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Nie vždy vyhráme. Možno niekoľkokrát  tvrdo 
padneme, ale súčasťou prípravy je akceptovať 
prehry. Môžu v nás vyvolať rôzne pocity, často 
sklamanie a hanbu. Ale nikdy sa nesmieme 
vzdať. Bojujme! Je to jediné, čo sa v tej chvíli 
dá urobiť a to posledné, čo nám ostalo. Aj keď 
sme na dne a máme pocit, že ďalej sa nedá a naša 
pozícia je beznádejná, nezúfajme. Keď už viac 
klesať nemôžeme, je len na nás, ako vysoko sa 
vyšplháme po lane prehier, ktoré nás povedú k 
cieľu. Pretože žiadna cesta nezačína v cieli. Tre-
ba mať odvahu postaviť sa na štart s vedomím, 
že boj dobojujeme. Musíme byť odhodlaní 
urobiť to, čo sme si predsavzali. Začiatky nikdy 
nie sú ľahké, ale vždy je to na nás a na našej 
pevnej vôli. Nikto nebude bojovať za naše sny. 
Nikto nám ich nevyplní. Je to len a len na nás! 
Ak sa my vzdáme, je koniec. Niekedy si spá-
jame prehru s chcením rezignovať. Prehry sú 
dôležité, posunú nás ďalej. Nechuť bojovať je 
mor, ktorý ničí sny. Obrňme sa štítom odhod-
lanosti pevne kráčajúc  k cieľovej páske. Martin 
Luther King múdro povedal: „ Ak nedokážeš 
letieť, bež. Ak nedokážeš behať, kráčaj. Ak 
nedokážeš kráčať, plaz sa, ale čokoľvek robíš, 
musíš napredovať!“ 

Barbora ‘Barbi’ Bariová, šéfredaktorka
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Život v komunite je jednoduchý, krásny 
a zároveň ťažký. Táto osobná skúsenosť 
s Božou prozreteľnosťou ma utvrdila v 
tom, že Boh sa stará. Dnes ma už nikto 
nepresvedčí o tom, že Boh neexistuje.
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p o r o t c o v . 
„Vlani ste dos-
tali odo mňa 
3 jednotky, čo 
myslíte, koľko 
to bude teraz? 
4!“ 4 jednotky 
od Pavla Vit-
ka – to už je 
niečo! Keď nás 
druhý porotca 
Patrik Herman 
privítal slo-
vami: „Dúfam, 
že tento rok 
ostanete aj 
na vyhodno-
tenie“ (pozn. 
red. – minulý 
rok sme museli 
kvôli neod-
kladným povinnostiam odísť už večer pred 
vyhlásením víťazov), vzbĺkla v nás iskierka 
nádeje. Aj napriek kritike okolia, nedostatku 
času a možností, sa posúvame vpred a ne-
stagnujeme. Aj preto nás svojím názorom os-

lovil tretí porotca, Lukáš Diko – šéfredaktor 
spravodajstva TV Markíza, ktorý sa vy-
jadril, že novinárom bude, kým uživí svoju 
rodinu, manželku a tri deti, lebo žurnalistika 
nie je preňho iba prácou, ale aj poslaním.

Obyčajní 
chlapci
Na sobotňajšom 
v y h o d n o -
tení z nášho 
sedemčlenného 
zastúpenia osta-
la už iba Majka 
s pani profesor-
kou Čižmárovou 
a s jej manželom 
(ktorému inak 
ďakujeme  za 
bezpečný a po-
hodlný odvoz). 
My sme však 
ešte stihli 
prednášku

Ako môžete na vlastné oči vidieť 
sami, Majka (pozn. red. M. Pa-
chová) si radu, ktorú som jej 
ponúkla v aute cestou do Zvo-
lena, vzala k srdcu. Jej úsmevu 
podľahol aj Patrik Herman a 
bez povšimnutia neostala ani 
u iných porotcov. Dokonca si 
bulvárne dovolím špekulovať, 
že šírením pozitívnej ener-
gie práve takýmto spôsobom 
ovplyvnila celkové umiestne-
nie Quo vadis v súťaži Štúrovo 
pero :). Ale nepredbiehajme, 
začnime tam, kde sme skončili...

Minulý rok vám Zuzka (pozn. red. 
Z. Szalonová) opisovala eufóriu, 
ktorú sme prežívali, keď sme zis-
tili, že na najprestížnejšej súťaži 
školských časopisov sme získali 
cenu TV Markíza 2. stupňa. 
Tí, ktorí ste si poctivo prečítali 
článok, aspoň sčasti si viete 
predstaviť naše obavy, ktoré nás 
sprevádzali v piatok 27.4.2012 
cestou na vyhodnotenie 17. 
ročníka súťaže „Štúrovo pero“.  
4 jednotky
Očakávali sme kritiku, ale 
v kútiku duše sme dúfali, že 
naše zlepšenie sa odzrkadlí 
aj pri záverečnom hodnotení

„Majka,
stačí, keď sa 
budeš pekne 
usmievať...“ 

Quo vadis Quo vadis4 5
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s... s nimi.  

Áno, s týmito „obyčajnými chlapcami”.  
So spolumajiteľom internetového kníh-
kupectva martinus.sk a zakladateľom nám 
dobre známej stránky referáty.sk Michalom 
Meškom (naľavo) a s najoceňovanejším 
reklamným tvorcom Michalom Pastierom 
(napravo). Prvý dojem síce klame, ale aj 
napovedá. Aj oni boli kedysi jednými z 
nás, ako povedal M. Meško, tí „čudní“... 
Účastníci Štúrovho pera, dokonca víťazi. 

„Keď sa iní zabávali, ja som makal. Teraz, 
keď oni makajú, ja sa zabávam...“ Po tých-
to slovách zisťujeme, že pred nami stoja 
dvaja muži, mimochodom šťastne ženatí, 
ktorí boli v živote trpezlivo priebojní. Vy-
platilo sa. Teraz, ako môžete vidieť, nie 
náhodou nosia tričká s nápisom: „The 
smart has a brain, the stupid has a balls.“
QUO VADIS opäť zahviezdil!
So Zvolenom sme sa niektorí museli 
rozlúčiť a sobotňajšie výsledky sme 
očakávali v napätí s telefónom v ruke. 
Myslím, že sa to stáva nepeknou tradíciou. 
Alebo predpríprava na život žurnalistu? 
Vážny hlas pani profesorky, žiadne emócie,

nesplnené očakávania... boli iba dobrým 
hereckým výkonom, lebo náš QUO VADIS 
opäť zahviezdil! Radosť bola obrovská. 

Získali sme:
Hlavnú cenu - 3. miesto v absolút-
nom poradí
Cenu Nadácie slovenskej 
sporiteľne - 2. miesto
Cenu Katedry žurnalistiky FiF 
UK v Bratislave udelenú p. p. 

Čižmárovej za jej dlhoročnú ústretovú a 
kreatívnu spoluprácu pri tvorbe školských 
periodík

S cenami bola spojená aj pozvánka na 
exkurziu do Európskeho parlamentu 
od poslanca EP Vladimíra Maňku pre 
jedného člena redakčnej rady. Odborná 
porota tejto najprestížnejšej súťaže vo svo-
jom segmente ocenila náš časopis v silnej 
konkurencii 87 časopisov, čo je tretí najvyšší 
počet v histórii súťaže.
Náš časopis! Časopis malého gymnázia, 
ktorý podľa niektorých „nestojí ani za 5 
centov“ je ohodnotený ako 3. najlepší z 87 
zúčastnených a odmenený finančnou odme-
nou. Som primladá a neskúsená žurnalistka 
na to, aby som vám opísala povznášajúce 

pocity radosti a satisfakcie. Chceli sme 
kričať, skákať, popýšiť sa... 
Avšak ľudia, ktorí s vami neprebdejú 
niekoľko nocí pred uzávierkou, to nedokážu 
precítiť, aj keď sa, prirodzene, tešia s vami. 
Tak sme iba v malých dávkach zásobovali 
svoju dušičku prívalmi radosti ešte celý 
nasledujúci týždeň. Ten ďalší bol už popret-
kávaný zodpovednosťou  nesklamať ani v 
ďalších ročníkoch a napredovať.
Quo vadis, QUO VADIS? 
Odpoveď nájdete už v tomto čísle.

Šimon s časopismi Šimon s P. Hermanom Šimon so Štúrom„The smart has a brain, 
the stupid has a balls.“
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pocity radosti a satisfakcie. Chceli sme 
kričať, skákať, popýšiť sa... 
Avšak ľudia, ktorí s vami neprebdejú 
niekoľko nocí pred uzávierkou, to nedokážu 
precítiť, aj keď sa, prirodzene, tešia s vami. 
Tak sme iba v malých dávkach zásobovali 
svoju dušičku prívalmi radosti ešte celý 
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Šimon s časopismi Šimon s P. Hermanom Šimon so Štúrom„The smart has a brain, 
the stupid has a balls.“

Quo vadis Quo vadis6 7Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
foto GKM
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Košice, Európske hlavné mesto kultúry 
2013, pokryla 16. mája 2012 zamračená 
a upršaná, ale neobyčajná noc. Noc lite-
ratúry. Bola to výnimočná kultúrna 
akcia plná najkvalitnejšej európskej lite-
ratúry v podaní významných osobností... 
Košičania mali už po štvrtýkrát príležitosť 
oboznámiť sa s literárnou tvorbou neob-
vyklým spôsobom. Myšlienka vznikla pred 
šiestimi rokmi v Prahe, no dnes už svojím 
čarom spája celú Európu. V tomto šiestom 
ročníku sa do nej zapojilo 30 miest, z toho 
10 slovenských, samozrejme, aj Košice. 

Noc literatúry prebie-
hala od 18.00 do 22.00  
netradičným štýlom. 
Pripravených bolo šesť 
15-minútových čítaní – 
ukážky z prekladov diel súčasných autorov z 
rôznych krajín. Tak napríklad od Holanďana 

Mulisha Objavenie neba alebo Vreckový at-
las žien Poľky Sylwie Chutnik.  Dobrodružná 
nočná výprava za literatúrou sa uskutočnila 
na neobvyklých miestach, kde by ste to 
určite nečakali – v Ortodoxnej synagóge, 
v Štátnej vedeckej knižnici, v Barkócziho 
paláci či v Bábkovom divadle. Čitateľmi 
boli rôzni literárni zanietenci -  spisovateľka, 
novinárka a scénaristka Oľga Feldeková, 
prozaik, dramatik a režisér Silvester Lavrík, 
Dorota Čechová – česká spisovateľka, 
riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach – 
Peter Himič, Ingrid Timková, herečka, 
režisérka a pedagogička, ktorej čítanie mňa 

osobne veľmi zaujalo, 
no a veľkého finále sa 
zúčastnila aj vicepri-
mátorka mesta Košice 
Renáta Lenártová. 

Napriek nepriaznivému počasiu a neskorším 
večerným hodinám bola účasť milovníkov

No
literatúry

...výsledkom bol pocit, že sme 
skutočne v rozprávke, úplne 
vtiahnutí do čítaného diela...

Quo vadis Quo vadis8 9
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literatúry obdivuhodná. Vládla rodinná 
atmosféra. Človek mal možnosť nie-
len vypočuť si 15-minútový úryvok, ale 
dozvedieť sa zaujímavosti o autorovi, o 
čítajúcom a dokonca i o mieste, kde prebie-
halo čítanie. Mali sme možnosť pozorovať 
umenie z rôznych strán. Umenie písať, ume-

nie prednášať, umenie moderovať či umenie 
pohotovo a nepripravene odpovedať:). No a 
keď sa všetky tieto umenia pospájali dokopy, 
výsledkom bol pocit, že sme skutočne v roz-
právke, úplne vtiahnutí do čítaného diela, až 
sme mali nutkanie vtrhnúť do kníhkupectva, 
kúpiť si knihu a začítať sa do pokračovania 
krátkeho úryvku.
Neobyčajnú noc oficiálne ukončilo krátke 
losovanie o knižné ceny a malé posedenie 
pri hudobnom programe Katky Koščovej. 
Neoficiálne nám však vety z kníh znejú v 
ušiach ešte aj teraz. 

Čoo?? Prednášky  z dejepisu??
Dve hodiny ?
Čoo?? Veľká Morava a kráľ Svä-
topluk?
...to sa radšej budem učiť...
Asi tak nejako to vyzeralo, keď sme sa 
dozvedeli, že sa máme „natrepať“ do in-
teraktívnej učebne, kde nás už čakala 
vysokoškolská pedagogička doc. MUDr. 
Zora Lazarová, CSc.

Dejepis – pre niekoľko vyvolených 
dobrodružná prechádzka mentálnym vývo-
jom ľudstva, pre ostatných povinné utrpe-
nie, aj keď niekedy, vo výnimočných prí-
padoch, predsa len niečo zaujímavé. Téma 
Veľká Morava a kráľ Svätopluk sa však roz-
hodne nejavila príťažlivo :). Prednášajúcou 
bola postaršia dáma, z ktorej energia priam 
sršala. Podarilo sa jej pritiahnuť nás svojím 
výkladom a upútať našu pozornosť vtipnými 
poznámkami natoľko, že sa nám na konci 
prednášky nechcelo ani opustiť triedu. Preto 
sme za ňou zašli a požiadali ju o krátke in-
terview.

Vyučujete históriu? 
Už neučím, je to moje 20 – ročné hob-
by, napísala som o tom sériu článkov do 
týždenníka Hlas ľudu (pozn. red. – kedysi 
vychádzal v Nitre) a chystám sa napísať aj

...výnimočná kultúrna akcia plná 
najkvalitnejšej európskej literatúry 
v podaní významných osobností...

Zoriným 
objektívom 
do dejín

Quo vadis Quo vadis8 9Zuzana ‘Szalonka’ Szalonová
foto GKM
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samostatnú knihu. Ale ja nie som historička. 
Som lekárka, učila som na Farmaceu-
tickej fakulte, kde som mala mongolského 
študenta, ktorý ma priviedol k štúdiu histó-
rie. Ako docentka som zvyknutá robiť s lite-
ratúrou, vyvádzať z nej dôsledky a výsledky, 
no a či to bola deoxyribonukleová kyselina 
alebo knieža Rastislav, metóda bola tá istá.

Aký bol váš vzťah k histórii v det-
stve?
História ma absolútne nebavila. Mala som 
hrôzu zo všetkých panovníkov, rokov, 
udalostí... Ale keď som sa začala históriou 
zaoberať, pochopila som, aký má veľký 
význam pre národ.

Venoval sa niekto vo vašej rodine 
histórii bližšie?
Môj otec. Napísal tri historické romány – 
Bohuslav, Tatárske útočenie, Nájazd Turkov 
a ja som k tomu postupne písala historické 

postrehy. Dedka som mala spisovateľa, bás-
nika, takže nejaká genetická predispozícia 
tam predsa len je (smiech).

Za rozhovor ďakujeme a želáme veľa 
úspechov!

Quo vadis Quo vadis10 11Barbora ‘Barbi’ Bariová
foto GKM, maticaroznava.sk

V akcii V akcii
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Keď sa jeden človek venuje viacerým aktivi-
tám, môže len dúfať, že sa nevyskytne situá-
cia, keď musí jednu z nich uprednostniť. 
Nikdy by som si nemyslela, že by som sa 
všetkým mojim aktivitám mohla venovať 
naraz. Bola to úplne absurdná predstava, 
pretože spolu vôbec nesúvisia. 

Murphyho zákony schválnosti sú nám  
všetkým dobre známe. Nech sa im pokúšame 
akokoľvek vyhnúť, nejaký Murphyho zákon 
nás vždy dobehne. Mňa dobehol v sobotu 
5.5.2012, keď som myslela, že sa budem 
musieť rozdvojiť či dokonca roztrojiť. Od 
môjho trénera som sa dozvedela, že v so-
botu ma čakajú bežecké preteky. Trénerka 
na tanečnej mi oznámila, že v sobotu ma 
čaká tanečné vystúpenie. A do tretice všetko 
dobré – v mojom prípade neplatilo – mala 
som vystúpiť s hudobným číslom na školskej 
akcii venovanej Dňu rodiny. Dňu hodiny 
nepridám, premiestňovať sa neviem... stála 
som priam pred shakespearovskou otázkou. 
Dúfala som, že sa to vyrieši samo a skončí 
sa to happy endom... a na moje veľké pre-
kvapenie, aj sa to vyriešilo. Tréner mi zrušil 

preteky (čo sa často nestáva) a tanečné 
vystúpenie sa malo uskutočniť priamo na 
akcii Deň rodiny. Perfektné!
„...dve ruky deťom stvoril Boh: pre 
ocka jednu, druhú mame.“
Akcia začala okolo obeda. Okrem nás tam 
nechýbali ani „iné celebrity“ – účastník 
Superstar – spevák Tomáš Buranovský,  
ľudová kapela Kandráčovci, pre deti dvojica 
Ela Hop a zavítal aj Richard Raši – primá-
tor mesta Košice. Všetci prišli podporiť 
myšlienku rodiny. Každému aspoň trochu 
zarezonovala v ušiach dôležitosť a hodnota 
rodiny.
„...aby deti otcov mali, aby mali 
mamy.“
Slovo rodina sa skloňuje v bežnom živote 
aj stokrát. Málokto sa však zamýšľa nad jej 
skutočným významom. Rodina by mala byť 
miestom, kde zabúdame na osobné problémy 
a tešíme sa z prítomnosti blízkych. 
V tento deň sa mi podarilo nemožné. 
Moja dilema bola vyriešená aj bez môjho 
pričinenia. Veru tak, človek mieni, Pán Boh 
mení :).

