebo stále čakáš na tú 
pravú s dlhými nohami a blond 
vlasmi?
Nie, frajerku nemám, ja čakám na 
teba. ;-)

Na dobré sa vraj oplatí čakať, 
len tak ďalej... A ako sa viac 
cítiš? Ako slovenský Grék alebo
grécky Slovák?
Asi viac ako Grék. Ale neviem 
prečo, jednoducho to tak cítim.

-Alžbeta Saloňová-
-foto: súkromný album Panagiotisa Lathourasa-
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Omietku na tvár a ruky 
hore!
I keď Halloween neoslavujeme, zabaviť sa predsa môžeme.  Každoročná Halloweenska párty organi-
zovaná žiackou školskou radou bola toho dôkazom. Zaplatíš symbolické vstupné alebo prídeš v maske? 
Myslím, že ísť na Halloween bez masky  je o ničom a vzhľadom na počet masiek viem, že si to nemyslím 
sama. Niektoré naozaj prekvapili, ako napríklad krásna baletka menom Peťo.  Iné vyzerali ako každá baba, 
keď sa ráno zobudí a zistí, že sa večer zabudla odmaľovať. Tie najoriginálnejšie boli samozrejme ocenené.

Bol výpredaj očných tieňov?

ČLÁNKY

-Ema Kušnierová-



Amen! Niekto chce byť kozmonaut, iný policajt a niekto 
tampón. Táto maska vyhrala 1.miesto

Keď si Harry Potter zabudne metlu...

ČLÁNKY
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Z mesta hudby a valčíkov

Druhý ročník sa spája nielen s nabitým rozvrhom, vyťahovaním sa pred prvákmi či pobytom na “Jesen-
ského chalúpke“, ale aj s neodmysliteľným výletom do Viedne. Viedeň je mesto, ktoré vám doslova vyrazí dych. 
Očarujúce pamiatky, o ktoré sa starajú s obrovskou precíznosťou, parky, kaviarne, sochy... skrátka, bolo sa na 
čo dívať. Niekedy aj s otvorenými ústami. Boli sme v Naturhistorisches Museum, Stephansplatz, Hofburg, 
Maria Theresa Platz a mnoho ďalších. Celú prehliadku Viedne sme ukončili návštevou vianočných trhov, kde 
bola atmosféra naozaj ohromujúca. Z Viedne sme odchádzali s pravou vianočnou náladou a plnými vreckami 
Mozartových guliek.

Darček, ktorý Dianku určite potešil. Nevadí, že by 
sa tam zmestili aj štyri také, ako je ona

Každý si prišiel na svoje

-Ema Kušnierová-
-foto: autorka, Barbora Schwarzová-
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Traja hladní ľudia a jedno jablko v karamele Úsmev!

Porazme HIV!
Cieľom celej kampane je nula: nula nových infekcií 
vírusom HIV, nulová diskriminácia, nulová úmrtnosť 
na ochorenia vyvolané AIDS. Keď nás pani profesor-
ka Hlavinková informovala o súťaži, ktorou môžeme 
podporiť boj proti AIDS, rozhodli sme sa do nej 
zapojiť. Preštudovali sme si informácie a premýšľali, 
akými spôsobmi by sme kampaň mohli podporiť. 
Dôležitou súčasťou bolo rozdávanie  symbolických 
červených stužiek. Na zdravotníckom krúžku sme ich 
zhotovili viac ako 550. Nakoľko 1.december pripa-
dol na nedeľu, stužky sme rozdávali už 30. novembra. 
Najprv sme školským rozhlasom informovali žiakov 
o AIDS. Stužky sme rozdali po triedach a potom sme 
sa vybrali do mesta. Spočiatku sa nám ľudia vyhýbali, 
pretože neboli dostatočne informovaní a mysleli si, 
že vyberáme peniaze. Vysvetľovali sme im, že 1. de-
cember je u nás venovaný kampani Červené stužky, 
ktorá je zameraná na boj proti AIDS a HIV. Veľa ľudí 
podporilo túto peknú myšlienku, no stretli sme sa 
aj s negatívnymi postojmi. Niektorí sa vyjadrili, že 

ich sa  to netýka. Nakoniec sa nám podarilo rozdať 
všetky stužky, približne 300 kusov v našej škole a 
viac ako 200 v meste. S dobrým pocitom, že sme 
mohli pomôcť aspoň takouto formou, sme sa vráti-
li na vyučovanie. Okrem rozdávania stužiek sme 
kampaň zverejnili na našej školskej stránke, na face-
booku a v niektorých triedach aj prednáškou o AIDS. 
Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu a 
informovať ľudí o  probléme, ktorý sa dotýka aj nás. 
Aby sme mu predchádzali, je dôležité o tom hovoriť.

