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Smrad hrôzostrašných klobás
Keď som niekedy  počul o Poľsku, vždy som si  
predstavil iba chudobné trhy a mimoriadny smrad 
hrôzostrašných klobás. Preto bola pre mňa pred-
stava, že pôjdeme na výlet práve do Poľska, tak 
trochu ČUDNÁ. Ale povedal som si, že sa skúsim 
odosobniť od predsudkov. Potom budem robiť zá-
very...  

Nenechajte si ujsť

TOPLIST
Rubrika TOPLIST predstavuje pohľad na všetko 
nové a aktuálne zo sveta umenia, jednoducho to, 
čo vám nesmie chýbať ku všeobecnej inteligencii 
a to, čo nemáte zmeškať. Informovať budem 
o rôznych akciách, expozíciách, divadelných 
predstaveniach, koncertoch, podujatiach a možno 
i o grandióznych úspechoch našej výbojnej školy. 

„Big-bang”
Určite všetci poznáte ten veľký výdych, pri ktorom 
sa vám psychicky (ale aj fyzicky) úplne uľaví, po 
ktorom je z vás hneď veľký generál. Presne taký 
som zažila v stredu pred jesennými prázdninami, 
kedy sme sa my, tretiaci a druháci nášho povest-
ného mučeníckeho gymka, snažili aspoň na chvíľu 
zatieniť našich učiteľov.

Básnik a večnosť
Občas vieme slovami vystihnúť len nepatrnú 
čiastku toho, čo by sme vystihnúť chceli. Aj slová 
sú ohraničené bytím, preto je možno niekedy 
aj zbytočné sa o zachytenie obrazu nahlas čo i 
len pokúšať... preto sú niekedy slová dokonca 
nežiaduce. A ešte vtedy, keď duša len pýta ľudí, 
ktorí by ju povzbudili na ceste životom. A taký 
bol...
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 Bol dosť chladný večer, myslím, 
že fúkal vietor a predtým pršalo, na júl to 
bolo skôr nezvyčajné počasie... s partiou 
kamarátov sme si povedali, že Bolek sa 
nepromenáduje po Košiciach každý deň, že 
by sme ho teda mali prísť pozrieť už len zo 
slušnosti, aby nebolo prázdne hľadisko...
hmm...nebolo...čo nás priviedlo k záveru, že 
nielen my sme ho chceli prísť pozdraviť...:). 
20. júl (tu inteligentný čitateľ pochopil, že 
bola zodpovedaná otázka „kedy ?“ a uvidí, 
že o chvíľu zodpoviem aj otázku „prečo ?“) 
teda nemohol byť ničím iným, iba súčasťou  
8. ročníka Letných shakespearovských dní.

 Stáli sme na Hlavnej ulici v 
priestoroch Dolnej brány (tu inteligentný 
čitateľ pochopil, že bola zodpovedaná 
otázka „kde ?“ :) )pred pódiom, aj keď 
za lavičkami, lebo už nebolo miesto na 
sedenie...pomaly sa zotmelo a úzkostli-
vo sme čakali, kedy sa už konečne zjaví 

tvár, ktorá bola hlavným pútačom akcie.
 Počkali sme jeden či dva výstupy 
a... áno, potom sa už objavil aj s veľmi 
elegantnou kučeravou parochňou...hral 

totižto príslušníka židovského národa. V 
úlohe Žida Shylocka na javisku doslova 
exceloval. Orem Bolka Polívku a jeho 
dcéry sa v Shakespearovom Kupcovi 
benátskom objavili aj títo mladí: Štefan 
Richtarech, František Výrostko, Ján Ko-
leník, Štefan Kožka, Marián Miezga, Kristí-
na Turjanová, Lenka Barilíková a ďalší.
 Kto túto hru nepozná, nech si ju 
naštuduje...:) Je to komédia, samozrej-
me, podaná  majstrovsky a s Wiliamovou 
nenapodobiteľnou ľahkosťou musí upútať 
prakticky každého...a pri vhodnom herec-
kom obsadení je zážitok úplný. Konflikt 
kresťanstva a židovstva, láska, dobrodružstvo 
(v rámci možností :)), držgrožstvo a 
chorobná ironická túžba pomstiť sa aj za 
cenu ľudských životov...ale žiaden strach, 
krv nestriekala...ale možnože o rok... :)
 Verím, že aj budúci ročník prine-
sie niečo zaujímavé...čo už...Shakespeare je 
Shakespeare...

LSD na Hlavnej
Milovníci Shakespeara a obdivovatelia 
Bolka Polívku si prišli na svoje...toto je 
konštatovanie, z ktorého vyplývajú tri 
logické otázky, a to: kde, kedy a hlavne 
prečo...

Pod vplyvom LSD

>>zuzanna<<

Shakespeare sa v hrobe obracať nemusel

Pozorné očko valašského kráľa
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Ad honorem Dei gloriam
 

 

 V dňoch 25.-26. septembra 2008 
sa uskutočnil organizovaný výlet pre 
prvákov nášho gymnázia, teda pre nás :). 
Mali sme tak možnosť lepšie sa spoznať, 
dozvedieť sa „tabu“ o sebe a pritom získať 
širší pohľad na východný kraj Slovenska.
 Program spočíval predovšetkým v 
prehliadke drevených kostolíkov na Spiši a 
Šariši, neskôr nasledovala obhliadka mesta 
Levoča a Bardejov. V Žehre, v kostolíku 
plnom fresiek, bol výklad najpútavejší. 
Reštaurácia na salaši upevnila atmosféru 
celého výletu  „živou“ ľudovou hudbou. 
Noc sme strávili na fare v Hermanov-
ciach, kde nám naši učitelia, v zložení 

p. p. Guteková, p. p. Čižmárová, p. kap-
lán Gnip a p. zástupkyňa Škorvánková, 
pripravili zábavný a poučný program. 
Finálnou časťou nášho výletu bola sv. 
omša v drevenom kostolíku v Hervartove.
 

 Napriek tomu, že tieto dva dni 
ubehli ako voda, obdiv a úcta, ktorú sme 
načerpali pri prezeraní pamiatok nášho 
národa, nám ostanú v našich srdciach na-
dlho. Za to všetko sa chceme poďakovať, 
v mene všetkých prvákov, našim učiteľom 
a celému vedeniu školy. Ďakujeme.

Názory drvivej väčšiny na náš výlet :):

Zuzka, 1.A: Páčilo sa mi tam. Som 
rada, že som sa výletu zučastnila.
Kika, 1.A: Výlet bol super. Teší ma, 
že som mohla spoznať aspoň tro-

chu kultúru našich predkov.  Páčil sa mi aj 
večerný program, ktorý pre nás pripravili 
učitelia. Ďakujem...

Paľo, 1.B: Výlet sa mi veľmi páčil, 
spoznal som nových ľudí a program 

bol tiež super.
Žofia, 1.B: V pohode, ale chvíľkami 
nuda.
Mery, 1.B: Super, úžasný. Páčilo sa 
mi všetko okrem výkladov, ktoré boli 

dosť dlhé.
Anika, 1.A: Výlet bol veľmi pekný. 
Najviac sa mi páčilo v Žehre, konkrét-

ne freska, znázorňujúca sv. Písmo. Pekná 
bola aj aktivita, keď sme mali zaviazané oči 
šatkou. Pochopila som, že život bez zraku je 
naozaj ťažký, ale s pomocou druhých sa dá 
zvládnuť.

Sima, 1.B: Všetko super okrem kos-
tolov.

Stačí roztvoriť oči nám
a zbadať ten krásny lán,

na ktorom ma základ svoj
slovenský národ - tvoj.

Na česť a slávu Boha

Výletiská, výlety, výletiky

>>Dawit & Adi<<

Výlety, výlety...pobaľ sa a hybaj s nami...
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Smrad hrôzostrašných klobás
Výletiská, výlety, výletiky

 
 Ale povedal som si, že sa skúsim 
odosobniť od predsudkov. Potom budem 
robiť závery... Mali sme však navštíviť 
len Krakow a nejaké historické pamiatky. 
Pravdupovediac, bol som šťastný. Veď 
konečne vypadnem zo školy a bude zába-
va. Možno spoznám nejakých nových ľudí, 

život v Poľsku alebo jednoducho len vy-
pnem...
 Začalo sa to takto: hádam som 
mal ešte zalepené oči, keď som sa predie-
ral tmou v prázdnej 71 (sedem jednotke). 
Ani neviem ako. Dostal som sa ku kostolu 
pri poliklinike-tam sme totiž mali zraz. Po 
chvíli sa začali objavovať známe tváre, až 
sa nás nazbierala poriadna “hužvanica”. Na 
starosti nás mali: pán profesor Koščo, pani 
profesorka Juhásová, pani profesorka Dem-
ková a pán dekan Peter Novák. Čakalo sa 
už len na autobus. Každý z nás si, zrejme, 
myslel, že to bude nejaká stará rozbitá „ra-
chotina“, ALE čo sa nestalo... Pred nami sa 

objavil eurobus v celkom slušnom stave, 
dokonca s televízorom a sympatickými 
držiakmi na poháre na každom sedadle. :)
 Vyrazili sme. Cesta bola dlhá, ale 
ja mám cestovanie obzvlášť rád. Spoza 
okna som sa nadchýnal slovenskou a neskôr 
poľskou krásou. Prechádzali sme okolo 
nejakého jazera, videl som typické poľské 

vidiecke domy s vysokými strechami. 
 Prvou kratšou zastávkou bol trh. 
Mali sme rozchod a mohli sme si kúpiť, čo 
sa nám žiadalo. Ja som šiel s Monikou. Iba 
sme sa tak prechádzali, keď Monika zrazu 
uvidela predavača syra. Schytila ma a už 
ho aj ochutnávala...syr, samozrejme, nie 
predavača. Napokon trochu aj vzala...(syra)
 Vonku pršalo a my, pohodlne 
usadení v autobuse, sme mierili do prvého 
koncentračného tábora AUSCHWITZ. 
Koncentračný tábor - slovné spojenie 
naháňajúce hrôzu, označujúce bezmocnosť, 
utrpenie a nekonečnú bolesť. Už pri vstupe 
sme mohli vidieť dvojposchodové muro-
vané baraky a elektrické ploty s ostrými 
drôtmi. 
 Z autobusu sme vystúpili na nád-
vorie, kde stáli mohutné čierne mramo-
rové tabule na znak spomienky všetkých

Ktorý z nás je učiteľ?

Keď som niekedy  počul o Poľsku, vždy 
som si  predstavil chudobné trhy a mimo-
riadny smrad hrôzostrašných klobás. Preto 
bola pre mňa predstava, že pôjdeme na vý-
let práve do Poľska, tak trochu ČUDNÁ. 

