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EDITORIÁL

EEditoriál

Simony Boháčikovej

Ahojte. Volám sa Simona Boháčiková a mám 17 rokov.
Bývam v malej dedinke Makov, ktorá sa nachádza na Kysuciach. Isto ste na facebooku videli tie trápne
obrázky dvoch pánov v nemocnici a jeden sa pýta druhého: ,,Čo ty, prečo si tu?” a on odpovedá: ,,Žena
mi prišla na milenku. A ty čo? Ále, včera som pil s Kysučanom.” No tak to sú Kysuce. Nie, my nie sme
alkoholici, my iba degustujeme!
Navštevujem SZŠ, ktorú, ak dokončím, tak sa dostanem na psychiatriu. Tí, ktorí ju navštevujú,
vedia, o čom hovorím. Moje záľuby sú šport a som dobrovoľná hasička. A tak sa vám chcem prihovoriť
ako vaša nová šéfredaktorka a zároveň poďakovať starej, ako dokonale dokázala spracovať tento časopis. Nasadila latku vysoko a ja sa jej budem snažiť vyrovnať alebo aspoň sčasti byť taká dobrá ako ona.
Chcela by som aj vás poprosiť, ak máte nejaké dobré zážitky z prázdnin, školských výletov alebo ak
robíte nejaký šport či umenie, nebojte sa a napíšte nám a my vám to zverejníme.
Buďme zábavný, akčný a živý časopis, ktorý si môže prečítať každý a vžiť sa do vášho príbehu.
Hlavne si navzájom pomáhajme a buďme jeden veľký kolektív. A nakoniec by som chcela zaželať veľa
úspechov v škole, dobrej nálady a super zážitkov hlavne prvákom a všetkým ostatným.
Vaša šéfredaktorka

Simona Boháčiková
text a foto: Simona Boháčiková
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INFO

INTERNÁTNE PREMENY
Internát sa začína premieňať k lepšiemu, krajšiemu
a príjemnejšiemu miestu. Spoločenskú miestnosť
skrášľuje vynovené javisko a nové záclony. Naviac
je snaha o získanie finančných prostriedkov na plné
technické dovybavenie miestnosti.
Hneď nad vstupom do spoločenskej miestnosti sú
dve nové obrazovky. Informujú nás o minulých ale aj
budúcich akciách konajúcich sa v školskom internáte. Môžete sa nájsť na fotkách z diskoték, zo stretnutí
redakčnej rady aj zo športových aktivít. Zároveň nikdy nič nepremeškáte, lebo budete včas informovaní! Ak chcete bývať v krajšom, určite sa pýtajte na trakt
B. Starý nábytok nahradil nový, voňavý a držiaci svoj
Pre umelecké duše „vyrástol“ na medziposchodí na tvar. Sú tu nové postele, skrinky, poličky a stoly, ktotrakte A ateliér. Nachádzajú sa tu veľké stoly pre ši- ré konečne navodzujú atmosféru 21. storočia. Dúroký pracovný priestor a látky, ktoré môžu využiť fam, že trakt A nezostane bez povšimnutia a behom
všetci.
nasledujúcich rokov sa taktiež zrenovuje a vytvorí
tak príjemnejší priestor na bývanie.
Preto nefrflite, keď máte ubytovanie počas víkendov,
pretože peniaze z tohto ubytovania, sa použijú aj na
rekonštrukciu izieb.
Modernú budúcnosť pre mladšiu športovú generáciu bude tvoriť nová športová hala za 2,4 milióna eur
v areáli internátu. Dokončiť by ju mali v lete tohto
roku. Novú halu bude tvoriť bežecký tunel a telocvičňa na rôzne športy ako napríklad volejbal, basketbal a hádzaná. Veľkým plusom je, že mimo tréningov bude prístupná verejnosti.
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INFO
Nazrite s nami do priestorov, ktoré budú s vami žiť.
Predstavujeme vám vizualizáciu nových izieb 1. a 2.
poschodia na B - trakte.
text: Simona Zálešáková, foto: Jakub Zach

Mediácia

Zápisnica z prvého stretnutia budúcich mediátorov dňa 28.11.2017
Hlavná koordinátorka: Mgr. Soňa Príbusová
Koordinátori mediácie: Mgr. Lenka Sádecká, Mgr. Zuzana Nováková, Mgr. Renáta Šulíková, Bc. Mária
Kotlabová, Bc. Peter Urban
Prítomní: 24 žiakov (mená budúcich koordinátorov uvedieme v budúcom čísle, keďže do uzávierky časopisu bola ešte možnosť prihlásenia/odhlásenia)
P. psychologička Mgr. Príbusová otvorila stretnutie privítaním žiakov a poďakovaním za ich hojnú účasť.
vysvetlila pojem mediácia (čo je jej cieľom), rozvinula pojem peer mediácia, pre koho je určená a 		
kto môže byť mediátor
oboznámila s programom výcviku, ktorý budúci mediátori budú absolvovať → výcvik by obsahoval
krátku teóriu (teória konfliktu) s metódami výcviku
zdôraznila povinnosť mlčanlivosti mediátora o skutočnostiach, ktoré by sa dozvedel počas rozho-		
vorov s oboma stranami konfliktu – na tento účel by podpísali všetky zúčastnené strany konfliktu 		
zmluvu o mlčanlivosti
všetci zúčastnení sa vzájomne dohodli na dátumoch ďalších stretnutí za účelom výcvikov a supervízie
na záver p. psychologička vyjadrila presvedčenie, že výcvik mediátora poskytne veľa užitočných 		
skúseností do života a ešte raz sa poďakovala za účasť prítomným žiakom
Nasledovali otázky žiakov: Čo ma má motivovať k tejto činnosti? Je na túto činnosť vhodný hocikto z
nás? Prečo by som mal popri ostatných povinnostiach robiť ešte mediátora? Otázky žiakov boli zodpovedané koordinátormi.
text: rr
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Páli nás to!
V rubrike s názvom „Páli nás to!“ reagujeme na článok, ktorý sme dostali do redakcie od Danky Dolinskej. Na rozhovor
sme prizvali vedúcu kuchyne pani Martu
Poliakovú a vedúceho technického úseku pána Ing. Mariána Gašparoviča, aby
nám zodpovedali na naše otázky a Dankine pripomienky.
» Napriek tomu, že môže tento článok vyznieť
ostro až kriticky, stále platí staré známe: STO
ĽUDÍ, STO CHUTÍ. Hľadajme v ňom pozitívum,
prípadne motiváciu pre nás žiakov, vychovávateľov a internát ako „priložiť ruku k dielu “ pre lepší
život v internáte. V budúcom čísle rozoberieme
otázku internetu.
text : rr
Rozhodla som sa napísať reportáž o stredoškolskom internáte, v ktorom bývam už 4 roky. Intrák
v Trenčíne bol postavený v roku 1968 a od toho sa
odráža aj jeho architektúra. Na vonok ako aj zvnútra vonia ešte stále socializmom. Staré steny, občas
opadnutá omietka a staré drevené okná, aj keď sú
už mnohé plastové. Jednoducho je to „retro“. Niektoré decká si na život v intráku nevedia zvyknúť.
Čo viete/vieme o súčasnej generácii? Je dnešná mládež rozmaznaná alebo má len iné ciele a nároky?
Na vrátnici visia kľúče od každej miestnosti, ktorá
sa v intráku nachádza. Za okienkom vždy sedí pani
vrátnička, ktorá pozná všetky umiestnenia kľúčov.
Hneď pri vstupe sa nachádza jedáleň, ktorú denne
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vystrieda asi 1000 rôznych ľudí. Z kuchyne sa šíria
rôzne závany jedla. Hodiny, dni, roky strávené za
hrncami. Kuchárky, šéfkuchárky na raňajky väčšinou varia párky, ale sem-tam nachystajú aj vianočku s maslom, čo mám veľmi rada. Na obedy sa odvážim ísť tak raz za týždeň, pretože nie vždy mi to
chutí. Ale to som ja. Nebudem však všetko kritizovať, večere sú fajn. A prinajhoršom sa tu nachádza
aj bufet, ktorý je síce extrémne predražený, ale pani
bufetárka je milá. Okrem jedla sa tu dajú kúpiť aj
hygienické potreby.
Vonku za internátom je vidieť bežeckú dráhu plus
futbalové ihrisko. Pri intráku stojí ešte plaváreň kde
si v pokoji môžeš zaplávať. Pre aktivistov je tu intrácka posilka, celkom slušne vybavená rôznymi
strojmi a žinenkami, na ktorých sú otlačené kaluže potu. Nenájdete tu však zrkadlá, v ktorých by
si baby robili fotky a chalani obdivovali svoje svaly. Poďme ale o poschodie vyššie, teda ak sa tam
chceme dostať, musíme prejsť cez turnikety, ktoré
sa otvoria iba po priložení čipu. Všetci sa stále niekam ponáhľajú. Ani sa nečudujem, pretože bývať
na konci chodby dlhej sto metrov na najvyššom
poschodí je nevýhoda a všade treba chodiť o pár
minút skôr. Dvere od izieb mi pripomínajú „väzenské cely“, každá má svoje číslo a zoznam „väzňov“,
ktorí v nej žijú. Izby sa dokonca bodujú na stupnici
od jedna do päť, kontroluje sa tým poriadok každý deň a na konci mesiaca sa vyhlási najlepšia izba.
Izby sú vybavené všetky rovnako. Posteľ, stolička,

?

INFO
Na vaše otázky odpovedá pani Marta Poliaková vedúca ŠJ
Prečo nemáme výber z 2 jedál?

?

