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Konečne je to tu. Aj ja som sa musela
rozhodnúť. O vysokej škole. Budúcom
povolaní. Štýle života. Ani sa to nezdá.
Až potom, keď nad tým večer čo večer
premýšľate, tak to na vás príde. Že je to
skutočne dôležité rozhodnutie. A viacmenej nezmeniteľné. Lebo na zmeny
treba obrovskú silu.
I. EDITORIÁL
„čím by si chcel byť,
keď vyrastieš“
pýtali sa ma do omrzenia
„keď budem veľký, zomriem“
hovorieval som mame a otcovi,
babke a tetám
„čím by ste chceli byť“
pýtam sa dnes
svojich žiakov
všetci mi vravia
o samých
smrteľne vážnych
povolaniach
(Martin Vlado)

Keď sa ma na prijímačkách na
scenáristiku spýtali, prečo chcem študovať
práve toto, odpovedala som, že nechcem
robiť nič užitočné. Ekonómku, lekárku.
Všeobecne prospešné povolania. Iba
tvoriť čosi krásne, čo bude tešiť mňa a ľudí
okolo.
Verím, že som sa rozhodla správne.
Že náš Taják opúšťam s vidinou pekného
„neskôr“. A zároveň, že som tu aj po
sebe čosi zanechala. Napríklad aj pár
čísel G-life-u pod mojím, poväčšine
svedomitým, šéfredaktorovaním.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí nás čítali, posielali odkazy do
mojej obľúbenej rubriky Odkazovač a
ktorých spoločná práca redakčnej rady
tešila. Takisto jedno veľké ďakujem patrí
pani profesorke Lešníkovej za všetku
pomoc, ktorú mi poskytla nielen počas
šéfredaktorovania, ale za celé štyri roky.
Tak, nebudem už ďalej zdržovať
a odovzdávam slovo aj žezlo Slavovi,
ktorému želám najmä pevné nervy,
podobne, ako minulý rok priala Ivka mne.
Nech ťa humor a kreativita sprevádza.
Majte sa dobre, moji verní čitatelia.
-kav-
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Začiatkom februára vyvrcholilo
všetko nadšenie a úsilie, ktoré
sprevádzalo prípravy 35. výročia nášho gymnázia, a uskutočnil sa oficiálny galaprogram,
ktorý nám mal pripomenúť bohatú históriu a význam našej
školy. Ja som sa na istej časti výročia podieľal a môžem skonštatovať, že som sa o GJGT dozvedel viac, ako som sa dozvedel
S výzvou natočiť krátky film k výročiu
dovtedy od kamarátov a rodiny,
ktorí majú k našej škole blízko. sme sa popasovali tak, ako nám stačili sily,

a myslím si, že podobne svoje úlohy plnili
aj ostatní tvorcovia programu, účinkujúci a,
samozrejme, aj pani profesorky Hucmanová, Kovářová, Belanová a Barusová, ktoré dirigovali všetky výrobné a prípravné procesy.
Toľko k pochvalám. Vzhľadom na to, že dve
tretiny nášho filmového tímu tvoria ľudia,
ktorí zbožňujú prácu na poslednú chvíľu,
nebolo to inak ani v tomto prípade. Finálne
úpravy filmového produktu sa robili ešte v
noci pred veľkolepým uvedením, no to som
akosi veľa predbehol. Celá naša práca sa
začala ešte v novembri, keď sa zhromaždili
prvé historické fakty, materiály aj približná
kostra scenára, ktorý sa reálnemu výrobku
ani tak veľmi nepodobá.
Začiatkom decembra sme oslovili prvých známych absolventov, vrátane Dušana
Cinkotu, Vladimíra Obšila, Juraja Benčíka,
ktorí sa napokon vo filme objavili a dohodli
sme sa s nimi, čo by sme od nich radi počuli.
Nejeden z oslovených neskrýval nadšenie a
možno aj prekvapenie, že si vôbec niekto zo
súčasných študentov spomenul na absolventa, ktorý poslednýkrát cez bránu školy
prešiel možno pred tridsiatimi rokmi. Nie-

35
ktoré z „celebrít“ sa zas nezmohli ani na krátku
odpoveď, čo môže svedčať jedine o ich pracovnom vyťažení.
Kto by bol pred výrobou povedal, že ťažšiu
prácu zažijeme – na rozdiel od osobností – pri
profesoroch, ktorých sme natáčali hneď počas
troch termínoch v rámci jedného mesiaca. Niektorí boli spontánni viac, niektorí menej, no ich
svedectvo o našej škole, ak to tak môžeme nazvať, bolo asi najdôveryhodnejšie. Deficit humoru v radoch učiteľských sme rozhodne nenašli, a
ak by sa aj kdesi vyskytol, všetok v našom filme
zatienil pán profesor Oravec (známy to fyzikár),
ktorého si, vďaka jeho ochote, dovolíme označiť
za dôležitú súčasť nášho výrobného tímu.
Jednoduché nebolo ani hľadanie archívnych informácií a fotografií po kronikách a ľudských zdrojoch, no v konečnom dôsledku sa
všetko podarilo a náš film sa stal súčasťou zaujímavého programu, v ktorom sa podarilo skĺbiť
históriu a zároveň talent z našich študentských
radov. Najpotešujúcejším na výročí však bolo
najmä to, že osláv sa zúčastnili aj absolventi a
profesori, ktorí 35-ročnú históriu našej školy naozaj kreovali a svojimi spomienkami prispeli aj
do pamätnice, ktorá bude ešte niekoľko rokov
pripomínať túto peknú udalosť.
-soch-

Foto: Jaroslav Moravčík
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Roky sa nám nedarilo prelomiť
negatívnu bilanciu mnohých
prehier v rade. No tento rok to
prišlo. Na senáte som bol poverený
zorganizovať manšaft. Ja osobne
nie som žiadny odborník, no mám
na to ľudí. Môj spolužiak Filip
Gašparec už pred rokmi zavesil
korčule na klinec, no srdcom je
stále hokejista v plnom nasadení.
Myslím, že lepšieho kapitána by
som hľadal márne. Obehali sme
spolu študentov, zistili záujem a
Filip niekoľko dní premýšľal nad
formáciami a taktikou. Súpiska
bola naplnená na prasknutie a
miesto na nej bolo podmienené
prísľubom
maximálneho
nasadenia a zodpovednosti. Každý
si to dobre uvedomoval a to boli
tie najlepšie základy pre rodiaci sa
úspech.
Je 23. január, päť hodín večer.
Prichádza úvodné buly. Myslím, že
nikto neočakával to, čo sa začalo
diať. Napriek tomu, že chlapci
spolu prvýkrát hrali až v deň D,
končila druhá minúta a už sa
trepotala sieť na GAS-áckej bráne.

