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Priodzenou súčasťou života sú zmeny. 
Väčšie alebo menšie. V prírode teplé  
dotyky slnečných lúčov a „vôňu“ leta 
vystrieda jemné mrholenie a pestro-
farebný dážď listov. Sem-tam padnú 
prvé vločky.
Ani my, študenti, sme sa nevyhli 
zmenám. V septembri opätovný návrat 
do školy, učenie. Prváci si museli 
zvykať na nové prostredie. 
Aj v našom časopise sa udiali reformy. 
Redakčná rada prestriedala členov, 
ale zároveň aj žezlo šéfredaktora dos-
talo nového majiteľa. Mňa :D. Tento 
„post“ je pre mňa výzvou - mať na sta-
rosti časopis, niesť zaň zodpovednosť 
a viesť ho tým správnym smerom. 
Myslím, že udržať úroveň, na akú 
ho dostali Zuzka E. a redakčná rada 
nebude prechádzka ružovou záhradou, 
ale minimálne kvôli Vám, verným 
čitateľom, sa o to budem snažiť (:P).
Prajem Vám príjemné chvíle strávené 
s naším časopisom.
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l
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Barbora ‘Barbi’ Bariová, šéfredaktorka

foto Š. Javornický
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Nenechajte si ujsť
Ako sme prišli o krv
Keď išlo do tuhého, každý mal v kútiku duše trochu 
strach. Snažili sme sa to zakryť úsmevom. Zabávali 
sme tam celú čakáreň ľudí. Každý, kto sa na nás 
pozrel, mal v očiach vetu: „Vy ste určite prvodar-
covia“. Mala som pocit, že mnohí v nás videli seba, 
keď tam boli prvýkrát.

Čo bolo...
Máj a (p)les; Vzácna návšteva; Školský odpust, 
Milíon detí sa modlí ruženec; 72 hodín bez kom-
promisu; Exkurzia na Orave; Deň projektového 
vyučovania; A opäť v divadle!

Čo bude...
SAPERE AUDE = Maj odvahu používať vlastný 
rozum..., Ples(ň)ová sezóna, Trinásta komnata ot-
vorená, Začnite voskovať lyže! 

WE ARE THE CHAMPIONS 
Prišlo to. Stojíme na pódiu všetci tak výnimoční 
preberajúc symbol nádeje a novej éry. 

Nová módna vlna?
Ak si myslíte, že vašou jedinou úlohou je pozháňať 
si honosné večerné šaty či smoking, ste na omyle!

strana 15

strana 23

strana 9

Johny (Amos) Comenius
Výsledkom práce boli aj postery, o ktorých sme 
potom hovorili pred celou skupinou študentov a 
učiteľov. Nasledoval voľný program v rodinách. 
My dievčatá a naše hostiteľky sme sa dohodli, že 
pôjdeme na bowling. Užili sme si veľa zábavy. 
Najvtipnejšie bolo slovensko - nemecko - anglické 
dorozumievanie. Ja som totiž bývala u dievčiny, 
ktorá pochádza zo Slovenska. strana 26

Čo vás čaká

strana 18

strana 14
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(Ne)spali sme spolu?
V akcii

Určite každý z vás pozná reakciu kamaráta, 
keď sa mu zmienite o Noci v škole. Najprv 
sa na vás čudne pozrie a vzápätí povie: 
,,Ja som rád, keď zo školy vypadnem po 
vyučku a nie ešte, aby som tam spal!“ A vy 
sa len začudovane pozeráte a nechápete jeho 
reakciu...

Osobne sme na svojej koži zažili atmos-
féru Noci v škole. Veď, čo môže byť lepšie, 
ako stráviť večer s partiou rovesníkov? Aj 
keď boli medzi vítanými a priam potreb-
nými účastníkmi, samozrejme, aj učitelia, 
veľmi rýchlo upu-
stili od svojich 
k o n v e n č n ý c h 
zvyklostí a naladili sa na „študentskú vlnu“.
Jednou z najakčnejších častí noci bola 
„pokladovka“ - súťaž o truhlicu plnú 
čokoládových euromincí. Tápajúc v tme 
sme sa rozpŕchli po budove školy, kde
na nás čakali prekážky ťažšie ako v 
Amazonke. Veď pchať ruky medzi 
ucholaky a rôznu 
inú háveď 
alebo 

do „sajrajtu“, obsahom ktorého boli zvyšky 
včerajšieho obeda, nie je žiadna romantika!
Nedá mi nespomenúť večeru, ktorú vari-
li naši spolužiaci (medzi nimi aj známi 
kuchári Robko Klein, Tonka Juhásová, Jul-
ka Birošová) alebo chutné pečivo na raňajky 
opäť sponzorované pekárňou UNI spol. 
s.r.o., za ktoré veľmi pekne ďakujeme či 
dezert – flambované banány so zmrzlinou, 
ktorými nám dokonale zaplnila naše hladné 
žalúdky pani zástupkyňa Škorvánková.
O polnoci bola naplánovaná 32 minút a 
52 sekúnd trvajúca sv. omša (na prosby 

študentov a 
zároveň na pote-
šenie nášho una-

veného pána kaplána :)), ktorou celá noc 
vyvrcholila. A kto nezaspal tam, zaspal 
pri filme, ktorý sa skončil až v skorých ran-

ných hodinách. Iní svoju 
únavu nepodcenili a 

zakuklili sa 

Lucia Halušková, Zuzana ‘Zuzi’ Szalonová
foto  GKM

Ja som rád, keď zo školy vypadnem
po vyučku a nie ešte, aby som tam spal!
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V akcii

do svojich „spacákov“.  Budíčkom nám bolo 
až (už) školské zvonenie. Náš bufet musel 
popritom fungovať na plné obrátky, pretože 
hladných a unavených študentov bolo naozaj 
neúrekom. Kupovali si všetko, čo ich mohlo 
vzpružiť a dodať im 
energiu na celý deň. 
Niektorí siahli aj po 
známom kofeíne, 
no za seba môžeme 
povedať, že na takú 
únavu neúčinkoval 
už ani ten :). Napriek 
tomu všetci, čo (ne)
spali tejto noci v 

škole, nám dajú iste za pravdu, že to bol 
jedinečný a neopakovateľný zážitok. 
Čo dodať na záver? Snáď len to, že ak ste s 
nami neboli, môžete ľutovať!

„Pani učiteľka, zajtra ja a… neprídeme do 
školy. Máme predstavenie!” „Zase?!” Tak 
takto nejako to vyzerá, keď na poslednú 
chvíľu oboznamujem našu triednu s faktom, 
že „zase” ideme vystupovať. Áno, presne s 
tým divadlom, ktoré sme vám predstavili 
koncom minulého školského roka. Našu 
„Vstupenku do raja” ponúkame všetkým 
školám už piaty mesiac. Zdá sa vám to 
„otrepané”? Tak sa pozrite, ako sme „vytre-
pali” s ostatnými! :)

Národný inštitút Matice slovenskej, Ma-
gistrát mesta Košice, Krajský školský úrad 
a Základná škola na Postupimskej 37 v 
Košiciach usporiadali v poradí už šiesty 
ročník festivalu amatérskeho divadla – Di-
vadelné Košice Jula Zborovjana. Zúčastnili 
sa ho základné a stredné školy celého 
košického kraja.
O čo sme sa pasovali?
Pre absolútneho víťaza bola pripravená 
hlavná cena - počítač s príslušenstvom, 
ktorý venoval riaditeľ firmy LYNX s.r.o. 
Ing. Zoltán Kollár. Porota na čele s pro-
fesionálnymi hercami Štátneho divadla 

Košice bola vedená predsedníčkou Katkou 
Horňákovou a Tomášom Dirom. Vybrať 
tých najlepších spomedzi širokej škály 
kvalitných účinkujúcich bola určite mimo-
riadne náročná úloha. Podmienkou účasti 
bolo maximálne 14 účinkujúcich a dĺžka 
predstavenia nesmela presahovať 20 minút. 
Kvôli týmto obmedzeniam sa naše hodinové 
predstavenie výrazne zredukovalo a bolo 
nutné vyradiť mnohé tanečné, spevácke a 
umelecké scény. Dve piesne a jeden tanec 
sa predsa len podarilo vtesnať do vystúpe-
nia! Posmeľovali sme sa a navzájom povz-
budzovali natoľko, že jednu z piesní, hlavná
hrdinka  hry, Eva - alias Lenka Baricová  - 
zaspievala naživo!
Vďaka ústretovosti organizátorov a 
rečníckemu daru našej skvelej režisérky – 
sr. Daniely sa nám však podarilo vyžiadať si 
ešte 5 minút navyše. Celý priebeh súťaže sa 
zaobišiel bez väčších problémov. Sprevádza-
li ho iba menšie komplikácie ako šmykľavá 
podlaha, zmenšené priestory javiska, zamo-
taný kábel od mikrofónu do ruženca na krku 
či meškanie jedného z našich účinkujúcich. 
Našťastie nedošlo k žiadnemu úrazu

Dosky, ktoré znamenajú svet
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a záchranca Evy, gitarista Igi - alias Tomáš 
Buzogáň - dorazil napokon včas (takmer v 
polovici celej súťaže)! :)
Pôvodne sa do tejto súťaže prihlásilo 10 di-
vadelných súborov, no nakoniec prišli ešte 
3 družstvá, vďaka ktorým sa hodina nášho 
„ukáž čo vieš“ nepribližovala, ale väčšmi 
nás mučila dlhým čakaním! Neskrývali sme 
svoju nervozitu a strach, lebo konkurencia 
sa zvyšovala ukrutnou rýchlosťou!
Vyhodnotenie
V závere súťaže boli najlepšie súbory za-
radené podľa veku a typov škôl do dvoch 
skupín. Prvé miesto spolu s nami obsadila 
Spojená škola na Exnárovej 8 v Košiciach, 
ktorá sa zároveň stala aj absolútnym 
víťazom. Študenti tejto školy uviedli pred 
zaplneným auditóriom sály divadelnú hru 
od J. G. Tajovského - Tma. Keďže sa táto 
škola venuje divadelnému umeniu takmer 
na profesionálnej úrovni, bolo pre nás cťou 
a zadosťučinením ocitnúť sa na stupienku 
víťazov spolu s nimi :). Ostatné amatérske 
divadelné súbory (teda aj my) boli odme-
nené zaujímavými knižnými publikáciami 
a farebnými diplomami od MS.
Na tomto krajskom podujatí ne-
chýbala ani televízia 
Región, 

ktorá v piatok, 26. novembra odvysielala z 
tejto akcie reportáž. Nesmieme zabudnúť 
poďakovať hlavne organizátorom, a to 
riaditeľke školy na Postupimskej 37 v 
Košiciach, ktorá so svojím pedagogic-
kým kolektívom perfektne zabezpečila 
celú logistiku súťaže a vytvorila rekord v 
počte účinkujúcich, ale aj v počte súborov 
zo všetkých predchádzajúcich ročníkov. 
Ďakujeme!

...pozrime sa, čo na to hovorí širšia 
škála náhodne opýtaných…:)

Myslím si, že školské divadlo je skve-
lá príležitosť, ako v mladých ľuďoch 

posilniť ducha priateľstva a spolupráce, a 
keď sa pri tom hlása evanjelium a spoločne 
sa modlíme, je to o to zaslúženejšie pre 
večnosť.:) (Branislav Ciberej, učinkujúci, 
hosť)

Prostredníctvom takého vystúpe-
nia mohli študenti predviesť svoje 

vynikajúce herecké talenty, aby diváci po 
tom- to vyobrazení odchádzali o 

čosi obohatení :)
(Monika Šerfőzőová, 

účinkujúca, hosť, 
maturant-
ka GTA)

V akcii
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V akcii

Amatérske divadelné predstavenie 
zobrazujúce dievča, ktoré pod vply-

vom rodinných problémov a pôsobenia par-
tie, začína byť závislé na drogách, hodnotím 
pozitívne. Je spracované muzikálne s prvka-
mi humoru. Môžem ho vrelo odporúčať! :)
(Miroslav Čonka, náhodne opýtaný 
účastník publika)

Snažili sme sa, aby sme čo najlepšie 
zabezpečili technickú stránku pred-

stavenia, ktoré máme ako hlavní technici celé 
pod palcom. Na menšie nezrovnalosti rýchlo 
zabudneme:), poučíme sa, a tak sa každým 
p r e d s t a v e n í m
 dvíha úroveň.
(Marek Eperješi, 
hovorca zdatných 
technikov, 2. A)

Počas pred-
s t a v e n i a 

sme museli veľa 
improv izovať , 
keďže sme ne-
mali podmienky, 
na aké sme boli 
zvyknutí, ale som rád, že sme to zvládli a 
nabrali nové skúsenosti. Bola to naša prvá 
súťaž s profesionálnou porotou, ktorá mi 
bola nesympatická, ale nakoniec to dobre 
dopadlo a vyhrali sme :) (Pavol Železník, 
účinkujúci, 3.B)

Vstupenka do raja. Za týmto náz-
vom je oveľa viac, ako si všetci 

môžeme myslieť. Pokiaľ to človek neuvidí, 
nepochopí, aké posolstvo týmto chceme 
odovzdať. Všetci herci do toho dávame 
veľa, dávame do toho svoje srdce a chceme 
sa čo najviac priblížiť k mladým. A keď sa 
nám podarí donútiť k zamysleniu sa nad 
sebou aspoň jedného mladého, máme z toho 

veľmi dobrý pocit. Ak cítime podporu aj z 
hľadiska, hrá sa nám veľmi dobre! :)
(Mária Pachová, účinkujúca, 1.A)

„Súťaž som vnímala rovnako, ako 
všetky naše predstavenia v CVČ 

Domino, možno trošku nervóznejšie. Je mi 
cťou deliť sa o prvé miesto s takmer pro-
fesionálmi! Jednu hodinu piatkového popo-
ludnia v škole obetujem za tých hlupákov, 
čo sa nevmestia do kože a ničia si svoj život! 
Hráme najčastejšie pre ôsmy a deviaty 
ročník. Keď som bola ja v ich veku, myslela 
som si: „Ja som aká čaja?! Čo mi už len 

oni môžu?! Ja som 
niekto!” A teraz... 
keď sa tak dívam 
na tie ročníky, uve-
domujem si, že sú 
to len decká, ktoré 
sa hľadajú, preto 
robia hlúposti, 
nevedia, čo majú 
od rozkoše robiť! 
Preto sa zakaždým 
snažím predať 
deckám čo najviac. 