Druháčky očarili aj štvrtákov
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Výletiská, výlety, výletiky

ľudí, ktorí v tábore zahynuli. Medzi nami 
turistami boli Japonci, Američania, Židia a 
dokonca aj Nemci. Prostredie bolo doslova 
nasiaknuté pochmúrnou atmosférou.
 Po dlhom čase sme mohli postúpiť 
do haly. Odtiaľ sa išlo na dvor ku vstupnej 
bráne. Rozdelili sme sa na dve skupiny. 
Naša staručká sprievodkyňa nám vyroz-
právala príbeh o nápise na vstupnej bráne. 
„ARBEIT MACHT FREI“ vo voľnom pre-
klade  “práca oslobodzuje”. Toto výsmešné 
krédo dali vyhotoviť poľskému kováčovi, 
ktorý v nápise použil namiesto klasického 
B, obrátené, čím sa vysmial nemeckým oku-
pantom. Tí si mysleli, že sa pomýlil a jeho 
zámer - ukázať, že vyslobodením je jedine 
smrť - neodhalili.
 Prešli sme k prvým barakom. 
Prvotne slúžili vojakom, no potom sa z 
nich stali rôzne pokusné zariadenia, ne-
mocnice a  “lepšie ubytovne”. Vchádzali 
sme dnu.  V sivomodrej miestnosti bolo 

množstvo veľkých fotografií ľudí, ktorí tu 
opustili svoje sny o lepšom živote. Nachá-
dzali sa tu výklenky plné ľudských vla-
sov, z nich sa tkali podšívky, koberce... 
Nasledovali hromady kufrov popísaných 
židovskými menami a pofarbené červenými 

šesťcípymi hviezdami. Protézy, hrebene a 
hrnce, množstvo topánok a milióny metrov 
štvorcových ľudského utrpenia. Áno, toto 
je skutočnosť. Žiadne vymyslené príbehy. 

 Zachovali sa mapy smeru všetkých 
vysťahovaleckých trás, počuli sme podrob-
nosti o krutých podmienkach prevozu Židov, 
Rómov, Slovákov... Prešli sme do ďalších 
barakov. V rohu jedného z nich bola plastika 
zo sadry - bola to podrobná napodobenina 
spaľovní (aby ich nebolo vidno, nachádzali 
sa blízko pod zemou a komín stál na samom 
okraji spaľovne. Zvonku vyzeral veľmi 
nenápadne, čiže obete nemohli nič tušiť). 
Vojaci po príchode väzňom hovorili, že sa 
pôjdu osprchovať, natlačili ich do „sprchy“ 
a zhora, kde boli otvory, nasypali cyklón 
B - otravnú látku vyvolávajúcu udusenie a 
rozleptanie dýchacích orgánov. Zverstvá… 
Takéto činy nemôžu spáchať ľudia, ale ne-
tvory, dokonca aj to je mierne pomenovanie.
 Uprostred barakov stálo námestie 
so šibenicou. Prešli sme aj popri stene, kde 
väzňov strieľali...
 Až teraz som pocítil, aký som vlast-
ne šťastný človek. Netrpím hladom a nikto 
so mnou kruto nezaobchádza. Som dieťaťom 
zlatej éry, a predsa si to niekedy nevážim.
 Celá exkurzia trvala niečo vyše 
troch hodín. Na pláne bol Birkenau. Aj sem

Tak čo, Matúš, šplháš, šplháš?

Múr smrti
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Výletiská, výlety, výletiky

viedla železnica. Vstupná brána, popod 
ktorú prechádzala, slúžila aj ako strážna 
veža. Tento komplex prevyšoval veľkosť 
Auschwitzu. Pred nami sa otvoril priestor 
ozrutných rozmerov, ohraničený elektrický-
mi plotmi. Nebolo vidieť na druhý koniec. 

 Spomínanú strážnu vežu sme 
si boli pozrieť. Hore ma upútal výhľad, 
bolo vidno všetky baraky a pusté pros-
tredie naokolo. Práve vtedy zapadalo 
slnko a všetko mi pripadalo ohromne 
melancholické. Hlavou mi preblesla 
myšlienka, zmení sa môj pohľad na Poľsko?
 Prvé baraky sme rýchlo obišli 
a prudko sme zastali. Sprievodkyňa ho-
vorila o pôde, ktorú sme mali pod no-
hami. V časoch, keď usmrcovanie Židov 
prebiehalo ako na bežiacom páse, ešte 
značne vlhkú zem zasypávali popolom zo 
spálených tiel. Netreba sledovať horory, 
my sme mali jeden priamo pred očami...
 Tieto baraky (na rozdiel od tých 
v Auschwitze) boli postavené z dreva a v 
menšej miere aj z betónu. Vnútro pozos-
távalo z dvoch strán predelených betónovou 
pecou. Na každej strane boli poschodové 
postele. Na nich spali priemerne 4-6 ľudia. 
 Po prehliadke som sa pos-

lednýkrát nadýchol tohto „sladkas-
tého“ a zároveň horkého vzduchu, 
aby si to moje vnútro pamätalo. Ani 
neviem prečo, zdalo sa mi to dôležité.
 Podvečer som bol nadobro 
vyčerpaný. Autobusom sme sa viezli do 
kláštora. Strach? Nie, len taký čudný pocit 
človeka, čo v kláštore ešte nespal... Na moje 
prekvapenie sme zastali pred niečím, čo vyze-
ralo ako súkromná rezidencia. Dobre, pove-
dal som si... izby boli väčšie než som čakal...
 Druhé ráno si pamätám 
do najmenších detailov! Skoré pre-
budenie. Moje kruhy pod očami by 
nenapravil ani ten najlepší zelený čaj....
 Nasledovala cesta do Wadowic. 
V centre mesta sa vypínala nádherná ba-
zilika s bohatou vnútornou výzdobou. Tu 
bol pokrstený Ján Pavol II., ktorého rodný 

dom bol našou ďalšou zastávkou. Pozos-
tával z piatich prístupných miestností a 
v každej bol kúsok z pápežovho života.
 Naše ďalšie kroky viedli na Kal-
wariu Zebrzydowsku. Pán dekan nám vy-
bavil prehliadku chrámového komplexu...
po prehliadke sme mali v jednej z kaplniek 
svätú omšu. Ticho a pokoj, Boh a človek, 
viera a pravda...

Bez komentára

Požehnanie od Jána Pavla II.
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Výletiská, výlety, výletiky

 Ak prídete do Poľska, špeciálne 
do Krakova a nenavštívite grandiózny hrad 
Wawel, akoby ste v Poľsku ani neboli! 
Ani my sme ho neobišli. Vstup sa začínal 

veľkým oblúkom - bránou a pokračoval 
stúpajúc hore kamenným chodníkom až 
na hlavné nádvorie, vystrihnuté ako z 
rozprávky... Na ľavom boku stála kate-
drála a napravo honosne vystavané bu-
dovy, ktoré slúžili ako sídlo panovníkov.
 Nastal večer a mesto nadobudlo 
čarovný charakter. Prechádzali sme sa po uli-
ciach plných turistov a okolo nás premávali 
koče ťahané bielymi koňmi. Ku hlavnej ulici 
tu neodmysliteľne patria mímovia a ľudské 

sochy. Centrum Krakova sa nám páčilo 
čoraz viac. Nebolo tu vidieť žiadne moder-
né budovy, Poliaci si totiž cenia históriu 

viac ako my - aspoň sa mi to tak javilo.
 Mali sme možnosť pozrieť si 
slávny oltár Vita Stossa v Chráme Pan-
ny Márie na hlavnom námestí. Táto 
pamiatka patrí do zoznamu svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNESCO.
 Tretí deň sa niesol v znamení balenia 
a naháňania vecí, pretože nastal čas vrátiť sa 
domov. Cestou sme neobišli ani Sanktuári-
um Božieho milosrdenstva... viera človeka a 
spomínané Božie milosrdenstvo tu vykonali 
veľa zázrakov... Poslednou zastávkou bola 
soľná baňa vo Wieliczke. Videli sme, ako sa 
kedysi ťažila soľ a aké nástroje sa používali...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Šťastne sme prekročili slovenské 
hranice. Košice boli ponorené do tmy... 
prúd kamarátov sa rozpŕchol domov. Bol to 
koniec...?
 Až neskoro doma som si uvedomil, 
čo všetko mi tento výlet dal... Na začiatku 
som si položil otázku, čím ma vlastne Poľsko 
môže obohatiť... Po výlete a návšteve tejto 
krajiny viem jednoznačne zhodnotiť, že 
Poľsko je mimoriadne osobitou a kultúrnou 
zemou... Zmenil som názor a dúfam, že 
sa do Poľska ešte raz dostanem. Nie je 
všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá...

>>havran<<

„Poľská kalvária o Poliakoch“s Poliakmi :)

„Soľ nad zlato“

Mučeníci s Jánom Pavlom
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Po stopách slovenských spisovateľov
Výletiská, výlety, výletiky

 Po miernom meškaní, ale predsa, 
sme dorazili do Liptovského Mikuláša, 
kde sme navštívili múzeum Janka Kráľa 
a dozvedeli sa, ako to bolo naozaj s naším 
národným hrdinom Jurajom  Jánošíkom, 
ale aj to, ako kedysi vyzeralo mučenie (be-
hal mi z toho mráz po chrbte). Ďalšou zas-
távkou bol rodný doma Mateja  Bencúra 
(M. Kukučína). Dedinka uprostred maleb-
nej prírody nás privítala slnečným počasím 

a už zďaleka sa týčiacou sochou nášho 
slávneho spisovateľa, zakladateľa realiz-
mu v slovenskej próze. Odtiaľ bol len na 
skok Oravský hrad, ktorý očaril celú našu 
výpravu. História na nás dýchala z každého 
kúta tohto impozantného umeleckého diela.   
 Druhý deň nášho výletu za 
poznaním sa začal... vlastne pokračoval 
(pre tých, ktorí v noci nespali) v Dolnom 
Kubíne, v rodisku velikána slovenskej li-
teratúry, P. O. Hviezdoslava. Unavení, ale 
odhodlaní ísť za svojím cieľom sme sa 
dostali na našu poslednú zastávku do sídla 

Matice slovenskej - do Martina.  Tam sme 
sa oboznámili so všetkými dôležitými tex-
tovými a obrazovými dokumentmi našej 
národnej kultúrnej ustanovizne. V ďalšej 

budove Matice slovenskej sme si pozreli ex-
pozíciu venovanú životu a tvorbe J. C. Hron-
ského. Exkurziu sme ukončili návštevou 
Národného cintorína v Martine, kde sme 
vzdali hold najvýznamnejším osobnostiam 
slovenskej kultúry a politického života.
 Spokojní s výletom (a hlavne s tým, 
že sme sa dva dni uliali zo školy) :) sme sa 
vrátili domov vo večerných hodinách, keď 

Oskar zapadal za horizont. Unavení, ale obo-
hatení o zážitky i „mierne“ nové vedomosti, 
sme sa rozišli domov s nádejou, že exkurzie 
tohto druhu sa budú organizovať i v ďalších 
rokoch a stanú sa jednou z tradícií našej školy.