Človek mieni, Pán Boh mení

Quo vadis Quo vadis10 11Barbora ‘Barbi’ Bariová
foto GKM
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Chodba je tichá. Počuť len šum papierov, 
možno tlkot srdca. Napätie by sa dalo 
krájať. Potom sa pohne ručička na hodi-
nách a dvere sa otvoria. „No poďte,“ ticho 
zašepká ženský hlas a vy s roztrasenými ko-
lenami vojdete dovnútra. Trieda, akú dávno 
poznáte, vás dnes obopína oveľa tesnejšie. 
Ťažký zelený obrus vám udrie do očí a vy 
k nemu pomaly pristúpite.  Letmo, možno 
nervózne si prezriete tri tváre, oči ktorých si 
premeriavajú vás a odhadujú vaše vedomos-
ti. Vaša natiahnutá ruka vezme do ruky žetón 
a otočí ho. Šesť. Iné číslo to už nebude. Do-
stali ste otázku, posadíte sa za stôl a začnete 
potichu vypracovávať vaše zadanie. Karty 
sú rozdané. Kocky sú hodené. Maturita sa 
začala.

Mnohokrát je to o šťastí
Ale v skutočnosti takto pôsobí len prvá 
odpoveď. Ostatné predmety sú už potom 
len akýmsi prežitkom, že niečo viete a niečo 
poviete, veď „takí hlúpi zasa nie ste“. Potom 
s vydýchnutím vykročíte z poslednej triedy, 
kde už na vás čaká len pokoj, štvormesačné 
voľno a možno dobrý pocit, že ste zmatu-
rovali dobre a možno sklamanie, že to moh-
lo byť aj lepšie. Každý podľa miery, do akej 
bol schopný zapojiť svoje mozgové bunky, 
no mnohokrát je to aj o šťastí. Môžete zistiť, 
že máte takzvané „ diery“, látky, o ktorých 
by ste nepovedali celkom nič. Napriek tomu, 
že učivo ste preberali, „vaša pamäť je zrkad-
lo, na ktoré vám dýchli a vy sa nepamätáte“. 
Ja osobne som bola mimoriadne rada, že

Koniec alebo začiatok?
V akcii V akcii

Quo vadis Quo vadis12 13
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šťastie ma ani v jednej triede neopustilo.
Koniec lana
No maturitou - „formalitou“ sa to nekončí. 
Sú, boli a budú aj horšie skúsenosti, ako je 
jedna maturita. Veď každé vysokoškolské 
skúškové  sa údajne podobá jednej matu-
rite. Ani prijímačky na vysokú školu nie sú 
prechádzky ružovou záhradou. Ale matu-
ritu ste zvládli a ste radi. Máte to za sebou. 
Kameň vám spadol zo srdca. Najprv sa 
tešíte, že je konečne koniec a potom chytíte 
váš úžasný koniec za druhý koniec lana. A 
zistíte, že až taký úžasný nie je... Prichádza 
lúčenie. Lúčenie s ľuďmi, ktorí boli pre vás 
samozrejmosťou každý jeden deň. Lúčenie 
nepríjemné, trpké. Možno i šťastné, veď sa 
nevidíme naposledy. 
Prvý týždeň
Každopádne, žiadne z tých stretnutí, ktoré 
vás potom čaká, nie je tým stretnutím,  na 
ktoré ste povinne prichádzali ráno čo ráno, 
každý jeden týždeň počas štyroch rokov. 
Nie sú to tie stretnutia. Spontánne, také 
samozrejmé, že ani ste si možno neuvedo-
movali, ako vám práve tieto rána, tieto dni 
budú chýbať. Chcete či nie, budú. 

Zrazu ostávate doma každé ráno. Prvé 
dni možno môžete vyhadzovať papiere a 
staré zošity, robiť si poriadok vo veciach 
a vyprázdňovať police... Ale to je zábava 
len na pár dní. Potom príde ráno, keď sa 
zobudíte o šiestej alebo o siedmej hodine, 
pretože tak ste na to boli zvyknutí trinásť 
rokov a zistíte, že nemáte kam ísť, nemáte 
čo robiť, ste sami.
Možno zavriete oči a s pôžitkom spíte 
ďalej. Alebo vstanete, oblečiete sa a idete 
do práce alebo na brigádu. Sú to vážne dni. 
Plné serióznosti, námahy alebo len takého 
ničnerobenia. 
Načo to voľno? Nechcete. Radšej by ste 
si pobalili neexistujúce učebnice a zošity 
do starej školskej tašky a utekali na nultú 
hodinu. Radšej. Takýto je prvý týždeň.
Druhý týždeň
Potom prichádza druhý, je to týždeň, keď 
ste už rezignovali, že takto to ostane celé 
leto, celé dlhé štyri mesiace. Vtedy vám už 
prestávajú chýbať  stereotypné školské dni 
a začínajú vám chýbať predovšetkým ľudia, 
s ktorými ste tieto dni trávili. Spolužiaci, 
učitelia, všetci.

V akcii V akcii
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Spomínate na zábavné chvíle, na spoločné 
výlety, na vážne chvíle, na maličkosti a mo-
menty, ktoré majú výhradné čaro len pre 
vás. A ony sa nevrátia. Ani jedna tá chvíľa, 
ani ten moment. Nič. Je koniec. Čas uteká 
do dialí, hrá so svetom maratón. Ešte ani raz 
neprehral.
Spomienky nielen v triedach
Teraz by som už mala prestať písať, lebo 
už poriadne ani nevidím, mám zahmlený 
zrak. Človek si tieto momenty uvedomí 
predovšetkým vtedy, keď sa nad nimi 
zamýšľa, keď o nich píše. No mne už nič 
nenapadá. Nie je čo... Aj by bolo, ale o tom 
sme už písali. O fantastickom talianskom 
sne, o úžasnom KOŽAZ-e, o stužkovej v 
Prahe, o výletoch, výletíkoch, o akciách a 
projektoch. Tam sú tie spomienky, nielen v 

triedach. Tam, v tých „nič nemusím“ dňoch, 
keď za vás všetko vybavili rodičia, vašimi 
jedinými povinnosťami bolo učiť sa, chodiť 
do školy, urobiť poriadok. Tie dni sa vám 
nikdy nevrátia. Jediné, čo môžete robiť, je 
na ne spomínať.
Neberte ma až tak tragicky, ale začal sa 
ten druhý týždeň, o ktorom som vám ho-
vorila. Ja ho prežijem, predýcham a bude 
dobre, všetko bude fajn, prestanem fňukať 
a ustavične len spomínať a nepohýnať sa 
dopredu. 
Každopádne. 
Bezstarostnosť skončila.
Prichádza prvá seriózna vážna etapa života. 
Držte nám palce!

Quo vadis Quo vadis14 15

V akcii V akcii

Kristína ‘Kika’ Juščáková
foto GKM
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,,Quo vadis, Domine?“, zaznelo v úvode 
muzikálu, menovca nášho časopisu. Áno, 
muzikál pomenovali podľa nášho časopisu. 
Alebo naopak? :)

Quo vadis. Pôvodne román poľského 
spisovateľa Henryka Sienkiewicza, ocenený 
Nobelovou cenou, opisujúci situáciu v 
starovekom Ríme len niekoľko rokov po 
smrti Ježiša Krista. Sienkiewicz sa rozhodol 
vyjsť na povrch s vtedajším bezcitným sve-
tom, s absolutistickou vládou cisára Nera, 
povrchným senátom, s intrigami i medzi 
najvyššou zvrchovanosťou, s podlosťou, 
neúnosnou sebeckosťou, odcudzovaním, 
neúprimnosťou, so svetom, kde každý hrá 
za seba, za svoj doslova ,,holý“ život.
Arbiter elegantiarum – sudca vo ve-
ciach vkusu
Pri tomto všetkom je však vyzdvihnuté 

priateľstvo. Priateľstvo medzi vojakom 
Viníciom a Nerovým arbiter elegantiarum 
(-om) – sudcom vo veciach vkusu – Petróni-
om, Viníciovým strýkom. (Veru, Nero mal 
radcov na všetko. A Petrónius bol jedným z 
tých, čo sa mu vedeli maximálne ,,zalíškať“ 
hoci aj klamlivými chválami.) Tieto postavy 
boli v muzikáli dokonale stvárnené v podo-
be hercov Divadla Jonáša Záborského v 
Prešove – Filipa Lenártha (Vinícia) a Miros-
lava Bodokiho (Petrónia).
Smrť nevinných nahrádzala gladiá-
torov.
Celý dej sa však vyvíjal (na čom inom ako) 
na láske. Na túžobnej láske Vinícia k Lýgii, 
hranej Veronikou Husovskou, ktorá mu-
sela prekonať ťažký boj, keďže Lýgia bola 
kresťankou. Bolo to v čase, keď sa Peter, 
ako posledný z apoštolov, dožíval svojho 
najvyššieho veku. Šíril kresťanstvo, ktoré

Quo vadis 
na Quo vadis
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však bolo považované za sektu, a preto sa 
,,prívrženci tejto sekty“ museli ukrývať v 
katakombách a napriek tomu, že šírilo dob-
ro, viesť tichý a nenápadný život. No Nero-
vi sa aj tak nepáčili, a preto ich obvinil z 
podpálenia Ríma, ktorý spôsobil on sám zo 
svojej rozkoše. 
Piesne s krásnymi melódiami a tex-
tami vlievajúcimi slzy do očí.
Následkom bol nielen zničený Rím, ale ti-
síce väznených, upálených, ukrižovaných 
či levmi roztrhaných kresťanov. Boje v aré-
nach. Smrť nevinných nahrádzala gladiáto-
rov.
Celý tento masaker, dym, skutočný oheň, 
krv, všetko vierohodne stvárnené. Udivujúce 
kulisy, obrovské rímske schody, rekvizity 
dokonale dotvárajúce príhodné prostredie, 
dokonca i katakomby, všetko do posledného 
detailu. Originálne boli tiež pestrofarebné 
kostýmy znázorňujúce Nerovo šialenstvo, 
rôzne pokrývky hlavy s všemožnými 

motívmi, kostýmy vojakov – nožíky, meče, 
brnenia... Úžasné choreografie, perfek-
tne zosúladení tanečníci. Piesne s krásnymi 
melódiami a textami vlievajúcimi slzy do 
očí. Herecké výkony doháňajúce človeka 
k zastaveniu dychu. Dokonalosť sama o 
sebe...:) Na konci obrovský potlesk, ,,sten-
din ovejšn“ (standing ovation).
Herecké výkony doháňajúce človeka 
k zastaveniu dychu. 
Všetky tieto dojmy som si odniesla 7. júna 
2012 z prešovského divadla, z muzikálu 
Quo vadis, spolu so svojimi spolužiakmi 
a, samozrejme, s redakčnou radou, ktorá 
o niečo zanietenejšie pozorovala javisko, 
z ktorého sa znova ozývalo: ,,Quo vadis?“ 
Kam kráčaš?!
Tak sme si mohli sami odpovedať. Len tak 
pre seba. Kam vlastne ideme? Čo nás čaká? 
Aká bude naša budúcnosť? ...len taká, do 
akej vstupujeme už dnes.

Zuzana ‘Szalonka’ Szalonová
foto internet
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V súvislosti s naším menovcom prebehli v 
niektorej z múdrych hláv našej triedy aso-
ciácie na myšlienku, ktorú si teraz na chvíľu 
požičiam. 

HUNGER GAMES. Pre nás, Slovákov, HRY 
O ŽIVOT. Jedna z tohtoročných noviniek v 
kinách. Možno sa pýtate, čo môže mať film 
o budúcnosti spoločné s prenasledovaním 
kresťanov pred dvetisíc rokmi. Určite so 
mnou budete súhlasiť.

Film Hry o život, sfilmovaný tiež podľa kni-
hy, znázorňuje víziu budúcnosti. V Severnej 
Amerike existuje vrstva vyššia – bohatá a 
nižšia, do ktorej patrí chudobný jednoduchý 
ľud, neustále monitorovaný, sledovaný a 
prenasledovaný. Každý rok sa z detí chu-
dobných ľudí vyžrebuje 24 ,,kusov“ (podľa 
okresov, v ktorých žijú). Títo sa presunú do 
mesta, kde si môžu chvíľu užívať bohatstvo 
a udivovať sa nad moderným svetom, ktorý 
ešte nikdy nevideli. Ale len chvíľu.

HRAJME O ŽIVOT (& QV)
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Potom ich čaká krutý boj. Iba jeden 
z 24 môže prežiť. Je to odpoveď 
vyššej vrstvy na občiansku vojnu. 
Slúži však iba ako reality show pre 
obecenstvo, ktoré je už unudené 
všetkými možnými výdobytkami.
Priam dokonalú zhodu fa-
rebných kostýmov šialené-
ho dizajnu si všimnete hneď 
na prvý pohľad.
Nepochybne je filmové stvárne-
nie vysokej spoločenskej vrstvy s 
jej divadelným stvárnením v Quo 
vadis veľmi, až priveľmi podobné. 
Priam dokonalú zhodu farebných 
kostýmov šialeného dizajnu si 
všimnete hneď na prvý pohľad. V 
oboch prípadoch má, samozrejme, 
vyššia vrstva väčšie právomoci a 
najvyšší vládca si môže robiť, čo 
len chce. Privilegovaní sú unu-
dení životom a hľadajú rozkoš v 
ľudskom utrpení. Vyžívajú sa v 
zabíjaní, v smrti a v krvi, pretože 
ich už nič nedokáže vnútorne 
naplniť. Svedomie majú úplne otu-
pené svetskými vecami. 
Keď som tak premýšľala ďalej... 
minulosť – budúcnosť. Vôbec, 
ale skutočne vôbec, od toho 
nemáme ďaleko. Triedny boj, 
nespravodlivosť, vojny. To 
všetko je na svete i dnes. A že to 
nezažívame konkrétne my, nezna-
mená, že to neexistuje. 
Pýtam sa teda: QUO VADIS? 
KAM KRÁČAŠ, ČLOVEČE?? 
Začni hrať! Hraj o život! O lepší 
život v budúcnosti. O život bez 
utláčania a bez nespravodlivosti, 
bez ovládania niekým, kto si len 
ukája svoje túžby. Hraj a bojuj! 
Pretože inak...quo vadis?

V akcii Výletiská, výlety, výletiky

Quo vadis Quo vadis18 19Zuzana ‘Szalonka’ Szalonová
foto internet
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Statočný boj
Tak veľmi sme sa chceli tomu vyhnúť, uliať 
sa a „obabrať“ systém rôznymi ospravedl-
neniami, oslobodeniami, no, žiaľ, alebo 
skôr, chvalabohu, nepodarilo sa.

Všetci, až na pár výnimiek, sme si zbalili 
veci, pripravili bicykle na dlhú cestu, stretli 
sa pred hypermarketom Tesco  a nedočkavo 
čakali na príchod nášho pána kaplána 
Mariána Gurského s úžasným oranžovým 
sprievodným vozidlom - SAFETY SCOO-
BY CAR - a pána učiteľa Mateja Gardoša. 
Ani vo sne by nám nenapadlo, že práve on 
bude meškať neuveriteľných 25 minút. Boli 
sme k nemu nemilosrdní, tak ako býva on 
k nám na hodinách telesnej výchovy, a za 
meškanie  musel spraviť 250 kľukov.
Po úvodných pokynoch a kontrole sme sa 
plní elánu a nadšenia vydali na cestu. Prvé 
pády reťazí nás zastihli ešte v Košiciach. 
Tesne pred príchodom do Prešova sme po-
riadne zmokli vo veľkom lejaku. A práve to 
bolo dôvodom nášho meškania. Premoknutí 
do poslednej nitky sme sa zastavili ohriať 
sa a naobedovať na dvore u pána učiteľa 
Mateja. Nevedeli sme sa vynadívať na jeho 
rozkošného maličkého synčeka, ktorého 
onedlho  čakali krstiny.