Herectvo zbožňujem! Je to spontánne vyjad-
renie môjho ja… To, čo chcem je, aby di-
vadlo v ľuďoch zanechalo stopu… a druhá 
vec - poďakovať. Poďakovať všetkým kole-
gom hercom, technikom, úžasnej režisérke, 
ktorú večne hnevám neskorými príchodmi, 
neznalosťou replík, mojou tvrdohlavosťou 
- sr. Daniele - a, samozrejme, Panne Márii, 
ktorej sa pred každým predstavením zveru-
jeme... Jednoducho všetkým zaintereso-
vaným za to, že sa o mňa starajú, že mi 
pomáhajú, že ma povzbudzujú a veria 
mi! Je pre mňa veľká česť reprezentovať 
našu školu! Ak „Pánbožko“ dá a bu-
dete chcieť, radi vám opäť čosi zahráme! 
(Lenka Baricová,  hlavná hrdinka, 2.A)

Patrícia ‘Tixi’ Fecková, Lenka ‘Angy’ Baricová
foto I. Matejová; F. Mrva
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Ako sme si po nohách postúpali
V akcii

V závere školského roka sa obyčajne dejú 
udalosti a prebiehajú aktivity, ktoré tomuto 
obdobiu dávajú sladkastú predprázdninovú 
príchuť. Aj keď zároveň s tým vrcholí tem-
po a intenzita preskúšavania rôzneho druhu, 
spomínané udalosti toto obdobie robia 
znesiteľným.
Viete, prečo sa 10. júna zvýšil atmosférický 
tlak? Pretože si 20 ľudí naraz vydýchlo. Vy-
dýchli všetok stres, každú obavu, ktorá im 
nedávala spávať.
Dve hodiny týždenne
Dvojmesačné prípravy s odborníčkou, ktorá 
nás mala naučiť, ako prekladať nohy, robiť 
správne kroky, keď zaznie hudba, dospeli do 
konečného štádia. Počas prvých hodín kurzu 
sme len tak-tak preplietali nohami, snažili 
sa tancovať v rytme... Čas plynul a nám už 
nebolo ťažké zatancovať ktorýkoľvek tanec 
:) - cez pomalý a noblesný waltz, až po horú-
ci a temperamentný jive (džajv). Po tomto, 
niekedy aj bolestnom skúšaní, sme boli prip-
ravení ukázať našim rodičom a učiteľom, čo 
sme sa naučili počas dvoch hodín strávených 
v našej  teloc-
vični každý 
týždeň. Mo-
hol sa začať 
VENČEK!
Nastal čas...
K a ž d e j 
s l á v n o s t i 
prislúcha aj 
patričná prí-
prava. Tak sme v deň nášho venčeka pri-
pravovali a ozdobovali školskú jedáleň, 
s láskou pripravovali predjedlo.
Hodiny odbíjali šesť a nám sa čím ďalej, tým 
viac potili dlane, triasli kolená...  Nastal čas 
predviesť sa vzácnym hosťom -  rodičom 
a učiteľom. Do jedálne, premenenej na 

tanečnú sálu, vtancovala prvá a po nej 
druhá skupina s úvodným tancom polonéza. 
Nasledovali štandardné tance: waltz, valčík, 
tango. Pri tých viac rytmickejších sme si 
povymieňali odtlačky topánok :); aspoň na 
seba tak skoro nezabudneme. V druhej časti 
sme si s radosťou zatancovali tance Latin-
skej Ameriky - cha-cha (ča-ča), jive, samba. 
Tieto temperamentné tance nám dali poriad-
ne zabrať,  a tak sme si opäť trochu vydýchli 
a utreli pot z čela. V tretej časti sme pred-
viedli ukážky zábavno-ľudových tancov 
- polky a čardášu. Prestávky nám vypĺňali 
tancom dvaja mladučkí tanečníci – dcéra 
našej učiteľky tanca, Julianka, so svojím 
partnerom. Nuž a  ukážky spoločenských 
tancov v ich podaní teda stáli za to! Mnohí 
žasli nad talentom  týchto detí, hotová Mini-
talent show :)!
Rozmer spoločenského života
Po ukončení oficiálnej časti a po výdatnej 
večeri, samozrejme, nechýbala súťaž v 
zbieraní venčekov a mnoho iných súťaží, 
na ktorých sme sa dobre pobavili. Nuž a 

potom  sme 
ešte vytanco-
vali rodičov a 
učiteľov, vrá-
tane učiteľky 
tanca.
Nakoniec by 
som sa chcel 
p o ď a k o v a ť 
učiteľom, ktorí 

nám umožnili tento kurz, rodičom, ktorí nás 
prišli podporiť a ktorí nám pomáhali aj po 
finančnej stránke a v neposlednom rade 
našej učiteľke tanca, že bola trpezlivá a že 
sme pod jej vedením objavili ďalší rozmer 
spoločenského života. 
Vám všetkým patrí veľká vďaka!

Dávid ‘Dawit’ Jobbágy
foto  GKM - H. Čižmárová
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Ako sme prišli o krv

Petra ‘Bábovka’ Timková
foto  internet

V akcii

Študentská kvapka krvi sa v našom meste 
organizuje každoročne. Výnimkou sa nestal 
ani tento rok. Pripravené boli dve odberové 
centrá: pracovisko Národnej transfúznej 
služby SR Univerzitnej nemocnice Louisa 
Pasteura na Triede SNP a Nemocnica Košice 
– Šaca. Konali sa aj tzv. mobilné odbery na 
niektorých stredných školách.

Cieľom kampane je motivovať a informovať 
mladých ľudí, aby sa stali novými bez-
príspevkovými darcami krvi a pomáhali pri 
zabezpečovaní dostatku krvi pre potreby 
nemocníc.
Dobrodružstvo začalo
Pár odvážlivcov sa našlo aj na našej škole 
a spoločne išli svoju krv „šíriť“ ďalej.  Boli 
sme šiesti, ktorí si povedali, že v ten krásny 
deň (11.11.) urobia dobrý skutok a nepôjdu 
do školy. Vďaka úžasnému Tomášovmu 
orientačnému zmyslu sme rýchlo našli 
správne poschodie a naše dobrodružstvo 
začalo.
Step by step:

PRVÝ KROK: Pravdivé vyplnenie 
formulára s otázkami o vašom zdraví. 
DRUHÝ KROK: Nadiktovanie osob-
ných údajov pri okienku, čím sa vaše 

rozhodnutie darovať krv stane záväzné a už 
si to nemôžete rozmyslieť. 
Naša psychická príprava 
bola dlhá. Prvý sa opäť 
postavil tvárou v tvár k 
tejto výzve Tomáš (ktorý 
si mimochodom dal 
na narodeniny pekný 
darček. Ako by jed- 
na pani učiteľka 
povedala: „Je o stu-
pienok bližšie 
k Bohu.“)

TRETÍ KROK: Čakanie, čakanie, 
dýchanie a čakanie.  Vpich do ruky a 

odobratie malej vzorky krvi, aby zistili, či 
ste vhodným darcom. Zmerajú vám tlak a 
vyprevadia vás so slovami: „Pite veľa te-
kutín.“ A opäť čakáte, no už s pohárom čaju 
v ruke.
Ochotníci v nemocnici
Keď išlo do tuhého, každý mal v kútiku 
duše trochu strach.. Snažili sme sa to zakryť 
úsmevom. Zabávali sme tam celú čakáreň 
ľudí. Každý kto sa na nás pozrel, mal v 
očiach vetu: „Vy ste určite prvodarcovia“. 
Mala som pocit, že mnohí v nás videli seba, 
keď tam boli prvýkrát.
Finiš
Vydezinfikujete si ruku, posadíte sa k 
šarmantnej sestričke a pichnutie. Toľko ospe-
vovaný, nami obávaný vpich veľkou hrubou 
ihlou, ktorý vôbec necítite. (Sestričky sú 
také šikovné, že počas debaty si ani neuve-

domíte, kedy svoju prácu urobili.)
ŠTVRTÝ KROK: Zotavenie sa 

zo straty krvi. Posedíte si v komfortnom 
kresle, ponúknu vám kávu, čaj či čokoládu. 
Dostanete najesť a odchádzate obdarovaný 
toľkými darčekmi, až sa vám zdá, že sú tu 
už Vianoce. :)   

Veľký „comeback“?
Osobne ma darovanie krvi 
chytilo za srdce. A trúfam si 

povedať, že aj ostatných spo-
ludarcov, ktorí tam v ten deň 

boli so mnou. Chcela by som 
všetkých povzbudiť, aby sa nebá-

li a boli ochotní svojou „kvapkou 
krvi“ zachrániť ľudský život. 

Ak máte strach, nahovorte aj kama-
rátov, ktorí tam pôjdu s vami. Tak to 

zvládnete s ľahkosťou ako my.
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Tak sľubujem
Týmito slovami sa to celé skončilo...Vlastne 
nie! Tam sa to celé ešte iba začalo. A najmä 
pre nás – prvákov, ktorí sme sa po zložení 
prísahy nadobro začlenili do cechu - teraz už 
všetci úplne chápajúc prečo - mučeníckeho.

Aktívni a tvoriví
Samotná imatrikulácia sa síce začala v 
podvečer 27.10.2010 v priestoroch našej 
jedálne, no prípravy začali už oveľa skôr. 
Alebo mali začať. My, ešte poriadne neza-
behaní na novej škole, nezoznámení, máme 
pripraviť „5 min. program“?! Ktorý aj zauj-
me? Pravdou je, že prípravou scénky sme 
prišli na jednu našu spoločnú črtu: Vieme 
byť aktívni a tvoriví, ale až keď „prihára“ :). 
Scénka sa vytvorila pár dní pred imatriku-
láciou. To, že sa aj tak stihli ešte vyskytnúť 
problémy, je asi samozrejmosť. Avšak mys-
lím, že smiech, výkriky a potlesk hovorili za 
všetko. Môžeme povedať - niektorých sme 
prekvapili, iných nesklamali. Veru, scénka o 
rodinnej idylke zožala veľký úspech. Okrem 
nej zaujala aj scénka v čakárni, príbeh o 

červenej čiapočke trošku inak (vidieť chlap-
cov v červených obtiahnutých nohaviciach, 
s červenou čiapkou na hlave - to je naozaj 
zážitok :)) či tanec druháčok.

Rozmanitý program, ktorý nasledoval hneď 
po nástupe, po dobre známych „stručných“ 
príhovoroch, po prísahe a následným 
obdarovaním plienkou (mimochodom, 
každému sadla ako uliata :)), bol skutočne 
veľmi pestrý. Každý si v ňom musel nájsť to 
svoje. A čo má znamenať tá plienka? Nie je 
to chyba tlače, to len veľkí tretiaci, ktorí to 
pre nás celé pripravovali (za čo im, samoz-
rejme, ďakujeme), nás považujú za také 
malé „gymnaziálne detičky“.
Naša kreativita
Neoficiálna časť sa oficiálne začala úlohami, 
ktoré sme mali plniť. Prvou bolo skladanie 
slov z cestovinových písmen, čo pre veľké 
prsty našich chlapcov nie je až také jedno-
duché. Ale nedali sa zahanbiť. To sa však už 
nedá povedať o druhej úlohe, kde vlastne o 
to išlo. Vyznávať lásku napr. svojmu tried-
nemu a použiť pri tom vopred určené slová, 
ako napr. eskalátor, coca-cola či cukor...
Opäť sa raz ukázala naša kreativita a Feriho 
vyznanie v tom jednoznačne excelovalo: 

 Ach, nech žijú gentlemani!:) Pri tretej úlohe 
nejeden z nás premýšľal nad tým, akú dlhú 
a ako veľmi nezmyselnú vetu si  dokážeme 
zapamätať, pričom na logické vzorce z 
fyziky vždy treba nejaký ten ťaháčik....
Podľa vlastného gusta
Po tomto milom namáhaní mozgových závi-
tov sa smelší jedinci poddali rytmu hudby a 
na parkete sa to o malú chvíľu len tak hmýri-
lo tanečníkmi. Netanečníci si našli svoje 
miesto pri stole s jedlom a s pitím. Každý 
mal príležitosť zabaviť sa podľa vlastného 
gusta.  Čo by to bolo za večierok bez štedrej 

„Je večer, sedíme pri zapálenej sviečke.
Na stole je rozsypaný cukor,
na zemi je cukor,
všade samý cukor
a ja pozerám do tvojich očí...”

V akcii

Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
foto GKM - Š. Javornický
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Litteriáda je celoeurópsky literárny festi-
val organizovaný v Košiciach. Od 21. 9.- 
24. 9. 2010 sa v Kulturpaku v kasárňach 
na Kukučínovej ulici uskutočnil už druhý 
ročník tohto podujatia.

Zmyslom „literárneho týždňa“ je pomôcť 
čitateľovi zorientovať sa v najnovšom 
knižnom svete a ukázať mu, že „dobrí“ spi-
sovatelia nemusia pochádzať len z USA  a 
ich diela nemusia byť sfilmované ;). Okrem 
večerov s poľskými (Marek Wawrzkie-
wicz, Elżbieta Musiał, Marta Świderska 
- Pelinko), litovskými (Vladas Braziunas, 
Birute Jonuškaite), rakúskymi (Beppo Bey-
erl), nemeckými (Martin Becker) a sloven-
skými (Ľudovít Petraško, Peter Karpin-
ský) spisovateľmi bol druhý ročník 
ozvláštnený koncertom Musicus Po-
esis. Byť v neobvyklých priestoroch 
Kasární a počúvať prednes, ktorému 
robí podmaz košické konzervató-
rium, je výnimočný zážitok.
Charakter spisovateľa 
tu môžete spoznať t a k , 
ako vám to televí-

zia nikdy nedovolí. Festival je zaujímavý 
práve svojou interaktivitou. Možnosť 

opýtať sa autorov z celej Európy na 
čokoľvek a určovať tak smer celého večera, 
robí z divákov moderátorov.
Litteriáda nebola „len“ o spoznávaní kniž-
ných noviniek, ale aj o budovaní vzťahov, 
vytváraní medzinárodných kontaktov a 
hlavne o uvedomení si, že kvalitná literatúra 
je tu stále, len ju občas musíme hľadať. Nie 

všetko podľa čoho sa 
nakrútia filmy je aj 
zárukou kvality.

V akcii

Janka Pľutová
foto GKM - H. Čižmárová

tomboly, ktorá mimochodom spôsobila aj 
to, že ospravedlnenku zo skúšania dostal 
sám učiteľ, a tak nikto nemohol pochybovať 
o korektnosti losovania. Alebo práve 
naopak?:) 
Sklamaní z konca
Tak ako sa blíži záver tohto článku, blížil 
sa aj záver toho zvláštne pekného dňa. Vte-
dy sme však boli z konca sklamaní... Skla-
maní z konca, no povzbudení z faktu, že s 
týmito ľuďmi strávime tie dobre známe 
stredoškolské časy. A ja verím, že to 
budú roky, na ktoré raz budeme všetci 
radi spomínať... Ale o to, sa musíme 
postarať už DNES!