-členky zdravotníckeho krúžku-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Súťažili Sme
Literárna Senica: celoštátna literárna súťaž
• Čestné uznanie: Dominik Holíček, oktáva

Koyšove Ladce: celoštátna súťaž v prednese 
ľúbostnej poézie
• 2. miesto: Oto Kristian, kvarta

Mládež a odkaz A. Dubčeka: celoštátna súťaž v 
rétorike
• 3. miesto: Lea Kavuliaková, príma

Fotografická súťaž žiakov SŠ Trenčianskeho 
kraja:
• 2. miesto: Barbora Schwarzová, sexta

Zenit v programovaní, školské kolo, poradie v 
krajskom rebríčku: 
• 1. miesto v A kat.: Michal Korbela, oktáva,               

1. miesto krajskom kole,
• 6. miesto v A kat.: Filip Pokrývka, 4. C,            

2. miesto v krajskom kole, 
• 1. miesto v B kat.: Lukáš Baláž, tercia,            

3. miesto v krajskom kole

A Slovo bolo u Boha-krajské kolo v prednese 
duchovnej poézie a prózy:
• 1. miesto v 2. kat. poézia: Lea Kavuliaková, 

príma, postup do celoštátneho kola,
• 2. miesto v 2. kat. próza: Oto Kristian, kvarta,
• 3. miesto v 3. kat. poézia: Simona Šebeňová, 

sexta,
• 3. miesto v 3. kat. próza: Eva Veľasová, 4. B

Internetová matematická olympiáda:
• 6. miesto z 203 škôl získalo družstvo našich 

žiakov:

Solúnski bratia: celoštátna literárna súťaž
• 3. miesto: Erika Hanková, 4.C

Škultétyho rečňovanky: celoštátna literárna 
súťaž
• 3. miesto: Marianna Kšiňanová, kvarta

Filip Pokrývka, 4.C, Michal Korbela, 
oktáva, Filip Lagin, Erik Guniš, 3. A, 
Michal Orlíček, Jakub Vékony, 
3. B, Štefan Šebeň, septima
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Drahá Vyšumená
Po dlhšom čase sa k vám opäť vraciam ako 
nenahraditeľná psychologička. Každý má problémy, 
ani ja nie som výnimkou. Nevenovala som sa vám, 
moji milí čitatelia, pretože na mňa doľahla ťažoba 
sveta a musela som urýchlene odcestovať do kúpeľov, 
aby som sa dala  do poriadku. Teraz sú už pre mňa na 
prvom mieste vaše problémy. Som plná energie a som 
tu len pre vás.

Drahá Vyšumená, mám veľmi veľký pro-
blém. Strašne by som chcel mať babu, ale 
žiadnu neviem zbaliť. Bojím sa, že poviem 
niečo zlé alebo nevhodné. Prosím, poraď.
                                                                       Jurko

Vyšumená radí:
Drahý Jurko, nič si nerob z toho, že ešte nemáš babu. 
Myslím si, že veľmi dôležité je oslovenie. Ak sa 
bojíš osloviť ju priamo, tak skús toto: „Ahoj, dnes 
mám chuť osloviť peknú babu, nevieš, čo by som 
mohol povedať tej babe pri stene?“ Som si istá, že 
toto zaberie a ona bude vedieť, že máš o ňu záujem. 

Neboj sa, určite sa to podarí. Držím palce.

Milá Vyšumená, dopočula som sa, že radíš aj v 
oblastiach módy. Prosím o pár jednoduchých rád. 
Chcela by som zmeniť šatník, trošku ho oživiť. 

