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Zdravím,
neuveríte odkiaľ Vám píšem! No predsa zo školy! Čo ste si mysleli, že z do-

volenky? Je prestávka a nudím sa. Práve sa otvorili dvere a vošiel ku nám do 
triedy nejaký týpek v plášti . WTF - Veď december ešte není! Ale Santa bol aj tak 
odjakživa červený!

Možno  budeme zase vypisovať nejaký dotazník! Vzapätí prichádza druhý 
pán, podobný prvému a učiteľka slovenčiny. Z tých dvoch pánov cítim taký div-
ný pach, akoby tu boli už pred 1150 rokmi. Učiteľka nám ich predstavila. “Takže 
žiaci, predstavujem Vám Cyrila a Metoda a prišli k nám dnes na hodinu slovenčiny 
preto, aby vám povedali, ako sa naučiť rozprávať, ale aj písať v hlaholike“.  Bol som 
v šoku... a to asi každý v triede. Ale nielen my sme boli v šoku, ale aj samotný 
Cyril a Metod! Pani profesorka napísala na tabulu ich mená. Cyril sa začudoval 
a povedal profesorke, že v jeho mene má chybu. Veď sa píše Ciril s mäkkým i. 
Profesorka sa pousmiala a vysvetlila, že niekto iný to trošku poupravil a odvte-
dy sa píše tvrdé y. Ja si myslím, že Cyril to myslel dobre s tými mäkkými „íčkami“. 
Diktáty by boli oveľa jednoduchšie. 

Vtom som sa zobudil. Bol to len sen. Ale musím povedať, že som rád, že nám 
priniesli našu slovenčinu a som hrdý na ňu! Viete si predstaviť, že Cyril a Metod by 
neprišli a by sme nepísali a nehovorili takto? Ale možno nejakým iným jazykom? 

Takže nesnívajte, rozlišujte „i - y“ a čítajte sme OK aj tento školský rok!
šéfredaktor Jozef Dančík 
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Účasť povinná! 
Svietil oznam na plagáte. A je to tu! Imatrikulácia… a nikdy inak… 
a nič viac či menej. Jednoducho vcuc„prváčikov“ 
tými a medzi tých, ktorí už trochu 
povyrástli a zostarli.                  

Dostalo sa nám vrelé privítanie, 
aké som nečakal. Ani nás „nebili“ 
varechami, ani nás nazamazali lekvá-
rom, dokonca sme nemuseli piť ocot, 
ani rozbíjať vajíčka so zaviazanými 
očami... nič z toho, z čoho sme mali 
ako prváci strach, sa neudialo.

Napriek tomu na začiatku októbra  
v jedálni vypukol uvítací imatrikulač-
ný večierok – ako sa patrí – a so za-
ujímavým programom. Začalo sa to 

príhovorom k  ,,nám“ prvákom, sláv-
nostným zápisom do kroniky. Jeden 
po druhom sme chodili a predsta-
vovali sme sa svojim spolužiakom a 
kamarátom. 

Moderátorky na nás sypali jednu 
otázku za druhou a potom nasledo-
vali súťaže v rôznych disciplínach, 
ako napríklad: „Hádzanie loptičiek 
do vedra“, „stavanie veže z drevených 
kociek“, „skladanie slov do časového 
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limitu,“ alebo „pantomíma“.  Víťazi sa 
dočkali sladkej odmeny, ktorú pre 
nás pripravilo Občianske združenie 
Bez bariér. 

A keď sme sa už stali súčasťou 
tejto školy, pozreli sme si s ostatnými 
prezentáciu zo života v internáte, aby 
si každý z nás mohol vybrať to svoje 
miesto a naplno rozvinúť svoj talent 
v rôznych krúžkoch. 

Po programe nasledovala diskotéka 
v réžii NO Zdravý vývoj. Všetci sme sa 
poriadne odviazali. Prváci splynuli s da-
vom a zapadli do „študentskej tlupy“. 

Tento večer sa mi veľmi páčil a 
nečakal som také veľké privítanie. 
Chcel by som sa poďakovať za ,,nás““ 
prvákov všetkým, ktorí pripravili pre 
nás tento večierok. Ďakujeme!  

Filip Ficek                   
foto: archív VMV

Imatrikulácia 2013

Zápis 
do kroniky

Veronika 
vo víre tanca

V zápale 
súťaže



Rozhovor

Nakoniec, každý má svoj pohľad na svet 
a každý by si ho mal aj sám hľadať. A je 
to možné aj pomocou kníh. 

Takže nejde len o vedomosti. Ide 
aj o hľadanie odpovedí na otázky, 
ktoré už dlhodobo nevie nájsť...

Áno, knižky by mu mohli pomôcť, 
v rôznych odpovediach na rôzne, aj 
životné otázky. 

Náš internát nám ponúka aj rôzne 
divadelné predstavenia. V čom nám 
môžu pomôcť?

Ako vám môže divadlo pomôcť? 
Veľmi(úsmev). Samy dobre viete, že aj 
divadelné predstavenie vám môže zod-

povedať na večne kladené otázky živo-
ta. Problémy riešia ľudia v každom veku. 
A kultúra, teda aj divadlo, im môžu veľ-
mi pomôcť. A aj reálne pomáhajú. 

Ktorú divadelnú hru máte naj-
radšej?

Na toto Vám neodpoviem. Takú 
divadelnú hru nemám. To záleží od 
nálady človeka. Či si práve rieši nejaké 
problémy, alebo je so všetkým práve 
spokojný. Zhliadnete jedno predstave-
nie a jeden deň sa vám páči, a v iný zase 
nie. Je to vždy o aktuálnom pocite. 

Ako by ste chceli pozvať do 
knižnice tých, ktorí ju až tak často 
nenavštevujú?

Všetkých volám na piškótky-
(smiech). Príďte si otvoriť 13. komna-
tu. A samy do nej nazrite. Čaká vás tu 
pokojná, relaxačná atmosféra. Taktiež 
pozývam do galérie p. vychovávateľa 
Višňovského, ďalej do počítačových 
starožitností, a rada vám urobím aj 
čajík(opäť smiech). 

Nakoniec nám zostáva poďako-
vať za rozhovor a pevne veriť, že sa 
po uverejnení týchto riadkov nájdu 
aj viacerí žiaci, ktorí prídu. Už len 
kvôli pokoju, ktorý táto knižnica 
ponúka. Ďakujeme.

Aj ja ďakujem za návštevu(úsmev).

Od horúceho mikrofónu 
Zuzana Poláková a Jakub Mišík

Foto: archív VMV
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Mohli by ste nám popísať, čo je 
náplňou práce kultúrnej referent-
ky? Aké máte úlohy?