Európa v kasárňach

„Kniha je životom knihy, 
my sme životom knihy.“
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...za čímsi zaujímavým... za čímsi, čo nás 
sprevádza, odkedy sme sa naučili rozprávať... 
za čímsi, čo je úľavou pre dušu, keď sa v nej 
stmieva, ale aj možným vyjadrením veľkej 
radosti... za čímsi, čo dokáže spájať... za 
hudbou... nuž a keďže tón je najplnší, keď 
vychádza priamo z hrdla (menšieho alebo 
veľkého) speváka, rozhodli sme sa spoločne 
stretávať a spievať na radosť nielen nám ale-
bo druhým ľuďom, ale aj Tomu, od ktorého 
sme svoje talenty dostali... :):):)

Dejiny, dejiny...
Začalo sa to ešte dávno... najprv predsa v 
jednej budove sídlilo iba gymnázium a 
zopár mladých ľudí sa stretávalo a spoločne 
spievalo na sv. omšiach. Neskôr, keď sa 
ku gymnazistom pripojila základná škola, 
fungoval aj zbor mladších žiakov. Strie-
davo nás však sprevádzali rôzne nezdary - 
nechuť, málo zanietených ľudí, málo času... 
problémy mali aj mladší a aj tí starší...
Začiatok súčasného školského roku 
však priniesol zmenu. Nemá zmysel sily 
rozdeľovať, keď ich môžeme spojiť. Tak 
sme sa najprv len opatrne, so skromný-
mi očakávaniami začali stretávať všetci 
spoločne. Takmer dospelí mladí ľudia, ale aj 
mladučké tretiačky, štvrtáčky ba aj dievčatá 
a chlapci z druhého stupňa. Učí nás a trápi :) 
sa s nami pani učiteľka Bibiána Krivá.
Spoločne do divočiny
Zhodli sme sa, že na úvod celej našej práce 
by bolo dobré trochu lepšie sa spoznať a 
stráviť spolu viac času ako len hodinu na 
nácviku v stredu. Miestom nášho spoločného 
rande boli Hermanovce, kde nás na dva dni 
(28. - 30. 10. 2010) prijal pán farár Martin 

Raškovský. Heslom sa stala veta: „Hud-

ba ako dar“ a okrem náročných hodín dlhého 
a zdanlivo nekončiaceho sa spievania sme 
si užili veľa zábavy pri večernom zaspávaní 
:), pri upratovaní a spoločných aktivitách. 
Pozerali sme film a spoznávali sme aj ďalšie 
naše nadania počas Noci talentov. Stretávali 
sme sa pri spoločnej modlitbe, spievali sme 
aj na miestnej sv. omši. Najpopulárnejšou sa 
stala asi pieseň pred jedlom :) (niet divu... 
veď zo spievania človeku vyhladne...) Celý 
víkend nás strážili pani učiteľka Krivá, pani 
učiteľka Krajňáková a pán kaplán Gnip. 
V spoločnom čase sme sa pripravovali aj na 

vystúpenie počas prehliadky zborov v rámci 
Festivalu sakrálneho umenia... a konečne 
sme sa dopracovali aj k názvu a od víkendu 
sa už voláme „Piccoli – Grandi“, teda „malí 
– veľkí“...aj keď pôvodné návrhy boli roz-
hodne extravagantnejšie...:)
Krst ohňom
Dlho - stresovo - pracovne očakávaný 
deň prehliadky zborov napokon prišiel. 
Všetci sme sa šťastne dostali do kostola 
sv. Gorazda na Terase a rozospievali sme 
sa. Ani neviem, kto bol nervózny viac. Či 
pani učiteľka Bibiána alebo my. Absol-
vovali sme krátku zvukovú skúšku a ho-
dinovú prestávku pred začiatkom o 10:00. 
Medzitým som ešte stihla vytelefonovať 

Piccoli – Grandi...
alebo putovanie Malých - Veľkých

V akcii
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V akcii

fotografku Zuzku :) a niektorých divákov, 
ktorí dobiehali a už sme aj stáli na „pódiu“. 
Zazneli tóny prvej piesne a vo vzduchu, čo 
nad nami visel, bolo cítiť vzrušené napätie. 
Myslím, že výkonom sme potešili všetkých. A 
najviac asi seba... bolo to veľké prekvapenie 
a, tak povediac, aj malý zázrak. S piesňami 
sme sa natrápili dosť a človek nikdy nevie, 
čo sa stane, keď príde na lámanie chleba. 
Ale nervozita pred naším vystúpením bola 
zjavne motivujúca a všetkých nakopla tak, 
že sme spievali ako na žiadnom predošlom 
nácviku. Ďakovať rozhodne bolo a stále je 
za čo. Myslím, že z tohto zážitku budeme 
ešte dlho čerpať...
Úspechom boli pre nás prvé odspievané sv. 
omše hneď na začiatku školského roka. Stále 
je pre nás úspechom naučiť sa novú pieseň 
alebo chvíľu nerozprávať, keď sa nespieva 
:)... úspechom je každý nový človiečik, 
ktorý sa chce pridať... 
Veríme, že sa naše „spevácke rády“ budú 
stále rozrastať, že budú mať pokračovateľov 
zo základnej školy aj z gymnázia. Snáď 
sa teda podarí ďalšia spoločná vec, ktorá 
všetkým slúži na dobré... :)
Reakcie zboristov po sústredení:

Na víkendovke sa mi páčila súdržnosť 
mladých, ale aj starších účastníkov. 

Chuť spievať a učiť sa nové piesne, ale 
zároveň aj možnosť lepšie spoznať učiteľov. 
(Barbora - spev)

Páčilo sa mi, že víkendovka nebola 
iba o speve, hoci tvoril prevažnú časť 

času. Víkendovka mi dala veľa aj po du-
chovnej stránke. Mala som čas premýšľať. A 
taktiež prehĺbiť kamarátstva. (Táňa - spev)

Tri prespievané dni. A veľa zábavy :). 
Lepšie sme sa spoznali, veľa sme sa 

naučili, dobre najedli. A pri každom obede 
si spomeniem na náš najväčší hit - modlitbu 
pred jedlom. :) (Zuzka - spev)

Na víkendovke sa mi najviac páčilo, 
že aj napriek rôznym vekovým ka-

tegóriám sme sa vedeli spoločne dobre 
zabaviť a krásnym spevom a hrou na hudob-
né nástroje oslavovať Boha. (Dávid - gitara)

Bolo to super. Páčilo sa nám uby-
tovanie a dozor, spev a aj hranie.

Najlepšia bola Noc talentov.
(Tonka a Maruška - spev)

Sústredenie malo super atmosféru, 
pretože pre viacerých ľudí bolo 

niečím novým. Aj pre mňa. Chvíľami mi to 
pripadalo ako z nejakého hudobného filmu. 
Páčilo sa mi, že každý sa mohol nájsť v tom 
svojom. Naše talenty, aj keď možno len 
malé, sme mohli predviesť aj na sv. omši,  
Dúfam, že Piccoli – Grandi sa rozšíri... 
(Kika - spev)

Zuzana ‘zu’ Eperješiová
foto autor; Z. Pravcová
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We are the champions
Navždy sa zachová...

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, 
chápem Čechovove slová: „Dúfam, že 
budem študentom až do konca života.“ 
Presne takto som začala svoj príhovor 27. 
novembra 2010 v Spoločenskom pavilóne. 

Gýč? Otrepané frázy? Nie! Nezabudnuteľný 
zážitok, ktorý vás donúti spomínať na všetko 
krásne a zabudnúť na to hlúpe. Stužkovej 
slávnosti však predchádzajú týždne príprav, 
hádok, ospravedlňovania, vybavovania... 
Neverili by ste, že aj taká banalita ako 
servítky môže rozhádať triedu :). Ale len 
na chvíľu. Stres je priam nevyhnutný. Keď 
si uvedomíte, že ostáva necelých 48 hodín 
do stužkovej, program vymyslíte akosi 
rýchlejšie :).
Celé sme to začali v kostole svätého Goraz-
da. Rada by som vám povedala, o čom bola 
kázeň, ale mysľou som si už predstavovala 
seba na pódiu. Nie preto, že by som bola 
príliš narcistická :), ale nervozita, ktorá ma 
začala ovládať, bola príliš silná.
Zodpovednosť za naše činy
Presun do sály bol zvláštny. Vedeli sme, že 
TO už prišlo a nemôžeme utiecť. Usadili 
sme rodičov na miesta, napili sa (asi každý 
z nás mal sucho v ústach) a čakali, kým 
zaznie „naša“ pieseň na príchod. Skladba od 
Coldplay - The Scientist. Predpokladám, že 
videoklip poznáte. Chris 
Martin sa spomalene 
vracia na začiatok. My 
sme tiež spomaleným 
krokom kráčali, avšak 
nevracali sme sa k detst-
vu, ale odštartovali sme 
dospelosť. Znie vám to 
hlúpo a nezmyselne? 
Zamyslime sa. Prvýkrát 
v živote naozaj pre-

beráme zodpovednosť za naše činy (ak sa 
nebudeme dostatočne učiť, nezmaturujeme; 
ak výberu vysokej školy nebudeme venovať 
dostatočnú pozornosť, môže to ovplyvniť 
celý náš život). O čom má byť dospelosť, 
ak nie o preberaní zodpovednosti za naše 
činy?
(Ne)obyčajná stužka
Prišlo to. Stojíme na pódiu všetci tak 
výnimoční preberajúc symbol nádeje a novej 
éry. Je zvláštne, čo všetko môže znamenať 
(ne)obyčajná zelená stužka.
O niečo neskôr stojíme všetci za oponou pri-
pravujúc sa na program a sledujúc prezentáciu 
- prierez našich štyroch spoločných rokov. 
V pozadí zaznieva pieseň od Rufusa Wain-
wrighta - Across the universe, a keď spieva 
„nothing’s gonna change my world, noth-
ing’s gonna change my world“, všetci pocí-
time akýsi tlak v hrudi. Periférne sa navzá-
jom sledujeme, či niekto nezačal „slziť“.
Aký bol vlastne program? Opýtajte sa tých, 
ktorí nás prišli povzbudiť. Určite sa zhod-
neme, že úžasný :). Ale teraz naozaj. Bol 
úžasný. Strápňovanie sa je taktiež súčasťou 
života, ale je krajšie, keď to robíme spoločne.
Odbila polnoc a my sa opäť pripravu-
jeme na príchod. Začína „čierna kronika“. 
Chvíľa, keď si musíme vypočuť (nemilosrd-
nú) pravdu, ktorú o nás napísali naši vlastní
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spolužiaci. Po dvadsiatich zapálených 
zlatých sviečkach a opisoch členov našej 
triedy prichádza čas aj na nášho triedneho 
pána profesora Milana Košča.
Fluorescent Adolescent
Po namáhavom večere konečne prišiel 
okamih krájania „miňonky“ torty. Skladbou 
od Arctic Monkeys - Fluorescent Adoles-
cent sa pomaly lúčime nielen s detstvom, 
ale aj s oficiálnou časťou večera. Rodičia 
pomaly odchádzajú a my sa pripravujeme 

na „postužkovú“ časť :). Čo sa dialo potom, 
to už patrí výlučne nám.
„Prajem nám všetkým, aby sa stužková 
slávnosť študentov 4.A z Gymnázia 
svätých košických mučeníkov stala jednou 
z najkrajších nocí“ - svoj príhovor som nič 
netušiaca takto ukončila, keď sa stužková 
ešte len začínala. S odstupom času si do-
volím povedať, že moja stužková bola jed-
nou z najkrajších nocí. 

...v pamäti stužková

Janka Pľutová
foto M. Vojček

Kde bolo, tam bolo, 
za horami, za dolami, 
bol jeden triedny, 
štyri roky s nami. 
Neboli to príjemné cesty, 
nie ako tie z rozprávky. 
Do pár veršov sa nezmestí, 
štvoro rokov neľahkých. 
Prešli sme však mnoho spolu, 
dnes sú z nás už maturanti. 
Mali sme vždy pevnú vôľu, 

náš čas s vami sa však kráti. 
Štyri roky v triede samé ženy, 
občas zbledol, keď bol nami obklopený... 
Nikdy nám nič nechýbalo, 
na hriechy sa zabúdalo. 
Dokopať nás do učenia, 
stálo veľa utrpenia. 
Vážime si, že vás máme, 
ste náš poklad, to je známe. 
To je náš pán profesor, 
závidenia hodný tvor. 

Nová módna vlna?
Našich štvrtákov opäť zachvátila nová mód-
na vlna. Nie je to ani piercing, ani tetovanie, 
ale zelené stužky s menami, ktoré hrdo nosia 
na bundách a na kabátoch. 

Maturitný ročník sa pre množstvo štvrtákov 
stáva obdobím plným driny, učenia a 
doháňania všetkého, čo bolo potrebné sys-
tematicky si ukladať do hláv počas predo-
šlých troch rokov. Napätá atmosféra spô-
sobená vplyvom záverečných skúšok 
pretrváva už od prvého septembra. No 
aj napriek tomu je v tomto roku niekoľko 
dôvodov na úsmev. Jedným z nich je 
vstup do dospelosti známy ako stužková 
slávnosť.
Ak si myslíte, že vašou jedinou úlohou je 
pozháňať si honosné večerné šaty či smo-

king, alebo sa objednať v kaderníckom 
salóne, ste na omyle! Našu prípravu na už 
spomínanú udalosť sprevádzalo mnoho 
hodín neľahkej práce spojených s veselý-
mi, no občas aj smutnými situáciami. Od 
nacvičovania programu cez tvorbu básní 
až po výzdobu, či vyrábanie rekvizít sme 
prešli mnohými skúškami, s ktorými sme sa 
museli popasovať.
Po prekonaní všetkých útrap sme sa konečne 
i my dočkali svojho dňa s veľkým D. Každý z 
nás bol od skorého rána na nohách a snažiac 
sa urobiť so svojím výzorom ,,zázrak“, sme 
nevnímali rýchlosť plynutia času. Prebude-
nie sa dostavilo až pri kráčaní po boku našich 
rodičov do budovy školy na svätú omšu. 
Dianie obradu nám spríjemňoval anjelský 
hlas zboru a inšpiratívna kázeň pána kap-
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lána. Príchod do veľkolepej sály sprevádza-
la nervozita z oficiálnej časti programu. 
Zatiaľ čo učitelia a rodičia zaujali svoje 
miesta, my sme nedočkavo poskakovali na 
chodbe snažiac sa vytvoriť dokonalý zástup. 
O malý okamih neskôr sme už naozaj boli 
na ceste k dospelosti. Na ceste, kde si každý 
z nás uvedomil, že už viac nie je dieťaťom. 
Vo vzornej formácii sme sa ladnými krokmi 
presunuli na javisko. Prvé okamihy patrili 
dvom odvážlivcom z nášho kolektívu, ktorí 
srdečne privítali hostí. Nasledovali prího-
vory pani riaditeľky a triednej pani učiteľky, 
po ktorých prišlo na rad dlho očakávané 
pripínanie stužiek. Vrcholom oficiálnej časti 
programu bol učiteľský a rodičovský tanec. 
V ý k o n y 
niektorých 
u č i t e ľ o v, 
rodičov a 
žiakov boli 
naozaj obdivuhodné. No našli sa aj také, pri 
ktorých by si Ján Ďurovčík pravdepodobne 
otrieskal hlavu o stôl.
Posilnení chutným jedlom sme sa pomaly 
začali pripravovať na program. Balet našich 
chlapcov bol predzvesťou dobrej nálady 
počas celého večera. Úspešnou sa zdala 
byť aj originálna scénka zo sedemdesia-
tych rokov či záverečná pieseň celej triedy. 
Po ukončení programu nasledovala voľná 
tanečná zábava, pri ktorej sa všetci prítomní 
vybláznili do sýtosti.      