ČLÁNKY



H l o d y
(Študent príde o trochu neskôr na hodinu.)
Profesorka: Mladý muž, ty stále chodíš až po 
mne.
Študent: No, ja idem po vás. Ja som zdravý chla-
pec.
Profesorka: A ja som vydatá pani!

Profesorka: Prišla ponuka na štipendium v USA. 
Podmienkou je dobrá znalosť angličtiny.
Študent1: A to si robíte srandu, že to hovoríte v 
tejto triede?
Profesorka: Je tam aj zadarmo ubytovanie a stra-
va.
Študent1: Koľkokrát denne a aká gramáž?
Študent2: Ale v USA asi nemajú vegetky.

Študent: I was at Slovak international party!
Profesorka: Nerozumiem, čo ste mysleli?
Študent: No veď oslavy SNP na Jankovom vŕšku.

Profesorka: Dievčatá si skôr dávajú pozor na to, 
čo robia.
Študent: Aj s kým to robia!

Profesorka: Ako deformovaný človek sledujem 
všetko.

Profesorka: Prečo nemáš domácu úlohu?
Študent: No, ja som chýbal.
Profesorka: A poobede si bol kde? Na Marse?

Profesorka: No veď čítaj tú prezentáciu!
Študent: Ale ja sa spotím.

Profesor: Na Valentína si dievčatá vytiahnu 
plyšákov... a chlapci si čo vytiahnu?

(Profesorka kreslila na tabuľu DNA)
Profesorka: No, to som škaredo nakreslila...
Študent: No to teda áno.

Profesor: Si tu? Mysľou prítomná?
Študentka: Hmmm? Ešte raz?

(Na matematike)
Študent: Keby som bol stratený, tak som ešte 
dobre na tom. Ale čo je toto za učivo?

Profesorka: Čo Kuliffay?... Ti vrazím tú zásuvku 
do huby a bude s tebou triasť jak na diskotéke!

Profesorka: Aach, na kríž hľadí, Krista nevidí.

Profesorka: No, tak nám aspoň na záver povedz, 
koľko poslancov má Národná rada Slovenskej re-
publiky.
Študent: Osem.
Profesorka: KOĽKO?!
Študent: Tak osemnásť - či?

Chcem, aby si ma ľudia viac všímali, a myslím, že 
oblečenie by mi v tom mohlo pomôcť. Ďakujem
                                                                                                      
                                                            Anežka
Vyšumená radí:
Zlatko, umenie pekného obliekania je vskutku 
veľmi jednoduché. Teraz ti prezradím svoje ta-

jomstvo. Základ je, že musíš byť majsterka v mas-
kovaní svojich telesných nedostatkov. Ak máš 
problémy s nadváhou, určite odporúčam legíny 
alebo bedrové nohavice. Neboj sa kombinovať, 
všetky bláznivé kombinácie sú teraz „in“. Bodky, 
pásiky či kvietky? Pokojne všetko dohromady. 
Zaručujem ti, že takto oblečenú si ťa každý všimne.

ČLÁNKY
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Veľký americký 
Gatsby
Sčítanejšie osoby sa (možno) práve 
zarazili. Odporúčam, nech sa rýchlo 
odrazia, pretože podobnosť s die-
lom F. Scotta Fitzgeralda nie je vôbec 
náhodná. Tento slávny americký román 
poslúžil ako predloha. Ja však nemám v 
pláne tu opisovať, nakoľko hodnoverne 

