Okienko do detstva
Milí čitatelia, v tomto článku by som chcela pripomenúť zopár hračiek,
maškŕt, hier, rozprávok, či spomienok z nášho detstva, o ktorých ste dlho
nepočuli, nevideli, alebo dokonca už zanikli. Decká, ktoré sa narodili pred
rokom 2004 si v tomto článku prídu na svoje.
Dnešné decká nepoznajú policu hier
a hračiek s ktorými sme sa ako deti
hrávali my. Napríklad elektronickú
hru Tetris, či ruskú elektronickú hru so
zajacom a legendárnym vlkom chytajúcim vajcia. Alebo si bol šikovnejší a
mal si dokonca aj so smelým potápačom a chobotnicou? A čo lego, alebo
zelení plastoví vojačikovia s ktorými
si sa vedel hrať, ale keď išiel okolo
dospelý, stále prišiel s niektorým
vojačikom do konfliktu a nehorázne
ho zašliapol. Najväčšia sranda prišla
spoločne s detskou Tatrou, kde sa
vedelo do vlečky zmestiť neuveriteľne
veľké množstvo detí. Čím viac detí,
tým väčší adrenalín (hlavne dole z
kopca). Uprednostňoval si spoločenské či kartové hry? Napríklad Človeče
nehnevaj sa alebo si si značil kartu
Čierneho Petra? A čo tak rubikova kocka, stolný futbal alebo ľadový hokej,
kde ti zo štadióna vyletel puk a potom
nasledovalo dlhé hľadanie puku pod
stolom. Tvoje spoločné hry s kamarátmi a švihadlom, preskakovanie gumy
(hra na ktorú si nepotreboval ani
veľa kamarátov). Tvojím kamarátom
počas zimy a Vianoc bol sneh a jeho
čaro šmýkania sa z kopca za pomoci
sánok, klzáka, taniera, ba dokonca
vlastným vynálezom. O niečom inom
už bola guľovačka, stavanie vlastného
ľadového paláca alebo hrsť snehu za
krkom od kamaráta. Spomínaš si ešte
na umelohmotné nitky, ktoré plietol
asi každý? Áno, boli to bužírky, ale ten
kto mal ešte priesvitné, fosforujúce či
trblietavé, ten bol najväčší šéf. Čo tak
zbieranie a výmena servítok, kartičiek

s hokejistami, súťažiacimi zo Superstar
alebo výmennými bločkami, ktoré boli
úplne zbytočné a nedalo sa na ne ani
poriadne písať?
Tvoj jediný sobotný problém bol,
aby si sa včas zobudil na rozprávky.
Pánom ovládača si sa v tom momente
stal ty. Televízia ťa už čakala s pestrým zoznamom ako Gumkáči, Lilo a
Stitch, Jurošík, Káčerovo a Medveď
Balú. Potom tu boli nudné nedeľné
rána v kostole, v štrikovanom svetri
od babky, ktorý ťa hrýzol a bolo ti v
ňom veľmi teplo, ale u tvojej babky si
bol frajer. Nesmela chýbať ani nedeľná
návšteva dedinského futbalu s dedom
a neskôr zastávka v krčme, kde si dedo
dal do nosa a za mlčanlivosť platil malinovkou. Máme tu aj detské záhady,
ako keď si večer zaspal v obývačke a
ráno zobudil v detskej izbe na posteli.
Alebo bezpečná zóna tvojich končatín
pod perinou pred strašidlom pod
posteľou. Nesmieme zabudnúť ani
na naše darčeky od rodičov k prvému
svätému prijímaniu, ako hodinky, či
dokonca šťastlivci, ktorí sa dočkali aj
bicykla. Priznaj sa, že aj ty si strávil
čas pozeraním mexických telenoviel s
babkou. Telenovely, ktoré pozerali dokonca aj chlapci. Najsledovanejšie boli
asi Skrytá vášeň, Jednoducho Mária
či Divoký anjel, ku ktorým vznikol aj
jedinečný song, ktorí si spievali všetci.
Zložila ho skupina Krimeš a volal sa
Jednoducho Mária.
Čo tak prestávky strávene so spolužiakmi a predmetom, ktorý sme sa snažili
obrátiť na správnu stranu? Presne, bol
to náš život, naše rozprávkové Pogy.
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Maškrty, to bolo tvoje. Vlnky, Pikao,
Delissa, či Hubba Bubba žuvačky,
nemali konkurencie. Tvoj obľúbenec z
rodiny bola babka, ktorá ti dala nejaké
koruny ,,Kúp si niečo sladké“ a ty si
letel do potravín a nakúpil si najväčšie
hlúposti, aké tam mali. Šumienka,
cigaretové žuvačky, pískacie lízatko,
jedlý papier alebo v lete si sa osviežil Twisterom či Ruskou zmrzlinou.
Kam sa hrabe SodaStream oproti
prvej ovocnej šumienke, ktorá mala
aj nejakú chuť! Tie rôzne príchute pomarančová, broskyňová. Dokonca
ríbezľová, ktorá ťa prezradila farebným
jazykom. Áno, bol to Tang. No keď
prišli s croissantom a nálepkami do
albumu, to bol ale boj v triede, kto ho
bude mať prvý celý vyplnený.
Neskôr prišli prvé mobily ako SIEMENS,
NOKIA a ty si kradol vašim mobil,
aby si si zahral Snake, ktorý bol taký
pažravý, že si vedel zjesť aj vlastný
chvost. Spomienka na infračervený
port, Bluetooth, keď si si s kamarátom
posielal vtedajšiu hudbu, ktorú by
si inak nezohnal a na to nekonečné
čakanie, ktoré ťa ničilo. Najhoršie bolo,
keď si omylom stlačil pripojenie na
internet a potom 50-krát stlačil zrušiť.
Spomínaš si na svoj prvý PC, ktorý bol
obrovský oproti tomu čo máš teraz?
Počítač si mal dovolený maximálne na
hodinu denne. A tvoje prvé hry boli
ešte na DVD-čku. Ako sa tvoji rodičia
pohoršovali, keď si za ním sedel a hral
napríklad Mafiu, alebo Bad Boys. Po
príchode domov zo školy ťa už čakali
rozprávkové stanice Jetix a Cartoon
Neetwork, kde si hltal príbeh Pikačúa
s Ashom, Silu Strážcov či Totally SpiesŠpiónky.
Dúfam, že si si pomocou tohto článku
aspoň na niečo zo svojho detstva
spomenul.
text: Simona Žultková, foto: internet