S úderom polnoci sme opäť stáli vzorovo 
nastúpení. Na rad prišla „čierna kronika“ a 
po nej opäť nasledoval voľný program, ktorý 

sme napl-
no využili 
s našimi 
rodičmi a 
u č i t e ľ m i 

na parkete, kde sa každý ukázal ako pravý 
„parketový lev“. Aj napriek tomu, že niek-
torí hostia odišli dosť skoro, nikto sa tým 
nenechal odradiť a pokračoval v zábave 
spokojne ďalej. Prekvapením pre nás bola 
odviazanosť našich rodičov a učiteľov, 
pretože sme ich videli v situáciách ako ešte 
nikdy predtým.
Stužková slávnosť bola pre našu triedu 
veľkým prínosom, pretože nás naučila 
rešpektovať sa navzájom. Počas príprav 
sme objavili v našom kolektíve mnohé skry-

té talenty - tanečníkov, bás-
nikov, spevákov či maliarov. 
Najdôležitejšie je, že podob-
né udalosti utužujú vzťahy 
v triede, pretože ste nútení 
pracovať ako  una anima, čiže 
jedna duša. Pre nás všetkých 
ostane stužková jedinečnou 
a nezabudnuteľnou do konca 
života.

Navždy sa zachová...

...Ján Ďurovčík by si pravde-
podobne otrieskal hlavu o stôl...

Dominika Strýčková
foto GKM - R. Smoter
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Fotoreport
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Čo bolo...
Máj a (p)les
K máju určite patrí aj Majáles. Nezaobišla 
sa bez neho ani naša škola, a tak sme sa 
tradične 27. 5. 2010 všetci zhŕkli na školskej 
chodbe a odštartovali veľkolepé podujatie. 
Program začal súťažami, pokračoval guláš 
party a končil večernou diskotékou. Do-
mov sa nám ísť nechcelo, ale odchádzali 
sme s nádejou, že o rok si to zopakujeme :).

Vzácna návšteva
Predprázdninové dni 17.-20. júna 2010 
niektorí študenti a učitelia našej školy trávi-
li netradične - spolu so študentmi a učiteľmi 
z poľského mesta Kalisz, s ktorými sme sa 
zoznámili na Medzinárodnom týždni v An-
glicku. Naši hostia sa v piatok po svätej 
omši v škole, ktorú obohatili spevom, 
zúčastnili  na vyučovaní. Po obede sme sa 
presunuli do centra Košíc a pozreli mest-
ské pamiatky. Prehliadku jaskyne Domice 
a kaštieľa Betliar sme absolvovali v so-
botu  a v nedeľu sme sa s našimi hosťami 
rozlúčili s prísľubom opätovného stretnutia.

Školský odpust
7. 9. 2010 sme slávili sviatok našich patrónov – sv. 
košických mučeníkov - a oslávili sme ho v plnej 
paráde! Za účasti otca arcibiskupa, jeho tajomníka a 
vikára, všetkých našich farských duchovných pastie-
rov, diakona i našich dvoch absolventov, ktorí sa 
pohli za Božím hlasom a odovzdali sa do jeho služieb 
v reholiach. Po radostnom slávení Eucharistie sme sa 
stretli s hosťami v krátkom, no zato vnútorne bohatom 
kultúrnom programe v školskej jedálni. Jeho nosnou 
myšlienkou bol život a odkaz našich patrónov.

Milión detí sa modlí ruženec
V pondelok 18.10.2010 sme zažili jednu úžasnú hodinu ako 
modlitebné spoločenstvo celej školy pri modlitbe ruženca 
v rámci akcie Milión detí na celom svete sa modlí ruženec.

Jednou vetou



Quo vadis 19

Čo bolo...
72 hodín bez kompromisu
Študenti nášho gymnázia sa nebáli chytiť „šmirgeľ“ 
a štetce do ruky. V rámci projektu 72 hodín bez kom-
promisu 7.10. - 8.10.2010 vymaľovali a skrášlili 
najfrekventovanejšie miesto na škole - chodbu pri bufete 
a hlavný vchod do budovy. Firma Dom farieb, spol. 
s.r.o nám poskytla 5% zľavu na nákup v ich obchode. 
Finančne nám pomohol p. Daniel Rusnák (vtedajší sta-
rosta MČ Košice - KVP) a rodičovské rady gymnázia i 
základnej školy. Hladné krky maliarov škoricovníkmi 
zasýtila pekáreň UNI, spol. s.r.o. Ďakujeme!

Exkurzia na Orave
Nezanedbávame našu históriu –  jej 
poznávanie priamo na tvári miesta. 
Naši tretiaci absolvovali 11.10 – 
12.10.2010 exkurziu na Orave a na 
Hornom Liptove. Navštívili miesta, 
kde žili a tvorili naši významní spi-
sovatelia, dejatelia... ale i miesto ich 
večného odpočinku na Národnom cin-
toríne v Martine.

A opäť v divadle!
V rámci rozvíjania vzťahu ku kultúre 
sme sa zúčastnili 20.10.2010 na diva-
delnom predstavení Chrobák v hlave. 
Kto ho ešte nevidel, nech si nenechá 
ujsť príležitosť a nech strávi príjem-
ný čas a precvičí si bránicu a brušné 
svaly :).

Deň projektového vyučovania
17. 9. sa konal Deň projektového vyučovania. Ten-
toraz ústrednou témou bola RODINA. Študenti sa jej 
zmocnili naozaj zodpovedne a snažili sa tento pojem 
„rozpitvať“ z rôznych strán, pohľadov a rôznymi 
spôsobmi – od tzv. klasických prednášok cez di-
vadelnú (a veľmi vtipnú) scénku až po vynikajúcu 
prezentáciu, ktorá nikoho nenechala bez pohnutia...

Jednou vetou

foto GKM; internet
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Komu zvonia na AF?
-„...pošli mňa!“
-A kam?
-Akože kam? Čo kam?
-No, kam ťa mám poslať?
-???...aha... ja som hovorila o Adonai Feste... 
ale ten už bol. Vstupuješ do debaty a nevieš. 
A okrem toho, na Adonai som na rozdiel 
od teba bola. Ak chceš vidieť a vedieť, čo 
všetko sa tam udialo, pozri si stránku www.
adonaifest.sk. Napriek tomu ťa aj tak veľmi 
rada obohatím niekoľkými vetami, ktoré 
budú vychádzať z mojej skúsenosti...:)
-Čo ja viem...
-Takže....

Ročná časomiera vypršala
Adonai Fest 2010 sa opäť úspešne konal 
na (zatiaľ ešte) stavenisku pri FPC na Síd-
lisku KVP. Tentoraz bol prekvapením 
dvojdňový program pestro zvolených 
kapiel, ktoré prijali pozvanie a ponúkli 
nám tak žánrovo celkom pestré vyžitie.
Všetko sa, samozrejme, začalo oficiál-
nym otvorením a sv. omšou priamo na pó-
diu, prihovoril sa nám náš pán 
dekan Peter Novák a všetko 
sa točilo okolo - už v úvode 
spomínaného - starozákon-
ného výroku: „...pošli 
mňa!“(Iz 6,8). Svätú 
omšu spevom oboha-
tila tzv. kalvárska opere-
ta...(bude to asi nejaký druh 
žargónu Kalvárky...:):) )
Nuž a mohlo sa začať s muzi-
kou... tohto roku sa nám 
predstavilo niekoľko festi-
valových nováčikov, aj zopár 
ostrieľanejších viacročných 
účastníkov.
O muzike, ktorá dobíjala 
pódium
Ako prvá rozpálila publikum 
skupina Reasonance (ex Ich-

tys, ak si ju niekto pamä-

táte ešte spred dvoch rokov pod týmto 
menom). Verné osadenstvo Kalvárky si 
pod pódiom snažilo vykričať hlasivky pri 

rockových pesničkách a vyskákať nohy pri 
speve Veroniky Rendekovej a Filipa Hrica. 
Medzitým sa však pripravovalo ďalšie 
nedočkavé hudobné zoskupenie Jeno´s 
Brothers. Moderátor sa ich pokúšal 
premenovať na Jeno´s Brothers and sis-
ter, vzhľadom na to, že v kapele hrajú síce 
traja bratia s kamarátom, ale aj so svojou 
sestrou - klávesáčkou. Žiadne personálne ani 
názvové zmeny sa však nekonali a Jeno´s 
Brothers, ako rýchlo prerážajúca kapela 
gospelovej scény (aj keď mňa osobne ničím 
až tak výrazne nezaujali), tiež dostala svoj 
priestor na našom pódiu.
Mnohí si určite pamätajú S2G Band a ich 
fanúšikovia sa určite potešili, keď ich opäť 
videli na našom festivale.
Počas všetkých vystúpení, až do vyčerpania 

zásob, sa hladné žalúdky mohli 
posilniť výborným gulášom, 
hrdlá vyčerpané od kriku zase 
čajom. Detské nátury mali 

neďaleko oproti pódiu 
nafúknutý skákací hrad 
a vyšantiť sa mohli aj 
tvorivo - v dielňach 
pre šikovné ruky. 
Mladučké výtvarné ta-
lenty sa dosýta prejavi-
li na malých tvárach, 
takže ak ste videli 
dievčatá s motýľmi 
alebo s kvetmi na lí-

cach, boli to diela nadaných 
dievčat, medzi ktoré patrili 
aj niektoré naše gymnazist-
ky. Okrem toho sa o zdravý 
priechod celého podujatia 
staral náš kútik Červeného 
kríža, ktorý bol určite rád, 
že nikomu nemusel podávať 
prvú pomoc, hoci mladí 
záchranári sa v tom sparne 
museli trochu nudiť... 

Špeciál
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S2G Band vystriedali speváci Close Harmo-
ny Friends. Tu je nutné pred akýmikoľvek 
chválami spomenúť, že je to zoskupenie 
spievajúce „a capella“- teda „bez nástrojov“. 
Zážitok bol ohromný... Počuli sme úžasné 
prevedenie klasiky (Bachova Fuga d-mol) 
alebo niektorých evergreenov- Lemon Tree, 
I feel good... za všetko hovoril stading ova-
tion.
Trochu skromne a s obavami na pódium 
nastúpila Metelica, ale osviežujúca a veľmi 
chytľavá muzika tejto kapely postavila 
mnohých ľudí z lavíc (ako povedal ktosi z 
hudobníkov - „aby sme od sedenia nemali 
kockaté zadky...“ ).
Ostal nám tak trochu adonaiový „veterán“- 
Kerygma, ale tentoraz sa nikto nemohol 
sťažovať, pretože úplne novým progra-
mom nám bolo predstavené nové CD 
„V protismere“, ktoré sa do predaja dostalo 
asi týždeň po festivale...
Nuž a ako vyvrcholenie programu nám 
svoje piesne zaspieval Felice - teda brat Fé-
lix, zakladateľ skupiny Kapucíni. Aj jeho 
živá muzika sa upokojila polhodinu pred 
koncom, aby sme sa stíšili pred vystúpením 
hlavného hosťa celého dvojdňového progra-
mu. Spoločne sme sa na adorácii poďakovali 
za požehnaný čas, veľmi hladký priebeh, a 

keď zaznel gong desiatej hodiny, bol čas 
začať upratovať.
Venované milovníkom jazzu...
Pódium sa ale neskladalo, v nedeľu bolo 
prichystané lákavé prekvapenie - koncert 
skupiny Groovin´ Heads so špeciálnym 
hosťom - jazzmanom - Petrom Lipom. 
Pršalo nám veľmi vytrvalo, ale nevzdali 
sme sa. Schovaní pod dáždnikmi, sediac na 
igelitoch a celtách, sme si klepali rytmus no-
hami alebo sme lúskali, poniektorí sa myka-
li celí... :):) Chlapci - špičkoví muzikanti - 
to na pódiu rozbehli závratnou rýchlosťou. 
Funk, jazz, fusion, soul... spieval teda Pavol 
Pinter aj Peter Lipa, myslím, že obaja sa aj 
s kapelou cítili veľmi dobre, a keď sa hrá 
dobre muzikantom, o to lepšie sa počúva 
publiku. Zazneli hity, spievali sme aj my - 
obyčajní smrteľníci...:)
Komu zvonia na AF?
Konečné hodnotenie bolo určite veľmi 
kladné. Stále sa zvyšujúca úroveň festivalu 
snáď na budúci rok priláka ešte viac hudob-
ných fanúšikov, nezaujatých, inými prilá-
kaných laikov, ale aj zarytých protivníkov 
spomínaných žánrov alebo osobne zaujatých 
ľudí nášho sídliskového festivalu... Nech je 
teda siedmy ročník úspešnejší. Ďakujeme 
organizátorom aj sponzorom. Hudbe zdar!

Quo vadis 21Zuzana ‘zu’ Eperješiová
foto adonaifest.sk

Špeciál
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Ako účastník by 
ste ešte niečo vylepšili?

Dominik, 17 r.: Dostavanie kostola a 
kolotoče.
Elvíra, 56 r.: Neviem, som tu krátko.
Peter, 20 r.: Povrch, odstránil by som štrk.

Čo na to 
publikum? 
Keďže sa hovorí, že 
úspech Adonai festu 
z roka na rok stúpa, 
chceli sme poznať aj 
názor účastníkov, a tak 
sme položili niektorým 
z nich zopár otázok. 
Ďakujeme za strohé 
odpovede (evidentne 
nechceli byť rušení:)). 
Tešíme sa na ďalší 
ročník.