Posilnení sme nasadli na svoje tátoše a 
pokračovali v putovaní. Zadky nás už boleli 
tak, že sme radšej ani neuvažovali nad tým, 
koľko kilometrov nás ešte čaká.
Nevyhli sme sa ani defektom, odpadnutým 
pedálom, pádom z bicykla, uvoľneným 
skrutkám či zlomeným prehadzovačom. Nič 
nás však neodradilo od našej plánovanej 
cesty. Statočne sme teda bojovali ďalej. 
Mali sme dobrý pocit sami zo seba, z toho, 
že robíme niečo prospešné nielen pre naše 
zdravie, ale i telo.
V podvečerných hodinách  sme úspešne 
dorazili do nášho cieľa - rekreačného zaria-
denia LÚČKA-POTOKY. Tu nás čakala 
chutná večera a po nej zaslúžený oddych.
Na druhý deň sme si od bicyklovania tro-
chu oddýchli. Pred nami bola ľahká túra. 
Doslova sme sa po strmom kopci vyštverali 
na Sokoliu skalu a po zostupe nadol sme 
pokračovali opäť smerom hore k zrúcanine 
Kamenického hradu, kde bol impozantný 
výhľad na okolité lesy, lúky, dedinky... Čo 
nás čakalo po príchode? Krátky oddych a 
dlho očakávané zlaňovanie.Každý jeden z 
nás prekonal sám seba, svoj strach z pádu 
či z výšky. Istil nás pán učiteľ, takže strach 
z nás napokon po chvíli opadol. Niektorých

V akcii Výletiská, výlety, výletiky
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zlaňovanie vysokého stromu natoľko uch-
vátilo, že nevedeli prestať do neskorej 
večernej opekačky. Zatiaľ čo niektorí pri-
pravovali oheň, palice či špekáčiky, iní 
trávili čas spoločnými hrami.
Napapaní do sýtosti a očmudení od dymu 
sme sa okúpali a „zaliezli“ do postelí. Pred 
ďalším dňom sme sa chceli poriadne vyspať. 
To, či sa vyspal aj náš učiteľský dozor, sa 
musíte spýtať ich. :)

Či sme chceli, či nie, ráno sme museli 
vstávať. Nasadli sme opäť na bicykle a 
uháňali  do Prešova zahrať si bowling. Počas 
hry sme objavili nové talenty.  Zahanbiť sa 
však nedal ani pán kaplán.
Večer po návrate sme mali vyhodnotenie 
bowlingu a spoločné zhodnotenie kurzu. 
Marike sa najviac páčilo prechádzanie cez 
križovatky riadené svetelnou signalizáciou, 
Marekovi chutil čaj, Yžimu zas učarovali 
balkóny a Lenka si obľúbila štípanie od...

Quo vadis Quo vadis20 21
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Spoločne sme si robili plány na návrat do-
mov. Bolo to jasné! Jednoznačnou zastáv-
kou bol ŠARIŠ PARK a v ňom neodolateľná 
držková polievka i pečená baranina so 
strapačkami. No, kto by odolal niečomu 
takému?!
„Ktosi“ naše plány zrušil. Cesta domov na 
bicykloch sa nekonala a všetci sme sa museli 
vrátiť vlakom. Tak ako sme už nechceli čo 
i len počuť slovo „bicykel“, práve v pos-
ledný deň sme boli všetci odhodlaní dôjsť 

do konca, domov. Nevydalo... a tak sme 
cestu domov strávili vo vlakovom vozni s 
bagetami.
Myslím si, že môžeme byť na seba právom 
hrdí. Veď sme spolu prešli neuveriteľných 
(cca) 160 kilometrov, poriadne nespali 3 
noci a pojedli maximálne množstvo slad-
kostí či paštét.
Neveríte? Choďte si to vyskúšať a určite 
neoľutujete!

Quo vadis Quo vadis20 21
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Dielo prvého dňa
Tu povedal p. u. Gardoš: „Dáme si trojho-
dinovku pod Kláštorisko“. A stalo sa tak. A 
p. uč. videl, že nie sme unavení, tak oddelil 
jedných od druhých a zamestnal nás hrami. 
A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý. 

Dielo druhého dňa
Potom p. uč. Gardoš povedal: „Pôjdeme na 
Tomášovský výhľad!“ A išli sme. Spravili 
sme desaťhodinovú túru za 9 hodín a p. uč. 
Gardoš videl, že je to dobré. A nastal zábavný 
večer a nastalo ťažké ráno, deň druhý.

Dielo tretieho dňa 
Potom p. uč. Gardoš povedal: „Zhromaždíme 
sa pred rebríkmi a  stupačkami a počkáme 

sa.“ A stalo sa tak. A p. uč. nás zaviedol cez 
Podlesok a Pílu až na Piecky. Tu nám za-
platil obed a nielen on videl, že je to dob-
ré. Večer povedal: „Urobíme opekačku.“ 
A tak sme spievajúc založili oheň, nakrá-
jali zeleninu, opiekli špekáčiky....a nastala 
podmanivá noc, a skoré ráno, deň tretí. 

Dielo štvrtého dňa
Potom p. uč. povedal: „Zhromaždite svoje 
veci do predsiene a vydáme sa na cestu.“ 
A p. uč. nás súril, pomalších i rýchlejších. 
O 14.00 hod. sme mali naplniť vlak. 
13.30 hod. sme boli všetci na stanici a p. 
uč. videl, že je to veľmi dobré. A tak nás 
požehnal a povedal nám: „Choďte domov, 
oddýchnite si a zajtra opäť do školy!“  

Stvorenie 
„TURISTICKÉHO“

Na počiatku bol nápad. A nápad bol u p. 
uč. Gardoša. A ten nápad bol zažiť raj – 
Slovenský raj. A stalo sa tak. Rozhodli 
sme sa ísť do Košarísk. Keďže druhákov 
bolo ako šafránu, pozvali sme aj prvá-
kov. Do úlohy anjelov strážnych sa vžili 
p. uč. Škorvánková a p. uč. Juhásová. 

Quo vadis Quo vadis22 23
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Dielo prvého dňa
Tu povedal p. u. Gardoš: „Dáme si trojho-
dinovku pod Kláštorisko“. A stalo sa tak. A 
p. uč. videl, že nie sme unavení, tak oddelil 
jedných od druhých a zamestnal nás hrami. 
A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý. 

Dielo druhého dňa
Potom p. uč. Gardoš povedal: „Pôjdeme na 
Tomášovský výhľad!“ A išli sme. Spravili 
sme desaťhodinovú túru za 9 hodín a p. uč. 
Gardoš videl, že je to dobré. A nastal zábavný 
večer a nastalo ťažké ráno, deň druhý.

Dielo tretieho dňa 
Potom p. uč. Gardoš povedal: „Zhromaždíme 
sa pred rebríkmi a  stupačkami a počkáme 

sa.“ A stalo sa tak. A p. uč. nás zaviedol cez 
Podlesok a Pílu až na Piecky. Tu nám za-
platil obed a nielen on videl, že je to dob-
ré. Večer povedal: „Urobíme opekačku.“ 
A tak sme spievajúc založili oheň, nakrá-
jali zeleninu, opiekli špekáčiky....a nastala 
podmanivá noc, a skoré ráno, deň tretí. 

Dielo štvrtého dňa
Potom p. uč. povedal: „Zhromaždite svoje 
veci do predsiene a vydáme sa na cestu.“ 
A p. uč. nás súril, pomalších i rýchlejších. 
O 14.00 hod. sme mali naplniť vlak. 
13.30 hod. sme boli všetci na stanici a p. 
uč. videl, že je to veľmi dobré. A tak nás 
požehnal a povedal nám: „Choďte domov, 
oddýchnite si a zajtra opäť do školy!“  

Stvorenie 
„TURISTICKÉHO“

Na počiatku bol nápad. A nápad bol u p. 
uč. Gardoša. A ten nápad bol zažiť raj – 
Slovenský raj. A stalo sa tak. Rozhodli 
sme sa ísť do Košarísk. Keďže druhákov 
bolo ako šafránu, pozvali sme aj prvá-
kov. Do úlohy anjelov strážnych sa vžili 
p. uč. Škorvánková a p. uč. Juhásová. 
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Nie, nestvor-
ili sme svet, ale 
asi takto nejako sme 
stvorili náš nepovinne pov-
inný „turis-tický kurz.“ Vďaka re-
formám našich ministrov (aspoň jedna 
svetlá stránka reforiem) sme sa my, druháci, 
mali zúčastniť tohto výletu podobne ako prváci, 
ktorí absolvovali lyžiarsky či tretiaci, ktorých ešte iba 
čakal KOŽAZ. Ale ako to už býva, koľko ľudí, toľko 
chutí a nie každý má odvahu opustiť pohodlie domova. 
A preto z nášho pôvodne druháckeho výletu, vznikol 
výlet prvákov v spoločnosti niekoľkých druhákov. 
Všetko zlé je na niečo dobré...
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Myslím si, že keby bol alebo nebol čo i len 
jeden človek, už by mali tieto štyri dni úplne 
inú atmosféru. Posledný večer bolo pri ro-
zhorenom ohni okrem vône špekáčikov cítiť 
aj  radosť. Zjednotili sme sa pri zdolávaní 
prekážok, keď jeden druhému podával po-
mocnú ruku. Ako povedal náš triedny p. u. 
Gardoš pri rannej modlitbe: „Silný sa po-
stará sám o seba. Silnejší aj o slabšieho.“
Teraz sme mali jedinečnú príležitosť 
spoznať ľudí, okolo ktorých v škole iba 
prechádzame, z úplne inej perspektívy. Aj 
p. u. Juhásová bola šokovaná, koľko toho 
náš Michal z tej nemčiny vie...:) Oooh, 
das ist weit, da kőnnen sie nicht zu Fuβ 
gehen... (To je ďaleko, tam nemôžete ísť 
peši.) Obľúbená a asi jediná nemecká veta, 
ktorú ovládame všetci, bola teraz na mieste. 
Všetko bolo ďaleko, ale peši sme museli ísť 

chtiac – nechtiac.
Pľuzgiere, škrabance, svalová horúčka... 
Nielen to sa vytratilo pri pohľade na krásu 
Božieho stvorenia. Tomášovský výhľad, kde 
vás od lesnatej hlbiny delí jeden zlý krok, 
priam núti prestať naivne veriť, že je to iba 
zhluk častíc či náhoda. Alebo prekrásne 
vodopády ukryté medzi skalami. Možno 
preto tá asociácia so stvorením sveta v 
úvode. Ako Adam a Eva boli vyhnaní z raja, 
aj my sme odsúdení na život v betónovom 
koloseu, ktoré sme si vytvorili. Je krásne 
môcť sa aspoň takto vrátiť späť do raja.  
Chceme za tieto štyri dni, ktoré sme prežili 
bez zranení, poďakovať spomínaným 
učiteľom, ktorí žijú, čo učia. Iba človek, 
kráčajúci životom s dôverou v Boha, dokáže 
vziať 30 mladých ľudí  na miesta, kde od-
vaha nestačí... 

Quo vadis Quo vadis24 25Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
foto GKM
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Jednou vetou Jednou vetou

Čo bolo...
Valentín
V utorok 14.2.2012 nám svia-
tok sv. Valentína naši spolužiaci 
spríjemnili hudobným pás-
mom.

Neprebudený 
& O bohoch a ľuďoch
Vďaka prebiehajúcim písomným 
maturitám sa nám, študentom, 13. 
marca trochu uľahčil učebný plán 
a mohli sme si vychutnať návštevu 
predstavenia Neprebudený, ktoré 
nám odohrali deti s Downovým 
syndrómom a neskôr sme boli obo-
hatení aj o zážitok z filmu O bohoch 
a ľuďoch. 

Deň otvorených dverí
V stredu 15.2.2012 sa na 
našej škole uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Zavítali k 
nám žiaci z rôznych základ-
ných škôl. Naši študenti si pre 
nich pripravili krátky kultúrny 
program a previedli ich po 
škole.

Quo vadis Quo vadis26 27
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Jednou vetou Jednou vetou

Čo bolo... Deň vody
Svetový deň bol stanovený na 22. marec a 
všetky členské krajiny OSN boli vyzvané, 
aby sa v tento deň venovali aktivitám, ktoré 
majú smerovať k podpore informovanosti 
verejnosti o význame vody nielen pre ľudské 
bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre so-
ciálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento 
deň slúži na pripomenutie toho, aká je voda 
pre nás dôležita.

Deň narcisov
V piatok 13. apríla sa uskutočnil 16. ročník 
Dňa narcisov, jedinej verejno–prospešnej 
finančnej zbierky Ligy proti rakovine, z 
ktorej môže Liga proti rakovine podporovať 
onkologických pacientov a ich rodiny. 
Do celoslovenskej zbierky sa zapojili aj 
študenti nášho gymnázia.
Vďaka našim finančným príspevkom môže 
Liga proti rakovine realizovať projekty 
a programy v prospech onkologických 
pacientov, pôsobiť v oblasti vzdeláva-
nia mladých i v oblasti prevencie. Tohto 
roku naši študenti vyzbierali 351,78 €.
Všetkým ďakujeme!

Deň počatého dieťaťa
V týždni od 19. 3. 2012 do 25. 3. 2012 
si každoročne pripomíname dôstojnosť 
ľudského života v celoslovenskej kampani 
„Deň počatého dieťaťa“. Cieľom kampane 
bolo poukázať na potrebu chrániť ľudský 
život už od jeho počatia. Kampaň je možné 
podporiť nosením bielej stužky na odeve a 
modlitbou za nenarodené deti. Biela stužka 
je symbol rešpektovania práva na život od 
jeho počatia. Tento deň sme si pripomenuli 
aj na našom gymnáziu.

Quo vadis Quo vadis26 27
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Jednou vetou Pohl’ad zvonku

Hokejová eufória
Hokejovú eufóriu, ktorá 
zaplavila Slovensko 
vo štvrtok 17. mája po 
víťazstve Slovenska nad 
Kanadou, sme prežívali v 
športovom duchu priamo 
na našich školských chod-
bách. Učitelia i žiaci napäto 
sledovali zápas. Nečakalo 
sa na koniec vyučovania, 
ale na víťazstvo. Opäť sme 
raz vytvorili atmosféru 
jednej veľkej gymnazíál-
nej rodiny.

Rozlúčka s maturantmi
Rozlúčka maturantov so školou 
pred odchodom na akademický 
týždeň má neopakovateľné čaro. 
Nezabudnuteľným zážitkom je 
aj príprava tried, v ktorých matu-
ranti trávia posledný deň v škole a 
z ktorých odchádzajú pri posled-
nom zvonení. V piatok 18. mája 
sme sa teda rozlúčili s našimi ma-
turantmi. Odmenili sme najlepších 
a najaktívnejších študentov a 
všetkým našim štvrtákom sme 
zapriali trpezlivosť a pohodu pri 
učení.

Deň zeme
22. apríla si pripomíname Deň Zeme, aby sme si 
uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, 
ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. 
Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že 
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha 
všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdi-
vuhodná, no veľmi krehká. 
Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole rôzny-
mi konkrétnymi aktivitami - najmä zveľaďovaním 
prostredia, upratovaním a výsadbou rastlín.

Quo vadis Quo vadis28 29redakčná rada
foto GKM, artest.sk
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Edith Piaf bola múdra žena. Jej výrok: 
„Skutočné šťastie sa dá vykúpiť jedine slzami,“ 
je stopercentne pravdivý. V januári sme sa ja a 
moji spolužiaci premenili na stroje. V škole sme 
pracovali aj cez víkendy len preto, aby sme prip-
ravili celú kolekciu tak, ako má byť. Často sme 
prepadli slzám, keď sme prehrali boj s látkou. 