V prvom rade mám na starosti 
knižnicu. A keďže stále len zastupujem 
p. Danku Kontúrovú, týmto by som ju 
chcela pozdraviť, jej knižnicu len strá-
žim. Mám na starosti dve miestnosti. 
Jednu veľkú, v ktorej sedíme, keď si pre-
zeráme knihy a robíme rôzne aktivity 
s vami - žiakmi. Ďalšia je tu vedľa. Volám 
ju 13. komnata, lebo je stále zatvorená. 
Sú v nej všetky knižky, ktoré si môžete 
požičať, teda tie, ktoré si skôr nechodíte 
požičiavať. Potom mám na starosti ešte 
poslednú miestnosť,  teraz v lete v nej 
vznikla malá počítačová miestnosť. 
Taktiež je v nej učiteľská knižnica, ktorú 
taktiež spravujem. Okrem toho z času 
na čas vypomáham vychovávateľom, 
sem-tam pomôžem žiakom, inokedy 
dopĺňam internetovú web-stránku 
našej školy, kde máme celointernátne 
akcie, ale aj akcie týkajúce sa kníh 
a knižnice. Pomáham kde sa dá. 

Ak môžem, vrátim sa k 13. 
komnate, ktorú ste spomínali. 
Hovorili ste, že nám môže veľa 
ponúknuť. Čo také napríklad? 

No je tam veľa kníh, ale... O tom 
netreba hovoriť. Na to sa treba prísť 

dopĺňam internetovú web-stránku 
našej školy, kde máme celointernátne 
akcie, ale aj akcie týkajúce sa kníh 

No je tam veľa kníh, ale... O tom 
netreba hovoriť. Na to sa treba prísť 

Pri piškótkach a čaji …

Tentokrát 
na slovíčko s kultúrnou 

referentkou pani Mgr. Ivonou Jandovou, ktorá 
nás privítala s úsmevom a občerstvením. Takto sme si naplnili 

nielen našu redaktorskú zvedavosť, ale aj bruchá. A čo sme sa dozvedeli? 

pozrieť. Mám zoznamy všetkých kníh, 
ktoré v 13. komnate sú. Sú to knižky 
všakovakého druhu. Cez poéziu po ro-
mantickú literatúru, ale aj dobrodružnú, 
či svetovú literatúru. No trinástu komna-
tu si môžete otvoriť len samy. Knižky sú 
v prvom rade osobná záležitosť. Nieko-
ho sa môžete opýtať, akú má rád farbu. 
Nedostanete rovnakú odpoveď. A teda 
nemôžete povedať že napríklad červe-
ná je najkrajšia. A tak je to aj s knižkami. 

Pr

6 Medzi žiakmi ces-
tou do divadla
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Môj život? 
Takže takto… 

Baby na palube... nie len baby 
boli na palube lode - divadla, teda 
Divadla v podpalubí v pondelok 
23.septembra 2013. Dve skvelé 
herečky Oľga Belešová a Zuzana 
Martinková, ktoré možno nie sú 
chronicky známe, nám na chvíľu 
pomohli „odplaviť “ naše myšlienky. 
Milo strávený čas na „ pieskovisku s 
mamičkami na materskej“ nám uká-

zal svedec-
tvo o tom, 
že aj mater-
ská dovolen-
ka môže byť 
vzrušujúca 
a zaujíma-

vá...V hľa-
disku nám 

nenápadne 
robil spoločnosť 

a spolu s nami sa zasmial herec 
Csongor Kassai, ktorý tam bol „mi-
mopracovne“ a stal sa dodatočným 
zážitkom nášho pekného večera. 
Nedá mi nespomenúť, že i čakanie 
na predstavenie v lodnej kaviarnič-
ke bolo veľmi, veľmi príjemné ( však 
BABY?) a chlapi.

Mgr. Ivona Jandová
Foto: archív VMV

vá...V hľa-
disku nám 

nenápadne 
robil spoločnosť 

Do zdivadelnenia, priatelia !!!

Sme OK

Zamávam a idem ďalej...

Tá vaňa je akási veľká

Imatrikulácia 2012

Zo začiatku som bola také malé slniečko, 
nič ma netrápilo, všetko mi išlo...  Bola som 
tiché dieťa – aspoň podľa vyjadrenia rodičov 
– vraj o mne ani nikto nevedel. Stačilo pár au-
tičok a bolo ticho... až kym nebolo treba jesť. 
Kŕmili ma tabletkami, aby som neumrela od 
hladu. A pritom stačilo iba vymeniť mäso za 
zmrzlinu. Do školy som išla o rok neskôr, lebo 
som bola skoro menšia ako taška. Ale napo-
kon to prišlo. Abeceda zjedla deda, jeden dva 
tri štyri päť, skáčem, spievam v triede ostopäť.  
Ako prváčka som dostala aj prvú poznámku : 
„Vaša dcéra sa vyzliekala na hodine.“ Dnes to 
už nerobím! 

Postupne časom a vekom sa všetko zme-
nilo, pribudli povinnosti a prišlo mi do života 
pár úžasných  ľudí, ktorých by som za nič na 
svete nevymenila. Som rada, že to je tak, ako 
to je a že mám ľudí, ktorých mám fakt najrad-
šej.  Nikdy som si nemyslela, že ich nájdem 
a teraz viem, že keby som stratila ich, stratím 
polovičku seba. 

Inak môj život je celkom fajn, nič ma netrá-
pi, občas škola, rodičia, ale to sú len maličkos-
ti a v podstate som rada, že je všetko tak, ako 
je, super kamoši, super vzťah, milujúci rodičia, 
škola, ktorá ma baví. Dúfam, že to bude takto 
ďalej pokračovať. 

Zuzana Poláková
Foto: archív VMV a súkromný archív

Chvíľa zamyslenia



10 1111

Tvorba plagátu
 Ani v tejto kategórií sme sa nene-

chali zahanbiť. Ani náhodou. Nič sme 
teda nenechali na náhodu a každý 
odviedol svoje maximum. Výsled-
kom bolo obsadenie všetkých troch 
popredných miest. Ako je to možné? 
Spýtali sme sa najvyššie umiestne-
ného z tria, víťaza Jozefa  Dančíka 
(pozn.redakcie: mimochodom nášho 
šéfredaktora):

1111

Snažili sme sa. A keď môžem pove-
dať za seba, som veľký detailista. Dal 
som do toho maximum. Prvé miesto 
ma však aj tak šokovalo. Konkurencia 
bola totiž veľká. (Jozef  Dančík)

V mene redakcie úprimne všet kým 
gratulujem - a to nielen víťazom, ale 
všetkým, ktorí sa odhodlali takto akčne 
prežiť jeden z novembrových víkendov.

Jakub Mišík
Foto: archív SOŠ

Abilympiáda 2013

Útok redaktorov Útok redaktorov Útok redaktorov 
alebo ako sme zahviezdili

Editácia textu
V tejto kategórií nás reprezento-

valo kvarteto študentov. Celé doo-
bedie sa potili nad zadaniami, ktoré 
dostali. A stálo to za to. Polovica 
z nich dosiahla pódiové umiestne-
nie. Ako tretia sa umiestnila Mária 
Čierna, ktorá len málo, ale predsa 
stratila na druhú Zuzanu Polákovú. 
Takéto umiestnenie v prvej trojke 
sme možno ani nečakali, ale o to viac 
nás to potešilo. 

A aké boli pocity najúspešnejšej 
v tejto kategórií?

