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Úvod

Leto ubehlo ako voda a my sme
sa nestihli ani nazdať a už sme opäť
v škole. Slnko, more, pláž, zážitky,
neskoré vstávania z postele, ponocovania pri seriáloch - to všetko ostalo
už len pri spomienkach alebo na fotografiách.
Prvý školský deň nastal príliš rýchlo a každý z nás by si dal minimálne
ešte mesiac prázdnin, ak nie dva. Pri
pohľade na to, že je to pre mňa posledný rok na tejto škole, mám zvláštne
pocity, pretože každý z nás si určite
neraz povedal, že by odtiaľto vypadol, ale zároveň mu to tu bude chýbať.
Najmä ten neodmysliteľný kolektív v
triede.
A keďže v živote sa isté kapitoly
začínajú a isté končia, tak presne táto
sa pre našich maturantov končí. Po
úspešnom zvládnutí skúšky dospelosti sa poberú na vysoké školy a začnú
niečo nové. Želám vám veľa šťastia, síl
a odhodlania.
A naopak, naši prímania a prváci tú
svoju kapitolu začínajú, preto im
chcem zaželať veľa šťastia a úspechov a
nech sa nájdu v tom, čo ich baví.
A v neposlednom rade vám ostatným žiakom prajem takisto úspešný
školský rok a nech je lepší ako ten predošlý.
„Ísť do neznáma je lepšie, ako ostať
tam, kde nič nie je.” Spencer Johnson

Michaela Kardohelyová, šéfredaktorka
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Zážitky dvoch dní
ZO ŠKOLY

Na stanicu som prišla akurát... Privítali ma moji ospalí spolužiaci, keďže bolo iba 5 hodín ráno. Niektorí ešte nemali
rozlepené oči. Bolo to celkom komické. Po chvíli som si uvedomila, že nemám žiadnu vodu. S mojím ťažkým vakom som
sa dotackala do obchodu. Práve som prišla na rad, keď už na mňa pani profesorka Martinková volala, že už ideme. Rýchlo
som zaplatila a bežala k ostatným.
Nastúpili sme do vagónu č. 9. Vo vlaku sme sedeli vyše dve hodiny. Vystúpili sme v Ružomberku, odkiaľ nás autobus
priviezol k Domu Martina Kukučína. Privítala nás veľmi milá pani, ktorá porozprávala rôzne zaujímavosti o Kukučínovi
a jeho rodine. Bol to slovenský prozaik. Vedeli ste, že dom
postavil jeho otec štyri roky pred jeho narodením?
Po prehliadke sme nasadli do autobusu a zviezli sa k Múzeu
Pavla Országha Hviezdoslava. Tam sme sa odfotili pred jeho
sochou. Počasie nám veľmi neprialo, a tak sme sa radšej rýchlo
pobrali do vnútra. Narodil sa vo Vyšnom Kubíne. Bol
významný básnik, dramatik, spisovateľ aj právnik. Žil 72 rokov.
V múzeu boli vystavené jeho diela ako Hájnikova žena, Krvavé
sonety aj Letorosty.
Ďalšia zastávka nás čakala na Oravskom hrade. Zvládli sme
menší strmý kopček a dostali sme sa k hlavnej bráne, kde nás
už čakala mladá slečna. Mne osobne sa najviac páčila zbrojnica
a dámsky salón. Dokonca sa tu natáčali filmy Drakula, Kráľ
drozdia brada, Sokoliar Tomáš a Láska na vlásku. Bol krásny.
Po zdolaní vyše 300 schodov sme prišli na ďalšie nádherné
miesto. Bol to Oravský skanzen. Rozprestieral sa pod prekrásnym lesíkom, predelený riečkou. Keďže bol úplne otvorený,
dalo sa zájsť úplne všade. Dedinka bola rozdelená na päť celkov: Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, goralské
lazy, kostol a mlynisko s vodnými technickými stavbami. Najkrajší
bol kostolík, ktorý bol spravidla obklopený cintorínom.
Po náročnom dni sme prespali v penzióne v Košťanoch nad Turcom.
Vyspali sme sa do krásneho dňa. Začal sa perfektnými raňajkami.
Keď sme boli vyspinkaní, oddýchnutí a naraňajkovaní, vydali sme sa
na 3-minútovú cestu vlakom. Z nástupištia sme prišli do Martina
a následne k budove Matice slovenskej.
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Teda dostali sme sa iba do kongresovej miestnosti, kde sme strávili
hodinu v sprievode pána, ktorý nám porozprával všetko nielen o
Matici slovenskej, ale aj o pamiatkach naokolo. Bolo to dosť zdĺhavé,
a tak sme boli radi, keď sme sa presunuli do Domu Jozefa Cígera
Hronského. Tam sme všetci ožili. Nachádzali sa tam predmety z jeho
života. Boli dovezené z Argentíny, kde aj zomrel. Napísal knižku
Tri malé kozliatka a ďalšie knižky pre deti, ale aj pre dospelých. Bol
učiteľom, ale chcel byť umelcom, ktorým sa nakoniec aj stal.
Po prehliadke domu sme prešli asi kilometer a dostali sme sa
ku Gymnáziu Viliama Pauliny-Tótha. Absolvovali sme prednášku
z fyziky. Mne osobne sa páčila zo všetkého najviac. Robili sme rôzne
zaujímavé pokusy.
Poslednou zastávkou bol Národný cintorín. Bolo tam veľmi veľa
krásnych hrobov. Na tomto cintoríne sú pochované viaceré známe
osobnosti ako Jozef Cíger Hronský, Milan Hodža, Ján Smrek, Martin Kukučín alebo Viliam Pauliny-Tóth. Prihovorila
som sa k staršej panej, ktorá ma privítala s úsmevom. Porozprávala mi niečo o histórii tohto cintorína.
Cestou naspäť sme išli opäť vlakom. Cestovanie sme si krátili čítaním a počúvaním hudby. Do Košíc sme dorazili
o 19:56 hod.
Dva dni boli plno aktivít. Dúfam, že aj terajší žiaci tercie zažijú toľko zážitkov a absolvujú zaujímavý pobyt v apríli
2017. Všetkým odporúčam prihlásiť sa na túto exkurziu.

