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Buďte celé
leto IN!

Boj o život na
umelom trávniku
Lucia Klocová : „Šport nie
je koníček ani zamestnanie, je
to životný štýl!“

Téma: 1.máj

"Máj, máj, máj zelený, pod
oblôčkom sadený."

V znamení Dávidovej hviezdy

Lýdia
Eckhardt

Naša redakcia

EDITORÁL

„Matematika nie je pre každého prirodzenou voľbou.“ Aj takúto odpoveď sme dostali pri zisťovaní rozličných

názorov na zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky. Momentálne je to jedna z hlavných tém, ktoré trápia žiakov,
lebo tí menej “numericky schopní“ môžu mať možno zbytočný problém. Ja osobne si myslím, že je zbytočné sa snažiť
presadiť niečo, s čím väčšina študentov, a dovolím si povedať, aj učiteľov, nesúhlasí. Bohužiaľ, môžeme len pasívne sledovať
ako tento viac-menej nekoncepčný návrh nakoniec dopadne. Všetky názory si môžete prečítať na strane 9.
Keď som sa dozvedela, čo sa to v našom malom meste Bardejov prevalilo, bola som z toh mierne šokovaná. A po
íodpovediach, ktoré sme dostali na otázku, prečo to vlastne tá chlapci urobili, som bola šokovaná ešte viac. Viac o kauze gay
porno v Bardejove si prečítate na strane 13.
Naša olympijska reprezentantka v behu na 800m Luciou Klocová musí na dosiahnutie úspechov tvrdo pracovať. O jej
detstve, plánoch do budúcnosti a jej súkromnom živote si prečítajte na str 34.
Pre tých, ktorí a zaujímajú o históriu, máme v tomto čísle Židovský špeciál, v ktorom je opísaná história židovského
obyvateľstva na Slovensku a ich postupný úpadok v spoločnosti, ktorý vyústil až do nezmyselného vyvražďovania počas druhej
svetovej vojny. „Povinnosťou živých je pamätať na zosnulých,“ týmito slovami sa začalo spomienkové stretnutie na
pripomenutie 70. výročia deportácie Židov z Bardejova, o ktorom si viac prečítate na strane 2.
Nezabudli sme ani naaktuálne športové informácie. Tento mesiac sa odohralo množstvo dôležitých zápasov, či už vo
futbale alebo hokeji. Majstrovstvá sveta nás príjemne prekvapili, až šokovali keď si naši hokejisti doviezli späť striebro. To pred
samotnými majstrovstvami nečakali ani tí najväčší optimisti. (str 30)
Na záver rada pre ženy. Zájdite cez víkend do obchodov a vyberte si nejaký nový letný hit. Určite vás to poteší 
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• SPRAVODAJSTVO

Pochod solidarity
„Keď Židia kráčali do plynových komôr, prosili tých, čo nechali za sebou:
‘Nezabudnite na nás, ak prežijete’. Prišli sme ako komunita, aby sme odpovedali na
ich prosbu“
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FOTO: N.Matysová

chwitz-Birkenau,
odkiaľ mám
doživotnú spomienku na ľavej
ruke.”
Po odrieknutí
modlitby kadiš
za zosnulých sa
zhruba štyristočlenný Pochod
solidarity presunul do židovského suburbia synagógy Bikur
Cholim na Mlynskej ulici.
Jeho návšteva
bola spojená s
odhalením základného kameňa
Pamätníka obeVyše 120 príbuzných pozostalých sa zišlo na Radničnom námestí v Bardejove
tiam holokaustu.
„Pôjde o architektonický
dal tento bardejovský rodák, ktorý
útvar, ktorý bude naznačovať budovy
Pietne stretnutie sa začalo na
ako dieťa prežil koncentračný tábor.
bývalých židovských domov, ktoré
obnovenom židovskom cintoríne
Následne sa zúčastnení premiesstáli v tej blízkosti. Výstavbu finansymbolickým zažatím sviečok na
tnili na vlakovú stanicu v Bardejove
cujú priamo potomkovia bardejovhroboch rodín obetí holokaustu.
a tu sa začala spomienka na deportoskej židovskej komunity. Je to taký
„Povinnosťou živých je pamätať
vaných, symbolicky na mieste ich
malý dar mestu,“ neskrýval radosť P.
na zosnulých. To je aj jedným z
odchodu do táborov smrti.
Hudák. Pomník bude stáť v parkovahlavných princípov judaizmu,“ duV roku 1942 odišli zo železničnej
cej časti synagógy a mal by byť hochovný otec stretnutia a zakladateľ
stanice dva rodinné transporty s vyše
tový do konca tohto roka.
výboru pre zachovanie židovského
3000 Židmi.
Stretnutie sa skončilo na Radničdedičstva Emil Fish týmito slovami
nom námestí ocenením siedmich
prihovoril prítomným pozostalým a
Pamätník obetiam
Bardejovčanov, ktorí zachránili svovšetkým, ktorí sa tohto nevšedného
Májové transporty boli najpočetjich spoluobyvateľov od nezmyslestretnutia zúčastnili.
nejšie, vyhla sa im pani Gloria Unganého vraždenia. Ich mená budú
„Keď Židia kráčali do plynových
rová z Kalifornie. Neskôr to šťastie
zvečnené na múre Pamätníka obetí
komôr, prosili tých, čo nechali za
nemala a bola deportovaná do Poľholokaustu.
sebou: ‘Nezabudnite na nás, ak prežiska. “Bola som veľmi malé dievča,
jete’. Prišli sme ako komunita, aby
Česť ich pamiatke. «
mala som len štrnásť rokov, keď
sme odpovedali na ich prosbu,“ doskončila vojna. Bola som v Aus-

BARDEJOV - V
Bardejove sa dňa
15.-16. mája uskutočnilo dvojdňové
medzinárodné spomienkové stretnutie
pripomínajúce 70.
výročie deportácie
židovských obyvateľov z Bardejova.
Občianske združenie
Vita in suburbium
na čele s P. Hudákom pripravilo pre
vyše stovku príbuzných pozostalých
holokaustu bohatý
program, v ktorom
vystúpili aj študenti
Gymnázia L. Stöckela.

SPRAVODAJSTVO •
Agresívny mladík opäť útočil
BARDEJOV - v stredu 16. mája, iba sedemnásťročný mladík
dobodal na chodbe pred svojím bytom dvoch susedov. Neútočil prvýkrát, pred polrokom podobne bodol do chrbta svojho
spolužiaka, za čo bol aj vylúčený zo školy, no policajný vyšetrovateľ nenavrhol jeho vzatie do väzby. Stredajší útok sa odohral na schodišti, po predchádzajúcej hádke Ľubomír V. vrazil
nôž sedemkrát do oblasti hrudníka, brucha a stehna 26ročnému Stanislavovi. Jeho kamarát, 21-ročný Lukáš, sa ho
snažil zachrániť pri čom dostal ranu do ramena. Polícia prišla
na miesto činu po telefonáte 21-ročného Jozefa, ktorý stihol
pred agresívnym Ľubomírom ujsť.
„Vyšetrovateľ vzniesol proti 17-ročnému mladíkovi obvinenie za pokus zločinu ublíženia na zdraví. Keďže kládol odpor,
polícia voči nemu použila donucovacie prostriedky,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Karnišová.

Týždeň s UNICEF
BARDEJOV - V dňoch 14.-18.5. 2012 sa v spolupráci so svetovou organizáciou UNICEF zapojilo do vyzbierania finančných príspevkov pre ľudí v Zimbabwe na čistú pitnú vodu
viacero bardejovských základných a stredných škôl. Symbolickou odmenou po darovaní dobrovoľnej sumy pre tých, ktorí
nemali to šťastie narodiť sa vo vyspelej krajine bol už tradične
modrý gombík. Ďakujeme všetkým za príspevky.

Grécko by sa malo lepšie bez eura
CHICAGO - V rámci verejného vystúpenia českého prezidenta
Václava Klausa v Chicagu dňa 22.5. 2012 vyjadril myšlienku,
že by sa Grécko malo lepšie, ak by vystúpilo z menovej únie.
Tento krok by mal veľké následky na celú EÚ, no je otázne, či
by boli pozitívne. Chicagská rada pre globálne záležitosti však
tento postup rázne odmietla, lebo to nezapadá do pravidiel
eurozóny. Klaus taktiež tvrdí, že pre dlhovú krízu v eurozóne
nie je k dispozícii žiadne "bezprostredné riešenie", pričom ide
len o "vrchol oveľa väčšieho, oveľa hlbšieho a oveľa širšieho
ľadovca".

Google auto v Bardejove

FOTO: sme.sk, glsbj.sk, arenabaredejov.sk

BARDEJOV - Klub slovenských turistov Bardejov a Komunitná
nadácia Bardejov zorganizovali otvorenie cyklistickej sezóny,
ktorá bola obnovená pred štyrmi rokmi. Zahájenie tohtoročnej
sezóny sa nieslo v duchu retro. Nadšenci cyklistiky vytiahli z
pivníc, pôjdov a garáží rôzne historické skvosty. Pre všetkých
týchto milovníkov je pripravená bohatá cyklistická sezóna. „V
tomto roku máme v pláne nové trasy. Snažíme sa ich každý rok
obmieňať. V pláne je aj nočná akcia a prvýkrát v tomto roku
chceme zorganizovať aj malú cykloškolu jazdy v teréne,“ priblížil organizátor podujatia Jozef Ropjak.

Medzinárodný deň hasičov
BARDEJOV - Bardejovský dobrovoľní a profesionálni hasiči si v piatok 4. mája uctili sviatok
svojho patróna sv. Floriána. Samotným oslavám Dňa hasičov, ktorých sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy a delegácia z poľskej Krynice, predchádzala svätá omša v Bazilike
sv. Egídia, ktorou Mons. Pavol Martoň vyprosoval poďakovanie a požehnanie pre všetkých hasičov. Po bohoslužbe sa poklonili všetci zúčastnení pamiatke sv. Floriána na Radničnom námestí.

Text: S. Rapčanová, D. Mačej

Otvorenie cyklistickej sezóny

BARDEJOV - Internetový gigant vyslal 11. apríla do 19 slovenských miest špeciálne upravené automobily, ktoré začali so
zbieraním fotodokumentácie pre projekt Street View. Cieľom
Googlu je zachytiť historicky a kultúrne bohaté
mestá v panoramatických
fotografiách, a tak ukázať
vyše 30 krajinám sveta,
čo srdce Európy, ako je
Slovensko často označované, ponúka turistom.
Zabezpečená je aj ochrana súkromia vďaka špeciálnej technológii, ktorá rozmazáva tváre a evidenčné čísla áut.
"Street View je inovatívny a silný marketingový nástroj pre
rozvoj cestovného ruchu a propagáciu Slovenska po celom
svete,“ vyjadril sa k projektu generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch Peter Belinský.
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• SPRAVODAJSTVO
Varovanie Európskej komisie
BRUSSEL - Prognóza Európskej komisie na tento rok nie je
povzbudivá. Európska komisia vysiela varovanie trinástim zo
sedemnástich štátov eurozóny. Hospodárstvo eurozóny bude
tohto roku v recesii. V európskej únii bude stagnovať.
Európskych politikov znepokojuje štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny, Španielsko. Táto by mala ako jediná z 27
štátov zostať v recesii aj na budúci rok. Nezamestnanosť láme
rekordy a v roku 2013 bude bez práce každý štvrtý Španiel.
Dokonca i v Grécku je situácia lepšia! Najväčším problémom
je dlh, ktorý je optický menší ako má Nemecko, ale jeho rast
naberá na obrátkach.
Európska únia jasne určila štátom prekračujúcim pri deficitoch povolenú hranicu troch percent. Termíny a ciele, kedy
a koľko majú schodok stlačiť. Keď to nedodržia, hrozia im
sankcie, iba reformy môžu situáciu ako-tak otočiť. Lenže
dodržať hranicu Madridu tohto roku pod 5,3 percenta
a v nasledujúcom 3 percentá bude ťažké.

Ťažké to budú mať aj ďalšie štáty. Prognóza hovorí o 13
zo 17 štátov eurozóny, ktoré kritéria Bruselu nesplnia. Týka sa
to aj ďalšej veľkej ekonomiky, a tou je Francúzsko. Brusel to
bude náročné, ako sa k štátom, ktoré odporúčania nebudú
plniť, zachová. Európska komisia musí pripraviť konkrétnejšie
úlohy pre dané štáty . Čo budú musieť urobiť naviac, aby sa
vyhli sankciám?
Hádzať všetkých do jedného vreca by nebolo správne.
Prognóza jasne ukazuje, kde sa dané štáty nachádzajú. Aj
v eurozóne budú štáty rásť. Slovensko o 1,8 percenta, čo je
najrýchlejšie tempo v tomto bloku. V desiatke krajín EÚ
mimo eura prepad do červených čísel čaká iba jednu. Tempo
rastu, čo ekonomiky štátov eurozóny stabilizujú, sa javí dosť
pomalé, nakoľko veľkú úlohu tu zohrá ich samotná previazanosť a aj úspešnosť zvyšku únie. Dúfajme, že oživenie je už
na dohľad a požadované opatrenia budú postačujúce pre zachovanie fungovania eurozóny, ale aj celej európskej únie.
Text: N.Matysová

• FEJTÓN

MALÁ VEĽKÁ KRAJINA (strieborná)
Ospravedlňovanie, vyhováranie, možno až nechuť reprezentovať. To bola hlavná téma pred MS v hokeji v minulom roku. Trochu hanba skončiť desiaty na MS doma v Bratislave. Takmer identický scenár začal strašiť naše vedenie aj tohto roku pred MS
vo Fínsku a Švédsku.
Lenže zrazu to tu bolo všetko inak. Nový tréner – už nemusí byť Kanaďan spoza mláky, stačí aj Čech spoza rieky Moravy.
Prichádza pokojná duša, ale aj veľká charizma. Prichádza človek, ktorý pomery na Slovensku pozná a netreba mu tlmočníka.
Zmobilizoval skúsenosť a otvoril dvere mladíkom. Vedel, čo robí, ale ani sám netušil, čo to môže spôsobiť.
Prvé vážne zemetrasenie zažili Kanaďania keď ich v štvrťfinále poslal domov Michal Handzuš. A druhé Česi , keď ich
v semifinále poslali domov Šatan s Hudáčkom.
Tréner Vujtek to musel ako Čech prežívať zvláštne. Trpaslíka čaká vo finále obor. Obor víťazí , ale trpaslík prehráva so cťou.
Hanbu sme si neurobili , ale skúsenosť, pod ktorou sa skrýva Chára, Šatan a Handzuš perfektne doplnila družina mladíkov: Hudaček, Tatár, Mikuš, Bližňák.
Malá krajina zase dokázala akou je veľkou. Pre Slovensko sú strieborné medaily zlaté.

