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Mária Juríková, II.D

Slovko na úvod
Vážení čitatelia!
V mene žurnalistického tímu 

Gymnázia Pierra de Coubertina 
Vás opäť s očakávaním a 
neskrývanou radosťou vítam 
pri putovaní spoločnou prácou 
snaživých redaktorov, grafikov a 
trpezlivej patrónky kontrolujúcej 

naše gramatické prehrešky a 
upravujúcej texty do finálnej 
podoby. Prvé číslo školského 
roku 2016/2017 sa bude 
výnimočne prevažne niesť v 
duchu chronologicky zoradenej 
čistokrvnej reportážnej práce 
vystavanej na lovení noviniek, 

snahe a odhodlanosti, prinášajúc 
Vám najnovšie informácie i 
potešenie z doplnenia repertoára 
článkov recenziami. 

Na koniec, nezostáva nič len 
zaželať Vám krásny začiatok. 
Užite si čítanie, tešíme sa na 
Vás nabudúce!;
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Folklórna veselica
(Reportáž)

Dom umenia ožil pod 
taktovkou folklórneho súboru 
Máj, predstavujúceho verných 
šikovných členov ukazujúcich 
tradície prostredníctvom živej 
hudby rodiacej sa pod skúsenými 
rukami hudobníkov, tvoriacich 

srdcia obecenstva.
Pred výstupom ostrieľaných 

veteránov neštítiacich sa 
mozoľov z ťažkej driny ani potu 
ukrývajúceho sa pod ťažkými, 
ale nádhernými, do detailu 
zdobenými maličkosťami na 
krojoch, sme spracovávali 
nádherný prejav podaný formou 
listu hovoriaci domácim o krásach 
celého Slovenska, používajúc 
v ňom perfektne jemné slovné 
spojenia dotvárajúce atmosféru 
ihruškania sa so slovíčkami 
venovanými vlasti. List od 
vandrovníkov vytvoril podklad 
pre ďalšie vystúpenie, boli sme 
vtiahnutí do jednotlivých častí 
Slovenska podľa územného 
rozdelenia, od východu na západ. 
Možnosť sledovať rozdielnu, 
a predsa podobnú kultúru a 
dozvedieť sa čo-to o minulosti, 
prítomnej histórii predkov naisto 
zaujala pozorných divákov, 
nehľadiac na vekový rozdiel.

Spolu však tvorili zaujímavú 
súhru odrážajúcu osvojenú 
rolu pútnikov predstavujúcich 
charakteristické prízvuky či 
spôsoby krajov roztrúsených 
medzi horami, ukrytých v 
dolinách alebo odpočívajúcich 
pri rieke.

Atmosféru tradície sme naplno 
precítili v hodinovom predstavení, 
ktoré sa stalo príjemnou zmenou 
v už zabehnutom systéme 
striedajúceho učenie a krátky 
oddych. Dúfame, že raz sa 
spoločne zídeme pri ďalšom  
výročí folklórnej skupiny Máj, 
skrášľujúcej každodenný život 
od starostí.

Mária Juríková, II.D

Žurnalistika v teréne

Farby hýriace na točiacich 
sukniach neúnavne krepčili 
s partnermi ozdobenými 
perami na klobúkoch.  

podklad pre tanečníkov 
snažiacich sa predstaviť nám 
najvyššiu kvalitu práce pri 
príležitosti oslavy dvadsiateho 
výročia fungovania tohto 
nenahraditeľného kolektívu.

Pohodlne usadení na 
sedadlách sme mali možnosť 
dívať sa na krásne predstavenie 
kypiace životom preneseným v 
náročnej choreografii s početnými 
tanečnými partnerkami – 
notami. Prvými odvážlivcami 
otvárajúcimi program sa stali 
najmladší členovia súboru, 
mladučké dievčatká zvŕtajúce sa 
v spoločnom rytme popri držaní 
rúk a prejavovaní nadšenia. 

Rozkošnou veselou pesničkou 
by mnohých boli naisto potešili, 
bohužiaľ, však nebola poriadne 
počuť, tak sme si mohli len 
domýšľať, o čom drahé 
tanečníčky básnia. Aj napriek 
drobnému nedostatku sa skvelý 
ťah použiť najsilnejšiu zbraň na 
začiatok vyplatil a deti si získali 

Dívajúc sa na členov, nemohla 
som si nepovšimnúť zdanlivo 
prehliadnuteľný rozdiel medzi 
starými členmi, vymieňajúcimi si 
medzi sebou srdečné láskyplné 
úsmevy s presvedčivou 
radosťou odrážajúcou sa na 
rozpálených lícach i v osobnosti 
vykresanej v pohyboch, a tými 
novými, mechanicky naučenými 
kroky, neprejavujúcimi také 
nadšenie ako kolegovia patróni. 
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Predzvesť  slávy 
(Reportáž)

Dokonca ani nebo sa 
nezdržalo sĺz pri spomínaní na 
časy zabudnuté dávno za nami.

Oslavujúc osemdesiat 
rokov trvajúce pôsobenie 
gymnázia v Piešťanoch sme 
si mohli vychutnať krásnu 
spomienkovú akciu plnú 
nostalgie, sentimentálnych 
spomienok, dojemných chvíľ 
i hrdosti zalievajúcich stálych 
členov gymnaziálnej rodiny, ktorí 
pôsobili roky rokúce v priestoroch 
pamätajúcich si históriu, 
aj mladých neostrieľaných 
nováčikov, zoznamujúcich sa s 
krásnou majestátnosťou skrytou 
v hrudiach reprezentujúcich 
dobré spôsoby, inteligenciu 
a pátos. Pri príležitosti osláv 
tradície sme sa, rozdelení na 
skupiny, zúčastnili predstavenia 
pôsobiaceho ako listovanie 

oduševneným tlieskaním 
prejavovali neskrývaný úžas.  

školských prác či článkami 
z prvých čísel Gymnazistu 
postupne dostali  k umeleckému 
krídlu programu, pripravenéhmu 
vzlietnuť po ukončení čítania z 
kroniky. Vystriedali sa špičkové 
talenty, vychutnali sme si 
emotívne tanečné vystúpenie, 

Mária Juríková II.D
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v kronike školy. Pripomenuli 
sme si našu minulosť, neraz 
skúšanú ťažkými okolnosťami, 
sťažujúcimi snahu o nezávislé 
centrum výučby už od počiatkov. 

Počas hodinového dívania sa 
na striedavý prednes  historických 
zápisov a rôznych umeleckých 
interpretácií spolužiakov sme 

Zaujalo nás postupné 
odhaľovanie peripetií a ťažkostí 
vzniknutých pri zakladaní školy, 
prechádzajúcich do vytrvalého 
boja s jasným, čistým úmyslom 
a zámerom. Postupné skúšanie 
existenčných podmienok v 
rôznych budovách spojené s 
neľahkými nepoľahčujúcimi 
okolnosťami  priviedlo praotcov, 
dobrodruhov, odvážlivcov 
a statočných profesorov až 
na aktuálny spot vynímajúci 
na námestí Slovenského 
národného povstania. Veď aj oni 
sa svojimi skutkami zapojili do 
revolúcie – revolúcie v školskom 
systéme prinášajúcej nevídané 
zmeny vydobyté silnou vôľou. 
Práve tá nás cez mnohé zmeny, 
organizačné, štruktúrne, kultúrne 
či intelektuálne, vynášala 
na priečky najkvalitnejších 
slovenských stredných škôl, 
teda, škôl vo všeobecnom 
ponímaní, keďže  konečné 
rozhodnutie prinášajúce osem, 
štyri a päťročný študijný program 
nefungoval odjakživa. Podobne 
sa správali aj pravidlá, školský 
poriadok a mnoho ďalších 
detailov.

Vzdaním úcty profesorom, 
riaditeľom i oceneným, 
úspešným absolventom sme 
cez sa cez fotografie, útržky zo 
starých, prachom zaprášených 

nechali sme sa strhnúť 
tónmi hry na klavíri či gitare, 
nasledované spevom vsadeným 
do predstavovaného obdobia 

alebo aj aktuálnou melódiou 
populárnej hudby. 