Lenka, kvarta B

Interview
ZO ŠKOLY

V minulom polroku šk. r. 2015/2016 sa vrátila z materskej dovolenky profesorka,
ktorá vyučuje anglický a francúzsky jazyk. Samozrejme bol to výborný nápad na
článok, tak som sa teda rozhodol urobiť interview so Zuzanou Husárovou:
Kde ste vyštudovali vysokú školu?
Na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Čo vás viedlo k tomuto povolaniu?
Keďže moja mama je učiteľka, tak sme to mali tak v rodine. A vždy som rada pracovala s deťmi, tak som sa rozhodla stať učiteľom.
Čím ste chceli byť v detstve?
Televíznou moderátorkou.
Ako trávite váš voľný čas?
Voľný čas trávim len s rodinou. Chodíme do prírody na túry, prechádzky, radi športujeme...
Keď ste spomínali rodinu, vieme, že máte 3 deti. Ovládajú vaše deti anglický
jazyk?
Najstarší (11 rokov) vie a prostredný syn sa akurát začína učiť.
Čím sa najviac približujete dnešnej mládeži?
Tým, že som mladá a mám tri deti, tak ich viem zaujať ich blízkymi témami a hlavne
tým, že mám znalosti o všelijakých hrách. Akurát v príme (terajšia sekunda) sa
Matej, sekunda C
musím naučiť byť trošku prísnejšia.
Na ktorej škole sa vám najlepšie učilo?
Zatiaľ som učila na dvoch školách. Ťažko povedať, ale na Alejovej sa mi veľmi páči.
S akým najhumornejším „prípadom“ ste sa doteraz stretli?
Zatiaľ nemám nejaký konkrétny prípad, ale je veľa pozoruhodných situácií v príme
(terajšia sekunda).
S kým sa vám pracuje ľahšie, s mladšími alebo staršími?
Všetko ma svoje výhody. Mladší si vyžadujú väčšiu disciplínu a so staršími sa už dajú
rozoberať iné témy.
Navrhli ste už niekomu disciplinárny trest?
Nie.
Čítate náš časopis? Ktorá rubrika sa vám najviac páči? Čítate ju pravidelne?
Časopis som si nekúpila, ale už sa mi do rúk dostal a celkom ma zaujal.
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John David Ratajkowski
UMENIE

John David Ratajkowski pochádza zo San Diega v Californii. Počas dospievania v 50-tych rokoch, tento umelec
spomína na to, že bol schopný nakresliť všetko to, čo okolo seba videl. Ako chlapec bol fascinovaný rôznymi materiálmi a venoval sa všetkému možnému – sochárstvu, tvorbe malieb, keramickej tvorbe a litografii. John vraví, že kľúčom
k akémukoľvek dielu bola veľká túžba niečo
tvoriť. No jeho pravou láskou je maľba.
Jeho sústredenie na abstraktnú maľbu mu umožnila množstvo jedinečných
možností vo farbách a tvaroch. V jednej
z jeho výstav abstraktné maľby postupujú
z jednoduchých do zložitejších, z tmavých
do svetlých, z využitia 3D tvarov do ich
úmyselného vynechania. Jeden kritik po
pohľade na jedno dielo z tejto výstavy bol
presvedčený, že dielo bolo prevesené cez
okno alebo bolo osvetlené umelým svetlom, pretože to vyzeralo, akoby to
vyžarovalo svetlo. Ďalšie z jeho abstraktných prác replikujú vplyv prírodných síl
na životné prostredie – napr. erodované pieskovcové skaly.
Experimentovanie s množstvom materiálov pri jeho abstraktnej tvorbe silno ovplyvnili jeho spôsob tvorby portrétov.
Osoby, ktoré zobrazoval, sú veľmi rozmanité a to od pacientov s Alzheimerovou chorobou, Rómov východnej Európy až po židovské literárne postavy
vo filmoch. Tieto portréty dosahujú svoju jedinečnosť práve kvôli metódam
použitých pri abstraktnej tvorbe. Napríklad séria monoprintov portrétov,
kde pri maľbe použil suchý pigment, olejové farby a ľanový olej. Výsledkom
je vždy bohato štruktúrovaný obraz, ktorý však zachováva podobnosť osoby
na portréte.
Jeho výstavy nenájdete len v USA, ale aj v rôznych kútov sveta.

Soňa, sexta
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Kto zhasol svetlo?
UMENIE

Krátko pred koncom minulého školského roka, 16. júna roku 2016, zavítala do Košíc pätica popredných slovenských
hercov. Všetci, ktorí sa pred pol ôsmou večer stretli v Divadle Grand, už netrpezlivo čakali na začiatok komédie.
Divadelná hra súčasnosti najhranejšieho francúzskeho autora Marca Camolettiho sa pomaly začínala. Rekvizity na
javisku vytvárali obývaciu miestnosť štvorizbového bytu manželov. Nachádzala sa tam sedačka spolu s kobercom – povedľa nej boli stolíky z jednej aj druhej strany. Na jednom zo stolíkov boli rôzne sklenené fľaše naplnené tekutinami, ktoré
pripomínali alkohol – herci však v rozhovoroch priznali, že v skutočnosti sú to iba malinovky alebo čaje.
Ďalej sa v priestore nachádzali štyri lampy, dvoje dverí a dve chodby. Dvere viedli do spální – jednej hosťovskej a jednej
hlavnej. Jedna z chodieb viedla do kuchyne a druhá k vešiakom na kabáty a šatníku. Vzadu sa nachádzali dvojkrídlové
dvere, cez ktoré sa do bytu vchádzalo z chodby, ktorá pomyselne viedla až k výťahu – ako v bežnom paneláku.
Zdenku Studenkovú diváci privítali potleskom. Bola prvou herečkou, ktorá sa na scéne objavila. Vo svojej úlohe domácej pomocnice Anny sa pri niektorých predstaveniach striedala so zaslúžilou
herečkou Máriou Kraľovičovou, ktorá však ostala v pohodlí svojho domova v Bratislave
– preto si v košickej verzii predstavenia túto rolu zahrala pani Studenková.
Domáca pomocnica Anna bavila divákov počas celého predstavenia svojimi náhlymi
a vtipnými odpoveďami, rovnako, ako neustálym pitím „alkoholu“ zo stolíka. Pán domu,
ktorého stvárnil Ján Koleník, sa objavil hneď vzápätí. Obecenstvo zatajovalo dych pri

niektorých z akrobatických kúskov – počas bratislavskej
premiéry mu pri jednom z nich dokonca praskli nohavice, čo však profesionálne zvládol.
V ďalších úlohách sa predstavili ešte ďalšie dve ženy
a jeden muž. Zuzana Tlučková si zahrala rolu manželky Jána Koleníka, teda domácej panej, a Kristína Svarinská bola
jeho milenkou. V roli milenky domáceho pána sa príležitostne strieda s Viki Rákovou. Milenca domácej panej stvárnil
Braňo Deák.
Celá komédia sa niesla vo veľmi zábavnej a pokojnej atmosfére. Keďže sme sedeli blízko, v šiestej rade, bolo veľmi
milé vidieť, ako sa herci sami bavili na svojich dialógoch. Pointou divadelnej hry bola vzájomná nevera oboch manželov
v rovnakom byte – a ešte aj v rovnakom čase. Myslím si však, že divákov potešil najmä záver, kedy si manželia uvedomili,
že spolu im je najlepšie a že toho druhého by za nikoho nevymenili.
Za vynikajúci výkon sme hercov odmenili dlhým aplauzom v stoji. Po predstavení sa zišli pred divadlom a svojim
fanúšikom ešte pred cestou do Prešova rozdali podpisy. Po takomto umeleckom zážitku sme sa všetci určite rozišli
spokojní.