Natália Matysová
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Rekonštrukcia
Dlhého radu
Mesto Bardejov môže vďaka peniazom z
európskych zdrojov rekonštruovať časť
centrálnej mestskej zóny.
Primátor mesta, Boris Hanuščák, uviedol,
že celkový rozpočet na projekt
Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhý rad
prestavuje 1,66 milióna eur, pričom
spoluúčasť mesta je 83.000 eur. Tento
projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou vo výške 85% z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Realizácia projektu
sa začala v roku 2010, pričom jeho
výstavba prebieha od mája 2011
a ukončenie sa odhaduje na jún 2012.
Snahou rekonštrukcie je v prvom rade
zmeniť charakter chodníka z čisto pešej
komunikácie na priestor s možnosťou
vytvorenia atraktívnej zóny pre pohyb
chodcov i relax. Chodník by mal byť
podstatne širší, plot okolo neho sa
odstráni čím dôjde k prepojeniu zelene s
plochou chodníka. Asfaltový povrch sa
nahradí dlažbou z prírodného kameňa.
Ďalej má byť súčasťou úprava priestoru
okolo MHD zástavky, popri chodníku
rozmiestnené lavičky, stojany na bicykle,
fontány na pitie, predajné stánky a
odpadkové koše. Existujúce parkovisko
pri Obvodnom úrade bude prestavané
na parkovisko so šikmým státím s
vjazdom a výjazdom. Momentálne je
práca na tomto úseku v plnom prúde, no
prevažná časť zelene zatiaľ chýba.
V závere projektu by sme sa však mali
dočkať aj tej.
Zóna „Bardejov, areál bývalých kasárni“

prístupných bytových domoch.
Samozrejme, v tomto projekte nebudú
chýbať miesta pre zeleň, ktorá ma byť
rozvinutá v druhej etape. Riešené
územie bude funkčne delené na
nákupnú, polyfunkčnú /obchodno administratívno - kultúrnu/ a obytno relaxačnú zónu, ktoré sú vzájomne
komunikačne prepojené hlavnou
kompozičnou osou prechádzajúcou
územím. V súčasnej dobe, z množstva
plánovaného vybavenia tejto zóny, zatiaľ
prebieha len výstavba Hypermarketu
TESCO 4K. Tá sa začala v druhom mesiaci
roku 2012, trvať by mala do júla tohto
roku. TESCO bude tvoriť nákupnú zónu.
Na západe sú situované objekty
bytových domov tvoriace obytno relaxačnú zónu. Polyfunkčnú zónu v
strednej časti územia tvorí objekt
Obchodnej galérie a Administratívnej
budovy. V Obchodnej galérii sú
umiestnené prenajímateľné komerčné
priestory, verejné služby, stravovacie
zariadenia (reštaurácia, bar, kaviarne),
polyfunkčná sála určená pre kongresy,
kultúrne a spoločenské podujatia a pod..
Časť objektu je vyhradená športovej
funkcii - budú tu riešené priestory typu
bowling, fitness, aerobic a pod.. Medzi

tieto jednotlivé zóny budú taktiež v
závere umiestnené prvky zelene.
V Bardejove v súčasnosti prebieha aj
realizácia projektu Polyfunkčné centrum
Xawax Bardejov, ktoré bude zároveň aj
centrom novej Hlavnej pošty.
V minulom roku bola dokončená
výstavba Fontány v Promenádovom
parku. Ukončením tejto veľkolepej
stavby vzniklo na okraji Mestskej
pamiatkovej rezervácie miesto pre
dokonalý relax občanov mesta. Fontána
bola slávnostne otvorená 25.8.2011, 1.
jarmočný deň, za prítomnosti prezidenta
SR a primátora mesta Bardejov. Výsledok
tohto naozaj vydareného projektu
môžeme vychutnávať každý deň od 4. 4.
2012, kedy bola tohto roku fontána
prvýkrát spustená.

Text: I.Talárová, R. Vasilková

Staré kasárne sú minulosťou. Na ich
mieste majú vyrásť nové bytovky,
obchodné centrum, škola, kino či
zdravotnícke zariadenie.
Hlavným cieľom je vytvorenie
polyfunkčnej zóny prestavbou územia
areálu bývalých kasární v centre mesta
Bardejov, ponúkajúcu obyvateľom mesta
kvalitné služby a bývanie v
architektonicky hodnotných zariadeniach
občianskeho vybavenia a cenovo
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• Téma – 1.máj

1.máj
Alegorický pochod žiakov pod tribúnov

1.máj je 121. dňom v gregoriánskom kalendári a Sviatkom
práce. Tento deň každoročne mávame voľno, či už v práci
alebo v škole, no mnohí z nás ani nevedia, ako tento sviatok
vznikol a prečo sa oslavuje.
FOTO: foxy.sk, pravda.sk, zsstrba.sk, delnickelisty.cz, ArenaBardejov.sk

Takto oslavovala Hlinkova
garda 1. máj v roku 1942 na
dnešnom Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave
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Aktivity žiakov

Téma •

Prvomájové oslavy rokov minulých na Dlhom rade v Bardejove.

Socialistickí aktivisti oslavujú sviatok práce v Brne

1. máj za “sociku“
Medzinárodný Sviatok práce oslavujeme od
roku 1890. Dôvodom jeho vzniku boli masové
demonštrácie robotníkov v celej USA, od New
Yorku po San Francisco. Centrom protestov sa
stalo Chicago, kde 1. mája 1886 vyšlo do ulíc
40 000 robotníkov, ktorí nemali nárok na deň
voľna a pracovali 7 dní v týždni! Ich cieľom bolo
znížiť pracovný čas z 12 na 8 hodín denne. Protesty pokračovali ešte 2 dni, keď polícia využila
stretnutie štrajkujúcich so “štrajkokazmi” a pred
továrňou MacCormicka začala paľbu do protestujúcich. Na mieste bolo zabitých 6 osôb a 50 ťažko
zranených. Po týchto tragických udalostiach začali
úrady účastníkov robotníckych hnutí masovo
zatýkať.
Rok po vzniku Československa vyhlásil prezident
T. G. Masaryk 1. máj ako štátny Sviatok práce.
Oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a neskôr, v predvojnových rokoch 1933 - 1938 v
boji proti nastupujúcemu fašizmu a vojne.
Tento deň je dôležitý aj pre Slovensko, pretože od
1.mája 2004 je členom Európskej únie spolu
s deviatimi ďalšími krajinami.
Kresťania v tento deň slávia sviatok sv. Jozefa –
patróna pracujúcich. Sv. Jozef sa ako jediný tesár
podieľal na rekonštrukcii mesta Sefforis, Herodesovho sídla. Tiež bol pestúnom Pána Ježiša
a manželom Panny Márie.
V súčasnosti je len na nás ako sa rozhodneme
prežiť 1.máj – Sviatok práce. Mesto Bardejov tento
rok ponúklo ako jednu z alternatív XVII. jazdecké
preteky v parkúrovom skákaní. No nesmieme
zabudnúť, že máj je mesiacom lásky ku čomu sa
viaže zvyk pobozkať svoju milú v prvý májový
deň pod rozkvitnutou čerešňou .

Určite si tí skôr narodení pamätajú typické prvomájové oslavy, keď týmto štátnym sviatkom žilo celé
mesto. V 80.rokoch, keď účasť v sprievode bola
povinná, od skorého rána hrala v uprataných uliciach
dychovka, v oknách viseli výzdoby, mestské závody
boli ovešané transparentmi, ktorými ukazovali, nakoľko spĺňajú výrobné plány.

„Proletári všetkých krajín,
spojte sa!“
„Zhromaždili sme sa pred internátom, kde sme do
rúk dostali mávadlá a vlajky. Potom sa šlo na námestie.“ spomína si pani I. Mačejová.
Po zhromaždení všetkých ľudí na námestí odznela
československá a sovietska hymna, oslavy následne
otvorili hlavní predstavitelia mesta, okresu a kraja.
Hneď na to prešiel sprievod žiakov, pracovníkov
závodov a členov súborov popred tribúnu.
„Mali sme oblečenú modrú košeľu a okolo krku
zavesené červené šatky. Vyzerali sme ako šašovia,“ s
úsmevom dodáva pani I. Mačejová, „po príhovore
sme šli v sprievode popred tribúny, a mávadlami sme
mávali papalášom na tribúnach. Samozrejme, do toho
nesmelo chýbať skandovanie hesiel: Nech žije prvý
máj! Hurá! Hurá! Hurá!, Proletári všetkých krajín
spojte sa!“

Zábava do rána
Nakoniec šli alegorické vozy, boli to vyzdobené
nákladné autá a traktory.
„Po sprievode sa zástup rozpustil. Niektorí odišli
domov osláviť sviatok prácou, sadiť zemiaky, iní
pokračovali na Mestský futbalový štadión, kde sa
veľa jedlo, pilo a zabávalo,“ uzatvára pán M. Mačej.
Táto veselica niekedy trvala až do rána. »»
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• Téma – 1.máj

"Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený."
K prvému máju sa viaže mnoho tradícií, tou typickou a najznámejšou
v našich obciach a mestách je stavanie májov.
Prečo práve tento zvyk pretrval až dodnes? Na túto otázku nám odpovedá
etnologička Katarína Nadaská: „ Ľudia mali vždy schopnosť a túžbu
združovať sa, byť spolu, komunikovať a práve tento zvyk, stávanie mája
v súčasnosti podobne zbližuje ľudí. To, čo kedysi nie tak dávno bolo nahradené povinnými sprievodmi, niektorí ľudia mali veľmi radi, lebo ich to
združovalo, spájalo, hlavne tie veselice, ktoré sú dnes nahradené do určitej miery práve tým stavaním prvých májov a zvyčajne je to tiež ukončené
nejakou tou veselicou, kde sa ľudia stretnú, porozprávajú, zaspievajú si,
čiže trávia spoločne čas.“

Ochrana pred zlými duchmi

Text: S. Rapčanová, D. Mačej

Staroveké národy považovali máje za symbol ochrany pred chorobami
a zlými duchmi. V 15. storočí mohlo postavenie mája pred dom dievky,
ktorá je súca na vydaj, znamenať aj právoplatné manželstvo. V Čechách
v roku 1422 takto rozhodol cirkevný súd, keď určil právoplatnosť zväzku
na základe sľubu lásky, vernosti a postavenia mája.
Máj sa stal symbolom vážneho záujmu o dievča. Na Slovensku tradícia
stavania mladých smrekových, jedľových alebo brezových stromčekov
predvečer 1. mája pod obloky vyvolených dievčat bola veľmi rozšírená.
Po stromy sa zvyčajne chodievalo v noci, aby šuhajov nikto neprichytil.
Pätnásť až dvadsať metrov vysoký strom bol olúpaný od kôry, a vrchol,
kde nechali zopár konárov, ozdobili stužkami. Čím bohatšia výzdoba, tým
väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj. Pri stavaní mája alebo popoludní na 1.mája sa konali v obciach veselice, majáles. Mládenci súťažili
o skrytú fľašu pálenky v korune, kto sa prvý vyškriabe až na vrchol
a vezme si ju. Na konci mesiaca tento symbol lásky šuhaji spúšťali dole.

Rekordný máj v Gaboltove
Dnes sa už tieto stromčeky nesadia pred domy slobodných dievok, ale zíde sa celá dedina a urobí si jeden spoločný máj v obci. Tento rok
v Gaboltove postavili rekordne vysoký 21,5 metrový. Dievčatá ozdobili
korunu za sprievodu hudobníkov, ktorí sa starali o dobrú atmosféru na
akcii, kde prišli takmer všetci dedinčania.

Staval sa veľmi ťažko, mládenci
neboli zvyknutí na taký veľký máj.
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Prvomájová pusa
pod čerešňou

«

Rekordný 21,5 metra
vysoký gaboltovský máj

Dievčatá ozdobili korunku mája
za doprovodu hudobníkov

Anketa •

Pýtali sme sa:
Minister školstva Dušan Čaplovič zvažuje opätovne zaviesť na gymnáziá povinnú maturitu z
matematiky, ktorú zrušili krátko po nežnej revolúcii. Ak zámer prejde, maturovať z matematiky by
mohli už súčasní druháci na štvorročných gymnáziách. V súčasnosti je povinná skúška dospelosti len
zo slovenčiny a cudzieho jazyka, ďalšie dva predmety si môžu študenti vyberať ľubovoľne.
Nás zaujímalo, čo si o tom myslia učitelia a samotní žiaci.
Text: Z.Baníková

Aký máte názor na zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky?

Zbytočnézaťažovanie študentov.
A.Almássy
Vzhľadom na počet dotovaných
hodín matematiky týždenne sa
záujem o ňu nezvyšuje, študenti
si počet môžu zvýšiť
prostredníctvom semináru.

Matematika je len
ďalším nezmyselným prídavkom
pre študentov maturujúcich z iných
predmetov..
J.Mačejovská 2.r

O.Žinčák
Akceptujem zavedenie povinnej
maturity z matematiky vzhľadom k
zlepšeniu všeobecného prehľadu
u študentov.