bola kniha prenesená na strieborné plátno. Aj tak 
som ju ešte nečítal. Napokon, literárna predloha má 
byť pre filmového tvorcu iba jemnou šablónou, nie 
žalárom. Ale už dosť, poďme sa povenovať filmu...
     Upozorňujem, že som videl premiéru v našom kine, 
takže viem, o čom píšem. Film je ladený ako spomien-
ka spisovateľa Nicka Carrawaya (Tobey Maguire) na 
neobyčajného človeka, s ktorým sa zoznámil počas 
20. rokov 20. storočia v New Yorku. New York vte- 
dy nebol žiadnym „veľkým jablkom“, ale výkladnou 
skriňou dekadencie a zbohatlíckych excesov. Naivný 
Nick sa zamestná na burze a navštívi svoju dávnu 
sesternicu Daisy (Carey Mulligan) a jej cholerického 
manžela-neverníka Toma Buchanana (Joel Edgerton). 
Nick sa dostáva čoraz hlbšie do lesku a špiny newyor-
skej smotánky („Strážil som ich najtajnejšie zločiny... 
cítil som sa byť s nimi vnútri, no zároveň som bol sám 
vonku“), až kým nedostane pozvánku na „večierok“ 
(dosť slabé slovo) k tajomnému Gatsbymu (Leonar-
do DiCaprio). A práve tu sa začína kolotoč otázok: 
kto je ten Gatsby, o ktorom klebetí celé mesto? 
Aká je jeho minulosť? Prečo organizuje veľkolepé 
žúry pre celé mesto? Prečo k sebe pozval práve 
Nicka? A odkiaľ vzal také rozprávkové bohatstvo?    
Veľký Gatsby je explózia farieb, rekvizít a filmo- 
vých efektov v cirkusovom štýle. Videl som ho v 
3D, takže to bola skutočná pastva pre oči (až kým 
vás nezačali bolieť). Režisér Baz Luhrmann nabetón 
nemal obmedzený rozpočet, súdiac podľa Gats-
byho prepychových večierkov (žúry akoby pre celý 
svet bez akýchkoľvek pravidiel), jeho honosného 
domu (alebo skôr zámku?) a v neposlednom rade 
vám učaria nablýskané športiaky. Na kostýmoch sa 
tiež nemohlo šetriť. Herci z toho dôvodu pôsobili 
snobsky elegantne (a postavy herečiek tým dostali 
zvodný rozmer). Aj špinavá newyorská štvrť bola 
uveriteľná, hoci ju stvorili počítačovo. Celý film je 
vlastne prešpikovaný vizuálnymi efektmi desivo 

kvalitnej úrovne. To sa mi ako divákovi vrylo do 
pamäti. Chybu v strihu som nepostrehol, ale v nie- 
ktorých pasážach sa mi nepáčil uhol kamery. Tobey 
Maguire sa úlohy rozprávača zhostil solídne, no 
DiCaprio mu so svojím poňatím Gatsbyho silno konku-
roval (práca s hlasom a výrazom tváre, hoci jeho smrť 
bola prinajmenšom rozpačitá). Autoritatívny Tom 
Buchanan vytváral vo filme skvelé napätie, no pos- 
tava Jordan Bakerovej (Elisabeth Debicki) mi prišla 
využitá iba raz (keď zoznámila Nicka s Gatsbym) a 
po zvyšok filmu sa správala ako kulisa. Podľa mňa by 
filmu neublížilo, ak by v ňom vôbec nevystupovala.
Vykreslená atmosféra „zlatého veku“ na začiatku 20. 
storočia s bohatstvom, chudobou, ilegálnosťou a pro-
hibíciou mi sadla. Nevtiahlo ma to síce do deja, ale na 
vytvorenie dobrého dojmu to postačilo. Určite mi dáte 
za pravdu, že k 20. rokom 20. storočia neoddeliteľne 
patrí swing, charleston a bezstarostnosť. No na môj 
vkus bolo vo Veľkom Gatsbym primálo swingu. Ori- 
ginálnym spôsobom sa využila napr. pieseň Lany del 
Rey, ktorá v twistovom prevedení zapadla do kontex-
tu filmu. Odsudzujem však sekvencie podfarbené mo- 
dernou hudbou (na soundtrackoch k snímke spolupra-
coval aj rapper Jay-Z). Nabudúce nech radšej nechá 
filmovú hudbu na pokoji, aby nekazil, čo nemusí.
     Veľkému Gatsbymu som na jeho životnej párty 
o všetko veril. „Minulosť sa dá zopakovať, starký.“ 
Nádej bolo to, čo Gatsbyho poháňalo. Vlastne aj 
celý príbeh. Bol som veľmi spokojný s tým, čo som 
na plátne uvidel (napriek tomu ma film úplne neo-
pantal). Percentuálne by som ho ohodnotil asi na 
85%. Ale pozor! Toto je iba moje hodnotenie. Ak 
chcete aj vy vedieť, aký Veľký (alebo veľký?) Gats-
by naozaj bol, nezabudnite si ho najprv pozrieť...    