Konečné ovácie a študentská 
hymna tvorili bodku za 
spomienkovou oslavou píšucou 
dôležitú kapitolu v živote 
gymnazistu. Azda sa znovu 
stretneme ako draví absolventi 
zvŕtajúci sa na parketách 
úspechu na stom výročie školy. 
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Deň Ochotných Dušičiek
(Reportáž)

Počiatočný chaos 
prechádzajúci do 
nezvládnuteľnej anarchie, 
ktorý panoval v škole pred 
prvou vyučovacou hodinou, 
naznačoval, že sa blíži čarovné 
obdobia dňa otvorených dverí – 
tento raz špeciálne upravených 
pre potreby osláv krásneho 
osemdesiateho roku výročia 
existencie školy.

Sprvu ma obchádzal strach, 
ba možno nepokoj pri kráčaní 
rušnými chodbami. Hrnuli 
sa nimi desiatky študentov 
ponáhľajúcich sa na svoje 
stanovisko s pripravenými 
pomôckami, pripomínajúc si 
postupy práce či reč. Cestou 
do triedy som míňala desiatky 
znepokojených vzrušených 
tvárí, takmer som sa stratila v 
hlasnom dupote utekajúcich nôh.  
Odbitím deviatej hodiny razom 
utíchla panika, opadol stres a 
my sme boli pripravení privítať 
potenciálnych gymnazistov.

Trieda 2.B, ľudovo prezývaná 
Štúrovňa, patrila, samozrejme, 
prezentácii slovenského 
jazyka, literatúry a akciami 
s ním spätými – početný 
tím milovníkov čvirikania v 
materinskom jazyku a hŕstka 
dobrovoľníkov sprevádzajúca 
cudzincov po škole či 
pomáhajúca pri organizácii 
predstavila mimoškolské aktivity 
v ich najlepšom svetle. Pri 
vstupe vás privítala usmiata pani 
profesorka ponúkajúca chlieb a 
soľ v podobe papiera a pera. 
Možnosť vyskúšať si vybrané 
otázky z prijímacích pohovorov 
zaujala mnohých, následné 
vyhodnotenie hneď ponúklo 
presný výsledok. Rolu ďalšej 
zastávky prijalo stanovisko 
školského časopisu, kde som, v 
objatí starších výtlačkov novín, 

verbovala novú generáciu 
mladých novinárov, žurnalistov, 
bájkarov, recenzentov či 
poetov. Zopár literátov sa 
priznalo k aktivite, ba prisľúbilo 
vstup do radov redaktorov v 
nasledujúcom školskom roku  
( nezabudli sme na vás, čakáme!), 
iní si vypočuli históriu časopisu, 
ktorá písala dlhú tradíciu a stala 
sa súčasťou gymnaziálneho 
života, hŕstka položila zákerné 
otázky ohľadom článkov, 
ktoré ponúkam, a niektorí, 
bohužiaľ, len milo prikývli a 
presunuli sa ďalej, k slečnám 
prezentujúcim divadelné 
nájazdy a vychutnávanie 
hovoreného slova, neskôr k 
mladým talentom ukazujúcim 
svoju skvelú prácu v zborníkoch 
súťaže Medziriadky. Klesla 
som na duchu, zvesila ramená, 
zamýšľajúc sa nad atraktivitou 
spontánne nepripravenej 
reči, nadšene rozprávajúcej 
o kŕmení básnického črievka 
všemožnými príspevkami. 
Svetielko nádeje mi rozsvietil 
až bývalý šéfredaktor, absolvent 
gymnázia, zdieľajúci názory 
podobné tým mojim, oplývajúci 
humorom i umom, skúsenosťami 
a zážitkami z prostredia novín. 
Poprial Gymnazistovi do 
budúcnosti mnoho zdaru, 
povzbudil nás v zachovávaní 
tradície. Ďakujeme!

Dobrá atmosféra teda 
držala patronát nad našimi 
stanoviskami, milým prístupom 
sme zaujali veľký počet 
návštevníkov. Situácia sa menila 
odchodom outsiderov, kedy 
sme si medzi sebou vymieňali 
zúročené poznatky a pocity 
sprevádzajúce nás celým dňom. 
Okrášľujúc rozhovor smiechom  
sme udržali príjemne nastavenú 
náladu strážiacu snahu a 

trpezlivosť prednášajúcich 
počas celého programu.

Ukončením prednášania sme 
ešte mohli okrajovo zažiť život 
pulzujúci v triedach intenzívnejšie 
než zvyčajne. Nahliadnutím 
do fyzikálneho či chemického 

laboratória sa naskytla možnosť 
vidieť spokojných profesorov 
obklopených najvernejšími 
študentmi v ich najlepšom svetle, 
uškŕňajúc sa nad zdareným 
experimentom, pokusom alebo 
pozorovaním. Múdro a s citom 
popisovali postup neznalým 
laikom, ukázali verejnosti 
reálnu, ľudskú a ochotnú tvár 
gymnázia. Spolu so zvyšnou 
časťou pedagogického zboru 
a zainteresovanými študentmi, 
vyčkávajúcimi za počítačmi, 
blúdiacimi chodbami ako 
dozor alebo striehnucimi nad 
mikroskopmi potvrdili zvesti 
chváliace dobré meno školy. 
Spoločne dúfame, že medzi 
návštevníkmi sa nachádzali 
desiatky nových študentov, ktorí 
počnú štúdium budúcim rokom. 
Držíme vám palce! 

Mária Juríková, II.D

Žurnalistika v teréne
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Do prírody! (A ešte ďalej?)
(Reportáž)

Treskúci mráz štípajúci sotva 
prebudené tváre zoradené 
pred budovou školy netrpezlivo 
vyčkávali na objavenie hlavného 
aktéra organizujúceho prepad 
chránenej krajinnej oblasti, so 
zámerom skryť ľahostajnosť 
voči prírode, zahladiť stopy po 
zločine možného znečisťovania,  
objaviť jej krásu a naučiť 
svojich zverencov patričnej 
úcte a serióznosti. I zrodil 
sa nápad, prešpekulovaný a 
dobre vymyslený, vybrať sa na 
bicykloch smerom ku Kubánovej 
výsadbe.

Počnúc stretnutím na 
dvojkolesových dopravných 
prostriedkoch, sa mohlo 
dobrodružstvo triedy II.D bez 
otáľania začať. Prestupujúc z 
nohy na nohu, vypočuli sme 
si krátku prednášku ohľadom 
dopravnej výchovy – bezpečnosť 
jazdy na bicykli a potrebné 
doplnky nutné na správne 
pohybovanie sa v rozmedzí 
prísnych zákonov. Oboznámení 
s pravidlami, stále otrasení 
a zmrznutí, mohli sme hneď 
otestovať získané vedomosti 
na trase Námestie SNP 9 – 
Lodenica. Zopár zastávok 
umožnilo prehodnotiť plán a 
doladiť detaily či preskúšať 
pozornosť zúčastnených, 
snažiac sa pozdvihnúť náladu 
stagnujúcu na bode mrazu. Aj 
keď nám tváre zalievali slnečné 
lúče, oči sa nám kúpali vo 
farbách jesenného oddychu 
a dych sa nám pred tvárou 

zrážal ako jemná hmla tajomna, 
odmietali sme prijať všetky tieto 
výhody ponúkané prírodou. 
Strhli sa protesty volajúce po 
slobode a zmene trasy smerom 
do pohodlnej teplej kaviarne, 
žiaľ, boli utíšené pevnou rukou 
vládnuceho profesora Jána 
Šmídu, držiaceho patronát nad 
zájazdom. Hŕstkou prívetivých 
motivačných slov nás napokon 
obmäkčil a pripravil na dlhšiu 
časť cyklomaratónu.

Cestou už dav ožil pestrým 
štebotaním, súťažným 
vyzývaním či aspoň priateľským 
prehodením slov pri obiehaní, 
našli sme si i čas poobhliadať 
sa okolo a užiť si výhľad na 
majestátne pretekajúci Váh, 
pokojne a nehlučne vlniaci sa 
popri nás ako dôstojný strážca. 
Na hladine sa odrážali farby 
jesene, vytvárali príjemnú idylku 
pekného dňa.

Rozchodením nepríjemného 
pádu a preletom cez Lodenicu 
dostali sme sa až na 
konečnú zastávku, samotnú 
výsadbu. Pán profesor nám 
poodhalil zaujímavosti o 
ekosystéme prebývajúcom 
na danej lokalite, hovoriac 
o výnimočnosti a pestrosti.  

strašidelne sa načahujúce za 
nepripravenými dobrodruhmi, 
prekročili sme lávku dodávajúcu 
miesto prazvláštne čaro 
a prebojovali sa do srdca 
chráneného kúsočku prírody 
– divočiny v meste. S láskou 
prednášal vedomosti ďalej, 
okrášlil rozprávanie vlastnými 
zážitkami, pridal odporučenia i 
dôsledne zopakoval pravidlá. 