...tak aj v takomto duchu sa niesol výlet 
našej 3.A. Priamo z Košíc sme sa vybrali 
hneď  zavčas rána na sever milovanej do-
moviny - na Oravu. 

>>niki<<

Rodný dom M. Kukučína

Takú trofej mať doma... :)

Pohľad z vtáčej perspektívy
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Do divadla za kultúrou
Kultúrny rozlet

 V skratke, ide o to, že naša škola 
nám dáva možnosť raz do mesiaca sa 
zahrať na dámy a pánov. Odložiť rifle do 
skrine a vytiahnuť niekde zozadu sukne, 
blúzky, kostýmy a obleky. Vyparádiť sa a 
hurá do divadla...:) Už mi rozumiete??..
 V septembri, presnejšie 16-teho o 
19.00 hod. naše kroky viedli do štátneho di-
vadla, aby sme si spoločne vychutnali operu 
La Traviata od skladateľa Giuseppe Ver-
diho. (Nebojte sa, nestal sa žiaden preklep 
v čase. Na výlety za kultúrnym rozletom sa 
budeme vydávať pravidelne každý mesiac v 
poobedňajších hodinách. Nemôžeme sa pred-
sa stále ulievať, čo by z nás potom bolo?!)
        La Traviata je opera spievaná v 
taliančine so slovenskými titulkami (pre 
menej zasvätených, ktorí s nami neboli).
Opera bola zložená podľa románu Dáma s 
kaméliami od A.Dumasa mladšieho. Libreto 
k opere napísal Francesco Maria Piave. Maj-
strovské dielo, ktoré spojilo troch géniov. 
Opera má tri dejstvá. 

Prvé dejstvo: Odohráva sa v parížskom 
dome kurtizány Violetty Valery, kde 

sa koná ples. Na plese Violetta spozná Al-
fréda Germonta. Alfrédo prednáša prípitok, 
pri ktorom vyjadruje sympatie hostiteľke. 
Tá však odpovedá ironicky a vyjadruje 
spokojnosť so svojím životom. Náhle ju 
premôže kašeľ.(Trápi ju tuberkulóza.) Vio-
letta všetkých pošle na parket, aby tancovali 
a ostáva sama. Po chvíli však zistí, že sama 
nezostala. Pristúpi k nej Alfrédo a vyznáva 

jej lásku. Violetta premýšľa o svojom živote. 
Druhé dejstvo: Po troch mesiacoch 
čaká Violetta na Alfréda, aby s ním 

odišla na vidiek a tam žili šťastne. Pred 
príchodom samotného Alfréda sa na návštevu 
zastaví jeho otec a žiada Violettu, aby Alfré-
da nechala. Tu sa celý príbeh ešte viac zamo-
táva. Dôvodom otcovej žiadosti je fakt, že 
jeho dcéra, Alfrédova sestra, sa má vydávať 
a jej ženích si ju nechce vziať len preto, že 
by bol v jednej rodine s kurtizánou. Violetta 
sa dostáva do neľahkej situácie. Prisľúbi Al-
frédovmu otcovi, že sa Alfréda na čas vzdá. 

Tretie dejstvo: Opisuje obdobie po 
6 mesiacoch, kedy už u Violetty na-

plno prepukne tuberkulóza a ona pomaly 
umiera. Píbeh končí v čase, keď sa Alfrédo 
vracia, prosí Violettu o odpustenie a dodá-
va jej odvahu žiť. Je však neskoro - chorá 
Violetta zomiera. Umiera však šťastná...
       Máte super stručný obsah.:) Úžasný 
spev a jedinečná hudba zaručujú, že 
nikto neostane chladným. Celá sila Ver-
diho diela spočíva v dobrom herec-

kom, speváckom výkone a, samozrej-
me, aj v hudobnom prevedení orchestra.
Oplatí sa to vidieť a hlavne počuť!..;)
Najbližšie sa nás pokúsi ohúriť balet 
Labutie jazero. Úprimne povedané, už 
sa na to veľmi teším. Dúfam, že sa aj vy 
dáte zlákať čarom divadla. Skúste spraviť 
niečo pre svoj duševný, kultúrny roz-
voj a všeobecný rozhľad. Poďte s nami!

GKM srší nápadmi. Moje tvrdenie doka-
zuje fakt, že nie každá škola poskytne 
žiakom toľko priestoru na kultúrny roz-
let. Zatiaľ asi nerozumiete. Ale...čo nie je, 
môže byť!...

>>Wa<<
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Bozky múz
My a umenie...

 
 Vymrznutí a trocha zmoknutí sme 
sa doslova vtlačili dnu, do kinosály v Jumbo 
centre. Tak ako vždy, vravu v obecenstve 

utíšil príchod hercov na scénu. Herečky 
predstavovali Múzy, ktoré dávali podnety 
umelcom na tvorbu diel. Predstavenie sa 
dotklo každého, každý si tam našiel to 
,,svoje“. Multimediálny koncept Rozum 
a vášeň vychádzal z učiva slovenského jazy-
ka a estetiky na stredných školách. Zámerom 
inscenácie bolo zaujímavou a zrozumiteľnou 
formou priblížiť stredoškolákom umelecké 
smery a prúdy 20. storočia. Predstave-
nie poukázalo na prepojenie umeleckých 
smerov vo výtvarnom umení, v literatúre, 
v hudbe či v architektúre, teda podalo 
ucelený a komplexný obraz o umení. Použité 
boli tiež videoprojekcie. Priame súvislosti 
s dnešnou dobou (súčasný jazyk rozpráva 
o rapovej kultúre) mali dať žiakom pocit, 
že umenie sa dotýka aj ich. V predstavení 
zaznelo aj niekoľko osobných informácií, 
perličiek o umelcoch, čo ich priblížilo aj ako 

obyčajných ľudí.
 Aby som utvoril aspoň akú-takú 
predstavu o obsahu, predstavujem niekoľko 
mien a názvov, s ktorými sa pracovalo:

 „Múzy“ ukázali, ako vojna ovplyv-
nila vývoj umenia, ale hlavne dali podnet na 
to, že do oblasti umenia môže každý   niečo 
priniesť. Každý sa zapája a vytvára umenie, 
či už cielene alebo nie. 

 Berme zodpovedne svoju úlohu 
a ovplyvňujme umenie najlepšie, ako sa dá, 
aby sme aj o niekoľko rokov mohli pocítiť 
“bozky“ múz.

Priblížiť históriu umenia, ale aj ukázať 
študentom, že sú súčasťou umenia, bolo 
cieľom predstavenia Rozum a vášeň 
(umenie 20. stor. v kabelke), na ktorom sa 
zúčastnila naša škola v deň imatrikulácie, 
28. októbra 2008.

>>Dawit<<

Vrtošivá, ale pekná

Dve pôvobné, snobské a hráve Múzy

Impresionizmus - Monet (Impresia, 
východ slnka), Debussy(Faunovo popo-
ludnie), Vincent Van Gogh, Edgar Degas 
Secesia - Klimt
Expresionizmus - Oskar Koschka, Egon 
Schiele, Munch, Kafka, Koloman Sokol 
Symbolizmus - Mallarmé, Baudelaire, 
Verlaine, Blok, Rilke, Rimbaud
Dadaizmus - Duchamp, Max Ernest, 
Vasilik Kandinskij
Fauvizmus - Mattiss, Marquet, Bartok, 
Allegro Barbaro
Kubizmus - Bracque, Picasso, Stravinskij
Futurizmus - Umberto Boccioni, Ka-
zimir Malevic, Marinetti, Majakovskij, 
Stanislav Kostka
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Cech mučenícky sa opäť rozrástol
Ďalší mučeníci...

 S blížiacim sa dňom plným skvelej 
zábavy a vynikajúcej atmosféry sa v našich 
múdrych hlavách objavovala myšlienka 
veľkolepej ceremónie. Do akcie boli zain-
teresovaní dušou i telom úplne všetci tretia-
ci. Naše mozgy sa otáčali na plné obrátky. 
Snažili sme sa vymyslieť čo najoriginálnejší 
imatrikulačný večierok. 
 Hlavným režisérom našej scénky, 
ktorou sme prispievali do tradičného progra-
mu, bol už dávno známy Matúš Maršalko :o). 
Obsadenie hlavných úloh na seba nenechalo 
dlho čakať. Začal sa tvrdý nácvik pripravo-
vaného divadielka. Riadili sme sa heslom: 
,,Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“

 
 
 
 
 
 
 
 

 Deň ,,D“ stál nedočkavo za dvera-
mi a my sme to, samozrejme, pociťovali. 
Veľký zhon, menšie stresy, posledné úpra-
vy, generálku, výzdobu jedálne a ozvučenie 
sme mali úspešne za sebou. Vo vzduchu  
však visela otázka, ako to všetko dopadne. 
          Nadišiel okamih, na ktorý sa vrátane 

,,prváčikov“ nadšene tešili všetci ,,mučeníci“ 
spolu s učiteľmi. Veľkolepú slávnosť otvo-
rila vydarená moderátorská dvojice Zuzka a 
Dávid. Pred hlavným programom nechýbal 
príhovor našej pani riaditeľky a pána de-
kana. Po nich nasledovali kreatívne súťaže, 
na ktoré si prišli predovšetkým prváci 
:o). Štedrý program zastúpený všetkými 

ročníkmi okrem štvrtákov ,,pozorovateľov“  
sa niesol v znamení šašovského hip – hop 
tanca, tanca 80-tych rokov, spevu viacerých 
nádejných speváčok... Svoje ,,herecké“ ta-
lenty ukázali účinkujúci vo vtipných scén-
kach,  ako napr. Moderná Snehulienka a 7 
trpaslíkov, Maťko a Kubko... Po kole pl-
nom  neutíchajúceho smiechu nasledoval 
hlavný klinec programu – Karaoke Show. 
Kto by len povedal, že aj na našej škole sa 
zrodia ,,spevácke hviezdy“? Hneď potom 
sa pustil do práce DJ so svojou aparatúrou. 
Tanečné kreácie študentov GKM dokonca 
inšpirovali aj samotných učiteľov. Zába-
va pokračovala a gradovala ako sa patrí. 
Čerešničkou na torte bola tombola, ktorá 
potešila zaujímavými  nápadmi a cenami. 
 My organizátori veríme, že sa vám 
celá slávnosť páčila. Zároveň sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali 
s prípravami. Dúfam, milí druháci, že vám 
sa o rok podarí zorganizovať ešte lepšie a 
kreatívnejšie privítanie prvákov do cechu 
mučeníckeho...