Pred súťažou som mala veľkú tré-
mu a bála som sa, že budem možno 
aj posledná. Hneď ráno nám rozdali 
tri papiere. Na jednom bolo napísané, 
čo sme mali opísať na presnosť, na 
tom druhom bolo zadané, že máme 
vytvoriť štrukturovaný životopis. Na 
poslednom papieri bol postup ako 
na to. Atmosféra bola super, aj na-
priek tréme. Druhé miesto je úžasný 
pocit a ja ďakujem za to, že som tam 
mohla byť. (Zuzka Poláková)

…A prišiel ďalší víkend bez nudy. Aktívny akurát viac než dosť. Žiadna posteľ, 
telka, PC – ani Facebook – ale čakalo nás čosi iné. Dostali sme možnosť uká-
zať, čo v nás drieme.Počas víkendu(11. – 13. októbra) sme sa zúčastnili už 11. 
ročníka celoslovenskej abilympiády. Súťažili sme    v dvoch disciplínach: edi-
tácia textu a tvorba plagátu. A  paráda - v oboch sme dokázali byť úspešní. 

Útok redaktorov Útok redaktorov 

Pred súťažou

Víťazný plagát Jožka Dančíka



Sme OK

12

Moje pocity po príchode z Anglicka 
sú zmiešané. Sú aj negatívne, ale aj 
pozitívne. Tie pozitívne samozrejme 
prevládajú, no nedá sa povedať, že tam 
bolo perfektne.

Očakávania boli jednoduché. Vidieť 
kus sveta, iných ľudí, kultúru, zvyky. 
Ako prvá ma dostala doprava. Už keď 
sme pristáli v meste Newcastle, som 
vedel, že som veľmi ďaleko od domova. 
Letisko nebolo tak obrovské, ako som si 
predstavoval, ale nebolo ani malé. Vidieť 
to všetko z vrchu je úžasný pocit. Niečo, 
čo si človek „nevygoogli“, niečo čo sa len 
tak nenájde na internete. Ten pohľad 
na more ako naráža do tej obrovskej 
masy zeme je neopísateľný. Späť k tej 
doprave. Všetci vedia, že v Anglicku sa 
jazdí po ľavej strane vozovky. Nemôžem 
povedať, že som to nevedel, ale keď 
som to videl na vlastné oči, prekvapilo 
ma to a bol to veľmi zaujímavý pohľad. 
Ubytovaní sme boli v klasickom hoteli, 
nič extra a nič za čo by sa človek musel 
hanbiť. Za ten čas čo sme tam boli, sme 
navštívili školu Thomasa Bewick-a, čo 

„Jump into our healthy world“

je škola pre deti s autizmom. Z každej 
krajiny ľudia priniesli niečo, čo je typické 
pre tú určitú krajinu. Boli to hlavne slad-
kosti a slané veci na jedenie. Pobyt bol 
veľmi náročný, pretože sme boli neustá-
le na nohách, ale aj tak stál zato. Skúsili 
sme typické anglické jedlá ako anglické 
raňajky, „� sh & chips“ - čo je vyprážaná 
ryba s hranolkami a podobné jedlá ty-
pické pre angličanov.

Moje očakávania sa z väčšej časti spl-
nili, pretože som videl úplne nový svet, 
prvýkrát som letel lietadlom, čo bolo 
úplne úžasné a prvýkrát som bol tak 
ďaleko od domova. Počul som konečne 
aj inú angličtinu, ako je tá v škole a bol 
som prvýkrát pri mori. Bolo to celé úžas-
né. Na otázku ako vyzerajú Angličania, 
by som povedal asi len toľko, že sú to lu-
dia ako všetci ostatní. Možno len lepšie 
oblečení, upravení a sú priateľskí. A na 
otázku či sú bohatí, a čo je to bohatstvo, 
je ťažké odpovedať. Určite žijú medzi 
nimi ľudia, ktorí sa kúpu v peniazoch; 
určite je tam určitý stred a ľudia, ktorí 
žijú zo dňa na deň. Pre každého je bo-
hatstvo niečo iné. Pre niekoho to môžu 
byť práve peniaze a majetok ktorí vlast-
ní. Peniaze sú v živote veľmi dôležité a 
kto hovorí, že nie, klame sám seba. 

A čo je bohatstvo pre mňa? Cítim sa 
byť bohatý, pretože mám okolo seba 
kopu skvelých ľudí, priateľov a svoju 
rodinu. Ľudí, ktorých by som nevymenil 
za nič a ktorých si cením, už len preto, 
že sú. Dominik Janúch

Foto: archív VMV

Moje očakávania sa 
splnili. Hodnotím to 
aj z toho pohľadu, že 
už sme boli hosťujúcou krajinou. 
Viem, že takéto stretnutia nie je 
ľahké zorganizovať. Pred tým som 
si však ani veľmi nepredstavovala, 
ako Angličania vyzerajú. Priznávam, 
mýlila som si ich so škótmi. Počas 
pobytu v Anglicku som prišla na 
to, že sú veľmi otužilí vzhľadom na 
stále meniace sa počasie. Mohla 
som zažiť ich nočný život a poviem 
vám, bola som z neho prekvapená. 
Je to pre mňa veľmi poučné. 
Zároveň to hodnotím ako jedno 
veľké dobrodružstvo, ktoré stálo za 
to! Páčili sa mi výlety ako Centrum 
mesta New Castle, Alnwick garden 
a Tynemounth. Podarilo sa mi 
prekonať komunikačnú bariéru. 
Teším sa z toho,že som videla veľa 
odlišností. 

„� sh & chips“

Niekoľko októbrových dní patrilo akcii známej pod názvom “Projekt Come-
nius”. Tentokrát sa “comeniáci” rozbehli do sveta- niektorí po ceste, iní vzduchom 
a niektorí aj možno po vode. Spájal ich jeden cieľ - prežiť spolu pár chvíľ na ang-
lickej pôde. Prinášame 
Vám retropohľad  dvoch 
priamych aktérov.

Pýtala som sa samej seba: „Čo 
je to bohatstvo?“ Samozrejme, je 
veľa spôsobov ako si to vysvetliť, 
ale jedným z nich je aj nájsť v živote 
to,čo vás napĺňa a robí šťastným. 
Vtedy nájdete to pravé bohatstvo. 
Keď sme sa prechádzali v Thomas 
Bewick School videla som na 
učiteľoch, asistentoch, že to, čo robia, 
ich napĺňa a úplne 
všetko dávajú svojim 
žiakom. Žiaci to vedia 
veľmi pekne dávať 
späť.

Mária Mieresová
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aj iné časti tela, ako napríklad zuby, 
jazyk, prsty...

Vy, ktorí ste nezačali, snažte sa ne-
podľahnúť tomuto zlozvyku a keď už 
ste podľahli snažte sa to minimalizovať 
na minimum. V druhom rade sa snažte 
rešpektovať želanie nefajčiara!

Majte na pamäti: fajčenie škodí 
zdraviu!!!    

Redakčne spracovala 
Mirka Jánošíková

A čo môžeme nájsť na nete o závis-
lostiach všeobecne, teda aj o závislosti 
na nikotíne? Neodolali sme v redakcii a 
zasurfovali s „ujom Google“.