Je toto vaša prvá návšteva 
Adonai Festu?

Dominik, 17 r.: Áno, zavolala ma naň kamarátka.
Elvíra, 56 r.: Nie, piata.

Peter, 20 r.: Som tu druhýkrát.

1.

Čo si myslíte o tomto 
podujatí?

Dominik, 17 r.: Páči sa mi.
Elvíra, 56 r.: Sú tu dobré skupiny, ale nie som tu ale nie 
som tu celý čas, takže neviem povedať.
Peter, 20 r.: Mohlo by sa konať častejšie za rok, aj 5-krát.

3.

Zúčastnili ste sa na celom pro-
grame alebo ste prišli len tak „omrknúť“?

Dominik, 17 r.: Nie, len pred chvíľou som prišiel, okolo 16.30.
Elvíra, 56 r.: Nie, až od 17.00, bohužiaľ.

Peter, 20 r.: Nie som na celom programe.

2.

4. Čo z programu vás 
najviac chytilo za srdce?

Dominik, 17 r.: Skákací hrad :).
Elvíra, 56 r.: Close Harmony Friends.
Peter, 20 r.: Zatiaľ nič, teším sa na adoráciu.

4. 5.

A´ Capella
Medzi „a´ capelly“ alebo ak chcete skupiny, 
ktoré vystupujú bez hudobných nástrojov, 
patrí aj Close Harmony Friends. 

Otcom kapely sa stal Mário Fančovič. Pred 
dvadsiatimi rokmi bol konkurzom vybraný 
do svetového mládežníckeho zboru, v ktorom 
sa dostal bližšie do styku s a`capellovými 
skladbami. Plný elánu a nadšenia sa roz-
hodol niečo podobné zrealizovať aj na Slo-
vensku. Nebolo to však jednoduché. U nás 
takýto žáner nebol výrazne propagovaný, 
no nakoniec sa mu podarilo vytvoriť sku-
pinu Close Harmony Friends, jednu z mála 
svojho druhu. Od zrodu kapely sú v nej traja 
stáli členovia a na ostatných pozíciách sa to 
mení. V takejto zostave fungujú už tri roky, 
ale na hudobnej scéne účinkujú už omnoho 
dlhšie, skoro dvadsať rokov.
A ich úspechy? Tých je neúrekom. Za tie 

najvýznamnejšie považujú koncert v Mexi-
ku a vystúpenie s Bobbym McFerrinom v 
Bratislave. „Aj všetky ostatné koncerty, 
či už malé alebo väčšie, boli  úspechom, 
pretože nás posunuli o krok vpred,“ pre-
zradil Mário Fančovič.

Barbora ‘Barbi’ Bariová
foto adonaifest.sk

Špeciál
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Jednou vetou

Čo bude...
SAPERE AUDE = Maj odvahu 
používať vlastný rozum...
...výrok, na ktorý by nemali zabúdať 
hlavne naši štvrtáci, pretože im nezo-
stáva nič iné, len si sadnúť na zadok a 
učiť sa! Najviac zmobilizovať sily naši 
maturanti potrebujú v dňoch: 15. marca 
2011 (utorok) – v predmetoch sloven-
ský jazyk a literatúra,
16. marca 2011 (streda) – v predme-
toch anglický jazyk, nemecký jazyk,
17. marca 2011 (štvrtok) – v predmete 
matematika, 
lebo práve vtedy bude prebiehať externá 
a písomna forma internej časti maturit-
nej skúšky a 
31. mája – 1. júna 2011, kedy je nap-
lánovaná ústna forma internej časti ma-
turitnej skúšky.
Držíme im palce a prajeme im, aby to 
ich sedacie svaly vydržali :)

Ples(ň)ová sezóna
Ples je ideálna príležitosť 
na nadviazanie, ale aj na 
utuženie vzťahov, preto 
neváhajte a príďte dňa 19. 
2. 2011 obzrieť si svojich 
„šampiónov“ v oblekoch 
a v kravatách, alebo si 
nenechajte ujsť pohľad na 
krásne šaty svojej „vyvole-
nej“.
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Múdrosť
Trinásta komnata otvorená
10. 2. 2011 bude možné otvoriť trinástu 
komnatu našej alma mater a nahliadnuť do 
každodenného chodu a priestorov nášho 
GKM- ka. Tešíme sa na všetkých zvedavcov!

Začnite voskovať lyže! 
Školský rok si bez lyžiarskeho zá-

jazdu ani nevieme predstaviť. 
Preto prváci a druháci ani 

na chvíľu nerozmýšľajte a 
baľte lyže, lyžiarky, bun-
dy, čiapky, termosky... 

ne-zabudnite „prihodiť“ 
smiech, dobrú náladu, opti-
mizmus a vieru, že z vás raz 
vyrastie Lindsey Vonnová :).

Hoci už ubehol viac než polrok, naše 
spomienky nezapadli prachom. Ako iste 
všetci viete, v marci tohto roku sa piati 
z našich študentov zúčastnili zájazdu do 
Spojeného Kráľovstva. Navštívili Londýn, 
Leeds a spolu s našou  p. učiteľkou 
Šoltísovou sa zúčastnili Medzinárodného 
týždňa v Anglicku. 

Bývali v typických anglických rodinách, 
spoliehajúc sa len na svoje jazykové (ne)
zručnosti, spoznali študentov z krajín: 
Španielsko, Taliansko, Švédsko, Turecko, 
Ukrajina, Poľsko, Nemecko, Bulharsko a 
nakoniec i samotných Angličanov.
Medzinárodný týždeň v Anglicku už študenti 
nášho gymnázia okúsili po tretíkrát, takže, 
milí nováčikovia nezúfajte, šancu vidieť An-
glicko má každý, stačí len perfektne ovládať 
anglický jazyk. Ako pove-dal jeden vážený 
človek: „Múdrosť dostáva ľudí do neba, a tá 
vaša múdrosť vás dostane do Anglicka.“ :)

Postrehy študentov
Anglicko bolo nádherné. Londýn je 

obrovský krásny, ale predsa len tam 
je veľmi veľa hluku a ruchu... Ale 
pamiatky tam boli nádherné, išla by 

som tam ešte raz. Bála som sa ísť do rodiny, 
ale keď som zistila, aká je super, bola som 
smutná, že už od nich musím odísť. V škole 
som spoznala veľa nových ľudí a skamaráti-
la sa s nimi. Zdokonalila som sa v angličtine 
a neľutujem, že som tam bola. 
(Gréta Matiová)

Londýn je,  podľa mňa, úžasné mesto, 
pretože má nádherné pamiat-ky, 
parky, ulice, jednoducho všetko. Je v 

ňom niečo fascinujúce, čo vás núti niekedy 
sa tam ešte vrátiť. Má super obchody s 

Čo bude...
Jednou vetou

foto GKM
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rozličným tovarom. Čo sa týka Angličanov, 
boli vcelku ochotní a milí. Myslím si však, že 
bývanie máme krajšie a stravu naozaj oveľa 
lepšiu! Celkovo -  medzinárodný týždeň bol 
fakt super. Prvý deň bol taký neistý, možno 
preto, že sme ešte nikoho nepoznali, alebo 
sme mali trému. V utorok v Beamish sa mi 
veľmi páčilo. Možno to bolo aj tým, že sme 
nemali nejako pevne zorgani-
zovaný program. A najväčšia 
sranda bola v autobuse, keď 
sme sa spoznali s Poliakmi z 
Kalisza. Pozvali sme ich 
k nám a  som veľmi 
rada, že prišli. 

York sa mi tiež páčil, je to krásne mesto, 
ktoré dýcha históriou. A taktiež sa mi 
rátalo, že sme tam mohli byť ako Slováci - 
skupinka spolu. Vo štvrtok nás neminula 
smutná rozlúčka s kamarátmi. Popoludnie 
s rodinou sa mi celkom páčilo.
(Veronika Beneová)

dostáva ľudí do neba...
Výletiská, výlety, výletiky

Kristína ‘Kiťa’ Juščáková
foto GKM - Ľ. Šoltísová
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Johny (Amos) Comenius
Výletiská, výlety, výletiky

Sú veci, ktoré človek ocení, keď sa rozhodu-
je pre vysokú školu, alebo keď už dokonca 
stojí na prijímačkách... Minule som totiž 
bola na dni otvorených dverí na UPJŠ-ke a 
pri všetkej úcte, máme na škole študentov, 
ktorí majú kvalitnejší prejav, než niektorí 
druháci na vysokej škole. Je dobré naberať 
nové skúsenosti, prezentovať projekty pred 
cudzími ľuďmi, zlepšovať svoje schopnos-
ti hovoriť cudzími jazykmi. Viete, človek 
nikdy nevie, kedy nakoniec ocení námahu, 
ktorú považoval za zbytočnú... aj my sme sa 
potrápili, ale rozhodne to stálo za to...

Do série projektov, zjednotených pod 
názvom Comenius, pribudol ďalší. No-
vou pomyselnou časťou veľkej skladačky 
bola téma Rodina. Vzhľadom na to, že v 
súčasnosti je aspekt rodiny ako hodnoty 
potláčaný, je nutné hovoriť o jej dôležitosti 
a nenahraditeľnosti. Cieľom celého projektu 
teda nebolo len prísť s určitými 
spásonosnými myšlienkami, 
ktoré by rodinu v globále za-
chránili. Podstatnejšie bolo, aby 
si mladí ľudia vôbec uvedomili, 
že mať rodinu znamená prevziať 
zodpovednosť, že preto, aby 
človek celý život plnohodnotne 
strávil v určitom spoločenstve 
ľudí, ktorí ho prijímajú, je rodina 
nevyhnutná.
Opäť na cestách
Stretnutie študentov partner-
ských škôl tentoraz prebiehalo v 
nemeckom meste Hildesheim v 
čase od 3. do 8. októbra. Našu školu v pro-
jekte reprezentovali: Paťa Fecková, Peťo 
Krajňák, Jakub Mati, Matúš Prekop a ja. 
Pripravený bol pevný program, mali sme 
však aj možnosť aspoň trochu nahliadnuť 

do bežného života rodín, v ktorých sme boli 
ubytovaní.
Keď sa jazyky potia od „speakovania“ 
Hlavnou časťou, od ktorej sa odrážali os-
tatné aktivity, bolo odprezentovanie témy 
tým ktorým štátom. Spôsob spracova-
nia bol, samozrejme, ľubovoľný, pričom 
každý štát sa okrem všeobecnej charak-
teristiky zameriaval hlavne na štatistiky 
svojho štátu a na určitú špecifickú oblasť 
celej problematiky. Streda doobeda bola 
teda náročná na pozornosť. Predstavili sa 
Nemci s veľmi vysokou úrovňou hovo-
reného prejavu, Francúzi, ktorí rozoberali 
najmä nakladanie so starými a nejakým 
spôsobom postihnutými ľuďmi v rodinách. 
Našou zvláštnou témou bola práca rodičov 
v zahraničí. Dáni akosi nepriniesli nič, nuž 
a Taliani nás prekvapili divadlom, v ktorom 
sa pozerali aj na postavenie ženy v rodine a 
v spoločnosti. Prezentácie boli odrazovým 

mostíkom k poobedňajším diskusiám. Ešte 
ráno sme boli rozdelení do medzinárodných 
skupín, v ktorých sme aj poobede deba-
tovali a premýšľali, čo všetko sa dá urobiť 
pre zlepšenie podmienok rodiny už len
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Výletiská, výlety, výletiky

v samotnom jej ponímaní. Výsledkom práce 
boli aj postery, o ktorých sme potom hovori-
li pred celou skupinou študentov a učiteľov. 
Nasledoval voľný program v rodinách. My 
dievčatá a naše hostiteľky sme sa dohodli, 
že pôjdeme na bowling. Užili sme si veľa 
zábavy. Najvtipnejšie bolo slovensko - ne-
mecko - anglické dorozumievanie. Ja som 

totiž bývala u dievčiny, ktorá pochádza zo 
Slovenska. 
Štvrtok bol celý zameraný na tvorivú 
činnosť v určitej oblasti - film, divadlo, gia-
cometti a koláž. Mali sme možnosť vybrať 
si, na čom sa chceme podieľať. Ja 
s Peťom sme sa pridali do skupiny 
divadelníkov, Matúš a Paťa ukáza-
li, že majú umelecké nadanie a po-
brali sa vytvárať malé biele sochy, 
Kubo sa venoval filmu. Poobede 
sme sa opäť stretli a postupne 
prezentovali svoje celodenné 
výtvory, či už to boli krátke scén-
ky, farebné koláže, spomínané 
giacometti, alebo film - zostri-
hy z ankety popretkávané ďalšími 
aktivitami skupiny. Možno je video 
zavesené aj niekde na youtube.com 
(treba sa opýtať Kuba).
Pod učiteľskou taktovkou
Sprevádzali nás pani učiteľky 

Helga Kohn, Monika Dzurdženíková a pán 
učiteľ Koščo. Mali síce osobitný program, 
ale môžem za nich povedať, že mesto sa im 
páčilo tak veľmi ako nám a všetci sme sa 
spolu dobre bavili. Cestu tam aj späť sme 
totiž vypĺňali viac či menej duchaplnými 
debatami o všetkom možnom. Ďakujeme 
im za pomoc, usmernenia aj pochopenie pre 
študentské úlety. :):)
Plusy, mínusy, vízie...
Jedna vec, ktorú považujem za mínus je, 
že sme nemali nejaké celkové zhrnutie a 
spoločný záver, ktorý by bol jasnejší. Chce-
lo to možno iba myšlienku, ktorá by zhŕňala 
všetky naše projektové snahy. Koniec by sa 
dal teda takmer doslova nazvať otvoreným. 
Napriek tomu však vnímam prežité dva dni 
ako dobrú skúsenosť otestovať si schopnos-
ti hovoriť cudzím jazykom, nehovoriac o 
mnohých nových poznatkoch a o obohatení 
kultúrou partnerských krajín.
Uzavretím projektu bude téma integrácie 
imigrantov. Projekt sa bude tentoraz konať 
v Dánsku, a to už čoskoro, v máji.  Z nás 
maturantov sa však už nezapojí nikto, lebo 
nás čaká zelený stôl. Veľa trpezli-
vosti a dobrého pocitu z usilovnej 
práce teda želám poslednej pätici

ľudí, ktorá prevezme projek-
tovú štafetu. Ale len tak medzi 
nami: potrápte sa trochu viac 
s prípravou... aby sme budúci 
rok mohli spokojne konkurovať 
Nemcom... :)

Zuzana ‘zu’ Eperješiová
foto GKM
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Opustil ju pre inú
My a umenie

Žena - koruna tvorstva, nositeľka Božieho 
obrazu, vzácna, hľadaná, milovaná, silná 
a nežná, vykúpená a zachránená... Len 
málokto vníma tieto perspektívy dnešnej 
„Evy“. Antické obdobie kladie na pod-
statu ženy pilier krásy... Medea - tá, ktorá 
naučila iných krásu spoznávať, odhaľovať, 
no predovšetkým hľadieť na ňu s úctou... S 
takou úctou, ktorá pozýva muža k vernosti.