Simonka, tercia B
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(Ne)správny čas
VEDA

Pôvodne to mal byť len test, no stala sa z toho najväčšia energetická nehoda v dejinách atómových elektrární. Černobyľ
- slovo, ktoré v každom z nás vzbudí rešpekt a strach pred niečím záhadným.
Prednedávnom uplynulo 30 rokov od tejto havárie a ľudia žijúci v okolí nehody nato stále spomínajú zo zvesenou hlavou a so slzami v očiach. O výstavbe tohto „atómového mesta” rozhodla Rada ministrov vtedajšieho Sovietskeho zväzu,
pričom to mala byť tretia najväčšia jadrová elektráreň. S výstavbou sa začalo okamžite a prinášalo to osoh pre každého,
najmä pre obyvateľov tohto mestečka menom
Pripjať. Na vtedajšiu dobu to bolo veľmi radikálne a mesto vtedy zažívalo svoj najväčší
rozkvet.
Lenže všetko sa zmenilo behom jednej noci
z 25. apríla na 26. apríla 1986. V tom čase sa
energetici a pracovníci snažili odpovedať na
otázku „ako dlho vydrží, po odpojení pary
od reaktora, jeho turbína dodávať energiu pre
chladiace čerpadlá”. Samotný test bol ako keby
skok do neznáma a ani jeden z pracovníkov
nebol jadrový fyzik.
Energetik Akimov chcel test prerušiť, ale
dostal sa do konfliktu s ostatnými, pretože
nesúhlasil s týmto krokom, a tak aj za cenu
vyhrážania musel test pokračovať. Neuvážený
krok predznamenal masívnu reakciu, ktorá otriasla celým komplexom presne o 1:23 a 44 sekunde, kedy explodoval štvrtý reaktor prvýkrát a nato o niekoľko sekúnd nastala chemická explózia, ktorá mala za príčinu neustále uvoľňovanie
rádioaktivity.
Po explózii sa snažili prísť zachrániť ľudí aspoň hasiči, ktorí mali svoj posledný výjazd v živote a nikto ich nikdy nevidel.
Obyvatelia netušili, čo sa udialo, až kým ráno nevideli nezvyčajne veľa milicionárov, ktorí im povedali,
že si majú okamžite zbaliť najpotrebnejšie veci a že
odchádzajú na tri dni preč. Informácie o explózii boli
ale utajené a sám Gorbačov (vtedajší najvyšší predstaviteľ ZSSR) s tým nechcel vyplávať na povrch, pretože to bolo veľmi riskantné, keďže to malo mať veľký
úspech a nakoniec sa z toho stala najväčšia katastrofa
v dejinách ľudstva.
Ako prvý o tom informovali Švédi a neskôr sa to potvrdilo aj špionážnymi družicami.
Po evakuácii sa niektorí ľudia vrátili späť a niektorí nie. Väčšina z nich sa pozerá na desivé hrôzy
tejto tragédie dodnes, iní nato pomaly zabúdajú.
Nástrahy radiácie stále pretrvávajú, aj napriek tomu,
že sa rozhodlo, že v okolí 4. reaktora postavia železobetónový „sarkofág”, ktorý by mal údajne zabrániť
šíreniu veľkého množstva radiácie po dobu 100 rokov.
Po havárii sa mesto premenovalo na „mesto
duchov”, pretože všetko, čo tam kedysi žilo ľuďmi, je už dnes
minulosťou.

Michell, IV. A
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Dr. Mariana Derzsi
VEDA

1. Ako ste sa dostali k vede alebo skôr čo vás upútalo, aby ste ju šla študovať?
Veda ma zaujímala už ako dieťa. Už na základnej skole boli moje obľúbené predmety, popri geografii a telesnej výchove,
matematika, fyzika a chémia. I keď učenie ma vtedy ale vôbec nebavilo a skôr som trávila čas vonku a otravovala
dospelých neustálymi otázkami, prečo niečo funguje tak alebo onak. Na strednej skole som si uvedomila, že na všetky
moje otázky mi môže dať odpoveď fyzika. Postupne som začala chápať, že celý svet pozostáva z neskutočne malých elementárnych častíc a sily, ktoré medzi nimi pôsobia, ich spájajú do atómov a molekúl. Výsledkom sme my a každý predmet, ktorý nás obklopuje. Rozhodla som sa študovať fyziku, lebo som túžila pochopiť, ako náš svet funguje na úrovni tých
úplne elementárnych častíc a síl medzi nimi.
2. Máte nejaký momentálny výskum? Ak, áno, čoho sa to týka,? Baví vás to, čo robíte?
Moja práca pozostáva z projektovania nových ešte neexistujúcich materiálov s požadovanými vlastnosťami na molekulovej úrovni. V praxi to vyzerá tak, že sedím za počítačom a pomocou na to určených grafických programov budujem
modely molekúl, riadiac sa pritom pravidlami chémie a fyziky. Svoje modely potom podrobujem veľmi dôkladným
výpočtom, ktoré mi dajú odpovede na veľa dôležitých otázok. Napríklad, či molekula, ktorú som navrhla, bude stabilná?
Bude mať požadovaný tvar? Bude sa z nej dať vytvoriť predmet, ktorý vedie elektrický prúd? Bude ľahko reagovať s inými
materiálmi? Na všetky tieto otázky mi dá odpoveď kvantová fyzika a kvantová chémia. Sú to vedecké oblasti, ktoré opisujú, ako sa svet správa na atómovej a molekulovej úrovni.
Ja sa momentálne zaoberám projektovaním a skúmaním rôznych anorganických materiálov, ktoré by nám mohli slúžiť
ako nové zdroje energie (napr. batérie do mobilov). Jeden z projektov, ktorého som súčasťou, je vývoj nových materiálov
na báze striebra. Jeden z materiálov, ktorý hľadáme, je taký materiál, ktorý by viedol elektrický prúd bez straty energie
vo forme tepla. Taký materiál sa volá supravodič. Dnes už existuje veľa supravodičov, ale fungujú len pri veľmi nízkych
teplotách neprijateľných pre človeka. My sa domnievame, že určitý typ materiálu na báze striebra by mohol byť supravodivým v prijateľných teplotách. Na svete je viacero vedeckých tímov, ktoré hľadajú nové druhy supravodičov na báze
rôznych prvkov z periodickej tabuľky. Moju prácu považujem za fascinujúcu a vzrušujúcu.
3. Je niekedy práca vedca ťažká a unavujúca?
Práca vedca je predovšetkým ťažká a unavujúca a to hlavne psychicky. Musíme sa neustále vysporiadavať s tým, že
väčšinu času nenachádzame to, čo hľadáme, a preto každý vedec sa musí obrniť nekonečnou dávkou trpezlivosti. Musíme
sa neustále vzdelávať a cibriť si zručnosti, nezdary pretvárať na cenné skúsenosti a pritom dávať pozor, aby sme neprepadli rutine a zostali kreatívni.
4. Aké sú vaše doterajšie najlepšie výsledky?
Som súčasťou väčšieho tímu a každý nový materiál je výsledkom spoločnej práce všetkých z nás. Jedným dôležitým
výsledkom našej spolupráce bolo rozšírenie chémie striebra o novú pred tým nepoznanú skupinu materiálov na báze
striebra na druhom stupni oxidácie - katiónu Ag2+. Tento katión je jedným z najreštriktívnejších známych katiónov. To
znamená, že pri kontakte s inými materiálmi im veľmi ľahko dá jeden zo svojich elektrónov a zamení sa na katión Ag1+.
Preto zlúčeniny, v ktorých by striebro vystupovalo vo forme katiónu Ag2+, boli až donedávna raritou. V našom laboratóriu vo Varšave sme vyvinuli vyše 10 nových zlúčenín z Ag2+, čím sme značne rozšírili chemické poznanie o tomto
katióne. Ide o novú dôležitú skupinu zlúčenín, ktoré si nájdu využitie napríklad v riadení rôznych zložitých chemickych
reakcií.
5. Zvyčajne sa stretávate s ľuďmi z rovnakých okruhov alebo neopohŕdnete ani takému kvantovému fyzikovi?
Moja práca je vysoko medziodborová a vyžaduje si znalosti z viacerých vedeckých disciplín a spoluprácu s rôznymi
expertmi. Moje znalosti a vedomosti si vyžadujú napr. štrukturálnu chémiu, neorganickú chémiu, kvantovú chémiu a
fyziku, fyziku tuhých látok, materiálovú fyziku a chémiu, kryštalografiu atď. Tieto znalosti sú mi potrebné ako pri samotnom výskume, tak pri komunikácii s kolegami v spoločných projektoch, na ktorých sa podieľajú, okrem teoretikov
ako ja, aj syntetickí chemici a fyzici tuhých látok, geofyzici, odborníci na kryštalografiu či optickú spektroskopiu alebo
magnetizmus.
Mariana Derzsi pochádza zo Slovenska. Študuje v Poľsku na Univerzite vo Varšave výpočtové modelovanie atómov.