Pády a vzlety
v hokejovom derby
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My sme Taják a my sme tu doma! Nič
nedokáže tak prebudiť patriotizmus ako
zápas voči najväčšiemu rivalovi v sprievode
podobných pokrikov. Hokejový zápas
GJGT vs. GAS. Rok čo rok sa stretávame na
štadióne, odhodlaní nechať srdce na ľade
a hlasivky v hľadisku, len aby sme dokázali
našu pravdu. A veruže sme tí najlepší.
Po chvíli 2:0, 3:0. Nikto nechápal, čo sa deje.
Vtom nás súper schladil a znížil na 3:1, no v
prvej tretine sme mali posledné slovo my, a to s
výsledkom 4:1. Ostatné dve tretiny naši chlapci
už len udržiavali bezpečný dvojgólový odstup
až do konca, s výsledným stavom 6:4.
Cez prestávku po prvej tretine som sa šiel
usmiať na mojich priateľov z opačnej strany
štadióna, no po ceste som uvidel kapitána so
zamračeným pohľadom. Náš veterán je po
niekoľkých operáciách kolien a jeho zranenie sa
znovu ozvalo. Myslím, že nepreháňam, ak jeho
odhodlanie nazvem hrdinským. Možno to bolo
jeho dievčaťom v hľadisku a možno pocitom
zodpovednosti, že aj napriek mezokaínovému
opichu proti bolesti dohral zápas podľa hesla,
s ktorým nastupovali všetci na ľad: „One Team,
One Dream“. Náš bojovník skončil na druhý deň
v nemocnici a v jeho anamnéze doposiaľ nie je
dopísaná bodka.

Rovnako chcem vyzdvihnúť
výkony našich ďalších borcov a
jednej slečny. Sú to Marek Mravík,
Dávid Kulišiak, Peter Sámel, Maroš
Sámel, Pavol Badány, Miroslav
Drmaj, Peter Libič, Pavol Štepán,
Michal Briak, Koloman Kovalík,
Jakub Čupa, Matúš Kováč, Peter
Jarota, Branislav Hajnal, Dávid
Kováč a Veronika Borovjaková.
Pre mňa osobne bol najväčším

prekvapením brankár. Pre jeho nízky vek
mu málokto dával šancu uspieť, a predsa.
Predviedol sa úžasnými zákrokmi a podržal tím
práve vtedy, keď to bolo najnutnejšie.
Napriek tomu, že súper mal, podľa slov
jedného z hráčov tímu GAS, obsadenie ako
už dávno nie, reprezentácia GJGT dokázala
uspieť. No tento zápas nebol len o vytúžených
vavrínoch. Rýchlosť a technická stavba hry sa
dostala na vysokú úroveň a pozerať sa na ňu
bolo potešenie pre každého, kto má hokej rád.
-Anizor-

Foto: Aneta Mišányiová, Jaroslav Dodok a Vlado Poliak
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Paríž podľa plánu

12

13
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SME

časť druhá

V čísle 04/2011 sme vám priniesli prvú časť zážitkového rozprávania Marka Havaša z exkurzie v Paríži. Tu a teraz si môžete prečítať pokračovanie, no a

Ránu dominovali typické výdatné
francúzske raňajky, korunované puncom slovenskej kultúry (mnohí si so sebou brali čo najviac vaničiek s medom
či lekvárom, veď je to zadarmo).
Len čo sme sa priblížili ku Versailles, zažil som prvýkrát parížsky „wow
efekt“. Uličky s obchodíkmi, predražené kaviarničky s usmievavými pánmi
čítajúcimi noviny či pekárne predávajúce mafiny po 4,60 € ma chytili za

pre tých, ktorí sa do Paríža chystajú, sme pripravili malú mapku zaujímavých
miest, na ktoré sa oplatí pri návšteve francúzskej metropoly zájsť.

srdce. O to väčšie bolo moje nadšenie,
keď som prvý raz uvidel Versailleský
zámok v celej jeho kráse. Vskutku nádherný megalomanský komplex ma
skrátka dostal. Po výstupe z autobusu
sa na nás doslova vyrojila skupina asi
30 Alžírčanov, Maročanov a iných -čanov znova predávajúcich Eiffelovky.
Ich výrobné náklady (tých Eiffeloviek,
nie predavačov) museli byť veľmi nízke, priam nulové, lebo pri vhodnej
PAMIATKY
1. VÍŤAZNÝ OBLÚK

3

2. EIFFELOVA VEŽA

7

3. VEĽKÝ OBLÚK BRATSTVA
4. KATEDRÁLA NOTRE DAME

1

5. PANTHEON
6. CINTORÍN PÈRE-LACHAISE

2

9

8
4
5

6

7. CHRÁM NAJSVÄTEJŠIEHO
JEŽIŠOVHO SRDCA
8. NÁRODNÉ CENTRUM
UMENIA A KULTÚRY
GEORGEA POMPIDOUA
9. LOUVRE

Foto: Marko Havaš

taktike ste získali aj deväť takýchto
kľúčeniek nevalnej kvality za jediné
euro. Presunuli sme sa na trhy, ktoré ani zďaleka neboli len „rybacie“.
Množstvo vín, mäsa, ovocia, zeleniny či korenín od výmyslu sveta,
všetko nádherne čerstvé a vkusne
nadekorované. Priam umelecká atmosféra Versailles pokračovala supermodernou štvrťou La Défense,
ktorá, naopak, pôsobila ako dokonalá kulisa pre nepodarenú francúzsku kriminálku. Ehm.
Ďalším dňom dominovali Le
Cimetière du Père-Lachaise, známy
cintorín nielen francúzskych celebrít,
Invalidovňa s Napoleonom, Bohom
zabudnutá katedrála Notre-Dame,
bazilika Sacré-Cœur či trademarková Eiffelova veža. Môžem len dodať,
že sme si užili naozaj výnimočnú
exkurziu v jednom z najkrajších (najdrahších, najrušnejších, naj…) miest
Európy.
-byro-
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Bol to NÁŠ
lyžiarsky

1.B/1.C
Prídete, lyžujete, odídete. Už desiatky rokov.
Ale aj náš lyžiarsky bol čímsi výnimočný, a to z jednoduchého dôvodu. Bol náš.
Navždy to budú naše výčitky svedomia, že sme niečo
pokazili, náš nepochopený
smiech, keď si spomenieme na jednu z milióna nezabudnuteľných historiek,
ale aj mierne stresy zo
sliediacich profesorov či
každodenné vyčerpanie z
lyžovačky. Bol to len obyčajný výlet? Nie, veď za päť
dní sme sa spoznali s ľuďmi, o ktorých sme päť mesiacov možno ani nevedeli,
že chodia do vedľajšej triedy. A zábava nechýbala ani
na moment. Dokonca sme
prežili bez väčšej ujmy na
zdraví, i keď nechýbali nezmyselné pády a naháňanie farebných búnd v hustej hmle na svahu. Večerné
programy boli bezchybné
a neušetrili sme sa ani o
„povečierkové“ úteky z
izby do izby. To, že sme
lyžiarsky fyzicky prežili až
do konca, potvrdzuje fakt,
že sa môžeme jeden na
druhého spoľahnúť nielen
pri lyžovačke, ale aj v iných
situáciách, ktoré k tomuto
akčnému týždňu nepochybne patria.