§

Školské stravovanie upravuje vyhláška 330/2009 Z.z
o zariadeniach ŠS, ktorá zaručuje pestrú a vyváženú
stravu. V prípade výberu dvoch jedál je potrebné dodržať zostavu jedál tak, aby nutričná hodnota 2. jedla dosahovala 90% OVD 1.jedla, t.z., že 1. a 2.jedlo
stôl, skriňa. Ak máte šťastie, bývate na východnej by malo byť vo viacerých znakoch podobné a je treba
strane, kde je aspoň krásny výhľad na Trenčiansky mať na zreteli aj materiálne a personálne možnosti.
hrad. Rána bývajú príjemnejšie pri pohľade na vý- Vzhľadom na to, že v našej ŠJ je neustály nedostatok
chod slnka spoza hradu. No ak bývate na opačnej pracovných síl, takáto možnosť neprichádza do úvahy.
strane, máte výhľad akurát tak na bežeckú dráhu.
Musí byť večera stále varená?
Každá izba má balkón. Keď nastanú teplejšie mesiace, prekecáme tu so susedmi celé večery. Je to taký Večera sa podľa citovanej vyhlášky považuje za hlavrelax ako na dovolenke pri mori. Akurát, že nie sme né jedlo a vzhľadom na časovú štruktúru a zásad pre
pri mori. Ale aspoň sme pri hrade.
zostavovanie jedálnych lístkov pre v ZŠS večera musí
byť varené jedlo. Suchá strava v ŠJ sa poskytuje len vo
Sú tu študovne, kde sú aj gauče a telka. Ak máte výnimočných prípadoch v čase havárie a pod., alebo
energické spolubývajuce a nedoprajú vám trochu ti- po dohode s vedením školy a v deň odchodu žiaka z
cha, môžete sa v nej učiť. Nemal by vás tam nikto ru- internátu.
šiť, teda pokiaľ tam práve nemajú stretko redaktori.
Prečo sa v jedálnom lístku najčastejšie
Mrzí ma však, že tu v internáte je často internet pre
nachádza bravčové mäso.
obrovský počet ľudí na bode mrazu.
V intráku sa nachádza aj klavír, veľmi relaxačný zvuk Naša jedáleň varí zo všetkých druhov mias – bravčosa šíri až na chodbu, teda pokiaľ na ňom vie niekto vé, hovädzie, kuracie, kačacie a rybie v zmysle Metohrať. Prinajhoršom si zaň sadne nejaký človek bez dických pokynov pre ZŠS. Dojem častého opakovanie
hudobného sluchu, ale po chvíli ho to prestane baviť, vzniká aj tým, že sa varia denne 2 hlavné jedlá – obed
takže sa nie je čoho báť.
a večera. Pretože na prípravu obeda máme menej času
Na záver by som chcela povedať, že práve vďaka in- ako na večeru, používame častejšie bravčové a kuracie
tráku som spoznala kopec úžasných ľudí. Každý z mäso, hovädzie skôr na večeru a bravčové je aj finančnich má nejaký životný problém, o ktorom sa vieme ne výhodnejšie ako hovädzie a ryby.
vždy úprimne porozprávať a vzájomne si pomáhaKto zostavuje jedálny lístok?
me. Predsa len na internáte som sa naučila samostatnosti a zodpovednosti. Aj keď internát možno
Jedálny lístok zostavuje šéfkuchárka v spolupráci s venie je najšpičkovejší, vždy sa to dá zvládnuť, keď
dúcimi zmien a vedúcou ŠJ.
máte okolo seba dobrých ľudí.

!

!
§

?

?

text a foto: Daniela Dolinská

§
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§

Na vaše otázky odpovedá pán Ing. Marián
Gašparovič - vedúci technického úseku
Po 20,00 hodine sa veľmi často stáva,
že v bunkách nám netečie teplá voda.
Viete nám povedať, prečo?

Nemám o tom žiadne informácie, takže neviem sa k
tomu ďalej vyjadriť.

!

Prečo po zimných a jarných
prázdninách býva v internáte
zima? Dá sa táto situácia riešiť
predkurovaním.
Samozrejme, že sa dá. S týmto problém nie je. Môžeme skúsiť začať praktikovať jednodňové predkurovanie.
Všetci vieme, že počas víkendov
mávame občas v rámci podnikateľskej činnosti ubytovanie. T.z., že
naše bunky sú uvoľnené pre mimointernátnych ľudí, prípadne žiakov
a pod. Keď sa po takomto víkende
vrátime do našich izieb, máme pocit, že sú až prekúrené. Je takéto
ubytovanie zvýhodnené pred našim „stredoškolským“?

!

Ja nemôžem ovplyvniť teplotu, lebo kotly sú štandardne nastavené na 21°C. Taktiež nemôžem ovplyvniť
počasie. Avšak teplotné výkyvy počas zimných mesiacov môžu spôsobiť pocitové zdanie chladu.
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Otázky pripravila Simona Boháčiková

Zelená
Od septembra 2017 sa školský internát stal súčasťou
najväčšieho enviroprogramu na Slovensku. Program
Zelená škola koordinuje Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica. Národným garantom školy
je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a
partnerom je spoločnosť Natur-pack.
- je medzinárodný certifikačno-vzdelávací program
pre materské, základné a stredné školy
- vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane
životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa
zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.
- je holistická - zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov,
nepedagogických pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami.
- riadi sa podľa metodiky, ktorej jadrom je participácia žiakov, vypracovanej podľa systémov environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14 001.
Zelená škola uplatňuje praktický
postup 7 krokov:
1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy
2. Environmentálny audit školy
3. Akčný plán
4. Monitoring a hodnotenie
5. Pro-environmentálna výučba
6. Informovanie a spolupráca
7. Eko-kódex školy

INFO
Otázka ekológie sa dostáva čoraz viac do popredia.
Farebné smetné koše na uliciach nám to pripomínajú
každý deň. Neignorujme
našu prírodu!

škola
Kolégium Zelenej školy pre školský
rok 2016/2017
Koordinátor: Mgr. Renáta Šulíková
Mgr. Lenka Sádecká
Ing. Marta Schlesingerová
Mgr. Adriana Slezáková
Mgr. Karol Moravčík
Ing. Milan Karkoška
Ing. Svetozár Sapák
Daniela Stanislavová
Jana Malecová

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:
•
•
•
•
•

schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
Na doterajších stretnutiach kolégia Zelenej školy sa splnili tieto kroky:
1. Zostavenie kolégia Zelenej školy (mená žiakov pracujúcich v kolégiu uvedieme v budúcom čísle, keďže do
uzávierky časopisu bola ešte možnosť prihlásenia/odhlásenia).
2. Vytvorenie environmentálneho auditu nášho školského
zariadenia vo všetkých siedmich témach.
3. Zvolená prioritná téma na certifikačné obdobie: „ODPAD“
text: rr

www.zelenaskola.sk
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Proslavis
Každé vyhodnotenie je
trochu iné, a tak nikdy
neviete, čo vás čaká.

Cieľová stanica: Mestská radnica v Žiline. Ale nájdi radnicu v cudzom meste. Pri pití punču na vianočných trhoch
a rozmýšľaní, kde radnica asi môže byť, sme si uvedomili,
že punč máme zo stánku „Pod radnicou.“
Každé vyhodnotenie je trochu iné, a tak nikdy neviete, čo vás čaká. Na radnici nás veľmi príjemne a milo
privítali. Všetci pozvaní dostali balíček s jedlom a
sladkosťami. My sme sa uspokojili až po najedení.
Už mohlo začať aj samotné vyhodnotenie. Na začiatku nás prekvapila staršia pani, ktorá začala recitovať
báseň o pozitívnom pohľade na život. Nasledovalo
hudobné vystúpenie. No hlavne sa to tam hemžilo
peknými chlapmi. :D
Dozvedeli sme sa, že aj škôlkari majú svoje vlastné časopisy a že sú neskutočne šikovní. Ocenených
bolo naozaj veľa. A medzi nimi sme boli aj my. To by
bolo, aby sme zasa niečo nevyhrali! :D
Ocenení sme boli x-tým miestom. Dostali sme niekoľko vecných cien, ktoré nás potešili, ale dôležitejší
je úspech nášho časopisu a vedomie, že to, čo tvoríme, ľudí zaujalo.

text: Simona Zálešáková, foto: Zuzana Moravčíková
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ZAUJALO NÁS

k

Jeme zdravo

Neodmysliteľnou súčasťou našej stravy sú pre nás veľmi dôležité vitamíny, ktoré boli obsiahnuté v jedlách, ktoré nám
pripravili pani vychovávateľky spolu so žiačkami internátu.
Dokázali nám, že varenie je zábava a zdravé jedlá nemusia
byť iba „pochúťky“ bez chuti a vône, ale aj dobre vyzerajúce dobroty. Pochutili sme si na rizote z červenej repy, orientálnom šaláte a zdravom jablkovom koláči. Recepty nájdete v
intráckom špeciáli.

BUĎ HRDINOM

text: Andrea Kuviková
foto: Zuzana Moravčíková
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V intráku „sa cítime“ opäť bezpečnejšie, pretože sme mali
možnosť zúčastniť sa až dvoch ukážok prvej pomoci.
Praktické ukážky prvej pomoci nám odprezentovali naše
kamarátky Lucka Blštáková a Natálka Časnochová, žiačky
SZŠ TN. V druhom ročníku získali certifikát, vďaka ktorému môžu predvádzať záchranu života.
Tento rok k nám opäť prišiel ThDr. Juraj Sedláček pH, DiS,
- vyučujúci na Fakulte zdravotníctva TNUAD. Tentoraz prišiel spolu s ním aj záchranár Mgr. Daniel Gladič – ten nám
porozprával o bežnej práci záchranára a povedal aj niečo o
najkurióznejších prípadoch, pri ktorých zasahoval.

Plstenie

p

Nudu, ale i stres zo školy odbúravame touto zaujímavou technikou. Pracujeme s ovčou vlnou, čo je
vlastne aj najčastejší materiál spracovania, ale taktiež
je možné spracovávať psie či králičie chlpy. Myslím,
že vianočné ozdoby sa nám náramne vydarili.
text: Valéria Rudinská, foto: Zuzana Moravčíková
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text: Jakub Zach, foto: Zuzana Moravčíková

PALIČKOVANIE

ZAUJALO NÁS

Výroba voskových anjelov

Sviečky a figúrky vyrábané z včelieho vosku ako aj liečivé a
relaxačné voskové sviečky sú známe už stovky rokov. V minulosti boli používané hlavne pri liturgických úkonoch a ako
zdroj svetla v domácnostiach. Vyznačujú sa krásou a originálnym vzhľadom, pri horení nedymia, šíria vôňu medu a propolisu, neutralizujú cigaretový dym.