Vo štvrtok 9.2.2012 som prežíval 
najstresujúcejšie chvíle môjho života. Mal som 
byť ohodnotený za svoju niekoľkomesačnú 
prácu porotou, ktorá mi pripadala hrozivejšia 
ako hladná skupina ôsmich divých psov... Som 
v prvom ročníku na VŠUP v Prahe, v ateliéri 
akademického maliara pána Ťapťucha. Vo svo-
jom ročníku mám dve spolužiačky. Celkovo nás 
je v piatich ročníkoch šestnásť. Všetci sme dos-
tali zadanie vytvoriť unikátny kúsok (Le Piece 
Unique) so špecializáciou na vysoký dôraz 

kvality spracovania 
odevu, tzv. Haute Cou-
ture. Témy sme mali 
ľubovoľné. Všetci 
sme však inklinovali 
k temnejším stránkam 
ľudského podvedo-
mia. Ja som sa nechal 
inšpirovať fenomenál-
nymi súbojmi pekla a 
nebies z knihy Johna 
Miltona – Stratený 
raj.
Kolekcia dostala ná-
zov – THE RISE OF 
THE HELL – (Vzos-
tup pekla). Keby som 
len tušil, že to peklo 
nebude len meta-
forické. Nikdy v živote 
by mi nenapadlo, aké 
je šitie umenie. V tomto remesle je veľmi veľa 
matematiky, konštrukcie a logické myslenie je 
samozrejmosťou. Vytvoriť perfektný strih mi s 
pomocou asistenta a šikovnej krajčírky trvalo 
vyše mesiaca. Za základ som si zobral kabát, 
ktorý som na spôsob 20. rokov rozšíril, dotvoril 
kimonové rukávy a transformoval do doby, 
keď sa v Paríži začalo emancipačné hnutie na 
čele so ženou „La Garconne“. Použil som látku 
s kockovaným dezénom, na ktorú som aplik-
oval ručne vyšívanú čipku. 
...tí psi sa ma ani nedotkli. Jedna z porotkýň 
sa ma dokonca spýtala, či si môže ten kabát 
vyskúšať. Na moje prekvapenie po chvíli zvo-
lala: „Je to úžasné!“ Vedel som, že moja práca 
nevyjde nazmar. Dostal som osem jednotiek a 
utvrdil som sa v názore, že ak pracujete tvrdo, 
spätná väzba skutočne funguje.    

THE RISE OF THE HELL
...alebo utrpenie mladého návrhára

Jednou vetou Pohl’ad zvonku

Hokejová eufória
Hokejovú eufóriu, ktorá 
zaplavila Slovensko 
vo štvrtok 17. mája po 
víťazstve Slovenska nad 
Kanadou, sme prežívali v 
športovom duchu priamo 
na našich školských chod-
bách. Učitelia i žiaci napäto 
sledovali zápas. Nečakalo 
sa na koniec vyučovania, 
ale na víťazstvo. Opäť sme 
raz vytvorili atmosféru 
jednej veľkej gymnazíál-
nej rodiny.

Rozlúčka s maturantmi
Rozlúčka maturantov so školou 
pred odchodom na akademický 
týždeň má neopakovateľné čaro. 
Nezabudnuteľným zážitkom je 
aj príprava tried, v ktorých matu-
ranti trávia posledný deň v škole a 
z ktorých odchádzajú pri posled-
nom zvonení. V piatok 18. mája 
sme sa teda rozlúčili s našimi ma-
turantmi. Odmenili sme najlepších 
a najaktívnejších študentov a 
všetkým našim štvrtákom sme 
zapriali trpezlivosť a pohodu pri 
učení.

Deň zeme
22. apríla si pripomíname Deň Zeme, aby sme si 
uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, 
ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. 
Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že 
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha 
všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdi-
vuhodná, no veľmi krehká. 
Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole rôzny-
mi konkrétnymi aktivitami - najmä zveľaďovaním 
prostredia, upratovaním a výsadbou rastlín.

Quo vadis Quo vadis28 29Filip ‘havran’ Jakab
foto archív autora
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Poznáte Tomáša Bodnára? Myslíte si, že 
viete o ňom viac ako ja? Tak to sa veľmi 
mýlite! Ja som s ním totiž spravila na-
ozaj exkluzívny rozhovor a iba ja viem 
tie najväčšie tajomstvá, horúce novinky  a 
pikošky z jeho búrlivého života :). No viem 
však aj to, že keby som vám ich neprezra-
dila, tak si určite nájdete nejaký spôsob, ako 
ich zo mňa dostať. A keďže nechcem skončiť 
ako väčšina bulvárnych novinárov, tak vám 
ho radšej ponúknem teraz a dobrovoľne. 
Nech sa páči, čítajte...

Tomáš, je o tebe známe, že máš rád 
všetko, čo súvisí s technikou. Ako a 
kedy si sa dostal k tejto „IT záľube“?
Fanúšikom počítačov som už od mala, 
keďže ocko nosil z práce notebook domov. 
Takže už na základnej škole som k týmto ve-
ciam inklinoval viac. Zo začiatku to bolo len 
nejaké to „bavkanie sa“ vo worde a neskôr 
aj počítačové hry. Spomínam si, že už v 3. 
ročníku na základnej škole sme spolu s ka-
marátkou vydávali triedny časopis, ktorý mi 
potom ocko tlačil v práci na kopírke. V tom 
období moje nadšenie pre počítače ešte viac 

narástlo.

Takže s časopisom si mal 
skúsenosť už na základnej škole. 
Kto ťa priviedol k časopisu Quo 
vadis?
Keď som chodil do 9. ročníka, tu 
na ZŠ, hľadal gymnaziálny časopis 
niekoho na post grafika (asi tak, 
ako my teraz).  Juro Kráľ, vtedajší 
štvrták, vedel, že sa do týchto vecí 
trochu vyznám, tak ma odporučil  
p. uč. Čižmárovej.  A tak som už na 
základnej škole okúsil a začal prácu v 
našom časopise. 

Dá sa povedať, že práca v Quo 
vadis bola aj akýmsi magnetom, 
ktorý ťa pritiahol práve na naše 
gymnázium?
Na GKM ma pritiahlo hlavne to, 
že som bol prijatý bez prijímacích 
skúšok a tiež, že som to mal 5 minút 
peši z domu.  Tak som si mohol aspoň 
dlhšie vyspávať (smiech). Ale určite 
to bol aj časopis, keďže som vedel, 
že tu budem nejako užitočný pri práci 
v redakčnej rade.

Quo vadis Quo vadis30 31
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rada smúti
Je o tebe známe, že si pracovne dosť 
vyťažený. Ak si predsa len nájdeš nejaký 
čas na oddych, ako vyzerá relax v tvojom 
podaní? (Odpoveď: hranie počítačových 
hier sa neráta :))
Hneď na začiatku musím povedať, že 
počítačové hry skoro vôbec nehrám. Keďže 
za počítačom presedím pomerne dosť času 
aj bez hrania hier, tak som rád, keď môžem 
robiť aj niečo iné. Pre mňa je relaxom určite 
spánok (smiech) (pozn. redakcie: Tomáš to 
povedal takmer bez rozmýšľania). Ale po 
spánku je dobrý relax aj to, keď zistím, že 
nemusím nič robiť.

V poslednom čase bolo toho tvojho re-
laxu asi veľmi málo, keďže si maturoval 
a aj zmaturoval. Popritom všetkom si 
nezanevrel ani na časopis. Máš nejaký 
tajný recept na to, ako sa dá také veľké 
množstvo úloh zvládnuť?
Myslím, že najlepším receptom je správna 
organizácia. Mne osobne sa však často stane, 
že si svoj čas neviem správne rozdeliť, tak 
všetko odkladám, a preto občas musím 
pracovať do rána. V každom prípade sa 
všetko snažím odovzdať v dohodnutom ter-
míne. No niekedy sa to nedarí (smiech).

Isto mi všetci dajú za pravdu, že v 
časopise si skoro nenahraditeľný a v 
tom, čo robíš, si ako doma. Máš chuť 
sa grafike a práci v časopise venovať aj 
ďalej?
Ďakujem, ale nemyslím si to. Ešte stále sa 
mám čo učiť. Počítačom sa chcem venovať 
určite aj naďalej. Som tak všeobecne 
založený, keď tak skromne môžem povedať 
(smiech). Zo všetkého niečo.  Od úpravy 
hudby, cez programovanie, grafiku až 
po tvorbu web stránok. Uživiť sa musím 

niečím konkrétnejším, nemôžem predsa 
robiť všetko naraz. Grafiku beriem skôr ako 
odviazanie, venovať sa však chcem hlavne 
programovaniu. Podal som si 3 prihlášky na 
VŠ. Samozrejme, odbor informatika. Dve 
do Košíc a jednu do Bratislavy. Na moje 
prekvapenie, zobrali ma na všetky tri, takže 
mám pred sebou ťažkú otázku – ostať v 
Košiciach alebo odísť do Bratislavy?

Tvojím cieľom je teda vyštudovať in-
formatiku a naplno sa tomu venovať. 
Skús nám ešte povedať, aké sú tvoje 
všeobecné ciele do života.
Tak ako prvé mi napadá: postaviť dom, 
zasadiť strom a splodiť syna, také všeobecné 
ambície (smiech). Keď som bol malý, 
sníval som o vlastnej firme. Môj sen sa stal 
skutočnosťou. Spolu s kamarátom Lukášom 
Oravcom sme rozbehli firmu, ktorá ponúka 
širokú škálu IT služieb.

Vlastná firma v 19-tke? Tak k tomu ti,
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Barbora ‘Barbi’ Bariová
foto internet

samozrejme, srdečne gratulujeme. Ja 
sama som ostala v šoku, ako túto sprá-
vu vzali tvoji rodičia? Predpokladám, 
že boli asi trošku prekvapení.
Oni o tom donedávna ani nevedeli... 
(smiech) Nechcel som ich zbytočne strašiť, 
keďže bolo nutné najprv zmaturovať. Teraz 
už o všetkom vedia a boli naozaj milo 
prekvapení.

Firme do budúcnosti prajeme veľa dob-
rých a tvorivých nápadov, úspechov a 
snáď o vás budeme ešte veľa počuť...  
Keďže je toto exkluzívny rozhovor, tak 
máš aj exkluzívnu možnosť povedať 
alebo odkázať niečo našim vzácnym 
čitateľom. Možno aj niekoho osobne 
pozdraviť. Nech sa páči Bodny, máš 
slovo.
Bude to možno znieť tak trochu ako klišé, 
ale to čo nám opakujú učitelia – učte sa 
pravidelne – naozaj platí. Budúcim matu-
rantom odkazujem, že keď sa nezačali učiť 

doteraz, tak nech sa začnú čím skôr, lebo 
akademický týždeň určite nestačí (smiech). 
Tiež chcem všetkých povzbudiť k tomu, 
aby začali robiť už na škole to, čo ich nao-
zaj baví. Osobne som či už pri časopise, pri 
tvorbe školskej web stránky alebo organizo-
vaní školských akcií získal veľa skúseností 
a vedomostí, ktoré určite v živote využijem. 
Chopte sa teda možností, ako rozvíjať svoj 
talent už teraz a po skončení gymnázia to 
budete mať možno o čosi jednoduchšie. 
Ešte by som chcel čitateľov upozorniť, že 
tento rozhovor je naozaj exkluzívny, keďže  
som nikdy žiadnemu inému časopisu rozho-
vor neposkytol (smiech).

Tak vidíte, exkluzivita je tu na 
správnom mieste. Ďakujem Tomášovi 
za jeho vyčerpávajúce odpovede. Spo-
lu s redakčnou radou mu ďakujeme 
za roky driny, za jeho drahocenný čas 
a za prebdené noci pri tvorbe nášho 
školského časopisu. Budeš nám chýbať :)

Quo vadis Quo vadis32 33Mária ‘Ria’ Pachová
foto archív T. B.
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Z tmy do svetla
Cenacolo. Mnohí z vás možno ani netušia, 
čo sa za týmto slovom skrýva. Ja sama som 
to ešte donedávna nevedela. Slovo Cenacolo 
[čenakolo] je talianskeho pôvodu a v preklade 
znamená Večeradlo. Cenacolo je však aj názov 
komunity, ktorá sa stará o narkomanov, alkoho-
likov, gamblerov, mafiánov... Sila priateľstva, 
skúsenosť modlitby, práce, stretnutie s prav-
dou, nefalšovaná a skutočná radosť... to je škola 
života, ktorou sa vyznačuje Cenacolo...

Možno si práve teraz kladiete otázky: Čo 
presne sa v takomto zariadení odohráva? 
Čo sú to za ľudia, ktorí tam prichádzajú 
a do akej miery im táto komunita dokáže 
ovplyvniť život? Kto ju založil a prečo? Na 
všetky tieto otázky vám dokáže odpovedať 
študent štvrtého ročníka nášho gymnázia 
Dominik Kolodziej. Dominik nie je ani al-
koholik, ani narko-
man, ani... cez letné 
prázdniny sa však 
rozhodol stráviť 
mesiac v tomto 
zariadení. Pred 
svojím odcho-
dom sa nestretol 
iba s pozitívnymi 
ohlasmi na svoje 
rozhodnutie. 

Nie je to zvláštne, aby devätnásťročný chla-
pec túžil prežiť mesiac letných prázdnin v 
kruhu bývalých trestancov, ktorí sa každý 
deň len modlia a pracujú? Aké to tam bolo, 
čo tam zažil a ako to ovplyvnilo jeho život, 
vám už porozpráva v nasledujúcej „spove-
di“.

Komunitu Cenacolo založila rehoľná ses-
tra Elvíra. Zaujímavosťou je, že táto sestra 
ma ukončené len tri roky základnej školy. 
Napriek nedôvere sestier v kláštore, ktoré 
ju odhovárali i napriek tomu, že ona sama 
netušila, čo si práca s narkomanmi vyžaduje, 
dokázala založiť komunitu, ktorá funguje už 
28 rokov a má 60 domov po celom svete. 
Prvý dom založila v Taliansku. Keď si ho 
prišla prezrieť, uvidela zrúcaninu bez dverí 
a okien, ktorá pripomínala maštaľ. Prví chla-
pi, ktorí tam prišli, začali postupne všetko 
prerábať. V komunite sú tri piliere, ktorých 
sa všetci držia: modlitba, práca a priateľstvo. 
A na týchto pilieroch je založená aj celá ko-
munita. Jediná vec, ktorú matka Elvíra žiada 
od prichádzajúcich chlapcov, je úplná viera 
v komunitu. Mnohí z mladých, ktorí vstúpia 
do komunity, hovoria: „Neverím v Ježiša, 
u nás doma sa stále hádali, ja sa nechcem 
modliť!“ Matka Elvíra im na to odpovedá: 
„Prišiel si tu, aby si sa oslobodil nielen zo 
závislosti na droge, ale aj od tvojho strachu 
a od celej tvojej minulosti. Ty si iba kľakni. 
Ja, my veríme za teba, ponúkame našu vie-
ru za teba. Skús dôverovať a uvidíš.“ Po 

niekoľkých mesiacoch sa jej zdôve-
rili: „Cítim sa zmenený!“ Sám môžem 
povedať, že je to tvrdá škola života. 
Menia sa tam aj tí najtvrdší a najväčší
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díleri či narkomani alebo gambleri.
Božia prozreteľnosť v komunite je 
hmatateľnou vierou v Boha a láskou Boha 
k nám. Je to skutočne niečo neuveriteľné. 
,,Ono to skutočne funguje,“ tieto slová som 
povedal pri odchode z Cenacola. Nikdy som 
si nemyslel, že existuje niekto alebo niečo, 
čo dokáže takto dôverovať Bohu. Komu-
nita už 28 rokov od jej začiatku nežiada o 
žiadnu finančnú podporu od štátu, aj keď 
má na ňu právo. Táto komunita sa rozhodla 
vložiť všetko do Božích rúk. Všetko, čo v 
komunite majú, dostali. Je to tak. Sám som 
tomu neveril. Od chleba cez topánky až po 
zubnú kefku, to všetko dostali od ľudí, ktorí 
si na nich spomenuli. Nikto nevie, kedy a 

kto niečo prinesie, a predsa tam majú vždy 
všetkého dostatok. Nič im nikdy nechýbalo. 
Život v komunite je jednoduchý, krásny a 
zároveň ťažký. Táto osobná skúsenosť s 
Božou prozreteľnosťou ma utvrdila v tom, že 
Boh sa stará. Dnes ma už nikto nepresvedčí 
o tom, že Boh neexistuje.