15
1.F/1.L
Skúste si predstaviť lyžiarsky 1.L a 1.F.
Spočiatku sme sa na
seba pozreli pohľadmi
typu „tak to bude zábava“. Začalo sa to hneď
po zimných prázdninách, všetci sme boli
oddýchnutí a pripravení
stráviť príjemný týždeň
na Skalke. Atmosféra
bola uvoľnená okamžite. Paradoxne vtedy, keď
autobus s 1.F zapadol
v snehu a nemohol sa
dostať ďalej. Postaralo
sa o to počasie, keďže
od začiatku nám pekne
snežilo. V rámci rutinnej
podstaty sme sa rozdelili
do skupín a zorientovali
sa, čo sa však nepodarilo chalanovi z 1.L, ktorý
si hneď v utorok zlomil
ruku. Čo sa týka večerov a nášho programu,
keď na to spomínam,
je mi do smiechu. Taký
program, aký sme v
predvečer odchodu mali
my, nemal nikto. Týmto
spôsobom by som sa
chcela poďakovať profesorom, ktorí sa o nás
dobre starali a vytvorili
nám podmienky pre (istým spôsobom) nezabudnuteľný lyžiarsky.
Zostavili –lulu- & -adaFoto: žiaci 1. ročníka
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Ian Best
návštevník z Kanady

17

Každý rok na „tajáckych“ chodbách môžeme stretávať študentov, ktorí prišli akoby len na návštevu. Nie prvým, ale určite ani posledným „návštevníkom“ z amerického kontinentu je Ian Best, ktorému sa na rok stali domovom slovenské rodiny
a zároveň aj naše gymnázium, ktoré zahraničných študentov zo zahraničia hostí
už niekoľko rokov. Keďže pre zaujímavých ľudí sa nájde priestor vždy, druhák Ian
Best nemôže chýbať ani v našom časopise.
Ako sa ti páči na Slovensku?
Na Slovensku sa mi veľmi páči, je to
zaujímavá krajina. Máte tu nádhernú
prírodu, hory, kde sa dá lyžovať, a
omnoho krajšie dievčatá, ako sú v
USA. Bývam vo výbornej rodine,
kde mám staršieho brata a mladšiu
sestru. Chodievame spolu na výlety
po celom Slovensku.
Prečo si si vybral práve Slovensko?
V Európe som prvýkrát, ale môj
starý otec pochádza z Česka. Veľa
mi rozprával o Česku a Slovensku,
tak som chcel jednu z týchto krajín
vidieť. Keď som dostal možnosť
študovať v Európe, starý otec mi
poradil, aby som išiel na Slovensko.
Kde presne v USA bývaš? Aká je
tvoja škola v USA?
Bývam v meste Beavercreek, ktoré je
približne rovnako veľké ako Banská
Bystrica. Navštevujem tam druhý
ročník na strednej škole, ktorá je
menšia ako tá vaša, ale máme 4-krát
väčší bufet ako vy. Štýl výučby je tiež
dosť rozdielny. Každý deň mám ten
istý rozvrh, ale zato si môžem voliť
predmety, ktoré ma bavia a viem,
že ich neskôr budem potrebovať na
univerzite. Učitelia v USA nie sú až
tak formálni ako na Slovensku.

Chýba ti rodina?
Ani nie. Už som si zvykol. S rodičmi
a mojimi troma sestrami si často
píšem maily. Chýba mi hlavne môj
pes a kamaráti.
Ako sa ti páči naše gymnázium?
Vaša škola je super. Učitelia aj
spolužiaci sú ku mne veľmi milí.
Páči sa mi, že škola organizuje
rôzne výlety a akcie pre študentov.
Veľmi sa teším na jún, keď pôjdeme
na plavecký do Španielska.
Chutí ti slovenské jedlo?
Veľmi, na vašu kuchyňu som si
rýchlo zvykol. Je ozaj výborná a
chutia mi aj vaše halušky.
Na Slovensku si od septembra,
takže si zažil aj pár našich
sviatkov. Čo na ne hovoríš?
Páčia sa mi vaše sviatky. Vianoce
boli pre mňa trochu prekvapením,
keďže darčeky si dávate už 24.
12. Zaujímavé na slovenských
Vianociach tiež je, že skoro všetky
rodiny jedia to isté. V USA jedia
rodiny rôzne jedlá. Zemiakový
šalát som jedol prvýkrát, nebolo
to zlé, ale ryba mi chutila viac. Som
zvedavý na ďalšie slovenské tradície,
o ktorých som už veľa počul.
Foto: Aneta Mišányiová

-katka-
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Dňa 17. februára na našu školu
zavítal, dnes už bývalý minister školstva,
vedy, výskumu a športu, Eugen Jurzyca,
v sprievode svojho asistenta Mariána
Zemana a bývalého prednostu KŠÚ,
Tibora Maťaša. (Kvôli apolitickosti
časopisu odhliadneme od toho, že bolo
krátko pred voľbami.) Eugen Jurzyca
prišiel s prednáškou Ako si vybrať
vysokú školu, ktorá sa týkala hlavne
prijímacieho konania na vysoké školy.
Prednášky sa zúčastnili študenti 3.
ročníka a maturitných tried.

Návšteva
z ministe r st va
Neskôr žiaci dostali priestor na to,
aby exministrovi položili otázky, ktoré
sa, samozrejme, týkali školstva. Eugen
Jurzyca na niektoré otázky odpovedal
jasne, na iné zase menej. Odzneli
otázky týkajúce sa výšky školného na
vysokých školách, otvárania nových,
možno zbytočných vysokých škôl, ale aj
maturít v bilingválnych triedach. Práve
pri posledných otázkach sa minister
výrazne zapotil a priznal, že v tejto
problematike sa nevyzná, no je ochotný
sa ňou zaoberať. Zjavne sa mu to už
nepodarí.