Výroba

svietnikov

Tohtoročná sezóna zavárania a varenia džemov je už
za nami a keďže každému z nás zopár fliaš a pohárov zostalo nevyužitých, rozhodli sme sa ešte pre ich
ďalšie využitie. Ak máte radi sviečky a romantickú
atmosféru, tento nápad sa vám bude páčiť.

p

Pečenie dobrôt

PALIČKOVANIE

Milovníci dobrôt vyrábajú sladké aj
slané maškrty s našimi vychovávateľkami po celý rok. Recepty čerpajú zo
svojich domovov, kníh alebo internetu. No v intráku aj tak najviac prevláda improvizácia.

k

V októbri sme si boli
pozrieť spoločnú
výstavu Ilony Németh
a Gabriely Zigovej v
Bazovského galérii v
Trenčíne.
texty: Valéria Rudinská, foto: Zuzana Moravčíková
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BAVÍME SA
SKI Mojtín

Potulky
Trenčianskym
foto: www.wikipedia.org

Púchov

Označené za najkrajšie slovenské mesto v roku 2013
s cca 18 700 obyvateľmi leží v malebnej kotline toku
rieky Váh na rozhraní pohorí Biele Karpaty, Javorníky a Strážovské vrchy.
Mesto a jeho okolie preslávili bohaté archeologické
nálezy pravekej histórie Slovenska. Väčšina z nich
patrí k nositeľom púchovskej kultúry. Reprezentuje
osídlenie hornatých častí Slovenska v 5. storočí na
prelome letopočtov.
Púchov bolo mestom tradičných remesiel - súkenníctva, hrnčiarstva a kníhtlače. Remeslá môžeme
vidieť každoročne na tradičnom púchovskom jarmoku. Dôležitá je aj jediná výrobňa modrotlače v
našom štáte, ktorou bol zdobený púchovský ľudový
kroj.
Z historických pamiatok tu môžeme nájsť Župný
dom, sídlo múzea púchovskej kultúry, v ktorom sa
nachádzajú obradné a reprezentačné priestory mesta.
V Púchove sa nachádzajú tri kostoly, z toho dva rímsko-katolícke a jeden evanjelický. Mesto skrášľuje
nádherná pešia zóna so zaujímavou chodníkovou
fontánou, ktorá v tme svieti.
14 INTRÁK

regiónom

foto: www.trencinregion.sk

Považská Bystrica

Mesto leží na strednom toku rieky Váh v centre Podmanínskej pahorkatiny. Okres bol opradený legendami Považského hradu z druhej polovice 13. storočia,
ktorý svojou siluetou dotvára scenériu Považia. V
okrese sa nachádza renesančný kaštieľ, konkrétne v
Jasenici, ktorý sa oplatí vidieť nielen pre jeho vlastné
múzeum, ale aj pre čarovné okolie. Taktiež sa zastavte
v kaštieľoch v Dolnom Lieskovci a Orlovom. Je len na
vás, pre ktorý sa rozhodnete.

BAVÍME SA
foto: www.trencinregion.sk

Lednické Rovne

foto: www.wikipedia.org

Lednické Rovne sú obcou v našom kraji, v ktorej som vyrastala.
Možno vám pri jej zmienke napadne sklársky priemysel, ktorým
sa obec pýši.
Okrem sklární sa Rovne môžu
pochváliť aj nádherným parkom
vybudovaným podľa anglického
štýlu. Na prechádzke parkom ma
každý krok presviedča o tom, že
dokonalé dielo sa vytvorí iba spojením prírody a umenia. Príroda je tu veľmi štedrá, nájdeme tu vrch i dolinu, les, vodu a prekrásny rozhľad
na malebné okolie. Umenie predstavuje sieť ciest a chodníčkov, jazier a vodopádov. Na najvyššom kopci
parku sa nachádza chrám Minervy neďaleko od mauzólea Jozefa Schreibera (1835 - 1902), podnikateľa českého pôvodu, ktorý tu založil sklárne.
Ďalšou ozdobou obce je kaštieľ postavený v renesančnom štýle.
Často navštevovaným miestom sú jazerá- Štrky. V lete tu môžete stretnúť rodinky s deťmi bicyklovať sa, prechádzať sa, venčiť svojich miláčikov, či kočíkovať bábätká. Spoločnosť vám budú robiť aj veselí rybári ktorí
čakajú na svoje úlovky. V zime slúžia jazerá korčuliarom a nádejným hokejistom.

Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice sú kúpeľným mestom v našom kraji. Podľa starej
povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa
šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.
V meste sa počas kúpeľnej sezóny nudiť určite nebudete. Na výber máte hneď z niekoľkých kultúrnych podujatí, akými sú napr.
divadelné a tanečné predstavenia, koncerty vážnej, populárnej i
tanečnej hudby, promenádne koncerty, filmové premietania či
besedy. V časti Kamenica sa nachádza pomník padlých amerických letcov, v Kúpeľnom parku sú zasa pamätníky obetí 1. a 2.
svetovej vojny.
Osloví vás aj Kúpeľný park s rozlohou cca. 18 ha so zastúpením flóry
z celého sveta.

text: Andrea Kuviková
foto: www.visittrencin.sk

INTRÁK 15
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NA SLOVÍČKO
V tomto čísle sme sa rozhodli vyspovedať
pani vychovávateľku Ing. Emíliu Zliechovcovú
Koľko rokov pôsobíte v internáte?
No tak je to už pekný počet rokov, radšej to ani nepočítam.
Aký je Váš najväčší úspech v internátnom pôsobení?
Že som tu vydržala tak dlho. Inak samozrejme prežívam všetky úspechy s našou mládežou a mám z nich
veľkú radosť.

◆ Aká je Vaša obľúbená farba?
Modrá, pretože mi pripomína farbu mora a neba.
◆ Aké ste znamenie?
Narodila som sa v znamení barana, ale je mi to jedno. Ja
na znamenia neverím.
◆ Vaše obľúbené zvieratko?
Ako väčšina ľudí, mám rada malé prítulné zvieratká.
◆ Koľko jazykov ovládate?
Učila som sa ruský jazyk a nemecký jazyk.

Ako vnímate mladých ľudí a čo Vám priniesli do
Vášho života?
To je už ťažšia otázka. Všeobecne vnímam mladých
ľudí veľmi pozitívne, ale samozrejme záleží na konkrétnej situácii a osobe. Práca s mladými ľuďmi ma Venujete sa nejakej záujmovej činnosti vo voľnom
baví, dodáva energiu i pocit, že takto človek zostane čase?
dlhšie mladý.
V poslednom čase sú mojou najväčšou záujmovou
činnosťou „ moje vnúčatká“. Pokiaľ mám chvíľku
Ako sa menia vzťahy i samotní žiaci počas štyroch voľného času, venujem ju im, spoločne podnikáme
rokoch štúdia?
rôzne zaujímavé aktivity a výlety. Inak rada čítam a
Samozrejme dospievajú, a tým pádom sa na svet za- počúvam hudbu.
čínajú pozerať inými očami než na začiatku, ale znovu to záleží na konkrétnej osobe.
Chceli ste vždy pracovať ako vychovávateľka?
Mám rada činnosť, ktorá nie je jednotvárna, kde neBeriete si zážitky či už dobré alebo zlé aj domov? sedím na jednom mieste a stále sa niečo deje. To sa
To je jasné, zážitky a myšlienky sa hlavne z hlavy len mi pri tejto práci splnilo. Som rada, že môžem byť
tak nevymažú.
stále medzi mladými, a to je bonus ešte naviac. V
mladosti som si neplánovala byť práve vychovávateľNežiarlia Vaše deti na Vás?
kou, ale teraz som rada.
Keď bola dcéra malá, tak možno niekedy, ale teraz
Rozhovor pripravili: Lucia Blštáková a Natália Časnochová
vo veku, ktorý má, rozhodne nie.
foto: Emília Zliechovcová
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BAVÍME SA
Športový deň v
HOSS SPORT CENTER
Naši volejbalisti si boli trochu oddýchnuť
od volejbalu a v HOSS SPORT CENTER,
kde je ponuka tradičných aj netradičných
športov široká, si zahrali tenis a golf.

Približne 20 volejbalistov plávalo spolu
na dračích lodiach s
cieľom zmerať si sily a
tak upevniť spolupatričnosť kolektívu.

Obľúbenou súťažou
je „Silový trojboj“,
kde si študenti môžu
porovnať svoju kondíciu v kategóriách: kľuky,
sed/ľah, kľuky na bradlách
a zhyby na hrazde.

SILOVÝ TROJBOJ

k

k

Stolný tenis

Dračie lode

IMATRIKULÁCIE

Imatrikulácie patria k neodmysliteľným akciám nášho internátu. Tento rok sme medzi seba
prijali celkom 140 prváčikov. Páčila sa im najmä diskotéka a DJ. Na pamiatku dostali sladkú
odmenu a pamätný list. Vitajte medzi nami.
INTRÁK 17

BAVÍME SA

KRÁľ Strelcov
Pre žiakov a žiačky ŠI sme pripravili súťaž ,,Kráľ strelcov.“ Každý
účastník mal 3 pokusy vystreliť na bránku, v ktorej boli otvory s
rôznymi bodovými hodnotami. Víťazi dostali diplom, vecné dary a
každý účastník malú sladkosť.

S

Niekoľko dní pred Halloweenskou diskotékou sme pod
vedením lektorky Mgr. Márie
Sochovej využili možnosť spraviť si sadrové odliatky tváre ako
masky na Halloween.

Adrové odliatky tváre

TEMATICKÁ HODINACROSFITU

Posilňovanie je obľúbenou voľnočasovou aktivitou. Našu posilňovňu sa snažíme obnovovať kvalitnými zariadeniami. Ich nákup
nám umožňuje aj príspevok ZRPŠ a dobrovoľné dary rodičov, ktoré
môžeme takto zmysluplne využívať. Aby mohlo byť cvičenie plnohodnotné, je potrebné cvičiť pravidelne a správne. Uskutočnili sme
preto tematickú hodinu Crosfitu – čoraz obľúbenejšieho športového odvetvia na rozvoj kondície, ktoré kombinuje rôzne tréningové
metódy a náradia. Sme radi, že tréning viedol náš bývalý študent
Miroslav Dauda.
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S rovnako veľkým záujmom sa
stretol seminár – „Ako správne
cvičiť benchpress“. Tento seminár viedol majster sveta v tlaku
na lavičke Pavol Guga. Záujem
o cvičenie je podporený aj inými
formami.

k

BAVÍME SA

Turnaj

„ Človeče, nehnevaj sa!“

Potešili sme...