Coˇ ta´ caká
ˇ a neminie!
HOROSKOP ODBOROV

Hostinský/ čašník

Výživa, ochrana a hodnotenie
potravín / potravinárska výroba

Kozmetik

V blízkej budúcnosti si dávajte pozor,
pretože vám môže mrazivý Neptún
roztriasť ruky, čo môže mať za následok črepiny, ktoré síce prinášajú
šťastie, ale aj päťku v žiackej knižke.

Hviezdy nám priniesli aj nový odbor.
Nestihli sme ho ešte úplne preskúmať.
Vraj bude mať šťastie, hlavne s trávením. Nevieme to ale s istotou, pretože
hviezdy sú slabo čitateľné.

Pestrosť a farebnosť vás bude sprevádzať
na každom kroku. Rúž, makeup, maskara
a šminky, to nie je pre hoc aké špinky. Nie
je nad hygienu, tá urobí zo škaredého
káčatka, tú pravú ženu.

Cukrár

Propagačná grafika

Kaderník

Lahodné a sladké chute, to je vaše.
Vďaka tomu sa vám bude dariť v
manipulácii. Vašimi dobrotami sa
vám jednoducho podarí dostať ľudí
na svoju stranu. Možno týmto pomôžete aj k lepším výsledkom volieb.

Nedovoľte zúfalstvu ovládať vás. Váš
počítačom zničený zrak a chrbtica
budú po niekoľkých sedeniach u
špecialistov rýchlo zažehnané. Hviezdy predpovedajú skorý koniec tohto
odboru, čo neprinesie nič dobré.

Čakajú vás chaotické a zamotané dni.
Presne také, ako vlasy vašich zákazníkov,
ktoré nie je jednoduché dať do poriadku.
No umelé vlasy z PET fliaš vám pomôžu
dotvoriť celkový dojem.

Fotografický dizajn

Obchodný pracovník

Kuchár

Pripravte sa na to, že budete
obklopení slávou a blízko červenému kobercu, no pozor na kruhy pod
očami z otlačeného objektívu alebo
facky od človeka, čo sa nechce fotografovať.

Vo vašom živote nastanú veľké finančné rotácie. Nie nemyslíme tým veľké
zrolované balíčky peňazí skôr si dajte
pozor na drobné mince, ktoré sa jednoducho môžu zakotúľať preč.

Ovplyvňuje vás planéta Slnko. To znamená, že váš život bude horúci, preto
používajte kuchynské chňakpy! Kvôli
opatreniam pred spáleninami majte po
ruke stále masť . Bravčová, husacia...
Text: Soňa Virostková
Foto: Licencia CC0

Stredná odborná škola,
Ul. Alexandra Dubčeka 963/2,
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 057 44 63258
e-mail: sosvt@sosvt.sk
www.sosvt.sk, sosvt.edupage.org
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Ako sa nám žije názory Rómov
Opýtali sme sa deviatich mladých
rómov na pár otázok. Naši anonymní
odpovedajúci z môjho okolia, sa
s vami radi podelia o názor na život,
školu...