Najprv pán exminister zúčastnených
poinformoval o situácii v školstve a hneď
na to argumentoval aj s priloženým
grafom, že „neexistuje taká krajina,
ktorá by prispievala na školstvo väčším
množstvom finančných prostriedkov ako
my a pritom by mala vyšší stupeň školstva
ako SR“.
Stretnutie s exministrom Jurzycom,
vzhľadom na predvolebný dátum, za
apolitické poňať nemôžeme, no vykľula
sa z neho veľmi zaujímavá diskusia,
ktorá svedčila o tom, že nás študentov
neuchlácholia len grafy vypracované
agentúrnymi pracovníkmi. Zaujímajú
nás reálne fakty a presvedčivé slovo ľudí,
ktoré o našom školstve, teda aj blízkej
budúcnosti, rozhodujú. To v samotnom
závere ocenil aj Eugen Jurzyca, ktorý
diskusie chtivých študentov odmenil
knihou Freakonomics: Skrytá stránka
všetkého (Steven D. Levitt, Stephen J.
Dubner), ktorá prichádza s invenčnými
odpoveďami na otázky, ktoré trápia
najmä ľudí v našom veku.
-raygamFoto: Thomas Rozina
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Naša škola bola odrazovým mostíkom pre mnohé osobnosti kultúrneho,
ale aj politického života, a preto sme sa
rozhodli, že vám tie známejšie, ale aj tie
menej známe mená trošku viac priblížime. Ktovie, možno sa raz aj Vy ocitnete
tu, medzi hercami, vedcami a novinármi. Naša škola bola totiž vždy rodiskom
úspešných lekárov, profesorov, ale aj kultúrne významných ľudí.
Herec JURAJ BENČÍK sa narodil v roku 1967 v Trnave,
no v rokoch 1981 – 1985 navštevoval GJGT. Nasledujúce
štyri roky študoval herectvo
na bratislavskej VŠMU. Od
roku 1989 pôsobil v rôznych
divadlách od Bratislavy,
cez Zvolen, Martin, až po
Banskú Bystricu. Po roku 2000 pôsobil ako
dramaturg v televízii Markíza, neskôr v STV
a šéfoval tiež bratislavskému LUDUS-u. Od
mája 2007 je registrovaným členom kanadského súboru Cirque du Soleil, v ktorom účinkoval ako mím.
Dirigent IGOR BULLA, rodák z Banskej Bystrice, naše
gymnázium navštevoval iba
dva roky, pretože v treťom
ročníku už študoval na bratislavskom konzervatóriu. Už
počas štúdia na Hudobnej
a tanečnej fakulte VŠMU pôsobil ako asistent dirigenta
na Novej scéne a od roku 1993 zaujal miesto
dirigenta v banskobystrickej Štátnej opere,
kde naštudoval a dirigoval inscenácie od
Verdiho (Nabucco, Rigoletto), Čajkovského
(Eugen Onegin, Luskáčik) či Lehára (Veselá
vdova). S predstaveniami navštívil mnohé
zahraničné metropoly a v posledných rokoch
sa stáva výraznou osobnosťou Štátnej opery.

Naši
z n á m i a b s o l ve nt i
Novinár LUKÁŠ DIKO po
štúdiu na GJGT vyštudoval
žurnalistiku a následne pôsobil ako redaktor denníka
SME. Prvýkrát sa na televíznych obrazovkách objavil
ako redaktor TA3, no do
povedomia divákov vstúpil ako redaktor televízie
Markíza. Práve tam v roku 2009 prijal veľkú
výzvu a stal sa vedúcim spravodajstva. Až do
svojho pôsobenia vo vedúcej funkcii vyrobil
vyše tisíc spravodajských šotov (vrátane TA3).
Vedec RÓBERT MISTRÍK
ukončil štúdium v matematickej triede v roku 1985. Už
jeho stredoškolské víťazstvá
na krajských Chemických
olympiádach
predpovedali, že sa vydá vedeckým smerom. Vyštudoval
Chmemicko-technologickú
fakultu SVŠT a neskôr i Chemickú fakultu na
Viedenskej univerzite. V polovici 90. rokov
pôsobil na americkom Národnom inštitúte
štandardov a technológií a v roku 1998 založil vlastnú slovenskú firmu, ktorá sa zaoberá
vývojom softvérových modulov. V USA mu
uznali patent na identifikáciu látok, ktorý je
dôležitý najmä v oblasti zdravotníctva. V roku
2009 získal ocenenie Hlava roka – tzv. „slovenskú nobelovku“.
Toto je, samozrejme, iba zlomok osobností, ktoré študovali práve na našej škole.
Ďalšie významné a populárne osobnosti dostanú priestor v ďalších číslach v tomto, ale
aj budúcom školskom roku, do ktorého vám
môžeme sľúbiť ešte kvalitnejšie a zaujímavejšie čítanie.
-soch-

Foto: archív
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Letom svetom:
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Nemecko
Okolo mňa ležalo päť kufrov, čakajúcich na svoj osud, uprostred
nich ja, hľadajúc svoj domov. Stála som v neznámej izbe, ktorej steny
sa zhovárali cudzou rečou. Talianska vlajka v jednom rohu, oproti
nej mapa Ameriky a moje oči zapichnuté v strede Európy. Stačil

jediný pohľad na Slovensko a vo mne sa zrodil ten zvláštny pocit.
Nepodobal sa tomu, s ktorým pricestujete na dovolenku a z tašky
vytiahnete opaľovací krém. To, čo som odtiaľ vytiahla ja, to bol rok,
ktorý zmenil môj svet. Rok štúdia v zahraničí!

Mojím novým domovom sa stalo
nemecké mesto Norimberg. Ak ste
zatúžili po tradičných klobáskach,
krígľoch plných osviežujúceho piva a
čerstvých praclíkoch, ste na správnom
mieste. Ak by ste chceli spoznať čierne
dejiny Nemecka, okúsiť atmosféru
najznámejšieho adventného trhu s
lahodnou prímesou perníkov, to prináša
iba Norimberg. Avšak boli všetky
okamihy môjho pobytu sladké ako chuť
vianočného pečiva?
„Začiatok býva najťažší,“ otvorila
som oči s odhodlaním prekonať strach
z nového prostredia, prekonať samu
seba! Rozhodnutie zžiť sa s chladnou
náturou Nemecka ma sprevádzalo na
každom kroku, či už v prvý školský deň,
alebo pri spoločnej večeri s hostiteľskou
rodinou. Prvé týždne som sa tešila
krátkemu dialógu s niekým, kto mal
trpezlivosť čakať na moju „školskú
nemčinu“. Aj to bol pre mňa akýsi náznak
priateľstva, hoci sme už spolu nikdy viac
neprehovorili. Boli to dlhé poobedia

A teda uveriť slovám študentov, ktorí
prežili to NAJ, bolo pre mňa akosi
nepochopiteľné. Môj pohľad smeroval
na kalendár pričasto, myšlienky mi
prúdili spolu s Dunajom. Rok vzdialený
od vlastnej rodiny a priateľov predsa
nemá tri týždne, čosi ma muselo hnať
vpred. Čosi veľmi dôležité.
Azda pocit, keď podpisujete na
zahraničnom úrade prvý dokument,
znamenajúci samostatnosť. Možno
nákup balíka vreckoviek, pri ktorom
si spomeniete na mamu. Pretože to
robievala za vás. Vo chvíli akoby ste
mali osemnásť a v rukách nekonečnú
slobodu. Alebo zodpovednosť?
Azda prítomnosť nemeckého
priateľa,
ktorého
smiech
vám
pripomína domov. Snáď netrpezlivý
príchod piatkového večera, keď sa
tradičná bavorská „Kneipe“ premení
na bystrický Harley. „Woher kommst
du?“ V septembri som sa zoznámila
so zahraničnými študentmi, ktorých
prízvuk hovoril sám za seba. Päť

samoty; premýšľania, kedy príde ten
spomínaný bod zlomu a či vôbec. A on
naozaj prišiel!
Akoby sa predo mnou objavila
zlatá cesta vedúca zo stredu
labyrintu. Moja cesta k pocitu šťastia.
Priatelia prišli postupom času sami,
moje bezradné sedenie v
lavici
sa odrazu premenilo na učenie, z
mojich myšlienok v slovenčine sa
stali nemecké súvetia. A aj otočenie
kľúčikom v zámke bytu pre mňa dnes
neznamená to čo kedysi. Z akejsi
hostiteľskej rodiny sa stal môj druhý
domov, ktorý bol na začiatku plný
neistoty, nepoznania. Dnes sa spolu
smejeme v obývačke, v pozadí beží
film a ja viem, že medzi nás vstúpila
dôvera.
„Najlepší rok v mojom živote,“
vraví každý Eskimák túlajúci sa svetom.
Dennodenne zdolávame kruté nástrahy
a nehostinnosť Zeme, kým postavíme
vlastné iglu, prejdú dlhé mesiace. Kvôli
zime na Sibíri opúšťame teplo domova.