Vedení tichými krôčikmi sme 
sa vymotali  zo spleti zákerných 
koreňov spôsobujúcich nejedno 
potknutie, opäť nás privítalo 
svetlo a iný, odlišný svet. Krátka 
obedová prestávka doplnená o 
naberanie vzorky a mohli sme sa 
pobrať späť na známu domácu 
pôdu školy, priučiť sa niečo nové 
o prvej pomoci.

Telocvičňa utíšila túžbu po 
teple unavených a uzimených 
drkotajúcich zubov. Stihli 
sme sa zúčastniť len konca 
prednášky pána profesora Jána 
Číža, ukazujúceho obsah auto 
lekárničky a zaobchádzanie 
s príslušenstvom. Bodkou 
za namáhavým celodenným 
programom sa stala pani 
profesorka Dubovská, trpezlivo 
striehnuca nad skupinkami 
trápiacimi sa s určovaním polohy 
zaznamenanej na mape.

Skúška odolnosti utužila 
nielen telá, ale nespochybniteľne 
i vzťahy k prírode, ktoré sú v 
dnešnej dobe krehké a ťažko 
získateľné.

Mária Juríková II.D
Fotografie: Samuel Oravec II.D 

Žurnalistika v teréne

Z postu strážcu prírody nám 
poodhalil skrytú tajomnú cestičku 
vedúcu na prísne stráženú 
krajinnú oblasť, previedol nás 
zložitým terénom cez ostne, 
zradné pôdy, zákerné konáriky 
pripomínajúce vychudnuté prsty 
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Anglicko vnímavými očami
(Reportáž)

Ostávalo len zopár dní do 
konca septembra, keď žltý 
autobus naplnený žiakmi sexty 
a II.B (a veľmi obmedzeným 
množstvom učiteľského 
dozoru, samozrejme) prešiel 
cez francúzske hranice a ocitol 
sa v Anglicku. Všetky cesty 
autobusom boli prekvapivo 
pomerne pohodlné, najmä 
vďaka malým obrazovkám, ktoré 
ponúkali rôzne druhy seriálov, 
filmov a hudby. Dlhé hodiny tak 
príjemnejšie ubehli za pomoci 
Teórie veľkého tresku, Priateľov 
či jednoducho sarkastických 
poznámok vodičov, ktoré 
komukoľvek zdvihli náladu. Po 
nočnej plavbe trajektom spánok 
ukradol naše vedomie v tých 
najkrkolomnejších polohách – 
nie je to iba tak spať v autobuse.

Anglicko ma privítalo vysokou 
bielou oblohou, tmavozelenými 
stromami, ktoré s príchodom 
jesene pomaly vydychovali život 
a kontrastovali so špecifickou 
anglickou architektúrou; celá 
atmosféra budí vo vás túžbu 
piť čierny čaj s mliekom a čítať 
romány Jane Austenovej. 

Prvý deň po dlhej ceste 
autobusom sme strávili  

návštevou Brightonu, 
prímorského mesta známeho 
svojou ústretovosťou voči 
spoločenským menšinám, 

čakali na moment, keď budú 
zadelení do rodín. Každý snáď 
počul od skúsenejších prípady 
netolerantných početných rodín, 
so štekajúcimi psami, špinavým 
domom a nejediteľným jedlom 
pozostávajúcich z britských 
„pochúťok“ (viď: kvasnicová 
nátierka a praženica z prášku), 
no ,našťastie, sme sa vyhli 
takýmto extrémom. Nie všetci 
mali šťastie, no mne sa šťastie 
tentoraz neotočilo chrbtom; 
vyzdvihla nás milá postaršia 
pani v crocs topánkach, ktorá 
zvládla kuchárske umenie na 
jednotku a získala si nás svojou 
ústretovosťou a ochotou. 

Rodiny nás aj po zvyšné dni 
každé ráno vozili na meeting 
point, odkiaľ sme vyrazili za 
krásou rôznych anglických miest 
– Canterbury i Oxfordu, ktorý 
mi prirástol k srdcu gotickými 
stavbami, eleganciou a 
pokojom. Taktiež sme navštívili 
Leeds castle a rozkvitnuté 
dych vyrážajúce okolie, sčasti 
schované pod jemnou hmlou. 
Nesmeli sme vynechať ani letné 
sídlo kráľovskej rodiny – Windsor 
– a, samozrejme, tradične rušný 
Londýn – klasiky ako Tower, 
Tower bridge, centrum mesta 
vrátane viacerých múzeí, úplne 
na inej úrovni, ako je zvykom.

Barbora Bučková, Sexta

Žurnalistika v teréne

 taktiež promenádou a plážou 
plnou hladných čajok, ktoré 
útočia na kohokoľvek, kto 
urobí tú chybu a vezme 
si fish and chips na pláž.  
Absolvovali sme prehliadku miest 
ako Royal Pavilon, sprevádzanú 
zaslúženým rozchodom, ktorý 
si každý užil po svojom. Slnko 
už zachádzalo za oranžový 
horizont, keď všetci (ovešaní 
batožinou, batohmi a taškami  
z Primarku) s nervozitou na srdci 

I napriek drobným 
nepríjemnostiam bol tento výlet 
nezabudnuteľným zážitkom. 
Pokiaľ sa mi doposiaľ nepodarilo 
vás presvedčiť absolvovať akciu 
tohto typu, naozaj neváhajte. 
Keď už nič iné, jesenné Anglicko 
stojí za to.
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Hry o život – Imatrikulácie 
(Reportáž)

V pondelok 14. novembra 
nastal deň, na ktorý sa všetci 
prváci a primáni tak veľmi tešili. 
Netušiac, čo nás čaká, nás 
skúšala zvedavosť, prejavili sa 
mierne obavy spojené s napätím 
a strachom ohľadom vyhliadok 
do budúcnosti. Nakoniec, nie 
všetko je také, ako sa by sa 
zdalo.

Pri vstupe do haly Hotelovej 
akadémie Ľudovíta Wintera nás 
už čakal welcome drink a usmiatí 
tretiaci, dohliadajúci na povinné 
vstrebanie obsahu pohára.

Na veľké sklamanie niektorých 
spolužiakov, napokon tekutina 
neniesla percentá alkoholu, 
práve naopak, dopriali nám 
obyčajný neriedený sirup.

Počnúc študentskou hymnou 
a vypočutím príhovoru pani 
riaditeľky a predsedníčky 
študentskej rady, sa uskutočnil 
rituál prijatia na školu.  Po  
triedach sme sa zoradili, prešli 
magickou papierovou bránou 
s nápisom GYPY LIFE. Po 
prechode každý z nás dostal po 
zadku metlou a bol pokropený 
vodou z rozprašovača.  

Čestne sme prijali titul riadnych 
gymnazistov.

Po krátkom úvode sa 
začal program kombinovaný 
so súťažami a vystúpeniami 
tretiakov. Prvý bol vedomostný 
kvíz, skúšajúci piatich žiakov z 
každej triedy. V miestnosti sa 
strhol veľký hluk, každý chcel 
zakričať svojim spolužiakom 
správnu odpoveď. Po napínavom 
súboji nakoniec vyhrala I.A, 
mohli sme sa premiestniť do 
jedálne a prijať večeru šikovných 
študentov Hotelovej akadémie.

Ďalej, so sýtymi bruškami, 
sme sa presunuli späť do haly, 
kde v plnom prúde prebiehali  
súťaže v obaľovaní chlapcov do 
toaletného papiera, zbieranie 
zemiakov so zaviazanými 
očami alebo  jedenie jabĺk 
vo dvojici bez pomoci rúk.  

sa na niečo takéto vôbec dali.
Pri poslednej súťaži každý z 

nás tŕpol, koho vyvolajú, pretože 
prišla najobávanejšia disciplína 
večera. Spievanie. Keď už boli 
známe mená „šťastlivcov“, nám 
ostatným poriadne odľahlo, 
ale zároveň sme aj ľutovali 
našich priateľov. Halou zaznel 
z úst vybraných slovenský hit, 
Sestrička z Kramárov, ktorý bol 
podporený ováciami a spevom 
publika.