Keď som prvýkrát prišiel do Cenacola 
v Kráľovej pri Senci, všetci ma milo privíta-
li. Maroš, bývalý narkoman, ktorý tam žije 
už deväť rokov, ma predstavil môjmu an-
jelovi strážnemu - Tomášovi, ktorý je v ko-
munite už skoro dva roky. Anjel strážny je 
človek, ktorý je s vami neustále. Či sa idete 
napiť, či chcete ísť na toaletu... Na začiatku 
mi to bolo dosť nepríjemné, že za mnou 
všade chodil, ale bola to jeho povinnosť. Pre 
chlapcov, ktorí tu prichádzajú, sú začiatky 
ťažké, hlavne preto, že sa dozvedajú o 
sebe skutočnú pravdu. Je ťažké priznať si, 
že sú len obyčajní narkomani, ľudia, ktorí 
nikdy skutočne nežili. Samozrejme, ešte 
pociťujú aj potrebu drogy. Preto je dobré, 
keď v takýchto chvíľach je s nimi niekto,

„Narkoman je ako perla, ktorá 
spadla do blata, stačí ju len zodvihnúť 
a očistiť a bude svietiť ešte silnejšie 

ako predtým.“ (Matka Elvíra)

Quo vadis Quo vadis34 35



Quo vadis Quo vadis34 35Quo vadis Quo vadis34 35

Vyspovedali sme za vás Vyspovedali sme za vás

kto presne chápe, ako sa 
cítia, pretože on sám to 
zažil. Anjelmi strážnymi 
sú chalani, ktorí sú v ko-
munite aspoň rok. Nie 
je ľahké byť anjelom 
strážnym, keďže slúžiť, 
nie je jednoduché. Keď 
vstúpiš do komunity, 
máš nesmiernu potrebu 
byť milovaný, spre-
vádzaný, ochraňovaný, 
aby si sa takto ty sám 
naučil milovať, starať, 
ochraňovať a slúžiť 
najslabším bratom.
Keďže som na začiatku musel odovzdať 
doklady, peňaženku a telefón, bol som od 
vonkajšieho sveta úplne odrezaný. Pred 
príchodom som ani nevedel, či ostanem na 
Slovensku, alebo ma pošlú do inej krajiny. 
Musel som jednoducho naplno dôverovať 
komunite a prijímať všetko tak, ako mi 
dáva.
Typický deň v komunite začína ranným 
budíkom o šiestej. Privstať si musí ten, 
ktorý má na starosti raňajky a ten, ktorý 
musí podojiť kravu, aby bolo na raňajky 
čerstvé mlieko. Keď skončia skôr, nemôžu 
si ísť opäť ľahnúť. Spal som na poschodovej 

posteli. Ja hore a Tomáš dole, aby počul, 
keby som náhodou chcel v noci niekam 
ísť. Prvé dni som mal s ranným vstávaním 
trochu problém. Aj napriek Tomášovej 
snahe, sme sa kvôli mne párkrát na ranné 
modlitby oneskorili. Tie trvali približne 
hodinu. Čítalo sa zo svätého písma a mod-
lil sa ruženec. Niekedy sme ráno počúvali 
katechézy matky Elvíry a potom sme išli na 
raňajky. Väčšinou sa jedlo sladké pečivo s 
mliekom. Platili pravidlá, že z misy, v ktorej 
bolo viac druhov pečiva, si nikto nemo-
hol vybrať to, na ktoré mal chuť, ale iba 
to, ktoré bolo práve na vrchu. Ak si niekto
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zobral zospodu, nazývalo sa to kompromis a 
v Cenacole boli kompromisy zakázané.
Kompromis v komunite je chápaný ako 
uľahčenie alebo ako porušenie pravidiel. 
Napr. ten, kto robil v záhrade, nemohol 
ochutnať oberané plody, lebo ten, čo robil 
na stavbe, takú možnosť nemal. Ak niekto 
zjedol z oberaných plodov počas práce v 
záhrade a iný chalan si to všimol, ukázal 
gesto - búchal si s prstami po žile a vravel: 
„Teraz si padol.“ V komunite si dá ovo-
cie, ktoré je zakázané, vonku si dá drogu... 
Ďalším pravidlom bolo, že ak niekto dopil, 
nikdy si nemohol sám znova naliať. Preto 
bolo potrebné všímať si, či niekto nedopil a 
doliať mu. Išlo o to, že nikdy nikto nedával 
nič sebe, ale stále sa snažil dávať druhým. 
Posledné stolovacie pravidlo spočívalo v 
tom, že sa vždy muselo všetko zjesť. Ak 

niekto nevládal, musel to za ním dojesť jeho 
strážny anjel. Keď chalan, ktorý varil, na-
varil viac, musel všetko dojesť...Viackrát sa 
stalo, že ryžu dojedal ešte 3 dni...
Čo sa týka práce, prvé štyri dni som trhal ba-
zalku. Najprv od ôsmej do dvanástej, potom 
bol obed a od druhej do šiestej sa zase pra-
covalo. Prvý týždeň som mal veľký problém 
uveriť, že chlapci, ktorí tam sú, sú skutoční 
narkomani, pretože z nich vyžarovala 
radosť. Nerozumel som, ako môžu byť takí 
šťastní, keď nemajú to, na čom boli závislí. 
Všetci boli k sebe neustále milí a priateľskí. 
Nazývali to školou života. Úplne som 
s tým súhlasil, aj napriek pravidlám, ktoré 
sa museli dodržiavať, ako napríklad, že si 
počas pracovnej doby nikto nemohol nikdy 
sadnúť, oprieť sa, ani si čupnúť. Nikdy 
som nemohol mať ruku vo vrecku, ani sa 

pozrieť na hodinky. 
Vraveli, že nezáleží 
na tom, koľko je 
hodín, pretože ak 
človek niečo robí, 
robí to naplno a 
žije naplno každú 
jednu chvíľu. Počas 
poobedňajšieho od
dychu som si väčšinou 
pral oblečenie, pretože 
v práčke sa prali 
iba spoločné veci - 
obliečky, prikrývky... 
Spať sa chodilo o 
21.45. Tí, ktorí mali 
nedokončené úlohy, 
museli ich dorábať 
po večierke. Ja som 
chodil spávať neskôr, 
lebo mi dovolili písať 
si denník. Obvykle si 
ho nepíšem, ale tam 
som to považoval
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za dôležité, aby som si aj po 
čase dokázal spomenúť na 
moje prežívanie. V noci od 
druhej do tretej sa vstávalo 
na adoráciu.
Svätá omša bola každý 
deň, ale vždy sa jej mohli 
zúčastniť len traja alebo 
štyria. Postupne sme si 
mali uvedomiť, že možnosť 
zúčastniť sa svätej omše je 
pre nás poctou. Stretol som 
tam mnohých ľudí, ktorí 
prežili neuveriteľné životné 
situácie, tvrdých chlapov, 
ktorých som videl v kaplnke 
plakať na kolenách. Vtedy si 
človek uvedomí, že v takejto 
situácii je skutočnou záchra-
nou jedine Boh.
Mišo, chalan, ktorý je v 
komunite už 4 roky, mi 
raz povedal: „Domino, ani 
nevieš, aký môžeš byť rád, 
že si drogu ešte nikdy neskú-
sil. My, čo sme ju skúsili a 
boli sme na nej závislí, vidí-
me svet ináč. Keď vyjdeme 
vonku, najprv si všimneme, 
kde sú kamery, kto, kde a 
čo predáva, kde stojí poli-
cajné auto... a až potom si 
všimneme, že je krásny deň, že slnko svie-
ti, že máme pri sebe ľudí, ktorým na nás 
záleží.“ Takto vidia svet narkomani. A tento 
pohľad života im komunita chce zmeniť, 
respektíve, ponúka im zmenu, ktorú môžu, 
ale nemusia prijať.
Priateľstvo je prvou konkrétnou skúsenosťou 
lásky, ktorú získavaš pri vstupe do komuni-
ty. Niekto, kto bol kedysi zúfalý tak ako ty, 
ťa prijíma s láskou a ty vidíš v jeho očiach 
svetlo. Mladí ľudia sa zomknú okolo teba a 

dajú ti pocítiť, že tvoj život, ktorý si sa roz-
hodol znovu zrodiť, je pre nich darom. Je to 
sila skutočného priateľstva, ktorá ti pomáha 
prekonávať „tvrdé“ chvíle začiatkov. Neskôr 
na komunitnej ceste objavíš radosť, že aj ty 
si schopný byť pravdivým priateľom, že si 
schopný mať rád.

Po výpovedí Dominika som dlho rozmýšľala, 
či by som aj ja mala silu prežiť mesiac v 
takejto komunite. A čo vy?

Júlia Čekaňáková, Dominik Kolodziej
foto archív D. Kolodzieja, internet
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Komiks Komiks

Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
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Vítam vás pri čítaní minisérie s názvom Nie 
je fotka ako fotka. Profesionálnej fotografii 
sa venujem druhý rok, fotím spoločenské 
akcie – svadby, stužkové, jubileá. Fo-
tografovanie ma baví, chcel by som sa mu 
venovať aj v budúcnosti. Preto som sa roz-
hodol napísať túto sériu, kde vás postupne 
oboznámim s tvorbou fotografie. Povieme si 
o kompozícii a o nejakých tipoch a trikoch. 
Tak hor sa do toho :).

Najprv si rozoberme fotografiu technicky. 
Ako to funguje? Ako to, že stlačím spúšť a 
vzápäti vidím fotku. Základom každej fotky 
je svetlo, ktoré dopadá a osvetľuje snímač 
fotoaparátu (v prípade starších modelov to 
bol film), ktorý vyhotoví digitálny záznam. 
Tento dej sa nazýva expozícia. Pre správnu 
expozíciu, t. j. či nebude fotografia preex-
ponovaná (snímač bude osvetlený príliš, čiže 
fotka bude presvetlená), alebo podexpono-
vaná (snímač nebude dostatočne osvetlený, 
takže fotka bude tmavá)  sú potrebne vi-
aceré atribúty, ktoré navzájom súvisia. Ex-
istuje tzv. expozičný trojuholník, t. j. trojica 
atribútov, ktoré ovplyvňujú celú expozíciu. 
Sú to: clona, expozičný čas, štandard ISO.

Určite sa pýtate: „Čo to je?” Vysvetlím!
Clona je vstupný otvor objektívu, ktorý 
ovplyvňuje množstvo svetla, dopadajúce na 
snímač. Priemer clony sa dá meniť a tým 
ovplyvniť množstvo svetla, ktoré osvieti 
snímač. Označuje sa písmenom f a číslom. 
Čím je to číslo väčšie, tým je clona užšia. 
Napríklad clona s hodnotou f/22 je menšia 
ako f/2,8.
Expozičný čas je doba,  počas ktorej je 
clona otvorená, čiže je to doba, počas ktorej 
dopadá svetlo na snímač. Tieto časy sa 
pohybujú radovo od 1/8000s až po niekoľko 
sekúnd, ba až minút.

Hodnota ISO je citlivosť snímača na svet-
lo, zvýšenie ma však negatívny efekt, a to  
vznik digitálneho šumu. 

Viete, že... Viete, že...

Nie je fotka ako fotka:
Anatómia snímky

Quo vadis Quo vadis40 41
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Viete, že... Viete, že...

preexponovaná snímka správne exponovaná snímka podexponovaná snímka

Ako som už spomínal, medzi týmito na-
staveniami je vzťah, možno ho už vidíte a 
možno nie, preto sa ho pokúsim vysvetliť. 
Napríklad mám užšiu clonu (menší otvor = 
menej svetla), ale vykompenzujem to tým, 
že nastavím dlhší expozičný čas (nechám 
otvor dlhšie otvorený = stihne vniknúť viac 
svetla). To isté platí aj naopak - širšia clona, 
stačí menší čas. Nakoniec do toho zasahu-
je citlivosť snímača (ISO). Čím je snímač 
citlivejší na svetlo, tým menej svetla je 
potrebné. Dá sa povedať, že fotografovanie 
je o práci s týmito nastaveniami, aby som 
daný moment zachytil čo najlepšie.
Poďme si to ukázať v praxi. Povedzme, že 

chcem fotiť nejaký pohyb, napr. basketbal. 
Keďže idem fotiť pohyb, chcem ten pohyb 
„zmraziť“. Nechcem, aby na výslednej fot-
ke mal basketbalista rozmazané ruky, nohy, 
loptu, tak nastavím krátky čas , tým pádom 
musím nastaviť širšiu clonu (svetlo má me-
nej času, aby osvietilo snímač, preto ho tre-
ba  za tú chvíľu viac vpustiť). Táto situácia 
je pomerne jednoduchá.
Poďme sa pozrieť na niečo komplikova-
nejšie. Predstavme si svadbu, konkrétnejšie 
svadobný tanec novomanželov. V sva-
dobnej sále je pomerne tma, čo celú 
situáciu komplikuje. Keďže tanec je 
pohyb, potrebujeme krátky expozičný čas, 
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správny exp. čas, brankár, 
ani loptička nie je rozmazaná

zlý exp. čas, ruky, telo a vlasy 
sú rozmazané, kvôli pohybu

Quo vadis Quo vadis42 43
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ale v miestnosti nie je dosť svetla, preto 
nestačí ani maximálne otvorená clona, aby
vniklo dnu dostatok svetla. A tu prichádza 
na scénu blesk. Nemyslím ten z neba, ale 
fotografický, ktorý dodá scéne požadované 
svetlo. Blesk „vystrelí“ krátky záblesk 
svetla a ten osvetlí danú scenériu. Existujú 2 
druhy bleskov -  vstavaný, ktorý je namon-
tovaný priamo vo foťáku a externý, ktorý sa 
pripojí – ten je v profesionálnej fotografii 
rozšírenejší,  pretože je výkonnejší. Asi sa 
pýtate, o čom to rozprávam, veď o ničom 
takom ste nikdy nepočuli. To bude tým, že 
dnešné fotoaparáty ponúkajú možnosti au-
tomatického režimu, bez nutnosti riešenia 
týchto nastavení. Automat sám odmeria a 
určí veľkosť clony a hodnotu expozičného 
času.  Nanešťastie, foťák nevie vždy situáciu 
odhadnúť správne. Možno za daných 
svetelných podmienok správne vypočíta 
nastavenia, ale nevie, že fotí napr. šport a 
nezadá dostatočne krátky čas na zachyte-
nie momentu, a tak vznikne rozmazaná 
fotka. Taktiež automatika nefunguje úplne 
najlepšie za sťažených podmienok, ako je 
napr. nedostatok svetla, alebo ak chcem 
dosiahnuť nejaký konkrétny efekt, 
napr. rozmazané mraky alebo už 
spomínaný šport.  Vo všeobecnosti 
sa dá však povedať, že automatický 
mód pri dostatočných svetelných 
podmienkach funguje dostačujúco, 
to však neznamená, že sa z fotky ne-
dalo vyťažiť viac. Medzi fotografmi 
je najčastejšie využívaná „poloau-
tomatika“ tzv. módy priorita času 
a priorita clony. Tie umožňujú 
nastaviť jednu z hodnôt (čas 
alebo clona), zatiaľ čo druhú 
priradí sám. Nabudúce si po-
vieme zaujímavosti o kompozícii. 
A teraz berte foťáky a hor sa do 
fotenia!

Šimon ‘Jawor’ Javornický
foto archív autora, internetQuo vadis Quo vadis42 43

Viete, že... Viete, že...

Šimon ‘Jawor’ Javornický
foto archív autora, internet



Quo vadis Quo vadis44 45Quo vadis Quo vadis44 45

Máte už po krk nevkusných amerických 
„skvostov“, ktoré nám tlačia do hláv naše 
úžasné televízie? Mám pre vás jeden tip... 
Len nedávno vstúpil do slovenských kín 
úžasný film spájajúci zdanlivo nespojiteľné 
– komédia Nedotknuteľní. Francúzski 
tvorcovia využili kontrast dvoch odlišných 
svetov a životných prístupov k nenútenej 
výpovedi o tom, ako môžu ľudia odlišnej 
mentality a farby pleti spolu fungovať. 
Napriek komerčnému zameraniu sa 
režisérskej dvojici Olivierovi Nakachemu 
a Ericovi Toledanovi podarilo namiešať 
príjemný odvar inteligentnej zábavy s hl-
bokou výpovednou hodnotou.