Slovákov v jednom meste; šťastie alebo
dar z nebies?
A možno vyučovanie, ktoré zmení
váš pohľad na hodiny v školskej lavici.
Ak som odmalička túžila rozprávať
tromi jazykmi, norimberské gymnázium
mi želanie splnilo. Ak boli príklady z
fyziky mojím utrpením, tento rok som
sa ich s radosťou vzdala. Školský systém
v Nemecku mi napriek náročnosti
priniesol to, čo som dlhý čas hľadala.
O čase sa hovorí, že je krátky a dlhý,
letný a zimný, že plynie rýchlo i pomaly.
Ja stojím opäť v strede izby, do ktorej
prenikajú letné lúče slnka. Čo nevidieť
budú prázdniny, blíži sa môj čas. Chvíľa,
keď vložím do kufra poslednú nemeckú
spomienku. Nový, celkom zmenený život,
ktorého sa odrazu nechcem vzdať. „Vrátim
sa!“ V mojich predstavách sa vynára
zahraničná univerzita, domov za hranicami
Slovenska. A na otázku, či by som to urobila
znova, jestvuje jedna jediná odpoveď: „Bol
to najlepší rok v mojom živote.“
Kristína Nosková
Foto: archív KN
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Zahrajte mi do plaču

(Ne)mám rada úsvit

Svet ide proti sebe
A každý bráni svoj vlastný.
Zahrajte mi do plaču, nech zľudovie.
Hrajte mi ako tým predo mnou.
Prastará mať spomínali:
Na Dukle, V Kristu Pánu,
Akoby len nedávno žíhali tmu.
Smrť na korze tancovala čardáš,
Vlaky chodili až príliš na čas,
A všetky viedli do neba.
Tak dlho sa budovalo,
Až trpké slzy s nadávkami,
Pretekali cez okraje šuplíkov.
Balkán horel, a husle plakali
Aj samé od seba.
Deti, ktoré prišli na svet,
Prišli s plačom,
Akoby už tušili.
Zahrajte im do plaču,
Nech zľudovie.
Tak sa nezabudne na plač.

Mám rada úsvit.
Ten nádych oranžovej
a zúfalé blikanie
posledných nočných svetiel.
Mám rada úsvit.
Ten najsmutnejší začiatok
a najkrásnejší koniec.
Mám rada úsvit.
To miznutie tieňov
a hebkého prachu
tvojich dotykov.
Mám rada úsvit.
Chladný dotyk perín
a mesto ponorené v hmle.
Mám rada úsvit,
lebo tak sladko
vonia realitou.

Martin Sova

I.
Sny horia rýchlejšie, než lacné cigarety.
A ona odchádza v kvitnúcom živom dyme.
Ja hĺbku nehľadám. Náhodne do nej zletím.
Ak sa smrť neklania, asi sa ukloníme.
Život dal záruky. A platia doživotne.
Bolesť ma očistí. Bude tu so mnou stále.
Nádej nám vyrastie, až keď ju niekto zotne.
Šťastie je štafeta. Musím ho podať ďalej.
Z princípu ľudských právd ma rozbolela hlava.
Ak láska je večná, časom nás premrháva.
Mŕtve v nás prežije. Studené, ale hrdé.
Veci sú presne tak, akoby boli napriek.
Všetko to, čo mám rád, na druhé ráno zapriem.
Srdce je zástava stiahnutá na pol žrde.
II.
Srdce je zástava stiahnutá na pol žrde.
V tom kuse bielizne pulzujú moje smútky.
kŕdeľ
Ak vietor nevanie Dvakrát tak bude prudký
Martin Sova

–TiMQi-

Percentá politickej propagandy
V dnešnom svete viac istoty nie sú.
Možno ešte smrť a dane.
A vôňa kresiel láka hercov,
ľútosť smiechu sĺz,
nech sa páči, sadnite si na ne.
Opičie chlpy z nich oprášime radi,
veď oni nemôžu za to, že tratia svoju tvár.
Aspoň skrátia vzdialenosť
od úradu vlády, po najbližší bar.
Jednotná Európa, rovnosť
a rozprávka z hrachu pod nohami hrdinu
nabádajú veriť v pošliapané ideály
a predstavu jedinú,
že chcú všetci vaše dobro,
veď čo viac si možno priať.
Možno poďakovať, potriasť rukou,
a možno nedať si ho vziať.
Lebo z veľkých výšin smerom dolu býva tvrdý pád,
a inštitúcia, čo nazýva sa štát,
namiesto pomoci sedí na veľkom zlatom brale
naivných hlasov
a vernej ľudskej lopoty.
A čo ostane ľuďom?
No čo?
No predsa tie istoty.
–TiMQi-
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Tohtoročné
špor tové úspechy

V predošlých číslach G-LIFE-u ste nemali veľa možností dozvedieť sa o športe a úspechoch s
ním spojenými. Práve preto sme sa v tomto čísle rozhodli zosumarizovať doterajšie tohtoročné
úspechy a dovolíme si povedať, že spektrum vašich úspechov je naozaj pestré. Od volejbalu, cez
stolný tenis, basketbal, florbal, až po aerobik a cezpoľný beh. Zatiaľ čo dnes vás informujeme len
čisto tabuľkovo, v budúcnosti by sme vám radi priniesli informácie aj priamo z hracieho poľa.
V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 NAŠU ŠKOLU REPREZENTOVALI
BASKETBAL – DIEVČATÁ – OBVODNÉ A KRAJSKÉ KOLO – 1. MIESTO

Jana Štefaňáková (IV.D), Adriana Setteyová (IV.D), Gabriela Turčanová (III.A), Michaela Medveďová (II.D), Zuzana
Urbániová (II.A), Katarína Urbániová (I.D), Nikola Strečková (I.D), Anna Abelovská (I.B), Tereza Budovičová (I.L),
Tereza Patrášová (I.F) – Dievčatá vybojovali postup na Školské majstrovstvá SR.