Moderátori nakoniec 
poznamenali, že nám chýba 
pár kamarátov. Zbadali sme 
prázdne stoličky, rozhliadali sa 
po neprítomných. Odpoveďou 
bola vlna chýbajúcich chlapcov 
v dievčenskom prestrojení. 
Roztancovali sa, posielali 
pusinky do publika, ako sa na 
správne dámy patrí.

 Naše reakcie boli väčšinou 
rovnaké. Najskôr prekvapené 
pohľady vystriedal búrlivý 
smiech.

Bodkou večera bola diskotéka, 
nielen žiaci, ale aj učiteľský 
zbor ukázal svoje tanečné 
nadanie. Diskotéka dopadla nad 
očakávania mnohých, a tí, čo 
odišli skôr, mohli len ľutovať.

Po dlhej zábave sme sa všetci 
poriadne vyskákaní a unavení 
pobrali domov, pripravení 
prekročiť prah školy ako hrdí 
gymnazisti

Lucia Bolješiková, I.B

Žurnalistika v teréne

V kombinácii s vystúpeniami 
tretiakov tvorili zaujímavú zmes 
zábavy.

Najväčšmi ma prekvapilo a 
pobavilo tanečné vystúpenie 
chlapcov, oblečených v 
kostýmoch roztlieskavačiek. 
Rozosmiali nielen žiakov, ale aj 
celý prítomný profesorský zbor. 
Chlapci majú náš veľký obdiv, že 
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Majstri literatúry- Charles Dickens
(Článok)

,,V telke dávajú Sám doma!  
Tomu hovorím vianočná klasika.“

Vždy, keď niekto tieto slová 
vysloví, obchádzajú ma chúťky 
zahnať sa ľubovoľným dielom od 
Charlesa Dickensa. Možno vtedy 
by si zapamätal, ako vyzerá 
skutočná vianočná klasika, ktorú 
by si mal prečítať každý človek 
na tejto planéte. Áno, hovorím o 
Vianočnej kolede.

Vianočná koleda mala už 
nespočetne mnoho spracovaní, 
od Šmolkov, Toma a Jerryho, 
Doctora Who, Simpsonovcov, 
až po film Všetky moje ex... 
Vždy, keď niečo podobné 
vidím, nadšene skáčem do 
výšky, tešiac sa z prezentácie 
nesmrteľného diela, vzápätí si 
ale uvedomujem, že krutú realitu 
zarývam pod zem.

Ľudia ju majú každé Vianoce 
pred nosom.  Naozaj nik nevie, 
kto je skutočným autorom týchto 
spracovaní?

,,To je od Charlesa 
Dickensa. Vianočná koleda,“ 
poviem, pohľady skĺznu na 
mňa. Žartujú? Nik z mojich 
rovesníkov ho nepozná?“ 
,,Veď ja ho nepotrebujem 
poznať. Je to iba autor,“ 
odvrkne spolužiak.  Dvaja drahí 
kamaráti vycítili potenciálne 
nebezpečenstvo a túžbu hrýzť 
a kričať, statočne ma držali, aby 
som sa nevrhla na nevedomca. 
Verte mi, od krviprelievania ma 
delil kúštik.

S úžasom hľadím, koľkí 
prehliadajú, nepoznajú, 
talentovaného spisovateľa. Nikto 
ani len netuší, kto je Charles 
Dickens. Nikto nepozná Olivera 
Twista, Davida Coperffielda,  
Pamäti klubu Pickwickovcov, 
Malú Dorritka alebo Veľké nádeje, 
pritom je autor  považovaný za 
druhého najlepšieho anglického 
spisovateľa, hneď po  Williamovi 
Shakespearovi. Napísal vyše 
dvadsať románov. Je tvorcom  
geniálneho  Olivera Twista. 
Do dnes vznikajú filmy, seriály, 
poviedky a knihy inšpirované 
jeho dielami.  Budete stále tvrdiť, 
že jeho meno nepotrebujete k 
životu?

Nad jeho knihami si kladiem 
otázku, či je vôbec možné, aby 
toto niekto dokázal napísať 
text čitateľný s ľahkosťou  a 
noblesou, okrášlení nadšením, 
ktorým dokázal písať. Veď z 
každého slova cítiť radosť pri 
behaní perom po papieri. Keď 
čítam jeho slová, vidím ten 
spokojný potmehúdsky úsmev, 
ktorý mu hral na tvári. 

Bol to človek, ktorý sa narodil 
s perom a papierom v ruke a už 
v kolíske písal.

Charles Dickens nikdy nemal 
na ružiach ustlané. Jeho otec 
skončil vo väzení pre dlžníkov, 
Charles žil v biede a vzdelanie 
nadobudol sám.  Životom ho 
viedla bolesť, mnohé si pretrpel,  
svoje skúsenosti a zážitky 
plasticky preniesol na papier. 
Čo si však na ňom cením 
najviac? Mnoho autorov dokáže 
svoj smútok dať na papier, 
ale len málo z nich vedelo 
zo smútku vytvoriť šťastie. 
On to  zaručene dokázal. 
Zomrel vo veku 58 rokov, pri 
písaní svojho románu Gad’s Hill, 
ktorý nedokončil.

Ak máte záujem niečo 
humorné, smutné a naozaj 
fantastické, odporúčam vám 
jedného z najväčších majstrov 
literatúry, Charlesa Dickensa. 

Emma Vičanová, Kvarta

Knižná beseda

Dovoľte mi  predložiť  
to najlepšie z jeho diel:

David Coperffield;

Oliver Twist

Vianočná koleda
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Jean Giono, Muž, ktorý sadil stromy
(Recenzia)

Po zhliadnutí filmu sa dostavili 
zmiešané pocity. Na jednej 
strane fakt, čo všetko dokáže 
sám jedinec a ako ľahko vyzerá 
celý proces tvorenia. Na druhej 
strane však stoja charakteristické 
ľudské črty – lenivosť, 
neschopnosť vytrvať, sebeckosť 
a rôzne iné, ktoré nám bránia v 
tvorení krásnych a užitočných 
vecí, ako bol nádherný les 
jednoduchého sedliaka. Medzi 
týmito črtami sa vyníma ľudská 
tendencia ničiť pre výrobu 
produktov, ktoré dodávajú 

človeku pocit spokojnosti len 
na malú chvíľu v porovnaní 
s pôvodnou dokonalosťou 
prírodnej krásy. Je to ľahšia, 
rýchlejšia a pohodlnejšia cesta k 
pocitu šťastia. Hoci najčastejšie 
pretrváva zopár dní, ďalšou, 
možno nepotrebnou, drobnosťou 
si tento pocit znova obnovia. A 
toto je potrebné vytknúť ľudstvu 
ako takému. Je netrpezlivé a 
nepripravené čakať niekoľko dní, 
mesiacov, rokov, desaťročí, aby 
dosiahli večné šťastie. Radšej sa 
obklopia zbytočnosťami, len aby 
spokojnosť nadobudli rýchlejšie.

Film možno posúdiť aj z 
hľadiska environmentalistiky. 
Miestami poukazuje na aktuálny 
problém vo svete – ničenie lesov 
za účelom získania ďalšej pôdy 
a na jej následné pretvorenie. 
Či už na polia pre pestovanie 
kukurice, alebo na zastavanie 
budovami. Dnes, rovnako 
ako v knihe, ľudia obdivujú 
pohľadom krásu prírody, ale 
nemajú problém pristúpiť k jej 
pretvoreniu až zničeniu, ak to 
plní ich „vyššie“ ciele. 

Nádhernú atmosféru 
dodáva príbehu aj jednoduchá 
animácia. Obrysy postáv nie sú 
dokonale zachytené, to však 
pozorovateľovi prináša možnosť 

dotvoriť si dej samostatne. Film 
sa prihovára nielen precíznym 
výberom slov, ale aj autentickou 
hudbou. Vďaka jemnej kresbe sa 
dostáva sledujúcemu približná 
mienka o vzhľade krajiny, 
presné farby a tvary prostredia 
si však dotvára vlastnou 
predstavivosťou.