Ako každý rok, aj tento sme patrične 
privítali do ,,cechu mučeníckeho“ nové, 
nič netušiace tváre nováčikov, plné zve-
davých otázok: ,,Čo len s nami bude?“ 
My ,,mučení“ tretiaci sme spojili všetky 
naše sily v snahe pripraviť grandióznu 
slávnosť s bohatým programom. Chcete 
vedieť, ako sme sa so zodpovednou úlo-
hou ,,popasovali?“ Hor sa,  do čítania!

>>Mia<<

Čakám ju pred domom, prší mi za golier...

...a iba jedna do školy!
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„Big-bang”
Učitelia bez titulov

 V predvečer osudnej stredy 
to vyzeralo pre mnohých určite super. 
Imatrikulačka, diskotéka, tombola...a slad-
ký domov. No, potom sa to ale (pre väčšinu) 
naozaj začalo. Polnočno-ranné stresy, pos-
ledné úpravy, bifľovačka na naše projek-
ty...Na spánok mnohí nemohli naozaj ani 
myslieť. Budíček, ktorý bol skôr utrpením 
(ale veď kedy ním nebol) ako len klasick-
ým budíčkom, nás vrátil do krutej reality. 
(Tu ale treba pripomenúť, že do školy sme 
predsa len mohli prísť o hodinu neskôr. Ale 
pre väčšiu dramatizáciu textu to spomínam 
len okrajovo...:)). Zorientovať sa, kde kto je, 

kam má človek ísť (aj čo robiť), stupňujúce 
sa stresy a až priam žalúdočné vredy sa u 
mnohých začali prejavovať naplno (stačilo 
sa len pozrieť na mňa :)). 
 Čakanie, kedy príde na vás rad, 

nepôsobilo na mnohých veľmi príjemne, 
i keď sme sa tvárili ozaj statočne. Na tých, 
ktorí to už mali za sebou, bola radosť (žeby 
aj závisť?) pozerať. Tí, ktorí ešte nevedia, 
aký je to pocit vedieť, že už nastal váš čas 
a vy patríte ku väčšine stresujúcich sa ľudí, 
čítajte, prosím, ďalej pozorne. Celé by sa 
to dalo prirovnať ku čoskoro vybuchujúcej 

veľkej sopke. Spočiatku máte pocit, že psy-
chicky (aj fyzicky) vybuchnete, priam cí-
tite, ako to vo vás vrie. Keď už predstúpite 
pred porotu a vašich (spiacich) poslucháčov, 
tušíte výbuch. Tak ako sopka, aj vy cítite, 
čo všetko vo vás je, (ako to už chcete mať 
za sebou), ale hlavne chcete dať všetkým 
najavo, že vy to viete. Začnete rozprávať. 
A ako sa láva vylieva z toho horúceho kotla, 
tak aj psychické a fyzické problémy vás 
zrazu opúšťajú (som len zvedavá, či si na 
to spomeniem aj na budúci rok pri zelenom 
stole :( ). Stresy nikoho neminú... 
 Výsledky sú nám už teraz známe 
a treba si uvedomiť, že celý tento „big - 
bang“ bol aj napriek nim predsa len na niečo 
dobrý. Verte, mnohým z nás, ktorí budeme 
mať ešte silu a chuť študovať ďalej, sa táto 
príprava zíde na vysoké školy a na prípravu 
i prezentovanie diplomových prác :). Heslo: 
„Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ je 
v tomto prípade ozaj pravdivé.

Určite všetci poznáte ten veľký výdych, 
pri ktorom sa vám psychicky (ale aj fyzic-
ky) úplne uľaví, po ktorom je z vás hneď 
veľký generál. Presne taký som zažila 
v stredu pred jesennými prázdninami, 
kedy sme sa my, tretiaci a druháci nášho 
povestného mučeníckeho gymka, snažili 
aspoň na chvíľu zatieniť našich učiteľov. 
Samozrejme, že na rozdiel od našich 
mučiteľov nemáme také skúsenosti a ani 
školy či tituly, no, snažili sme sa, ako sme 
len mohli.

>>Vepa<<

Však nám to pristane?!

(Ne)sústredené publikum
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Zelená opäť v kurze 
Navždy sa zachová...

 Nemohli sme uveriť, že dlho 
očakávaný okamih, keď budeme môcť 
nosiť zelené stužky, sa stal skutočnosťou. 
Akoby to bolo včera, keď sme my,  
novopečení prváci, s rešpektom pozoro-
vali vtedajších maturantov a obdivovali 
sme ich vytrvalosť prekonávať prekážky. 
 Ubehli štyri roky a v žiare re-
flektorov sme stáli my, budúci maturanti. 
Videli sme našich profesorov, ktorí nám 
kedysi boli cudzí a vzdialení. No dnes 
nám boli akísi blízki. Až veľmi blízki. 
Často museli znášať nevďačné pohľady 
za každú ich snahu, ktorú sme mnohokrát 
vnímali ako útok na našu slobodu, či pokus 

ukradnúť nám náš drahocenný čas mladosti 
povinnosťami a úlohami. V osudný večer 
sme pochopili, že láska má veľa tvárí a 
neraz sa skrýva aj za hromadou povinností 
zverovaných múdrou učiteľskou rukou. V 
našich očiach sa odrážalo všetko, čo sme 

zažili na spoločnej ceste za vedomosťami a 
priali sme si, aby slávnostná chvíľa nikdy 
neskončila. Tušili sme totiž, že s prichádza-
júcim odchodom odíde aj časť nášho srdca, 
v ktorom sme potajme skrývali týchto ľudí 
ako súčasť nášho bytia. Veď v posledných 
rokoch to boli oni, čo s nami zdieľali ťarchu 

študentského života. O tom, že sa v ten 
večer s nami cítili rovnako dobre ako my 
s nimi, svedčila skvelá spoločná zábava 
do skorých ranných hodín. Nevšímajúc 
si tok času, oddávali sme sa víru hudby a 
rytmu. Ten nás unášal ďaleko od priepasti, 
ktorú škola stavala medzi žiakov a učiteľov.
 Myseľ mi v rovnakom okamihu 
zabehla aj k našim milovaným rodičom. 
Mlčky sledovali radosť svojich detí, 
ktoré ani nevedno kedy a ako vyrástli 
v dospelých ľudí. Boli s nami pripra-
vení zdieľať každý zlomok okamihu 
veľkej udalosti nášho mladého života...
 Niečo sa končí, niečo začína. Tak 
to v živote chodí. To ho robí dobrodružným, 
záhadným, ale krásnym. Zanecháva 
nám však aj spomienky, v ktorých sa 
skrýva mnoho. Záleží len na nás, čo a 
koľko v nich nájdeme a prečítame...

Po malom zmätku a veľkom zhone, po 
dôkladnej a dlhej príprave nadišla pre 
nás, maturantov, zvláštna tajuplná chvíľa. 
Chvíľa, keď sme dokonale vyobliekaní 
a upravení s roztrasenými kolenami 
stáli pred našimi rodičmi a pedagógmi. 

>>Terka<<

Vo víre tanca

Pán učiteľ Koščo?
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„..., poď von!“
Ó, Adonai...

 
 Keď po mnohých finálnych 
úpravách začala ráno po pol jedenástej svätá 
omša, bolo jednoznačné, že aj tieto chvíle 
utvoria jeden z tých neopakovateľných dní, 
ktoré si tak radi zapisujeme do spomienok...
chladný vietor držal unavené oči otvorené 
a mysle triezve, aby sme dobre vnímali 
Slovo. Prorok Ezechiel a zážitok Lazára 
(doslova neopakovateľný :)) objasnili motto 
tohtoročného Adonai festu. Slová, ktorými 

nám duchovný otec Juraj Jurica opäť pri-
pomenul dôležitosť a pravdivosť Kristovho 
života a jeho výzvu, aby sme vyšli sami 
zo seba, ešte dlho zneli... Zamračené nebo 
teda nezabránilo tomu, aby sa Adonai fest 

rozbehol v plnom prúde. Aj napriek drob-
nému (cca 1 hodina) časovému sklzu sa 
pomaly pódium začalo zapĺňať hudobníkmi 
z rôznych kútov Slovenska.
 Našich drobcov (a nielen ich) ro-
zohrial detský spevácky zbor Svetielko 
z Bardejova. Mnohé z detských hitoviek 
poznali aj mladí a pohmkávali si ich s nimi. 
Pri stane s gulášom sa nahromadilo toľko 
ľudí, že „guláš- služba“ nestíhala naberať- 

prežúvajúcim ľuďom teda Svetielko určite 
zlepšovalo apetít. :) Po tomto hudobnom 
telese sa nám predstavila mladá kapela 
Ichtys, ktorá prinútila všetkých svojich 
fanúšikov postaviť sa pod pódium. A krátky 
výpadok prúdu tesne predtým, než „Ichtysá-
ci“ začali hrať, vôbec neprekážal čakajúcim 
na muziku. Tí povzbudzovali aj bez hudby.
 Samozrejme, že všetko sa napravi-
lo a po Ichtyse sa nám predstavila Ľudka 
Koščová and band, teda ďalší nováčik (čo 
sa Adonai festu týka). Príjemným hlasom 
a zaujímavým hudobným zoskupením nás 
sprevádzala ďalšiu trištvrťhodinku.
 Ľudku vystriedali chlapci z Mete-
lice. Ich veľmi známe hudobné kusy, ale aj 
novinky, opäť prinútili všetkých usmievať 
sa a pospevovať si spolu s nimi. Zopár mla-

Takmer celý rok sa rovná dvanástim hodi-
nám... 
 Nie, toto nie je teória stláčania 
alebo zrýchlenia času, je to skutočnosť...a 
je za nami... 
 Niekoľko sto rúk v mysli dvíha 
vo svojom živote Krista tak, ako ho ruky 
kňaza dvihli o desiatej večer... 
 Mnohí, bez toho, aby o tom ve-
deli, poslúchli šepot (výkrik) dvoch slov, 
ktoré predstavujú silnú Kristovu výzvu, a 
síce: „ ..., poď von! “