Závislosť je v medicíne podľa de� -
nície Svetovej zdravotníckej organizá-
cie choroba (teda nie len prejav sla-
bého charakteru či vôle), a to choroba 
de� novaná takto: duševný, prípadne 
aj telesný stav, ktorý je charakterizo-
vaný prítomnosťou naliehavej túž-
by alebo nepremožiteľnej potre-
by opakovane a periodicky privádzať 
do svojho tela príslušnú látku.

Príčiny vzniku závislostí sú: 
Chemické pôsobenie drogy: 

Užitie určitého minimálneho 
množstva drogy vedie k závislosti. 
Drogy viac či menej ovplyvňujú 
činnosť celého organizmu .

„Samoliečba:“ Ľudia, ktorí tr-
pia fyzickými alebo psychickými 

ťažkosťami  v dôsledku choroby, 
zlej životosprávy alebo nezdravého 
prostredia, siahajú po alkohole a 
iných drogách ako po prostriedku, 
ktorý im na krátky čas prinesie úľavu, 
hlavne mladí ľudia sú náchylnejší ne-
odolať ponúknutej ilegálnej droge.

Podľahnutie okoliu: Ak je droga 
súčasťou subkultúry (napr. marihua-
na alebo heroín) alebo dominantnej 
kultúry (napr. alkohol, cigarety, niko-
tín), k vzniku závislosti môže viesť 
snaha „zapadnúť“ do skupiny.

Prejavy závislosti:
• silná túžba a rastúca chuť po pred-

mete závislosti
• znížené sebaovládanie (súvisí 

počiatkom, ukončením alebo 
množstvom užívania predmetu 
závislosti)

• zvyšovanie tolerancie voči pred-
metu závislosti a následné zvyšo-
vanie dávok

• možné abstinenčné príznaky po 
vysadení (psychické: podráždenosť, 
depresívnosť, agresivita, ale môžu sa 
vyskytnúť i silné telesné príznaky)

• pokračovanie v užívaní škodlivej látky 
či v nebezpečnom správaní i napriek 
jasným dôkazom o škodlivosti

• zanedbávanie školských povinnos-
tí, rodiny, priateľov, koníčkov…

www.wikipwdia.org
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Ciga vs. čistý vzduch 2.

Čo fajčenie je a čo vyvoláva závis-
losť na cigaretách? Za závislosť ako 
takú vďačíme látke, ktorú poznáme 
pod názvom nikotín, ktorý sa na-
chádza v tabakovej rastline. Nikotín 
môžeme nájsť v žuvačkách. Samotné 
fajčenie je dlhší proces, ale pre nás 
je dôležité, že nikotín sa rozlieva do 
celého tela. V dyme sú škodlivé látky, 
ktoré svojím zložením pripomínajú 
výfuky z áut. Dostávajú sa do vzdu-
chu. Tým pasívne fajčí aj nefajčiar.

Týmto som sa dotkla viacerých 
otázok, ale vlastne, čo vedie 
nefajčiara k tomu, aby sa stal 
fajčiarom? Pri tejto otázke môžeme 
iba polemizovať. Vedie ich k tomu 
to, aby zapadli do kolektívu? Majú 
niekoho doma kto fajčí? Alebo 
začínajú holdovať tomuto zlozvyku 
kvôli stresovej situácií? 

Môžeme  len hádať... mnohí sa 
vyjadrujú, že fajčia, aby zapadli do 

kolektívu. Fajčiarov vôbec netrápi 
názor tých, čo ich majú na starosti, 
ani názor kamarátov, že si ničia zdra-
vie a už vôbec nie fakt, že si skracujú 
život.

Nepriamo som sa spýtala pár 
cigaretových maniakov , že čo ich 
k tomu viedlo a odpovedali mi 
presne tak isto, ako to tu bolo spo-
menuté, ale dve najčastejšie odpo-
vede boli: stres a kolektív. 

Priznám sa, aj mne už núkali ci-
garety, ale bez váhania som poveda-
la „Nie!!!, nechcem si kaziť zdravie“ 

Doteraz sa nenašiel žiadny 
spôsob, ako minimalizovať počet 
fajčiarov ani u nás, ani na celom Slo-
venku, ba ani vo svete. 

Môj návrh by vyzeral tak, že na 
dostupných miestach by sa dali 
obrázky orgánov zdravého človeka 
a človeka, ktorý je kamarát so zošú-
ľanou vecičkou. A nielen pľúca, ale 

Fajčenie je jedným z problémov v súčasnosti. Tejto „zá-
ľube“ podlieha čoraz nižšia veková kategória mladých 
ľudí. Pri tomto fakte si môžeme dať niekoľko otázok: 
„Prečo začínajú fajčiť mladí ľudia? Ako na to reagovalo 
ich okolie? Čo vlastne fajčenie spôsobuje fajčiarom, ale 
aj nefajčiarom?...“ Na pár z týchto otázok Vám skúsim 

odpovedať očami nefajčiara.

Tichá droga
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Dva mesiace po…
Skončil október a čo hovoria naši prváci o svojich pocitoch?

Je tu výborne, skvelá atmosféra 
v škole. Mám tu super kamarátov. 

Filip Ficek (1. TAP)

Dobre sa tu 
cítím. 

Ján Chupáč 
(1. TAP)

Cítim sa dobre, 
už som si 
zvykol.Lubomír 
Hraško  (I.TAP)

Celkom fajn, našla som 
tu naj kamošky a je to tu 
v pohodičke.

Sára Kulichová (I.KO)

Dobre tu je! Prijemne. Škola, 
aj učitelia, aj všetci, čo sú tu: 
kamaráti, kolektív, majstri - dá 
sa s nimi dobre vychádzať!

Matej Skurka (1. E) 

Je tu strašne, 
jak na každej 
škole.
Katka Šimunová

(I.KO)

Je tu dobre. Sranda a zábava 
a aspoň tu mám aj nových 
kamarátov.

Viliam Verner (1. MPS)

Celkom dobre tu je.
Karin Vajzerová ( I.KO)

V pohode, docela, 
ale mohlo by to byť 
aj lepšie.

Henrich Tóth (1. E)

Vážim si, že som tu kde som, 
lebo najprv musíš stratiť, aby si 
zistil, že si mal. Víťazom v tomto 
živote je ten, kto vyhral nad 
strachom, svojou lenivosťou a 
jeho nedostatkom dôvery. 

Nikolas Šípoš (1.MPS) 

Cítim sa tu ako 
v kolektíve.

Erika Sámelová 
(I.TAP)

Je tu výborne.
Dávid Motýľ 

(I.E)

Redakčne spracovali Jozef Dan-

čík a Sára Kulichová
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  V jeden slnečný deň,sme sa vracali 
s kamarátom z výletu. Cestovali sme 
totálne napchatým autobusom. Vtom 
sa stala nečakaná vec. Šofér šľapol na 
brzdu. Autobus mi nedal prednosť 
- mal som už-už vystupovať... No on 
si zrazu pribrzdil a ja som letel. Bum! 
Trésk! Tresol som do dverí a tie sa celé 
prehli.Ostali pootvorené. So šťastím 
som „prežil“ bez zlomenín a odrenín. 