Súhlasím, ak by išlo o
maturitu zo všeobecných
znalostí matematiky.
J.Kuchta .3.r

A.Molčan 4.r
Matematika nie je pre každého
prirodzenou voľbou
.K.Kubinová 2.r

Je to bezvýznamné
bremeno pre
študentov, ktorí si
zvolili úplne iný a nesúvisiaci typ
predmetov.
P.Mačej 2.r
Maturita z matematiky je logicky
len pre študentov, ktorí sa ňou chcú
zaoberať, pre ostatných je
zbytočnou príťažou.
M.Ratvaj 3.r
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 Interviev

Michal Hudák
Úspešný slovenský komediálny herec, známy najmä z
kultového seriálu Profesionáli s postavou Mikiho Hrica
sa nám zdôveril aký bol študent, ako prišiel k
mandolíne a či naozaj pravidelne navštevuje Domašu.
Text: N. Matysová

Na úvod by som sa chcel
opýtať, či nepoznáte nejaký
dobrý vtip?
-Vtipov, a dokonca aj
dobrých, poznám nesmierne
množstvo, ešte počas môjho
pôsobenia v Rádiu Flash v
Prešove som ich v rubrike
“Megafór” nahral niekoľko
tisíc...Pravidelne vtipmi
zásobujem mojich
kamarátov, napríklad Petra
Nagya, s ktorým máme
dohodu, že ak mi ON povie
nejaký vtip a ja ho budem
poznať, tak za každý jeden
mám fľašu vína...Musím si
kúpiť väčšiu pivnicu :)
Postava Mikiho Hrica v
Profesionáloch sa stala
jednou z najobľúbenejších
postáv v na slovenskej
televíznej obrazovke. Čakali
ste, že bude mať až taký
úspech?
Do tri roky “rozbehnutého
vlaku” Profesionálov som
naskakoval v plnej rýchlisti a
so stiahnutým zadkom :)
Našťastie sme si okamžite s
mojimi kolegami sadli a
reakcia divákov bola pre mňa
nesmierne
šokujúca...Pravdupovedia,
nečakal som, že sa z Mikiho
stane až taká legenda...mám z
toho obrovskú radosť...
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Nezabudnuteľné hlášky
Mikiho Hrica vymýšľate sám
na mieste alebo Vám ich
vymýšľajú scenáristi?
Je to vzájomná
kooperácia...Scenáre k seriálu
píše niekoľko scenáristov a ani
jeden z nich nie je z Východu
:) Takže pri všetkej úcte k ich
remeslu a talentu si,
pochopiteľne, väčšinu hlášok
vymýšľam...Množstvo z nich
je reálne odpočutých z
krč....pardon, v “zariadeniach
reštauračno-kaviarenského
typu” :) Navyše, množstvo
komických situácií a hlášok
vznikne priamo na mieste,
pretože moji kolegovia sú
veľmi zdatní improvizátori.
Ste s touto postavou tak
trochu stotožnený?
smiech… nie…ani tak
trochu… nechcem zomrieť ako
Miki Hric…
Máte domáceho miláčika?
Psíka Adolfa?
Nie, žiaľ...mám služobnú
anakondu...SMIECH...Ale
mal som kedysi psov, fenku
slovenského kopova Mandy a
československého vlčiaka (čo
je kríženec nemeckého
ovčiaka a vlka) Bucka. A to
bol PÁN pes, vlastne viac
vlk...

Aký máte vzťah k policajtom?
Odpustili Vám už nejaký
priestupok?
Medzi policajtmi mám kopec
kamarátov. Keď ma zastavia
dopraváci, tak ma väčšina
okamžite aj bez dokladov
identifikuje a hneď sa priznajú,
že sú veľkými fanúšikmi
Profíkov, a že aj u nich na
oddelení majú Hurku,Hrica
alebo Bobra... A ja tiež musím
priznať, že mi sem-tam nejaký
drobný priestupok odpustia a
riešia to napomenutím. Sme
predsa kolegovia...nie...?
Vráťme sa k Vašim
študentským časom. Boli ste
poctivý študent alebo ste občas
zavítali aj poza školu?
Bol som úplne normálny
štandardný študent so všetkým
čo k tomu patrí...a tým je
povedané všetko.

Študovali ste herectvo v
Kyjeve. Prečo práve Kyjev?
Toto je na dlhú debatu, ale v
skratke...
Prijímačky som urobil na
VŠMU v Bratislave, ale bola
taká možnosť dorobiť si
skúšky z ruštiny a ísť
študovať do Kyjeva. Keďže
tam v tom čase študoval aj
môj dnes už, žiaľ, nebohý
brat Sergej, a navyše ruská
herecká škola patrí k
svetovej špičke, neváhal som
ani minútu. A tak som s
plynulou znalosťou ruského
a ukrajinského jazyka po
štyroch rokoch štúdia skončil
s aprobáciou divadelný a
filmový herec... Boli to 4
nádherné roky a kedykoľvek
by som si to zopakoval.
O týždeň sú maturity.
Registrujete to?
Je to nepriehľadnuteľné. Mestá
sú plné mladých ľudí v mierne
odvážnom stave, ktorí útočia
na peňaženky okoloidúcih s
prosbou o finančný príspevok.
Ale my sme boli rovnakí,
dokonca asi aj hlučnejší... :)
Venovali ste sa niekedy
nejakému športu aktívne?
Vrh tieňom a jazda výťahom...
Kedy ste začali hrať v kapele
Žobráci?
Bude to síce znieť
neuveriteľne, ale mal som

vtedy 11 rokov, to znamené, že
to bolo v 1980. roku.

Mandolína nepatrí k typickým
hudobným nástrojom. Ako ste
sa k nej dostali?
Mandolínu väčšina vníma ako
typický nástroj jadranských
skupín z Chorvátska alebo
Talianska. Je však súčasťou
tradičného zloženia
bluegrassových skupín v USA.
Ako som už spomínal, keď

Bolo vidieť, že si užívate
moderovanie tohtoročnej
miss. Mali ste medzi nimi aj
svoju favoritku?
Tohtoročná Miss bola fajn,
bola totiž úplne iná ako tie
predchádzajúce. Áno, mal som
medzi nimi favoritku, ale
skončila “iba” ako II. vicemiss,
č.9 Silvia Kimličková.

som začal hrať v Žobrákoch,
mal som 11 rokov. Mandolína
má 11 strún na veľmi uzučkom
pražci a ja som mal najtenšie
prsty...

Máte nejaké vtipnú príhodu z
moderovania alebo
natáčania?
Tých je na celý jeden
rozhovor, prípadne celú knihu
:)

Ste rusínskej národnosti.
Dohvarjate sja doma po
rusnacky?
A što sobi dumate? Normalni,
po našomu :)
Ako trávite svoj voľný čas?
Ako chcem...
Máte už vybranú tohtoročnú
dovolenkovú destináciu? Kedy
ste naposledy dovolenkovali
na Domaši?
Na Domaši som už
nedovolenkoval dááááááávno,
ale chystám sa, fakt! Popravde
cestujem po svete kedykoľvek,
keď mám na to čas. Takže už
som toho tento rok stihol
celkom dosť. Mimochodom,
práve som v Toskánsku.

O čom sníva Michal Hudák?
To by ste chceli vedieť...!

Obľubujete rýchle autá. Aký
je Váš vysnívaný model?
Tých je veľa...
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Skok padákom!“ Myslím si, že
tieto odpovede by boli
akceptovateľné. V súčasnosti sú
takéto prípady ojedinelé, ale naše
obavy by mali spieť k tomu, že
títo jednotlivci môžu inšpirovať
ďalších zúfalých a znudených
chlapcov, ale aj dievčatá.

Škandál mesta Bardejov
konaniu. Väčšina chlapcov
pochádzala zo slabších sociálnych
pomerov, no šokujúce bolo
predovšetkým, že sa tam vyskytli
aj chlapci z dobre situovaných
rodín. A zarážajúce je to, čo ich
k tomu viedlo. Bola to nuda?
Bola to rozkoš? Alebo ich

A práve teraz si dovolím
vyjadriť svoj názor, že toto
konanie je len prejavom zúfalých
a úbohých osobností , ktorým
zrejme chýbal životný vzor,
chýbala im pozornosť
a nedokážu si vytvoriť adekvátnu
hierarchiu hodnôt. Kde sa stala
chyba? V rodine, v škole alebo
v spoločnosti? Skúsme o tom
porozmýšľať.
Ako sa hovorí, každé HURÁ
trvá tri dni. Aj na túto kauzu sa
určite časom zabudne, ale nech sa
táto udalosť stane mementom pre
všetkých mladých, ktorí by si
mohli zničiť život práve takouto
neuváženou
činnosťou.

Mestom Bardejov otriasla
správa , ktorá zarazila množstvo
obyvateľstva. Na webových
stránkach sa objavili viacerí
mladí a neplnoletí chlapci, ktorí
zverejnili kompromitujúce
zábery. Boli to nie len fotky, ale
aj videá. Úmyslom chlapcov
nebolo určite tieto akty
zverejňovať , ale vďaka sociálnej
sieti sa táto šokujúca správa
rozniesla veľmi rýchlo po celom
Bardejove.
Je smutné a zahanbujúce, že
chlapci si neuvedomili , aké
následky budú niesť nie len oni,
ale aj ich príbuzní najbližšiu
dobu.
Je možné, že týchto
chlapcov práve zlá finančná
situácia priviedla k tomuto
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hlúposť ?
Podarilo sa nám skontaktovať
s jedným z týchto chlapcov.
Samozrejme , nebude uvádzať
meno , ale zarazila nás jeho
strohá odpoveď: „Chcel som
zažiť adrenalín!“ Preto sme sa
viacerých mladých tínedžerov
opýtali , čo si predstavujú pod
pojmom ADRENALÍN.
Odpovede boli prosté: „ Rýchla
jazda autom! Bungee jumping!

Text: L. Skalová

 Bulvár
študentka
P opulárna
gymnázia Alexandra,

?
?
Rovnako starý
partner ?

známa ako Saška, opäť
preukázala svoj zmysel pre
originalitu. Nie je žiadnym
tajomstvom, že pred vyše
rokom mala táto „piatková
hviezdička“ vzťah s
kontroverzným Ľubom známy
ako Ľouba. Táto láska však
skončila skôr, ako sa čakalo.
O to šokujúcejšie bolo ale
Saškine a Ľoubove
škandalózne „vyvádzanie“ cez
piatkové večery, kde si teda
nedali vždy záležať na
diskrétnosti a to na verejnosti.
Saška to zrejme berie len ako
obyčajný románik, pretože o
pevnom vzťahu sa zatiaľ nedá
hovoriť. V dnešnom svete už
nie je žiadnou raritou vidieť
mladé krásne dievča po boku s
mužom, ktorý by jej mohol
byť skoro otcom. Opatnal
tento muž mladé dievča
svojimi sladkými rečičkami ?
Alebo ide tu len o obsah jeho
peňaženky? Nuž, dúfajme že
pravda vyjde čoskoro najavo.

Kdeže !
Text: K.Kvasková, P. Leško

13 PILOT

• FAQ – otázky a odpovede
Zisťovali sme odpovede na
rôzne otázky z oblastí vedy,
techniky a biológie.
Odpovede sme získali z vedeckých časopisov, revue,
kníh a v spolupráci s fundovanými odborníkmi v danej
téme. Snažili sme sa pre vás
vybrať tie najzaujímavejšie
fakty.
Text: D.Mačej

Dá sa vidieť teleskopom americká zástava na
Mesiaci ?

Vlajka má rozmery cca 1 m a vzdialenosť od Zeme na Mesiac
je cca 384 000 kilometrov, priamou úmerou nám vyjde, že ju
rozhodne vidieť nemôžeme. Najmenšie detaily, ktoré sú zo
Zeme na Mesiaci viditeľné majú rádovo stovky metrov. «

Dá sa určiť, kto bol v ľudských dejinách najväčším vrahom, ktorý vlastnoručne pripravil svoje
obete o život? Nemáme na mysli diktátorov, ako
bol Hitler, ale tzv. normálneho človeka?
Je pravda, že mnohé významné osobnosti mali
strach z vecí, ktoré normálnemu človeku pripadajú až
neskutočné?

FOTO: wikipedia.org, vzlet.rs, joanovic.org, NASA

Nové vedecké poznatky potvrdzujú, že
zvláštne fóbie trápili známe mnohé historické osobnosti. Napríklad Francúz Napoleon Bonaparte mal strach z obyčajných
mačiek, čo sa odborne nazýva ailurofóbia.
Vo väzení zomrel kvôli rakovine žalúdka a
s ňou súvisiacemu drastickému úbytku na
váhe. Najnovšie sa však ukázalo, že mal
depresie zo všetkých mačiek, ktoré vo
väzení lovili potkany. Odkedy ich Napoleon zbadal, prestal jesť a vyhladoval sa k
smrti.
Otec americkej nezávislosti Benjamin
Franklin nikdy nezaspal v izbe so zatvorenými oknami. Aj počas zimy v roku 1790
spal pri otvorených oknách, nachladil sa a
zomrel. Jeho krajan prezident Ronald
Reagan, trpel aerofóbiou - strachu z lietania. Niektorí psychiatri tejto jeho chorobe
pripisujú aj ním často využívanú stratégiu,
tzv. hviezdne vojny, ktorých úlohou bolo
zostreľovať lietajúce objekty. «
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Podľa historických záznamov to mal byť príslušník indickej sekty škrtičov (thugu), ktorý sa
volal Hehram. Žltobielym pruhom látky mal za
obdobie 1790 – 1840 v severnej Indii uškrtiť
najmenej 931 ľudí. Medzi ženami vedie tragickú
štatistiku uhorská grófka Alžbeta Bátoriová
(1560 – 1614). Tej sa pripisuje smrť 650 obetí,
väčšinou mladých dievčat v okolí jej hradu v Čachticiach na Slovensku.
Po odsúdení žila 3,5 roka zavretá vo svojej izbe. Zomrela 21.8.1614. «

Má tmavá čokoláda priaznivé účinky na organizmus?

Je to skutočne tak a potvrdilo to niekoľko nezávislých štúdií,
niekoľko významnývh vedcov naposledy zo Švédska. Najmä
tmavá čkoláda s vysokým obsahom kakaa je značne nasýtená
antioxidantmi a flavonidmi a znižuje riziko infarktu. Významný účinok má aj na zníženie vysokého krvného tlaku a
pľúcnych ochorení. Vedci došli až k neuveriteľným údajom,
ktoré hovoria, že horká čokoláda znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení až o 60%. Ale pozor, neznamená to, že by
ste mali každý deň zjesť celú tabuľku čokolády. K dosiahnutie
týchto účinkou stačia 1-2 kocky. «

FAQ – otázky a odpovede •
Dá sa nejak definovať “normálny” človek?

Slávny psychiater prof. MUDr. Vladimír
Vondráček, DrSc., zakladateľ českej lekárskej psychológie, ktorý sa
okrem iného venoval
zapojovaniu duševne
chorých ľudí do bežného
života. Hovoril, že vlastne
o žiadnom človeku sa
nedá povedať, že je úplne zdravý alebo normálny. Každý je vraj v nejakom zmysle chorý,
“vyšinutý”, divný alebo nevyrovnaný. «

Môžu slepí ľudia vidieť svoje
sny?