BASKETBAL – CHLAPCI – OBVODNÉ KOLO – 3. MIESTO

Radoslav Pavela (IV.C), Matúš Muránsky (IV.C), Patrik Turcaj (IV.B), Tomáš Mrena (II.E), Aleš Slúka (II.C), Jakub
Barla (II.C), Matúš Uhrík (II.L), Rastislav Bielik (I. C)

FLORBAL – CHLAPCI – OBVODNÉ KOLO – 3. MIESTO

Matej Rybár (III.E), Jakub Karásek (III.E), Koloman Kovalík (IV.E), Filip Gašparec (III.A), Dalibor Slúka (III.A),
Peter Libič (III.D), Jakub Cimerman (III.F), Dávid Lupták (III.F), Martin Styk (III.F), Peter Výboh (II.L), Peter
Engler (II.E), Michal Briak (II.E), Jakub Čupa (II.E), David Kováč (II.E), Peter Juriga (II.B), Róbert Kuklica (II.A)

FLORBAL – DIEVČATÁ – OBVODNÉ A KRAJSKÉ KOLO – 2. MIESTO

Natália Veselová (III.E), Laura Klimová (III.E), Laura Pavlíková (II.F), Zuzana Urbániová (II.A), Ivana Kantarská
(II.B), Lenka Mičodová (II.A), Nina Rondzíková (II.C), Zuzana Srnková (II.C), Terézia Kútna (II.C), Martina
Grzybovská (I.D), Nikola Strečková (I.D), Katarína Urbániová (I.D), Zuzana Reginová (I.D), Jana Halušková
(I.D), Beáta Patáková (I.D), Ivana Čaklóšová (I.D), Alexandra Dikaczová (I.D)

STOLNÝ TENIS – DIEVČATÁ – 1. MIESTO

Ivana Kantarská (II.B), Natália Veselová (III.E), Lívia Lipová (IV.A), Alexandra Ambrózová (III.E) – nehrajúca
kapitánka

AEROBIK – KRAJSKÉ KOLO – 2. MIESTO
Barbora Kubišová (IV.F) – Vybojovala postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
CEZPOĽNÝ BEH – MAJSTROVSTVÁ SR – 1. MIESTO
Martin Ďurec (V.L), Peter Ďurec (V.L) – 1. miesto aj v súťaži jednotlivcov, Marek Barjak (II.C)

HALOVÉ VESLOVANIE – MAJSTROVSTVÁ SR – 3. MIESTO
Michal Cyprián (II.E), Filip Guzma (III.F), Ondrej Frandel (III.F), Pavol Badány (I.C) – štafeta 4 × 500 m

MIX – VOLEJBALOVÁ LIGA – 1. MIESTO

Romana Longauerová (III.D), Ivica Kupčová (IV.A), Lívia Lipová (IV.A), Terézia Kútna (II.C), Táňa Hunáková
(III.B), Katka Pavlinová (II.L), Diana Halanová (III.E), Beata Patáková (I.D), Zuzana Reginová (I.D), Tomáš
Haring (IV.B), Martin Čuka (IV.B), Rado Latinák (IV.B), Erik Ulbricht (III.E)

VOLEJBAL – DIEVČATÁ – OBVODNÉ KOLO – 1. MIESTO

Romana Longauerová (III.D), Ivica Kupčová (IV.A), Lívia Lipová (IV.A), Terézia Kútna (II.C), Táňa Hunáková
(III.B), Katka Pavlinová (II.L), Diana Halanová (III.E), Beata Patáková (I.D), Zuzana Reginová (I.D) – Dievčatá

vybojovali postup na Školské majstrovstvá Slovenskej republiky.

Pri športových úspechoch stáli aj pani profesorky a páni profesori: Mgr. Ľudmila Pěčová, Mgr. Anna
Krempaská, Mgr. Soňa Husárová, Mgr. Ján Janovčík, Mgr. Tomáš Uhlíř.
-jano-

Opäť si postavíme
máj
Aj keď nás v súčasnej pokrokovej dobe každú chvíľu prenasledujú informačné technológie, nemali by sme zabúdať ani
na minulosť a našich predkov, s
ktorými sú automaticky spojené
ľudové tradície. Spomedzi pestrého talónu slovenských tradícií si
aj na našej škole uctievame jednu
významnú a, chvalabohu, aj populárnu zvyklosť. Inak to nebude
ani tento rok, a tak si švárni šuhaji
rovnako ako po minulé roky (viď
na fotkách) ostria svoje sekery na
výrub mája už dnes.
Tradícia stavania májov pochádza ešte z 13. storočia, keď
sa stromy stavali pred kostolom,
radnicou a pred domami vážených mešťanov ako symbol úcty.
V 15. storočí sa cieľ stavby trošku
pozmenil. Mladí muži stavali máje
pred domami dievčat, o ktoré
mali vážny záujem. Táto „májová“
symbolika pretrváva až do 20. storočia, vtedy sa prejavy úcty voči
dievčaťu diferencovali. Ak chlapci
postavili dievčine pred domom
brezu, vyjadrovali kolektívnu
poctu, ak však išlo o smrek, pocta
bola individuálna.
Pri stavaní májov nechýbala obchôdzka po dedinských
domoch, ktorú sprevádzala veselá ľudová hudba. Na sviatočný
deň, t. j. 1. mája, však neobišlo
naprázdno ani mužské pohlavie,
pretože dievčatá ich pri obchôdzke odmenili pohostením a často
aj peniazmi. Na rozdiel od minulého roka vám pri tohtoročnom
stavaní mája vieme zaručiť naozaj veselú muziku, no či obídeme
naprázdno my chalani, to je už na
vás, milé dámy.
-soch-

Foto: Aneta Mišányiová
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a dokument o revolúcii
Zatiaľ čo som sa minule rozrozprával o filmových festivaloch a konkrétne filmy som spomenul len čisto povrchne, dnes by som vám veľmi rád priblížil dva
filmy, ktoré do kín síce prišli už začiatkom roka, no na aktuálnosti nestrácajú a
navyše by som ich odporučil aj študentskému publiku. Sám som ich videl už dáv-

nejšie, tak dovoľte, aby som
v skrátenej a pozmenenej
podobe citoval moje články
z portálu moviemania.sk.

MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV

MUŽI REVOLÚCIE

Vyjadriť sa k tomuto filmu nie je jednoduché tak, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.
Dejové ústredie počas celého filmu spočíva v rodine Úspešných. Úspešný Otec, Úspešná
Matka, Úspešný Synček. Tatko má bokovku, Mamka má bokovku. A Syn? Nemá prakticky
nikoho. Je obklopený priateľmi, no už na začiatku je zrejmé, že sa medzi nimi necíti až tak
príjemne. Rodina sa prezentuje ako symbol súčasnej elegancie – túžobne zazerá na vysoké
pozície a svojou nepoškvrnenou etiketou a decentnými úsmevmi sa im strká do priazne. K
problémom sa správa ignorantsky a obchádza ich, akoby im neprináležalo zaoberať sa nimi.
Syn však k jednému osobnému problému prichádza. Obrátia sa proti nemu priatelia (ja osobne
pochybujem o tejto nálepke – vytvorila ju naturálna potreba obklopiť sa bohatou kastou) a on
nenachádza ani jeden náznak nádeje či priateľstva. Depresívne chvíle si kráti schúlený v kúte
so svojím laptopom. „Zaregistruj sa,“ povedala mu. A on sa zaregistroval. Syn stretáva virtuálnu
Kamarátku. Tá má tiež svoje problémy, je izolovaná od sveta. „Izoluj sa,“ povedala mu. A on sa
izoloval. Sú spolu v miestnosti samovrahov. Pre Syna to je uspokojivá ilúzia a Matke i Otcovi

November roku 1989 som nezažil, a tak sa k nemu môžem stavať len ako postranný pozorovateľ,
z vtedy ešte nejasnej budúcnosti. Povrchne by som však môj postoj vedel vyjadriť tak, že bez
osobností a činov doby vtedajšej by sme ani zďaleka nemohli s vami, našimi čitateľmi, takto
slobodne zdieľať názory o umení, ktoré by svojou neobyčajnosťou a často až extrémizmom
neuspelo na skúškach z dobovej ideológie. No a o existencii negatívnych následkov tých
zásadných dní je dnes zbytočné hovoriť. Vieme, že sú. Pred návštevou kina by som vás
rád uistil, že nejdete na ďalší konformný dokument, ktorý by mohol poslúžiť ako učebná
pomôcka budúcim nádejam našej mladej skorumpovanej republiky. Režisérka Zuzana Piussi
opäť zatína do živého. Neskúma známe okolnosti zásadných dní našej histórie, ale necháva
rozprávať jej popredných aktérov. Na vyše hodinovej ploche kladie režisérka otázky len veľmi
zriedka, akoby mali „dejatelia“ sami potrebu rozprávať, objavovať spomienky a neustále klásť
dôraz na negatíva komunistických politických väzieb. Revolucionári však neraz priznávajú
chyby a vyjadrujú pochybnosti nad svojimi vtedajšími činmi. Najzásadnejšou pointou je

sa naskytá prvý kritický bod, v ktorom vidia pomyselnú zábranu na úspešnej ceste. Patinu
depresie sa snažia zo Syna zoškrabať tak rýchlo, ako sa len dá. Pýtam sa: Je v dnešnej dobe
nutné pichať do oblastí, ktoré mladých prakticky denne obklopujú a násilne ich vystríhajú
pred nebezpečenstvom povestných „Pandoriných skriniek“? S istotou môžem povedať len
toľko, že poľský film Miestnosť samovrahov má hlavnú nevýhodu v tom, že je poľský a mladí
ľudia trpia averziou voči európskej kinematografii a vyzerá to tak, že ju už zrejme dostali v
génoch od svojich rodičov, ktorí boli pred dvadsiatimi rokmi presýtení komorným umením
východného bloku.

možno zasiahnutie ostrého šípu do vlastných radov, keď samotný Kňažko, Gál alebo Gabriel
Levický pochybujú o nulovom spojení medzi Jánom Budajom a ŠtB. Režisérke napomáhajú
najmä interesantní respondenti a tí, ako je známe, dokážu urobiť dokument dobrým aj
sami. Nováčikom v problematike film veľa nepovie, ale tým, ktorí sa čo i len trochu vyznajú
– prostredníctvom ľudských výpovedí, ktoré pochybujú o tých najzákladnejších pilieroch
súčasnej doby –, predkladá nepotvrdené dôkazy o tom, že už na začiatku ponovembrovej
politiky stála jedna lož. Dalo sa však dúfať v čosi iné?
-soch-

Foto: ASFK SR

UDIAL
SA

O

28
Ak ste teda v priebehu tohto
školského roka stretli ľudí s gitarami na
pleciach alebo ste chceli pozerať film a tá
istá skupinka vás vyhodila z estetiky, už ste
sa s nimi stretli. Ale nie je to len o cvičení
(alebo skôr zašívaní sa v estetike), občas
aj niečo zahrajú. Možno si ich pamätáte z
akcií, ako Kabu, Jedličková, Výročie alebo
Francúzska pieseň. A nech vás nepomýli,
že hrávajú v rôznom zložení. Zákulisie sa
totižto skladá stále z tej istej postrihanej
partie ľudí, ktorí to dávajú spoločne
dokopy. Často v časovej tiesni sa pod
vedením p. prof. Hucmanovej snažia z
ničoho vyčarovať niečo. A nie vždy je
to také jednoduché. Tak to zvyčajne so
začiatkami býva. Určite im však nechýba
to správne nadšenie a mierny hudobný
fanatizmus.
A aby ste vedeli, o kom tu celý
čas hovorím, myslím, že si zaslúžia
predstavenie. Za klavírom sa vystriedali
Richard Eliáš (3.E) a Patrik Gádoši (2.L).
Gitara má početné zastúpenie v podaní
Matúša Ferienčíka (3.D), Mateja Ditte
(3.A), Jakuba Cerovského (3.A) a Mareka
Furaka (3.F). Techniku majú na starosti
Rado Hlaváč (3.F) a Ondrej Kubička
(3.B). Na violončele ste mohli vidieť hrať
neprehliadnuteľného Alexandra (Šaňa)
Botoša (2.F) a spevácke oddelenie tvoria
Natália Bačíková (3.D), Lucia Šantová
(3.D), Janka Olejová (3.B) a Diana Kissová
(1.B). Miesto chodiaceho metronómu,
perkusionistu či bubeníka však stále čaká
na svojho zástupcu. A keďže projektov
ani hudobných nápadov nie je nikdy
dosť, každý, kto by sa k nám chcel pridať,
sa môže zastaviť ktorúkoľvek stredu po
šiestej hodine v estetike. Nakoniec ešte
prosíme fanúšikov, aby naše hviezdy v
prípade záujmu vyhľadali až po škole, lebo
nepriechodnosť chodieb ide všetkým
permanentne na nervy. Ďakujeme.
-TIMQiFoto: Janka Olejová

Ško ls k á k ap el a
alebo Parta
postrihaných muzikantov
Na začiatku školského roka sa zrodil
nápad. Nápad dať dokopy pár
hudobníkov, ktorí radi hrávajú, no
bohužiaľ sa nemajú kde realizovať. A
že je naša škola na hudobné talenty
bohatá, dali sme tejto partii trošku
oficiálneho puncu. Asi tak v skratke
vznikla školská kapela.
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Medaila