Lívia Žitňanská, 3.B

Prečítané, videné, zhodnotené

Pôvodný text má poučný 
charakter aj literárnu a 
myšlienkovú hodnotu. 
Zanimovaním však získal 
aj možnosť zaujať tú časť 
populácie, ktorá sa knihám 
vyhýba, alebo čitateľom, 
ktorý túto skvostnú knihu 
nedostali pred oči. V každom 
smere však toto spracovanie 
oplýva  umeleckou aj morálnou 
hodnotou, podporuje tvorivý 
proces ľudstva a ukazuje, 
že človek, napriek všetkým 
negatívnym vlastnostiam, 
dokáže budovať, byť trpezlivý a 
dosiahnuť šťastie.  



Haruki Murakami: Nórske drevo
(Recenzia)

Haruki Murakami nie je 
spisovateľ pre každého, o tom 
som sa presvedčila na vlastnej 
koži. Keď som prvýkrát chytila 
do ruky jednu z jeho kníh, 
bola som schopná prečítať len 
niekoľko prvých strán, lebo 
jeho štýl písania ma vyslovene 
nebavil, zdal sa mi nejaký divný 
a jednoducho ma to nijako 
nechytilo. Dalo by sa povedať, 
že Murakami neulahodil mojej 
vtedajšej povahe. Ale ako hovorí 
Samuel L. Jackson v Pulp Fiction: 
„Personality goes a long way“.  

autor píše „iba“ o milostnom 
vzťahu. Áno, je pravda, že 
Murakami si zvykne zvoliť 
niekoľko tém, medzi ktorými 
vytvorí bezchybné spojenie, ale 
fakt, že v Nórskom dreve sa 
zameral na jeden vzťah, ešte 
neznamená, že by knihe niečo 
chýbalo. Práve naopak.

Murakami majstrovsky ovláda 
umenie charakteristiky postáv 
a očividne nepozná pojem 
„vedľajšia postava“. V knihe 
naozaj nie sú postavy  ktoré by 
nezanechali nejaký dlhší dojem 
alebo by so sebou neniesli 
dôležité posolstvo. Autor sa 
každej postave dostane pekne 
pod kožu, ale nijako prehnane 
sa v nich nepiple. Volí vždy 
správne výrazy, ktorými zanechá 
neutíchajúci, silný dojem, ktorý 
by sa pri nesprávnej voľbe slova 
absolútne zosypal.

Kniha rozpráva príbeh 
mladého študenta menom Tooru 
Watanabe. Samotársky chlapec 
mal v živote jediného kamaráta 
– Kizukiho, ktorý v 17 rokoch 
spáchal samovraždu. Zanechal 
tým boľavú stopu nielen v 
Tooruovi, ktorý nerozumel, čo k 
tomu jeho kamaráta viedlo, ale 
aj vo svojej psychicky labilnej 
priateľke Naoko. Po nejakom 
čase sa cesty Toorua a Naoko 
znovu skrížia – je to prvýkrát, 
čo sú spolu bez Kizukiho, takže 
sú zmätení, neistí a pochybujú, 
či náhodou nerobia niečo 
zlé. Samozrejme sa do seba 
zamilujú, ale ako môže vyzerať 
ich vzťah? Naoko situáciu 
neveľmi zvládne a nakoniec sa 
sama rozhodne podstúpiť liečbu 
v ústave. Tooru, mladý muž 
na vrchole síl, sa tak pripúta k 
dievčaťu, s ktorým nemôže byť. 
Má ju úprimne rád, pravidelne 
jej píše, hoci ona mu pre svoj 

stav nedokáže vždy odpísať; 
s láskou sa však bije potreba 
sexuálneho ukojenia, čím vzniká 
akýsi milostný mnohouholník.

Vzťah Toorua s Naoko je akoby 
mimo tohto sveta – keď sú spolu, 
uzatvorí sa okolo nich zasnený, 
rozprávkový kruh, v ktorom čas 
plynie pomalšie, veci sú idylické 
a nenormálne sa stáva bežným.  
Na ochrannú vrstvu tohto 

Prečítané, videné, zhodnotené 11

Nina Papcunová, II.A

kruhu však potichu narážajú 
vonkajšie vplyvy v podobe 
osôb z Tooruovho okolia, ktoré 
ju pomaly, takmer neviditeľne, 
narúšajú. Všetko je však 
nahlodávané aj zo samotného 
jadra – bol to Kizuki, vďaka 
ktorému sa oni dvaja stretli. 
Bol to Kizuki, kto ich oddelil. 
Kizuki, ktorý bude mať navždy 
17, zohráva podstatnú úlohu  vo 
vzťahu dvoch ľudí, ktorí už 17 
nemajú, ktorí sa zmenili a získali 
nové skúsenosti, a predsa sú 
stále ovplyvnení 17-ročným 
deckom.

Príbeh je podaný skutočne 
bolestne, autor nestavia nijakú 
z postáv do úlohy najväčšieho 
chudiatka, veci sú ukázané 
také, akými naozaj sú. V spojení 
s už spomínaným autorovým 
talentom voliť správne slová 
vzniká kniha, ktorá sa dá čítať 
buď po kúskoch, alebo zhltnúť na 
jeden raz a potom sa psychicky 
zrútiť. Aj keď zvolíte prvú 
alternatívu a budete postupovať 
pomaly, dej sa vás rozhodne 
dotkne a neostanete chladným 
kusom kameňa. 

Stačilo mi pár mesiacov a odrazu 
som v rukách držala Murakamiho 
Nórske drevo a tentoraz som 
bola už po prvej strane zamotaná 
do diabolských osídiel autorovho 
nepopierateľného talentu.

Vytrvalí fanúšikovia 
Murakamiho diel boli údajne 
sklamaní, že v Nórskom dreve 



12

Hobbit – John Ronald Reuel Tolkien
(Recenzia)

„V istej podzemnej nore býval 
jeden hobit.“

Prvá veta knihy prezrádza 
rozprávkový štýl vykresľovania 
príbehu ,rozprávaného s láskou 
a nehou. Obsiahle opisy sú 
zrkadlom Tolkienovej precíznej 
túžby priblížiť čitateľovi čo 
najvernejšie svet,  v ktorom 
sa práve nachádzate spolu s 
odvážnym hlavným hrdinom. 
Ukazuje tak dôležitosť 
predstavivosti, ktorá je, 
samozrejme, neodmysliteľne 
potrebná na predstavenie si 
obrovského sveta Stredozeme 
spolu s jej históriou, kultúrou 
a obyvateľmi.  Na dotvorenie 
charakteristík strieda historizmy 
či zastarané slová so spevavým 
nadneseným prejavom 
prerastajúcim do básnenia za 
pochodu,  k čomu neraz prispieva 
množstvo pochodových piesní 
odháňajúcich tmavé tiene 
vrhajúce sa za  odvážnymi 
cestovateľmi.

 Jedným z nich je hlavný 
hrdina, Bilbo Bublík, hobit 
žijúci pokojným usadnutým 
životom v blahobyte a prepychu 

svojho príbytku v nenápadnom 
susedstve s rovnakými 
drobnými človiečikmi, ako je on.  

Polená pod nohy im hádžu 
nepríjemné okolnosti, ako 
napríklad stret s nepriateľmi, 
nepriazeň počasia, šlamastika 
v lese alebo zajatie v 
podzemnom moste nasledované 
nepremysleným útekom.  Priťaží 
aj zatajený nález ikonického 
Prsteňa, veľkej moci a ešte 
väčšej zodpovednosti. Ťažký sťa 
sto skál sa zdal, a Bilbo predsa 
vytrval. Vliekol sa pomaly ďalej, 
sčasti tvrdohlavo svojou cestou, 
inokedy poslušne pri ostatných. 
Vypočul príbehy, balady o 
hrdinstvách nových priateľov a 
nehasnúcom plameni trpaslíka 
Thorina. 

Prekvapujúci stret s bájnym 
tvorom úbohého drobného Bilba 
vystraší, no zlomí nervozitu i dá 
sa s ním do reči. Príbeh plynie, 
autor pekne zdôrazňuje dôležitý 
boj medzi dobrom a zlom, 
poukazuje na silu priateľstva. 
Ukáže, ako nepatrné spontánne 
rozhodnutia dokážu meniť tok 
priebehu udalostí. Dodá odvahu 
každému čitateľovi nehľadiac na 
vek pri vykresľovaní statočných 
činov pri veľkej záverečnej bitke 
i udalostiach po nej, hovorí, ako 
aj najmenší človiečik, zdanlivo 
prehliadnuteľný a nenápadný, 
dokáže dobrotou srdca zmeniť 
históriu celého sveta.