FOTO: wikipedia.org, ehow.com, deviantart.com, NASA

Všetci snívame, aj tí slepí. Tí, čo nevidia

Je vedecky
dokázané, že
optimisti žijú
dlhšie ako
pesimisti?

Je pravda, že Rusi budú mať prvý kozmický hotel?

Novú štúdiu previedli odborníci z
University College v
Londýne s mnohými
dobrovoľníkmi.
Experimentom sa
ukázalo, že optimisti
uprednostňujú
odmietanie reality,
ak im hrozí väčšie
riziko niečoho nepríjemného. Druhá
štúdia v Pittsburgu
sledovala 100 tisíc
žien. Jej záver ukázal, že optimizmus
znižuje riziko srdečných chorôb a s
nimi súvisiace úmrtia. Pozitívne naladené respodentky
boli väčšinou fyzicky
aktívnejšie, teda aj
štíhlejšie. Naopak
cynickým, podozrievavým a nedôverčivým ženám hrozilo
až o 16 % vyššie
riziko smrti. «

od narodenia, nemajú veľa vizuálnych podnetov, na základe ktorých by si mohli vykresliť sny, takže ich sny sa skladajú väčšinou zo sluchových, hmatových a dokonca
aj čuchových a chuťových zmyslov. Ľudia,
ktorí stratia zrak v ranom veku (do 5 rokov)
vraj nemajú vôbec vizuálne sny. Tí, ktorí
stratia zrak medzi piatym a siedmym rokom života majú rozlíšné skúsenosti s tým,
či v snoch niečo vidia. Ak stratia zrak po
siedmom roku, takmer všetci majú nejakú
vizuálnu spomienku, čo znamená, že dokážu svoju sny vidieť. «

Áno, minulý rok v auguste predtsvili model komernčej vesmírnej stanice CSS. Má
krúžiť na obežnej dráhe 350km nad Zemou
- cca 100km od Medzinárodnej vesmírnej
stanice ISS. Vesmírny hotel by mal mať 4
izby pre dvoch - 2-lôžkové kabíny. Priestor
sa však dá rozširíť pomocou ďalších kabín.
Hostia, ktorí zaplatia značné sumy k hotelu
dopravia ruské Sojuzy. Vybavenie bude
luxusnejšie než na ISS. Model odštartuje
medzi bviezdy najsklr koncom roku 2015 a
má mať pätnásťročnú životnosť. «

Ako vzniklo slovné spojenie
“labutia pieseň“?

Už antickí básnici, hlavne rímsky poet Publius Ovidius Naso, často písali o labuti, ktorá
pred smrťou spieva. Tiež nemecký zoológ
a spisovateľ Alfred Edmund Brehm (1829 –
1884) o niečo neskôr tvrdil, že labuť spieva,
keď umiera. Preto sa tento výklad tradične
viaže k poslednému vystúpeniu, veľkému
činu, takže k niečomu, čo končí. Ornitológovia však tvrdia, že labuť spevavá (Cygnus
muzikus) pri sťahovaní z Čiech do iných krajín
do juhovýchodnej Európy, k Čiernemu moru
a do Malej Ázie, vydáva híkavé, výstražné
a lákavé zvuky, ktoré niekedy zďaleka znejú
dosť harmonicky. Tak dali podnet
k povestiam o tom, že labuť spieva.

«

Aké množstvo kože sa nám zlúpe za jeden rok?

Dospelý človek stratí za rok okolo 4 kg šupiniek odumretej kože, ostrihá si približne 5 cm nechtov a vypadne mu cca 30 000 vlasov.«
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Nikdy sa netúžila stať módnou návrhárkou. Pred 21 rokmi
s malou dušičkou otvárala svoj módny salón a vtedy ani len
netušila, že sa stane akousi matkou slovenskej módy. Vždy
usmievavá a sympatická, Lýdia Eckhardt.
FOTO: eckhardt.sk, fashioncity.sk, feminity.sk Text: S.Rapčanová, D. Mačej
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Vyštudovali ste právnickú
fakultu, no stali ste sa módnou
návrhárkou. Čo Vás primälo k
tomu, aby ste zahodili sľubnú
právnickú kariéru?
Nikdy som netúžila byť
módnou návrhárkou a mať módny
salón. Myslím, že ma to v mojej
mladosti ani len nemohlo napadnúť
– bolo to obdobie socializmu, keď
podnikatelia boli vnímaní ako
triedny nepriatelia a akýkoľvek druh
podnikania bol zakázaný.
Samozrejme ako každé mladé
dievča, aj ja som sa chcela pekne
obliekať aj keď možnosti - či už
finančné, ale aj ponuka v obchodoch
– neboli, tak som si začala vytvárať
svoje prvé vlastné výtvory. Po
revolúcii 1989 prerástla moja
záľuba do prvých pokusov
podnikania.

Začiatky museli byť veľmi
ťažké. Kto stál po Vašom
boku?
Plná nadšenia, ale aj veľkej
nevedomosti som sa pustila 2.mája
1991 do ozajstného podnikania.
Moje veľké sklamanie prišlo pri

prvej výplate pre mojich
Podporuje Vás manžel so
zamestnancov, keď mi ekonómka
synom? Chodievajú aj oni na
oznámila, že okrem výplat ma
prehliadky?
čakajú ešte aj odvody pre
zamestnancov, mám im zaplatiť
Nebyť manžela a jeho
stravné lístky,dovolenku,15.
neskutočnej podpory,nie len
sviatkov....Vnímala som to ako
finančnej, ale aj psychickej, určite
totálny podraz zo strany štátu, že
dnes tento salón neexistuje.
všetku ťarchu prenáša na nás,
Spomínam si na neustále
podnikateľov. Bolo to naozaj veľmi
upokojovanie z jeho strany, že
ťažké obdobie, obdobie keď som sa
prácu, ktorú robím, ma neskutočne
budila v noci, či už je
a napĺňa, a tým sa môže
„Vnímala som baví
10teho ( deň našich
pochváliť naozaj málokto.
výplat ), obdobie, keď
to ako totálny
Len zabudol dodať, že
som chcela rušiť salón
stihnem minúť všetky
podraz zo
každý deň. ( dnes už len
peniaze, ktoré on zarobí - na
každý druhý - chichi ).
strany štátu“
moje podnikanie -moje
Nebyť manžela, ktorý ma
hobby. Samozrejme, obidvaja moji
podporoval nie len psychicky, ale aj
chlapci nechýbajú na žiadnej mojej
finančne, určite by som v máji
prehliadke.
neoslavovala 21. výročie.

Kto boli Vaši prví klienti?
Moje priateľky sa stali
mojimi klientkami, moje klientky sa
stali mojimi priateľkami. Nikdy sme
nemali reklamu, dokonca v tom
prvom salóne sme nemali ani len
telefón .Najlepšia reklama bola
spokojná zákazníčka, čo platí aj
dodnes.

Uvažovali ste niekedy, že
skončíte, alebo že to nebola tá
správna životná cesta?
Prvých desať rokov bolo
naozaj ťažkých, stále som bojovala
s tou myšlienkou, že skončím, len
som nevedela aká by bola ďalšia
moja cesta, k právu som vedela, že
sa už nedá vrátiť, veď všetci moji
spolužiaci mali samostatné »»
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právnické kancelárie a ja by som
bola vlastne na úplnom začiatku.
Pred každou prehliadkou som si
povedala, že to je už naozaj tá
posledná, a po nej som sa už tešila na
ďalšiu. Toto asi prežíva každý
podnikateľ, raz nám svieti slnko, raz
prší a je nevľúdno...

Je o Vás známe, že máte všetky
prehliadky v máji. Prečo?

Hlavným mojím trendom sú potreby
a túžby mojich
zákazničiek. V rámci kolekcie sa
snažím pripraviť modely, aby si
dokázal každý vybrať, či už odvážna
dvadsiatka, ale aj moja
plnoštíhla mama. Rada sa hrám
s farbami ,viac preferujem
jednofarebné modely a ich
kombinácie, rada používam zvieracie
vzory....

Máte nejaký špeciálny rituál
Kolekciu pripravujem 2 krát
pre šťastie pred
ročne. Letnú
prezentujeme začiatkom
„Pred každou
akciou?
mája a zimnú začiatkom
prehliadkou
novembra. Je to spojené
Niekto múdry
som si povedala,
s celkovým fungovaním
kedysi povedal
salónu, totiž prehliadku
že to je už naozaj SPRÁVAJ SA TAK, AKO
pripravuje tím
SA CHCEŠ CÍTIŤ, a ja
tá posledná“
pracovníkov a trvá nám
spravím všetko preto,
to 10 týždňov. Keď mám predstaviť
aby som sa cítila čo najlepšie a všetci
v rámci jednej kolekcie 100 modelov
okolo mňa tiež. Ten kto dáva ten aj
skôr sa to nedá stihnúť.
dostáva, preto si myslím, že naozaj je
každý sám strojcom svojho šťastia.
Čo Vás inšpiruje pri vzniku
jednotlivých kolekcií?

Nepochybne sledujem
módne trendy, aj keď čím ďalej tým
menej sa ich držím.
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Stalo sa Vám počas prehliadky
niečo nečakané?
Prehliadku celú do
posledného detailu pripravíme

v salóne. Čiže aj keď sa niečo stane niečo nepríjemné, máme priestor to
riešiť. Je veľmi dôležité, aby v zákulisí
bola príjemná a pozitívna nálada,
lebo práve tú potom modelky
odovzdávajú ďalej obecenstvu.

Mávate pred prehliadkou
stres?
Samozrejme áno, ale taký
pozitívny, ale čo je zvláštne, že čim
som staršia a čím viac mám za sebou
prehliadok ten strach je stále väčší.
Obecenstvo očakáva vždy niečo nové
a ja ho nechcem sklamať.

Nosíte vždy len oblečenie,
ktoré si sama navrhnete?
V práci sa snažím chodiť
výlučne v našich modeloch, jednak
ich testujem ale aj motivujem
zákazníčky. Asi by bolo na zváženie,
keby som nosila modely iného
návrhára, ale okolie by som
presviedčala, že tie moje sú najlepšie.

ROZHOVOR •

Aké oblečenie najradšej
nosievate?
Najradšej mám športovú
eleganciu, uprednostňujem nohavice,
a keď sa dá tak siahnem v rámci
voľných chvíľ na úplne športovú
módu s teniskami.

Aký štýl oblečenie najradšej
navrhujete?
Ak by som si mohla vybrať,
tak radšej sa venujem zimnej
kolekcii, ako letnej. Možno je to
spojené aj s mojím nohavicovým
štýlom. Moja silná stránka sú kabáty,
vrstvenie modelov tkz. MASKÁČE.
Tiež sa teším na plesovú sezónu, aj
nevesty sú veľmi inšpiratívne.

Ťažko pracujete. Nájdete si
niekedy čas na oddych? Ako ho
trávite?
Veľmi rada cestujem
a spoznávam nové kultúry. Navštívila
som naozaj mnohé krajiny ako je
Kambodža,Vietnam, Quatemala,
Kostarika, Tanzánia, Venezuela...Po

každej takejto ceste si uvedomím,
ako ľudia ťažko žijú, akí sú chudobní,
ale aj šťastní... My si veľa krát si
nevážime čo máme a nechceme si
uvedomiť ako nám je dobre.

Ako sa podľa Vás oblieka
dnešná mládež?
Veľmi kreatívne, už cítim
okolo mňa silné osobnosti, ktoré si
vytvárajú svoj vlastný štýl. Aj
veľký Armani povedal, že žena,
ktorá má svoj štýl by ho nikdy
nezmenila kvôli módnym
trendom.

O čom snívate? Túžite po
niečom?

Vašim obľúbeným mottom je
výrok, že ten, kto vstúpi do
Vášho domu sa stáva Vašim
priateľom, a v opačnom
prípade ho nemôžete obliekať.
Prečo práve toto motto? Naozaj
sa ním riadite?

Životná skúsenosť ma
presvedčila o tom, že kto je
sympatický mne, viem že
aj ja som
„Ten, kto
mu sympatická. Preto je
dáva ten aj veľmi dôležité, aby tá
chémia fungovala, aby
dostáva“
zákazníčka mala dôveru
ku mne a ja radosť, že ju
môžem obliekať.

Aby to všetko čo som
vybudovala ostalo, aby som bola
zdravá a všetci okolo mňa tiež .V
tomto veku a s mojimi skúsenosťami
som sa rozhodla, že investujem už
len do dvoch vecí – do zdravia a do
priateľstva.

A ešte jednu radu pre dievčatá.
Trendy na tohtoročné leto? Aké
farby, strihy a typy oblečenia
budú túto sezónu “in?”
Najviac budú IN, keď budú nosiť
veci, ktoré im pristanú, a hlavne, keď
sa budú usmievať... Okolie to určite
viac ocení, ako načančanú módnu
ikonu. «
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Buďte štýlové!
Neviete čo na seba? Stačí si vybrať z týchto
troch modelov a môžete vyraziť na party.

Do módy prichádzajú neónové farby, no stále sú
aktuálne aj jemné farby, napríklad rôzne odtiene
béžovej, bledoružovej a iné.

Vysokých topánok nikdy nie je dosť! Tak si doprajte
neodmysliteľnú klasiku a ešte niečo pestré.

Najnovším hitom v doplnkoch sú šperky z ružového
zlata. Tiež sú to rôzne prstene, prívesky, náušnice so
zaujímavými vzormi, ako je napríklad sova, mašličky
a iné.
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Rubrika pre ženy – LETO 2012
Pleť a vlasy.
Leto si žiada svetlé farby a ľahký mejkap. Pleť musí vyzerať jasne a žiarivo. Rozhodne sa oplatí
mať vždy pri sebe bronzer pre brunetky so zlatým a pre svetlovlásky s broskyňovým nádychom.

Jedným z neprehliadnuteľných trendov sú úzke linky na
hornom viečku. Pôsobia minimalisticky, moderne, napriek
tomu veľmi žensky a sexi. Perám vdýchnite mladistvé
ružové a broskyňové odtiene. Pre letné večery sa hodia
tmavšie varianty, na denné líčenie stavte na šťavnaté
ružovkasté tóny s trochou lesku.