Skupina Ichtys opäť nesklamala

Svietelko naozaj zohrialo
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Ó, Adonai...

dých skákalo pod pódiom a ostatní sa zre-
jme snažili zohriať autosugesciou, lebo stále 
len odhodlane sedeli a zubami sme naozaj 
drgotali všetci.
 Počas Metelice ale neprišiel sneh (z 
čoho by sme možno ani neboli takí prekvape-
ní), ale začalo kropiť. No a tak to vyzeralo, 
že Saleziáni nebudú pred sebou vidieť niko-
ho, keďže všetci boli poskrývaní po bokoch 
Fpc-čka, v stane alebo pod stavbou. Ale 
ich fanúšikovia sa dažďa nebáli. Napokon 

sa vzduchom niesli tóny známej piesne Da 
mihi animas dvakrát. Credo na tom nebolo 
o nič horšie...tiež si tu našli ľudkov, ktorí 
dobre poznali ich pesničky a boli ochotní 
skákať pod pódiom. Aj keď Credo už na 
Adonai feste bolo, stále má čím prekvapiť a 
vzhľadom na to, že repertoár každej kapely 
sa stále rozširuje, aj Credo nám ponúklo 
nové aj staršie osvedčené piesne.
 Na pódiu sa objavil ďalší „nováčik“ 
s „krycím menom“ Kéfas. Svoj čas využili 
tak, ako mali, a tak, ako sme čakali, ohlas na 
nich bol pozitívny, takže možnože ich o rok 
zase uvidíme...:)
 Pomaly sa zotmelo a pokým teda 
Kéfas prenechával miesto Kerygme, ktorá 
pomaličky začínala pripravovať pole pô-

sobnosti pre seba, augustiniánska mládež  (z 
Košíc, samozrejme :)) si pre nás pripravila 
prezentáciu o Svetovom stretnutí mládeže v 
Sydney.
 Kerygma už bola vlastne hotová a 
povedľa nich sa zoskupovalo prekvapenie 
:). To bol neoficiálny názov, a ten oficiál-
ny - Musica Iuvenalis predznamenával 
čosi výnimočné. Tento sláčikový orchester 

mladých sa nám predstavil, samozrejme, aj 
osamote. No a v prípade Kerygmy je treba 
uznať, že sláčiky si s nimi veľmi rozumeli...
prekvapenie sa podarilo. V čase vystúpenia 
týchto kňazov nás svojou návštevou poctil 
aj otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý 
sa nevyhol búrlivému potlesku. Pod pódium 
sa už dalo hovoriť o „malom dave“.  Aj čas 
pre predposledný koncert vypršal a my sme 
preleteli tombolou (ceny boli zaujímavé: 
CD-čka účinkujúcich skupín, 2 vstupenky do 
Štátneho divadla, „Kerygma varí“- možnosť 
pre tri osoby najesť sa spolu s Kerygmou, 
kurz jazdy na koni a hlavná cena - 2 vstu-
penky na Festival Lumen 2009). Takisto 
sme medzi nami privítali aj pána primátora 
Ing. Františka Knapíka.
 Po tomto kratšom intermezze 
nasledoval posledný koncert dňa - predstavi-
li sa nám Stanley a Kapucíni. Ich nevšedné 
ponímanie sveta hudby už naozaj nenechalo

Saleziáni tiež zaujali

V publiku to vrelo :)
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Nováčikovia

takmer nikoho sedieť a nálada, ktorá bola 
celkom prijateľná po celý deň, sa od prvého, 
naozaj až po posledný koncert zlepšovala. 
Aj Stanley a Kapucíni predviedli úžasnú 
show. 
 Čas však plynie a zatiaľ sme 
neprišli na spôsob, ako ho zastaviť. A tak 
prišľa aj chvíľa, kedy sa pódium pripravi-
lo na predstavenie najvzácnejšieho hosťa 
večera...

 

 Niekedy sa slovko „ďakujem“ zdá 
byť málo. Adonai fest je takým „ďakujem“ 
za život. A poďakovaním za ďalší úspešný 
ročník Adonai festu by mohol byť aj ten 
život :)…
 Nekončíme. Toto je len ďalší krok 
a ďalšia výzva. Aj my voláme spolu s Kris-
tom: „ …, poď von! “

 

 Ako prvú si predstavíme mladú, 
sympatickú a prudko inteligentnú profe-
sorku Mgr. Martinu Demkovú.

Vyzeráte naozaj veľmi mlado. 
Prezraďte, koľké narodeniny ste ten-

to rok oslávili?
Nielenže vyzerám mlado, ale, pravde-
podobne, aj som najmladšou členkou 
učiteľského zboru. Tento rok to boli v po-
radí moje 23. narodeniny.

Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z Lipian, je to malé 

mestečko asi 70 km vzdialené od Košíc.

Kde a na akej škole ste študovali?
Študovala som na osemročnom gym->>zuzanna<<

Začiatkom nového školského roka neprišli 
na našu školu len noví prváci, ale  nové 
posily zavítali aj do učiteľského zboru. 
Ako sa popasovali s našimi otázkami, sa 
dočítate v nasledujúcich riadkoch :).

Profesori...
 ...na dereši

Stanley & Kapucíni a ich úžasná show
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náziu v Lipanoch. Vysokú školu som absol-
vovala v Ružomberku – konkrétne Filozo-
fickú fakultu Katolíckej univerzity.

Aký bol váš obľúbený predmet 
na gymnáziu? A naopak, ktorý ste 

neznášali?
Medzi obľúbené predmety patril, samo-
zrejme, dejepis, náuka o spoločnosti, ale  
najviac som milovala anglický jazyk :). 
Neobľúbený...ani sama neviem, možno 
chémia a fyzika, ale to bolo skôr kvôli tomu, 
že tieto predmety mi veľmi nešli.

Prečo ste sa rozhodli práve pre uči-
teľstvo? Vždy ste sa chceli stať 

učiteľkou? Čo vás k tejto profesii privied-
lo?
Učiteľka, toto povolanie sa mi páčilo už na 
prvom stupni základnej školy. Držalo ma to 
až do maturitného ročníka, keď sme sa mali 
rozhodnúť, kam pôjdeme študovať ďalej.

Koľko jazykov ovládate?
Pravdupovediac 3 – anglický, nemec-

ký a český. Ale príležitostne a z hľadiska 
situácie aj latinský a grécky :) (ale iba pár 
slov).

Prezraďte o sebe nejaké kladné, ale 
aj záporné vlastnosti.

Kritika je ťažká a hlavne sebakritika. 
Z kladných vlastností spomeniem úprimnosť 
a chuť pomáhať. Z tých záporných hlavne 
tvrdohlavosť a niekedy prenášanie zlej nála-
dy na ostatných v mojom okolí.

Máte obľúbenú knihu?
Vyslovene obľúbenú knihu nemám, ale 

akákoľvek detektívka, kriminálka je dobrá.

Ako znie vaše životné krédo (motto)?
Prvé motto: „Ži a nechaj žiť.“

Druhé motto: „Nemôžeme robiť veľké veci, 
iba malé veci s veľkou láskou.“

Matka Tereza

A čo vaša budúcnosť? Kde sa vidíte o 
takých 20 rokov?

Ťažká otázka :). Budem rada, ak budem 
vedieť, čo nastane po úspešnom zvládnutí 
tohto roka (dúfam, že úspešnom)... 20 rokov 
je dlhý čas a myslím, že každé ráno, keď sa 
človek zobudí zdravý, sa musí neskutočne 
tešiť a ďakovať za to Bohu!

Čo by ste chceli v živote dosiahnuť? 
Máte nejaké tajné, nesplnené sny?

Prajem si (ak ostanem v školstve), aby som 
mala takú spätnú väzbu od žiakov, že sa mi 
budú „tisnúť slzy do očí.“ Ale k tomu sa v pr-
vom rade musím dopracovať ja sama. Takže 
jedným cieľom je sebazdokonaľovanie a 
druhým je navštíviť Egypt a iné zaujímavé 
krajiny :).

 Ďalšou novou tvárou v učiteľskom 
zbore je Mgr. Viera Antalíková, narodená 
2. marca. (to aby ste vedeli, kedy sa oplatí 
„šplhnúť“ zablahoželaním. :) :) :) )

Čím ste sa chceli stať, keď ste boli 
malá?

Vždy som chcela byť učiteľkou, najskôr v 
materskej škole potom na ZŠ, neskôr SŠ... a 
medzitým som chcela byť aj  letuškou :).

Na akej škole ste študovali? 
Študovala som na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku, na Filozofickej fakulte, od-
bor slovenský jazyk – náboženská výchova.

Profesori...
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Aký predmet učíte?
Tento rok učím slovenský jazyk a  

občiansku výchovu.

Ste rehoľnou sestrou. Aká je Vaša 
osobná skúsenosť s Bohom?

Vieru som dostala v rodine, no postupne sa 
menila a vyvíjala z tej tradičnej na osobnejšiu. 
Prešla viacerými skúškami, očisťovala sa 
od falošných predstáv o Bohu... Skúsenosť 
s Bohom prežívam každý deň. Boh sa mi 

prihovára stále, záleží len na mne, či mám 
otvorené a vnímavé srdce, a či som schopná 
zachytiť jeho hlas, každodenné pozvanie k 
láske, k pokore a k milosrdenstvu.

Prečo ste sa rozhodli stať rehoľnou 
sestrou?

Patrím do rehole – Dcér Márie Pomoc-

nice, ľudovo seleziánok a sme apoštolskou 
rehoľou, ktorá sa venuje deťom, mladým, 
ale i ľudovým vrstvám. Nikdy som si ne-
myslela, že budem rehoľnou sestrou. V 
čase rozhodovania a hľadania svojho miesta
v živote to nebolo hneď jasné. Ale ťažko o 
tom hovoriť a vysvetliť to... keď niekoho 
ľúbite, ťažko povedať prečo. Ja by som to 
povedala slovami Jeremiáša: „Zvádzal si 
ma Pane, tak som sa dal zviesť...“

Aké je vaše životné motto?
„Len to je stratené, čoho sa sami vo-

pred vzdávame.“
Slová sv. Pavla: „Tým, čo milujú Pána, 
všetko slúži na dobré.“

A do tretice konečne chlap :)

Aké je vaše celé meno?
Gnip Martin Junior :)

Kedy ste sa narodili?
23.6.1977, SNINA o 12.00 hod.

Z akej rodiny pochádzate?
Usporiadaná rodina, mladší brat je 

šťastne ženatý.

Ktorý predmet ste najviac obľubovali 
počas svojho študentského života?

Najviac som obľuboval, asi ako každý, 
voľnú hodinu. Predmety: dejepis, NOS-ku, 
geografiu či biológiu.