Trochu života do toho umierania!
Hrdinami sú dvaja nepredstaviteľne odlišní 
muži – introvertný aristokrat žijúci v blaho-
byte, ale ochrnutý a doživotne pripútaný na 
vozík versus temperamentný černoch potá-
cajúci sa na okraji spoločnosti. Dej je jedno-
duchý a nevyžaduje intelektuálneho diváka. 
Až prehnane bezprostredný recidivista Driss 
sa kvôli pečiatke na potvrdenie pre sociálny 
úrad zúčastní konkurzu na opatrovateľa 
pre bohatého vozíčkara. Správa sa gro-
biansky a neotesane, čím mu nevedomky 
ponúkne prístup, ktorý vo svojom prehnane 

ohľaduplnom prostredí ešte nezažil – urobí 
z neho rovnocenného partnera. Myslím že 
netreba dodávať, že konkurz vyhrá. Napriek 
protikladnej povahe si Philippe a Driss 
vytvoria „nedotknuteľný“ vzťah, v ktorom 
spočíva výchovný rozmer filmu. Na pozadí 
sociálneho konfliktu Paríža dokážu repre-
zentanti protichodných spoločenských 
vrstiev vytvoriť humornú dvojicu a ukázať, 
že si majú navzájom čo ponúknuť. Film 
sa celý čas pohybuje na hranici medzi 
ťažkými životnými témami a optimizmom s 
neuveriteľne prirodzenou ľahkosťou. Nesie 
silné humánne posolstvo, okorenené prvka-
mi čierneho humoru. Na morálne krízy 
Philippa reaguje Driss tancom a smiechom. 
Pri každej príležitosti používa humor, 
občas prvoplánový a prekračujúci hranice, 
no korešpondujúci s jeho spoločenským 
postavením. Vďaka nezvyčajnému 
opatrovateľovi sa podarí zúfalému invali-

Dotyk dvoch parížskych svetov
Odporúčame Odporúčame
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Odporúčame Odporúčame

dovi opäť nájsť zmysel života... 
Na prvý pohľad z vážnej drámy 
naplnenej ľudskou tragédiou sa 
podarilo Francúzom vytvoriť 
pozitívne vyznievajúci príbeh. 
Neponúka lacné slzy ani filozofo-
vanie. Práve naopak. Neuveriteľne 
nákazlivá je jeho jednoduchosť 
a bezprostrednosť. Emócie 
vyvoláva bez toho, aby sa o to 
pokúšal. Za vyzdvihnutie stoja aj 
herecké výkony. Francois Cluzet 
pripomínajúci Dustina Hoffma-
na a vždy usmievavý Omar Sy 
dodávajú svojou prirodzenosťou 
dielu citový nádych.
Snímka Nedotknuteľní prinies-la 
svieži vánok do komediálneho 
žánru. Pôsobivou jednodu-

chosťou a prirodzeným servírovaním au-
tori dokázali, že je možné presadiť sa vo 
filmovom priemysle a zároveň zachovať 

si tvár. Potvrdili, že francúzska filmová 
kuchyňa stojí za to. Ja osobne 

 som bol po pozretí tohto fil-
mu sklamaný. Sklamaný 

z toho, že prvýkrát ho 
môžem vidieť len 

raz. Určite si ho 
pozrite! 

Bon Appetit!

Quo vadis Quo vadis44 45Jakub ‘REALista’ Mati
foto internet
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Yes,
we can...
2.5.2012 10.15 SEČ Bratislava. Z letiska 
Milana Rastislava Štefánika práve od-
lieta letecký špeciál slovenskej hokejo-
vej reprezentácie. Slovensko žije svojím 
bežným životom. Očakávania fanúšikov 
a prognózy expertov s výhľadom na MS 
v hokeji sú veľmi nízke. Stačí, keď nám 
hokejisti neurobia hanbu.

Quo vadis Quo vadis46 47
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Do tretice všetko dobré, potom už len 
lepšie
Hokejový šampionát 2012 bol v mnohých 
ohľadoch výnimočný. Priniesol veľa zmien 
i nezabudnuteľných športových výkonov. 
Najvýraznejšou novinkou bola delená organizá-
cia majstrovstiev medzi dve usporiadateľské 
krajiny – Švédsko a Fínsko. Ďalším špecifikom 
bol nový hrací formát, podľa ktorého bolo 16 
účastníkov MS rozdelených do dvoch skupín 
(Helsinki- A, Štokholm- B), ktoré nahradili sys-
tém základných a osemfinálových skupín. No 
pre nás Slovákov sú majstrovstvá sveta v hokeji 
2012 nezabudnuteľné ziskom striebra, ktoré naši 
chlapci vybojovali. Ale poďme pekne po po-
riadku... 
Cesta za slovenským hokejovým snom začala i 
skončila v Helsinkách. Už v premiére čakala na 
slovenských hokejistov ťažká „šichta“, zmerali 
si sily s hviezdnou Kanadou. Reprezentantom 
kolísky hokeja boli takmer vyrovnanými súper-
mi a do diania skupiny A vstúpili tesnou pre-
hrou 2:3. I napriek prehre Slováci sympatickým 
výkonom naznačili, že sú schopní konkurovať 
najlepším. Ani náš druhý 
zápas nebol žiadnou pre-
chádzkou ružovou záhra-
dou. Čelili sme ďalšiemu 
súperovi z kategórie 
najlepších – Fínom, ktorí 
obhajovali majstrovský 
titul z Bratislavy. Taktická 
bitka skončila šťastne pre 
domácich, ktorí vyhrali 
najtesnejším rozdielom 1:0. 
Prvú výhru zaznamenala 
naša reprezentácia až vo 
svojom treťom vystúpení 
na vrcholnom fóre. Po per-
fektnom výkone sme zdola-
li USA 5:3 a pripísali si tak 
prvé 3 body do tabuľky. A 
to zďaleka neboli posledné! 

Nasledoval súboj s outsidermi skupiny z Ka-
zachstanu, ktorý priniesol vlažný výkon našich 
a vydreté víťazstvo 4:2. O tretí trojbodový zápis 
sa usilovali muži s dvojkrížom na hrudi v stret-
nutí s nevyspytateľnými Bielorusmi. Tí okúsili 
povestnú slovenskú pohostinnosť v podobe 
piatich gólových „chodov“ v priebehu dvoch 
tretín, ktoré rozhodli o výsledku. Tretia tretina 
sa dohrávala „pro forma“ v tréningovom tempe 
a zápas skončil jednoznačne 5:1. V predposled-
nom zápase A skupiny sme narazili na reprezen-
tantov krajiny helvétskeho kríža, Švajčiarov, 
ktorí nezvyknú predávať kožu lacno, čo bo-
jovým výkonom aj potvrdili. Šachová partia 
skončila futbalovým výsledkom 1:0, rozhodol 
zlatý gól Tomáša Tatara. Nasledovala konfron-
tácia s podceňovanými Francúzmi, ktorá potvr-
dila  klišé o tom, že posledný krok býva najťažší. 
Priamy súboj o štvrťfinále priniesol divoký zá-
pas s dramatickou zápletkou. Štyrikrát sme boli 
vo vedení, no „les bleus“ vždy dokázali nájsť 
gólovú odpoveď. Rozuzlenie znamenal až gól 
Branka Radivojeviča, ktorý definitívne zarezal 
galského kohúta. Hokejový trhák sa skončil hap-
py endom, vyhrali sme 5:4. So ziskom 15 bodov
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tomu, že helsinská Hartval Aréna bude svedkom 
predĺženia. Proti však bol Ryan Getzlaf, ktorý 
ako „správny“ kapitán oslabil svoj tím po brutál-
nom zákroku na Juraja Mikuša. Následnú sloven-
skú presilovku využil šikovným tečom Michal 
Handzuš. Záverečný tlak Kanady nepriniesol gól 
a senzácia bola na svete! Slováci dosiahli fantas-
tické víťazstvo a ako správni gentlemani do-
priali Kanaďanom dlhšiu dovolenku ako sebe...
Český komplex? Ale kdepak!
Zatiaľ čo si Ryan Getzlaf spytoval svedomie v 
lietadle, slovenskí hrdinovia sa pripravovali na 
prestížne semifinále proti odvekým rivalom z 
Česka. Slováci boli ešte pred zápasom konfron-
tovaní so zlomyseľnými rečami o tzv. „českom 
komplexe“, ktorý sa obvykle prejavuje preh-
naným rešpektom v zápasoch proti našim západ-
ným susedom. Česko-slovenská bitka sa niesla 
v znamení obojstranne zodpovedného hokeja. 
Najlepšiu odpoveď neprajníkom dal Miro Šatan 
lišiackym gólom z konca prvej tretiny. V druhej 
tretine sa strelecky aktívnejším Čechom podarilo 

vyrovnať. Do tretej tretiny navyše vstupovali 
presilovkou, ktorá paradoxne priniesla sloven-
ský gól.
Do úniku sa dostal Miro Šatan a bravúrnym 
blafákom potvrdil povesť tichého zabijaka. 
Strelil gól, ktorý v konečnom účtovaní dos-
tal prívlastok víťazný. Postup do finále gólom 
na 3:1 spečatil Libor Hudáček, vychádzajúca 
hviezda slovenského hokeja. A nemožné sa stalo 
skutočným... Po desiatich rokoch sme si opäť 
mohli zakričať: „Sme vo finááááále!“ Táto výhra 
bola o to sladšia, že sme Čechov porazili ich 
vlastnými zbraňami, taktickou hrou a pozornou 
defenzívou.
Každý sen končí prebudením
Finále proti Rusom nás vrátilo späť na zem. 
Ruský tím snov pripomínajúci „zbornú ko-
mandu“ z 80. rokov nenechal nič na náhodu a 
doslova sfúkol našich z ľadu po výsledku 6:2. 
Malkinom vedení bohatieri zaslúžene zdvihli 
nad hlavu pohár pre majstrov sveta. Naši chlapci 
získali striebro a titul vicemajstrov sveta, ktorý

sme tak obsadili v tabuľke skupiny A štvrté 
miesto, ktoré nám prisúdilo za štvrťfinálového 
súpera vysoko favorizovanú Kanadu.
Go, Canada, go! (home)
Do bitky o semifinále vybehla naša jánošikovská 
družina s heroickým nasadením, ktoré sa odzr-
kadlilo na priebežnom vedení 2:0 po góloch 
Kopeckého a Šatana. All-stars tím Kanady si 
náhle uvedomil, že hviezdna súpiska nezna-

mená automaticky víťazstvo. Zlepšený výkon 
hráčov obliekajúcich dres s javorovým listom 
im priniesol 3 góly, čím otočili vývoj zápasu vo 
svoj prospech. Druhú tretinu úplne ovládli a pri 
odchode do kabín sa zdalo, že držia opraty zá-
pasu pevne vo svojich rukách. Zdanie však kla-
malo. Tretia tretina sa niesla v réžii slovenského 
tímu, ktorý najskôr vyrovnal zásluhou Milana 
Bartoviča. V tej chvíli všetko nasvedčovalo 
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Strelil gól, ktorý v konečnom účtovaní dos-
tal prívlastok víťazný. Postup do finále gólom 
na 3:1 spečatil Libor Hudáček, vychádzajúca 
hviezda slovenského hokeja. A nemožné sa stalo 
skutočným... Po desiatich rokoch sme si opäť 
mohli zakričať: „Sme vo finááááále!“ Táto výhra 
bola o to sladšia, že sme Čechov porazili ich 
vlastnými zbraňami, taktickou hrou a pozornou 
defenzívou.
Každý sen končí prebudením
Finále proti Rusom nás vrátilo späť na zem. 
Ruský tím snov pripomínajúci „zbornú ko-
mandu“ z 80. rokov nenechal nič na náhodu a 
doslova sfúkol našich z ľadu po výsledku 6:2. 
Malkinom vedení bohatieri zaslúžene zdvihli 
nad hlavu pohár pre majstrov sveta. Naši chlapci 
získali striebro a titul vicemajstrov sveta, ktorý

sme tak obsadili v tabuľke skupiny A štvrté 
miesto, ktoré nám prisúdilo za štvrťfinálového 
súpera vysoko favorizovanú Kanadu.
Go, Canada, go! (home)
Do bitky o semifinále vybehla naša jánošikovská 
družina s heroickým nasadením, ktoré sa odzr-
kadlilo na priebežnom vedení 2:0 po góloch 
Kopeckého a Šatana. All-stars tím Kanady si 
náhle uvedomil, že hviezdna súpiska nezna-

mená automaticky víťazstvo. Zlepšený výkon 
hráčov obliekajúcich dres s javorovým listom 
im priniesol 3 góly, čím otočili vývoj zápasu vo 
svoj prospech. Druhú tretinu úplne ovládli a pri 
odchode do kabín sa zdalo, že držia opraty zá-
pasu pevne vo svojich rukách. Zdanie však kla-
malo. Tretia tretina sa niesla v réžii slovenského 
tímu, ktorý najskôr vyrovnal zásluhou Milana 
Bartoviča. V tej chvíli všetko nasvedčovalo 
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venovali nezabudnuteľnému Pavlovi Demitrovi.
21.5.2012, 15.53 SEČ, Bratislava
Na letisku M. R. Štefánika práve pristál letecký 
špeciál hokejovej reprezentácie. Slovensko je na 
nohách. Hokejová revolúcia sa môže začať!
Vy máte zlato, my máme srdce
Striebro s príchuťou zlata. Takto sa dá stručne 
charakterizovať význam medailového úspechu 
hokejistov pre slovenský národ. Ukázalo sa, že 
hokej dokáže výnimočným spôsobom spájať 
ľudí a dvíhať ich národné povedomie. Oslavy 
v uliciach hlavného mesta prekonali svojou 

veľkoleposťou aj eufóriu po zisku majstrovského 
titulu spred desiatich rokov. Desaťtisíce ľudí vy-
behli do ulíc, aby poďakovali mužom, ktorí v 
boji za vlasť nechali na hokejovom ľade srdce. S 
istou dávkou uštipačnosti musím spomenúť, že 
zlatých Rusov vítalo v Moskve len pár desiatok 
najvernejších.
Recept na zázrak
Strieborný úspech našich hokejistov nám dal 
veľa. Dokázal, že srdce bijúce pre tím môže 
znamenať viac ako hviezdne meno na drese. Keď 
k nemu pridáme jeden spoločný cieľ  a ochotu biť 

sa za svoje sny, dostaneme 
ingrediencie, ktoré tvoria 
základ víťazstva. Sloven-
ské mužstvo pod vedením 
„šéfkuchára“ Vůjtka 
„uvarilo“ úspech, ktorý 
môže živiť naše nádeje 
do budúcna. Vďaka nim 
hokejová republika ožila a 
začala veriť starým snom. 
Áno! My môžeme, vieme, 
dokážeme!
A čo ďalej?
Severoeurópske met-
ropoly Helsinki a 
Štokholm privítajú 
svetový šampionát aj o 
rok.  Z doterajších troch 
škandinávskych maj-
strovských turnajov, 
na ktorých sa Slováci 
zúčastnili, sa vždy vrátili 
s medailou. K zlatu z 
Gőteborgu 2002 pridali 
o rok neskôr bronz z 
Helsínk, kde medai-
lovú zbierku aj skom-
pletizovali striebrom z 
nedávnych majstrovstiev. 
Dúfajme, že táto tradícia 
bude pokračovať...
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Koniec sa blíži
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Ako už určite viete, 21. 
decembra všetci zo-
mrieme. Zostáva nám už 
len polroka života, čo je 
žalostne málo. Preto by 
sme ho mali využiť čo 
najefektívnejšie. 

Takže pokiaľ možno 
začnite panikáriť, plač a 
krik zaručene pomôžu. 
Keď vám odídu hla-
sivky, upadnite do depre-
sie a prerušte kontakt so 
svetom. Nemá zmysel 
komunikovať s ním, aj 
tak je už odpísaný (rovna-
ko ako vy). Zúfalá situá-
cia si vyžaduje zúfalé 
riešenia. Preto sa uchýľte 
k ľudovej slovesnosti, 
z ktorej ste sa doteraz 
len smiali. Zistíte, že to-
piaci sa aj slamky chytá. 

To vás bezpochyby inšpiruje. V zápale 
tvorivého ducha, vulgárne nazývaného pud 
sebazáchovy, venujte celý svoj majetok jed-
nej zo spasiteľských siekt. Je jedno ktorej, 
všetky sú 100% spoľahlivé. Tým značne 
zvýšite svoje šance na prežitie. V momente, 
keď zistíte, že ste sa stali obeťou podvodu 
a žiaden Aštar Šeran vás nezachráni, sú 
všetky nádeje stratené. Zostáva vám už len 
kúpiť si truhlu a vystlať si ju sebaľútosťou. 
Večer 20.12.2012 si do nej ľahnite, zavrite 
oči a nechajte sa prekvapiť ;-)

Jakub ‘REALista’ Mati
foto internet
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Možno poznáte pocit, keď si hovoríte: „Tak 
a idem sa poctivo učiť na písomku!“ Učíte 
sa, učíte, a zrazu si spomeniete, že ste dnes 
neskontrolovali svoj účet na svetoznámej 
sociálnej sieti Facebook. Hovoríte si, 
veď možno mám nejakú novú žiadosť o 
priateľstvo a nebudem toho chudáka predsa 
ignorovať. Alebo možno mám nejakú novú 
udalosť v podobe plnohodnotného komen-
tára a bol by vrchol, ak by som naň neod-
povedal ešte plnohodnotnejšou odpoveďou. 