Nakreslil Ľubomír 
Hraško

Nakreslil Ludwig Filip 

Žijem v malej dedinke medzi 
krásnymi horami. Nádherná príroda, 
svieži vzduch a ticho dokážu upo-
kojiť ľudskú dušu zničenú stresom 
a zhonom. Každá minca ma však dve 
strany. Druhou stranou tejto mince 
je vzdialenosť mojej dedinky od 
okresného mesta,  v ktorom chodím 
do školy. A keďže nie som záškolák, 
a nevlastním helikoptéru, nezostáva 
mi nič iné, iba každý deň dochádzať 
do školy autobusom. Ten, kto už mal 
tú česť odviezť sa našimi autobusmi, 
vie o čom hovorím. 

Zavčas ráno sa postavím na 
zastávku a spolu s ostatnými ešte 
neprebudenými čakám na svoj au-
tobus. Ak sa mi podarí nájsť voľné 
miesto, s úľavou si sadnem a pokú-
šam sa dosnívať sen, ktorý mi pretr-
hol môj budík. Naša jazda je prerušo-
vaná krátkymi prestávkami, pretože 

správny linkový  autobus musí pred-
sa zastaviť pri každom strome. Každé 
ráno sa nájde aspoň jeden cestujúci, 
ktorý sa ešte nezmieril s tým, že ceny 
lístkov išli opäť hore a dá to všetkým 
ostatným nahlas pocítiť. Po trištrvte 
hodinovej ceste sa na stanici objaví 
zvonku zhrdzavený a zvnútra pre-
plnený autobus (ako každý druhý). 
Vytrasený vystupujem. 

Cesta domov nie je o nič lep-
šia. Aj keď je už svetlo a teplo. 
Nastupujem do autobusu unavený 
po celodennom vyučovaní. Teším sa 
už na príchod domov. Zodpovední 
pracovnici by sa mohli zamyslieť, akú 
kvalitu cestovania nám ponúkajú za 
stále sa zvyšujúce ceny cestovných 
lístkov. I každonné cestovanie do 
práce, či do školy, sa dokáže preme-
niť na hotové utrpenie.                  

Nikolas Šípoš

Ranné cestovanie býva pre 
študentov poriadne náročné. 
Na zastávke si niekedy vystoja 
aj hodinu. Dôvodom ich čakania 
je, že do preplnených autobusov sa 
jednoducho nedostanú. Na náročné 
cestovanie sa stažuje mnoho študentov. Keď 
chcú prísť do školy načas, musia z domu o čosi skôr. 
Podľa databázy je počet prepravovaných osôb na trase v čase prepravnej špičky 
medzi siedmou a ôsmou hodinou v norme. Kapacita autobusu je maximálne 90 osôb. 
Zodpovednosť za cestujúcich nesie vodič. Šofér musí vedieť, koľko ich má vo vozidle 
s obmedzenou kapacitou a teda koľko cestujúcich ešte môže vziať. Je teda na vodičovi, 
ktorý si určí sám počty ľudí v autobuse. Presný údaj mu ukazuje špeciálny prístroj...

P
replnený autobus
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Keď mi autobus nedal prednosť
a s pocitom dobrého skutku, že som 
cestujúcim vyrobil klímnu, som sa 
vrátil na intrák.

Fifo alias Filip Ficek    

Radi privítame v redakcii aj Vaše 
zážitky a skúsenosti, získané 
z cestovania po Slovensku cestou 
– necestou zo školy a do školy.



zákusky a mnohé ďalšie sladkosti… 
Z časti nám vedia osladiť náš život, ale 
dôležitejšia informácia je, že ohrozujú 
naše zdravie a kvôli nim neustále 
priberáme na váhe. No nájdu sa aj 
takí, ktorí aj napriek častej konzumá-
cii sladkostí nepriberú ani deko. Ako 
napríklad ja. To, že všetkým sladké tak 
chutí, ešte neznamená, že to je aj zdra-
vé! Sladkosti si človek proste kúpi a bez 
fyzickej námahy sa nimi môže napchať. 
Chuť je úžasná, tak prečo by prestával s 
jedením  práve v najlepšom? Ani Katky 
dnes neodolali a pripravili pre pár ľudí 
chutnú nepečenú tortu s ovocím.

Potrebovali sme:  

20

Čokoláda, cukríky, keksy, tortičky, 

Dnes pečieme 
s Katkou a Katkou…

Postup:

Šlahačku, mascarpone, vanilkový 
cukor a rozpustenú bielu čokoládu 
zmiešame na hladký krém…

Na dno okrúhlej formy poukla-
dáme piškótky. Na ne dáme banány 
a potom krém. Opäť navrstvíme piš-
kóty a na vrch dáme hrozno a znovu 
krém. Na krém dáme opäť a znovu 
piškótky a potom jahôdky a pokryje-
me krémom. Hotovú tortičku dáme na 
24 hodín do chladničky, aby stuhla.

Na druhý deň posypeme strúha-
nou čokoládou a podávame…

Redaktorky v kuchyni
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Tému pečenia 
redakčne spracovali

Katka Tóthova 
a Katka Čermáková

Foto: Mirka Janúchová
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A je dopečené. Na záver Vám prinášame pár komentov od našich papkáčov, 
ktorí koštovali:

Vianoce, Vianoce prichádzajú... už od septembra v obchodoch. Občas sa zamys-
lím, prečo sú v regáloch vedľa seba náhrobné sviečky s vianočnými ozdobami. 
Sviečky symbolizujú koniec a Vianoce zrodenie. Predsa len je  medzi nimi súvis. 

P.vych. Iveta Barátová: Mal 
dobrý tvar a dobre sa rezal. 
Napriek tomu, že je jeseň, 
som mala pocit, že je leto.

P.vych. Iveta Barátová: Mal 

OKejko gazduje

No, n
e

kú
p

 t
o

!

Pravda je však niekde úplne inde. 
Kto skôr príde, ten skôr melie... ak si 
kúpim ozdoby dnes, darmo mi ich 
o mesiac ponúkne iný obchod, ktorý 
zaspal. Už ich mám – predbehol som 
ostatných a na Vianoce sa poobze-
rám po vhodnej fašiangovej maske. 

Akosi prirýchlo beží ten rok, nie-
kedy mám pocit, že keď sedím, už 
v myšlienkach chodím; a keď už ko-
nečne kráčam, sedím. V tom chvate 
si ani nevšimnem, ako sa mi míňajú 
úspory. Každú chvíľu sa oplatí niečo 
kúpiť... niečo lacné... niečo výhodné... 

niečo zlacnené... či niečo moderné... 
NO, NEKÚP TO! Bilboardy, letáky, 
telka, rádio, internet – ako odolať? 
Poviem si: „Nemám prachy, nekupu-
jem, žiadny problém!“ 

Ale aj to už dnes rieši reklama. 
Dnes kúp, hneď maj, načo čakať? 
Splácaj až o mesiace! Ajáj – veď to 
by šlo! To je zadlho! Dovtedy prachy 
našetrím – budú Vianoce, rodina čosi 
prihodí... času ešte dosť. Ale ten iPad 
môžem mať už zajtra v škole!

Bŕŕŕ... zabrzdi človeče a rozmýšľaj. 