Skultúrnenie ducha
Koniec prázdnin a začiatok školského 
roka znamená pre mnohých tragédiu. Pos-
ledné „Last minute“ dovolenky vypredané, 
kúpaliská zatvorené, nekonečné hodiny 
voľného času vypršané... Nepochybne, tieto 
skutočnosti evokujú pocit „vyhnania z raja“. 
Nie je to však úplne tak. Školský rok prináša 
veľké množstvo príležitostí a možností 
zažiť príjemné chvíle ... 20. septembra 2010 
o 19.00 hod. sa na Malej scéne Štátneho 
divadla odohralo predstavenie spracované 
podľa diela starogréckeho dramatika Euripi-
da - Medea. Aj  niektorí naši študenti a pro-
fesori  dali prednosť skultúrneniu ducha.
Bolesť a nenávisť
Medea, dcéra 
k o l c h i d s k é h o 
kráľa Aiéta, sa 
musí vyrovnávať 
s neverou svojho 
muža Iásona. 
Ten ju podvie-
dol s dcérou ko-
rintského kráľa 
Glauké, čím 
si chcel získať 
kráľovský trón. 
Medea vedená
bolesťou a nená-
visťou sa roz-

hodla pomstiť a mladej neveste Glauké po-
slala ako svadobný dar nádherné biele šaty. 
Keď si ich Glauké obliekla, vyšľahli z nich 
plamene a zabili nielen nevestu, ale aj jej 
otca. Medea je za trest vyhostená z krajiny, 
no v zápale vášní sa pomstí Iásonovi pre-
bodnutím ich dvoch synov.
Táto tragédia bola veru neľahkým orieškom. 
Hviezdou večera však bola herečka Dana 
Košická. Svojím prejavom priniesla doslo-
va život na scénu. Otvorila množstvo 
otázok a diskusií o „slabšom“ ženskom 
pohlaví. Celých 85 min. nám tak zahrala 
ženu v najväčšom zúfalstve, ktorá bojuje s 
krutosťou svojho osudu.
Žena je dar
Myslím, že napriek zložitosti tohto kle-
notu svetovej drámy, predstavenie nad-
chlo všetkých prítomných a Medea dala 
každému príležitosť nielen nahliadnuť, ale 
prežiť skutočnú bolesť zo zradenej lásky. 
Toto dielo nedáva lacnú odpoveď na otázku 
krásy a potreby ženy. Ukazuje, že žena a jej 
krása je dar a muž je ten, čo má s ňou kráčať 
cestou srdca ako jej ochranca.

Adriána ‘Adi’ Hovancová
foto  ŠDKE
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Falošné závistlivé vzťahy?!
Vyspovedali sme za vás

Umelecky naladení, stojac pred vchodom 
do Malej scény a rozmýšľajúc, čo pod-
nikneme... Pán herec, Stanislav Pitoňák si 
myslel, že ujde mojej pozornosti, keď sa 
pomedzi nás prekľučkoval rýchlosťou svet-
la! Ja som bola však šikovnejšia a niekoľko 
otázok som si neodpustila! :-)

Ako dlho ste cvičili toto 85-minútové 
predstavenie?

Zhruba 6-8 týždňov, denne tak 4-5 hodín. 
Samozrejme, nie je dobré byť v divadle 
každý večer či víkend.

Akú školu by som mala vyštudovať, 
aby som sa dostala medzi vás?

Tak úplne najlepšia by bola Vysoká škola 
muzických umení 
v Bratislave, ale 
môže byť aj v Ban-
skej Bystrici (tam 
je taká tiež). Celko-
vo je lepšie, keď adepti majú VŠ, predsa už 
majú viac než 18 rokov, vedia, čo chcú...

Účinkujú v divadle aj neprofesio-
nálni herci?

Áno, veď aj teraz hrali. Tie, čo sedeli hore 

(speváčky pri vyššej moci), väčšinou všetky 
boli konzervatoristky, no až na „Heňu“ 
vlastne...

Venujete sa popri hre aj niečomu 
inému? Máte dostatok času na váš 

osobný život?
Nevenujem sa už ničomu. No niektorí ešte 
stíhajú učiť aj na konzervatóriu... Času mám 
dosť, stíham všetko tak, ako každý bežný 
človek :).

Počula som, že vy, herci, máte 
medzi sebou veľmi falošné závistlivé 

vzťahy! (otázka na telo, z mojej strany 
možno trochu drzá)
Nie, nie je to pravda. Toto všetko rozširujú 

médiá a bulvár! 
Vychádzame spolu 
dobre, nemáme 
žiadne problémy!

Po tomto krátkom „spovedaní” som sa
s pánom hercom rozlúčila a nechala ho vkĺz-
nuť do jedného z podchodov Hlavnej ulice...

Lenka ‘Angy’ Baricová
foto  ŠDKE

...nie je dobré byť v divad-
le každý večer či víkend...

Stanislav Pitoňák 
Narodený 20. februára 1972, absolvent kon-
zervatória (hudobno-dramatické) v Košiciach. 
V druhej polovici 90. rokov pôsobil v Štátnom 
divadle v Košiciach, v nasledujúcich rokoch 
prestriedal Divadlo Andreja Bagara v Nitre a 
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Od roku 
2002 vystupuje v Štátnom divadle v Košiciach. 
Doteraz celkovo účinkoval v 39 hrách, medzi 
ktoré patria napr. Ťapákovci, Mastný hrniec, Pi-
nocchio či Charleyho teta. 
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Učitelia na dereši
Ako prvú sme za vás vyspovedali p. učiteľku 
Danu Čurillovú.

Ktoré mesto je vaším rodiskom?
Narodila som sa v Košiciach, svoje 

detstvo som prežila v Nižnej Myšli a teraz 
bývam v Myslave.

Kde a na akej škole ste študovali?
Študovala som na Prírodovedeckej 

fakulte UPJŠ v Košiciach.
Aký bol váš obľúbený predmet na 
SŠ? A ktorý ste nemali v láske?

Chémiu som si obľúbila hneď a bola som 
rozhodnutá ju aj študovať. Mala som rada aj 
jazyky. V láske som nemala dejepis a teles-
nú výchovu.

Čo vás viedlo k rozhodnutiu stať sa 
učiteľkou?

Učitelia vždy patrili medzi moje vzory, 
vážila som si ich a každého som obdivov-
ala pre niečo,  čo som chcela preniesť aj do 
svojho života.

Máte nejaký obľúbený chemický 
vzorec, dej alebo reakciu?

Napriek tomu, že svoju prácu mám rada, 
obľúbený chemický vzorec, dej alebo 
reakciu nemám.

Ktoré krajiny ste navštívili?
Navštívila     som krajiny, ktoré suse-

dia so Slovenskom,  aj Nemecko, Chor-
vátsko a USA. Na všetky krajiny mám 
pekné spomienky a aj na ľudí, ktorých som 
tam stretla.

Máte nejaké životné 
krédo, motto, ktorým 

sa riadite?
Nemám jedno motto, ktoré 
by ma sprevádzalo 
životom, pretože 
každé moje životné 
obdobie  bolo a 
je špecifické 

niečím iným. Snažím sa vo svojich úvahách 
bilancovať to, čo som urobila, aby som 
si sama odpovedala na otázku, či to bolo 
správne, či to nemalo byť urobené inak a 
lepšie.

A čo vaše záľuby?
Keď mám trochu voľného času, 

rada si niečo pekné prečítam, obľubujem 
prechádzky v prírode, zájdem aj do divadla 
alebo na koncert.

Máte rada zvieratá? Ak áno, robia 
vám „spoločnosť“ aj doma?

Zvieratá mám veľmi rada, zvlášť psy, doma 
však nemám žiadne zvieratko. No keď prí-
deme k babke, víta nás náš psík - nemecký 
špic -  Spyke.

Máte nejaký nesplnený sen?
Nesplnený sen...... pozrieť sa tam, 

kde som ešte nebola.
Ako sa cítite na našej škole?
Skvele.

V pánovi kaplánovi Rudolfovi Smoterovi 
sa naplno prejavil jeho nespochybniteľný 
novinársky talent. Odpovede na 10 otázok 
nám pekne zhrnul do súvislého rozprávania.

Sníval som o kariére policajta alebo 
knihovníka
Narodil som sa v neďalekom Prešove. Sní-
val  som o kariére policajta – vyšetrovateľa 
alebo o práci v knižnici. Vďaka zaujíma-
vému kňazovi, ktorý prišiel na strednú 
školu, som začal premýšľať nad zmenou. 
Ešte rok som absolvoval na Elektrotech-
nickej fakulte TU v Košiciach a potom som 
podal prihlášku na teológiu. Medzi bočné 
úmysly, prečo sa stať kňazom, patrilo napr. 
to, že budem môcť sedieť na každej omši :).
...na slovenčine som „bodoval“ iba 
pri písaní diktátov
Už ako kňaz som začal prispievať do 
niektorých periodík ako dopisovateľ. 
Objavil som v sebe žurnalistu, hoci na 

Vyspovedali sme za vás

Veronika ‘Vallery’ Hurbanová
foto GKM - H. Čižmárová; archív R. Smotera
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Aj tento rok sa vyvrcholením osláv Dňa 
mesta Košice stal slávnostný ceremoniál 
odovzdávania mestských ocenení – Čestného 
občianstva, Ceny mesta Košice, Ceny 
primátora mesta Košice a Plakety primá-
tora mesta Košice. Slávnostný ceremoniál 
sa uskutočnil v Historickej radnici mesta 
Košice v piatok 7. mája 2010, teda v deň 
641. výročia udelenia erbovej listiny mestu 
Košice panovníkom Ľudovítom Veľkým.
Teší nás a sme hrdí na to, že Mest-
ské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo
Cenu mesta Košice za mimoriadne zásluhy,

za zakladanie a dl-
hodobý rozvoj cir-

kevného školstva v Ko-

šiciach práve našej pani riaditeľke.
Pani riaditeľka RNDr. Anna Futóová už 
za bývalého režimu stála jednoznačne na 
pozíciách veriaceho pedagóga, aj keď jej to 
spôsobovalo nemalé problémy a stálu hroz-
bu vylúčenia z pedagogických služieb. V 
novembri 1989 sa zaradila do prípravného 
výboru, ktorého cieľom bolo zakladanie 
cirkevných škôl. Patrila k tým, ktorí 
významnou mierou vybojovali v roku 1990 
založenie 1. cirkevnej školy v Košiciach, 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Novomeského 
ulici. V roku 1997 mesto pridelilo škole 
samostatnú budovu na Bernolákovej ulici. 
Pod jej vedením škola vyrástla na kva-
litnú ZŠ z hľadiska odborného aj morál-
neho. Pani riaditeľka prijala neľahkú úlohu 
zriadiť a znova viesť aj Spojenú školu sv. 
košických mučeníkov na Čordákovej ulici. 
Od začiatku sa usiluje hľadať správnu cestu 

pre dnešnú modernú cirkevnú školu, kde 
sa spájajú kresťanské zásady s potre-
bami a smerovaním dnešného sveta a 
vysoká odborná úroveň.
Zo srdca jej všetci blahoželáme a do 
ďalšej neľahkej práce jej prajeme 
veľa zdravia a tvorivého ducha.

slovenčine som „bo-
doval“ iba pri písaní 
diktátov. Túto oblasť 
som rozvinul vďaka 
štúdiu v Ríme. Zákonite 
je mojím najbližším 
„spolupracovníkom“ 
František Saleský, patrón 
novinárov.
Do školy chodím rád
Na vaše cirkevné gym-
názium som sa dostal 
po tom, čo som zostal v 
úlohe kaplána na KVP 

aj druhý rok. Zámerne 
som si vybral posledné 
ročníky, lebo charizmu 
pre mladších som ešte 
v sebe neobjavil. Zatiaľ 
chodím do školy rád. 
Ak sa niečo zmení, dám 
určite vedieť :).
Ďakujeme za rozhovor 
a držíme palce, aby vás 
humor nikdy neopúšťal 
(aspoň do konca 
školského roka:))

Sme hrdí na...

Vyspovedali sme za vás

redakčná rada
foto Šangala
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Liberté, egalité, fraternité
Pohl’ad zvonku

...moje prvé myšlienky. Dlho som si ich 
vštepovala do pamäti. Snívala som o nových 
možnostiach, o slobode, o rovnosti a o brat-
stve. Keď si vyberáte vysokú školu, zameria-
te sa v prvom rade na vaše schopnosti, ktoré 
by ste veľmi radi skĺbili s túžbami, ktoré 
by ste radi objavovali a učili sa ich. Cítite, 
že až vysoká škola vám otvorí široké pole 
možností, ktorých sa vám nemohlo dostať 
úplne na strednej škole, čo je pochopiteľné. 