Pekné opálenie.
Pokiaľ telu dodáte patričné vitamíny a dôležité látky, ktoré v kombinácii
so slnečným žiarením zabezpečia zhnednutie pokožky a pekné opálenie,
máte vyhraté. Photoderm bronz SPF 50+ aktivuje, zintenzívňuje a trvalo
predĺžuje opálenie. Photoderm bronz SPF 50+ pomáha zaistiť, že melanín je
rovnomerne rozdelený, čím sa dosiahne rovnomerné opálenie. Je bezfarebný pri
aplikácii, ľahko sa rozotiera, nezanecháva mastný film, nekomedogénny a
vodeodolný.

No poviete si, to všetko je síce pekné, ale po zime nám ostalo pár
kilogramov navyše. Nebojte sa, aj na to máme riešenie!
Novinkou medzi diétami je Dukanova diéta. Zostavil ju Dr.
Pierre Dukan a je rozdelená na 3 fázy. Viac si o nej môžete
prečítať v tejto knižke. Pikoška na záver, pred svadbou ju
držala aj princezná Kate.
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• HISTÓRIA - ŽIDIA

V znamení Dávidovej hviezdy
V prvej etape dali predstavitelia slovenského štátu svojich občanov židovského pôvodu
nacistom úplne dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.Dokopy teda bolo zo Slovenska
deportovaných viac ako 70 600 Židov. Po vojne sa ich vrátilo asi iba 3000.
Text: S. Rapčanová, D. Mačej

Obdobie pred 2. svetovou vojnou
Na územie dnešného Slovenska prišli židia v prvých storočiach n.l., no nezanechali sa po nich žiadne pamiatky.

FOTO: ebardejov.com, sme.sk, library.thinquest.com, eriding.com, theantigov.com

V ďalších zmienkach z 5. storočiach vystupujú ako obchodníci, dokonca v Nitre si vyvorili samostatnú náboženskú
obec, neskôr aj v Bratislave a v Trnave. V 11-15. storočí vydali uhorskí králi Uhorsko-židovskú zbierku listín, ktorou
kodifikovali práva a povinnosti židov. V 16-18. storočí sa v zmysle feudálnych zákonov stali najnižšou spoločenskou
a právnou vrstvou a obyvateľstvo sa s nimi mohlo stýkať iba obchodne. Aj nábožensky o nich rozhodovala kráľovská
koruna, za čo museli platiť zvláštnu daň. Koncom 18. storočia sa karta obrátila, keď osvietenecký panovník Jozef II.
začal Emancipačný proces židov v Uhorsku. Znamenalo to úplnú rovnoprávnosť s ostatnými občanmi štátu, začali sa
rýchlo hospodársky, politicky a kultúrne rozvíjať.
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Židia počas
vojny
Arizačné zákony
Po vzniku prvej Slovenskej
republiky 14.3.1939 sa hľadalo
riešenie tzv. židovskej otázky. Vláda
J.Tisu prijala viacero židovských
zákonov, prvý bol z 18 apríla 1939.
Vymedzil pojem „Žid“ podľa
náboženského, nie rasového princípu
a usmernil ich počet

v niektorých slobodných povolaniach.
až treťoradými občanmi štátu. No
Postupne sa začalo siahať aj na ich
a najhorší bol rok 1942, kedy začali
majetok – prvý arizačný zákon z 15.
deportácie do koncentračných
apríla 1940. Rozhodujúci zlom
táborov,“ uvádza pán E. B. narodený
v postavení židovského obyvateľstva
v roku 1930.
priniesli salzburské rokovania
28.7.1940, ktoré spôsobili, že sa na
Slovensku začala presadzovať
Deportácie
nemecká ideológia národného
Prvá etapa deportácií bola
socializmu. Nový predseda vlády
zrealizovaná od 25. marca 1942
V.Tuka žiadal rýchle vyriešenie
z Popradu do 20. októbra toho istého
otázky a s tým boli spojené aj
roku a spolu bolo vyvlečených 57
opatrenia na arizáciu
628 Židov, z ktorých
– prechod majetku
prežilo len niekoľko
z vlastníctva Židov
stoviek. Povolávacie
do rúk Nežidov.
„najhorší bol rok 1942,
lístky boli
Vykonal sa súpis
kedy začali deportácie do doručované len 24
židovského majetku
koncentračných táborov“ hodín pred nástupom
a hneď na to 9.
do koncentračných
septembra 1941 bol
táborov a povolaným
vydaný Židovský
bolo povedané, že
kódex, ako vládne
budú cennou
nariadenie obsahujúce protižidovské
pracovnou silou v Tretej ríši.
predpisy. Išlo viac-menej o kópiu
Vojnový štát dokonca za každého
nemeckých Norimberských rasových
vysťahovaného Žida platil 500
zákonov.
Mariek(asi 5000
„Židia“ boli definovaní na
korún slovenských). Dokopy musela
etnickom aj náboženskom princípe,
Ústredňa židov zaplatiť 24 miliónov
išlo o osoby, ktoré mali najmenej
Ks. Všetci odvlečení boli nútení
troch židovských starých rodičov.
pred odchodom podpísať darovaciu
Ľudia spĺňajúci túto definíciu boli
zmluvu, ktorou neodvolateľne a
pozbavení občianskych práv, majetku
večne darovali svoj majetok štátu.
a od veku 6 rokov museli nosiť 6-cípu
Týmto si zaplatili vlastnú smrť.
hviezdu.

Slovensko ako prvé
,,Začali sa arizovať židovské obchody,
židovské domy, židovský majetok.
Židia nesmeli mať doma rádio,
nesmeli mať športové potreby,
nesmeli mať fotoaparát, nesmeli
navštevovať kiná, nesmeli sme na
pláže na Váhu, proste boli sme
vylúčení z akéhokoľvek
spoločenského života. No a potom
došlo aj k tomu, že sme museli nosiť
Dávidove hviezdy, sme boli označení
a sme sa postupne stávali druhoradými

Slovensko tak bolo prvou krajinou,
ktorá vydala veľkú časť svojich Židov
do koncentračných táborov, ale aj
prvým štátom, čo deportácie zastavil
po dozvedení sa o ich vyhladovaní
a zabíjaní.
Druhá etapa bola začatá po potlačení
SNP a zasiahla 13 000 Židov. Táto
etapa však už prebehla z podnetu
nacistov, ktorý v tom čase okupovali
slovenské územie. »»
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• HISTÓRIA - ŽIDIA
Deportácie z Bardejova

V roku 1851 bývalo v Bardejove 181 židov. V roku 1942 mal
samotný Bardejov 8508 obyvateľov a v Súpise židov bolo
registrovaných 2498 ľudí, takmer tretina všetkých obyvateľov
mesta. Po prvom ženskom transporte v marci z Popradu sa
odohrala najkrutejšia fáza deportácií, a to 14. mája 1942. Tá
postihla celé rodiny, nezáležiac na pohlaví a veku. Ku koncu
mája bolo z celého bardejovského okresu vyvezených celkom
3082 židov. Osud zvyšných 580 bol zavŕšený neskôr.
Nasledujúci prepis približuje tento hrozný čin:
,,Ďalším transportom sobrali ďalších členov rodiny a to 14-ého
mája večer o 9. hodine. Hrozný leják padal keď ich žandár
a gardista bral. S plačom kričali z voza ľuďom dedinčanom
s Bohom a prosili odpustenie keďby boli niekomu ublížili. Tiež
ten istý večer sobrali aj rodinu Bergerovu. Pošiel aj Mojše.
Odvtedy dedina nemá žiadneho žida, len po nich ostali bociani
na komíne.“

Zabudnutý Rudolf Lowy
Človek, o ktorom sa vie medzi nami
veľmi málo. Pochádzal z jedných z
najstarších židovských rodín v
Bardejove, bol členov mnohých
spoločenstiev a organizácií, neskôr sa
dokonca stal predsedom Židovskej
nábobženskej obce v Bardejove.

Zachranil bardejovské
dievčatá
Keď sa dozvedel o plánovanom
vyhladzovaní a vysťahovaní židov, musel tomu nejak zabrániť. Na
tajom stretnutí v Bratislave sa vytvoril “Výbor šiestich,” ktorý sa
skladal z najhlavnejších predstaviteľov židovských komunít na
celom Slovensku. Adresovali mnoho listov, prezidentovi J. Tisovi,
s návrhom začleniť židov do nútených prác na Slovensku, aby sa
vyhli vysťahovaniu do táborov. Všetka snaha vyšla navnivoč.
Rozhodlo sa o deportácii židov.
Najskôr mali deportovať mladé dievčatá. Spolu s Dr. Mikulášom
Atlasom a Dr. Jakubom Grosswirthom vymysleli plán, ako
oddialiť alebo dokonca aj úplne zrušiť ich presun. Využili jarné
obdobie, kedy boli bežné epidémie týfusu, a takisto vedeli, že
Nemci majú strach pred nákazlivými chorobami.Rozhodli sa
zaočkovať vybrané dievčatá dvojitou dávkou séra proti týfu, čím
riskovali nielen ich zdravie, ale aj prezradenie celého plánu. V
meste vypukla epidémia, bola vyhlásená karanténa a povinné
preočkovanie obyvateľov. Koncom marca 1942 zhromaždili asi
400 židovských dievčat určených na presun zo Slovenska prvým
transportom. Po nariadení Rudolfa Lowyho však museli gardisti
infikované divčatá prepustiť z mesta. Týmto krokomom im veľmi
pomohol, dokázali sa včas ukryť alebo utiecť, najmä do Maďarska,
a vďaka tejto konšpirácii neboli v prvom transporte žiadne
dievčatá z Bardejova.
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Mučenie a smrť
Zradili ho úplatky, ktoré sa stali bežnými v jeho
praxi. Už si zvykol, že ich potreboval využiť pri
gardistoch, ľudákoch, či úradníkoch, a preto by
ho nebolo napadlo, že práve oni budú zodpovední
za jeho zatknutie a následnú smrť. 28. apríla 1942
bol Rudolf Lowy na priamy telefonický príkaz
zadržaný. Aj tu sa prejavila jeho empatická duša,
keď si privolal k sebe lekára, ktorého vôbec
nepotreboval, len preto, aby mu pomohol
zachrániť matku s manželkou pred transportom.
Jemu však nemal kto pomôcť. Gardisti ho
umlátili na smrť, vliekli cez ulicami na stanicu,
všade bolo počuť jeho výkriky. Zo stanice ho
posledných vlakom odviezli do koncentračného
tábora, kde prebiehla posledná fáza jeho mučenia.
Nahého ho zavreli do latríny na niekoľko hodín.
O deň neskôr ho odvliekli do koncentračného
tábora Osvienčim, kde ešte mesiac vzoroval
násiliu, ponižovaniu a mučeniu gardistov. 3. júna
1942 zomrel. «
Text : S. Rapčanová, D.Mačej

RECENZIA •
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Dva roky po úspešnej komédii Líbaš jako
büh, ktorá sa stala diváckym hitom roka
autorka prichádza s jej pokračovaním Líbaš
jako ďábel. Pokračovanie filmu pod záštitou
režisérky Márie Poledňákovéj zohralo veľkú
rolu v česko-slovenskej kinematografii.
Herecké obsadenie je Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová,
Martha Issová, Jiří Langmajer, Petr Nárožný,
Tereza Kostková, Nela Boudová.
Marie Poledňáková je významnou ikonou
česko-slovenskej kinematografie. Úsilím
Marii Poledňákovej vznikli tri
najpodarenejšie komédie, ktoré sa rok čo
rok vracajú na televízne obrazovky a
rozdávajú smiech znova a znova . Tým
najznámejším filmom Marie Poledňákovej je
predsa film S tebou mě baví svět, kde hlavnú
rolu stvárňuje Július Satinský.

Hlavný dej filmu Líbaš jako ďábel sa točí
okolo dovolenky v Maroku a takisto o tom,
ako je problematické začať nový vzťah po
rokoch strávených s niekým iným.
Herci sú opäť skvelí, vrátane Jiřího
Langmajera, ktorý sa tu objavuje po
prvýkrát .Čo sa týka Terezy Kockovej ,
myslíme si, že filmu dotvára skôr estetickú
funkciu, a jej herecký výkon bol častokrát
stvárnený zle.

Film je opäť komediálne ladený, ako jeho
predošlá časť, miestami je ironicky
situovaný, ale stále s príjemným, životným
nadhľadom. Herečka Eva Holubová je naozaj
vtipná , veľa nás pobavila. Celkovo sme boli
spokojní a dokonca trochu príjemne
prekvapení, pretože sme očakávali niečo
oveľa horšie. V porovnaní s jeho predošlou
epizódou je menej vtipná a miestami trochu
vážnejšia.
P. Leško, K. Kvasková
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• ŠPORT – F1

Veľké víťazstvo Williamsu na
Veľkej cene Španielska

FOTO: f1..sk

Päť pretekov, päť rôznych víťazov z piatich rôznych tímov. To
sme tu nemali 29 rokov!
BARCELONA - Nečakaný triumf VeneŠtartoval z pole position
zuelčana Pastora Maldonadasa sa stal
najkrajším darčekom k 70. narodeninám
Maldonado položil základ svojho nedeľšéfa tímu Franka Williamsa. Tento dvadňajšieho úspechu už v sobotu, kedy si
saťsedemročný platiaci pretekár, ako bol
vyjazdil druhé miesto v kvalifikácii, ale
doteraz posmešne nazývaný, nielen
po porušení pravidiel bol prvý Lewis
dokázal, že si kokpit formuly 1 zaslúži,
Hamilton penalizovaný. Tak mohol pilot
ale vybojoval pre stajňu cenné víťazstvo
Williamsu odštartovať z pole position, no
po dlhých ôsmych rokoch suchôt. Napouž v prvej zákrute Circuit de Catalunya
sledy Williams oslavoval po Veľkej cene
sa pred neho dostal Fernando Alonsto,
Brazílie 2004, kde na najvyššom
ktorý viedol do druhých zástupienku stál Kolumbijčan Juan
stavok v boxoch.
"Boli momenty,
Pablo Montoya.
keď sa dostal
Schumacher penaliúplne
na dostrel,
Podobne ako na futbalových
zovaný
najmä na konci
štadiónoch, aj na okruhu Katalarovinky“
nuya v Barcelone, plné tribúny
O dramatické momenty v 13.
divákov hnali dopredu svojho
kole sa postaral sedemnásobdomáceho matadora Španiela
ný
majster
sveta
Michael Schumacher,
Fernanda Alonsa na Ferrari, ktorý prešiel
ktorý
spolu
s
druhým
pilotom Willamsu
cieľom ako druhý v poradí. Stupeň víťaBrunom
Sennom
kolidoval
na konci
zov uzatvára navrátilec Kimi Räikkönen
cieľovej
rovinky.
Nemec
sa
snažil predna Lotuse. Úradujúci majster sveta
behnúť
pomalšieho
Brazílčana
a to aj
a minuloročný víťaz Sebastian Vettel
pomocou
otvoreného
zadného
krídla
ale
skončil šiesty a naďalej ostáva lídrom
vysokú
rýchlosť
nezvládol
a
vrazil
svetového šampionátu. Jazdec Red Bullu
do súperovho auta. Po kontakte
ma na svojom konte 61 bodov, no rovnaobidvaja jazdci museli odstúpiť
ký počet má aj spomínaný Španiel
z pretekov. Traťový komisári
v službách Ferrari. Tretia priečka patrí
incident vyriešili trestom pre
Britovi Lewisovi Hamiltonovi na McLaSchumachera, ktorý stratí na najrene – 53b, ktorý sa z posledného miesta
bližšej Veľkej cene Monaka 5
na štarte prebojoval na konečnú ôsmu
pozícií na štarte. „Je to extrémne
priečku.
frustrujúce. Pozrel som si ešte raz

celú situáciu na obrazovke a musím
povedať, že Senna nebol celkom bez
viny," netajil sklamanie Nemec.