VÝLET
Posledné slnečné a teplé dni v novembri sme využili na to, aby sme zavítali do filmovej dedinky Horná
Dolná. Videli sme miestnych hercov, známe futbalové ihrisko, hornodolniansky kakaovník aj ,,krčmu“
– avšak bez krčmárky Terezy. Nahliadli sme do obecného úradu (toho filmového) a videli sme aj vaňu, v
ktorej sa kúpe večne flegmatický starosta Karol Frlajs.

Vianočná kapustnica

Staviame snehuliaka

k

k

V predvianočnom čase sme si pripomenuli vianočné zvyky. A keďže sa na
Slovensku podľa tradícií
varí kapustnica, tak sme
si ju spolu so žiakmi
pripravili a pochutnali si na nej. Rozprávali sme si, aké zvyky a
aké jedlá v rôznych kútoch SR sa podávajú na
Štedrý deň.

Aj tento rok sme pripravili pre ubytovaných žiakov
súťaž v spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa. Pre
hráčov sme pripravili malé občerstvenie a víťazom
sme udelili diplom a sladkú odmenu.

OPEKáme !

V septembri sme sa stretli so žiakmi a žiačkami tradične pri Váhu
pri verejnom ohnisku na opekačke, kde sme si opiekli slaninku,
špekačky, cibuľku, spoločne zaspievali, zabavili sa a žiak Róbert
Dišpeter nám predviedol zopár
kartových kúziel.
texty a foto: Jakub Zach
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POMÁHAME

Prispeli sme...
Opäť sme
pomáhali!

Už po tretí raz sme sa zúčastnili zbierky 19. ročníka Hodina deťom, vyzbierali
sme spolu 331,80€. Veľké ĎAKUJEME!

Zbierka „Biela Pastelka“
v školskom internáte
opäť podporená žiakmi.

„Denno denne prechádzam cez priechody pre chodcov a občas stretávam ľudí s bielou paličkou. Vtedy si spomeniem na
pieseň Jiřího Korna, v ktorej sa spieva o chlapcovi s bílou
hůlkou...“
Odvtedy sú moje problémy zanedbateľné a malichernejšie.
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POMÁHAME

Potešili sme...
Psí útulok
Počas jesennej vychádzky sme si
pri autobusovej zastávke všimli
schúleného opusteného a smutného psíka. To nás nenechalo ľahostajnými.
Tak sme psíka zaniesli do útulku. Nato sa zorganizovala opäť
zbierka pre psí útulok. Podarilo
sa nám vyzbierať 112 eur.

Návšteva domu sociálnych služieb

Príjemne strávené
popoludnie

Návšteva DD na sídlisku Juh bola pre nás
všetkých chvíľami až dojímavá. Pre deduškov a babičky sme si pripravili okrem
spevu, tanca aj spomienkový darček.
Spoločná kapustnica nenechala našich
starčekov bez slzičky.
texty: Lucia Blštáková a Natália Časnochová, foto: Jakub Zach
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Z NÁŠHO A INTERNÁTNEHO ŽIVOTA

Vystrihaj sa

SLOVENSKO

Leto, voda, tábor, tanec, výlety... To všetko sa už pomaly vytratilo a zase som nastúpila do
toho istého kolobehu ako minulý rok, len tentokrát
s väčšími cieľmi a zmenami. Počas prázdnin som
zabudla na všetky študentské povinnosti, starosti a
stresy, ale nie nadlho.
Nový školský rok sa začal. Viem, že to nebude
prechádzka ružovou záhradou, ale je na mne, ako sa
k tomu postavím. Pribúdaním rokov na mňa padá
viac zodpovednosti a povinností. Dospievam do
takého veku, kedy za svoje rozhodnutia nesiem plnú
zodpovednosť a som si vedomá, čo môžu znamenať.
Síce je to trochu neskoro hovoriť o nesení následkov
za svoje rozhodnutia, ale práve cez leto som jedno
takéto rozhodnutie spravila. Moje vlasy išli preč...
Toľko som sa o ne starala, toľko času mi trvalo, pokiaľ som ich učesala, ba i umyla alebo usušila, bolo
s nimi veľa roboty a dať ich do takého stavu, akého
som si predstavovala, si vyžadovalo veľmi veľa úsilia.
Stále mi je za nimi smutno, pretože tvorili dlhé roky
súčasť môjho života. Teraz by bola asi aj na mieste
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otázka, prečo som to urobila? Tento môj skutok vystihuje jediné slovo, a tým je POMOC.
Začiatkom augusta som sa zúčastnila tábora pre
deti, kde som robila animátorku. Od mojej kamarátky Janky a taktiež kolegyne v tábore ku mne prišiel
taký pozorný a v tej dobe aj mne vtipno pripadajúci návrh. Dopočula sa, teda skôr náhodou našla na
internete projekt VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO!
Názov článku ju okamžite zaujal, a keďže bola na
tom dosť podobne ako ja, chcela tiež pomôcť, tak sa
rozhodla svoje vlasy darovať na parochňu pre onkologických pacientov nezištne. S týmto nápadom
oslovila aj mňa, či pôjdeme do toho spoločne. Dlho
som nad tým uvažovala, ale nakoniec som si povedala: ,,Veď sú to iba vlasy a tie čo? No predsa dorastú.´´
Nie každý má však také šťastie, a preto som chcela
na oplátku ku všetkému dobrému a ku všetkej pomoci, ktorá sa mi kedykoľvek dostala, či náhodou alebo
cielene, tieto vlasy darovať tým, ktorí ich potrebujú
viac ako ja - aspoň trošičku im tento ich ťažký osud
uľahčiť.

Z NÁŠHO A INTERNÁTNEHO ŽIVOTA
Keď tak nad tým rozmýšľam, zrodilo sa to celkom
spontánne a rýchlo. Ale ja
si za svojím rozhodnutím
stojím a nevrátila by som
ho späť, veď ZMENA JE
ŽIVOT!

text a foto: Ivana Matúšová
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RApujem o tom,
čo prežívam

TEXTY SI PÍŠEM SÁM.
ĽUDIA MAJÚ ROZLIČNÉ EMÓCIE, KEBY TO
NAPÍSAL NIEKTO INÝ,
NEPRECÍTIŠ TO TAK.

Prvé nahrávanie bolo, keď som mal 15 rokov, u Masifa, ktorý ma štúdio. No prvé pocity keď som stál za
majkom boli také, že som v tom napätom momente
dal slúchadlá naopak. Chalanovi som spravil showku a išli sme nahrávať.

» Baví ťa to?
» Kedy si začal s rapom?

Hah, prvé texty alebo skôr freestyle vznikali, asi
okolo toho 13-teho roku života. Nedá sa povedať, že
som začal s rapom, lebo som skúšal tvoriť aj beaty a
veci okolo toho. No najviac ma zaujal, aspoň mňa,
práve rap.

Pokiaľ je pozitívny feedback, tak nevidím dôvod, aby
ma to nebavilo.

» O čom sú tvoje texty, o čom spievaš?

Texty sú o životnom období, ktoré práve prežívam.

» Keď píšeš texty, príde námet len tak. Alebo ťa in-

špiruje nejaký emocionálny zážitok?
Väčšinou vo mne myšlienky vyvolá hlavne beat, no
» Čo ťa k tomu viedlo?
niekedy ma niečo napadne aj v období na rytmus, čo
Viedlo ma k tomu práve to, že som v minulosti ne- mi hrá v hlave a zapíšem si to.
bol veľmi spoločenský typ a najlepšie som sa porozprával sám zo sebou. A hrozne nemám rád dni, » Podporujú ťa rodičia, priatelia?
ktoré sú stereotypné. Za oponou je to dobrodružst- Skôr ma podporujú ľudia, ktorí si ma všimli cez moje
vo, veľa zaujímavých ľudí...
veci na YT, takže ľudia, s ktorými pracujem a tvorím,

» Píšeš si texty sám?

ale samozrejme aj rodina.

Nie, píše mi ich Mama :) Jasné že si texty píšem sám. » Je to len také tvoje hobby alebo by si to chcel doĽudia majú rozličné emócie, keby to napísal niekto tiahnuť ďalej ako kariéru?
iný, neprecítiš to tak.
Nie, už teraz mám za sebou pár vystúpení, určite to
nie je len hobby, už teraz si na tom zakladám budúcnosť a budujem kariéru.
» Aké bolo tvoje prvé nahrávanie?
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» Čo by si odkázal mladým ľuďom, ako prežiť mla-