Originálny názov: The Great Gatsby (USA, 2013) 
Dĺžka: 140 minút 
Žáner: dráma/romantický 
Hrajú: L. DiCaprio, T. Maguire, C. Mulligan, J. Edgerton, I. Fisher, J. Clarke, E. Debicki a ďalší

-Miroslav Igaz-
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Huhú, expreš odchádža
,,Nezabudnite mi to doniesť do konca týždňa,“ stih- 
ne učiteľ zakričať predtým, ako sa všetci roztrúsime 
po škole. Takto ukončil svoj štyridsaťpäťminútový 
monológ o novom projekte – Najrýchlejšie dopravné 
prostriedky sveta. Nemám chuť písať o rýchlych 
lietadlách, vlakoch, lodiach alebo autách. No znám-
ky nemám zrovna najslávnejšie, buď sa donútim, 
alebo prepadnem. Vyberiem si asi nejaké Ferrari.
Cestou domov myslím len na škvŕkanie v brušku. Ej, 
ale by som si dala kebab, kde ho najbližšie predáva-
jú? Fúúj! Zacítim zápach tiahnuci sa z polí. Ihneď 
ma nekalé úmysly prejdú. Vtom uvidím traktor. Blik! 
Rozbehnem sa na pole, nohami sa zabáram do blata, 
mám ho aj za ušami. Postavím sa asi dvesto metrov 
pred ten diabolský stroj a začnem mávať. Ujo trak-
torista zastaví a ja podídem bližšie: ,,Čo, šlečna, ne-
bodaj šte žablúdili?“ Usmieva sa, no bez predných 
zubov. ,,Akou najväčšou rýchlosťou ide váš trak-
tor?“ ,,Aši päťdešiat kilometrov ža hodinu. Hneď 
vám poviem, že formulu by šom nevyhral, haha,“ 
bezzubý úsmev ho stále neprechádza. ,,Naozaj to 
nepôjde rýchlejšie?“ poviem s úsmevom a s dobrou 
mienkou o mojej genialite. ,,Nie a na tomto mokrom 
poli je to ešte pomalšie. Našadni a vyškúšaj,“ uškrnie 
sa. Väčšinou sa riadim tým, že kým nevyskúšam, 
nezistím. Toto nie je ten prípad. ,,To určite, ujo. 
Ale ďakujem za ponuku, už musím ísť. Dovi!“
,,Prečo si zablatená? Išla si domov skrat-

kou, že?“ mama ma hneď pri vstupe vypočúva. 
,,Nie, mami, bola som sa porozprávať s trakto-
ristom o traktore, robím taký projekt.“ Vraj si 
mám nabudúce vymyslieť lepšiu výhovorku.
Ďalší deň je veľmi dôležitý. Musím urobiť niekoľko 
vážnych rozhodnutí. ,,Dobrý deň, ujo! Platí tá vaša 
včerajšia ponuka?“ Usmeje sa ako vždy a povie: 
Huhú, našadať, expreš odchádža!“ Uháňame po po-
liach celé poobedie a fotíme sa. Fotky ukážem aj 
mamine, nech mi verí. ,,Ujo, vy ste super traktorista!“ 
zakričím pri odchode a ukážem palec zdvihnutý hore.
Môj projekt sa volá „Najrýchlejšie“ dopravné prostried-
ky sveta. Pridala som aj zopár záberov vysmia- teho uja 
traktoristu. Samozrejme, bež žubov, ako by povedal.
,,Mami, možno si ťa zajtra niekto zavolá na koberček 
do školy.“ Nechápavo pozerá, veď na to príde.
Toto som si myslela, no učitelia sú nevyspytateľní. 
Deň po odovzdaní projektu ma učiteľ pristavil a 
povedal: ,,Skvelá práca! Ešte si použila aj fotky, 
krása. Poslal som ťa za odmenu na roľnícky zraz 
v Zlatých Klasoch. Dozvieš sa tam veľa o strojoch 
na poliach a obilninách.“ Pohladká ma po hlave. 
,,A dozvieš sa aj, že traktory nie sú až také rýchle.“
Celý týždeň som počúvala prednášky o poliach, 
hnojení a nechcenom utláčaní pôdy ťažkými 
strojmi. Už si viac nerobím srandu z projektov.