Michell, IV. A
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MADBALL v Košiciach!
NENECHAJTE SI UJSŤ...

Madball je americká hardcore-ová skupina z New Yorku, ktorá vznikla už v roku 1988. A konečne prichádzajú do
Košíc. Koncert bude 12. novembra od 20:00 – 23:00 (samozrejme, je to orientačný čas) a nečakane bude v Tabačke Kulturfarbik. Lístky sú už dostupné na predpredaj.zoznam.sk za cenu 16 €, na mieste lístky budú za cenu 18 €. Ak ste priaznivci tejto hudby, tak sa poponáhľajte, sú v limitovanom množstve a určite to neprešvihnite.

Vejja, sexta
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Top - Kaviarne
TOP

V tomto roku som si pre vás prichystal rubriku TOP. Čo to znamená? V každom čísle nášho časopisu vám predstavím
TOP 3 miesta podľa môjho osobného názoru, ktoré sa nachádzajú v Košiciach a stojí za zmienku ich spomenúť a určite
aj navštíviť. V tomto čísle sa pozrieme konkrétnejšie na 3 kaviarne, ktoré vám vrelo odporúčam navštíviť.
TOP 3 – Smelly Cat
Adresa: Zvonárska 6
Podrobnosti: Smelly Cat je kaviareň, ladená do staromódneho vintage štýlu, ktorá
Vás očarí hneď v momente, keď do nej vojdete. Či už zaujímavou atmosférou, príjemným personálom, širokým sortimentom, alebo aj rozumnou cenou. Raz za čas
tam spoznáte aj neznáme skupiny alebo DJ-ov a pri rôznych udalostiach (najmä
pri maratónoch a rôznych behoch) aj zaujímavé akcie ako napríklad Drink2Go.
Vrelo odporúčam navštíviť za hociakej situácie - ak obľubujete rôzne alko-nealko
drinky, koláče a kávy alebo hľadáte miesto so zaujímavým prostredím.
TOP 2 – Kávy Sveta
Adresa: Hlavná 20
Podrobnosti: V centre mesta sa skrývajú Kávy Sveta – neberte to však úplne doslovne. Kávy sveta sú pre mňa
najobľúbenejším miestom, kam ísť len a len na kávu. Keďže podľa názvu tejto kaviarne môžete odhadnúť, že nič iné, ako
kávu tam nekúpite, môžete sa však spoľahnúť na najširší výber aký ste kedy videli. Nájdete tu všetky kávy sveta, či už
brazílsku čiernu, perzskú kávu, alebo pomarančové frappe ochutené vanilkou. Odporúčam navštíviť najmä, ak nemáte
chuť na nič iné ako len na kávu alebo ak radi experimentujete a chcete ochutnať kombináciu kávy, ktorú ste ešte v živote
nemali.

TOP 1 – Café Racine
Adresa: Kováčska 10
Podrobnosti: Táto kaviareň je moja najobľúbenejšia. Prečo? Kaviareň je ladená do francúzskeho štýlu, vonkajšie posedenie má veľmi príjemnú „parížsku“ atmosféru, kaviareň sa nachádza v strede mesta, nenájdete tam takmer nikoho
(ako z ideálneho francúzskeho filmu) a hlavne – majú tam najlepšiu
limonádu z lesného ovocia, akú ste kedy pili (verte mi). Okrem limonád máte takisto veľký výber káv aj koláčov, ktoré taktiež stoja
za zmienku. Nevýhodou by som však uviedol to, že ceny sú tu podstatnejšie drahšie. Odporúčam, ak milujete gastronomické zážitky,
tak ako aj ja, chcete zažiť posedenie vo veľmi príjemnej atmosfére alebo máte len v skratke chuť na najlepšiu limonádu v
meste.
Toto bolo všetko z vydania TOP – Kaviarne. Dúfam, že som vám poradil kaviarne, ktoré ste doteraz nepoznali a takisto
dúfam, že po možnom navštívení si ich obľúbite tak ako aj ja.
Za zmienku však určite stojí aj People Cafe Bar, ktorý nájdete v OC Optima, OC Galéria aj OC Cassovia (tam je
konkrétne môj najobľúbenejší), Lobby Bar v Auparku, ale aj Caffé San Domenico na Dominikánskom námestí.

Anténa, sexta
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Jednoduchá ovsená kaša
2-krát inak!
RADY

Pre milovníkov arašidového masla...
Potrebujeme:
Ovsené vločky
Lyžičku chia semiačok
1 banán
1 PL arašidového masla
Med
Škoricu
Vodu / mlieko
Iné ovocie podľa výberu
Hrsť orieškov

Postup: Ovsené vločky nasypeme do hrnca (väčšinou dávam
1 - 2 hrnčeky, keďže ovsená kaša je sýte jedlo), nasypeme čajovú
lyžičku chia semiačok, polku banánu rozpučíme vidličkou a pridáme taktiež do hrnca. Druhú polovicu banánu narežeme
na kolieska a dáme do misky/ taniera. Do hrnca pridáme med a kúsok mletej škorice a buď mlieko, alebo vodu
(podľa oka, aby to nebolo príliš riedke ani husté), poprípade iné ovocie, napríklad černice, čučoriedky, jahody. Dáme
variť a keď nám kaša zhustne, „vylejeme“ ju do misky/ taniera a pridáme veľkú lyžicu arašidového masla (buď crunchy
alebo krémového) oriešky podľa výberu a chutné a jednoduché raňajky sú na stole.

Pre milovníkov červeného melónu...
Potrebujeme:
Červený melón
Ovsené vločky
1 PL chia semiačok
1 banán
Med
Postup: Melón (na 1 porciu stačí taká 1/3 veľkého melónu) zbavíme
šupky, nakrájame na kocky a povyberáme kôstky. Polovicu nakrájaného
melónu dáme do chladničky a druhú rozmixujeme, aby z neho bola šťava. Ovsené vločky dáme do mixéra a rozmixujeme na prach, dáme ich
následne do misky a zalejeme šťavou z melónu. Premiešame a necháme
odstáť (najlepšie na celú noc). Chia semienka tiež namočíme do vody a
necháme napučať. Po niekoľkých hodinách dáme ovsenú zmes zovrieť
a pridáme napučané chia semienka a premiešame. Pridáme nakrájaný
melón z chladničky a premiešame. Dochutíme ešte medom a kaša je
hotová!