Otázky :
1. Ako sa vám žije v okolí kde žijete?
2. Čo by vám pomohlo k lepšiemu životu?
3. Aký máte názor na školu?
4. Čo by vám pomohlo k lepšiemu vzdielaniu?
5. Keby to bolo vo vašich silách, zmenili by ste
svoj pôvod?

KATKA
1. Výborne lebo je tu kľud a máme dobré
vzťahy so susedmi.
2. Nič, žije sa mi dobre tak, ako žijem teraz.
3. Škola je veľmi dobrá a páčia sa mi aktivity, ktoré v nej cez rok prebiehajú.
4. Možno viac finančných prostriedkov.
5. Nie
TONKA
1. V mojej dedine sa mi žije výborne, mám
tu všetko, čo potrebujem.
2. K lepšiemu životu by som potrebovala
asi Shoppingcentre.
3. Škola? Vážne? Dvoma slovami: Neznášam ju!!!
4. Menej učiva.
5. Nikdy by som svoj pôvod nemenila!
LENKA
1. Zle, pretože tu nie je nič poruke.
2. Robota a aby som mala peniaze. A k
tomu nejaký bar na blízku.
3. Škola by nemala byť vôbec, to nie je
prospešné. Napríklad niektoré deti sa
učia a skončia na VPP.
4. Cesta do zahraničia zdarma.
5. Nie. Som hrdá cigánka.
ERIK
1. Dobre a mám dobrý život.
2. Peniaze, pretože každý potrebuje peniaze a čím viac peňazí, tým má lepší život.
3. Páči sa mi, lebo je pekná a má plno
zaujímavých odborov. Sú tam salóny,
ateliéry, a príjemní ľudia.
4. Väčšie chcenie, peniaze a talent.
5. Nie a som hrdý na môj pôvod.

JANÍK
1. V tejto obci sa mi žije dobre, ale aj
trochu zle. Dobre preto,
lebo tu som vyrastal, spoznal
som tu výnimočných ľudí a je tu
kľud. Zle asi preto, lebo táto obec
je podľa mňa veľmi malá. Je tu
málo ľudí.
2. K lepšiemu životu by mi asi
pomohlo, keby som doštudoval
strednú školu a našiel som si
dobrú prácu.
3. Môj názor na školu je taký, že
škola je pre život veľmi dôležitá.
Bez školy by sme nevedeli čítať,
písať a ani počítať.
4. Pomohlo by mi to, keby učitelia
daváli viac učiva a taktiež doučovanie po škole alebo aj cez
víkendy.
5. Nezmenil by som svoj pôvod.
Som rád a som hrdý na to, že som
róm. Rómovia sú výnimoční ľudia. Aj keď nás hádžu do jedného
vreca, tak sú aj výnimky.
ANDREA
1. Tu kde žijem a čerpám vzduch sa
mi žije celkom dobre. Je tu pokoj.
2. K lepšiemu životu potrebujem
hlavne maturitu, školu a viac ľudí
aby sa mi venovalo, viac skúsenosti.
3. Škola je síce početná a dobrá, no
podľa mňa dáva málo skúsenosti
vyskúšať zručnosť odborných
výcvikov, či už viac vysvetlenia a
porozumenia.
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4. K lepšiemu vzdielaniu? Hlavne dobrý
kolektív a dobrých učiteťov. Nie
prísnych, ale dobrých, aby dali do
učenia rozum a všetko okolo toho.
5. Svoj pôvod by som nezmenila, ani by
som zmeniť nechcela. Lenže predsudky niektorých ľudí sú cieľom toho
zmeniť sa. Niesme všetci rovnakí, no
mali by sme sa navzájom tolerovať.
TIMA
1. Veľmi dobre preto, lebo tu mám
svoju rodinu, priateľlov jednoducho
domov je domov.
2. Mne už netreba nič. Mám skvelý život.
3. Milujem ju, ale zároveň aj neznášam.
Milujem ju, lebo ma škola baví. Ale
neznášam skoré ranné vstávanie do
školy, priveľmi veľa učenia a aj nie
ktoré predmety.
4. Určite viacej učenia, snahy a trpezlivosti.
5. Ani nie, som hrdá nato, aký je môj
pôvod.
MIRKA
1. Niekedy to ide ťažko a niekedy sa to
dá prežiť.
2. Aby nás ľudia videli ako sebe rovných
a samozrejme financie.
3. Ja mám svoju školu rada.
4. Peniaze, motivácia a dôvera.
5. Na 10000% NIE!
TOMÁŠ
1. Vynikajúco, je tu pokoj, kľud a pekné
prostredie.
2. Dobrá práca, kvôli peniazom.
3. Nesťažujem sa. Škola ma veľmi nebaví ale viem, že budem mať lepší život
ked vyštudujem.
4. Veľká motívacia a viacej sa učiť.
5. NIE.
Text a foto: Marek Bužo

Po prečitaní nášho článku sa zabavte
s tajničkou, ktorú sme si pre vás
pripravili a zistite pointu tejto ankety.