No a práve v takejto situácii na vás jedna 
časť mozgu kričí: „Nie, nechoď tam, uč 
sa ďalej!“ Tá druhá tvrdí presný opak... 
A už sa ocitáte vo svete, kde nikto nie je 
anonymný a kde vie každý o každom skoro 
všetko. Pojem „čas“ je tu skoro neznámy, a 
tak si po niekoľkých hodinách uvedomíte, 

že písomka dopadne asi zle. Tu mám 

pocit, že sa človek presmeruje z jednej 
identity do tej druhej - „facebookovskej“.
Najlepší je fyzický kontakt
Napísať niečo zlé, urážajúce či vulgárne je 
celkom jednoduché, hlavne keď dotyčnému 
nevidíte do očí. No v momente, keď to máte 
človeku povedať priamo, fyzicky, vaša od-
vaha padá na bod mrazu. Preto si osobne 
myslím, že nič sa nevyrovná rozhovoru, kde 
sú účastníci fyzicky aj psychicky prítomní. 
Pri takomto stretnutí robí veľa aj mimika 
tváre, pohyby, rýchlosť reči alebo očný 
kontakt. Na Facebooku si tak môžete niek-
toré veci zle vysvetliť a potom už nemusí 
pomôcť ani osobné vysvetlenie.
Vzdávam hold „nefejsbukárom“
Z jedného nemenovaného časopisu som 
„obkukala“ vetu: „Kto nie je na Facebooku, 
ten nežije...“ Určite tým nechcem vystrašiť 
tých, ktorých sa to týka. Chcem im len
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vyjadriť pomyselnú poklonu, že odolali 
tomuto pokušeniu a žijú si v pokoji aj bez 
Facebooku. Dozvedela som sa totiž, že prie-
merná odpoveď na otázku – prečo si na Fa-
cebooku – znela: „Preto, lebo sú tam všetci.“ 
Každý z nás je ale originál a nikto nie je 
nútený skočiť z okna, ak to robí aj niekto 
iný. Skutočne obdivujem tých, ktorí tomuto 
šialenstvo ešte neprepadli. Viem, že sa tomu 
možno ťažko dá veriť, ale dá sa žiť aj bez 
každodennej dávky Facebooku. Vyskúšajte 
si to niekedy. Vrelo odporúčam! :)
Skús to povedať z očí do očí
Osobne si pamätám, ako mi moja stará 
mama rozprávala, čo všetko v mladosti 
zažila. V tej dobe nebol pojem Facebook ani 
vo hviezdach, a tak si svoje problémy, ra-
dosti, novinky či zážitky vraveli Z OČÍ DO 
OČÍ. Stretli sa, viedli plnohodnotné rozho-
vory a miesto množstva smajlíkov využívali 
vlastný úsmev, smiech, výraz prekvapenie 
alebo aj slzy. Preto si skúsme položiť otázku: 
„Chcem žiť na internete alebo v skutočnom 
svete?“

Na žurnalistickej 
súťaži som sa 
naučila, že články majú byť o aktuálnych 
problémoch a majú vyjadrovať aj istú kriti-
ku na daný problém. No, aby som iba nekri-
tizovala, poviem aj niečo, čím sa Facebook 
stáva ozajstným prostriedkom ľudskej ko-
munikácie. Táto sociálna sieť totiž funguje 
po celom svete, a tak je to najlepší spôsob 
kontaktu či už s rodinou, alebo s priateľmi. 
Keďže Facebook bol, je a bude zadarmo, 
prečo to nevyužiť? :)
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„Prepojil viac ako pol miliardy ľudí 
a zmapoval spoločenské vzťahy 
medzi nimi, vytvoril nový systém 
výmeny informácií a zmenil spôsob 
našich životov.“

Týmito slovami charakterizovala hodnotiaca 
komisia amerického časopisu Time prínos 
sociálnej siete Facebook pri odovzdávaní 
ocenenia „Person of the Year“ jej tvorcovi 
Markovi Zuckerbergovi koncom roka 2010. 
Nezainteresovanému pozorovateľovi by sa 
po vypočutí týchto slov mohlo zdať, že Fa-
cebook je to najlepšie, čo nás kedy postret-
lo. A aká je realita? Pri triezvom pohľade 
zistíme, že modrý fenomén 21. storočia má 
dve tváre, niečo na štýl Dr. Jekylla a Mr. 
Hydea.  Jednou rukou  síce ponúka flexi-
bilný kontakt s celým svetom, druhou rukou 
však berie súkromie a vytvára paralelný 
svet, ktorý nemá nič spoločné s realitou.

Virtuálna populačná explózia
Príbeh o rozprávkovom úspechu sa začal 
písať v metropole východného pobrežia 
USA, v Bostone. Mestu prezývanému „Até-
ny Ameriky“ získava už dlhé roky globálny 
ohlas Univerzita Harvard, považovaná za 
najlepšiu na svete. Práve tu sa 4. februára 
2004 zrodilo zlaté dieťa internetu, doména 
Facebook. Sieť, ktorá vznikla s účelom 
spríjemniť študentom život na akademickej 
pôde, zaznamenala hneď od začiatku ra-

ketový vzostup. Už v priebehu 24 hodín 
sa prihlásilo 1200 užívateľov z radov har-
vardských študentov, ku ktorým sa pripájali 
stále ďalší a ďalší. Vďaka mimoriadnemu 
úspechu sa projekt postupne rozšíril medzi 
všetky americké univerzity. No najväčší 
boom ešte len mal prísť. Otvorenie Face-
booku celému svetu v septembri 2006 pri-
nieslo exponenciálny rast počtu užívateľov. 
Hlavným dôvodom tohto nebývalého 
úspechu bol fakt, že na trh prišlo niečo 
úplne nové. Projekt, ktorý ukázal ľudstvu 
nový rozmer využitia internetu. Do sveta 
virtuálneho pokra  internetových gigan-
tov vstúpil vo veľkom štýle nový hráč s 
ambíciou stať sa lídrom medzi sociálnymi 
sieťami. Dnes už vieme, že s touto úlohou si 
Facebook hravo poradil, prekonal i také esá, 
akými boli Twitter a Myspace. V súčasnosti 
zahŕňa modrá pavučina vyše 800 miliónov 
užívateľov a tvorí tak tretí najväčší národ na 
svete, po Číne a Indii. Podľa odhadov ex-
pertov pokorí  koncom leta 2012 magickú 
métu, 1 miliardu registrovaných užívateľov.
Facebook.com - rýchlokurz pre ma-
nipulátorov
Ako som už v úvode spomínal, vplyv Fa-
cebooku sa nedá zovšeobecniť ako „dobrý“ 
alebo „zlý“. Najvýraznejší počítačový jav 
21. storočia otvoril široké pole pôsobnosti 
pre všetkých, teda aj pre špekulantov a tým 
posunul hranice manipulácie do úplne novej 
dimenzie. Návod je úplne triviálny. Stačí si 
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vytvoriť na sociálnej sieti stránku s 
príťažlivým názvom, ktorý ľahko upúta 
pozornosť a šibnutím čarovného prútika 
máte o týždeň stotisícovú fanúšikovskú 
základňu. Vysokým počtom užívateľov 
začne byť stránka komerčne zaujímavá. 
Zázrakom zvaným špekulácia sa zjavia na 
stránkach reklamné odkazy, ktoré sú veľmi 
účinným marketingovým prostriedkom. 
Tieto „huby po daždi“ atakujú zdravý ro-
zum tisícok prihlásených a často sa im darí 
„otráviť“ dôverčivých ľudí vďaka svojmu 
lákavému vzhľadu. 
O stádovom efekte
Nedávny vstup sociálnej siete Facebook 
na newyorkskú burzu si v pomyselnej 

Kronike ľudstva zaslúži vlastnú kapi-
tolu s názvom „Podobenstvo o stádovom 
efekte“. Začiatkom roka 2012 oznámil 
najmladší miliardár sveta Mark Zucker-
berg úmysel speňažiť sieť, ktorá mu za 8 
rokov prerástla cez hlavu. S veľkou slávou 
boli 19. mája uvedené na burzu akcie Fa-
cebooku. Emisná cena jednej akcie činila 
38 dolárov, očakával sa zisk vo výške 104 
miliónov dolárov. Investičná banka v spo-
lupráci s ľuďmi z Facebooku šikovnými 
zákulisnými hrami spropagovala predaj 
akcií, ktoré označila za „obchod storočia“. 
Vidina istého zisku prilákala obrovské 
množstvo záujemcov. A aký bol výsledok? 
Okamžite po hromadnom výpredaji začala

Špeciál Špeciál
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cena akcií klesať, zostupný 
trend sa doteraz nezmenil. Dnes 
už všetci vedia, že sa jednalo 
o jednu z mnohých finančných 
bublín a o akcie, ktorých 
cena padla na 28 dolárov za 
kus, nejaví už nikto záujem...
Rafinovaná droga
V dnešnej dobe je veľmi zložité 
čeliť početným nebezpečenstvám, 
ktoré sa zo zásady obliekajú len 
do tých najkrajších šiat. Typic-
kým príkladom takejto kamufláže 
je „likeovacia“ mánia na Face-
booku. Na prvý pohľad nevinné 
prejavenie pozitívnej emócie 
môže skončiť stratou vlastných 
názorov prispôsobením sa vir-
tuálnemu názoru väčšiny. Kam 
nás to až naša vyspelosť doviedla, keď 
sme sa naučili prejavovať názory rutinným 
kliknutím? Z prejavu názoru sme urobili 
„klikaciu“ mániu a skutočné vzťahy sme 
nahradili kybernetickými. Výsledkom sú 
milióny zrobotizovaných ľudí neschopných 
priamej ľudskej komunikácie a ďalšie 

milióny „závislákov“, ktorí používajú 
počítačovú myšku namiesto mozgu. 
Špeciálne pre „pacientov“, ktorí pre nad-
pozemské opojenie zabúdajú jesť a spať, si 

kalifornskí vedci pripravili diagnózu „Fa-
cebook status syndróm“ definovaný ako 
chorobná túžba informovať svoju sociálnu 
sieť o každom kroku. Ktovie, možno nám 
budúcnosť prinesie samostatné oddele-
nie pre „fejsbukárov“ v psychiatrických 
liečebniach a odvykacích ústavoch...

Týmto článkom nechcem súdiť ani hodnotiť. 
Naopak, snažím sa  len podať pravdivý obraz 
o odvrátenej tvári sociálnej siete, ktorá má 
potenciál navždy zmeniť svet. 

Kategória Značka - 1. miesto 
Facebook   68 mil.
Kategória Spevák/Speváčka - 1. miesto 
Eminem   58 mil.
Kategória Hudobná skupina - 1. miesto 
Linkin Park   42 mil.
Kategória Herec/Herečka - 1. miesto 
Megan Fox   33 mil.

Kategória Športovec/Športovkyňa - 1. miesto 
Cristiano Ronaldo  45 mil. 
Kategória TV program - 1. miesto
Simpsonovci   51 mil.
Kategória Film - 1. miesto
Harry  Potter a Dary smrti 47 mil.
Kategória Organizácia - 1. miesto
FC Barcelona   32 mil.

Súboj o prvenstvo je v každej kategórii dramatický. Takže prestaňte už konečne čítať a 
bežte na Facebook podporiť svojho favorita!

Pre zaujímavosť ponúkam priebežné výsledky majstrovstiev sveta v lajkovaní:
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Jakub, 16 r.
1. 14
2. Podľa toho koľko mám času. Od 5 minút, 
niekedy aj pár hodín...
3. Okolo 100.
4. Nikdy.
5. Určite to nie je nič tajné. Všetky in-
formácie sú veľmi zneužiteľné. Preto tam ani 
nič, čo by sa dalo neskôr zneužiť, nedávam.
6. Som registrovaný, ale nepoužívam ich.

Marta, 18 r.
1. 15
2. Podľa okolností. Ako kedy, keď niečo 
vybavujem...Snažím sa byť krátko.
3. 98 či 96. Už som si vymazala tých, čo mi 
nie sú priateľmi.
4. Nie, pokiaľ mi oni nenapíšu. 
5. Určite nie. Práveže to viac odhaľuje.
6. Áno, skype, ICQ, gmail...

1. Od koľkých rokov si registrovaný/á na Facebooku?
2. Koľko času denne stráviš na FB?
3. Koľkých ľudí máš medzi „priateľmi“? 
4. Komunikuješ cez FB aj s ľuďmi, ktorých osobne nepoznáš?
5. Myslíš si, že FB ti poskytuje dostatočné súkromie?
6. Využívaš aj iné sociálne siete?

Špeciál Špeciál

Facebook a  naši študenti

Monika, 17 r.
1. Neviem
2. Okolo hodiny a pol
3. Približne sto, ale strieda sa to, väčšinou 
pribúdajú. 
4. Nie, nepokladám to za potrebné, na 
FB chodím len kvôli kamarátom, a keď 
potrebujem niečo do školy. 
5. Nezaoberám sa tým, súkromné veci a nič, 
čo by sa dalo neskôr zneužiť, tam nedávam.
6. Nie. Netrávim veľa času na internete.

Quo vadis Quo vadis56 57Barbora ‘Barbi’ Bariová, Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
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Esej získala Cenu rektora Bratislavskej 
medzinárodnej školy liberárnych štúdií 
(BISLA) v súťaži stredoškolských esejí ,,O 
čom sa nehovorí – a malo by sa”. Spomedzi 
270 esejí ju kladne ohodnotili významní 
porotcovia, medzi ktorými boli aj Ľubomír 
Feldek, Božidara Turzonovová a Samuel 
Abrahám.

Myslím, teda som. Som 19–ročný mysliaci 
človek hľadajúci rovnováhu medzi otáz-
kami a odpoveďami, ktoré spolu zvádzajú 
neobmedzenú vojnu a z nepochopiteľných 
príčin si za bojové pole vybrali moju hla-
vu. Každé ráno začínam so zápalom titan-
ský boj proti gravitačnému zákonu dospe-
losti a každý večer končím opäť sklamaný 
s nohami pevne na zemi. Zápasím s celou 
spoločnosťou, no hlavne sám so sebou. 
Neustále vyhrávam a prehrávam zároveň 
(pred svetom vyhrávam, no sám pred sebou 
prehrávam). A nie som sám. Je nás veľa 
takých, ktorí pochopili svet, no nepocho-
pili sami seba. Myslím, že väčšina. Preto 
cítim potrebu nahlas vykričať celému svetu 
pravdu, o ktorej všetci podvedome vieme, 
no potláčame ju. Pravdu, ktorá je 
tak neskutočne tragikomická, 
že sa ju bojíme 
vysloviť a postaviť 
sa jej čelom – naša 
s p o l o č n o s ť 
nežije, len 

prežíva. Snažíme sa  ovládnuť celý svet a 
pritom strácame kontrolu nad sebou. Uniká 
nám zmysel života a hľadáme ho v tme, v 
ktorej len tápame. Sme až zúfalo povrchní, 
a to nás ubíja. Vieme, že to nie je správne, 
no nevieme v sebe nájsť silu na zmenu. 
Meriame šťastie na váhach peňazí, moci a 
úspechu...
Poviete si: „Čo ten o tom vie? Nech láskavo 
hovorí za seba!  Ja taký/á nie som!“  Viete, 
prečo to hovorím? Mám na to celkom jed-
noduchý dôvod. Cítim, že som nenašiel 
pravé šťastie a chcem to zmeniť. Cítim, 
že som prázdny a viem, že mám na viac. 
My všetci máme na viac! Svet, ktorý sme 
si sami systematicky vybudovali, nás ešte 
systematickejšie deformuje a znecitlivuje. 
Pomaly, ale isto strácame to, čo je v nás 
najlepšie – našu ľudskosť. Samozrejme, nie 
všetci. Česť vzácnym výnimkám, ktoré „nie 
sú z tohto sveta“. Patrí im môj bezhraničný 
obdiv za to, že sa nepridali k tej materiali-
sticko – pokryteckej hre, ktorú hráme my 
ostatní. Raz by som chcel byť ako oni.
Táto reflexia je môj prvý krok za lepším 
zajtrajškom. Áno a nie. Áno, chcem byť 

lepší. Nie, nechcem už viac byť prota-
gonistom stratenej generácie, 

ktorý sa tvári, že je so sebou 
spokojný, i keď opak je 

pravdou. Nechcem 
pasívne čakať 

na zázrak, 

Vox populi, vox  dei
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ktorý aj tak nepríde. Pasivita je neľútostný 
vrah, ktorý vysáva z ľudí silu robiť pokroky. 
Veď sa pozrite, čo z nás mladých urobila! 
Sme znudená, životom otrávená, banda 
povaľačov, ktorým na ničom nezáleží. Ho-
vorím my, pretože ani ja nie som iný. A 
možno tak trochu som. Občas mám slabšiu 
chvíľku. (Alebo skôr silnejšiu? Jedno z 
toho – vyberte si.) V takýchto chvíľkach sa 
snažím pochopiť horko – sladkú symfóniu 
života, ktorá mi neustále berie ilúzie. Vždy 
znova ma nepríjemne prekvapí letargia, 
ktorá ovládla nás, čo by sme mali chcieť 
meniť svet. Kedysi to bolo pre mladých ty-
pické. Dnes? Kdeže! My si predsa „nepot-
rebujeme nič dokazovať“, to by bolo 
„pod našu úroveň“. Nie! Našou prio-
ritou je cieľavedomé zabí-
janie času, ktorému 
sa odborne hov-
orí „mukárenie“. Máme aj pre-
cízne vypracovaný harmonogram, 
nenecháme predsa nič na 
náhodu. Čas určený na zabi-
tie spravodlivo rozdelíme medzi 
počítač, telku, chladničku a posteľ. To je 
krása! My si budeme bezstarostne papkať 
vatu s príchuťou komercie a vy ostatní 
nám dajte pokoj! My si nepotrebujeme nič 
dokazovať, sme so sebou spokojní. Sme hrdí 
na to, čo sme dokázali. Tá obrovská krásne 
zaoblená usmievavá nula nám dáva právo 
kritizovať ostatných. Chcete sa na niečo 
opýtať? Prosím! Náš egocentrický model 
vesmíru je odpoveďou na všetky otázky. My 
nikomu neubližujeme, to celý svet ubližuje 
nám! A uráža nás, keď sa našimi banálnymi 
problémami nezaoberá prinajmenšom Valné 
zhromaždenie OSN. Čo dodať? Azda len 
toľko, že sa tešíme na výšku. Of course, 
vyberieme si takú, ktorá sa našej lenivosti 
prispôsobí a dá nám šancu „váľať si šunky“ 
ešte viac, ako sme si ich váľali doteraz. 