P. vych. Marián Trusa: 
Chutil mi, bol výborný!

P. vych. Jozefína Bobocká: 
Bol dobrý, len by som vy-
menila hrozno s jahodali. 
Jahody dole a hrozno na 
ozdobu.

P. vych. Viera Mrocková: 
Mascarpone v kombinácii 
s ovocím pôsobilo sviežo a 
mňam -kovo. Len tak ďalej!

P. zást. Petra Višňovská: 
Koláčik mi veľmi chutil, bol 
osviežujúci a veľmi lahod-
ný. Keby bol menej sladký. 
Chutilo mi ovocie a biela 
čokoláda v ňom. Zjedla 
som ho, ani neviem ako. 

Jozef Dančík: Chuti mi, 
bol dobrý. Len hrozno by 
som tam nedal.

P. kult. ref. Ivona Jandová: 
Jáj, och, ach...ešte teraz 
mi tečú sliny. Aj krásny 
bol. Zo stupnice do 10, 
dávam 10*.

P. vych. Marián Višňovský: 
Koláčil bol výborný. 
Chute super. Dopĺňali sa 
všetky navzájom. Bola to 
aj pastva pre oči a čuch. 
Mňam - ďakujem, pochu-
til som si, veľmi.

Mária Mieresová: Mňam... 
ešte by som si dala. Bol 
dobrý.

Redaktorky v kuchyni
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Ale nevyriešil by sa tvoj problém s pe-
niazmi, keby si ich mal viac, 
kamarát? To ťažko! 
Ak by si mal auto, 
ktoré by malo 
pokazené ria-
denie, alebo 
by si šoféroval 
so zavretými 
očami, dostal 
by si sa do cieľa 
bezpečnejšie, keby 
si viac natankoval? 
Podobne ak sa nenaučíš mať 
svoje výdavky pod kontrolou, viac 
peňazí tvoju situáciu nezlepší. Možno 
si povieš, že svoje výdavky máš pod 
kontrolou. 

Super formou zábavy mojich 
kamošiek je nakupovanie, hovoria 
baby v škole. Keď sa s nimi niekam 
vyberieme, je akoby nepísaným pra-
vidlom, že ak sa chceš zabaviť, musíš 
míňať peniaze. A kamoši? – Kino, 
bufet, kofola... Chcem medzi priate-
ľov zapadnúť.

Je to prirodzené. Ale polož si otáz-
ku: ‚Míňam s priateľmi peniaze preto, 
lebo si to naozaj môžem dovoliť, alebo 
len preto, lebo mám pocit, že sa to odo 
mňa očakáva?‘ Veľa ľudí utráca penia-
ze preto, aby získali uznanie svojich 
priateľov a známych. Snažia sa urobiť 
na druhých dojem skôr tým, čo majú, 

než tým, kým sú. Takou snahou si však 
môžeš spôsobiť vážne � -

nančné ťažkosti, zvlášť 
ak máš kreditnú 

kartu alebo ak 
máš založe-
ný účet, na 
ktorom je 
povolené 

prečerpanie. 
Ako tomu mô-

žeš zabrániť?

Maj svoje výdavky pod kontrolou

Polož si otázku: ‚Koľko som minul 
za minulý mesiac? A za čo všetko?‘ 
Nevieš? Ponúkam ti zopár rád, ako 
môžeš získať kontrolu nad svojimi vý-
davkami, skôr než zvyk míňať peniaze 
získa kontrolu nad tebou. 

1. Veď si záznamy. Aspoň jeden me-
siac si zapisuj, koľko peňazí si dostal 
i to, kedy si ich dostal. Zapíš si každú 
vec, ktorú si kúpiš, a koľko stála. Na 
konci mesiaca spočítaj, koľko peňazí si 
dostal a koľko minul.

2. Urob si rozpočet.  Do prvého 
stĺpca si zapíš príjmy, ktoré v danom 
mesiaci očakávaš. Do druhého zapíš, 
na čo plánuješ peniaze použiť. Do 
tretieho stĺpca si v priebehu mesiaca 
zapisuj, koľko peňazí si minul na plá-
novanú vec a tiež všetky neplánované 
výdavky.

3. Zmeň svoje zvyky. Ak si si zvykol 
na niektoré veci míňať viac, ako máš 
naplánované, a narastá ti dlh, zmeň 
svoje zvyky. Splácaj dlhy. Udržuj svoje 
výdavky pod kontrolou.

To čo mi radíš, nie je také jedno-
duché. To mám rozmýšľať vždy, keď 
ťahám eurá z peňaženky? Mám prob-
lém odložiť bločky kvôli reklamáciám 
a nie ešte písať kedy, načo a koľko 
so minul. Ako študent Bezstarostný 
som si zvykol držať sa hesla: Mám 
- míňam, nemám - požičiam, alebo 
doma pýtam! teraz však vidím, že to 
nebolo celkom OK. Skúsim to inak, aj 
keď si nerád nechám radiť - tentokrát 
urobím výnimku.

Aby ťa pôžičky a reklamy  nepreval-
covali, kamarát, otestuj sám seba, ako 
skutočne na tom si.
Ako často máš pocit, že nemáš dosť pe-
ňazí? (Bohatých študentov je fakt málo)

ê nikdy ê niekedy ê často

Ako často si kúpiš niečo, na čo si musíš poži-
čať? (Keď ja to tak veľmi chcem a hneď!)

ê nikdy ê niekedy ê často

Ako často si kúpiš niečo, čo nepotrebuješ, 
len preto, že je to v akcii? (No, nekúp to!)

ê nikdy ê niekedy ê často

Ako často ideš s kamošmi na žúrku, hoci na 
to nemáš? (Kto by nešiel keď ho volajú?)

ê nikdy ê niekedy ê často

Tak teda, Vianoce klopú na dvere. 
Nápor na čas a peňaženku je tu, blíz-
ko. Ustojí to ten, kto zvažuje, míňa keď 
treba;  požičia si, keď je to nutné a šetrí 
tak, aby nebol žgrľoš a obdaroval tých, 
ktorých miluje a ktorým chce prejaviť 
svoju vďačnosť. 

ekonomicky mysliaci študent OKejko
Ilustrácie: Marián Višňovský

kamarát? To ťažko! 
Ak by si mal auto, 

by si šoféroval 

by si sa do cieľa 
bezpečnejšie, keby 

nančné ťažkosti, zvlášť 
ak máš kreditnú 

kartu alebo ak 
máš založe-
ný účet, na 
ktorom je 
povolené 

prečerpanie. 
Ako tomu mô-

žeš zabrániť?

OKejko gazduje OKejko gazduje
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Život rozhodol... ideme študovať 
do Bratislavy. Čo na tom, že len 
základnú školu? Veď niekde 
treba začať.  Písal sa rok 1998. A 
tak sme sa spolu ocitli na škole. 
Potom prišiel koniec základnej 
a mali sme sa rozlúčiť. No ešte 
to! Spolu sme sa presunuli na 

strednú a úspešne to ťaháme ďalej. A povieme Vám, stáli za to tie časy študent-
skéZažili sme toho dosť. .. a to ešte nie sme na konci.  