Vločka za vločkou
Odložme mikiny, kostýmy, saká... Pláže, bikiny... 
Dobre, trošku som to prehnala, až také teplo zas nie 
je. Mám rada zimu, ale iba prvý týždeň. Potom mi 
lezie na nervy, pretože je chladno, vždy mám mokré 
nohy a nenávidím to polhodinové obliekanie! Tiel-
ko, pančuchy, ponožky, tričko, kabát. Potom zistím, 
že som si zabudla obliecť sveter. Vyzlečiem kabát, 
oblečiem sveter, znovu oblečiem kabát, šál, čiapka, 
rukavice, čižmy. Stáva sa, že sa rukavice zaseknú 
do zipsu na čižme, tak ešte desať minút bojujem s 
čižmami. Napriek tomuto všetkému mi zima chýba. 
Chýba mi sánkovačka, po ktorej som vždy vďačná, že 
sú zlomené len sánky a nie ja. Chýba mi guľovačka, 
keď mám sneh úplne všade, prídem mokrá a premrz- 
nutá domov a suším sa ešte dobrú hodinu. Chýba mi 
lyžovačka, hoci o mojich lyžiarskych schopnostiach 
budem radšej ticho. Už pred mojím prvým lyžiarskym 
výcvikom všetci videli môj talent, preto mi odporučili, 
aby som sa dopredu učila chodiť s barlami. Tento rok 

som zimu videla len na vianočnej pohľadnici, ktorá 
vyznela veľmi ironicky, keď som sa pozrela von 
oknom. Celá táto zima, čo sa hrá na jar, ma až tak 
nedojíma, ale keď som si na Štedrý deň čistila čižmy 
od blata, mala som toho dosť. Na Silvestra som chce-
la ísť na túru, ale nemohla som riskovať, že mi slnko 
vytiahne pehy, ktoré sa po lete stratili. Mám taký 
pocit, že naša milá zima to na Slovensku nemohla 
vydržať a zobrala sa do... niekam! Škoda, že so se-
bou nezobrala aj pondelok. Ten by mi veru nechýbal.
Najviac ma ale trápi to, že keď teraz kvitnú 
čerešne, pod čím sa budú ľudia bozkávať v máji.

-Marianna Kšiňanová-

-Ema Kušnierová-
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Priazeň osudu získava priateľa, 
nepriazeň ho spoľahlivo preverí
Sú pri nás takmer stále, s väčšinou sa vídame denne. 
Na facebooku ich máme celé stovky a bez rozmyslu 
pridávame ďalších. Priatelia. To je ten pojem, ktorým 
sa tak často mrhá. Kto je v skutočnosti priateľom? 
Zaslúži si toto označenie každý, s kým sa vo svojom 
okolí stretávame? Nemal by to byť niekto výnimočný?
  Povedala by som, že dobré priateľstvo je dokonalým 
štartom do života. Každý z nás má za sebou iné 
detstvo. Už od mala sme si tvorili vzťahy s ľuďmi 
vôkol nás. Vzťahy, ktoré sa dajú nazvať pravým 
priateľstvom. Priateľstvom, ktoré nás tešilo i nútilo 
hnevať sa, formovalo, až kým sme nedospeli. Neskôr 
nadobudlo vyšší význam. Už nie je o požičiavaní 
hračiek, či stavaní pevností z piesku. Dostávame sa 
do situácií, kedy túžime objavovať nové a spoznávať 
stále viac. Ale neraz tieto cestičky, ktorými sa ube- 
ráme, vedú nesprávnym smerom. Spočiatku sa to tak 
nejaví, ale človek v presvedčení, že koná správne, 
kráča k vlastnému nešťastiu. A toto je situácia, kedy 
potrebujeme priateľa. Človeka, ktorý nás vytiahne z 
blata, do ktorého sme sa na ceste namočili. Niekoho, 
kto nás podrží a bude k dispozícii, keď to budeme 
najviac potrebovať. Život je nevyspytateľný a hádže 
nám kamene pod nohy, keď to najmenej čakáme. A 
tak sa môže ľahko stať, že ten, koho sme pokladali 
za priateľa, nám nepodá ruku, ako to býva ružovo 
opísané v knihách. Nesadne si vedľa nás, aby sme v 
tichu a zúfalosti nesedeli sami. Neodpovie na otáz-
ku, čo ďalej, a nepokúsi sa zdvihnúť nám náladu. 
Práve v týchto chvíľach prichádza zistenie, že oso- 
ba, ktorú sme pokladali za priateľa, je ako tieň, a 
vidíme ho iba vtedy, keď svieti slnko. A tak sa zno- 