Veľké ideály
Stredná škola by nám mala ponúknuť obraz 
o ďalších možnostiach. Ja som sa zamilo-
vala do obrazu nekonečných možností, do 
svetov skladajúcich sa z ďalších svetov, 
do literatúry. A pretože mojou najbližšou 
možnosťou bolo študovanie literatúry a 
jazyka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, 
podala som si prihlášku na odbor sloven-
ský jazyk a literatúra - britské a americké 
štúdiá, pretože mám rada aj angličtinu a 
predovšetkým anglickú literatúru.
Samozrejme, to bolo ešte pred nástupom 
na vysokú školu - „univerzitu“. Človek 
má vždy veľké ideály a očakávania pred 
veľkým novým krokom v jeho živote. Sny, 
nádeje, ilúzie. Neviem ako vám, ale mne 
sa vždy akýmsi záhadným zázrakom po-
darí spadnúť po dlho očakávaných ilúziách. 
Nie až na dno, to by som zrejme už dávno 
nerozmýšľala nad týmto článkom, pretože 
by nebolo „o čom“ rozmýšľať.
Maturita každý deň
Po tvrdej a náročnej príprave na maturitu 
som si po nástupe na univerzitu uvedomi-
la, že tu sa budem musieť pripravovať na 
„maturitu“ zrejme každý deň. Pekný tvrdý 
úder už na zápise predmetov. Fajn, (tí čo 
ma poznajú vedia, že som sa teda pekne 
vystresovala:-), povedala som si, nadýchni 

sa, ideš ďalej. Ďalší úder bol v tom, že sme 
nedostali ani skriptá, len zoznam (aspoň pre 
môj odbor na 3 roky!) okolo 670 kníh, ktoré 
by sme sa mali sami zháňať (mnohé ani nie 
sú v košických knižniciach), ešte šťastie, že 
žijeme v dobe internetu a že sa nájdu jedin-
ci, ktorí majú dosť času skenovať 200-300- 
-stranové  knihy. 
Obľúbené slovo: dovidenia
Veľkým sklamaním pre mňa však bolo za-
obchádzanie so študentmi. Od svojej uni-
verzity som očakávala rovnocenné (keďže 
sme všetci už dospelí ľudia) vzťahy a sprá-
vanie. Človiečik s nejakou maturitou je však 
veľké nič pre mnohých profesorov. Doteraz 
hľadám princíp rovnosti, zaobchádzania s 
človekom aspoň trošku s úctou a rešpektom. 
V niektorých prípadoch sa cítim ako na 
základnej škole, kde sa na vás vykričia a ešte 

ste aj vyhodení z 
hodiny. Hm....to 
vyhadzovanie z 
hodín je na jednej 
mojej katedre fakt 
zaujímavé - pred-
stavte si, že ne-
viete jednu otázku 
a všetky ostatné 
máte vypraco-
vané a nie ste 

jediní. Zistíte, že ani vaši ostatní spolužiaci 
ju nevedeli. Niektorí profesori to berú ako 
jasný signál, že vlastne nie ste pripravení, 
takže dovidenia je v mnohých prípadoch ich 
obľúbené slovo a vy sa modlíte, aby práve 
táto otázka nebola na zápočte či skúške.
Nešťastné zápočty... 
Treba si dávať na ne pozor, pretože na 
mnohých predmetoch je to vyriešené tak, že 
ak nespravíte prvý zápočet dostatočne dobre, 
môžete sa rozlúčiť s druhým zápočtom, a teda 

Veronika ‘Vepa’ Pálová, EX-GKM
foto  autor
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Chvíľka nostalgie
Pohl’ad zvonku

aj so skúškou a v konečnom štádiu aj 
s predmetom. Zabudnite na opravné zápočty. 
Krásne vyriešené, však? 
A pretože sa bojíte slobodne sa proti tomu 
postaviť (jednoducho vás vyhodia - ak sa 
vám tu nepáči, choďte si inde...), mlčky sa 
trápite. A učíte sa ďalej, nič iné vám neostá-
va. Možno len ja som si vybrala taký ťažký 
odbor, doteraz sa mi nepodarilo byť na 
žiadnej krúžkovici, filozofici...niektorí moji 
bývalí spolužiaci si užívajú vysokoškolský 
život taký, aký som si predstavovala :).
Ešte šťastie, že princíp bratstva existuje 
a funguje. Je to však tvrdší princíp ako na 
strednej škole. Na výške bojujete sami za 
seba, už neexistuje „duša jednej triedy“ ako 
na strednej škole. Nemáte tried-
neho profesora, ktorý by vás vie-
dol. Ste len vy. 
Predstierané emócie
Keď takto plávate 
vysokoškolským životom, zra-
zu je vám smutno za starými 
časmi. Po čase zabudnete na 
zlé spomienky, akokoľvek ste 
boli nahnevaní, zabudnete na 
množstvo učiva... a spomínate 
len na to dobré. Keď to vraveli 
bývalí žiaci, ťažko sa mi to verilo, ale teraz 
viem, že je to naozaj tak. Mne osobne veľmi 
chýba naša trieda, náš kolektív, triedna aj 
učiteľský zbor. Naši učitelia nám vštepili 
nielen vedomosti, ale dali nám aj kúsok zo 
seba. Úsmev na ich tvárach bol osobný. Aj 
keď sa na nás hnevali za našu nedostatočnú a 
nedôslednú prípravu, mala som pocit, že ich 
hnev je skutočný. Na výške mám pocit, ako-
by všetky emócie, s ktorými sa stretávam, 
boli len predstierané. Mnohým vyučujúcim 
na vás jednoducho nezáleží. 
P.S.: Všetkým maturantom držím palce, a keď si 
myslíte, že je to veľmi ťažké a trápia vás depresie 
z učiva a z učiteľov, verte, že môže byť aj ťažšie 
a horšie :)

Ťažko sa hľadajú slová vyjadrujúce mo-
mentálny stav. Ťažko je vrátiť sa do časov, 
do ktorých už nepatríme. Úprimne sa mi ani 
veľmi nechce vystavovať sa spomienkam, 
ktoré sú stále živé, nevyblednuté, krásne, 
ale predsa už cudzie.

V ústrety novej budúcnosti
Uvedomujem si každodenne, že sa pomaly, 
ale isto, chtiac - nechtiac, vyškrtávam zo 
zoznamu detských mien a hier. Akosi ten 
čas bezstarostnosti odplával kdesi preč, na 
miesta a do krajín vzdialených. A tak stojím 
už vo svete dospelých, vážnych a podľa ta-

buliek žijúcich ľudí. Ale i to 
má svoju krásu, svoj humor. 
Podvedome viem, že človek 
by nemal ostať stáť na mies-
te a čakať. Čakať na včerajší 
deň, čakať, že sa vráti 
nenávratné. Ale ísť, aj keď 
sa „na to“ práve necíti. Je 
dôležité vykročiť v ústrety 
novej budúcnosti, novým 
ľuďom, možnostiam. Pozrieť 
sa na svet so vztýčeným 

pohľadom a ísť. 
Byť vďačný
Byť vďačný za všetko, za tlkot každého dňa, 
za slobodu voľby... Pretože, každý jeden 
okamih nás niečo nové učí. Preto i ja sa učím 
prijímať nové veci s otvorenou mysľou.
Tak prajem sebe a najmä vám, milé moje 
GKM-ko, slobodu srdca, Boží nadhľad a 
najmä radosť z maličkostí. Aby sme v jed-
noduchej každodennosti dokázali nachádzať 
zmysel nášho času. A najmä, aby sme 
darovaný čas využívali naplno! To prajem 
všetkým učenia chtivým, a nielen im :) 
Veľa síl do roku 2011...do nových tristo 
šesťdesiatich piatich dní.

Zuzana ‘Bodka’ Sobotková, EX-GKM
foto autor
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September a október boli mesiacmi 
COUTURE. Je to rozhodujúce ob-
dobie – hladné editorky magazínov, 
štylisti a celá módna „monarchia“ sa 
nezastavia a cestujú po 4 efemérnych 
metropolách až do vyčerpania síl.
Počas týchto jesenných mesiacov sa 
totiž začínajú prebúdzať móla. Prvý 
je New York, nasleduje Londýn 
a Miláno a všetkému tomuto kúzelnému 
ošiaľu dáva záverečnú neprekonateľný Paríž.

BALENCIAGA
Kozmonauti a 70. roky, balenie a potravinové 

boxy, syntetické peny a preglej-
ky, spacie vaky a sušienky. 
„Pracoval som na niečom z 
domáceho prostredia“, oko-

mentoval zdroj inšpirácie 
dizajnér. Na šatách vidno 
spojitosť obyčajnosti a 
klasickosti, futuristické 
bundy sú akoby strohé 
a prísne držiace svoj 
tvar. Balenciaga je 
prepojená so svetom 
budúcnosti. Pre 
vás to znamená 
jedno – mali by 

ste nosiť čistú geometriu, 
kolážové, matné a lesklé, 

ale len tie najkvalitnejšie 
materiály – poradím vám, že 

občas je výhodné sa prehrabať 
v second hande a ak budete mať 
šťastie, natrafíte na skvelé VIN-

TAGE kúsky, aké nemá nik iný 
len vy. Nicolas experimentoval s 
kašmírom a kožušinou do takej 
podoby, že vytvoril kostým pô-
sobiaci radikálne pevne a čisto. 
Ak príde rad na topánky myslím, 
že sa budú tešiť neprekonateľnej  

obľube aj u dievčat na našom gymnáziu. 
Klasické mokasíny sa zmenili na fareb-
né bloky plastu spojené do masívneho 
obdĺžnikového opätku. Gheskiérrovo 
dielo sa vzpiera akýmkoľvek zákonom, je 

mozgom zajtrajška využívajúcim žiarivé 
farby – bledomodrú farbu vody, mandarín-
kovú a svetlohorčicovú. Kritici zhodnotili 
kladne fakt, že sa na chrbtici šiat vyskytova-
li krídla. Kombinézy demonštrovali recyk-
láciu.

Vivienne Westwood - „kráľovná 
luxusných handier a deštrukcie“

Babičkovské vysoké topánky a sukne s 
dĺžkou po kolená. Modelky tancovali a 
skackali zaobalené v prehistorických dekách, 
tak ako je u VIV zvykom – vždy nedbanlivo 
upravené, strapaté s vulgárnym červeným 
rúžom. Pre vás to znamená jednoducho to, 
aby ste zahodili prudérnosť a začali sa hrať, 
trocha experimentovať a možno okúsiť od-
vahu a guráž obliecť niečo, čo na seba nikto 
iný nedá. Hoci sa sám nepokladám za zástan-
cu farebnosti, VIV  ju naordinovala skvele 
triezvo aj na zimu.  Až psychadelické modré

Svet a umenie

VOGUE
 SLOVAKIA
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pančuchy ostro kon-
trastovali s kovovo-
ružovými brokátový-
mi asymetrickými 
sukňami. Vivino teri-
tórium zahŕňa Punk 
style, harlekýnov a 
mníšske rúcha, no 
vždy s autentickým 
britským podtextom. 
Mladistvé modelky 
boli akoby obalené v 
starých.....zdedených 
a starožitných ode-
voch... vytrhnuté z 
obrazov od Glaston-
bury. Koniec kon-
cov, táto 67-ročná 
návrhárka s krikľavo-
ryšavými vlasmi 
predviedla jednu z 
jej nositeľnejších šou.... kabátové a jazdecké 
nohavice s nápisom: „Prestaňte znečisťovať 
Zem“ sú TRE TRE CHIC – ako zvyknú

 hovoriť Francúzi.

Hermès
Dvorný návrhár tejto 
značky, Jean Paul Gaul-
tier, si na zimu zvolil 
tmavšie sústo – čierna, 
hnedá, pomarančová 
a náznak pieskovej. 
Prevažná časť kolekcie 
bola čierna, a tak sa 
mohlo zdať, že pri-
pomína fetišistické 
bábiky odniekiaľ z 
Montmartru. Zdanie 
klame – koža je sym-
bolom spoločenskej sk-
upiny, Gaultier ju pre-
dostrel v novom pojatí 

inšpirovaný elegantnými pánmi zo staroan-
glických vrstiev. Piedestálom kolekcie sa 
stali kabáty. Tie skrátil a doplnil koženými 
rukavicami, cylindrom  a dáždnikom. Super 
jemné pletené vesty, kardigány a ikonická 
kabela Kelly, pomenovaná po monackej 
kráľovnej Grace Kelly, z vás spravia dámu na 
úrovni. Štýl tohto domu spočíva v nenútenej 
ele-gancii, ktorá obchádza výstrednosť a 
viac dbá na staré dobré tradície. Návrat hlá-
sia večerné šaty určené na denné nosenie. 

Alexander Wang
Newyorský dizajnér je 
známy svojimi „cenovo 
dostupnejšími“ vecami. 
Stal sa horúcou kartou 
jednej z najvplyvnejších 
žien na svete, hlavy 
módnej biblie maga-
zínu VOGUE, Anny 
Wintour. Wangova 
vízia – žena s Wall 
Street v neobyčajne 
unikátnom kos-
týme s deštruk-
čným charak-
terom - je však 
na míle vzdia-
lená od slušnej 
bankárky. Materiál sezóny 
– zamat a flanel. Orezané 
saká, fraky a vesty expono-
vané plátkami kože nosené 
s dlhými pančuchami. Tie 
je niekedy lepšie zvliecť 
celkom dole až k podpät-
kom, čo vytvorí zaujímavý 
artefakt. Topánky hlásia 
revolúciu! New York roz-
kázal odložiť ihličky a 
vyhrabať topánky s hrubý-
mi opätkami. 

Svet a umenie
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John Galliano
Prehliadka začala pomalou orientálnou hud-
bou a poletujúcim snehom. V žiare reflek-
torov sa zračila dvojmetrová Karlie Kloss, 
ktorá otvárala šou v sivom dvojkabáte s 
nadýchanými vreckami a kožušinovým le-
mom – teda, ak to boli vrecká. Modelky 
symbolizovali kmeň dobrodružných Nomá-
dov, prechádzajúcich cez hornatý terén – 
prekračovanie pomyselnej hranice, v sna-

he nájsť novú 
zem. „TOP – 
NÁREZ“, zneli 
slová britskej 
kritičky Nicole 
Phelps, ktorá je 
známa svojou 
angažovanosťou 
voči Johnovi. V 
tomto prípade je 
ťažké napísať, 
čo by ste si 
mali od Johna 
vziať. Nevy-
tváram tlak, ani 
nemienim, len, 
drahé študentky 
a učiteľky, 
skúste sa vžiť 
do role dizaj-
néra – koľko 

trpezlivosti, umu, snáh a nepodarkov musí 
prekonať, aby finálna podoba vyzerala na 
190% úžasne. Je to sakramentsky smrteľný 
biznis. Tancovanie po tenkom ľade, ktoré v 
určitých prípadoch končí smrťou. Aj smrť 
je úspešnou inšpiráciou návrhárov. Táto 
prehliadka však mala od smrti ďaleko. Mix 
kultúr.... etno.... orient...... India...... kimoná 
a topánky pripomínajúce vysoké stredoveké 
KOTHURNY. Posledné slovo znie – zahraj-
te sa na karneval. :)

GARETH PUGH
„ČIERNA  EMINENCIA MÓDY“

Brit závislý 
i n š p i r á c i o u 
mimozemšťanmi 
zvolil pre 
túto sezónu 
ra f inovane j š í , 
komerčný ťah. Je 
absurdné, aby sa 
oblečenie stalo 
nenosi teľným, 
a tak sa Gareth 
viac upriamil na 
Art Deco stále v 
čiernej, no oveľa 
sofistikovanejšej 
forme. V zime by 
ste nemali nosiť 
odporné fareb-
né a „umelé“ 
veci. Obstaraj-
te si kašmírový 
kabát prepásaný 
k o ž e n ý m 
opaskom, a to 
postačí. MENEJ 
JE VIAC! Nao-
zaj zaujímavé je 
sledovať, ako sa rok čo rok, zamieňa trend za 
totálne opačný. Na tejto šou sa kombinovali 
úzke kožené a široké kašmírové a hlavne 
neoprénové nohavice. Chcel, aby jeho mo-
delky vyzerali silné, no efekt vypálil, akoby 
boli v odeve stuhnuté. 