POMÔCKY:
Salute,
Laughter,
Tinama

Tropické
ovocie

Argentínsky
vták

Mu ské
meno

Po vyriešení doplňte vetu:
tajnička 1 ...................
tajnička 2 Rómovia rovnakí.
..................

Arzén
(zn.)

1000
(rímsky)

Grécke
zastaralé
peniaze

2.

Hmyz

Umelecké
obdobie

1.

Zlato
(zn.)

Lev
(Rumunsky)

Opak
NIE

Predlo ka

Súbor údajov
bydliska
Umenie
(ang.)

Smiech
(ang.)

Jednotka
elektr.
prúdu

piate
písmeno
abecedy
Medical
Imaging
Internaction
Toolkit
(skr.)

Zdravie (po
talianský)

GOJA

tradičné rómske jedlo

Ingrediencie:
zemiaky 1kg
cesnak 4 strúčiky
cibuľa 1ks
mleté čierne korenie
soľ podľa chuti
štipka vegety
bravčové črevo

Inšpektorát
štátnej
národnej
banky (skr.)
Digital Ground
Model (skr.)

Očistíme zemiaky a najemno ich
nastrúhame. Pridáme k nim pokrájaný cesnak a cibuľu, okoreníme
a všetko premiešame. Touto zmesou naplníme hrubé črevo tak,
aby črevo nebolo preplnené, lebo
zemiaky varením napučia.
Zaviažeme konce čreva a varíme
v neosolenej vode priblížne 20
minút. Po 20 minútach vyberieme
z vody a dáme do pekáča, ktorý
je vopred premastený a pečieme,
až kým sa na povrchu neutvorí
chrumkavá kôrka.

ŠPANIELSKE VTÁČKY
Ingrediencie:
1,30 kg mäso bravčové zo
stehna (môže byť aj hovädzie, soľ, horčica plnotučná,
4 ks vajíčko natvrdo, 12 ks
údenej prerastanej slaniny,
4 ks kyslá uhorka, cibuľa,
olej, mletá sladká červená
paprika, 13 plátkov šunkovej salámy, korenie, kapia.

Mäso umyjeme, nakrájame
na plátky okoreníme korením, osolíme a natrieme
horčicou. Na každý kus
mäsa položíme plátok
slaniny. Na ten ešte položíme plátok šunky. Na šunku
poukladáme kúsky uhorky,
kúsok vajíčka a kapiu. Plátky
mäsa so zmesou opatrne
zrolujeme a previažeme
šnúrkou alebo prepichneme špáradlami.
Nakrájame si nadrobno
Text a foto : Marek Bužo
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cibuľku a na horúcom tuku
ju speníme. Opečieme závitky
z každej strany a podlejeme
mäsovým vývarom. Dusíme
závitky až do mäkka, približne
40 minút. Následne vyberieme
závitky zo šťavy. Štavu vydusíme na tuk, zaprášime múkou,
krátko opražíme, rozriedime
vývarom, premiešame a
povaríme ešte 20 minút.
Do omáčky vložíme závitky,
ktoré sme pred tým zbavili nití
alebo šapáradiel.

Knižný klub Paľikerav (Ďakujem)
V dnešnom svete sa veľa
rozpráva o Rómoch.
Rieši sa problematika ich
vzdelania, práce, ubytovania,
výchovy ich detí a pod.
Cieľom tohto textu je poukázať
na pozitívne stránky rómskej
národnosti a taktiež na to, že
voľný čas sa dá tráviť aj zmysluplnejšie ako len na facebooku
alebo na iných sociálnych
sieťach. Boli by sme radi, keby
si tento text všimla hlavne mládež a aby sa začala viac zaujímať o knihy a o čítanie.
V následujúcich riadkoch vám
priblížime rómsky knižný klub
Paľikarev.

O klube sme sa zhovárali s členkou klubu, s Mirkou

Ako a kedy si sa prvýkrát dozvedela o tomto klube a aké si mala
pocity, keď si prvýkrát vstúpila
do klubu?
Bolo to asi pred štyrmi rokmi.
Renátu (organizátorka klubu) som
poznala ešte skôr, ako existoval tento klub. Po pár týždňoch od nášho
zoznámenia Renáta prišla
s myšlienkou založiť knižný klub a
keďže vedela, že ja milujem knihy,
tak sa ma hneď opýtala, či by som
bola ochotná stať sa súčasťou tohto
projektu. A moje pocity? Necítila
som sa nijak zvláštne len som bola
trochu nervózna, pretože som nevedela, do čoho idem.
Video recenzie sa zverejňujú
na facebookovej stránke klubu,
kde každý môže napísať svoj
názor v komentároch. Mala si
strach zverejniť svoje prvé video?
Vlastne ani nie, pretože som si vtedy
ešte neuvedomovala, aké veľké
množstvo ľudí si môže pozrieť moje
video.