Dielo si naisto zaslúži úctu 
a chvíľu času na spracovanie 
myšlienok prítomných v 
replikách, poznámkach k 
správaniu či ideách vyplývajúcich 
z deja. Čitateľa s menšou 
zásobou trpezlivosti a neveľkým 
citom pre rozprávky môžu opisy 
odradiť, ostatným však dokáže 
prirásť k srdcu.

Neváhajte, poprechádzajte sa 
po šírej Stredozemi na vlastnú 
päsť.

Mária Juríková II.D

Prečítané, videné, zhodnotené

Snenie mu preruší nečakaná 
návšteva zvestujúca 
dobrodružstvo čakajúce doslova 
za dverami. Sprvu si myslí, že si 
z neho starý čarodejník Gandalf 
uťahuje, ba dokonca, že ide o 
mýlku. Neskôr, pri večeri, hlučné 
klopanie postupne dnu vpustí 
trpaslíkov pripravených vyraziť 
na cestu do cieľa. 

Po rozpačitom privítaní sa k 
nim pridá i vodca skupiny Thorin, 
vážený medzi svojimi, veliteľ 
výpravy. Dlhé presviedčanie 
nakoniec dovolí Bilbovi zmazať 
nedôveru i ukrývajúci sa strach, 
odhodlá sa prijať váženú úlohu 
zlodeja, špeha, skrývajúceho 
sa v šume listov, sledujúcich 
počínanie skupiny a vyzvedať 
či skúmať cestu pred nimi, a tak 
varovať pred nebezpečenstvom.  
V priebehu rozprávania sa 
vzťahy na základe rozhodnutí 
a dialógov menia, čo pomáha 
čitateľovi vžiť sa do deja a 
nadobudnúť približne taký postoj 
k spoločenstvu, aký má samotný 
Bilbo s kritickým pohľadom 
a neskresleným hodnotením 
situácie.
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Jerome David Salinger – Kto chytá v žite
(recenzia)

Rozpačité predstavenie 
sa hlavného hrdinu v prvých 
riadkoch knihy upozorní čitateľa 
na ďalšie plynutie deja v podobe 
stručného zhrnutia putovania 
a  jednotlivých kapitol života na 
škole či mimo nej, vystríha pred 
jeho biednou slovnou zásobou 
či častým opakovaním slov, 
poskytne stručnú kritiku samého 
seba.  Práve tieto faktory 
môžu odplašiť hŕstku čitateľov, 
obávajúcich sa zdanlivého 

kostrbatého plynutia deja. Tí, 
čo vytrvajú, sa vžijú do príbehu 
mladého študenta Holdena 
Caulfielda.

Salinger starostlivo 
vyberá slová z jazykovej 
roviny študentského slangu, 
prispôsobuje vyjadrovanie 
i umelecké prostriedky 
nezvyčajným spôsobom 
vypĺňajúcim prázdne miesta a 
okrášľujúcim text. Kniha pôsobí 
ľahko a nadľahčene, rozprávanie 
v prvej osobe, časté spomínanie 
a zamýšľanie sa, vytvára dojem 
živého monológu, podávaného 
na mieste. Pri odhaľovaní vnútra 
si vďaka dôverne opísaným 
pocitom môžete všimnúť zmes 
smútku a ubitého úsmevu z 
každej strany tváre hlavného 
hrdinu, dokážete študovať 
reč tela akoby mimochodom 
spomenutú popri rozhovoroch či 
premýšľaní. Vytvoríte tak obraz 
reálnej postavy, tínedžera s 
pochybnou minulosťou a neistou 
budúcnosťou, túžite pohliadnuť 
mu do očí a povedať, že všetko 
bude v poriadku.

Holdenova povaha vedúca 
ho k zvláštnym rozhodnutiam, 
uberajúc sa pochmúrnym 
myšlienkovým smerom, 
ukážkovo odráža vnútorný boj a 
rozpor medzi malým chlapcom 
hrnúcim sa za dobrodružstvami, 
skúmajúcim svet cez 
nevycibrený zrak, a dospelým 
rozumom prebývajúcom v 
hlave hrdinu, kriticky súdiaceho 
človeka i prostredie podľa 
momentálnych pocitov, predsa 
nesúcim posolstvo s kusiskom 
múdreho úsudku.

Triezvy pohľad na vec 
miešajúci sa s pochabými 
myšlienkami učí generácie 
mladých vyrovnať sa sám so 
sebou, uvážiť svoje rozhodnutia 

a myslieť na dôsledky, ktoré 
spôsobia. Opis nenávisti ku 
škole, časté menenie pobytu 
a flákanie dochádzky či učiva 
presne sedia na dnešnú dobu, 
v ktorej  sa mladí silou-mocou 
snažia vzoprieť rodičom, 
profesorom a vlastne akejkoľvek 
vyššej autorite a systému. Do 
obrazu typického tínedžera 
perfektne pasuje aj jeho sklon 
k alkoholizmu a túžba zapáliť 
si v potrebe prevetrania hlavy, 
autor tak sústreďuje všeobecnú 
škatuľkovanú charakteristiku do 
jednej osoby. Nejde mu však o 
karhanie, kdeže. Cieľom knihy 
je ponaučenie z vlastných 
chýb, jasné uvažovanie a 
zodpovednosť spojená s 
patričným užívaním si života.

Kniha Kto chytá v žite je 
nehynúcim evergreenom 
literatúry, z ktorej čerpalo 
myšlienky obrovské množstvo 
ďalších nádejných pisárov, 
úspešných spisovateľov 
i ostrieľaných  tvorcov, 
pristupujúcich k dielu s úctou a 
nehou, rozoberajúc tak skryté 
myšlienky pozašívané medzi 
riadkami, ktoré by boli použiteľné 
do ich ďalšieho diela. Príbeh 
neučí len študentov s problémami 
všemožných druhov, ale dodáva 
nádej aj dospelým, vyzretým, 
inteligentným a samostatným 
ľuďom, ktorým osud hádzal 
polená pod nohy. Povzbudí ich 
v nasledovaní svojho cieľa v 
slovách bývalého Holdenovho 
profesora, hovoriacich o 
podstate vzdelania a tvorivej 
vízie.

Tu čaro a pomoc nekončia, 
pretože každý z čitateľov nájde 
v práci Jerome David Salingera 
myšlienku ako stvorenú na jeho 
životnú situáciu.

Mária Juríková II.D

Prečítané, videné, zhodnotené
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Stratený bádateľ
Slepá baba (recenzia)

„Najdesivejší a 
najvzrušujúcejší zážitok 
za celý môj herný život.“  
- Miloš, veliteľ družiny pre dorast 

Slepá baba sa stala 
nehynúcim evergreenom v 
hernom priemysle zabávajúcom 
generácie mladých už stáročia, 
od doby vzniku v antickom 
Grécku svoju podstatu výrazne 
nezmenila, dokázala prežiť až  
do dnes. Zaujal ma rozsiahly 
výber serverov s neobmedzeným 
počtom pripojených hráčov na 
multiplayeri,  s čím priamo súvisí 
aj nadstavenie obtiažnosti.  
Existuje množstvo variácii ako 
Slepú babu hrať –  začínajúc 
riekankou, odpočtom – čo 
zábavke umožňuje zapojiť sa aj 
mladším, neskúseným hráčom. 

Vybraním úrovne od 
jednoduchej po veľmi náročnú 
sa hra začína. Prenesiete 
sa  do prostredia detského 
ihriska či sídliska a počkáte 
na zaviazanie očí šatkou 
(v prípade, že ste zvolený 
za hľadača). Prechádzate 
dômyselnou kontrolou zraku, 
najčastejšie v podobe rátania 
prstov, pripravíte sa na odpočet. 
Spoluhráči sa rozpŕchnu po 
serveri. Zbystríte zmysly. Dúfate, 

že máte kvalitný audio systém 
a ideálne nastavenú citlivosť 
myši, ktorá neodmysliteľne 
patrí k skúmaniu okolia 
pomocou systému interakcií a 
následného pravdepodobného 
myšlienkového spracovania  
daného obrazu. K dobrému 
výkonu patrí aj výhodne 
nastavené ovládanie pohybu, na 
nižších odomknutých leveloch 
nadobudnutých po krátkom 
hraní, sa môžu dostaviť dočasné 
výpadky v podobe bezcieľneho 
sa trmácania, vysokého pingu 
či dokonca chodenia v kruhu. 
Na vylepšenie týchto zručností 
však stačí vrece trpezlivosti, na 
odstránenie zlého pripojenia 
postačí buď zmena serveru, 
alebo výkonnejší systém.