Vejja, sexta
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Filmy, ktoré musíte
vidieť

RADY
Návrat Do budúcnosti 1,2,3 (Back to the future) dobrodružný, komédia

Christopher Lloyd zostrojil stroj na cestovanie v čase a Michael Fox s jeho pomocou odcestuje do minulosti. Omylom sa
ale ocitne v inej dobe, než by chcel. Bude mať veľa práce, aby to dal do poriadku.

Pitch Perfect 1,2 komédia, hudobný

Skupina dievčat, ktoré spievajú bez akýchkoľvek hudobných nástrojov, iba svojimi hlasmi. Chcú dosiahnuť tie
najprestížnejšie ocenenia, no cestu im skrížia iné „A Capella“ skupiny.

Lúpež po taliansky (The italian Job) akčný, thriller

Ich geniálny plán bol premyslený až do najmenších detailov a predvedený bezchybne. Každý z nich bol profesionálom
vo svojom obore. Podaril sa aj útek v Benátkach. No jeden z nich ich zradil.

Zelená míľa (Green Mile) dráma, mysteriózny

Starý muž, ktorý žije v dome s opatrovateľskou službou sa dojato pozerá na starý film. Začal jednej sestre rozprávať svoj
príbeh starý 60 rokov, ktorý ešte nikomu nerozprával. V roku 1935 pracoval ako dozorca vo väzení pre ťažkých
zločincov ...

Nedotknuteľní (Untouchable) komédia, dráma, životopisný

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svojho nového opatrovníka vyberie Drissa, živelného mladíka z predmestia,
ktorého práve prepustili z väzenia. Inými slovami - nájde si na túto prácu tú najmenej vhodnú osobu. Podarí sa im však
prepojiť nemožné: Vivaldiho a populárnu hudbu, luxusné obleky a tepláky...

Avengers akčný, sci-fi, dobrodružný

Marvel Studios uvádza super hrdinský tím, v ktorom sa predstavia hrdinovia – Iron Man, Hulk, Thor, Captain America,
Hawkeye a Black Widow. Keď sa objaví nepriateľ, ktorý ohrozuje svetovú bezpečnosť, riaditeľ medzinárodnej mierovej
agentúry S.H.I.E.L.D. zistí,že potrebuje tým, aby odvrátil svetovú katastrofu ...

Viki, kvinta A
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Návod na prežitie...od
MATURANTA
RADY

17 zlatých pravidiel, ktoré vám odporúčam dodržať:
1. Ak ste si zabudli desiatu a chcete, aby sa vám ešte ušla nejaká tá bageta, navštívte bufet najneskôr cez prestávku po
druhej hodine.
2. Ak si zabudnete prezuvky, vyhýbajte sa oblasti zborovne - vždy tam niekto striehne.
3. Budujte dobré vzťahy s učiteľmi slovenčiny a angličtiny - z týchto predmetov raz zaručene pôjdete maturovať (iba, že
by sa vám viac pozdávala nemčina alebo franina).
4. Ak sa učiteľ priveľmi usmieva = bude písomka. Ak nevyzerá nadšene, že je vo vašej triede, nenazlostite ho, lebo = bude
písomka.
5. Ak si zabudnete napísať nejakú domácu úlohu a viete, že to už nestíhate, tvárte sa, že ste si zabudli zošit.
6. Ak niečo stratíte, navštívte najprv vrátnicu, potom hľadajte, kde sa dá a ak stále nenájdete to, čo ste hľadali, sledujte
stránku „Priznania Alejovej 1“- niekto možno bude žiadať výkupné.
7. K pani vrátničke (jednej, druhej aj tretej) buďte vždy milí!!! Neviete, kedy sa to zíde ;)
8. Neskoré príchody na hodinu odôvodňujte časom strávením na WC (necítite sa najlepšie).
9. Aj v tých najťažších chvíľach nezabudnite dýchať - lebo inak zomriete...prosto, zlá známka = párhodinový problém...o
nič v podstate nejde...aj tak si to o rok nebudete pamätať a aj keď vám všetci hovoria, že známky sú dôležité, ovplyvňujú
vašu budúcnosť...na jednej trojke na vysvečku (alebo aj niečom horšom) celý život nestojí. Je kopec vysokých škôl, kde
ich vôbec nezaujíma, aké ste mali vysvedčenia - dôležité je to, čo viete v čase písania prijímačiek (ale tak zase sa na všetko
nevykašlite :D )
10. Ak nemusíte, nenechávajte nič položené na skrinkách - s veľkou pravdepodobnosťou to tam už nenájdete – ja osobne
som si na skrinku vyložila topánky, ktoré spôsobovali v mojej skrinke veľmi nepríjemnú arómu, napriek tomu to asi niekoho neodradilo a veľmi rád si ich ponechal.
11. So spolužiakmi si nevytvárajte veľmi vojnové stavy...predsa len sú to ľudia, s ktorými budete zdieľať triedu i zážitky
ešte niekoľko rokov.
12. Na stužkovej veľa neplačte - nevyzerá to najlepšie na videu ani na fotkách.
13. Snažte sa reprezentovať školu a zúčastniť sa mnohých súťaží - veľa získate...nejaké tie darčekové poukážky, dobré
meno a možno jedného dňa aj titul „ABSOLVENT ROKA“.
14. V zime sa oblečte do školy poriadne teplo - kúrenie väčšinou nefunguje tak, ako by malo.
15. V lete sa zas obliekajte veľmi ľahko – niekedy kúrenie funguje.
16. Netyranizujte mladších spolužiakov - verte mi, boja sa vás viac, ako ste sa báli v ich veku vy starších študentov.
17. No a nakoniec - snažte sa naplno si vychutnať každý deň...ste mladí! Netrápte sa hlúposťami. Život máte pred sebou,
reálne problémy ešte len prídu. Tak prečo si zaťažovať hlavu tým, čo nie je dôležité? Pozitívny prístup vytvára v živote
(nielen študenta) radosť a krásu prítomnosti.

S láskou D. H.
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Dali sme priestor
cudzím jazykom
HERBST IST DA!

VLASTNÁ TVORBA

Letzte sonnige Strahlen verabschieden sich von uns und der Herbst beginnt. Das Wetter ist noch angenehm
warm, aber am Morgen ist es oft kalt und neblig. Die Tiere bereiten sich langsam auf winterlichen Schlaf vor
und die Vögel ziehen in den Süden um. Die Blätter auf den Bäumen färben sich. Sie sind farblich rot und gelb
und fallen langsam von den Bäumen auf die Erde. Die Kinder spielen drau3en und unterhalten sich. Sie fahren
Rad und basteln bunte Drachen. Aber wenn das Wetter hässlich ist, bleiben die Kinder lieber zu Hause. Die
Menschen gehen in dem Park spazieren und freuen sich über den Herbst, weil der Winter bald kommt.
								