dosť, dospievanie? Majú v sebe hľadať silu rozvíjať svoj talent, nadanie, záujmy. Alebo sa nechať
voľne unášať nevyužitým, premrhaným časom?
Určite sa vyhnúť ľuďom, ktorí potláčajú ich emócie,
väčšinou to bývajú kamaráti a uvedomiť si, s kým sa
stretávate. Pokiaľ okolo seba nájdete správnych ľudí,
ktorí myslia v situáciách alebo skôr majú odhodlanie
ako vy, sú zapálení pre veľké veci, tak to dosiahnete
aj vy. Treba si rozdeliť ľudí na známych, na úlety, a
priateľov na názory a vážne veci. V rozvoji svojho
talentu musia chcieť najskôr oni, keď budú chcieť a
hľadať príležitosti, nebáť sa, prídu ľudia, ktorí im ich
talent pomôžu rozvinúť. Väčšina ľudí, čo poznám,
premrhajú podľa mňa svoj čas na nezmyselné veci.
Práve kvôli tomu som stratil veľa blízkych ľudí.
Myslím, že si v prvom rade treba uvedomiť, že kým
mladí ľudia sú študenti, nemajú toľko a také starosti ako dospelí. Prečo nevyužiť voľný čas - napríklad
čas po škole alebo víkendy na hľadanie príležitosti a
snahu rozvíjať svoj sen? Pretože veľa ľudí sa bojí názoru ostatných, a radšej sa prispôsobia davu, ktorý
nemá víziu a nevedia si v hlave usporiadať čo od
života chcú. Rozdiel medzi ovcami a vlkmi hlavne
spočíva v pozitívnom myslení a hlavne to, s kým sa
daná osoba stretáva. Keď sa stretávate s úspešnými
ľuďmi, ktorí sú zväčša pokorní ako som ja zažil a
pochopia ich emócie a rady, pochopia aj, ako sa stať
úspešnými.
Rozhovor pripravila Simona Boháčiková
foto: Adam Jakubech
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Júlové Francúzsko
„Začalo to zrejme ako neskrotná túžba po dosiahnutí už vopred stanoveného cieľa. I keď holou a nespochybniteľnou pravdou je prinajmenšom fakt, že hlavnou podstatou je ten cieľ si určiť. Pretože ktorý z vašich
snov má tú nezameniteľnú možnosť byť naplnený pred tým, ako by bol vôbec vymyslený, vytvorený za pomoci dôležitosti priorít vo vašich hlavách?“
Možno jedine taký, ktorý nemá perspektívu.
Ktorý ste si za pomoci predstáv a „naivných“ ilúzií
neboli schopní určiť. Lenže to potom znamená, že
automaticky nerátame s jeho uskutočnením. Pretože
sčasti predstavy nás ich silou inšpirujú a zvádzajú a
my sa im poddávame a prirodzeným spôsobom sa
odhodlávame k ich premene v skutočnosť.
Ani moje predstavy neboli odlišné. Možno
keby som sa o nich zmienila častejšie, slová ponorené do sladkých ideálov by pôsobili nesmierne naivne
a nereálne. Ale uvedomme si jedno: Ľudská bytosť
bez snov a ideálov je len chodiace zoskupenie mäsa
a kostí. No naopak, práve ten, kto dokáže z jeho ideálov vykresať pevné základy pre realitu, práve ten je
isto iste hoden aj samotnej veľkolepej existencie v
nej. Ja sama som sa presvedčila o pravdivosti tejto
myšlienky.
Pozoruhodné. Túžba odísť u mňa v posledných školských mesiacoch graduje. Túžba po jedi26 INTRÁK

nečnom zážitku prežitom v celkom cudzom prostredí, s celkom cudzími ľuďmi. Ale prečo je tomu
vlastne tak? Keď sa nad touto skutočnosťou zamyslím viac, uvedomím si, že človek je vlastne tvor vcelku zvedavý. Veď už od malička nás všetkých fascinujú záhady. Túžime nájsť balíček cukríkov v maminej
skrinke alebo sršíme nadšením vždy, keď sa nám
podarí vypátrať poklad vďaka excelentnej pirátskej
mape. Aj u mňa zvedavosť po ochutnaní zo života
inde prevalcovala môj, nie až tak jednotvárny, no v
tomto prípade už veľmi dobre poznaný svet, ktorého som denno-denne súčasťou. Nazvala by som ho
akýmsi stereotypom, čo je pre moje ústa, vyslovujúc
toto zoskupenie jedenástich písmen práve jedno z
tých najobávanejších slov. Nemôžem si pomôcť, ale
evokuje vo mne akési negatívne rozpoloženie mojej
duše.
Vložila som sa teda do realizácie môjho sna.
Mesiac vo Francúzsku. Mesiac letných prázdnin,
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ktoré by som pravdepodobne strávené podobne
ako väčšinu tých predchádzajúcich. Pri uvedomení
si tohto detailu som si inú možnosť ako vycestovať
rozhodne nepripúšťala. Klik sem, klik tam, za pomoci modernej technológie som po určitej dobe
intenzívneho hľadania nadviazala kontakt s mojimi
prvými profesionálnymi „zamestnávateľmi“. Tými
sa stala štvorčlenná rodinka, bývajúca na východe
pravidelného šesťuholníka, konkrétne v regióne Savojska, rozprestierajúceho sa na hraniciach so Švajčiarskom. Náplňou mojej práce bola starostlivosť o
dve deti tejto rodinky, a to sedemročného dievčatka
a desaťročného chlapca, čo je profesia vcelku dobre
známa, nazývaná aj ako „au-pair“. Myšlienka, že
môžem o mesiac viac komunikovať jazykom tých
najvýznamnejších umelcov či diplomatov, ma nesmierne priťahovala. (Pozn.red.: Danka študuje na
francúzskom bilingválnom gymnáziu).
Čas miestami plynie ozaj pozoruhodne
rýchlym tempom. Rýchlosťou svetla som sa ocitla v krajine delikátnych syrov ukrývajúcich v sebe
výraznú a nezameniteľnú arómu či znamenitú chuť
voňavého pečiva vábiaceho ma svojou krehkosťou,
ale rovnako i lahodného vína s naprosto zmyselnou
chuťou či intenzívnou vášňou precítenou v každom
súste luxusnej čokolády. Gastronómia tejto krajiny
mi nikdy nebola cudzia, lenže tým, že som mohla
byť na určité obdobie súčasťou jej veľkoleposti, sa
moje chuťové poháriky ponárali do permanentnej
slasti pretrvávajúcej na končeku môjho jazyka. I keď
možno nie každý druh syra naplnil moje očakávania
tou správnou chuťou, práve týmto spôsobom som si
bola schopná vyselektovať to, čo ma ohúri, ale i to, čo
mojím očakávaniam jednoznačne nezodpovedá.
Počas tamojších večerov sa sem-tam zrodili
situácie, keď sa pohár s vínom stal neodmysliteľnou
súčasťou mojej osoby. Lenže tie večery neboli iba
o zmyselnosti ukrývajúcej sa vo vnútri skleneného
pohára. To najlepšie z takýchto okamihov bol
totiž fakt, že sa nachádzam v početnej francúzskej

spoločnosti a som schopná rozvíjať dynamickú debatu. „Rozumiem všetkému, o čom sa bavíme.“
Lenže aj tak porozumenie pre mňa nezohráva takú
veľkú dôležitosť ako samotná konverzácia. Dovolím
si tvrdiť, že najkrajšími momentmi boli práve tie, počas ktorých sme so zvyškom osadenstva viedli zaujímavé diskusie, vymieňali si vzájomné postrehy. So
Števom – otcom dvoch detí, o ktoré som sa starala,
sme každý deň prebrali vskutku zaujímavé témy z
oblasti histórie, politiky, literatúry, gastronómie cez
šport až po tie najbanálnejšie debaty o tom, ako je
možné, že som schopná uvariť tri druhy cestovín naraz bez toho, aby sa jedny rozvarili. Väčšinou to boli
práve jeho vtipy, ktoré ma dokázali úprimne pobaviť.
Úplnou čerešničkou na torte bolo zakaždým to, keď
sa mi prirodzeným spôsobom a už jemne podchyteným francúzskym humorom podarilo rozosmiať
francúzsku spoločnosť. Paradoxne sa mi atmosféra
zdala miestami prirodzenejšia ako v mojej rodnej
krajine.
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Každý deň bol pre
mňa nezabudnuteľným
dobrodružstvom. A keď
vravím nezabudnuteľným,
tak to tak určite bude
vzhľadom na to, že i po návrate
domov som si vedela celkom slušne
spomenúť takmer na každú aktivitu počas dní tam
strávených. Isteže, sem-tam nadišlo i pár momentov,
kedy už nemáte dostatok energie používať správnu
lexiku, kedy máte silnú túžbu zakričať vo vašom
rodnom jazyku hocičo, čo vám práve zíde na myseľ.
No tento typ okamihov pretrváva minimum času.
Pocit, ktorý vlastníte pri toľkom rozvoji vašej osobnosti, pocit neskonalej slobody a nezávislosti, ktorý
vám odľahčuje myseľ i telo, pocit z neopakovateľnosti zážitku tvoriaceho jedno z najoriginálnejších dobrodružstiev vášho života, zatieni tú kôpku drobných nedostatkov, ak sa to dá vôbec nedostatkami
nazvať.
Za toto časové obdobie, vraj nie až tak dlhé,
aby som začala postrádať môj rodný kraj s osobami
28 INTRÁK

môjmu srdcu najbližšími, a nie až tak krátke, aby
som si nebola schopná vybudovať pozoruhodný
zoznam zážitkov stabilne zafixovaných v spomienkach na celý život, som si dokázala vytvoriť akési
puto s mnohým a mnohými. Či už s pozoruhodnou scenériou zachytávajúcou ligotavú hladinu
jazera Bourget, vypĺňajúceho údolie malebných
vrcholčekov, či už so starou železničnou stanicou,
ktorá sa po víkendoch stala mojím štartoviskom pri
návšteve okolitých magických miest tohto nevšedného regiónu. Regiónu plného kvetov tvoriacich
spektrá tých najrôznejších farieb a vôní. V neposlednom rade mi v živej pamäti utkvela drobná dedinka Chanaz s úžasnou architektúrou, učupená v tieni
majestátnych obrysov hôr.
Čo je však to najpodstatnejšie, to najsilnejšie puto
sa zrodilo, pochopiteľne, s ľuďmi. I keď sa človek
prechádza sám v cudzom meste na brehoch Rhony
alebo sa vezie na bicykli upútaný sýtozelenou farbou
okolitej prírody, je paradoxné, že ani jediný raz nepocíti emóciu samoty. Okolie mu to neumožní. Pokiaľ
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sa čo i len trochu posnaží udržať si úprimný úsmev
na tvári, môžete si byť istí, že sa mu to vráti mnohonásobne. A úsmevy ostatných alebo len obyčajné
bonjour, práve to ho nabíja nesmiernou energiou.
Občasne som i ja cítila potrebu nezastaviteľne
rozprávať, v tom momente mi nepripadalo dôležité s
kým a kde. Dialógy sa mi javili natoľko podnetné, že
som nenašla dôvod na ich nerozvíjanie. Totiž, ľudia
sú tam taktiež zvedaví, túžia po poznaní inej kultúry,
majú množstvo otázok, ktoré vy, ako akýsi zástupca
vašej krajiny, túžite dopodrobna zodpovedať. Aj keď
ste možno viackrát nútení odpovedať na otázky typu
„Vaše hlavné mesto je Praha?“ alebo „Vy ste vlastne
ten štát, ktorý susedí s Chorvátskom, však?“, takéto
nedostatky Francúzov v oblasti geografie vás predsa
nemôžu odradiť od zaujímavých rozhovorov. Práve
naopak, pokiaľ ich usmerníte, oni vám budú vďační
za to, že ste im práve o milimeter zväčšili ich všeobecný rozhľad. A pre vás bude, koniec koncov, najcennejší aj tak pocit, že robíte pozitívne meno svojej
krajine vo svete. A ten pocit vás bude hriať pri srdci i
naďalej.
Môžem skonštatovať, že práve tento mesiac sa
stal dôležitou lekciou môjho života. Posunulo ma to