Napríklad taká Univerzita „Priživovania Sa“ 
vyzerá mimoriadne lákavo. What a wonder-
ful life! Všetko je krásne, všetci sú spokojní, 
systém funguje bezchybne. My dostaneme 
ďalších pár rokov na to, aby sme zavadzali 
na svete a odkladali stret s realitou, rodičia 
sú „celí happy“, že budú mať vzdelané po-
tomstvo. (Ach, tá naivita! Smiešna a smut-
ná zároveň...) A školy? Tie budú mať viac 
(pseudo)študentov. Ale to nie je podstatné. 
Viac študentov – viac peňazí a viac peňazí
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rovná sa (že vraj) plnohodnotnejší život. To 
je len stručný príklad toho, ako funguje naša 
blahobytná spoločnosť.
Milujeme matematiku a milujeme čísla. 
Všetko nimi dokážeme zdôvodniť. Najviac 
sa nám páčia vtedy, keď za nimi stojí symbol 
€. Hej, reč peňazí je svetový jazyk „number 
one“. Hovoria tou najjasnejšou rečou, ktorá 
otvára dvere do veľkého sveta, kde je všetko 
dovolené. Znamenáš toľko, koľko prachov 
máš. „To ostatné“ nás nezaujíma. A pritom 
v duchu vieme, alebo aspoň tušíme, že „to 
ostatné“ má vyššiu hodnotu. Tak prečo sami 
sebe klameme? Pozrime sa na seba, na svoj 
život. Má to všetko nejaký zmysel? Jedno 
krásne príslovie hovorí, že kto sa chce 
dostať ku prameňu, musí ísť proti prúdu. 
Tak sa spolu vydajme proti prúdu svojej 
prispôsobivosti a skúsme nájsť pravdu.

Aká je naša pravda? Robíme veci, ktoré 
znášame iba preto, aby sme sa dostali k tým 
stupídnym papierom, vďaka ktorým si ku-
pujeme veci, z ktorých 99% nepotrebujeme. 
A keď nám z toho prebytku kúsok odbudne, 
plačeme. Potláčajúc slzy rozprávame o 
hospodárskej kríze, mýtickej oblude horšej 
ako Minotaurus a utápame sa v sebaľútosti. 
O tom, že sme si ju sami domestikova-
li a vykŕmili do súčasných nevídaných 
rozmerov, už nerozprávame. A takto žijeme 
– nežijeme a budujeme armádu čakajúcich 
na spásu...
Načo je to povrchné prežívanie zo dňa na 
deň dobré? Veď je to o ničom! Ako Adidas 
bez troch pruhov! Sme apatickí, bezohľadní, 
sebeckí a závistliví. A najhoršie na tom 
všetkom je, že o tom vieme a nič s tým nero-
bíme. Tvrdíte, že snaha zmeniť svet je len 

alibistický 
postoj ľudí, 
ktorí nechcú 
meniť seba. O.K., 
možno na tom niečo bude. 
Ale ja si napriek všetkému mys-
lím, že alibista je skôr ten, komu súčasný 
stav vyhovuje. Mne teda rozhodne nie!
Buďme k sebe úprimní, kapitalizmus je 
kalorická bomba, ktorú sme nestrávili. Je 
to zdochlina obalená v pozlátku. Nesúhla-
síte? Tak si môžeme „pokecať“ napríklad 
o marketingových pajácoch, čo predáva-
jú ľudskú dôstojnosť. Lacno. 1€ za kus. 
Kúpte si! Možno budete mať lepší spánok. 
Alebo o zlodejoch a výpalníkoch, často 
označovaných eufemizmom podnikatelia, 
ktorí si vysvetlili slobodu podnikania tak, 
že majú v záujme vyšších princípov (pe-
niaze a zisk) „vybabrať“ s ľuďmi, ako sa len 
dá. Nestačí? Môžeme zájsť na exkurziu do 

temného 
p r a l e s a 

s l o v e n s k e j 
politiky. Nájdeme 

tam malé aj veľké gorily 
napchávajúce sa výživnými banánmi, 

ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu €. Je to 
možné? Zase som skončil pri tých preklia-
tych peniazoch. Len tak medzi nami, mys-
lím, že keď sa stretne politika s peniazmi, 
nemôže z toho vzniknúť nič dobré. A preto 
nezáleží ani tak na politickom zriadení, ako 
skôr na ľuďoch, ktorí požívajú moc. Keď to 
veľmi zovšeobecním, ľudí možno rozdeliť 
na manipulátorov a manipulovaných. Prví 
hovoria to, čo tí druhí chcú počuť. (Obvykle 
veci, ktoré sú od pravdy vzdialené 527 648 
svetelných rokov.) Výnimočných je málo, 
„oviec“ veľa. A tieto „ovce“ potrebujú 
niekoho, kto ich bude naoko ochraňovať 
a rozprávať im o tom, že vlci neexistujú.

Špeciál Špeciál
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A čo urobí potom? Zmení sa na vlka. Aj o 
tom je život. Vox populi, vox Dei.
Možno si poviete: „O čom to ten zúfalec 
točí? Ten si určite niečo šľahol!“ Nebojte sa, 
nie som pod vplyvom psychotropných látok. 
A nechápte ma zle. Nejde mi ani o vlkov, ani 
o ovce. To sú len symboly. Chcem poukázať 
na to, že nech už rozoberám akýkoľvek 
problém a nech ho akokoľvek otočím, vždy 
dôjdem k rovnakému výsledku – klameme 
sami sebe a dobrovoľne sa tak vzdávame 
slobody. Myslím, že je najvyšší čas zmeniť 
to! Viem, že to znie až smiešne utopicky. 
Len sa schuti zasmejte! Smejte sa človeku, 
ktorý svoj donquijotteský boj nevzdáva. Nie 
som Chuck Norris ani Harry Potter. Som 
len obyčajný chalan, ktorý nechce zostať 
obyčajným a verí, že má na viac, ako len 
„byť ticho a prispôsobiť sa“. Možno sa 
niekedy správam ako pokrytec a materialis-

ta, to je pravda. Aj to, že robím na svoj vek 
až príliš veľké chyby. Ale to neznamená, že 
ma nemrzia. A už vôbec to neznamená, že 
ich budem opakovať. Práve naopak. Chcem 
bojovať a hovoriť o tom, o čom iní nehovo-
ria, pretože to buď „nie je vhodné“, alebo je 
to nepríjemné.
Je mi jasné, že smrti ani daniam sa nevy-
hneme. Ďakujem Benjaminovi Franklinovi 
za tento vzácny poznatok a chcel by som 
k nemu pripojiť ešte jeden, vlastný. Nevy-
hneme sa ani pravde. Ak pred ňou budeme 
utekať, stratíme to najcennejšie – seba. 
Vráťme preto svetu pravdu a možno pri-
tom nájdeme to, čo tak márne hľadáme – 
šťastie. Byť slabý je ľahké. Skúsme nebyť 
slabí a nevyberať si vždy tú najľahšiu cestu. 
A ešte niečo. Nežiadam vás, aby ste so 
mnou súhlasili. Ale prosím vás, aby ste nad 
mojimi slovami aspoň pouvažovali...

Quo vadis Quo vadis62 63Jakub ‘REALista’ Mati
foto internet
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štvrtok 5.4.2012 tzv. zelený
Vonku prší. Nebo plače. Človek práve zrád-
za Syna človeka. Pre túto hodinu by 
bolo lepšie keby svet nebol jestvoval, 
keby nebol stvorený.  Kristus má strach. 
Môj Boh sa bojí. Priatelia spia. Za to ja 
ako Judáš bdiem, hriech mi nedá spať. 
Zatiaľ čo On tam opustený kľačí v Get-
semane a  prosí svojho Otca. „Ale nie 
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“  
Otec mu odpovedá: „Milujem ich...“  

piatok 6.4.2012 tzv. veľký
Je polooblačno. Súdime Ho... súdime 
Boha. A On povedal: „Ja ťa neodsud-
zujem, choď a už viac nehreš.“  To 
je ešte iba začiatok. Začiatok. Nikdy 
nám nebude dosť. A On prijíma na 
svoje plecia dielo rúk, ktoré stvoril. V 
ruke bič zvieram a udieram. A 
on odpúšťa. Plééésk! Trikrát a 
dosť? Matka, Veronika, Šimon 
a ženy... Ženy plačú nad 
hriešnikom. Ešte nestačilo. 
Klince... Prečo sme dovolili, 
aby si nás opustil? Naozaj Ti stačí, 
že nevieme, čo robíme? Judáš, Pilát 
i Kajfáš...Všetci zošaleli. Vari ja nie? 
Opäť sme raz chceli „žrať“ zo stromu 
poznania. Byť ako Boh. Nestačilo 
nám. Nestačilo, že Boh bol jeden z 
nás.

sobota 7.4.2012 tzv. biela
Všade je ticho. Ticho prázdnej duše. Niet 

života v telách. Niet nádeje v 
živote.
Veľkonočná nedeľa 8.4.2012
Myslím, že už rozumiem. 
Nikdy, nikdy to prach, človek 
hriešny, nebude vedieť doceniť.  
Ďakujem, že si myslel aj na to. 
Ďakujem, že si sa zjavil najprv 

prostitútke a až tak svojim 
učeníkom...

Malodenné sviatky
alebo Zveľkonočnievalo sa trochu inak

Quo vadis Quo vadis62 63Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
kresba Tatiana ‘Tanču’ Lörincová
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Tvorivý duch Tvorivý duch

Quo vadis Quo vadis64 65

21. storočie.
Vraždy. Nehody.
Politici. Podvody.
Aktivisti. Protesty.
Rasisti a...
Slzy matky zeme.

Čas beží.
A my za ním...
Bež, koruna tvorstva, bež!
Len sa neobzri.
Mohla by si skamenieť.

Tma je svetlom v tuneli.
Prometheus odišiel na Olymp.
Slepý Adam pripíja diablovi na zdravie.
A prestiera stôl hriechu.
Choď preč, svedomie!
Odíď! Nie si vítané!
Nepotrebujeme zrkadlo.
Jablko chutí lepšie ako pravda.
Po nás potopa.

Stoj, človek!
Rozhliadni sa okolo seba.
Waterloo pije kávu zabudnutia.
Prefajčené pľúca Zeme.
Zasnežili Koloseum.
Božie mlyny zaspali.
Sodoma však nespí.
Pekelný orchester škrtí Atény.
Tribúny jasajú.
Mesiac plánuje. 
Blitzkrieg proti Vatikánu.
Skinheadi obesili Valentína.
Na strome poznania.
Nech žijú United States of Money!
Hore nohami
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Čierne zlato je krvácajúca Socha slobody.
Žlto – modrý domov dôchodcov zdraví Kalašnikova.
Kosiaceho čiernu trávu.
Multitaskingová gilotína kraľuje.
A počíta hlavy.

Z neba prší zlo.
A zo zeme rastú atómové hríby.
Pokušiteľ napína bicepsy.
Rozdeľuje a panuje.
Prišiel.
Videl.
Víťazí.
Zvíťazí?

Z. E. M.
Čo sa s tebou stalo?
Dostala si krvácanie do mozgu?
Už nie si Miss Universe.
Si sirota stratená v matrixe reality.
Neplač v plynovej komore.
Prídu iní.           
Tí za nás vypijú kalich trpkosti.
Tak už to chodí.
Synovia naprávajú chyby otcov.

Pravda lieči.
Ticho zabíja.
Poznaj sám seba.
A odpusť nám naše viny.
My nie sme zlí.
Len nie sme dosť dobrí.

Tvorivý duch Tvorivý duch

Quo vadis Quo vadis64 65Jakub ‘REALista’ Mati
foto internet

Buď silný.
Obdivuj vodopád a hviezdy.
Never chobotnici na pod-
pätkoch.
A nehraj sa s diablom.
Je to ruská ruleta.
Nezmeníš ho.
On zmení teba.   

Nesúď minulosť.
Aby si nestratil budúcnosť.
Si kotva nad cintorínom.
Vyber si cestu. 
Postav Zem späť na nohy.
A neutop sa.   
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Gardošiny
Bavime še

p. uč. Demková: „Čo si predstavíte pod 
spolkami miernosti, střízlivosti?“
Miky: „Ta šak také dajaké... relaxačné cen-
trum...“

Hodina dejepisu.
Dávid: „Ticho, pokračujeme. Pani učiteľka 
chytila nitku.“

Dávid robí hluk na hodine a Maťo S. na 
to reaguje: „Šak tu ľudia spia!“  

p. kaplán Gurský: „Písali ste v 1. ročníku 
niečo také?“
my: „Nie.“
p. kaplán: „A šak ten, čo je v 1. ročníku, 
Noel, tvrdil že hej.“
Miky: „Šak preto tam je...“

Zuzka filozofuje a Dávid na to reaguje: 
„Svet ešte nie je pripravený na Zuzkinu 
logiku.“

p. uč. Demková: „Dávid sadni si na zadok!“
Dávid: „Na zadok? Veď... na stoličku, ne?“

Michal tvrdí, že Emo vyzerá ako 
Popolvár.
Luky: „ Mu nenadávaj, jeho ľudia vymysleli 
kebab.“ (arabi)
Barbi: „Emo je žid ?!?“ 

p. uč. Demková na tému družičky: „Mys-
lím si, že máme v rodine dosť malých 
dievčat, ktoré budú vyzerať v tejto pozícii 
lepšie ako vy (naši chlapci).“
Maťo S.: „Dievčatá? Koľko ročné?“

p. uč. Koščo: „Tíško buďte, lebo nás niekto 
pozoruje...“

Miky sa vypýta na WC a p. uč. Čižmárová: 
„Nature is calling...“

Miky: „Som zistil, že mňa aj celkom baví 
dejepis, ale iba starovek... dinosaury a 
tak...“
Barbi odpovedá na GEO.

p. uč. Koščo: „Kde je najväčšie sústredenie 
jazier v Európe?“
Barbi: „Vo Fínsku.“
p. uč. Koščo: „A koľko ich je?“
Barbi: „Neviem.“
p. uč. Koščo: „65 000. Menujte...“

Hodina náboženstva.
p. kaplán Gurský: „Mikuláš, čo je láska?“
Miky: „Ja neviem. Nemám skúsenosť s 
láskou. Mňa nikto nemá rád, ja nikoho ne-
mám rád...“

Quo vadis66 redaktorky z 2.A
foto archív 2.A
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