O klube
Knižný klub Paľikerav vznikol
20. 11. 2014 s myšlienkou dokázať majoritnému obyvateľstvu
na Slovensku, že Rómovia nie sú
len výborní tanečníci, speváci či
muzikanti, ale venujú sa aj iným
záľubám, viac intelektuálnejším,
napríklad aj čítaniu kníh.
Zakladateľmi sú Renáta
Pankiewicz , Ivan Žiga a Mária
Pankiewicz
Slovenskí autori a vydavateľstvá
darujú knihy členom klubu.
Kniha sa prečíta a následne sa
na ňu urobí videorecenzia. Video
sa potom zostrihá a pridá na
stránku klubu. Recenzia je potom
zverejnená aj na facebookovej
stránke Knižný klub Paľikerav.
Knihu, ktorú členovia klubu
prečítali si môžu nechať.

Máš nejakú obľúbenú knihu alebo
obľúbeného spisovateľa/spisovateľku?
Medzi moje najobľúbenejšie
spisovateľky patrí Miroslava
Varáčková, pretože píše ľahko,
zaujímavo a realisticky. Veľa kníh je
na mojom tzv. zozname „obľúbené
knihy“, no tú najobľúbenejšiu si
vybrať neviem.
Na facebookovej stránke tohto
klubu je veľa tvojich videí. Ako a
čím ich natáčaš?
Natáčam ich svojim mobilom.
Ako postupuješ pri natáčaní
video recenzií?
Najprv si pripravím a napíšem text
na papier. Napíšem tam nejaké
informácie o autorovi knihy a
premyslím si, čo z deja chcem
prezradiť. Potom sa pripravím po
vizuálnej stránke. Nakoniec vezmem
mobil a natáčam sa. Všetko mi to
trvá asi tak hodinu a pol.
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Ako dlho ti trvá prečítať napríklad sto
stranovú knihu?
No hlavne to záleží od môjho voľného
času, ale ak ma kniha dostatočne zaujme,
tak to prečítam aj za dva dni, ale to záleží
samozrejme aj od spôsobu písania a žánru
knihy.
Čo myslíš, čo by som potreboval k tomu
stať sa členom klubu?
V postate nič. Do tohto klubu príjmu
hocikoho, kto má rad knihy a nebojí sa vyjadriť svoje myšlienky, pocity verejnosti.
Členkou klubu si už niekoľko rokov. Mala
si niekedy pocit, že ťa to prestáva baviť,
alebo že na to nemáš čas?
Samozrejme že áno. Moja aktivita klesala
práve v tomto období kvôli povinnostiam
v škole. No teraz sa tomu zase začínam
venovať na plné obrátky.
Je niečo, čo by si chcela odkázať mladým
rómskym žiakom/študentom?
Chcela by som odkázať ten najefektívnejší
citát, ktorý sa spája s knihami a je naozaj
pravdivý „Nesúď knihu podľa obalu“.
Pretože toto vyjadrenie sa týka aj nás mladých Rómov. Otázka znie, či aj oni chcú byť
jedinečnými otáznikmi v dave ľudí, Rómov.
text: František Grundza,
foto: facebook klubu Paľikerav

Rómske osobnosti
Mateo Maximoff

Elvis Presley

Anton Facuna

-Bol to spevák a herec
- Spisovateľ, ktorý sa narodil
v Španielsku a žije vo Francúzku
- Píše po Rómsky, ale aj po Francúzky
- Je autorom prvého cigánskeho
románu Sudba Ursitorov
- Pracoval na preklade Biblie
do Rómskeho jazyka

Jozef Banyak

- Je považovaný za kráľa rock and
rollu
- Pochádzal z rómskej kočovnej
rodiny. Okrem hudby bol aj veľkým
milovníkom bojových umení
- Po jeho smrti sa z jeho domu stalo
múzeum, ktoré je druhou najnavštevovanejšou budovou v USA

- Prvý predseda prvého Zväzu
Cigánov
- Prvý Róm v americkej vojnovej spravodajskej službe
-Po vojne bol obvinený z rómskeho
nacionalizmu
-Zomrel v roku 1970 v Bratislave

Cher Lloyd

Philomena Franz

- Speváčka a rapperka
- V roku 2010 sa prihlásila do speváckej súťaže X Factor, kde skončila na
štvrtom mieste
- Po skončení súťaže Cher podpísala
zmluvu s vydavateľstvom Syco Music
- Jej najväčší hit „ Want U Back“ bol
vydaný 22. mája 2012 a v Amerike sa
predalo viac ako 1 000 000 kópií.