opäť o krôčik ďalej, čo sa týka samostatnosti. Ukázalo mi to, že nie vždy, keď ideš sám do sveta, prežívaš
naozaj pocit samoty. Dodalo mi to trúfalosť na to,
aby som celkom prirodzeným spôsobom mohla
meniť už predtým určené priority a vízie. Obohatilo
ma to taktiež v kulinárskej oblasti, keďže som sa mohla každý deň realizovať pri príprave rôznych druhov
jedla pre deti, rodičov a samozrejme mňa samej. V
poslednom rade treba dodať, že mi to dodalo určitú
formu sebavedomia a hrdosti (avšak nie namyslenosti), keďže komplimenty typu „Rozprávaš naozaj
výborne po francúzsky!“, „Máš krásny prízvuk!“
alebo „Si prvá au-pair zo všetkých doterajších, ktorá
vie hrať šach!“ ma svojim spôsobom rozhodne bavilo počúvať. Veď aj obdiv robí náš život krajším, nie?
Lahodí našim ušiam a spôsobuje istú rozkoš nášmu
srdcu. Práve obdivom nám okolie maľuje skvostné
ornamenty na steny našich holých duší. A my, opojení toľkou nádherou vychádzajúcou z úst mnohých,
ktorí sa o to posnažia, slastne prežívame čarokrásny
zážitok tvoriaci prítomnosť daného momentu. Momentu, ktorý sa nám vryl do pamäti presne tak, ako
mne sa vrylo mnoho z tých prežitých, v už nie až tak
cudzej krajine.
text a foto: Daniela Sabová
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Srbský Slovák
„Robo pochádza zo Srbska, konkrétne z oblasti Vojvodina, ktorá je známa
komunitou srbských Slovákov. Na Slovensko prišiel študovať na Strednú odbornú školu stavebnú. Väčšina internátu ho však pozná vďaka jeho trikom s
kartami, ktoré nám nedávno predviedol aj na Vianočnej akadémii.“
Trenčína, lebo tu sú ľudia veľmi milí. Chcel by som
sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli.
» Keďže pochádzaš zo slovenskej rodiny, predpokladám, že si s jazykom nemal absolútne žiadny
problém?
Áno, pochádzam zo slovenskej rodiny, kde si zvyky a
jazyk zachovávame už viac ako dvesto rokov. Ja konkrétne pochádzam z mestečka Kovačice, kde Slováci
tvoria približne 80 % obyvateľstva.
» Vnímaš nejaké rozdiely medzi Slovákmi (tu na
Slovensku) a Srbmi?
Áno, Srbi sú viac temperamentnejší, výbušnejší, veľa
rozprávajú a na všeličo sa sťažujú. Používajú viac
vulgarizmov. Slováci sa snažia byť pri vyjadrovaní
milší a slušnejší.
» Ako si sa dostal k štúdiu na slovenskej strednej
škole?
O štúdiu na slovenskej strednej škole som premýšľal
už dávnejšie a som rád, že som sa dostal práve na
túto školu, pretože som na ňu chcel ísť už od siedmej
triedy. Zároveň som chcel ísť na Slovensko, aby som
vyskúšal niečo nové, spoznal nových ľudí a trochu
inú kultúru. Som rád, že som prišiel práve sem do

» Nedávno sme mali Vianoce. Aké sú rozdiely v
prežívaní Vianoc u Srbov a Slovákov?
Rozdiely určite sú. V mojej rodine slávime Vianoce
tradične 24. decembra štedrou večerou a rozdávaním darčekov. Väčšina Srbov je však pravoslávneho
vierovyznania a tí sa riadia juliánskym kalendárom.
Preto slávia Štedrý deň až 6. januára. Srbi nezvyknú
mávať doma vianočný stromček, ale zvyknú ísť 6. januára do kostola, kde im farár rozdá darčeky.
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„Srbi sú viac temperamentnejší, výbušnejší, veľa
rozprávajú a na všeličo sa
sťažujú. Používajú viac vulgarizmov. Slováci sa snažia
byť pri vyjadrovaní milší a
slušnejší.“
» Aké sú tradičné vianočné jedlá u Srbov a Slovákov?
Srbi mávajú vianočnú hostinu 7. januára, jedávajú
sarmu (ml. mäso s paprikou a kapustou). Srbskí Slováci na Štedrý deň 24. decembra jedia slepačiu polievku, tuniaka alebo kapra a k tomu zeleninu (paradajky, paprika).
» Majú Srbi po Vianociach a Veľkej noci ešte nejaký veľký sviatok?
Slávia 1. máj – sviatok práce. Stretávajú sa rodiny,
chystajú sa hostiny a na námestiach oslavy.
» Na Vianočnej akadémii si nám predviedol triky s
kartami. Ako si sa ich naučil?
Vo Vojvodine som chodil do slovenskej základnej
školy. Tam som triky s kartami začal skúšať so spolužiakom. On po čase s tým prestal, ja som sa snažil
triky zdokonaľovať ďalej. Nikto iný ma to neučil a na
súťaže som tiež nechodil.
» Aké máš plány do budúcnosti? Chceš ostať tu na
Slovensku alebo sa vrátiš do Srbska?
Chcem zostať na Slovensku a vyštudovať vysokú
školu. Potom by som sa chcel vrátiť do Srbska, ale to
je ešte ďaleká budúcnosť.
text: Róbert Dispiter, foto: Jakub Zach
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Moje dobrovoľníctvo

v
» S akou organizáciou spolupracuješ a
kam ťa toto leto vyslala?
Pracujem ako dobrovoľník v organizácii eRko - HKSD (hnutie kresťanských
spoločenstiev detí). Organizácia každý
rok vysiela mladých ľudí do rôznych
krajín Afriky. Do erka chodím odmalička a každý rok tam koledujem. Prostredníctvom vykoledovaných peňazí
eRko podporuje projekty v subsaharskej Afrike ( ja som z tých peňazí nebol
v Ugande, cestu mi hradilo Ministerstvo
zahraničných vecí ). Bolo to fajn a príjemné s nimi spolupracovať. Na klinike
v Ugande som strávil 3 mesiace.

Ugande
» Marek Čulaga v roku 2015 úspešne zmaturoval na SZŠTN v odbore
zdravotnícky laborant. Počas pobytu
v školskom internáte sa venoval dobrovoľníckej činnosti. Cez prázdniny
odcestoval a ako dobrovoľník pracoval 3 mesiace v Afrike v detskej HIV
klinike v Ugande. O tom, čo zažil,
nám prišiel aj porozprávať...

» Aké boli tvoje prvé pocity po príchode do Ugandy?
Prvé pocity boli, že WAU! ČERVENÁ
ZEM! Taká železito – červená. Ďalej
som sa čudoval, ako je Uganda rozvinutá. Všade obchodíky a ľudia vonku.
Najviac ma prekvapilo, že celá Uganda
je zelená. Ľudia tu doma mi hovorili:
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riteľná. Šesťročné dievčatko sa staralo o polročného
bračeka a to tak, že ho nakŕmila, okúpala, obliekla,
hrala sa s ním. Proste celý deň ho mala na starosti.
Napriek všetkému sú veľmi usmievavé a radi sa nám
zavesia na krk. Išla z nich obrovská radosť a energia.
» Našiel si si osobu ,ktorá ti prirástla k srdcu?
Určite áno. S jednou osobou sme si spoločne prirástli k srdcu. Je to dobrovoľníčka Dominika, s ktorou
som tam bol. Je to veľmi milá osoba.
„Tam je teplo, tam zhoríš.“ Ale figa borová, ako sa » Je veľký rozdiel medzi ugandskou a slovenskou
hovorí. Priemerná teplota počas celého roka je 25°C. klinikou?
Klinika funguje ambulantnou formou, kde pacienti
» Aké opatrenia si podstúpil pred odletom do prídu do ambulancie a sú vyšetrení lekárom. DostaUgandy. Nebál si sa, že si domov prinesieš nejakú nú predpísané lieky a v prípade potreby majú možnosť navštíviť psychológa. Na tejto klinike som pochorobu?
Keď cestuješ do Ugandy máš jedno povinné očko- máhal v laboratóriu. Celkovo nebol nejaký zásadný
vanie na žltú zimnicu. Dal som si aj pár očkovaní rozdiel vo fungovaní kliniky. Dobré je, ak je spojená
navyše, keďže som mal vyhradené peniaze z grantu zdravotná starostlivosť so starostlivosťou sociálnou.
ako napr. brušný týfus a hepatitídu, meningokoka, Prečo? Napr. lekár predpíše lieky desať ročnému
čo bolo podľa mňa zbytočné. Iných nákaz som sa chlapcovi na HIV. Pokiaľ žije v prostredí a v rodine,
nebál, neriešil som to. Síce ma aj ľudia varovali. Na- kde mu to nemá kto pripomenúť, tak tie lieky užívať
šťastie som nedostal cez tie tri mesiace ani maláriu. nebude. Preto je dôležité poskytovať sociálnu starostlivosť, ktorú robia naši sociálni pracovníci, aby
bolo o deti čo najlepšie postarané.
» V čom spočívala tvoja dobrovoľnícka činnosť?
Moja dobrovoľnícka činnosť prebiehala na klinike
Jána Pavla II. špecializujúca sa na HIV pozitívnych » Vyzerajú africké mestá tak, ako si ich ľudia predpacientov. Napriek tomu, že som zdravotnícky pra- stavujú?
covník, moja práca nespočívala len v tom. Moja hlav- Predstavy o Afrike sú rôzne. Ale čo môžem povená náplň bola práca s deťmi, ďalej som sa venoval dať o ugandských mestách, že tam bolo relatívne
projektu Ugandskej kuchyne, kde som dosť pracoval dosť špiny. Myslím tým veľké množstvo odpadkov,
na záhrade. Spolu s mojou kamarátkou Dominikou na ktoré sa sťažujú ľudia aj napr. v New Yorku. Bol
sme mali možnosť vybudovať knižnicu v rámci po- som prekvapený z rozvoja miest, kde je veľa bánk,
zemku kliniky. Sem-tam som niečo pribil a pripadli škôlok, škôl, lekární. Čo sa týka kultúry, tá už vyzerala inak. Navštívil som aj krajšie časti miest, kde
mi aj nejaké pomocné práce.
boli ulice plné obchodíkov a golfové ihrisko.
» Ako by si opísal africké deti?
Veľmi veselé a maximálne šťastné a prakticky zručné. » Navštívil si aj iné miesta v Ugande? Aké tam bolo
Bol to pre mňa šok. Jedna vec bola pre mňa neuve- počasie?
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Áno. Víkendy som mal voľné, tak som mal možnosť
cestovať. Bol som v jednom parku na severe Ugandy,
kde sme videli aj exotické zvieratá, ktoré už bežne
nie sú viditeľné v prírode, pretože sú všetky zozbierané v týchto parkoch. Bol som sa pozrieť na pramene Nílu, ktorý vyviera v Ugande a je najdlhšou riekou na svete. Tiež sme sa boli pozrieť ako sa pestuje
káva. Počasie je pre mňa prekvapením. Uganda je
počas celého roka stále zelená, priemerná teplota je
cca 25˚C po celý rok. Čo je najlepšia klíma na svete
- ani veľká zima, ani teplo, čiže pre mňa ideálny zlatý
stred.