Janka, 17 Jahre, septimaB

MEINE FERIEN

Diese Ferien bin ich zum Pohoda-Fest gegangen. Es war toll. Die Musik war fantastisch und es hatte besondere
Atmosphäre. Das Fest dauerte drei Tage. Es ist aber nicht nur ein Fest über Musik. Es ist auch über Kunst, Essen, Ausbildung und Freude. Es ist das grö3te Fest in der Slowakei und es ist eins der besten Feste in der Welt.
Die ganze Zeit im Sommer habe ich in Tarzania als Instrukteurin gearbeitet. Ich habe viele Leute aus anderen
Ländern getroffen. Viele von ihnen waren gesprächig, so habe ich viel über ihre Länder gelernt. Den ganzen
Tag war ich in Kontakt mit Menschen und Natur, weil Tarzania im Wald liegt.
								
Zuzana, 17 Jahre, septimaB

DIE SCHULE BEGINNT

Schöner sonniger Sommer endete. Die Ferien sind schnell vergangen. Mit dem Herbst beginnt auch die Schule.
Manche sind traurig, aber die Mehrheit freut sich auf neue Mitschüler und die Schule. Die Schulpflichten sind
gekommen. Die Studenten freuen sich trotzdem auf neue Herausforderungen. Sie treffen alte, aber auch neue
Mitschüler in der Schule. Neue Schüler sind neugierig auf neues Kollektiv. Viele Schüler absolvieren einige
Aktivitäten au3erhalb der Schule. Jeder Schüler ist etwas Besonderes. Jeder Schüler liebt eine andere Aktivität.
Sie wollen Unterhaltung haben. Jeder Schüler hat anderes Talent. Nur keine Angst! Wenn du kein Talent hast,
wird dir dein Lehrer helfen. Viele Studenten begreifen nicht, dass sie die Zeit in der Schule vermissen werden.
								
Dominika, 17 Jahre, septima B
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Víkend so Štúrom
ZAUJÍMAVOSTI

V dňoch 22. a 23. apríla sa vo Zvolene uskutočnila celoslovenská novinárska súťaž Štúrovo pero 2016. Súťaž sa týkala
stredoškolských a vysokoškolských časopisov, ako aj príspevkov do nich. Ak by som pokračovala v tomto duchu, všetci
by ste v tomto momente prestali čítať.
Tieto informácie si viete zistiť cez internet. Lenže nedočítate sa tam o našich zážitkoch a skúsenostiach.
Hneď ráno (keď sa 5:23 dá považovať za ráno) sme sa trepali niekde do Zvolena rýchlikom. Prvé ranné myšlienky
smerovali k otázkam, prečo sa nedá aspoň raz v živote cestovať v normálnom čase. Prvé pohyby rýchlika ma však extrémne rýchlo prebrali z týchto
myšlienok a začala som stresovať, prečo ideme smerom na
Humenné. „Kurník, sedíme
v správnom vlaku?!“ bola moja
prvá otázka na Mišku. Schladila
ma, že nemám zbytočne stresovať.
Príchod do Zvolena sa niesol v duchu: trepať sa pešo? Ani
náhodou. Vyhľadali sme stánok,
išli si kúpiť lístok a čo sa nedozvieme? Lístky sa kupujú v autobuse. Čo je toto za systém?
Druhýkrát sme ostali v šoku,
keď sme šli cez mesto do ich
nákupného strediska. Zdalo sa
nám to alebo sme práve počuli lesné rohy? Jeden pohľad hore nám to vysvetlil. Vo Zvolene prebiehali lesnícke dni.
Tretí šok nastal, keď sme si išli niečo kúpiť, no Tesco majú také malé, že v Košiciach je Fresh väčší.
Káva, voda, jedlo boli odfajknuté, môže sa ísť na intrák. Po nekonečných 10
minútach cesty s mapou v ruke sme ho našli. Už to mohlo byť len lepšie, pomysleli sme si. Fakt, že nás 15 minút nevedeli nájsť v prezenčnej listine bol natoľko
zlý, že sme to asi zahriakli.
Príchod na izbu. 3-miestná izba, 3 stoly, 3 stoličky, 3 (zamknuté) skrine,
3 postele a nad každou polička. Rýchlym prepočtom som zistila 2 správy: zlú
a ešte horšiu. Dokopy tu nič nie je a nebudeme tu samy. Čas, ktorý sme na ňu
čakali, sme si skrátili obedom, kedy sa všetko konečne otočilo na dobré. Obed
bol sýty a celkom fajn a keď som sa zrazu otočila, za mnou stál Patrik Herman.
No viete si predstaviť ten šok. Naša spolubývajúca sa potom konečne zjavila
a obavy, kto to bude, sa rozplynuli.
Popoludní sme sa vybrali všetky 3 do knižnice vo Zvolene na prednášky.
Počas otvárania sme sa rozhodli ísť na kávu. Excelentná káva od príjemných
baristov nás nestála ani cent. Vysvetlenie sme sa hneď dozvedeli - káva a čaj za
básničku. Úžasný nápad.
Prednáška, ktorá po úvode nasledovala, bola vlastne beseda s Martinom
Farkašom. Po nej sme si vypočuli prvé hodnotenie na náš časopis. No aspoň
to sme chceli, ale naše hodnotenie sa stratilo. Narýchlo zbúchané okomentovanie a ide sa ďalej. K večeru sme sa presunuli do inej miestnosti, kde sme ani
neviem, ako začali debatu s dievčatami z popradského časopisu. „Idzece večer
na Hex?“ pýtali sa nás. „Jasné, že hej a vy?“ odpovedala som im. Práve sme si
dojednali večerný program. Druhé kolo prednášok sa práve začalo. Znova to
bolo hodnotenie našich časopisov, ktoré bolo už konkrétnejšie. Bohužiaľ, nestihli sme prejsť všetky časopisy vo vymedzenom čase. „Pokračovanie na druhý
deň,“ zrazu zahlásil prednášajúci.
Večera vyzdvihnutá a ide sa na Hex. Námestie bolo prázdne, a tak sme sa všetky 4 postavili priamo pod pódium. Po
koncerte sme sa s nimi odfotili. Unavené z celého vyčerpávajúceho dňa sme zaspali spánkom spravodlivých.
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ZAUJÍMAVOSTI

Sobota ráno, znova budík. Pobalili sme sa a išli do knižnice. Prednáška zo včera pokračovala a my sme mali príležitosť predstaviť náš časopis. Názov časopisu a grafika zaujali natoľko,
že sa aj drobné chybičky krásy prehliadli.
Posledná prednáška bola s Patrikom Hermanom, ktorý naše časopisy nehodnotil konkrétne, ale iba komplexne, novinársky. Prerušilo nás hlásenie o besede s generálnym riaditeľom TV Markíza a riaditeľom centra spravodajstva a publicistiky z TV Markíza. Po
výbornej besede sme išli vzdať hold Ľudovítovi Štúrovi ku pamätníku.
Posledná beseda bola s fotoreportérom a novinárom. Videli sme zaujímavé fotografie,
ktoré v sebe ukrývali príbeh. Keď nasledovalo vyhodnotenie celej súťaže, všetkým nám bolo
ľúto, že to celé končí. Náš časopis síce nič nevyhral, ale za to Miška vyhrala zájazd do Európskeho parlamentu do Štrasburgu. V tomto čísle prinášame aj jej článok z pobytu (strana
18).
Zo Zvolena sme sa vrátili plné nápadov a krásnych zážitkov. Dúfam, že naše nápady
a poznatky sa využijú aj v praxi a zlepšia náš časopis. Verím, že o rok sa tam stretneme
všetci znova a dopadneme lepšie ako tento rok a že naše nové kamarátstva neostanú iba vo
Zvolene, ale pretrvajú.