vu spýtam. Skutočne je priateľom každý, s kým sa 
tak často vídame? Nemyslím si. Pretože prídu horšie 
situácie, kedy priateľa potrebujeme a on zrazu nie 
je. Kráčame blatom sami a nikto sa dobrovoľne ne-
hlási, že pomôže. Krik je zrazu zbytočný, lebo ne-
prichádza žiadna ozvena. Ale tu je dôležité uvedomiť 
si jednu vec. Že aj učiteľ je počas testu ticho. Jedno 
dievča sa raz dostalo do tejto situácie. Vzalo kľúče 
a zatvorilo ich do skrinky. Všetky svoje problémy, 
úzkosti a tajomstvá. Tvárilo sa vyrovnane, akoby 
žiadne nikdy neexistovali. Je neuveriteľné, ako taká 
pretvárka človeku pomôže. Ale nie je to trvalé. Ta-
jomstvá človeku ponúkajú bezpečie, ale všetko iba 
prekrývajú. Mnoho vecí skryť nemôžeme. Pretože 
oči sú oknom do duše. Niekto si všimol, že dievča 
sa smeje, ale jeho oči sú plné zúfalstva. Nasledovali 
večery plné zábavy, rozhovorov i pochopenia. Dievča 
našlo nového priateľa. Skutočného, ako nebol nikto 
iný predtým. Ukázal mu svoj svet. Ten, kde sa ti pro-
stredníctvom všetkého nového priateľ stáva bratom. 
A dievča zistilo, že dôležité je nevzdávať sa. Potom 
sa už netreba báť, ak príde niečo zlé. Pretože on bude 
ten, kto sa pozrie do našich uplakaných očí a zaspieva 
našu šťastnú pieseň, aj keď my už sme zabudli na jej 
slová. Myslím si, že práve pre tento pocit treba žiť. 
  Žime pre všetky tie noci, ktoré si časom nebudeme 
pamätať, s priateľmi, na ktorých nikdy nezabudneme. 
Je skutočne priazňou osudu takýchto priateľov získať. 
A tá nepriazeň naše priateľstvo raz za čas preverí. Ale 
ono bude svietiť tým viac, čím väčšia bude vôkol tma.

Keď práca oslobodzuje...
Čo budete dnes robiť? Ešte neviete? Tak to máte asi 
trochu viac voľného času ako ľudia, ktorí sa podieľali 
napríklad aj na výrobe vášho smartfónu. Tí presne 
vedia, čo budú robiť najbližších 10, 30, možno 50 ro-
kov. Každý deň.
Foxconn, jeden z najväčších dodávateľov pre elek-
trotechnický priemysel sústreďuje svoju výrobu v 
Číne. Jej zamestnanci pracujú 14 hodín denne, často 
aj 7 dní v týždni. A práve toto z neho robí giganta. 
Pretože pri cene 400 dolárov za iPhone (v Číne) je 
hodinová mzda 2 doláre prijateľná. Ktovie? Možno 
budú Číňania o chvíľu ochotní pracovať za misku 

ryže. Nebudú mať na výber. Už teraz nemajú. Keby 
mali, asi by radšej pestovali tú ryžu. Zamestnávateľ je 
v Číne boh. A taký ako Foxconn asi všemohúci.
„Pracuj dnes ťažko v práci alebo zajtra pri hľadaní 
novej práce.“ Týmto nápisom na stene svojej továrne 
v Čcheng-tu, každodenne pripomína, že keď sa 
im nepáči, nikto ich tu nedrží, ale inde to asi lepšie 
nebude. Pre istotu natiahli aspoň siete okolo tovární, 
aby tých nespokojných nemuseli zoškrabovať z chod-
níkov. Tomu hovorím ochrana zdravia pri práci. To, 
že dýchajú jedovaté výpary a bývajú v garsónkach s 
ďalšími 11 ľuďmi, nie je až také dôležité.
Keď si to tak čítam, hneď sa mi na Slovensku  žije 