Určite áno. Pre ľudí v Ugande
je radosť vidieť belocha. Ľudia boli milí a ústretoví.

» Zmenil pobyt v Afrike tvoj pohľad na život?
Práve v tom vnímaní času ,dozaista zmenil. Stres,
rýchly životný štýl nie je to, čo máme žiť. Otvorilo
mi to obzory v tom, že vidím svet inými očami, oveľa
širšie. Pobytom v Ugande som vylúčil mnohé mýty,
ktoré sa hovoria o väčšine častiach Afriky. Som
vďačnejší za to, čo máme – po materiálnej stránke
sme bohatí, ale po duchovnej je to u každého na za» V čom sa odlišuje životný štýl obyvateľov v Ugan- myslenie.
de v porovnaní s obyvateľmi na Slovensku?
Životný štýl v Ugande je úplne iný ako u nás. Mu- » Navštívil by si v budúcnosti opäť Afriku?
sím pozdvihnúť zmýšľanie ľudí, hlavne v tom, že ne- Rád by som sa vrátil do Afriky i do Ugandy. No,
plánujú dopredu. Žijú tu a teraz a nerozmýšľajú nad chcel by som vidieť aj iné krajiny sveta. Čo sa týka
budúcnosťou. Nehovorím, že sú leniví, ale nikam sa dovolenkovej destinácie africké krajiny napredujú.
neponáhľajú a stres je pre nich tabu. Tento zásadný Ľudia žiadajú vidieť a zažiť exotiku. Je to iné a lákavé.
rozdiel sa mi veľmi páči. Ďalším šokom je pre mňa Afrika je nádherný kontinent, ktorý sa oplatí raz za
iné vnímanie času ako u nás .Je to aj nastavené systé- život navštíviť, i keď teraz hovorím o malom kúsku
Afriky – jednom z 54 štátov.
mom, ekonomikou a tak ďalej.
» Bol si milo prijatý miestnymi obyvateľmi?

Rozhovor pripravili Valika Rudinská a Natália Várošová
foto: Marek Čulaga
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Vianočná akadémia
» Čas pokoja, radosti a hojnosti.
Aj to sú Vianoce. I keď ten pokoj
by som asi zamenila za zhon, v poslednej dobe, nielen s prípravami
na našu druhú Vianočnú akadémiu, ale aj to zháňanie darčekov
atď., veď viete... A aký bol tento
ročník? Prinajmenšom vydarený.
Moderovania sa ujala skvelá dvojica, tip na nich bol
naozaj dobrý. Každopádne svoju úlohu zvládli super
a ešte sme sa aj dozvedeli niečo o sv. Lucii, keďže na
meniny tejto žienky sme slávili naše snežné chvíle.
Musela si vziať niekoho, koho nechcela, a preto mu
poslala svoje oči, ktoré obdivoval. Hm, milí rodičia,
nenúťte, prosím, svoje deti vydať sa za niekoho, kto
sa im nepáči, môže to mať drastické dôsledky. I keď
sa môžu stať svätými. Ale prosím, za slepotu vašich
detí to nestojí predsa, že? Odvtedy je sv. Lucia patrónkou slepých a jej úlohou je čistiť a ochraňovať
naše príbytky od zlých duchov.

pánovi riaditeľovi sa ušlo. Musel asi veľmi poslúchať.
A aké talenty sa predviedli v našom predvianočnom
zhone? Či cez lahodný spev, rytmický tanec, čertovské bicie alebo búrlivý rap a sviatočnú poetku, všetky čísla boli vydarené a my im s radosťou ďakujeme.
Ale samozrejme sa nám páčili aj pokojný klavír a
husle, magické kartové číslo, ale aj melodické brnkanie na gitare. Čo bolo veľkým prekvapením pre
nás všetkých, bol ľudový folklórny súbor chlapov
dospelákov s názvom Javorník s vyšívanými krojmi,
basou, harmonikou, husľami a obrovskými trúbami,
zvanými trombity, jednoducho zážitok. No a všetci
sme s otvorenými ústami hľadeli na tanečné duo z
Keďže zlí duchovia sú aj čerti, buďte dobré deti! Lebo detského domova, ktoré bolo našim hosťom aj s Jainak vám čerti zoberú darčeky spod stromčeka ale- vorníkom.
bo rovno od Mikuláša! Našťastie u nás to bol pokus
chabý a výrazná prevaha anjelikov a až neúprosné Tešíme sa na budúci ročník a vy, čo ste z internátu
žezlo Mikuláša dokázalo darčeky ubrániť. A tak sa a čítate to, určite sa aj vy pridajte k vystupujúcim,
deťom dostalo hojne, čo si zaslúžili. Ehm, pardon, aj nikdy nie je dosť talentov. Tak zase o rok!
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Všetky čísla
programu sa
mimoriadne
vydarili.

text: Ľudmila Kostolanská, foto: Zuzana Moravčíková
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VIFONKA

Šalát s pomarančmi, orechmi a syrom
Potrebujeme:

200 g zmes - rukola, špenát, poľníček
2 pomaranče
1 lyžica olivového oleja
85 g nasekaných orechov
140 g syr s modrou plesňou
bagetka

Postup:
Zmes šalátov, nasekané orechy a olúpané pomaranče zľahka premiešame, pokvapkáme olivovým olejom,
posypeme rozdrobeným syrom. Podávame s bagetkou.

Krémové rizoto s červenou repou
Potrebujeme:

Postup:

500g čerstvej červenej repy
2 lyžice olivového oleja
soľ, čierne korenie
kúsok masla
1 cibuľa nakrájaná nadrobno
1 strúčik cesnaku nakrájaný nadrobno
250g ryže na rizoto
150 ml dobrého bieleho vína – to sme my nedali :o
700ml horúceho zeleninového vývaru
hrsť strúhaného parmezánu
4 lyžice kyslej smotany
hrsť nasekaného kôpru

Repu olúpeme a narežeme na väčšie mesiačiky. Uložíme na plech vyložený alobalom, pokvapkáme olivovým olejom, dobre posolíme a okoreníme. Pečieme jednu hodinu, až repa zmäkne.
Medzitým rozohrejeme na panvici maslo, pridáme cibuľu a cesnak, restujeme 5 minút. Vmiešame ryžu,
zalejem vínom (vodou) a zmes necháme povariť 5 minút. Dobre premiešame, zalejeme vývarom, premiešame a dáme do rúry dusiť asi na 15 minút. Červenú repu vyberieme – ¼ rozmixujeme na pyré, zostatok
nakrájame na malé kúsky. Ryžu vyberieme z rúry a vmiešame do nej pyré z repy, kúsky repy a ¾ parmezánu. Podávame s kopčekom kyslej smotany, posypané parmezánom a kôprom.
www.apetit.online
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Prajeme
dobrú chuť!

SUDOKU

Rýchly zdravý jablkový koláč
Potrebujeme:

3 celé vajcia
25 dkg trstinového cukru
1 vanilku
1 prášok do pečiva
1 veľkú lyžicu škorice
2 dl oleja
25 dkg špaldovej múky
10 dkg ovsených vločiek
40 dkg na hrubo postrúhaných jabĺk

Koláč všetkým
tak chutil, že
sme ho nestihli
odfotiť

Postup:
Všetky suroviny dôkladne zmiešame, vylejeme na plech a upečieme.

ˇ
TAJNICKA
1
2
1. Načo sa tešíme po 10 mesiacoch školy?
2. Sú drevené a čakáme na nové plastové...?
3. Odovzdávame a vyzdvihujeme si tam kľúče?
4. Čo sa nachádza za internátom?
5. Kde sa chodíme stravovať?
6. Čo sa kazí a často to podliezame?