Nevyspytateľná, sexta

Finančná gramotnosť
na našej škole

V tejto rubrike vám prinášame novinku. Boli by sme radi, keby sme aj my mohli prispieť k obohateniu vašich vedomostí z oblasti financie, bankovníctva, poistenia a pod.
Preto v tabuľkovej podobe vám ponúkame témy, z ktorých si môžete vybrať a RR časopisu navrhnúť podrobné spracovanie jednotlivých tém. Len od vás závisí, ktoré témy v ďalšom čísle časopisu sa objavia a pomôžu vám ľahšie sa zorientovať v tejto oblasti.

TRIEDA
Príma A, Príma B
Sekunda A, Sekunda B, Sekunda C
Tercia A, Tercia B
Kvarta A, Kvarta B
Kvinta A, Kvinta B, I.A
Sexta, II. A
Septima A, Septima B,
III. A, III. B
IV. A, IV. B, IV. C

TÉMA
Človek vo sfére peňazí, Peniaze
Finančná zodpovednosť, Rozpočtová
gramotnosť
Finančná zodpovednosť, Rozpočtová
gramotnosť
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Úver a dlh, Druhy úverov
Sporenie a investovanie, Terminované
vklady, Cenné papiere
Hypotekárne úvery, Reštrukturalizácia
úverov
Riadenie rizika, Poistenie
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Nebolo to
len o politike
ZAUJÍMAVOSTI

Tri dni v inom meste, dokonca štáte ubehli ako voda a mne ostalo len jediné, podeliť sa s vami o tom, čo som zaži-

la.
Kde by som asi tak začala? ... Á! už viem. Moje nástupné miesto bol Zvolen, mimochodom krásne mesto a o 18:30 nám
to už išlo. Ak ste si mysleli, že lietadlo, tak ste si mysleli zle, autobus, vážení.
Asi prvé, čo mi napadlo, bolo, že túto cestu neprežijem, ale nakoniec som tu živá a zdravá a plná zážitkov. Keďže cesta
bola dlhá, mali sme pravidelné prestávky, počas ktorých som si kupovala rakúske a nemecké maškrty. Cesta cez Nemecko
trvala najdlhšie, nič - nič a zrazu Štrasburg! Ľudia, ktorí šli s nami,
nám to potom vysvetlili, že Štrasburg a Kehl (to je mesto hneď vedľa)
delí len jeden most.
Pôvodne som si myslela, že tam bude nejaká veľká uvítacia
tabuľa „Welcome” alebo niečo tomu podobné, no namiesto toho ma
privítali rozostavané bloky, samé bicykle a rovnaké cesty ako u nás
na Slovensku. Autobus zastavil a my sme vystupovali, šli do hotela a
ubytovali sa. Izba bola strašne veľká a boli sme v nej len dve, ale zato
sme zase mali krásny výhľad na okolie.
Keďže sme mali kopec voľna, rozhodli sme sa očeknúť terén. To
si viete predstaviť - dve dievčatá a jedna z nich maturantka na potulkách iným mestom s túžbou ho bližšie spoznať a hlavne sa
nestratiť. Samozrejme, mali sme pri sebe mapu, no občas pomohla aj intuícia. V tomto prípade sme sa ňou riadili dosť
často, videli sme kopec pamiatok, ktoré sú veľmi zachované a medzi najkrajšie určite patrí Katedrála Notre Dame, ktorá
je obrovská a cítite sa pri nej ako mravec.
Keďže druhý, a hlavne najdôležitejší, deň bol predo dvermi, pobrali sme sa skoro spať, aby sme zajtrajšok zvládli.
Naše raňajky sa nemohli zaobísť bez pravého francúzskeho croissantu a syra. Po raňajkách sme sa všetci reprezentatívne
obliekli, čakala nás plavba výletnou loďou po 50 pamiatkach a potom to hlavné miesto a to Európsky parlament.
Dopravila nás tam ich MHD, podľa môjho pomenovania pozemný had, pretože to išlo ticho a rýchlo, haha. A už to
bolo tu, z diaľky sme videli tú krásnu stavbu a tých 28 vlajok, bol to neopísateľný pocit vstupovať do inštitúcie už s nejakým tým menom. Na začiatku nás čakali klasické „letiskové
kontroly” - žiadne nožíky, zbrane. Kontrolou sme všetci úspešne
prešli, vstúpili sme do átria a očakávali, kedy vstúpime konečne
dnu. Po hromadnom vyfotení sa sme si šli odniesť batožinu a
kabáty do úložného priestoru. Prvý moment, keď som videla
vnútro parlamentu, mi prišiel dych berúci a taký príliš extravagantný, ale inak celkom pekný. Čakal nás výdatný obed, tak
sme sa čo to pofotili s pánom poslancom Vladimírom Maňkom,
ktorý toto celé zorganizoval a po tom všetkom sme sa pobrali do
miestnosti, kde nám istý pán Malina povedal o Europarlamente
ako inštitúcií, no neskôr nám pán poslanec spolu s Patrikom
Hermanom odpovedali na otázky.
A po tom všetkom nastala tá vytúžená chvíľa! Konečne ideme
do povestne veľkej zasadačky, v ktorej minulý rok bola Angela
Merkelová. Prvý dojem bol jednoznačný ... wáu! Všetci sme sa usadili na svoje miesta a sledovali plenárne zasadnutie.
Ono, neraz nás upozornili, že tam bude 5 a pol poslanca, pretože je každý inde, ale nám to nevadilo, hlavne že sme tam
boli a mohli čo to počúvať a dokonca sme tomu aj rozumeli, keďže sú prekladatelia, ktorí to prekladajú do všetkých jazykov.
Po 20 minútach sme teda odišli a sledovali rozhovor pána poslanca s našimi dvomi výletníkmi a pomaly, ale isto sme
sa lúčili s touto veľaváženou a obrovskou inštitúciou.
Ešte pred návštevou som si hovorila, že to bude niečo podobné našej NRSR, ale nie, zmenila som názor, je to už predsa
niečo na vyššej úrovni. Pred odchodom sme si dali ešte jednu spoločnú fotku v átriu a pobrali sme sa na večeru.
Všetko to hodnotím veľmi pozitívne a určite prajem každému, aby sa šiel raz pozrieť do EP a aj do Štrasburgu, je to
kúzelné mesto.
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Michell, IV. A