Každý z nás si pod slovkom 
priateľ predstaví niekoho iného, ale ve-
ľakrát sa stáva, že dobrého kamaráta 
považujeme za priateľa. Veľa citátov 
je o priateľstve, aj tento je pravdivý: „V 
núdzi spoznáš priateľa“. Veľakrát o nich 
nevieme, až kým sa nedostaneme do 
situácie, kedy máme pocit, že všetci 
okolo nás už dávno odišli, ale jeden tu 
vždy ostane - náš skutočný priateľ. Ten-
to človek nielenže ostane s nami v naj-
horších chvíľach, ale vie o nás vždy, 
všetko a hlavne ako prvý. Keď je nám 

vzápätí šírila po okolí.  Po tomto „letiacom výkone“ sme Kuba umyli, 
aby sa čistý pobral domov. Aj tento úsmevný príbeh zase raz posilnil 
naše kamarátstvo.  

Fero Hrnko

Kamaráti v meste
najhoršie, môžeme sa 
o našich problémoch 
podeliť a problém sa 
nám zmenší o dob-
rú polovicu. Takýto 
priateľ je s nami vždy 
a všade a teda okrem 
problémov s ním zažívame často aj 
komické situácie a tie sa nám vrývajú 
hlboko do pamäti. Jedno je však isté, 
že keď sa slovne pochytíme, za krátky 
čas sme tam, kde sme boli predtým.

Mirka Jánošíková
 

Jakubova priekopa
Jeden pekný slnečný deň -  bolo fakt teplo – škoda len tak posedávať. 

Napadlo mi zavolať kamarátovi Kubovi, aby prišiel ku mne na návštevu. 
V telefóne Jakub sľúbil, že určite príde. Netrvalo dlho a pri našej bráne 
zastavilo zelené auto. ,,Ferino! Jakub prišiel!“, zakričala mama. Od ra-
dosti som vybehol von. Bol to naozaj môj kamarát Kubo. Privítal som 
ho a pozval na studený džús. Po krátkom rozhovore sme zobrali loptu 
a pobrali sme sa na futbalové ihrisko  hrať futbal. Po návrate z ihriska 
sme sa smädní vrhli na malinovku.  Osviežený týmto nápojom sa pomaly 
Kubo poberal domov. A v tom to prišlo... Ako Jakub vychádzal cez bránu 
a obchádzal auto, zrazu sa mu noha šmykla a Kubo celý ako bol – dlhý 
a široký - spadol do priekopy s hnojom. Nesmrdel málo. Vôňa hnoja sa 

Jedného dňa zazvonil telefón. Bol to otec kamoša Ferda. V tej dobe prerábali 
dom a keďže je švagor vyučený murár, obrátil sa práve naňho. Vedel som, že Fero 
bude tiež doma. Ako so m sa len tešil! Celý deň sme sa bavili. Bola fakt sranda. 
Futbal, hudba, naháňanie sa so psom, večer opekanie. A práve ten neskorý večer 
bol najdôležitejší. Už sme sa mali so švagrom vrátiť domov a vtom sa Fero spýtal: 
“Môžem sa s vami zviezť?” Dalo sa... domov nás viezol jeho otec. V aute mi napa-
dlo, že by mohol u nás prespať. Veď prečo nepokračovať v zábave aj naďalej? 

A tak som to navrhol neteri, ktorá sedela vedľa mňa. Súhlasila: ,,Veď sa zabav-
me´´, povedala. A blížili sme sa k bytovke. Auto zastavilo. Vystúpili sme. Vystúpil aj 
Fero. - “Kam ideš”, otec na to. “Len sa pozdravím s Anku,” a už trielil preč. Otec sa za-
rozprával so segrou a čakal.  Obrátil som sa k Ferovi: ,, Poď hore, budeš u nás spať.´´ 
On na to: ,,Ako spať? Nemám tu veci, ani s rodičmi nie som dohodnutý.´´ ,,Nevadí, 
niečo sa nájde a rodičia to pochopia. Veď nie si u cudzích. ́ ´ Ani na volanie jeho otca 
sme nereagovali. Len som mu povedal: ,,Neobzeraj sa a pridaj do kroku“. 

Vyvliekol som ho po schodoch, vyzuli sme sa a už sme boli v byte. To už asi 
moja sestra jeho tatovi vysvetlila všetko potrebné, lebo medzitým odišiel. Bol 
už dosť neskorý večer a tak sme išli hneď ku kartám. Zabávali sme sa, počúvali 

hudbu a to sme ešte nevedeli, akú fajnú, i keď neskorú večeru nám 
sestra prichystá. Jedlo asi okolo pol jednej nad ránom - nech si už 
pomenuje ako kto chce. No ak si myslíte, že sme potom išli spať, 
neuhádli ste. Sestra sa pridala k nám a hrali sme ďalej. Ráno sme 
vstali, pomaly sa začal Ferdo baliť. Budeme ho musieť odviezť do-
mov, vedeli sme. No nevedeli sme, čo bude doma. Ale dopadlo to 
dobre. Rodičia to pochopili. 

Bol to len jeden večer, možno pre niekoho obyčajný, ani mne sa 
vtedy nezdal výnimočným. No keď si po rokoch na takéto zážitky 
spolu zaspomíname, stále sa vieme dobre pobaviť. Tých zážitkov 
je však oveľa viac, veď sa už poznáme naozaj dlho, no na popísanie 
všetkých by sme asi potrebovali celú knihu. 

Jakub Mišík
Foto: súkromný archív

Neobzeraj sa Vo vlaku

Slávik IPR
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vyjadril sa Ľuboš 
Bartečko so slzami 
v očiach. 

„Deň, keď sa to 
stalo, bol najsmut-
nejším v mojom 
živote. Paľo bol 
výnimočný človek, 
každý ho mal rád, či 
na Slovensku alebo 
v Amerike. A úžas-
ný, všestranný hráč. To vedia všetci, aký 
bol výborný hokejista, menej ľudí ho 
poznalo ako človeka. Super chlap,“ po-
čuli sme z úst jedného z jeho najlepších 
kamarátov Mariána Gáboríka.

Odvtedy prešli dva roky a…

= Na počesť „nášho hokejistu“ sa 
pripravuje dokument, ktorý reží-
ruje Dano Dangl. Zahrajú si v ňom 
aj slovenskí hokejisti, medzi nimi 
 Marián Hossa, ktorý povedal: „To-
čili sme v Trenčíne koncom júla. 
Trvalo to vyše hodiny,  bola to 
jedna z najťažších úloh v mojom 
živote. Film budú môcť vidieť di-
váci v kinách niekedy budúci rok. 

= V Jaroslavli odhalili pamätník. 
= V Trenčíne po ňom pomenovali 

hokejový štadión. 
= V Dubnici je po ňom pomenova-

ná základná škola. 
= Manželka vydala zbierku básní, 

ktorú venovala svojej láske… 
= a my , čo sme ho tak blízko ne-

poznali, ešte i dnes vieme kto to 
bol Paľo Demitra a nezabúdame 
- legendy naozaj nezomierajú.