- Autorka rómskych rozprávok
- Pochádza z kočovnej rodiny
hudobníkov a divadelníkov
- V roku 1943 bola deportovaná
do koncentračného tábora Osvienčim
-V roku 1995 získala najvyššie
nemecké štátne vyznamenanie
za „porozumenie a spoluprácu“

Cigánsky diabli

Shakira

Ricardo Quaresma

- Hudobná skupina
- Pôsobia od roku 1993
- V roku 2000 prevzali trikrát cenu
Grammy za najlepší orchester, najlepší album a najlepšieho interpréta
- Ku klasickej hudbe pridávajú prvky
cigánskej hudby, folklóru, jazzu, etna,
flamenca.

- Kolumbijská speváčka a tanečnica
- Pôsobí od roku 1990
- Jej singel „Whenever, Wherever“ sa
stal jeden z najúspešnejších v roku
2002
- V súčasnosti má dve detí a manžela

- Portugalsky futbalista
- Má 35 rokov a v súčasnosti pôsobí
v klube FC Porto
- V minulosti pôsobil aj v kluboch ako
Sporting Lisabon, FC Barcelona, Inter
Miláno ...
-Populárnym sa stal vďaka jeho trikom, rýchlosti a obratnosti

- Režisér
- Na Vysokej škole muzických umení
v Bratislave dostal magisterský titul
za filmovú a televíznu réžiu
- Je režisérom rómskeho divadla
Romathan, ktorý je jediným divadlom
svojho druhu na Slovensku a svoje
predstavenie uvádza v rómskom i
slovenskom jazyku

text: František Grundza, foto: internet
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[DARK WEB]
Upozornenie: Tento článok nie je návod na to, ako sa na DARK WEB dostať. Jeho úlohou je vás
oboznámiť s problematikou DARK WEBU a nebezpečenstvom, ktoré s tým súvisí.
Čo sú a ako fungujú najtemnejšie zákutia internetu a ako veľmi sú nebezpečné? V tomto
článku si to rozoberieme a povieme si, čo tam môžeme nájsť.
Na tejto stránke je
veľa odkazov na
DARK WEB, ale nie
všetky fungujú.
Mali by ste vedieť jednu veľmi
dôležitú vec. DARK
WEB je nelegálna
záležitosť! A pýtate
sa prečo je nelegálny a čo sa na DARK WEBE dá nájsť? Tak
to sa dozviete práve teraz. DARK WEB je
ideálne miesto na obchody so zbraňami
a obchody s drogami. Dajú sa tam najať
profesionálny zabijaci, ktorý vám za určitú cenu zabijú cieľ, ktorý si zvolíte. Môžete si tam kúpiť falošné doklady ako
pas, občiansky preukaz alebo vodičský
preukaz. Veľa stránok na DARK WEBE sú
s detskou pornografiou. Sú tam tajné
vládne informácie, informácie o tajných
základniach a fotografie a informácie o
atentátoch a teroristických útokov. Taktiež tam môžete nájsť stránku, na ktorú
dávajú nájomný zabijaci a vrahovia
fotografie obetí, ktoré zavraždili, aby sa
podelili o svoju prácu s ostatnými.

Najprv začneme samotným
označením
DARK WEB,
čo v preklade
znamená temný
web. Ide o časť
World Wide
Webu, ktorá
nie je prístupná
na bežných prehliadačoch ako Google
Chrome, Mozilla Firefox alebo Opera.
Na to, aby ste sa dostali na DARK WEB
potrebujete špeciálny software, ktorý
sa volá TOR. Je to systém určený na
anonymné prehliadanie webu. TOR
riadi prevádzku internetu cez množstvo
náhodných serverov, aby utajil používateľovu aktivitu pred každým, kto má
dohľad nad sieťou. A taktiež potrebujete TOR prehliadač na ktorom budete
po DARK WEBE surfovať. Bežný World
Wide Web sú len 4% z internetu. 96%
tvorí DARK WEB. A ako vlastne funguje
DARK WEB? Na DARK WEB sa dostanete
pomocou odkazov na stránky, ktoré sú
na stránke Hidden Wiki.
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DARK WEB má tú funkciu, že nemá cenzúru, takže
tam môžete vidieť každú fotografiu, ktorá je na
tomto Webe. A dokonca tu môžete nájsť aj videa,
na ktorých vrahovia týrajú a mučia svoje obete.
Je neuveriteľné kam sú až schopní tí vrahovia
zájsť kvôli peniazom. Na jednom videu môžete
vidieť, ako vrah vykopal jamu do zeme pre svoju
obeť a podotýkam, že tá obeť ešte žila a hodil ju
do tej jamy a začal na ňu liať kyselinu. A hlavnou
zložkou DARK WEBU sú hackeri, ktorí ponúkajú
súkromné informácie o ľuďoch a falošné identity.
A pochopiteľne za všetky tieto služby a veci musíte platiť. A teraz si myslíte, že pomocou takýchto
platieb a zásielok by sa to dalo všetko vystopovať.
Lenže ono sa to nedá, pretože na DARK WEBE sa
nedá a nemôže platiť normálnou menou ako sú
Eurá, Doláre alebo Libry. Na DARK WEBE sa platí
Bitcoinom. Bitcoin je internetová kryptomena,
ktorá sa nedá vystopovať. Existujú stránky, na
ktorých si založíte účet a vložíte si naň normálnu
menu. Na takýchto stránkach si ale dokážete
zameniť svoju normálnu menu za kryptomenu,
s ktorou už môžete nakupovať na DARK WEBE.
Bitcoin je najdrahšia mena aká existuje a tu je
aktuálny kurz 1BTC=3167,59 EUR. Na doručovanie zásielok majú svojich ľudí, ktorí tie zásielky
doručia bez nejakých problémov.