Kedy ste sa rozhodli, že budete 
kňazom?

Ja som sa nerozhodol, ja som prijal po-
zvanie.
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Tak teda, kedy ste odpovedali na vola-
nie Boha?

V treťom ročníku na gymnáziu sa to vo mne 
zlomilo a začal som premýšľať...

Aké bolo pre vás obdobie v seminári?
Život v seminári bol pre mňa krás-

ny i strašný zároveň. Krásny preto, lebo 
som pociťoval spolupatričnosť s ostat-
nými chlapcami, s ktorými som kráčal za 
spoločným cieľom. Vtedy sa medzi nami 
vytvorili najhlbšie priateľstvá. A strašný 
kvôli striktným pravidlám, ktoré sme museli 
dodržiavať bez výnimky.

Boli ste ako seminarista niekde v 
zahraničí? Ak áno, kde?

Áno, bol som rok v USA v  benediktínskom 
kláštore. Prežil som tam krásny čas.

Ako ste sa tam cítili? Ak by ste mali 
možnosť, vrátili by ste sa späť?

Veľmi rád cestujem a pobyt v USA bol pre 

mňa veľmi obohacujúci. Ale pre mňa doma 
je doma. :)

Aké formy relaxu uprednostňujete 
najviac?

Niekedy  som sa venoval modelovaniu. 
Ale v súčasnosti, keďže už 11 rokov hrám 
na bicích, tak to pokladám za svoj najväčší 
relax.

Je o vás známe, že pôsobíte v kapele 
Kerygma. Ako ste sa do kapely dos-

tali?
Ja som sa tam nedostal, ja som ju spolu-
zakladal. :)

Čo vlastne znamená slovo Kerygma? 
A aký je váš cieľ?

Kerygma znamená posolstvo, správa. A je to 
aj naším cieľom, rozprávať ľuďom o Bohu. 
Naša skupina nie je výlučne gospelová, 
snažíme sa ľuďom ukázať, akým byť či ne-
byť, ako plnohodnotne prežiť život.

Veríte, že dokážete na tomto svete 
niečo zmeniť?

Áno, verím, že môžem tento svet zanechať 
trošku iným - snáď krajším.. Vlastne každý 
človek zanecháva tento svet svojím spô-
sobom iným...Dá sa povedať, verím v to,  že 
dokážem niečo zmeniť tým,  že zanechám 
v srdciach iných pekné, plnohodnotné 
veci. Či to budú nejaké veľké veci, to ja už 
neviem...čo má Boh pre mňa pripravené je 
tajomstvo...

Dúfame, že ste si tváre nových učiteľov 
dobre prezreli a ak ich stretnete na chodbe, 
nepomýlite si ich so študujúcou mládežou:)

>>Miťo<<
>>Bodka<<
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Ďakujeme Ti, Pane, že si nám

 V tento deň sa naša školská jedáleň 
zmenila na divadelnú sálu. Na pomyselné 
divadelné dosky vystúpili malí i veľkí, 

študenti i učitelia, aby spoločne slovom, 
piesňou i hudbou vzdali úctu a hold ve-
likánovi slovenskej poézie. Silu Rúfusovho 
slova umocňoval zvuk kráľovského hu-

dobného nástroja – harfy. Literárny večer 
zaznamenala aj STV2 a odvysielala ho v 
relácii Orientácie.
 Milan Rúfus priniesol poéziu pre 
všetkých, poéziu neopakovateľnú a hlboko 
ľudskú, a to sme sa literárnym večerom 
snažili dokázať. Dovolím si tvrdiť, že Milan 
Rúfus pre nás objavil poéziu a naučil nás, 

že aj v tomto svete bez ideálov, v ktorom 
vládne moc peňazí, je miesto pre obyčajnú 
ľudskosť a slušnosť; je miesto pre živé 
ľudské slovo medzi blízkymi ľuďmi, medzi 
rodičmi a deťmi, medzi žiakmi i učiteľmi.
 Literárnym večerom sme chce-
li poďakovať veľkému majstrovi slova, 
ktorým Milan Rúfus nepochybne bol. Preto 
v závere odzneli slová: „Ďakujeme Ti, Pane, 
že si nám požehnal Básnika.
 

požehnal básnika Všeličo môže človek na svete zastaviť, ale 
čo nikdy nezastaví, nespomalí, je  čas. Čas 
je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, 
rok za rokom a my sa pri jej toku občas 
pristavíme, aby sme si uvedomili určitý 
medzník v svojom živote. 10. decembra 
takýmto medzníkom bolo 80. výročie 
narodenia majstra slova Milana Rúfusa.

Osobnosti...

>>redakčná rada<<Účinkujúci na scéne

Harfa dotvárala príjemnú atmosféru

Vzácni hostia
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požehnal básnika 

Osobnosti...

Básnik a večnosť

 Občas vieme slovami vystihnúť len 
nepatrnú čiastku toho, čo by sme vystihnúť 
chceli. Aj slová sú ohraničené bytím, preto 
je možno niekedy aj zbytočné sa o zachyte-
nie obrazu nahlas čo i len pokúšať... preto 
sú niekedy slová dokonca nežiaduce. A ešte 
vtedy, keď duša len pýta ľudí, ktorí by ju 
povzbudili na ceste životom. A taký bol... 
Nemuseli sme sa s ním stretnúť, aby sme 
pocítili jeho priateľstvo. Nemuseli sme s 
ním hovoriť, aby sme pochopili jeho cieľ.

 Niekedy slová znamenajú veľa..., 
z úst, ktoré už povedali, čo povedať mali. 
Utíchli jeho modlitby, zastavil sa tlkot jeho 
prosieb za národ, ľudí, seba samého...
 Dnes už Milan Rúfus medzi nami 
nie je, ale Večnosť, ktorú nám vo svojich 
slovách predkladal, už sám prežíva... jeho 
čas bol živým dôkazom toho, že ľudskosť 
sa dnes stále nosí, že láska nie je iba ideál 
zapadajúci prachom, a že pravda je rovnako 
potrebná ako chlieb. Denne dokazoval, že sa 
dá žiť aj čisto a múdro aj vo svete hanby 
a strachu. Milan Rúfus bol človekom, ktorý 
svoju dušu kúsok po kúsku rozdal, aby 
ostatní mali z čoho čerpať...bol to človek, 
ktorý naplno žil biblický výrok: „Vy ste 
soľou zeme a svetlom sveta.“
 Je mi tak ľúto, že ľudia obrovského 
srdca sú za svojho života málokedy do-
cenení... Milan Rúfus bol človek s veľkým 
„Č“...a aj keď sa tieto slová berú ako 
okrídlená fráza, práve mená ľudí, ktorí si 
zaslúžia, aby o nich takáto veta bola vyslo-
vená, im dávajú rozmer veľkosti... 
Milan Rúfus....

Ako keby slnce zasvietilo na sneh,
všetko vo mne zjasnie,
tak mi vrúcne je...
Neverili by ste ako mi je krásne,
keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje...

Veď ja ani neviem, čo je to tá - Láska...
Teba, prosím, Pane, Ty ma o nej uč...

(...a duša básnika splynula so svojím 
Tvorcom. Milan Rúfus, básnik, ktorý 
Básnikovi ,,upísal” dušu...)

>>redakčná rada<<Fo
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Uchom ihly

 
 Keď sa mi prvýkrát dostal do ruky 
debut tejto kapely s názvom Uchom uhly, 
pomyslela som si: ,,Ách, ďalší gospel, to asi 
nebude ktoviečo.” Väčšine z nás sa totiž pri 
pojme gospel  vybavia tie staré známe ,,ko-
stolovky”, ktoré spievajú detské zbory pri 
omšiach. Presne to blyslo hlavou aj mne. No 
nejako som prekonala svoj počiatočný skep-
ticizmus a pustila som si ich. To čo sa oz-
valo z reprákov, ma nesmierne prekvapilo, 
žiadne ,,haleluuujaaah, chváááľme Boha” 
ani ,,Moje malé svetielko…”. 
 Ako prvé sa ozvalo Intro, ktoré 
plynule prechádzalo svojou melódiou do 
druhej pesničky s názvom Čakanie. Táto 
pieseň je o čakaní na Boží príchod, teda o 
čakaní na Vianoce. Pôsobivé gitarové ,,riffy“ 
sú kde-tu dopĺňané ezoterickými tónmi a 
jemným klepotom bicích. Tretia pesnička s 
veľmi zaujímavým názvom Som sám sebe 
si, naznačuje aj myšlienku tejto skladby, 
sebectvo. Pieseň je hodená do funky žánru, 
no aj tak znie rockovo. Veselé gitarové 
,,riffy“ a rýchle bicie prerýva výrazná ba-
sová linka, ktorá dodáva piesni kúsok 
vážnosti. Pieseň Keď strácam silu, ktorá 
je na debute 4. v poradí, hneď na začiatku 
zaujme veľmi chytľavým tónom gitary s 
klávesovým doprovodom, neskôr prekvapí 
ešte chytľavejším refrénom, po ktorom 
nasleduje veľmi zaujímavé gitarové sólo. 
Táto pieseň znie asi najrockovejšie z celého 
albumu. Text je veľmi zaujímavo prepletený 

medzi dnešným životom a Novým zákonom. 
Text piesne Návrat je inšpirovaný príbehom 
o márnotratnom synovi. V piesni Obžerstvo 
je tento hriech veľmi vtipne poňatý. Meló-
dia je znova ,,šmrcnutá” funky, jazzové sóla 
sú výborným doplnkom. Dobre sa mám?! je 
pieseň tak lenivááááá, že pri jej počúvaní sa 
mi vybavuje až beztiažová pomalá chôdza 
kozmonautov. Pomalé gitary, pomalý spev, 

pomalé bicie, dokonca aj pomalé gitarové 
sólo sú naozaj dokonale beztiažové. Pieseň 
Čo to máš?, v ktorej sa spieva o závisti, je 
ďalšia ,,funkovica” na debute. Matka je 
veľmi pekná pomalá pieseň. Jednoduchá, 
ale výstižná. Rockovo - bluesová pieseň o 
myslení s názvom Pátranie po šťastí je zau-
jímavým príkladom humoru textára. Pieseň 
zakončuje dlhé sólo, v ktorom sa gitarista 
pekne vybláznil. Osobnosti je pieseň o 
pýche, pyšných ľuďoch, ktorí nevidia ni-
koho len seba, ,,funkovica” ako vyšitá. CD 
uzatvára Peter a Judáš a Outro , podobne 
ako intro plné ezoteriky.
hmm...príjemné počúvanie...