RODARTE
Nahý top zdobený stuhami, minisukne 
vyzerajúce ako zábaly zošitých diek. 
Nohy obalené v pletených ponožkách a 
do neba siahajúcich topánkach od Nicho-
lasa Kirkwooda s voskovými podpätkami 
navrhnutými tak, aby vyzerali, že sa topia. 
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Patchworkované šaty 
zo šifónových kvetov, 
vintage čipky, syndróm 
vyhorenia zamatu. 
Značku charakterizuje 
princíp deštrukcie. 
Akoby chceli ukázať, 
z čoho je materiál vy-
tvorený. A preto často 
nachádzame látky roz-
párané s náznakom 
vypustených prameňov 
priadze. Saká pošité 
bielymi chumáčikmi 
kozej srsti vytvárali ilú-
ziu snenia. Šou končila 
bielymi éterickými 
šatami volajúcimi po 
svete duchov a mŕtvych 
neviest. 

TOPÁNKY
Jeseň je najkrajšie obdobie. Farebnosť stro-
mov neprekoná nič. Skoro nič. Vaše nohy 
by pestrofarebné koruny stromov prekonať 
mohli! Návrhári ostali pri koži a semiši. 
Zmenili však farebnosť. Zemité farby od 
parížskej modrej po čiernu – nič lacne 
ružové a vágne pop-artové. V prevažnej 
väčšine členkové spevnené topánky, ako 
inak na extrémne vysokom opätku ( od 10 po 
25 cm). Niektoré kusy sa podobali na ope-
rené pštrosie mláďatá u LANVINA a YSL, 
iné ako konské nohy u Proenza Schouller. A 
tu sa  núka otázka – kožušina! Áno či nie? Je 
ľudské nosiť pravé kožušiny? Je to etické?
Nech sa každý a každá z vás skúsi 
zamyslieť.....dal nám Boh chinchilu na nose-
nie alebo na kochanie vo voľnej prírode? 
(pozn. CHINCHILA je druh zajaca; tie 
sa zabijú skoro po narodení elektrickým 
mučivým spôsobom, pretože v mladosti je 
kožušina najkvalitnejšia)

KABELY 
Kľúčový doplnok, 
čerešňa na torte a 
vaša vizitka. Boli 
by ste prekva-
pené, koľko o 
vás prezradí 
vaša priateľka 
KABELA. 
Jej tvar, 
veľkosť, 
m a t e -
riál a 
v nepo-
s l e d n o m 
rade aj 
z n a č k a 
v á s 
m ô ž u 

naveky 
zatratiť alebo vyšvih-

núť medzi elitu vyvolených. 
Skúsený kritik s vami nemusí ani 

prehovoriť a hneď si vie urobiť obraz o 
tom, „kto ste“ a „kým nikdy nebudete“. 

Podľa mňa je to slobodné rozhodnutie, aké 
kabely budete nosiť v jeseni a v zime. V 
každom prípade platí zlaté pravidlo....menej 
je viac a postačí jedna kvalitná ako desať 
nekvalitných. Odporúčam HERMES, FEN-
DI, DIOR, LANVIN. 
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Filip ‘havran’ Jakab
foto internet
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Električka zvaná (Túžba) Cesta
Každý človek sa vo svojom živote rozhodu-
je, ktorým smerom sa na križovatke vybe-
rie. Je len na ňom, ktorej výzve podľahne. 
Toto svedectvo je voľným pokračovaním 
môjho začatého „nového života“. Príbehu, 
ktorý píše sám život. Príbehu, ktorý bol na 
začiatku jednou z možností na spomínanej 
križovatke.

Cesta pokrstenej ovečky
Rozhodnutie, váhanie, výzva, pokúšanie...
To všetko človeka počas života sprevádza. 
Teda mňa určite. Môj krst by som prirovnala 
k niti, ktorá sa vďaka rozhodnutiu zafarbí a 
vlečie vaším životom. Človek sa vedome 
i nevedome k niečomu zaviaže. Vytýči si 
určitý cieľ, aby jeho rozhodnutie nebolo len 
nemým výkrikom. Každý z vás, čo si snažil 
niekedy splniť svoje predsavzatie vie, že to 
bol ťažký boj. A tak to je aj v tomto prípade. 
Cesta nie je vždy rovná. Sú na nej hory aj 
doliny, ktoré prekonávame.
Ako sa električka rozbehla
„No dušičko a o mešac a pol na birmovku.“ 
Takto ma vítal môj (už teraz) 
birmovný otec. Na prvý 
pohľad obyčajné, no pre mňa 
kľúčové slová, ktoré ma po-
sunuli vpred. Je to veľký, 
neopísateľný príval radosti, 
očakávania, štipka stra-
chu a všetko je to zakryté 
rýchlosťou času. 
Birmovka je slávnosť, na 
ktorú sa mladí ľudia pripravujú niekoľko 
mesiacov (rokov). Ja som nebola žiadna 
výnimka, len s jednou odlišnosťou. Neab-
solvovala som jednu sviatosť, ale hneď tri 
(tzv. 3v1:)).
Volajte ma Túžba
Opisovať vám pocity či priebeh celej bir-

movky nebudem, pretože každý túto sviatosť 
prežíval, či bude prežívať inak. Dojmy budú 
v ten okamih u každého rôzne. Jeden to bude 
vnímať s otvoreným srdcom, s radosťou na 
tvári a druhý bude pozerať na hodinky, kedy 
to konečne skončí. Áno, toto je skutočná re-
alita. Nechcem, ani nebudem nikoho súdiť, 
alebo odcudzovať. No pýtam sa sama seba: 

„Prečo? Prečo sa mladí ľudia 
hrnú do niečoho, v čom nevidia 
zmysel?“ Mnohokrát mám po-
cit, že to je len nátlak zo strany 
rodičov. Alebo v tom mladí vidia 

materiálnu stránku?
Nemyslím si, že odloženie svojho 
„rozhodnutia“ je hanbou. Ja pravda 
neviem, ako to vníma „Ten hore“ 

(príklad možno až veľmi prehnaný... ) Keď 
sa rozhodujete, zapojte rozum a srdce.
Do zabehanej linky...
Mám malé, veľké želanie. Nech každý, kto 
sa chystá na túto cestu, je o nej presvedčený 
a má vnútorný pocit radosti, ktorá ho tiahne 
do „neznáma“. 

„Cesta predpokladá 
úctu ku všetkému, 
čo je malé a jemné. 
Spoznaj vždy správny 
okamih, keď treba 
zaujať určitý postoj.“  
(Paulo Coelho) 

Pokoj v duši

Petra ‘Bábovka’ Timková
foto autor
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I zima je chladnejšia
Mraky sa spúšťajú prúdom na mliečnobiele 
nebo a zahaľujú ho do sivomodrého zamatu. 
Za oknami zavýja severný vietor a na ulici 
niet živej duše. Nadchádza zima. 
Zimy bývali také krásne. Biele, nežné, síce 
studené, ale rozohriate. Pamätám sa na to, 
ako sme behávali po uliciach, guľovali sa, 
ako sme sa smiali do padajúcich vločiek. 
Boli to časy, keď bolo všetko krásne, boli 
sme nevinné deti. Chodievala som s tebou 
dolu brehom ku rieke, ktorá tiekla babke za 
domom a spúšťali sme sa zo strmého kopca. 
Na saniach, ktoré si nahrubo navoskoval, 
aby krásne šmýkali. Bolo to vtedy, keď 
som ešte bola tvoja dcéra a ty môj milovaný 

otec. Ako ružička som sa vracala domov s 
rozžiarenými očami, červenými líčkami a 
teplo, ktoré si mi daroval ma hrialo pri srd-
ci. Teplo nádhernej lásky. Niesol si ma na 
pleciach, sánky si ťahal za sebou a spievali 
sme si koledy a riekanky. Ach, koľko ich len 
bolo! Dodnes si ich pamätám.
Potom si ma usadil ku krbu, posadil si sa 

za klarinet, alebo si vzal husle a vyhrával 
si všakovaké melódie. Milovala som ten po-
cit, oheň, ktorý mi ohrieval chrbát a pohľad 
na tvoje veselé oči, ktoré sa vždy rozsvie-
tili, keď videli moju radosť. Takéto bývali 
zimy.
Teraz som už väčšia. Už ma nemôžeš brávať 
na plecia a aj klarinet si odložil. Zahodil. 
Smutne brnká na pôjde u starkej, kvíli a 
plače. Je opustený. Rovnako ako ja. Na-
miesto guľovačiek a vysokánskych snehu-
liakov teraz sedíš pred televízorom a lako-
nicky prepínaš z kanála na kanál, namrzene 
voláš o kávu.
„Ocko, zoberieme sestričku a poďme za 
dom!“ volám na teba s túžobným napätím. 
Ticho. „Nechce sa mi,“ znie stručná, chlad-
ná odpoveď. Môj pohľad smeruje do zeme 
spolu s jednou horúcou slzou, ktorá ťažko 
dopadla na plávajúcu podlahu a ja som ju pr-
stom v ponožke rýchlo utrela. Prečo? Prečo 
sa to tak zmenilo? Kedy si dopustil, aby sa 
ti zo srdca vytratila veselosť, oči ti zhasli 
a klarinet stíchol?! I husle ostali visieť na 
stene o jednu smutnú strunu. 
Práca je dôležitejšia ako deti. I najnovší soft-
vér je príťažlivejší, ako stavanie snehuliaka. 
No, bolo by to zbytočné. Sneh by sa ti pod 
odmeranými prstami rozprášil i snehuliak 
by sa triasol od zimy, ktorá ti sála zo srdca. 
Ochladol si. I zima je chladnejšia.

Tvorivý duch

Kristína ‘Kiťa’ Juščáková
foto internet
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Tvorivý duch

Mysleli sme, že to bude celkom inak,
že slová neprijímané
sa na prach premenia...
A ony len čakajú
na chvíle človečieho čakania...

Lebo človek často kráča proti sebe...
Vystiera dlane,
keď už nik nedáva
a prosí vtedy,
keď vie, že nič nedostane...
Chce počúvať,
keď nik už nevraví...

A vtedy sa tie slová
opäť zhmotňujú...
A vidiac pery, čo ich vyslovili,
a toho, kto márnil svoje sily,
cez privreté viečka prehĺtajú,
o čo prv neprosili...

až potom môžu zaniknúť...
buď sa čosi napnuté zmení,
alebo len na chvíľku povolí
a opäť sa zabúda, 
že slová neboli a boli po vôli...
zabúda sa,
že boli zavrhnuté a potom prosené...

lebo človek často kráča popri stene
alebo proti nej,
ale aj tak nevidí, 
čo je za ňou...
a cyklické odmietavé prosenie
sa stáva nevyhnutnou mannou...

...protiklad náš každodenný
daj nám dnes...
lebo slová neprijímané 
sa na prach nemenia...
iba čakajú na chvíle nášho čakania...

Slová neprijímané

Zuzana ‘zu’ Eperješiová
foto internet
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Smiechotinky
Bavime še

Východniar v lietadle: „Znace co, ja mám 
také neščesce, dze som, tam še takoj coškaj 
stane.”
Z reproduktora sa ozve: „Lietadlo havaruje, 
keďže sme nad morom, každý pasažier dos-
tane píštalku na odháňanie žralokov...”
Východniar začne lamentovať: „Uvidzice, 
budz vyfasujem píščalku bez džúrky, abo 
natrafim na hluchoho žraloka:).”

Žena príde ráno domov a povie mužovi, že 
spala u najlepšej kamarátky. Čo urobí muž? 
- Obvolá tých desať kamarátok a zistí, že ani 
u jednej nespala.
Muž príde ráno domov a povie žene, že spal 
u najlepšieho kamaráta. Čo urobí žena?
- Obvolá tých desať kamarátov a zistí, že u 
ôsmich prespal a u dvoch ešte stále je.

Ide muž na mol opitý po chodníku. Zrazu 
spadne do mláky, a keď sa dvíha celý mokrý 
a špinavý, zahromží: „Do kelu aj s mik-
rospánkom!”

Policajta Jozefa K. (23) napadla vo 
včerajších ranných hodinách v priebehu 
výkonu služby myšlienka. Prokurátor celú 
záležitosť označil ako útok na verejného 
činiteľa.

Lekár má v noci upchatý záchod. Manželka 
hovorí: „Zavolaj inštalatéra.“ 
- „Teraz v noci?“  - „Keď ťa volal inštalatér 
v noci, tak ty si šiel.“ - „No dobre.“ Zavolá 
inštalatérovi. Tomu sa nechce, ale lekár ho 
presviedča: „Keď niekto zavolá mne v noci, 
prídem. Aj k vám som došiel v noci, keď ste 
ma potrebovali!“ Horko-ťažko presvedčí 
inštalatéra. Ten o pár minút dobehne. Príde 
k záchodu, hodí tam 2 tabletky a hovorí: 
„Ak sa to nezlepší do rána, zavolajte mi.“

Bush a Blair sedia na pracovnom obede v 
Bielom dome. Príde k nim hosť a pýta sa, o 
čom diskutujú. Bush na to povie: 
- Prejednávame 3. svetovú vojnu.
Hosť sa na nich prekvapene pozrie a chce 
vedieť čo vyjednali. Bush hovorí: 
- Zabijeme 14 000 moslimov a jedného 
zubára. 
Hosť to už vôbec nechápe a pýta sa: 
- A prečo jedného zubára? 
Bush sa nakloní k Blairovi a povie: 
- Vidíš, hovoril som ti, nikto sa nebude pýtať 
na tých moslimov.

Blondínka po transplantácii srdca píše z ne-
mocnice list: „Milý darca, ďakujem Ti za 
tvoje srdiečko. Veľmi mi pomohlo. Držím 
Ti palce, aby si sa aj ty skoro uzdravil.“

Rozprávajú sa dvaja doktoranti:
- Pamätáš sa, ako sme spolu mali laboratorné 
z reakčnej kinetiky a večne nás vyučujúci 
dupali, že máme odovzdať protokol?
- Jasné, teraz to učíš ty a môžeš dupať zase 
ty, čo?
- No práveže nie. Teraz na mňa dupú 
študenti, že už majú dostať vyhodnotené 
protokoly a známky!

Tomáš ‘Bodny’ Bodnár
foto internet
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Pravidlá: Obrazec je nutné 
vyplniť tak, aby v každom 
rade a v stĺpci, rovnako 
tak ako v každom z de-
viatich menších štvorcov, 
ktoré dohromady tvoria 
hracie pole, boli zastúpené 
číslice od 1 do 9. Číslice 
sa nesmú v riadku, v stĺpci 
ani v štvorčeku opakovať.
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Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/
foto internet

Aj chytrý schybí
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