Pocta Medaila sv. Gorazda je morálnym ocenením Národného osvetového
centra pomenovaného po prvom po mene
známom slovenskom polyhistorovi a vzdelávateľovi sv. Gorazdovi. Ocenenie udeľuje
generálny riaditeľ NOC z poverenia ministra kultúry Slovenskej republiky a predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska
pre vedu, vzdelanie a kultúru.
Šéf rezortu školstva Eugen Jurzyca
v pondelok 26. marca 2012 v súvislosti s
tohtoročným Dňom učiteľov v Historickej
budove Národnej rady SR odovzdal medaily a ďakovné listy 50 osobnostiam za
ich prácu na poli pedagogiky.
Medzi ocenenými bola aj RNDr. Tatiana Paľová, riaditeľka Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici. RNDr. Tatiana
Paľová je spätá s naším gymnáziom od
roku 1976.
Ocenenie Veľká medaila sv. Gorazda
jej bolo udelené za celoživotné aktívne pôsobenie v školstve a za dlhoročné kvalitné
a odborné riadenie školy a bilingválneho
gymnázia.
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Dnes je veľkonočný pondelok a vonku nikto.
Iba zopár šibačov, ale aj tí chodia poza bučky alebo
v autách, akoby sa všetci tradicionalisti za svoje
sklony hanbili. Ja som tento rok na veľkonočné
tradície rezignoval. Jednak som musel dokončiť
číslo tohto známeho plátku a zároveň ma znechutil
ten komerčný a sociálny ošiaľ – naše, resp. vaše
kolektívne dielo.
Na rozdiel od šibačky, výzvu prevziať Katkino
kreslo šéfky som prijal s veľkou chuťou a dúfaním,
že opäť spoznám iné prostredie a hlavne ľudí, ktorí
sú v mediálnom prostredí najpodstatnejší. Nielen
kvôli svojej schopnosti písať a pracovať, ale aj vďaka
svojej schopnosti inšpirovať iných. Po mesiaci
príprav môžem povedať, že v našej redakcii bolo
takých ľudí rozhodne dosť, no rozhodol som sa
nadviazať spoluprácu aj s novými pisateľmi, ktorí,
dúfam, v budúcnosti urobia stránky G-LIFE-u ešte
pestrejšie, ako sú teraz.
Patetických litánií bolo už, hádam, pre dnešok
dosť. Teraz, keď istotne čítate tento môj prvý,
no zároveň záverečný príhovor a dozaista ste
prelistovali celý časopis a preštudovali všetky články,
je načase, aby som poprial svojej predchodkyni,
Katke Vargovej, nech sa jej v budúcnosti darí, a
taktiež jej prajem veľa tvorivých nápadov, tie totiž
bude potrebovať.
Ak váš žiaľ za Katkou nie je priveľký (dúfame
v opak), mám ešte jednu smutnú správu. Spolu s
jej vedením odchádza aj najobľúbenejšia rubrika
nášho časopisu – Odkazovač, v ktorého prípade nám
príde na um iba omieľaná pravda: „treba prestať v
najlepšom“, a tak si teraz užite jeho derniéru. Druhá
najobľúbenejšia súčasť časopisu – ulievací kupón –
však naďalej zostáva.
Príjemný zvyšok časopisu!

Foto: Roland Maťaš
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Pozeráme,
d isk utujeme,
rec y k lujeme.

Možno vám názov festivalu Envirofilm nič nehovorí. Ide však o jeden z mála
filmových festivalov, ktorý si v Banskej Bystrici udržal svoju tradíciu, a tento rok svoje
brány otvorí už po osemnásty raz. Viem, že väčšinu z vás nie je jednoduché nalákať
na expedičné filmy z afrického pralesa alebo mĺkvu dokumentárnu pohľadnicu z
nórskeho fjordu, avšak Envirofilm nie je len o tom. Ponúka aj zaujímavé stretnutia a
podnetné debaty, týkajúce sa dokumentárneho filmu a životného prostredia.

Tento ročník, ktorý sa okrem Banskej Bystrice bude konať aj v ďalších siedmich
slovenských mestách, návštevníkov opäť poteší aj stretnutím so známym slovenským
dokumentaristom Pavlom Barabášom, ktorý tentoraz prenesie kinosálu medzi
Pygmejov a rovnako ako po minulé roky porozpráva o svojom výnimočnom vzťahu k
prírode a zážitkoch, ktoré si priniesol z ciest po celom svete.
Envirofilm sa nebude držať iba pri zemi. V diskusii s kozmonautom Ivanom Bellom
a astronómom Pavlom Rapavým sa bude hovoriť o svetelnom znečistení oblohy.
Debaty sa nevyhnú ani téme národných parkov. Okrem zástupcov slovenských a
českých parkov sa Envirofilmu zúčastní aj David Barna, hovorca americkej Správy
národných parkov. Svoje cesty na červenej motorke Vespa po severnej Európe bude
prostredníctvom interesantných obrázkov opisovať fotograf Tomáš Gríger.
Pokiaľ na vás ani jedna z mojich pozvánok dostatočne nezapôsobila, nevadí,
pokúste sa navštíviť aspoň jednu zo zaujímavých akcií, ktoré sú až na niekoľko
výnimiek bezplatne otvorené verejnosti, a potom prehodnoťte túto časovú investíciu.
18. Envirofilm sa koná od 14. do 19. mája prevažne v Múzeu SNP, ale i v multikine
Europa Cinemas (dnes už Cinemax) a v centre nezávislej kultúry - Záhrada.
A keď už sme zahrali na túto environmentálnu strunu, nezabudnite ani na náš
školský zber papiera. Viac informácií nájdete na nástenke, na spojovacej chodbe.
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Svetu: Nech žije prvý máj! Gustáv
Pre Peťku a Ľudku z I.A: Baby, ste strašne super a hrozne som si vás obľúbila! Teším sa na
Majka, veď viete! S pozdravom, vaša eS-ka.
Milí ľavičiari: Ďakujeme za tie istoty. Pravičiari
Pre Broskyňu: Ráno vstaneš... si broskyňa, oholíš sa... si nektarinka, zmeníš briliantík... si
čarovný, nezmeníš briliantík a furt si čarovný. Brácho zmeň si tú náušnicu, prosím ťa prosím
aspoň jednu náušnicu, prosím. Kopol si mi priamo do srdca futbalovú loptu, kt. mi zahaľuje
zrak, čuch, hmat a sluch... ak ma vyslobodíš, dostaneš polku definičného oboru! Tvoja Pej pej
Pre Petržlénistky: Šťabajzne, už sa teším na plavecký. To tam riadne roztočíme! Mrkva
Pre Rolanda: Mária, Dária, Štefa... (skrátené). Dominika
Pre I.B: Ďakujem krásne za všetko čo ste pre mňa urobili na narodky a už sa neskutočne
teším na spoločnú party. Baška
Pre Ondra: Show Me Your Genitals. Dominika Druhá
Hokejisti: Tento rok ste to vyhrali! Sme na vás hrdí a ľúbime vás! Nech je to takto aj o rok.
♥ Moňa
Kamoškovia: Cez veľkú v bazéne. Gaťa
Štvrtáci: Nechoďte preč, budete hrozne chýbať  M.K.
Janka Olejová: Vo svojej básonke si geniálne vystihla situáciu na našej červenej politickej
scéne. Roland

meno a trieda žiaka:

Chcete aj Vy
niekomu niečo
odkázať?
Vynadať?
Ospravedlniť sa,
či nebodaj vyznať
lásku?
Je to bezpochyby
dobrý nápad,
ale musíte
uprednostniť
osobný kontakt,
lebo táto rubrika
KONČÍ!