Apponyiovci v dejinách
knižnej kultúry
ZAUJÍMAVOSTI

Poklady svetového formátu ukrýva Slovensko v rôznych
podobách.
Jeden takýto unikát som navštívila toto leto v Oponiciach. Zaujal
ma článok o kaštieli v Oponiciach, do ktorého sme sa s rodinou
vybrali. Kaštieľ bol zrekonštruovaný na luxusný hotel, v ktorom
sme sa aj ubytovali. Ale tým hlavným dôvodom návštevy tohto
kaštieľa bola knižnica, ktorá sa v nej nachádza.
No knižnica bola len čerešnička na torte. Tou tortou bol výklad
pani sprievodkyne, ktorá nás svojím rozprávaním priam vtiahla
do čias, kedy sa knihy začali sústreďovať v tejto unikátnej knižnici, ich osud počas storočí, vojen, politických zmien až do dnešnej
podoby.
Za takúto unikátnu zbierku vďačíme šľachtickému rodu - Apponyiovcom.
Svojho času to bola jedna z najväčších knižníc v strednej Európe, známa ako Bibliotheca Apponiana, ktorá vo svojich
priestoroch skrýva 17 300 vzácnych kníh.
V roku 1392 prišli Apponyiovci do Appony, dnešných Oponíc,
podľa ktorých sa premenovali z Pecz na Apponyi. Do roku 1620
žili na hrade v Oponiciach, z ktorého je dnes ruina.Potom sa
presťahovali sa do renesančného kaštieľa.
V roku 1774 bola založená slávna rodinná knižnica Antonom
Jurajom Apponyim vo Viedni. Mal iba 26 rokov, keď jeho zbierka
kníh dosiahla 30 000 zväzkov. Vlastnil jedinečnú Danteho Božskú
komédiu, Guttenbergovu Bibliu z 1. polovice 15. storočia či
najstarší rukopis Prudentii Aurelii Opera z 9. storočia.
Sú tu mnohé diela Cicera, Aristotela, Platóna, Senecu, Sofokla,
Plínia, Herodota, Vergília, Ovídia a ďalších antických autorov.
Nájdeme tu klenoty poézie Homéra, Moliéra, Petrarcu a Danteho.
A tiež tu viete nájsť diela rôznych svetových autorov ako Dumasa, Stenkiewicza, Verna, Gorkého, Ariosta, Doyla, Zolu, Čechova,
Tolského a Jokaiho.
Ak sa rozhodnete prísť navštíviť túto nádhernú knižnicu a chceli by ste si prelistovať niektoré knihy, budete si musieť za to priplatiť a personál vám poskytne rukavice a nejaký dozor, ktorý tam
s vami bude.

Ja som tú príležitosť nevyužila, ale raz dúfam, že si niektoré knihy
budem môcť prelistovať. Ale už iba zážitok z prehliadky je nezabudnuteľný.
A ak chcete sa dozvedieť históriu rodu Apponyiovcov a akými
zmenami prechádzala knižnica, rada sa s vami o tom podelím
v ďalšom čísle.

Soňa, II.A
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Imaginácie
ZAUJÍMAVOSTI

V druhej polovici júna 2016 sa v košickom Mestskom parku konali tri predstavenia siedmeho a posledného ročníka
podujatia s názvom „Imaginácie“. Počas týchto siedmych rokov umelci odohrali takmer tridsať predstavení s rôznou
tematikou. Ja som navštívila posledné, dvadsiate deviate, ktoré sa uskutočnilo 18. júna 2016.
Keďže súčasťou podujatia bolo aj grafické premietanie, všetko sa začalo po zotmení – približne okolo štvrť na desať večer. Diváci sa zišli pri
jazierku v mestskom parku. Celé multižánrové predstavenie sa začalo predstavením všetkých štyroch živlov – boli to vzduch, zem, voda
a nakoniec oheň. Tieto elementy stvárnili štyria muži na chodúľoch
a tanečníci. Ich kostýmy boli nádherné a disponovali farbami, ktorými
sa živly vyznačovali. Matka Príroda mala krátky, ale pravdivý príhovor
o tom, ako si ľudia ničia vlastné miesto na život a poprosila živly, aby sa
to pokúsili napraviť.
Po krátkom entrée sme sa presunuli na ďalšie stanovisko. Tam už čakalo veľké premietacie plátno, kde sa to, čo živly robili, menilo na magickú
grafiku. Na tomto stanovišti vytvorili usilovní tanečníci pomocou svojich schopností Človeka. Počas zvyšku predstavenia sa živlom podarilo
naučiť ho lásky, dobrého správania a viacerým ďalším dôležitým ľudským
vlastnostiam, ako aj tomu, aby si vážil prírodu.
Ďalšie stanovištia a pódia patrili osobitne jednotlivým živlom a
Človeku. Na prvom sa činila zem. Ruskí akrobati predviedli svoje sily
pri šplhaní na vysokých tyčiach. Keď sa dostali na ich vrchol, predvádzali samé akrobatické kúsky, z ktorých sa divákom zatajoval dych. Všetci
umelci mali na tvárach maľby, ktoré reprezentovali ich živel.
Ako ďalšia sa predviedla
voda. Najprv sme videli iba
krásne nasvietený prúd tejto tekutiny, ktorý poskytovala fontána. Ako náhle sa však
voda „rozostúpila“, spozorovali
sme tanečníkov, ktorí na sebe
mali obleky vyrobené zo
zrkadiel. Pri nasvietení vytvárali tieto zrkadlá úžasné odlesky. Za seba môžem povedať, že toto stanovište
sa mi určite páčilo najviac, rovnako aj mojim rodičom.
Nasledoval vzduch. Už z diaľky bolo vidno konštrukciu, ktorá sa často nachádza aj v cirkusoch. Boli to žrde zavesené na lanách a pár metrov pod nimi
sa nachádzala záchranná sieť. Pri vystúpení akrobatov sme takmer nevedeli
dýchať. Zavesení na konštrukcii, ktorá nevyzerala až tak pevno, dokázali spraviť
niekoľkonásobné saltá bez jediného zaváhania. Na niečo podobné sa odvážil
dokonca aj Človek, no jemu to predsa len nešlo až tak dokonalo – mysleli sme
si, že je to preto, lebo nie je cvičeným akrobatom. Neskôr sme sa dozvedeli, že
nemotorný bol naschvál, aby ukázal, že príroda je silnejšia.
Ako posledný sa predstavil oheň. Skúsení odborníci vyrobili postavy a iné
tvary z kovu, ktoré na betónovom ihrisku zapálili a hrali s nimi príbeh o láske
a vášni dvoch postáv, ktoré reprezentovali ľudí – niečo ako bábkové divadlo, iba
o trošku väčšom a horľavejšom prevedení.
Horiace srdce sprevádzalo všetkých divákov až k poslednému stanovišťu,
ktoré symbolizovalo akési zhrnutie celého predstavenia. Človek spolu s niekoľkými ďalšími akrobatmi predviedol svoje schopnosti pri tanci na stuhách, ktoré boli pripevnené o žeriav. Celý tanec
bol premietaný aj na budove za parkom.
Okolo jedenástej večer sa podujatie skončilo a všetci sa rozišli domov. Posledné predstavenie Imaginácií naozaj stálo
za viac, ako je len symbolické vstupné a je mi veľmi ľúto, že sa kvôli finančným problémom už zrejme nezopakuje. Ak by
sa predsa len ešte niečo chystalo, určite si to nenechajte ujsť a príďte talentovaných umelcov podporiť.

Simonka, tercia B