3
4
5

6
Doplň jednu
zápalku aby
platila rovnosť

text: Simona Boháčiková
foto: Zuzana Moravčíková

INTRÁK 39

ŠPECIÁL

o
Aksa
stratiť a nájsť
v zahraničí

» Strasbourg. Toto krásne francúzke mesto o rozlohe 78,26 km² je dokonca ešte menšie ako naše
slovenské Košice (242,8 km²). Mesto je pretínané
riekou Rýn, ktorá tvorí zaujímavú vodnú cestu
naprieč jeho stredom. A tak od polozrubových
domov po scénické kanály, Štrasburg je naozajstnou perličkou Francúzka. Som naozaj rada, že
som mala možnosť sa tam ísť pozrieť vďaka aktivitám v školskom časopise a nadácií Markíza.
Mesto zdieľa históriu dvoch kultúr - nemeckej a
francúzkej, a ako sa počas stáročí menili hranice,
tak sa menilo aj mesto a jeho vzhľad. To by bolo odo
mňa všetko o histórii. Pre fanúšikov udalostí minulých ale odporúčam stránku frenchmoments.eu,
ktorá vám milí čítatelia, povie viac. Myslím, že jedným z najzdieľanejších snov ľudstva je od nepamäti
cestovanie. Či už to bude tým, že človek má akúsi
stálu chuť objavovať, alebo len zvedavosť z toho, ako
sa inde žije, cestovanie je niekde na prvej priečke
vecí, ktoré majú ľudia chuť dokázať.
Ale ďalej k téme. Ak sa stratíte, netreba byť optimistický. Konkrétne v tejto časti Francúzka je tu tak 40%
šanca, že sa dohovoríte po anglicky a 30 % že po nemecky. Prekvapilo ma, že na to moje „Sprechen Sie
deutsch? Ich brauche hilfe.“ ľudia len krútili hlavou.
Taktiež „Excusez moi, do you speak english? I'm
lost.“ mi po ďalších circa 5 pokusoch nepomohlo.
Pripomínam, že francúzsky fakt neviem, a to čo-to
40 INTRÁK

základné som si určite mala pozrieť pred týmto výletom. Nuž, ak sa zo svojich chýb neponaučím ja, tak
aspoň niekto iný. Ak niekam vycestujete, preberte si
aspoň základné frázy tej či onej krajiny, ich výslovnosť, ale hlavne, si zapamätajte adresu hotela! Mne
sa práve týmto zavarilo. Síce som si adresu zapísala do mobilu, ale poznámka sa neuložila. Pomocou
takejto zhody náhod som sa ocitla pred Cathédrale
Notre Dame de Strasbourg bez toho, aby som vedela
francúzsky (a jedine francúzsky!) hovoriacemu taxikárovi povedať, kde presne sa ten môj City Residence hotel nachádza.

ŠPECIÁL
No nič, tu sú nejaké typy na to, ako sa správne
pripraviť na výlety do zahraničia:
Predpríprava

Toto zahŕňa zhromaždenie informácií. Miesto, či
motel, hotel, alebo byt ukrainského fotografa menom Borys ktorý si vás našiel a skontaktoval pomocou instagramu, je jedno. Hlavné je vedieť presnú
adresu a názov zariadenia. V niektorých hoteloch sú
tzv. "večierky", toto je hlavne prípad, ak ste neplnoletí, alebo organizátor výletu vás po včerajšku nechce pustiť z očí. Takže, rešpektujte pravidlá etikety a
skúste sa po nociach netúlať. Ďalej možno približné miesto programu, podujatí, a ich vzdialenosti od
Takže fajn, stratený v cudzom meste, v cudzom štá- miesta, kde si skladáte hlavičku.
te, panický mód zapnutý, a mobilná batéria po pol
dni fotenia mŕtva. Už možno začnete uvažovať nad Jazyk
tými policajtmi, čo stoja tamto, ale videli ste priveľa Tiež je dobré zapísať si tiesňové linky, a stiahnuť nefilmov o obchode s bielym mäsom na to, aby ste si šli jaký ten prekladač, a čo - to z jazyka sa naučiť! Je to
nielen užitočné, ale aj slušné. Je overené, že ak ste v
overiť, či je tá uniforma pravá.
Určite nič nevyjasní zástupcom miestneho zákona zahraničí a viete rozhovor začať aspoň pozdravom
deň tak, ako hysterický turista a dve-tri drogové tes- miestneho jazyka, ľudia k vám budú príjemnejší.
ty k tomu. Takže taxík. Fajn. Nenechajte sa odhovo- Dnes už existuje mnoho aplikácii, prípadne na inriť - jasne vysvetlite, že potrebujete niekoho, kto sa s ternete a v knihách sú dostupné rôzne začiatočnícke
vami dohovorí. Inak skončíte v taxíku v tom najväč- kurzy, alebo prehľad základných fráz a výslovnosti.
šom septembrovom lejaku, aký ste kedy zažili, cestujúc od jedného synonymného hotela k druhému. Držte sa svojich vecí, ako by to bolo o život
Ak váš taxikár ešte nenadáva do mobilu, alebo vaším Skúste mať na pamäti, v ktorom vrecku, alebo škásmerom, musíte byť šťastný. Moja šoférka to brala s re sa nachádza peňaženka a telefón. Nedávajte ani
určitým nadhľadom a empatiou. Séria asi nadávok jedno z ruky. Dúfam,že toto sa nemusí pripomínať.
padla len tomu inému taxikárovi, ktorý so mnou Neskladajte kabáty a tašky tam, kde nemáte, a tam,
speakoval. A potom ma (napriek protestu) posadil kde nad nimi nikto nemá dohľad. V prípade straty
mobilu majú Androidy a iPhone zabudovanú funkdo iného taxíka. Fajn.
Na hotel som dorazila ešte včas na večeru. O päť ce- ciu "find my phone". Android pracuje cez Google,
lých minút oneskorenú, ale večeru. To, čo ma v ten stačí zadať 'find my phone' do prehliadača a prihlásiť
deň v duši mierne zabilo, boli pohľady (a komentá- sa do účtu google. U iPhone to ide cez stránku apple
re) spolu - výletujúcich, keď sa to stratené dieťa ešte support. Stratu alebo krádež musíte nahlásiť čo najprešlo od hotela po jedáleň o niekoľko ulíc ďalej. skôr na miestnej polícii.
Priam neskutočný výkon.
text a foto: Veronika Purmová
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HALLOWEEN
Všetci občas snívame, že sa na jeden večer staneme
niekým iným. Ten, kto chcel, mohol si to prísť vyskúšať na našu diskotéku. Rôzne strašidlá a masky
sa aj tento október zvŕtali na našom parkete. Super
atmosféra sa niesla celou sálou. Pódium zdobili aj
strašidelné tekvice, ktoré sme za pomoci našich pani
vychovávateliek spoločne vyrezávali. Bola to makačka, ale každému sa naše výtvory páčili. Naozaj sa nám
podarili. Veď posúďte sami.
TAK ČO,
SPOZNÁVATE
NAŠU PANI
ZÁSTUPKYŇU
A PANI
VYCHOVÁVATEĽKU
NOVÁKOVU?

text: Lucia Blštáková, foto: Jakub Zach
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ˇ
ĽLudové zvyky
» Už v budúcom čísle sa môžete tešiť na novú rubriku Zvyky v našich regiónoch.
Tu je malá ochutnávka...
Od prvého ročníka nechodím spávať skôr ako pred
11 večer. To už sa stalo mojim denným rituálom, či
zvykom, ktorý nechcene praktizujem a nie vždy sa
mi to vyplatí. No nie o týchto zvykoch chcem práve
teraz písať, aj keď by ste sa možno zasmiali a našli sa
v niektorých aj vy sami.
Zvyky, no trocha z iného uhla pohľadu patria aj k
práve týmto nedávno prežitým sviatkom. Hm, sviatky pokoja a mieru. Nie vždy to tak ale býva, ako
môžem vidieť už druhý rok aj v týchto obytných
priestoroch, ktoré sa nazývajú internát.
Však keď cestujem na prázdniny domov, tak sa táto
atmosféra celkom mení a vážne už začínam prežívať
aj ja ten "sľubovaný" pokoj bez školy a všetkého ostatného, čo ma tu dokáže nahnevať. Pre zaujímavosť
sa zdá asi nášmu internátu vhodné keď "raz za čas"
nejde teplá voda a to v tú najnevhodnejšiu možnú
chvíľu, aká môže byť. Asi sa aj toto stálo ich zvykom,
ako predpokladám. Z druhej strany, veď treba sa
otužovať, nie?
Poďme teda k tým sviatočným zvykom...
Veď predsa od Lucie do Vianoc každá noc má svoju
moc. Je aj mnoho iných porekadiel, ale tak toto je asi
dostatočne výstižné.
Týmito nocami, dňami si mohol človek pred pár desiatkami rokov prejsť od trasenia plotov cez pozeranie cez stolček až po "vyšľahanie" borievkou a vymetanie domov s dlhými bielymi plachtami. Netypicky

typické jedlá ako krupičná kaša, makové šúľance,
pampúchy až ku kapusnici, rybe a zemiakovému šalátu chýbať nemôžu ani práve tu. Otváranie dverí deťom s pár príjemnými veršami, či ako koledníkom v
zápätí na polnočnú omšu pripomenie ľuďom, o čom
to celé je.
Naša kultúra si zachovala veľa tradícií, ktoré sú úzko
späté práve s folklórom. Aj keď v dnešnej dobe sa
môžu zdať už ľuďom málo zaujímavé, nudné, alebo
si s tým spájajú len starých ľudí, čo spievajú zastarané dlhé ťahavé piesne. Presne toto isté som si myslela
donedávna aj ja. Práve preto ma to odpudzovalo a
keď sa vyskytla príležitosť ísť vystupovať, či spievať
na naše tradičné slávnosti, tak som tam išla buď z
donútenia, alebo z nechuti.... Avšak do môjho života
opäť vstúpil jeden človek, ktorý sa podujal chytiť tejto aktivity. Táto osoba mi ukázala práve to, že aj keď
je niečo staré s koreňmi ešte niekedy dlho pred mojou existenciou, tak sa práve preto treba toho "lapať"
a ukázať to v modernejšej forme. Aj môjmu malému
svetu, ktorý ma ledva tisíc človiečikov. Pravdu povediac, skôr sa tomu niečomu novému, modernému
vyhýbajú, stránia sa tomu. Preto sa to aj ja svojim
malým dielikom z tejto veľkej pestrej skladačky plnej
krásnych farieb snažím zmeniť. Ale napriek tomu sú
práve títo starí ľudia jeho dušou a mladým horí v
srdci plamienok, ktorý sa odstupom času rozrastá.
Dúfam v to, že bude len prerastať v mohutnejší.
text a foto: Simona Kadelová
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foto: Zuzana Moravčíková