Vizitka Pavla Demitru

Narodený: 29. novembra 1974 
v Dubnici nad Váhom

Kluby: Dubnica nad Váhom (I. SL), 
Dukla Trenčín (Extraliga, aj v sezóne 
2004/2005 počas lock-outu NHL), 
Prince Edward Island Senators (AHL), 
Ottawa Senators (NHL), Las Vegas 
Thunder (IHL), Grand Rapids Griffi  ns 
(IHL), St. Louis Blues (NHL), Los 
Angeles Kings (NHL), Minnesota Wild 
(NHL), Vancouver Canucks (NHL), 
Lokomotiv Jaroslavľ (KHL)

Reprezentácia SR: účastník MS 
1996, 2003, 2004, 2005, 2007 a 2011, 
zimných olympijských hier 2002, 
2006 a 2010 a Svetového pohára 
1996 a 2004, celkovo odohral 77 
zápasov a strelil 27 gólov.

Úspechy s reprezentáciou: bron-
zový na MS 2003 vo Fínsku, bronzový 
na MS juniorov 1993 vo Švédsku 
(ešte v drese ČSFR), v ostatnom ob-
dobí kapitán tímu SR, svoju kariéru 
v najcennejšom drese uzavrel na MS 
2011 v Bratislave a Košiciach.

- r -

Bolo stredajšie popoludnie. Deň po prehre slovenských futbalistov s Arménskom 
0:4, ktorá zabolela. Nikto z nás však  v tej chvíli netušil, že príde horšia správa... 

Prešli roky a…

Z Ruska dorazila info o páde 
lietadla. Chvíľa chaosu... Počuli 
sme nové a nové informácie. 
O zachránených sa nehovorilo. Ešte 
sme dúfali, že tam predsa len nebol. 
V zápase pre zranenie nemal hrať. 
Slovensko - aj tí, ktorým hokej nič 
nehovorí - zostalo v šoku. Zdesenie a 
smútok. Ťažko uveriť tomu, čo sa stalo. 
Zomrel náš kapitán so srdcom na 
mieste, ktorý sa len „chvíľu predtým“ 
lúčil s reprezentačným dresom. Pavol 
Demitra mal 36 rokov. Zabolelo to, 
ale bolo sa treba rozlúčiť. Všetci... Či to 
bola jeho najbližšia rodina a priatelia, 
či spoluhráči, či 
fanúšikovia,  či my 
- žiaci našej školy, 
ktorí milujeme 
hokej... so slzami 
sa lúčili všetci. 
Jeho svetlo života, 
úsmev, optimizmus, 
energiu vyžarujúcu 

zo slov, ostali tu. Prišiel strieborný 
úspech... ani vo Fínsku na MS 2012 sa 
na Paľa Demitru nezabudlo. Výpovede 
hráčov svedčia celkom jasne.

Zdeno Chára si obliekol dres Paľa 
Demitru a povedal: „Som veľmi šťastný, 
že sa nám podarilo dosiahnuť striebro. 
Venujem ho Paľkovi Demitrovi, ktorý 
bol neustále s nami, bol v našich 
myšlienkach,“ odkázal kapitán.

„Paľo je tu stále s nami. My to 
vieme. Každý jeden gól som venoval 
jemu. Aj táto strieborná medaila mu 
patrí. Veď celý turnaj sme tu hrali za 
neho a aj s ním,“ prehovoril Tomáš 

Kopecký, ktorý po každom presnom 
zásahu  pobozkal „38“ na svojich 

rukaviciach a ukázal do neba.
Odchod skvelého pria-

teľa prinútil plakať aj 
tvrdých chlapov. „Bol 
to výnimočný kama-

rát. Nech odpočíva 
v pokoji, no vždy 

bude tu s nami,“ 

Spomienka
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a Tak sme vtrhli do zborovne

Dávajte si pozor! Zlatica Urbanská. 
Našťastie prišiel lekár a 
dve sestričky, aby ošetrili 
triednu knihu a to tak, 
že žiaci II.MT museli 
urgentne zapečatiť 
triednu knihu inak by sa 
toto ochorenie mohlo 
šíriť ďalej :) 
                    Jozef Dančík
Foto: súkromný archív

NEBEZPEČNÉ OCHORENIE NA MOKREJ !

BRATISLAVA - Dňa 23.10.2013 
sa na ulici Mokrohájska 1 
vyskytovalo doteraz nezistené 
ochorenie triednej knihy 
žiakov II.MT. Podla posledných 
našich informácií nebola 
kontaminovaná len triedna 
kniha, ale aj triedna profesorka 

Oproti minulosti sa sviatok nezmenil, 
až na jeden detail. Sviatok sa 
zmenil na celkom dobrý biznis pre 
podnikateľov a špekulantov, ktorí sa 
snažia poriadne nabaliť na nešťastí 
druhých ľudí, čo je podľa mňa dosť 
smutné. Tento sviatok je o stíšení 
a modlitbe za tých, ktorí tu boli s 
nami, ale Boh si ich povolal k sebe 
do nebeského kráľovstva. Myslím, 
že každý jeden z nás už niekoho 
stratil. Niekoho, kto už opustil tento 
pozemský svet. Otec, mama ,starká, 
starký, priateľ, priateľka, brat, sestra, 
spolužiak, spolužiačka...  sú tí ľudia, 
ktorí v rodinách chýbajú a budú 

natrvalo chýbať, lebo boli a budú 
tým chýbajúcim článkom rodiny. 
Prešli dni, kedy sme si všetkých 
týchto ľudí pripomínali. Venovali 
sme im ticho pri hrobe. Zapálili sme 
sviečku na dôkaz toho, že v našich 
srdiečkach stále žijú a žiť navždy 
budú. Mnohým z nás vypadnú z očí 
slzy, ktoré sú prejavom toho, ako 
nám chýbajú. Majme srdce otvorené 
pre spomienku na nich aj o niekoľko 
dní, o pár mesiacov a nečakajme až 
na ďalší november. 

Miro Solovyj
Ilustrácia: Barbora Truhlářová

Z kalendára

Pamiatka všetkých svätých – história tohto sviatku siaha do 4. storočia. 
Východná cirkev  slávila pamiatku za všetkých, ktorí obetovali život pre vieru. V západ-
nej cirkvi sa tento sviatok datuje  na začiatok 7. storočia. Ako sa kresťanstvo  dostalo do 
Ríma, kresťania ničili  všetky pohanské chrámy a oltáre. Jediný chrám, ktorý sa vyhol 
tejto likvidácii  bol Panteón. Stal sa kultúrnou pamiatkou. Pápež Bonifác V. nariadil vy-
hádzať z neho všetky pohanské oltáre a sochy a premeniť ho na kresťanský chrám. Čo 
sa aj stalo. Postupne do chrámu prišlo 18 vyzdo-
bených vozov, na ktorých sa nachádzali relikvie 
mučeníkov. Boli uložené do vopred pripravených 
skriniek. Chrám zasvätili Panne Márii a všetkým 
svätým mučeníkom. Pápež nariadil, aby sa tento 
deň konala slávnosť všetkých svätých. Slávnosť 
pripadla na 1. november. Tento kresťansky svia-
tok je spojený s pamiatkou na všetkých zosnu-
lých, ktorý slávime 2. novembra .Toto je trochu 
z histórie, no teraz  prejdime k realite, aká je dnes.

Odišli…
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