Mnohí sa možno pýtate, prečo práve 
Kerygma? Nie je to kvôli tomu že je to 
gospelová kapela, čo určite súvisí so za-
meraním našej školy, nie je to ani preto, že 
bubeníka tejto kapely určite každý pozná.
Vybrala som si ich, pretože ma zaujali.

Odporúčame

>>Fazuľka<<
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TOPLIST
Náš školoský časopis QUO VADIS prichádza v novom šate a s novými nápadmi. Veď 
život je zmena....  Rubrika TOPLIST predstavuje pohľad na všetko nové a aktuálne 
zo sveta umenia, jednoducho to, čo vám nesmie chýbať ku všeobecnej inteligencii a 
to, čo nemáte zmeškať. Informovať budem o rôznych akciách, expozíciách, divadel-
ných predstaveniach, koncertoch, podujatiach a možno i o grandióznych úspechoch 
našej výbojnej školy. Dovolím si tvrdiť, že po prečítaní týchto článkov sa pred vami 
otvorí komnata toho najlepšieho a „najhorúcejšieho“, čo kedy poctilo umeleckú nôtu 
nášho školského časopisu. Veď ako povedal sám slávny Oscar Wilde: ,,Len umením sa 
zdokonaľujeme. Len umenie nás môže odvrátiť od špinavého, nebezpečného života.“

Svet a umenie...

DON QUIJOT
V rámci Dní španielskej kultúry sme si až do konca novem-
bra mohli v priestoroch Východoslovenskej galérie pozrieť 
svojské pohľady na Dona Quijota. Putovná výstava ponúkla 
návštevníkom diela španielskych dizajnérov, ktorí sa takto 
pred troma rokmi pripojili k oslavám 400. výročia Cervante-
sovho svetového diela.
 Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha sa stal inšpiráciou 
pre päťdesiatich  významných španielskych dizajnérov, medzi 
ktorými sa nachádza aj niekoľko držiteľov Národnej ceny za 
dizajn. „Univerzálna podoba Dona Quijota  je silne vpečatená 
a dostatočne známa, preto je teraz snahou  túto postavu opä-
tovne vymyslieť a predstaviť si iné identity, snívať o nových 

Donoch Quijotoch a dobách,“ naznačil kurátor výstavy Carlos Sendín. Zdôraznil, že ti-
sícky vydaní vo všetkých jazykoch sveta vytvorili navrstvené estetické roviny, vďaka 
ktorým sa dajú čítať dejiny. Aktuálna výstava, ktorá je prvou prezentáciou španielskeho 
umenia v priestoroch Východoslovenskej galérie, tak okrem pocty Cervantesovmu dielu 
vytvorila priestor pre vyzdvihnutie  mnohotvárnosti profesie dizajnéra.

YURI DOJC / september - október /
Humenský rodák, svetoznámy fotograf Yuri 
Dojc, žijúci v Toronte, uskutočnil výstavu 
hneď v dvoch slovenských mestách. V Bra-
tislave to bola výstava Ľudia, cintoríny, frag-
menty so židovskou tematikou (vernisáž pri 
príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu). 
V Košiciach predstavil  výstavu s názvom Cez 
oceán 2. Yuri nepredostiera dokonalosť, pretože nejestvuje. Zachytáva život taký, aký je, 
bez pokryteckej pretvárky. Ak budete mať možnosť toto umelecké echo ešte raz vidieť, 
neváhajte a choďte. Vrelo odporúčam!Fo
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Svet a umenie...

GREEN FILM / október - november /
Opäť nás potešila prehliadka filmov o trvalo udržateľnom roz-
voji (TUR). Festival EKOTOPFILM spája technikov a ekológov 
a každoročne prináša celosvetovú aktuálnu filmovú a televíznu 
tvorbu z problematiky TUR. Usporiadatelia prestížneho podujatia 
spolupracujú s takými organizáciami ako UNESCO či OSN a pred-
stavili 150 filmov z 26 krajín sveta. Okrem prehliadky a sprievod-
ných podujatí (besedy a fóra) prebehla súťaž filmov v niekoľkých 
kategóriách pod skúseným okom medzinárodnej poroty.
EKOTOPFILM – 11.10.-14.11.2008 – Historická radnica mesta 
Košice 
www.ekotopfilm.sk

Galéria VEBA
V Galérii VEBA na Komenského ulici  
ste mohli nájsť diela košického výtvar-
níka Viktora Šefčíka. Autor v rámci 
nej ponúkal návštevníkom pohľad na 
mesto z výšky, ukážky knižných ilus-
trácií či inšpiráciu biblickými motívmi.
Výtvarník mal ostatnú výstavu diel v 
roku 2004 a po aktuálne prebiehajúcej 
sa chystá predviesť kolekciu svojich 
obrazov s kvetinovými motívmi v Dome 
umenia. 
„Viktor je z našej výtvarnej brandže a 
v poslednom čase som uprednostňoval 
skôr zahraničných umelcov. Preto 
som sa rozhodol, že je čas podporiť 
košických autorov“, vysvetlil majiteľ 

galérie VEBA – môj skvelý strýko Dušan Baláž, ktorý je sám kresťansky naladený, a 
preto oceňuje skutočnosť, že V. Šefčík vkladá do svojich obrazov dušu. „Prežil si svoje 
a veľmi sa zmenil k lepšiemu. Zdá sa mi, že už našiel svoju cestu. Uvedomuje si, že 
človek má rozdávať dobro.“ Obrazy na aktuálnej výstave sú z väčšej miery predajné 
a vystavených je 36 kusov. Ich cena sa pohybuje od 5 do 95-tisíc. „Ponúkam prierez 
posledných dvoch rokov mojej tvorby. Vybrať nebolo ľahké, nechal som si poradiť,“ pre-
zradil nám autor, u ktorého Dušan Baláž kvituje aj skutočnosť, že si na trhu „drží cenu“. 
„Umenie má svoju hodnotu,“ dodáva majiteľ galérie.
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Svet a umenie...

>>havran<<

Výtvarný MELANGE / september- december  / 
Jesenná výstava - vo Viedenskej Albertine - Van 
Gogha neprezentovala len ako umelca - mali-
ara, ale aj ako kresliča (vedľa obrazu nájdete aj 
skicu, podľa ktorej obraz vznikal). 50 obrazov 
a 100 najvýznamnejších akvarelov a kresieb z 
celého sveta prezradilo veľa o majstrovej tvorbe. 
Ak by sa Vám málilo – Albertine má stálu ex-
pozíciu, na ktorú sa oplatí prísť pozrieť viackrát. 
MONET BIS PICASSO (od Moneta po Picassa) 
predstavuje diela súkromnej zbierky Batlinerov-
cov. Nájdete v nej ozajstné vychytávky. Van 
Gogh, 5.9. - 8.12.2008 ALBERTINA, Alber-
tineplatz 1, Viedeň (www.Albertine.at, otvorené 
denne od 10:00 do 18:00, vstupné 9,50 eur)
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Prestávka na čaj
Viete, že...

 
 Oproti  mlieku  ho preferuje 98% 
populácie.   Štyri   šálky  čaju   denne vám 
dodajú významnú dávku nasledujúcich 
živín: približne 17% doporučeného príjmu 
vápnika, 5% zinku, 22% vitamínu B2, 5% 
kyseliny listovej (vitamín B9) a vitamíny 
B1 a B6. Šálka   čaju  je   takisto   výborným 
zdrojom magnézia, ktoré je potrebné pre 
celkový fyzický vývoj,  a  draslík,  ktorý  na-
pomáha  udržiavať vo vašom tele rovnováhu 
tekutín.
 Dlhý stresujúci deň v práci, ne-
dostatok cvičenia, časté jedenie rýchlych 
jedál s vysokým obsahom tuku a cukru a 
nízkym obsahom vlákniny si môže vyžiadať 
svoju daň. Vychutnajte    si     preto    naplno 
prestávku na čaj, čo vám nielen pomôže 
zahnať každodenný zhon a stres, ale urobíte 
tým niečo i pre svoje srdce.

 Verejnosť si často myslí, že čaj ob-
sahuje toľko kofeínu ako káva. Faktom však 
je, že ho obsahuje len polovičné množstvo. 
Kofeín je prírodná zlúčenina, ktorá sa na-
chádza v mnohých druhoch jedál a nápo-
jov. Je to takisto stimulant, takže šálka čaju 
vám dodá potrebnú energiu a vitalitu pre 
náročné a únavné popoludnie. Pri kofeíne, 
rovnako ako pri iných stimulantoch, sa 

oplatí striedmosť. Výskumy ukazujú, že 
rozumné množsto kofeínu, 300mg denne 
(alebo 4 litre čaju!), je pre väčšinu ľudí 
bezpečným množstvom. Nájdite si teda čas 
pre poobedňajšiu šálku čaju a urobte tak 
niečo pre svoje zdravie.
 Keď špúlite pery predtým, ako 

niekoho pobozkáte, je dobré vedieť, že 
máte zuby ako perly a pitie čaju vám v tom 
pomôže. Čaj je výborným prírodným zdro-
jom fluoridov, ktoré sa nachádzajú vo vode 
a pridávajú sa do zubných pást, pretože 
zosilňujú zubnú sklovinu.
 Čaj takisto chráni vaše zuby pred 
zubným kazom a to tým, že znižuje tvorbu 
zubného povlaku. A len pre zaujímavosť, 
čajovník je sám o sebe bohatým zdrojom 
fluoridov, pretože ich cez korene vstrebáva 
zo zeme. Čierne i zelené čaje obsahujú fluo-
ridy a ukázalo sa, že zmenšujú rast baktérií 
redukciou zubného povlaku.
 Možno sa budete diviť, ale až 70% 
ľudského tela tvorí voda. Preto je dôležité 
dopĺňať tekutiny, ktoré sa stratia počas 
každodenných aktivít. Doktori odporúčajú 
vypiť denne aspoň 1,5 litra tekutín a tým 
predísť dehydratácii. Už dve šálky čaju (4dl) 
vám dodajú štvrtinu dennej potreby tekutín 
a tým napomôžu vášmu telu ostať fit.

Čaj je prírodný osviežujúci nápoj a 
vzhľadom na to, že nemá žiadne kalórie, 
je to ideálny nápoj, po ktorom sa budete 
cítiť dobre a vyzerať lepšie.

>>redakčná rada<<
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Niekto ťa potrebuje
Zamyslenie...