Ak sa neocitnete v úlohe 
hľadača, odomkýnate postavu 
skrývajúceho sa, s množstvom 
vedľajších charakterov, ako 
napríklad: našepkávač, 
rozčuľovací manipulátor, mätúci 
agent (nutnosť spolupráce 
s ďalším mätúcim agentom, 
ideálny počet pripojených k 
funkčnosti postavy :3), tichý 
článok a v neposlednom rade 
hlučné drevo. Hra umožňuje 
za tieto triedy získavanie 
skúseností, vylepšovanie 
schopností, investovanie do 
stromu vedomostí spájajúce 
talenty jednotlivých hracích tried, 
upgrade nástrojov, premýšľanie 
stratégie, či dokonca, vo vyšších 
leveloch- trade medzi hráčmi s 
objektmi v inventári. 

Slepá baba nezaostáva ani 
v komunikačnej stránke hry – 
má vyvinuté dorozumievanie v 
podobe verejného chatu, gest a 
šepkania.

Hrateľnosťou prekonáva aj 
známe akčné trháky a novinky 
roku. Hororová atmosféra, pocit 

bezmocnosti, nevedomosť 
prostredia a zákerné prekážky 
spolu s premysleným audiom 
a systémom napodobňujúcim 
vonkajšie vnemy, ostáva 
na vrchných priečkach v 
hodnotení recenzentov po 
celom svete. Vývojári šikovne 
zainvestovali aj do grafickej 
stránky s nastaveniami 
hracieho rozhrania, rozlíšenia 
od najnižších parametrov – 
vhodných pre hľadačov, ktorí 
majú svet naokolo ponorený 
do tmy a nepotrebujú tak 
namáhať procesor zbytočnými 
drobnosťami, až po perfektné 
4K rozlíšenie pre hľadačov, 
poskytujúcich jedinečný zážitok 
z hry i vytvárajúc potešenie 
pre oko v povolenom robení 
screenshotov. 

Hra je síce dostupná pre 
hráčov od štyroch rokov, no 
vo vrchnej hranici vekového 
obmedzenia nepozná hranice. 
V ojedinelých prípadoch 
odporúčam prediskutovať 
hranie s všeobecným lekárov v 
súvislosti s možnými zraneniami. 

Nestarnúca klasika spolu s 
ďalšími titulmi, ako napríklad 
Fľaša s možnosťou objednania 
DLC - Pravda alebo odvaha?, 
či Spider Solitare, s možnosťou 
kúpy plnej verzie, ostáva hlboko 
zakorenená v našich srdciach.

Neváhajte vyskúšať si 
Slepú babu na vlastnej koži, 
zažite atmosféru dobrodruha 
testujúceho svoje sily v 
drsných podmienkach, dnes 
prichádzajúcu aj s bezplatnou 
novinkou dostupnou po 
aktualizácii: Slepá baba – 
Spomienky na detstvo.

Vrhnite sa s vašimi priateľmi 
do náručia zábavy!

Mária Juríková II.D

(Publikované aj na portáli Fandom.sk ako víťazná recenzia) 
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Skrytí hrdinovia literatúry
(Literárny kvíz)

V článku sú poukrývaní 
slávni hrdinovia literatúry z 
rôznych historických období. 
Dokážete nájsť všetky 
zmienky o knihách naznačené 
postavami, miestami, dialógmi 
či citátmi?)

Holden si pripálil cigaretu, 
zadíval sa na prekvapeného 
pilota stojaceho pri 
havarovanom lietadle.  
„Som cvok. Fakt. Lietadlo 
uprostred New Yorku nie je 
normálne,“ precedil cez zuby. 
Vedel, že bol čudný, ale hádam 
nie tak veľmi, aby si vymyslel 
nereálny pád lietadla. Keď 
je človek iný, jeho jedinou 
povinnosťou sa stáva osamelosť.

Rukou rozohnal dym, 
podišiel k zmätenému chlapovi 
opierajúceho sa o kolená, 
lapajúc po dychu. Očami 
skúmal rozsiahle poškodenie 
na plechoch lietadla, všimol 
si dohárajúce plamene 
driapajúce sa von z privalenej 
kabíny pilota. K celej udalosti 
sa začali zbierať novinári, 
neodmysliteľne vznikli kolóny 
i reťazové havárie spôsobené 
náhlou potrebou zmeniť smer 
kvôli prekážke. Holden len 
neveriacky krútil hlavou, otočil si 
poľovnícku čiapku šiltom späť, 
cigaretu pridržal medzi prstami. 
„Dobrý,“ prihovoril sa mužovi, 
„ako sa vám, preboha, 
podaril taký kúsok? To, že 
to bol dobrý kúsok. Fakt. 
Prekvapil ste celý New York.“  
„Quoi?“ spýtal sa pilot s 
povytiahnutým obočím, chytil sa 
za hlavu a skontroloval poranenia. 
„No výborne. Nemec. Či 
Francúz,“ prevrátil očami 
Holden.

„Hej, chlapče,“ ozval sa 
hrubší hlas spoza Holdenovho 
ramena, „uhni mi z cesty. Videl 

si čo sa stalo? Do pekla, sotva 
odídem z Austrálie, odvyknem 
si od ten hnusnej pesničky It’s 
raining men a zabudnem na 
prekliatych tasmánskych čertov, 
už na mňa zíza ďalší prípad.“ 
„Poskytnem vám informácie z 
prvej ruky,“ mykol plecom Holden. 
„Neexistuje nič ako dôkaz z prvej 
ruky,“ štekol chlap.

„Vyzeráte arogantne. Asi 
ste znechutený životom,“ 
vtipkoval Holden, prebodávajúc 
pohľadom plecnatého 
chlapíka so silným prízvukom.  
„Sklapni,“ uťal, otočil sa mu 
chrbtom. Práve k nim prichádzali 
policajti, chlapík zdvihol ruky 
v obrannom geste. Začal čosi 
vysvetľovať, Holden pochopil, že 
je to nejaký tulák, ktorý obsmŕda 
v jeho meste. Začul meno, 
Neviemkto Hall, alebo Hole, 
možno Holy. Pochopil, že možno 
je to nejaký detektív alebo čo. 
Zvedavosť ho nútila pustiť sa do 
vyšetrovania na vlastnú päsť, ale 
štipka zdravého rozumu otočila 
jeho kroky smerom do parku. 

Sadol si na lavičku, sledoval 
klzisko hmýriace sa korčuľujúcimi 
sa deckami, vrážajúcimi do 
seba nemotorným mávaním 
rúk. Zasmial sa, spomenul si 
na malú sestričku. On s ňou 
korčuľoval omnoho lepšie. Asi 
tak osemnásť miliónkrát lepšie 
ako oni. Spozoroval aj otrhané 
chlapča krčiace sa obďaleč od 
neho. Pribehli k nemu ďalšie 
dve deti, chlapec s dievčaťom. 
Boli nepochybne starší, no zdalo 
sa, že sa nepoznajú. Holden sa 
postavil, pritiahol si plášť bližšie. 
„Nazdar,“ pozdravil sa, „snáď 
tomu úbožiakovi neubližujete. 
Ako sa voláš, kamoš?“ 
Chlapec sa zdráhal s odpoveďou.  
Holden mu položil ruku na 
rameno so slovami: „Slová sú 

bledé tiene zabudnutých mien. 
Ako mená majú silu, slová majú 
moc. Slová môžu zapáliť oheň 
v mysliach ľudí. Slová môžu 
priniesť slzy z najťažších sŕdc,“ 
nadýchol sa, doprial chlapcovi 
chvíľu na spamätanie, „neboj 
sa rozprávať. Spýtam sa ťa 
teda znovu: Aké je tvoje meno?“ 
„Oliver, pane. Som veľmi sám 
pane. Veľmi, veľmi sám. Viete, 
pane, ušiel som z rodiny, do 
ktorej ma pridelili. Pán ma 
mával rád, i láskou ma skutočne 
zahŕňal, jesť mi dával. Ale pani 
domu s dieťaťom rovnakej 
nátury ma nenávideli. Musel 
som ujsť .Bežím už týždeň.“ 
„Človeče, si macher. Fakt. Vieš, 
bolesť je zvláštna. Bolesť a 
utrpenie sú vždy nevyhnutné pre 
veľkú inteligenciu a hlboké srdce. 
Skutočne veľkí ľudia musia, 
myslím, zažiť na zemi veľký 
smútok. Budeš veľký.“ Myslel 
to vážne. Nežartoval. Uznanlivo 
pokýval hlavou, presunul 
pozornosť k dvojici výrastkov. 
Starší chlapec na moment 
stuhol, potom sa sám rozhovoril. 
„R-r-rober. Volám sa Robert. 
Toto je moja mladšia sestrička 
Mary. Viete, zatúlali sme 
sa. Čo zatúlali, stratili.  Náš 
otec bol kapitán, plavili sme 
sa po tridsiatej siedmej 
rovnobežke ale... zvrtlo sa to.“ 
„Tridsiatej siedmej rovnobežke? 
Chlapče, teda Robert, čo to 
melieš za sprostosti?“ skočil mu 
do reč Holden s pochybovačným 
výrazom , „čo sa tu rozflákal ten 
Francúz, všetko je hore nohami. 
Stretám samých hlupákov. Fa-“