Rozhodli zástavky v boxoch
Neskôr v 25. kole, ako prvý zamieril
k svojim mechanikom Maldonado
a následne na nových gumách zajazdil
rýchle kolá. Alonso medzitým doplatil na
zdržanie za jedným z pomalších jazdcov
a po odchode z boxov sa vrátil na trať až
sa pilotom Williamsu. Maldonado potom
už udržal svoju pozíciu až do konca
pretekov.
"Boli momenty, keď sa dostal úplne na
dostrel, najmä na konci rovinky, ale ja
som udržiaval náš vzájomný rozostup a
tým kontroloval situáciu. Naša dnešná
rýchlosť bola veľmi silná, fantastické
bolo aj auto a celý tím,“ doplnil víťaz
veľkej ceny. «
TEXT: D. Mačej

Kolízia Schumachera so Sennom
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FUTBAL – ŠPORT •

Finále Ligy majstrov: Bayern Mníchov
doplatil na nepremenené šance

FOTO: sportky..sk

Anglický futbalový tím FC Chelsea vyhral prvýkrát v histórii najprestížnejšiu klubovú súťaž Ligu majstrov, keď v sobotu 19. mája vo finálovom zápase na trávniku mníchovskej Allianz Areny zdolali po penaltovom rozstrele domáci Bayern
Mníchov.

MNÍCHOV - V riadnom hracom čase sa stretnutie skončilo
1:1, v ktorom mal navrch mníchovský klub. Aktívnejší
a herne lepší Bayern
Mníchov
premenil
stupňujúci tlak v 86.
minúte na gól, keď sa
presadil
Thomas
Müller (1:0). No už
o päť minút neskôr
odpovedal
Didier
Drogba (1:1). Ten
hlavou
premenil
jediný rohový kop FC
Chelsea a zabezpečil
svojmu tímu predĺženie. Rozhodnutie mal
na kopačke v 94.
David Luiz a Mario Gomez

minúte Arjen Robben, no hrdina zápasu golman "The Blues" Peter Čech sa hodil do správnej strany a loptu nepustil
za svoj chrbát. O víťazovi tak rozhodla penaltová lotéria,
v ktorej boli úspešnejší zverenci talianskeho kouča Roberta
Di Mattea. Z cennej trofeje mal tiež veľkú radosť majiteľ
klubu ruský magnát Roman Abramovič, ktorý pred 9 rokmi
vyhlásil: „Chcem vyhrať Ligu majstrov.“ «
Góly: 83. Müller - 88. Drogba,
Rozhodoval: Proenca (Port.),
ŽK: Schweinsteiger - A. Cole, Luiz, Drogba, Torres
Rozstrel: Lahm - 1:0, Mata - nedal, Gomez - 2:0, Luiz - 2:1,
Neuer 3:1, Lampard - 3:2, Olič - nedal, A. Cole - 3:3,
Schweinsteiger - nedal, Drogba - 3:4
Text: D. Mačej
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• ŠPORT – Slovnaft cup

BARDEJOV HOSTIL FINÁLE SLOVNAFT
CUP-u
BARDEJOV - Na zrekonštruovanom
Mestskom štadióne v Bardejove sa v deň
víťazstva nad fašizmom, 8. mája, uskutočnilo finále 43. ročníka najvyššej pohárovej súťaže už pod novým názvom –
Slovnaft Cup. Vyše tritisíc divákov sledovalo rozhodujúci šláger, ktorý sa svojou
úrovňou vyrovnal ligovému stretnutiu
medzi futbalistami FK Senica a MŠK
Žilina, v ktorom mali hráči spod Dubňa
mierne navrch a vyhrali 3:2 po predĺžení
(2:2, 1:1).

Hneď v úvode stretnutia boli aktívnejší
Žilinčania. Už v 6. minúte Majtán presne
umiestenou hlavičkou rozvlnil Bolekovú
sieť – 0:1. Záhoráci však o 4 minúty
odpovedali gólom, keď Kôňa nedal brankárovi MŠK Krnáčovi žiadnu šancu
a loptu z priameho kopu poslal pod pravý
horný roh brány – (1:1). Oba tímy si
vypracovali ešte niekoľko sľubných akcií,
no stav sa dokonca prvého polčasu nemenil.
Do druhého polčasu opäť lepšie nastúpili
"žlto-zelení", ktorí v 48. minúte zásluhou
Barčíkovej strely spoza šestnástky viedli
1:2. No zverenci trénera Stanislava Grigu
sa nevzdávali a inkasovaný gól ich povzbudil k vyrovnaniu. Žilina bola blízko
k tretiemu gólu, keď v 64. minúte senický
gólman Bolek vychytal dvoch útočníkov
“šošonov“ Majtán – Novák. Následne sa
potvrdilo pravidlo "nedáš - dostaneš"
a v 72. minúte Kôňa krásnou strelou
vyrovnáva – 2:2. Svoj druhý gól

umiestnil do brvna odkiaľ sa lopta odrazila za čiaru. Do konca riadneho hracieho
času sa o víťazovi nerozhodlo, a tak po 90
minútach nasledovalo predĺženie.
Rozhodlo predĺženie
Úvodná časť predĺženia bola poznačená
dvoma nepremenenými šancami oboch
“mančaftov“. Prvú príležitosť zahodili
Žilinčania, keď to z priameho kopu Nunez
namieril do žrde a odrazenú loptu Majtán
nedokázal poslať do úplne prázdnej senickej brány. Na druhej strane opečiatkoval brvno Siniš. Konečné rozhodnutie
o tom, kto si domov ponesie

cennú trofej a šek na 50 tisíc eur padlo
v 102. minúte, kedy striedajúci iba 18ročný Peruánec Jean Deza s prispením
brániaceho Leala prehodil senického
brankára. MŠK Žilina vyhráva nad FK
Senicou 2:3 a tento stav trval do konca
stretnutia.
Favorizovanejší Žilinčania tak premenili
svoju druhú finálovú šancu na triumf,
keď v uplynulej sezóne podľahli na
trávniku Banskej Bystrici v podobne
dramatickom dueli tímu ŠK Slovan
Bratislava - 4:5.

FK Senica – MŠK Žilina 2:3 pp (1:1, 1:1)
Góly: 10. a 72. T. Kóňa - 6. T. Majtán, 48. Barčík, 102. Deza
ŽK: 44. M. Ďurica - 53. V. Leitner, 112. Barčík
Rozhodovali: Samotný - E. Weiss, Benko
Zostavy a striedania:

FOTO: arenabardejov.sk

Senica: Bolek – Pavlík (110. Furtado), Leal,
Gorosito, Križko, Strnad, Kóňa, Wjlaars, Diviš,
Blackburn (71. Diarrassouba), M. Ďurica (101.
Černý).
Žilina: Krnáč - Leitner, Piaček, Mabouka (46.
Angelovič), Nunes, Novák (81. Deza), Barčík,
Pečovský, Šulek (78. Gergel), Majtán, Pich.
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ŠPORT •
"Chcem pogratulovať Žiline k víťazstvu v
dnešnom zápase. Na druhej strane sa
chcem poďakovať hráčom za to, čo tu
dnes predviedli. Myslím si, že to bolo
dobré finále SP, v ktorom sme odohrali
dôstojnú úlohu. Dokázali sme dvakrát
odpovedať na vedúce góly Žiliny a mali
sme aj polo šance vyrovnať po tretí raz,
no nemali sme až toľko síl, keďže sme
mali polo zranených hráčov. Aj preto sme
nedokázali v závere duelu vytvoriť nejaký
sústavný tlak. Hráčom ďakujem za dnešný zápas, ale aj za celú sezónu," povedal
po zápase skúsený kormidelník Stanislav
Griga, ktorý sa po zápase rozlúčil s FK
Senica a stal sa jedným z dvoch nových
reprezentačných trénerov pri reprezentač-

"Z celkového triumfu v slovenskej pohárovej súťaži mám samozrejme veľkú
radosť. Je to môj prvý veľký úspech na
lavičke Žiliny, kde som iba necelý mesiac.
Senica dnes dokázala, že má kvalitné
mužstvo. Keď súper dva razy vyrovnal
nepriaznivý stav, videl som smútok na
tvárach mojich hráčov. Nebol však potrebný, pretože nás nevyviedol z miery.
Chlapci boli v zápase aktívnejší, prispela
k tomu aj zmena v našom rozostavení. V
predĺžení sme mali tri šance a viac z hry.
Som hrdý na všetkých hráčov i členov
realizačného tímu, ktorí prispeli k nášmu
triumfu. Zvýšili sme si sebavedomie. Na
Žilinu teraz čaká záver ligovej súťaže, v
ktorom tiež chceme uspieť," tešil sa
z víťazstva holandský tréner MŠK Žilina
Frans Adelaar.

nom A-mužstve Slovenska. «
Text: D.Mačej

BOJ O ŽIVOT NA UMELOM TRÁVNIKU
BARDEJOV -28.apríla sa uskutočnil na umelom trávniku v Bardejove zápas 1.ligy medzi mladším dorastom
Partizánu Bardejov a Slovanu Bratislava, ktorý sa tri
minúty pred koncom premenil na boj o život.
Po hlavičkovom súboji, akých sa na ihrisku dejú desiatky, medzi slovanistom Lukášom Čambalom a domácim
Dávidom Belunkom zostal hráč „belasých“ ležať
v bezvedomí na umelom trávniku.
„Bolo vidieť, že po náraze očividne vo vzduchu stratil
vedomie, lebo padol nekoordinovane na zem,“ vyjadril sa
k pádu šeftréner mládeže Partizánu Bardejov Rastislav
Kica. „Mne je to osobne ľúto a prajem mu len skoré
uzdravenie. Nielen ja, ale celá naša mládež. Všetci futbalisti i ľudia, ktorí sa okolo futbalu sa motajú,“ dodal.

Lekári ho v stabilizovanom stave udržiavali v umelom
spánku do nedele 6.mája, kedy bola ukončená umelá
ventilácia pľúc na ARO oddelení na Kramároch.
O tri dni bol prevezený na chirurgické oddelenie detskej
fakultatívnej nemocnice na Kramároch, kde prijal už aj
prvé návštevy. „Veľmi rád by som poďakoval všetkým za
podporu. Veľmi mi to pomohlo,“ boli prvé slová mladého
futbalistu. Talentovaný stredopoliar sa postupne zotavuje
z nepríjemnej udalosti, na ktorú si nespomína
a komunikuje s okolím. „Som bojovník na ihrisku a
bojujem aj tu v nemocnici. Chcem sa vrátiť na ihrisko,“
dodal Lukáš Čambal. «
Text: D.Mačej

FOTO: tn.nova.cz

Ihneď privolaný lekár vybral mladíkovi zapadnutý jazyk,
hneď na to ho záchranná služba previezla do bardejovskej
nemocnice. "Bol som práve v Prešove a hneď, ako som
sa to dozvedel, pricestoval som do Bardejova. Lukáš mal
šťastie, že ho v sanitke viezol špecialista. Ten, keď videl,
že má kŕče a je v bezvedomí, okamžite ho intuboval,
zabezpečil mu dýchacie cesty a začal resuscitáciu mozgu," uviedol klubový lekár Slovanu L. Pavlovič a pokračoval: "Lukáš má mnohopočetné poranenia - zlomeniny
kostí tváre a pomliaždenie mozgu. Našťastie zrážka
nepoškodila krk ani chrbticu. Už v Bardejove ho uviedli
do umelého spánku a previezli helikoptérou do Bratislavy." Tam absolvoval ďalšiu sériu vyšetrení, ktoré vylúčili
nutnosť akejkoľvek ďalšej operácie.
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76. majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji sú už pre rok
2012 minulosťou.
Hlavnou hostiteľskou krajinou
boli Helsinki. Odohrali sa tam
vyraďovacie zápasy
a vyvrcholenie turnaja,
Helsinské finále. Na
uplynulých majstrovstvách v
Bratislave a Košiciach sa
uskutočnil posledný hokejový
šampionát pod formátom,
ktorý zaviedli v roku 1998 a o
2 roky neskôr sčasti zmenili.
Podľa nového modelu, ktorý
primárne kopíruje starý štýl
spred 1998, boli účastníci
šampionátu rozdelení do dvoch
základných skupín po osem
tímov. Počet duelov na
šampionáte sa tak zvýšil z 56
na 64. Zmena nastala aj vo
vyraďovacej fáze. Namiesto
súčasného krížového systému
sa štvrťfinálové stretnutia
odohrali v rámci skupín, teda
išlo o "konferenčnú" play off.
Na škandinávskom turnaji sa
však už semifinále hralo opäť
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krížovým spôsobom vo
fínskom hlavnom meste
Helsinkách. Vo fínskej
metropole sa odohrali
zápasy skupiny -A ,v ktorej sa
stretli bývalý zlatý medailista a
zároveň hostiteľský štát Fínsko
s Kanadou, USA,
Švajčiarskom,
SLOVENSKOM,
Bieloruskom, Francúzskom a
Kazachstanom. V metropole
Švédska hrala skupina B,
v ktorej sa proti sebe
v základnej skupine stretli
Rusko, Švédsko, Česká
republika , Nemecko, Nórsko,
Lotyšsko, Dánsko a Taliansko.