4% WORLD
WIDE WEB

96% DARK
WEB

Na záver by som chcel upozorniť na to, že DARK
WEB nie je žiadna sranda. Je to veľmi nebezpečné
miesto plné zabijakov, zbraní, drog, nelegálnej
pornografie a hackerov. Nepokúšajte sa dostať na
DARK WEB! Je to veľmi temné miesto, ale to už vy
viete.

Tento obrázok vyjadruje, aký je rozdiel medzi
WORLD WIDE WEBOM a DARK WEBOM. Obrázok
znázorňuje percentuálne množstvo DARK WEBU
a WORLD WIDE WEBU.

Text: Adrián Ignác, Foto: Adrián Ignác, internet

TOR Prehliadač
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Bohemian Rhapsody

NAJ FILMY ROKU 2018
Keďže v roku 2018 sa svetová filmografia bohatorozrástla, chcela by som Vám zhodnotiť z môjho pohľadu top 5
filmov, ktoré ju za tento rok najviac obohatili.
Zrodila sa hviezda
Ak sa pýtate, čo je
najlepšie na jesennú depresiu, tento film to určite nie
je. Ak si ho chcete pozrieť,
odporúčam sa objednať ešte
pred jeho zhliadnutím na
pár sedení s psychiatrom.
Prvá myšlienka, ktorá vám
určite napadla je, že tento
film sa stal tak slávnym iba
vďaka obsadeniu Lady Gaga
do jednej z hlavných postáv,
a že je to iba ďalší otrepaný
príbeh o tom, ako sa z nuly
stala nafúkaná pop star.
Avšak v skutočnosti, je tento
film o vzťahu a skrížení ciest
dvoch ľudí, ktorí sa vzájomne
ocitli na svojom dne, a
ktorých spoločnosť berie ako
úplný odpad.
Bradley Cooper, ktorý sa
zhostil v tomto filme nie len
hlavnej postavy, ale taktiež
aj režisérskej stoličky, podal
v tomto filme svoj životný
výkon. Videla som ho v rôznych rolách, ale žiadna mu
nesadla tak, ako táto. Možno
to bolo práve preto, že čerpal
námet taktiež zo svojho života. Po celý film v Jacksonovi
prebleskujú dve osobnosti.
Osobnosť, ktorá sa nevie
vyrovnať s vlastným životom
a minulosťou s osobnosťou,
ktorá je dobrosrdečná a
snaží sa nájsť správnu cestu

z kruhu, ktorý si okolo seba
sama vytvorila. Potom tu
máme Lady Gaga. Tá svojím
speváckym výkonom v
tomto filme neprekvapila,
pretože každý už dávno vie,
že keď sa niekde povie meno
Gaga, spevácky zážitok bude
stáť za to. No najväčší a najkrajší šok spôsobila svojim
prirodzeným vzhľadom. Keď
som sedela v kine spoza môjho chrbta som iba počula
jedného muža povedať aká
je nádherná a nemôžem s
ním nesúhlasiť. Žiadne šaty z
mäsa, ani make up, s ktorým
často mohla ísť na D1.
Všetky scény sledujete
nadšene, plný očakávania čo
bude ďalej. A potom to príde. Prvá spoločná pesnička
Jacksona a Ally, pri ktorej sa
neubránite aspoň jednej slze.
Nasledoval raketový vzostup
Ally, ktorý Jackson nezvládol.
A keďže chcel Jackson pre
Ally vždy len to najlepšie, a
on tým najlepším nebol, vzal
situáciu do vlastných rúk a
obesil sa. Ale toto nebol ten
zlomový moment. Ten nastal,
keď sa Ally objavila na pódiu,
s výzorom ako na začiatku
filmu a začala spievať pieseň,
ktorú pre ňu zložil Jackson.
Tento film by mal vidieť
povinne asi každý, pretože v
každom kto ho videl, vzbudil
lavínu emócií.