 V jednej nádhernej záhrade rástol 
vznešený bambus. Pán ho mal radšej ako os-
tatné stromy. Rok čo rok bambus rástol a bol 
čoraz silnejší a krajší. Bambus totiž dobre 

vedel, že Pán ho má rád, a preto bol šťastný. 
Pán raz prišiel k svojmu obľúbenému stro-
mu a povedal mu: „Potrebujem ťa.“
Nádherný bambus pocítil, že prišla chvíľa, 
pre ktorú bol stvorený a s veľkou radosťou 
povedal: „Pane, som pripravený. Urob so 
mnou, čo chceš.“
Pánov hlas bol vážny: „Aby som ťa použil, 
musím ťa vyrúbať.“
Bambus sa naľakal: „Vyrúbať, Pane? Mňa, 
najkrajší strom v celej záhrade? Nie, prosím 
ťa, nie. Použi ma, ako chceš, ale prosím ťa, 
nevytínaj ma.“
„Môj drahý bambus,“ povedal Pán, „ak ťa 
nevytnem, nemôžem ťa použiť.“ 
Záhrada sa ponorila do hlbokého ticha. Aj 
vietor prestal viať. Bambus pomaly sklonil 
svoju nádhernú korunu a zašepkal: „Pane, 
ak ma nemôžeš použiť bez toho, aby si ma 
vyrúbal, tak ma vytni.“ 
„Môj drahý bambus,“ povedal znova Pán, 
„musím ťa nielen vyťať, ale musím ti 
odrezať aj konáre s lístím.“
„Pane môj, zmiluj sa nado mnou. Znič moju 

krásu, ale ponechaj mi konáre a listy.“ 
„Ak ťa neobrežem, nemôžem ťa použiť.“
Slnko si zakrylo tvár a zhrozený motýľ od-
letel. Roztrasený bambus slabým hlasom 
povedal: „Pane, obrež ma.“
„Môj drahý bambus, musím ti urobiť ešte 
čosi viac. Musím ťa rozpoliť a vytrhnúť 
ti srdce. Ak to neurobím, nemôžem ťa 
použiť.“
Bambus sa sklonil až k zemi a zašepkal: 
„Pane, rozpoľ ma a trhaj.“
Tak Pán vyťal bambus, osekal mu konáre 
s lístím, rozsekol ho a vybral mu srdce. 
Potom ho zaniesol k prameňu blízko polí, 
ktoré trpeli suchom. Jemne napojil jeden 
koniec milovaného bambusu na prameň 
a druhý naviedol na vyschnuté polia. 
Priezračná, chladná a čistá voda začala tiecť 
bambusom na ryžové polia, ktoré priniesli 
bohatú úrodu. Tak sa bambus stal veľkým 
požehnaním, hoci bol vyťatý a zničený.

Keď bol nádherným stromom, žil pre seba 
a obdivoval svoju krásu. Keď ho vyrúba-
li, doráňali, znetvorili, stal sa kanálom, 
ktorým Pán zavlažoval a zúrodňoval svoje 
kráľovstvo...
My tomu hovoríme: „Utrpenie“, Boh tomu 
hovorí: „Potrebujem ťa.“...>>Bodka<<
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Všetko je lož

Verná sila života

Tvorivý duch

AKUMULÁTOR
AMPÉR
ANAGLYF
APLIKÁCIA
ATLAS
ATÓM
BALISTIKA
BROWN
CERN
CIEVKA
DAKTYLOSKOPIA
DIFRAKCIA
DIFÚZIA
DIRAC
DISPERZIA
DIÓDA
DIVERTOR
DOMÉNA
DONOR
DÚHA
ELEKTRICKÝ DIPÓL
ELEKTROLÝZA VODY
ELEKTROMOBIL
ELEKTROMAGNETICKÁ ENERGIA
EXPLÓZIA
EXPOZIMETER
FARADAY
FARBA
FERMI
FILTER
FOTÓN
FLUORESCENCIA
FREKVENCIA
FOTODIÓDA 
FÚZIA
FYZIK
GENERÁTOR
HENRY

HERTZ
HOLOGRAM
CHAOS
CHVENIE
INFRAČERVENÉ ŽIARENIE
INDUKTANCIA
JADRO
JOULE
KAMERA
KATIÓN
KATÓDA
KELVIN
KVARK
KYVADLO
LASER
LEVITÁCIA
MAGNETRÓN
MAGLEV
MIERKA
MIKROSKOP
MIKROTEXT
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁBOJ
NANOTECHNOLÓGIA
NEÓN
NEUTRÓN
NEWTON
OBVOD
OBRAZ
OPTICKÝ REZONÁTOR
OSVETLENIE
OZVENA
PAULI
PERIÓDA
PERMEABILITA
PERMITIVITA
PLANCK
PLAZMA

PLUTO
POHYB
PROTÓN
PRÚD
RADAR
ROTOR
ROZTOK
REGELÁCIA
REZISTOR
SATELIT
SEIZMOMETER
SEKUNDA
SFÉRA
SILA
SOLÁRNY ČLÁNOK
SONDA
SPOJKA
STATOR
STAVBA
STEREOGRAM
SUPRAVODIČ
ŠOŠOVKA
TERMONUKLEÁRNA SYNTÉZA
TERMOJADROVÁ SYNTÉZA
TERMOKAMERA
TEPLOMER
TESLA
TOROID
TLECÍ VÝBOJ
TRANSMISIA
URÁN
VODIČ
VOLT
VZDUCH
WATT
ZRKADLO
ZRÝCHLENIE
ŽIAROVKA

Osemsmerovka

bez potrubia a prívodu
ako strelka hľadajúca kompas
tráva čo rastie nižšie
snívam
všetko je nezmysel...
ohnivý šíp
netrafil cieľ
nemý chladný sluha
ako meč bez čepele
nasiaknutá vata bez kvapky
milión zapálených sviečok ktoré vôbec nesvietia

Ako husle hrajúce bez sláčika
ako nemý spevák
s nekonečným chvením
sa prizerám
ako rozpustiteľná voda v prášku
ako človek bez tváre 
padám
viem že nabudúce to môže byť horšie
nič sa už nemôže stať
aj keď
vodovodný kohútik

(pokračovanie na strane 32)
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Láska je nežný úsmev vetra, 
láska je najjasnejšia veta, 
láska ťa pevne drží,
láska nikoho nikdy neomrzí. 
V láske je človek zavše iný, 
v láske človek odpúšťa druhým viny. 
Láska je meč proti zlému, 
láska sa dáva nevinnému. 
Láska je celá slepá, 
láska je srdce tohto sveta. 
Od lásky sú ľudia závislí, 
od lásky už človek nemyslí. 

Láska otupuje všetky zmysly, 
aby jeden človek nám ostal v mysli. 
S láskou jeden človek ostáva nám v hlave, 
si to ty a tvoje srdce mladé. 
Mladé, krásne, svieže, sladké, malé, 
srdce plné mojej tváre. 
Tvoja tvár je v mojej hlave, 
tvoje oči v mojej hlave, 
tvoje pery v mojej hlave, 
tvoje vlasy v mojej hlave. 
Vo mne si celá ty.

Verná sila života

Tvorivý duch

vchádzam
do koralového útesu...
voda ma presviedča
že nie je hlboká...
tok rieky so slabým prúdom... ktorý unesie
aj svet...
na korčuliach
v autobuse keď slnko zapadá čoraz vyššie
a mesiac vychádza zo západu
hviezdy tancujú
a trpaslíci vyšší

než dva metre
zrastajú s konármi
entov 
starovekých
a teplých zimných dní...
Ja kričím 
a padám
v stojatej vode so silným prúdom...
okolo mňa tucet oklamaných detí...
ja na pokraji smrti kričím...
všetko je lož

>>Kiťa<<

>>Dawit<<
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Osemsmerovka
Aj chytrý schybí
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Pravidlá: Obrazec je nutné 
vyplniť tak, aby v každom 
rade a stĺpci, rovnako tak 
ako v každom z deviatich 
menších štvorcov, ktoré 
dohromady tvoria hra-
cie pole, boli zastúpené 
číslice od 1 do 9. Číslice sa 
nesmú v riadku, stĺpci ani 
v štvorčeku opakovať.

Aj chytrý schybí

S
u
d
o
k
u

Foto: internet
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Rozprávajú sa dve blondínky:
„Vieš čo hovorí najčastejšie blondínka?“
„Neviem...“

„Prosím si cestovný lístok do Zvolena.“
„Cez Vrútky alebo cez Zbehy?“
„Cez Vianoce.“

Mladík v samoobsluhe kupuje kefír a 
všimne si, že ho sleduje staršia pani. Pýta 
sa jej prečo. „Nedávno mi umrel syn a ty 
sa na neho podobáš. Až budem odchádzať 
z obchodu, môžeš mi zamávať a zakričať, 
dovidenia mama?“
Keď starká odchádzala z obchodu, mladík 
jej zamával a zakričal: „Dovidenia, mama!“ 
Potom ide k pokladnici: „Bude to 25 eur“ 
hovorí pokladníčka.
„Čože? Za jeden kefír?“
„Spolu s predošlým nákupom. Vaša mama 
vravela, že to zaplatíte.“

Príde policajt do práce a kričí: „Ľudia, mám 
syna a je to chlapec!“

Prečo sú Japonci najmúdrejší? 
Lebo nemajú blondínky!

Idú dvaja Eskimáci po Sahare a jeden hovo-
rí: „Ty kokso, tu muselo mrznúť, keď tak 
hrubo posypali!“

Kedy má blondínka plné ruky?
Keď vezme rozum do hrsti.

Bavia sa dvaja policajti a jeden z ničoho nič 
rozsvieti baterku. 
„Že nevylezieš po tom svetle hore?“ 
„To vieš, že nie! Ty zhasneš a ja spadnem!“

„Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za to, 
čo som neurobil?“
„Nie, Jožko, nemôžeš.“
„Tak sa priznám. Neurobil som si domácu 
úlohu.“

Dežo Palimu:
„Pali, mám tabletky na zmúdrenie. Jedna 
stojí 50 eur.“
„Daj mi päť za 250 eur.“
Hneď ich užije a povie: 
„Fúj, veď to je obyčajný C vitamín!“
„No vidíš, ako si zmúdrel!“

Drevorubač príde do lesa, oprie pílu o strom 
a hovorí: „Ty si píla, ja som nepil.“
A naleje si...  

Pacient zomrel a lekár takto jemne oznamu-
je pozostalej manželke smutnú udalosť: 
„Vážená pani, mám pre vás dve správy. Jed-
nu dobrú a jednu zlú. Najprv vám poviem 
tú dobrú: Vysoké teploty vášho manžela už 
klesli...“

Za aký čas naučíte psa pískať? 
V tlakovom hrnci za 15 minút.

Smiechotinky :)
Bavime še...

>>Vallery<<
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