Cesta Slovákov za
“zlatým” striebrom
Zápasy základných skupín
V prvý deň turnaja slovenskí
hokejisti odštartovali svoj
premiérový duel základnej Askupiny na tesnou prehrou s

Kanadou 3:2. V tej istej
skupine sa odohrali ešte dva
duely: USA, ktoré porazilo
Francúzsko 7:2 a domácim sa
predstavili aj fínski
reprezentanti, ktorí porazili
Bielorusko tesným výsledkom
1:0. V ten deň sa hrali zápasy
aj v štokholmskej skupine, kde
sa po prvý raz predstavili
nemecký reprezentanti, ktorí
porazili Taliansko 3:0. Českí
reprezentanti hrali so
severským Dánskom 2 :0
a spoluorganizátor Švédsko
porazilo nórskych
reprezentantov 3 : 1. V sobotu
5.5 sa stretli dva zámorské
tímy, ktoré previedli veľmi
atraktívny hokej pre diváka
v zámorskom štýle, v ktorom
Kanada prehrala po predlžení
s USA .

Hokejový ošiaľ spojil na
dva týždne celé Slovensko
- starých aj mladých.
Málokto dúfal v postup
zo skupiny. Naši chlapci
však prekvapili seba aj
nás a nakoniec to dotiahli
až do finále. Domov
dorazili so zlatým
striebrom na hrudiach!
Text: M. Lukáč

Po tomto zápase sa Spojene
štáty americké dostali na druhú
priebežnú priečku v helsinskej
A skupine. Ďalším súperom
pre Slovensko bolo domáce
Fínsko ktorému sme podľahli
1 : 0. Po dvoch prehratých
zápasoch bola naša
reprezentácia bez bodu. Hneď
po víkende sme sa stretli
s americkou reprezentáciou,
kde sme po veľmi
prekvapujúcom výkone našich
reprezentantov zvíťazili 4:2
a tak si pripísali prvé tri body
do tabuľky. Po jednodňovej
prestávke sa slovenskí
reprezentanti pod taktovkou
trénera Vujtka stretli o 15:00
s reprezentáciou Kazachstanu.
“Do tohto zápasu sme šli
s vedomím že musíme zvíťaziť
a to sa aj podarilo zvíťazili
sme 3:2.”

V sobotu 12.5 sa slovenská
reprezentácia po dvojdňovej
prestávke sa stretla
s reprezentáciou Bieloruska .
V tomto dueli sme zvíťazili
rozdielom triedy 5 : 1. Veľkým
prekvapením šampionátu bol
duel Švajčiarska s
francúzskou reprezentáciou,
v ktorom Francúzi
prekvapujúco zvíťazili 4:2.
V nedeľu 13.5 sa Slováci
stretli vo veľmi napínavom
súboji so švajčiarskou
reprezentáciou, v ktorom
zvíťazili futbalovým
výsledkom 1:0. Po tomto
zápase mali Slováci na svojom
konte 12 bodov, ktoré ale
nestačili na postup do
štvrťfinále, pretože obrovské
prekvapenie turnaja, Francúzi,
zdolali po tímoch Švajčiarska
a Kazachstanu aj Bielorusko
2:1.
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favorit šampionátu Rusko po
víťazstve nad Nórskom 5:2,
a aj náš budúci súper, Česká
republika, ktorá zdolala výber
Švédska 4:3. Semifinále
Semifinálové duely boli na
programe v sobotu 19. mája v
helsinskej Hartwal aréne. Ako
prvý sa stretli ruskí
reprezentanti s domácou
fínskou reprezentáciou. V
tomto zápase si ruský tím
poradil s domácim Fínskom
a zvíťazil 6:2.
Porazili tzv. český komplex

Prebojovali sme sa do Soči
2014.
Slovenská reprezentácia tak
v poslednom zápase základnej
skupiny musela vyhrať nad
Francúzskom, aby si zaistila
postup do štvrťfinále a účasť
na olympiáde v Ruskom Soči,
ktorá sa bude konať v roku
2014. Našťaste sa im to
podarilo. Slovenská
reprezentácia vyhrala nad
Francúzskom 5:4 po veľmi
hektickom zápase, a tak si po
štyroch rokoch zaistila účasť
vo štvrťfinále. Slovensko ešte
čakalo na večerný zápas USA
proti Švajčiarsku. V tomto
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dueli sa rozhodlo s kým
odohrá slovenská reprezentácia
štvrťfinálový duel. Víťazstvo
USA rozhodlo že naši si
zahrajú štvrťfinále proti
veľkému favoritovi z Kanady .
V tomto dueli naši bojovali
ako jeden tím. Favorizovanú
Kanadu zdolali 3:4 ,zásluhou
veľmi dobre chytajúceho
brankára J. Laca a strelcov
gólov T. Kopeckého , M.
Šatana, M. Bartoviča a M.
Handzuša, a ako prví postúpili
do semifinále. K
semifinalistom sa postupne
prebojovalo aj domáce Fínsko
po víťazstve nad USA 3:2,

V druhej seminfinálovej baráži
sa stretli slovenskí
reprezentanti vo všetkými
očakávanom dueli proti českej
reprezentácii, nad ktorou
zvíťazili 3 : 1 po dvoch góloch
M. Šatana a jednom góle
L. Hudačka . Naši chlapci sa
po desiatich rokoch tešili na
veľkolepé finále, ktoré
odohrali s ruskou
reprezentáciou. V nedeľu boli
na programe boje o medaily,
najprv o tretie miesto, kde
Česko odčinilo prehru so
Slovenskom a vyhralo
s fínskym mužstvom 3:2.
Chárove góly od modrej nám
však nestačili.
Večerné finále bolo veľmi
napínavé, keď už v prvej
minúte strelil prvý gól kapitán
slovenskej reprezentácie Z.
Chára. Avšak po mnohých
chybách v obrane, Slovensko
inkasovalo od hviezdneho tímu
rýchlych päť gólov. V tretej
tretine Z. Chára skrášlil

výsledok finálového stretnutia
na 5:2. Pred koncom stretnutia
sa ešte presadil najlepší strelec
turnaja, J.Malkin, a stanovil
konečný výsledok finále,
v ktorom zvíťazilo Rusko nad
Slovenskom 6:2. Majstrovskú
trofej dvihol nad hlavu ruský
kapitán I.Nikulin . Slovenskej
reprezentácii sa ušla strieborná
medaila, v poradí štvrtá
medaila z majstrovstiev sveta
v histórií samostatného
Slovenska. Pri všetkých týchto
triumfoch bol aj útočník
bratislavského Slovana
Miroslav Šatan.
"Som rád, že som tu mohol
byť a priložiť ruku k dielu.
Porazili sme tu silných
súperov, ako boli USA,
Kanada, alebo Česko a
nemáme prečo smútiť .Oslavy
si musíme vychutnať so
vztýčenými hlavami. Na to, čo
sme tu ukázali, môžeme byť

právom hrdí. Druhé miesto je
fantastické. Ak by nám ho
niekto veštil pred turnajom, tak
by ho vysmiali, že je blázon.
Videli sme však, čo všetko sa
dá dokázať ak všetci pracujú
na jednom cieli. Skvelá partia,
skvelý turnaj. Toto mužstvo
prekročilo svoj potenciál a tak
musíme byť spokojní"
k tomuto úspechu sa takto
vyjadril Miroslav Šatan a na
víťazstvo Ruska dodal :
"Čestne to musíme uznať.
Neprehrali ani jediný zápas a
vyhrávali nielen o gól. Svoju
rolu zohrala i naša
neskúsenosť, veď väčšina
chalanov nastúpila vo finále
prvýkrát. Je to skvelá lekcia
do budúcnosti. Ak budú títo
chlapci takto pokračovať i
naďalej, tak sa nemusíme
obávať o našu budúcnosť,"
vyslovil optimistické
slová Miroslav Šatan.
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 Interwiev

Lucia Klocová
Nášmu časopisu poskytla rozhovor veľmi úspešná slovenská atlétka,
ktorá nás v minulýhc rokoch reperezntovala na rôznych súťažiach v
discipílne beh na 800m a tento rok nás dokonca bude zastupovať na
letných OH v Londýne. Opýtali sme sa jej, ako to vlastne s behom
začalo, čo plánuje robiť po ukončení aktívnej kariéry a zistili sme aj
zopár pikošiek z jej súkromia
Text: S.Rapčanová
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V koľkých rokoch ste sa
rozhodli pre beh na 800m a
prečo?
Behávať som začala na
základnej škole v 12 rokoch keď
ma učiteľka TV vybrala na 800m
na Turčianských hrách. Hneď sa
mi podarilo zvíťaziť a všimol si
ma jeden starší tréner, u ktorého
som začala trénovať. Po roku som
už prešla k trénerovi Sloukovi a
začalo ma to tak baviť, že je to
pre mňa potrebné v živote
rovnako ako vzduch a dýchanie
:). Neviem si bez toho predstaviť
deň.
Uvažovali ste aj o iných
športoch?
Ani nie. Nemám rada
kolektívne športy kde sa úspech
delí medzi hráčov. Najmä aj
takých, čo celý zápas presedia na
lavičke. Páčia sa mi individuálne
športy, pretože viem na čom som
a čo dokážem dosiahnuť na
základe odtrénovaného tréningu a
pri výkone sa spolieham len sama
na seba. Či sa to podarí alebo nie,
vždy je to moja zásluha a to mi
dodáva silu do ďalšieho preteku a
tréningu, v čom sa môžem zlepšiť
a podobne. Keby som sa mala
ešte raz rozhodnúť, beh je asi
jediné čo by som chcela robiť
profesinálne. Je to praktický
šport, ktorý sa dá využiť aj v
bežnom živote, keď nestíham
niekam ísť, tak si pobehnem... ;)

Aký je Váš názor na bradatý
svetový rekord Jarmily
Kratochvíloveh v behu na 800m?
Neutrálny. To, čo,žiaľ, bolo
povolené v tom období je už
dávno zakázané a každý rok
pribúdajú tisíce látok navyše,
ktoré sú zakázané. Keďže má
rekord už viac ako 28 rokov, tak
sa to ani zďaleka nedá porovnať s
dnešnou dobou a výkonnosťou v
našich podmienkach a
povolených prostriedkoch.
Máte svoj športový vzor?
Nie

Nad tým nikdy nerozmýšľam...
OH rozhodne čo ďalej a nechám
rozhodnúť svoje telo. Nad
koncom som ešte vôbec
nerozmýšľala :).

Čomu sa plánujete venovať po
ukončení aktívnej kariéry?
Keďže som nerozmýšľala ani
nad ukončením, tak sa mi ťažko
hovorí čo potom, ale určite to
bude nejako súvisieť so športom.
Možno nie priamo trénerstvo ale
niečo športového charakteru.
Šport nie je koníček ani
zamestnanie, je to životný štýl!
Buď človek športuje alebo nie.
Nič medzi tým neexistuje, a ja by
som to v budúcnosti rada naučila
aj ľudí, ktorí o tom ešte nevedia.
Máte obľúbenú dovolenskovú
destináciu?
Áno. Ak to má byť pri mori, tak
Chorvátsko, a ak to je
spoznávacieho charakteru, tak
určite Paríž.

Tipujete sa do ženského finále v
behu na 800m v Londýne?
Nie, netipujem nikoho.
Nemám rada tipovanie, a v
športe už vôbec. Je to o
športovom šťastí a správnom
načasovaní všetkého
dobrého v pravom okamihu.
Tipujem maximálne na to, že
vydám zo seba maximum, a to
je pre mňa najdôležitejši.

A teraz taká otázka zo
súkromia. V koľlých rokoch ste
mali prvého frajera? ;)
Fuuuuuuuuuuuuuuu :-).
Neviem presne :-D, ale určite
viem, že do maturity bola mojou
láskou atletika.
Máte kladný vzťah k počítačom
a mobilom? Musíte mať vždy
novinky?
Jasneeeeeeeee :-D
Uznávate sociálne siete?
Tak 50 na 50. Ale napríklad
taký Facebook rozhodne nie!
s pozdravom Lucia

Váš obľúbený herec, spevák a
spisovateľ?
Môj obľúbený herec je Nicolas
Cage, obšúbeného speváka
nemám ale mám rada skupinu
Guns N Roses a spisovateľka by
bola Agatha Christie.

Plánujete pokračovať v aktívnej
kariére aj po olympiáde v
Londýne?
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Baran (21.3. – 20.4.)Tento mesiac vyzerá pre
vás celkom dobre. Ak ste niekedy pomýšľali
písať, tento mesiac je vhodný na začatie
románu, filmového scenára alebo pripojenie
sa k nejakej spoločenskej partii. Je tu šanca na
milostný vzťah. Ak pracujete na nejakom
tvorivom projekte, tento mesiac disponujete
bleskovo rýchlou energiou.

Býk (21.4. – 20.5.) Jupiter vám tento mesiac
ponúkne veľké príležitosti, ktoré váš život
obohatia mnohými neuveriteľnými spôsobmi.
Privítajte preto každú príležitosť a skúsenosť,
ktorú stretnete. Je možný milostný vzťah
s niekým, s kým sa zhodujete v hodnotách. Ak
už zadaní ste, bude to úžasné obdobie pre
vzájomnú komunikáciu a spoločné činnosti.

Blíženec (21.5. – 20.6.) Prvé dva júnové
týždne bude pracovať vaša myseľ ako rýchly
blesk. Nápadov máte toľko, že si ich pre istotu
zapisujte. S vašim darom výrečnosti môžete
komukoľvek predať prakticky čokoľvek.
V poslednej tretine júna bude váš partnerský
vzťah iskriť a chémia jednoznačne prehovorí.
Ak zadaní nie ste, môže sa stať, že do začiatku
júla budete.

Rak (21.6. – 22.7.) Pod vplyvom Venuše bude
vaša hlava so srdcom v dokonalom súlade. Ak
v tomto období nejaký vzťah vznikne, bude
veľmi súkromný alebo dokonca tajný. Bolo by
dobré preskúmať, prečo je tajný. Všímajte si
pozorne svoje sny, ktoré vám umožnia
nahliadnuť do toho, na čom vám záleží.
Obdobie po Splne by malo byť pre vás veľmi
pozitívne.