-Dominik Holíček-

-Liliana Bujnová-
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ľahšie. Na našom spravodlivom Slovensku. Či?
Väčšinu veľkých zamestnávateľov u nás tvoria 
zahraniční investori. A nielen tí z Číny. Je jedno, 
či sú to komunisti, alebo kapitalisti. Tí prví od nás 
očakávajú to isté, čo je v ich krajine normálne, a tí 
druhí zas vyžadujú, čo by si vo svojej krajine ne-
dovolili. Každý z nich si vie spočítať dve a dve, ale 
najlepšie by bolo, keby zaplatili menej. Ešte menej. 
Za priemerný plat priemerného slovenského ro-
botníka si ostrov asi nekúpite, ale vyžijete z neho. 
Len tak-tak, ale keby nie, tak nemáme 5,5 milióna 
obyvateľov. Nehovorím, že je to luxus živiť z takého 
platu rodinu, ale to ešte nie je porušovanie ľudských 
práv. To začína niekde inde. Neprídeš do práce, lebo 
máš choré dieťa? Nemusíš prísť ani nabudúce. Nepáči 
sa ti, ako s tebou zaobchádzajú? Nedostal si posledné 
dve výplaty? Radšej drž hubu a krok, lebo nemusíš 
dostať ani tú budúcu.
Nebudeme sa hrať na Modré z neba, ale za zmien-
ku stojí pár príkladov. Mojej mame pri čistení stroj 
odsekol palec. Zamestnávateľ jej zavolal záchranku 
až keď podpísala, že si  nebude uplatňovať náhradu 
škody. Jej kolegyne museli nosiť záťaž, ktorá podľa 

zákonníka práce dvojnásobne prevyšovala maximál-
nu povolenú záťaž pre ženy. Keď jednu z nich seklo v 
krížoch tak, že takmer prestala chodiť, zamestnávateľ 
sa ohradil tým, že sa vždy mohla sťažovať. Všetci 
vieme, ako by to skončilo, keby tak urobila. V inom 
nemenovanom závode v našom meste istý čas museli 
ženy, ktoré mali menštruáciu, nosiť pásku na ramene, 
aby im nadriadený povolil častejšiu návševu WC. 
Koľká ohľaduplnosť.
Takýchto absurdností by určite bolo na samostat-
ný článok. Som presvedčený, že máte vo svojom 
okolí minimálne jedného človeka, ktorý sa stretol 
s porušovaním práv na pracovisku. Bezdôvodné 
meškanie miezd, obmedzovanie pitného režimu a 
vyhrážanie ani nespomínam. Viem, v porovnaní s 
čínskymi kolegami je to slabá káva, ale čo nie je, 
môže byť.
Stačí ak nič neurobíme. To sa ľahko hovorí niekomu, 
kto zatiaľ nemusí živiť ďalšie tri hladné krky.  Ale aj 
ja raz budem. A nechcem, aby boli odkázané na zá-
chranné siete natiahnuté pozdĺž továrne.

Sneží.
Tak clivo.
Počuješ?
Prichádza vlak...
Možno budeš v ňom.
Už je to dávno,
čo bývalo na bielo.
Ale neprestal som ťa hľadať.
Dnes sa s tebou rozprávam
už len ja.
Nepočuješ...
Ale vlak aj tak prichádza
a ja mám strach, že je posledný.

-Dominik Holíček-

Tvoje vrásky dávali
týmto múrom niečo
známe.
Zlé veci utekali spod postele.
Aj zo mňa
Chcem byť tým, koho si videla,
keď si mi natierala krajec chleba
novým vetrom a prežitými dňami.
Nikto iný z toho necítil poéziu.
Minulý čas bolí.
Ty tu už nie si.
A ja sa bojím pozrieť pod posteľ

Dominika kopla múza
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F o t o  č í S l a

- fotografia získala 2. miesto 
   v krajskej súťaži

-foto: Barbora Schwarzová-

Aj keď sme rozdielni, hráme sa spolu



     Do nového roka 
     želáme viac múdrosti

-foto: Anna 
Ďurechová-