„Kryte sa! Kryte sa, okamžite, 
kapitol a frakcie  dnes padnú!“ 
skandovala dvojica hlasov. 
Holden stuhol. Súrodenci 
ani brvou nepohli. Mladému 
Oliverovi naisto srdce zastalo. 

Knižná beseda
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Cez novinárov, záchranárov a 
policajtov, ktorí obkolesili pilota, 
sa drala skupinka ozbrojencov 
vedených dvomi mladými 
ženami, s entuziazmom a 
pozdvihnutými zbraňami 
kričiacimi oslobodzujúce gestá. 
Jedna z nich tuho v rukách 
zvierala luk, Holden také vídaval 
v stánkoch na kolotočoch, 
kam často brával Phoebe 
cez prázdniny či víkendy. 
Samozrejme, boli neškodné, 
predávali sa deťom zaujímajúcim 
sa o život ich predchodcov. 
Alebo také čosi. Tá druhá, 
naopak, niesla akúsi podivnú 
pušku, nakrátko ostrihané vlasy 
jej smiešne nadskakovali pri 
pohybe. Vyzerala ako chlap. Fakt.  
„Čo to má dnes znamenať?“ 
rozčúlil sa Holden a dupol nohou. 
Bol neskutočne vytočený. Vedel, 
že sa musí upokojiť. Nahnevaní 
ľudia nie sú vždy múdri. Obyčajne 
to nerobieval, nebol nervák. Ale 
dnešná situácia ho privádzala 
do rozpakov, ubíjala ho.

Z diaľky sledoval, ako 
skupinka rebelov rozbíja výklady 
početných obchodíkov naokolo. 
Besno sa pustili do kníhkupectva, 
akýsi nadšený chlapík s tmavou 
tvárou skrytou za sadzami 
vbehol dnu a dvakrát škrtol 
zápalkou. Knihy sa rozhoreli, on 
s blaženým úsmevom na tvári 
hrdo vypol hruď. Absolútne ho 
nezaujímal pochod odohrávajúci 
sa za ním. Namiesto toho len 
postával ako taký pajác, až 
kým za ním neprišli podobne 
oblečení čudáci. Potiahli ho za 
rameno, odvliekli do akéhosi 
veľkého vozu s jaštericou na 
vrchu. Holden spanikáril. Miloval 
literatúru, fakt. Pozrel na deti. 
„Počúvajte, štuple,“ ozval 
sa, len tak blbol, „musíme 
zachrániť tie knihy a ukončiť 
toto šialenstvo. Počuli ste?“ 
Obzrel sa na vystrašené tváre. 
Chlapec  Robert bol takmer 

rovnako vysoký ako on. Nemohol 
byť omnoho mladší, možno bol 
dokonca rovnako starý. Ako prvý 
prikývol hlavou. Pomohol vstať 
Oliverovi Neviemakému, chytil 
sestričku za ruku. Statočne sa 
vrhli do behu, netušiac, čo ich 
čaká.

Rebelov spacifikovala polícia. 
Medzičasom zmäteného pilota 
odviezli do nemocnice. Hasiči sa 
kvôli mase ľudí nedokázali dostať 
k horiacemu kníhkupectvu. 
Holden s partiou už bol na dosah. 
Všimol si drobné blonďavé 
dievčatko cupkajúce dnu. Bolo 
nízkeho vzrastu, vyzeralo 
vychudnuto. Na moment zmizla 
v dyme, Holden sa na plné pľúca 
rozkričal, aby odtiaľ okamžite 
vypadla. Bol si istý, že dievčina 
zomrie.  V mysli ju videl, ako 
jej plamene strhávajú šaty, ako 
jej zapaľujú vlasy a tancujú 
na pokožke. Bol stopercentne 
presvedčený, že odvážne alebo 
bláznivé dievča zomrie. Musel 
ju ale zachrániť. Vedel, že aj 
najmenší človiečik na svete 
môže nepatrným rozhodnutím 
zmeniť osud celého ľudstva a 
všetkých rás. Zdalo sa mu, že to 
kdesi započul alebo čo.

Ocitli sa pred výkladom. 
Chystal sa vbehnúť dnu, 
porozhliadnuť sa po čomsi 
užitočnom. Oheň by možno 
ešte dokázal úspešne uhasiť, 
nepohltil všetky knižnice ani 
knihy porozkladané na pulte 
či na stoloch. Vo dverách sa 
zrazil s dievčatkom. Všimol 
si, ako jej dymí kabát.“ 
„Čo skrývaš, maličká?“ 
„Entschuldigung?“ spýtala sa. 
Holden prevrátil oči, nemienil 
sa s niekým vybavovať po 
nemecky. Ubíjalo ho to. 
Strašne ho to ubíjalo. Namiesto 
odpovede siahol pod kabát 
dievčaťa, všimol si tlejúcu knihu 
s nemeckým nápisom. Smutne 
sa usmial, vrátil jej ju a pohladil 

ju po vlasoch. 
Vnútri našiel hasiaci prístroj. 

Snažil sa k nemu dostať, cestou 
prevrhol vozík plný kníh. Konečne 
sa k nemu dostal, schmatol ho a 
pustil sa do hasenia. Dnu vbehli 
aj decká, snažili sa pomôcť. 
Robert odkiaľsi vyhrabal vedro, 
po malých dávkach nosil vodu a 
pomáhal pri hasení. 

Holden pocítil, ako ho dym 
dusí. Obchádzali ho mdloby, 
ťažko sa mu dýchalo. Mohol 
si pľúca vykašľať, nemohol sa 
nadýchnuť. Zviezol sa na kolená, 
spustil hasiaci prístroj. Počul, 
ako k nemu upaľuje detská 
mafia, s ktorou sa spoznal. 
Videl malú Mary, ako sa ho 
snaží postaviť na nohy, pomáha 
bratovi zdvihnúť ho. Posledné, 
čo videl, boli slzy v jej očiach.

Holden sa zobudil trhnutím. 
Prudko sa posadil, zažal lampu 
na stole. Prehrabol si krátke vlasy 
a rozhliadol sa. Na posteli vedľa 
fajčil cigaretu jeho spolubývajúci, 
pokukujúci po chlapcami s 
uhrami v Holdenovom kresle. 
Spamätal sa, hlboko si vzdychol. 
„Čo je, Caulfield? Čo ty si za 
človeka?“ spýtal sa Stradlater. 
Bože, ako ho Holden nenávidel. 
„Nie som nikto, som len sám. 
Teda, čo som ? Som niečo. 
A som niečo, čomu nemôžeš 
pomôcť, Stradlater,“ mykol 
plecami Caulfield, rukou chmatol 
po škatuľke cigariet, „ale o mňa 
nejde. Mám pocit, že svetová 
literatúra stráca úroveň.“ 
„Čo to trepeš?“ 
„Nič nič, to som len tak uvažoval. 
Vieš, myslím si, že autori 
strácajú dobré témy, tak robia 
rôzne voloviny. Dúfam, že D.B. 
neskončí rovnako. To by ma 
ubíjalo dokonca života.“

Sčítaní gymnazisti, koľkých 
literárnych hrdinov ste 
identifikovali?

Mária Juríková II.D