Lev (23.7. – 22.8.) Od začiatku až do polovice
mesiaca vás bude Merkúr povzbudzovať
k častejšiemu zdržiavaniu sa v spoločnosti.
Budete mať pocit, že akýmkoľvek spôsobom
musíte komunikovať a dať ostatným vedieť
o svojich nápadoch. Spln by vás mal ovplyvniť
citovo, môžete teda očakávať novinky
o príbuzných, môže vás čakať aj hlbší záväzok
k vášmu partnerovi, partnerke.
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Panna (23.8. – 22.9.) Tento mesiac znamená
pre vás zmeny. Spln mesiaca vás emocionálne
ovplyvní. Budete schopní pozerať na svoje
prostredie s nadhľadom. Pocítite vďačnosť za
všetko čo máte a pre čo ste pracovali.
V druhej polovici mesiaca bude vaša myseľ
intuitívnejšia a subjektívnejšia. V poslednej
tretine mesiaca budete priťahovaní niekým
a z flirtu sa môže stať niečo viac.

Vodnár (21.1 – 18.2.) V tomto mesiaci by ste
mali klásť dôraz na milostný vzťah a kreativitu.
Ak ste vo vzťahu, máte s partnerom alebo
partnerkou veľké množstvo príležitostí robiť
to, čo vás bude baviť vo dvojici. V poslednej
tretine mesiaca to medzi vami poriadne
zaiskrí a bude to pokračovať celý ďalší mesiac.
Spln v polovici mesiaca rozvíri emócie spojené
s priateľmi alebo skupinou.

Váhy (23.9. – 23.10.) Od 4. júna budete pod
vplyvom Jupitera po celý rok. Možnosti môžu
prísť veľmi rýchlo a vy musíte byť pripravení.
Či ste už zadaní alebo nie, najlepšie obdobie
pre milostný vzťah je v poslednej tretine
mesiaca. Vzťah nadviazaný v cudzine bude
vyzerať osudovo. Od 12. júna sa budú rútiť
dopredu všetky záležitosti, ktoré stagnovali.

Ryby (19.2 – 20.3.) Od samého začiatku to
bude divoký a nepredvídateľný mesiac
a prinesie veľa príležitostí doma i v rodine. Ak
ste zadaní, môžu sa upevniť základy toho, čo
vás na vašom partnerovi, partnerke
priťahovalo v prvom rade. Ste schopní vytvoriť
podnet pre vzťahy, projekty alebo ciele. Tento
mesiac by ste mali trvať na zabehnutom
spôsobe práce, až kým neprídete na to, ako ju
robiť inak.

Škorpión (24.10 – 22.11.) V tomto mesiaci sa
budú odkrývať udalosti vo viacerých
oblastiach. Skúšaná bude vaša psychická
schopnosť. Máte príležitosť k nadväzovaniu
kontaktov, pre písanie a iné formy
komunikácie. Spln v polovici mesiaca
podporuje emócie, budete mať pocit, že
všetko je radostné a optimistické.

Strelec (23.11 – 21.12.) Ak ste už zadaní,
môžete povýšiť svoj vzťah do vyššej roviny.
Vplyvom Neptúna môže dôjsť vo vašom
domácom prostredí k nejakému zmätku. Aj
keď to zvládnete, pamätajte, že nemusíte mať
vždy informácie potrebné na rozhodnutie.
Spln mesiaca vám prinesie nejakú dôležitú
správu, ktorá bude dôvodom na oslavu.

Kozorožec (22.12 – 20.1.) Vstup Jupitera
naznačuje, že celý rok budete v milostnom
vzťahu šťastní. Ak ste zadaní, budete svoj
súčasný vzťah prehlbovať. Ak nie, môžete
skákať z jedného milostného vzťahu do
druhého s pocitom, že rozmanitosť
potrebujete. Aj vaša kreativita bude stúpať
v akejkoľvek oblasti, ktorou sa zaoberáte.
Zistíte, kedy ste v správnej chvíli na správnom
mieste. Vytvoríte si vynikajúce kontakty
a rozšírite sieť svojich kamarátov.

Text: J. Gobanová

VLASTNÁ TVORBA •
Deň typického gymnazistu
Dnes sa nášmu slávnemu gymnazistovi
Igorovi do školy vôbec nechcelo. Bolo to s ním
aspoň také zlé, ako každý jeden deň. Lenivo
otvoril oči a nemotorne vygúľal z postele svojich
55 kilogramov. Po dlhej dobe zorientovania sa vo
vlastnej izbe zalovil v pamäti, že ak si dobre
pamätá, dnes ho mali z niečoho skúšať. Nevedel si
ale spomenúť z čoho a pravdupovediac, ani ho to
veľmi netrápilo. Rozmýšľal nad včerajším
večerom v krčme a s dobrou náladou odišiel do
školy.
Prvá hodina bola matematika. Profesorka
vstúpila do triedy s dokonale upravenými vlasmi
a čarovným úsmevom na tvári od ucha k uchu.
„Tak! A idem skúšať,” predniesla plná hrdosti,
pričom otvorila, samozrejme, nikdy nechýbajúci
hárok a celá trieda sa roztriasla od strachu. Celá,
až na Igora. Profesorka pozorne prezerala
hodnotenie svojich študentov, keď jej vtom oči
padli na kolónku ”Igor Leňochovie,” s bohatou
zbierkou ”guľatých” známok.
„Igor k tabuli!”
„Pani profesorka, ja to neviem,” s úsmevom
odvetil Igor.
„Päť!” zahlásila matematikárka, spokojná sama so
sebou.
Igor jej na to nič nepovedal a hral sa i naďalej
s mobilom, pretože si už na takéto známky
zvykol. Vyučujúca sa teda postavila a začala
vysvetľovať novú látku. Po niekoľkých minútach
vysvetľovania sa v triede ozval náhly výkrik:
„Vyhral som!” zvolal Igor, držiac v ruke mobil.
Z výletu do riaditeľne sa vrátil akurát na
poslednú hodinu geografie. Profesorka sa snažila
niečo vysvetľovať, ale netrápilo ho to. Po chvíli sa
k nemu dostal akýsi papier. Poobzeral sa. Trvalo
mu aspoň 15 minút, kým pochopil, čo sa vlastne
deje. Píše sa písomka.

SPOMIENKY
Je ťažké zabudnúť
Vidím ich ako na plátne,
Je ťažké nemyslieť
Sú ako v mojom sne.
Sama tu sedím
A spomienka ku mne letí,
Vonku len tak hľadím
na malé deti.
Spomínam na to čo bolo,
Čo ináč byť mohlo.
Spomínam na teba,
Čo nám bolo treba.
Je ťažké zabudnúť,
Je ťažké nemyslieť.

R. Vasilková

Papier, ktorý odovzdal, bol čistý ako
z výrobne. Dúfal, že dostane nejaké body aspoň za
správny dátum, meno
s priezviskom a označenie úloh od prvej až po
ôsmu.
Po nekonečne dlhých 45 minútach zazvonilo
a Igor sa rýchlo odplazil na chodbu. „Už som si
myslel, že nezazvoní,” zamrmlal si popod nos
a rýchlo upaľoval preč.
Zo školy vybehol ako prvý a v tom momente na
ňu zabudol. Myslel na to, aký pekný večer strávi
s kamarátmi v krčme. Veď napokon, riadi sa
hlavným pravidlom gymnazistu : „ Nejako bolo,
nejako bude... ”

L. Zeleniaková
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Nový Zéland –
Dunedin
Text: D. Ondkaninová

Dunedin je druhým najväčším mestom južného ostrova Nového Zélandu. Je situovaný v kopcovitej
krajine. Vyrástol vďaka „zlatej horúčke“. Pýši sa svojimi koreňmi, ktoré siahajú až do Škótska. Vplyv
Škótska spoznáme hneď na prvý pohľad, architektúra je na nerozoznanie podobná od tej
v Edinburghu. Svoj názov, Dunedin, zdedil zo škótskej gaelštiny, znamená Edinburgh. Vtedajší
predstavitelia mesta trvali na tom, že Dunedin sa musí postaviť podľa svojho vzoru v Škótsku.
Port Chalmers je predmestím Dunedinu a jeho hlavným prístavom. Centrom mesta je Octagon.
V pešej zóne od centra je väčšina pamätihodností a budov, ako múzeá (napr. Otago ) či univerzity,
ktoré by ste mali určite navštíviť. Veľmi zaujímavá je anglikánska Katedrála sv. Pavla ale aj
monumentálna stavba prvého presbyteriánskeho kostola – The First Church of Otago.
Domy vo Viktoriánskom a Edwardskom štýle, ktoré pamätajú založenie mesta v roku 1848, i zlatá
horúčka zo šesťdesiatych rokov devätnásteho storočia, umocňujú príjemnú atmosféru.
V Dunedine nesmú chýbať ani najväčšie nákupné zóny George Street a v okolí Octagonu.
Životné tempo ubieha svojim vlastným tempom. V máloktorom meste podobnom veľkosťou
nájdete obyvateľov tak uvoľnených a zrelaxovaných ako v Dunedine. Zastavte sa v miestom parku
a nasajte trocha pohody.
Z miestnych atrakcií stojí za návštevu čokoládovňa Cadbury. Tá v súčasnej dobe produkuje asi 85%
novozélandskej čokolády. Počas hodinovej prehliadky, ktorá stojí 16 dolárov, si tu môžete dosýta
zamaškrtiť. Prebytočných kalórií sa potom môžete zbaviť, pokiaľ si vybehnete najstrmšou ulicou na
svete – Baldwin street. Tá je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov. Netrénovaní turisti určite
neodmietnu následné zvlaženie hrdla miestnym pivom, ktoré môžete ochutnať pri prehliadke
pivovaru Speights.

●  Zábava

Zídu  sa  všetky  zvieratká  z  
džungle  a  lev  hovorí:  
„Pôjdeme  na  výlet.“  „Pôjdeme  
na  výlet“,  zopakuje  žaba.  

Muž  v  lietadle  zastaví  letušku  a  
9 1
5
sťažuje  sa  jej:  
- Viete,  ja  mám  takú  smolu,  mne  
6
7
sa  vždy  niečo  zlé  prihodí.  
7
1
3
- Nemusíte  sa  báť,  tu  sa  vám  
„Zbaľte  si  veľa  jedla  a  pitia.“  
určite  nič  nestane.  
3
2 5
– hovorí  lev.  „Zbaľte  si  veľa  
O  5minút  sa  z  reproduktorov  
jedla  a  pitia“,  opakuje  žaba.  
ozve:
- Lietadlo havaruje a spadne
8 4
7
Lev  sa  už  nahnevá  a  vraví:  
rovno  do  mora.  Nemusíte  sa  
„To  zelené  zviera  s  veľkou  
4
2
9
báť,  letušky  vám  dajú  píšťalky  
papuľou  nikam  nepôjde!“  A
3
5
6
na  odplašenie  žralokov.  
žaba  na  to:  
Muž  opäť  zastaví  letušku  a  zas  
4
9 2 3
sa  sťažuje:  
„Chudák  krokodíl,  a  ten  sa  
- Vidíte,  a  teraz  buď  natrafím  na  
taaak  tešil!“  
hluchého  žraloka  alebo  
vyfasujem  píšťalku  bez  dierky.
Pán  Novák  hovorí  pánovi  Horákovi:                                                                                                                                                                                            
- Počujte,  potom,  ako  ste  u  nás  boli  s  
manželkou  na  návšteve,  stratil  sa  nám  
jeden  strieborný  príbor!                                                                                            
- Preboha,  hádam  si  nemyslíte,  že  sme  
ho vzali my?!
- No,  on  sa  potom  hneď  našiel,  ale  
viete, to podozrenie tu  už  zostane.
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ULOVIL SI AZERBAJDŽAN
Nenápadný, usilovný a skromný. Takto by sa dal opísať žiak Gymnázia L. Stockela, ktorý nedávno dosiahol obrovský úspech na biologickej olympiáde na celoslovenskom kole v Banskej Bystrici, a to 3.
miesto so stratou 1 bodu na 1. miesto. Na základe tohto úspechu postupuje Andrej ďalej na celosvetové kolo do Azerbajdžanu. Je však
otázne, či sa ho zúčastní, keďže v rovnakom termíne by mal skladať
maturitné skúšky.

Ryby zaujali
Téma jeho projektu bola štúdium druhovej diverzity rýb a ich parazi-

úlovok

tov v rieke Topľa. Aby sa tento projekt mohol uskutočniť, Andrej mu
musel obetovať veľa času a energie.
“Moja práca pozostávala z každodenných vychádzok k rieke, kde som
sa snažil uloviť rôzne druhy rýb na rôznych miestach, či už na prúdnatých úsekoch alebo na stojatých miestach s bahnitým dnom. Na všetkých ulovených rybách bola vykonaná neúplná parazitologická pitva v
SAV na parazitologickom ústave s ktorým som spolupracoval,” takto
nám opísal svoje niekoľkomesačné snaženie, vďaka ktorému si získal
vstupenku na medzinárodnú olympiádu INEPO EUROASIA.

Koníček už odmalička
Andrej nezanedbával ani slovnú prezentáciu svojej práce, aby ju dokázal pred prísnou hodnotiacou komisiou “predať.” Biológií sa venuje
už odmalička, priviedla ho k nej jeho bývalá učiteľka biológie na základnej škole, Mgr Alena Malegová, ktorá si všimla, že sa Andrej o
biológiu ako predmet zaujíma viac ako bežný študent. V 7. ročníku ho
prihlásila na biologickú olympiádu, kde sa mu hneď podarilo uspieť a
odvtedy sa Andrej zúčastňuje tejto súťaže každý rok, vždy s výbornýcm umiestnením.

Vo voľnom čase
okrem rybárčenia
si zahrá aj futbal

Držíme palce

FOTO: Andrej Tkáč

Jeho záľubou je rybolov, konkrétne “spinning fishing,” čo je lov
rýb udicou na prívlač. Tejto záľube sa venuje už 10 rokov a na
základe toho si aj vybral svoju tému projektu. Andrej veľa času
trávi v prírode, hlavne pozorovaním rýb. Zo športov je jeho favorit určite futbal, ktorému taktiež venuje značnú časť svojho času.
V škole nemá problém so žiadnym z predmetov, no medzi jeho
najmenej obľúbené patrí všetkými študentmi milovaná matematika a fyzika.
Andrejovi budeme držať palce, nech mu to v Azerbajdžane vyjde.
«
Text: Z.Baníková, N. Matysová

Svadby
Jakubašek

ĎAKUJEME TÝMTO
SPONZOROM