Ešte sme si poriadne nestihli
spraviť názor na Zrodila sa
hviezda a kiná nás zásobovali ďalším hudobným filmom.
Lepší výber ako Freddieho
zhýralý život si scenáristi
vybrať ani nemohli. Na tento
film som sa osobne veľmi tešila, keďže som celoživotným
fanúšikom Queenu.
Pre rolu Freddieho Mercury
bol obsadený menej známy
herec Rami Malek. Zásadný
rozdiel medzi nimi bol ,že
Rami mi prišiel s umelým
predkusom skôr ako veverička než Freddie. Film nezachádza až do úplnych detailov, čo značí aj to, že vo filme
nebude ukázaná Freddieho
smrť, či rôzne vyšetrenia,
ktorými si ako paciet trpiaci
AIDS musel prechádzať. Prvá
polovica filmu, je zameraná skôr na celú kapelu.
Veľa sa taktiež špekulovalo
o Ramiho hlase, či už (ne)
podobnosti na Freddieho,
ale po asi 5 minútach ho
začnete milovať. Pohyby
mal dokonale nacvičené,
priam akoby jeho telo viedol
samotný Freddie. A teraz sa
dostávame k bodu úrazu a
tým je druhá polovica filmu,
ktorá bola zameraná hlavne
na Freddieho život , kde sa
zároveň piesne snažili najmä
zakryť banality, ktoré mne
ako človeku, ktorý má Freddieho život slušne naštudovaný veľmi vadili a myslím
si, že vo filme bol priestor na
ich napravenie, čo sa však
nestalo. Prvá scéna, ktorej
pozmenenie mi prekážalo
bolo to, že pár dní pred
Live Aid Freddie oznamuje
členom skupiny to, že má
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AIDS pričom v skutočnosti
im to povedal oveľa neskôr.
No najväčšie výhrady mám
k tomu, ako bol vo filme podaný Freddieho vzťah s jeho
partnerom Jimom. Po veľkej
párty, si Freddie urobil zálusk
na čašníka, ktorého neskôr
chytá za zadok a bozkáva,
a nakoniec po pár rokoch,
si ho vyhľadá v ,,zlatých
stránkach,, zazvoní na jeho
zvonček a hneď mieri spolu
s Jimom k svojim rodičom.
Na čo čakať, keď máte AIDS,
však? No realita bola úplne
iná. S Jimom sa spoznal v
bare, pár rokov ho nevidel,
potom sa znova stretli a zostali spolu aj s ich mačkami
až do Freddieho smrti.
Aj napriek tomu, že pozeráte
na plátno na ktorom je fejkový Freddie, máte pocit, že ste
sa vážne preniesli v čase do
80tych rokov. Koniec koncov,
tento film bol pre fanúšikov Queenu asi najlepším
filmom roku 2018, avšak pre
človeka, ktorý s Queenom
nemá žiadny vzťah, to bol
zlatý štandart.
Deadpool 2
Tento film vyvrátil pravidlo,
kedy prvá časť je zväčša
lepšia než nasledujúce, čo pri
Deadpoolovi 2 určite neplatí.
Už po prvých 20 minútach je
vám jasné, že pokračovanie
vulgárneho a sarkazmom
nabitého filmu je dovolím si
tvrdiť lepšie než jeho prvá
časť. No však aj tento film
mal napriek výbornému
hodnoteniu pár nedostatkov.
Najväčším z nich, bol podľa
mňa rozpadajúci sa príbeh.
Natlačiť čo najviac vtipov do

scén by som však chcela vyzdvinúť, pretože toľko smiechu v kine už dlho nebolo.
Akčné scény a pekne zasadené vtipy medzi násilie tu
fungujú na výbornú. Dialógy
sú veľmi pekne zvládnuté,
väčšina je výstižná a krátka
no po celý film sa je do čoho
oprieť. A tu sa dostávame
k scéne, ktorá podľa môjho
názoru zachránila tento film
a to je zrodenie X-Force. Prečo do svojej skupiny mutantov nevybrať neviditeľného
Brada Pitta, ktorého hneď v
prvom nasadení pri pristávaní padákom zabije elektrický
prúd? Ryana Reynolds, ktorý
stvárňoval Deadpoola zvládol rolu na výbornú, pretože
len vďaka nemu tu okrem
vtipov nechýbalo vtipné a
absurdné správanie. Aj keď
mi v určitých častiach Wade
pripomínal Tonyho Starka
(IronMan), ktorý bol taktiež
sarkastický a egoistický
maniak, snažiaci sa zachrániť svet, Deadpool dokázal
dotiahnúť túto temnú
stránku hrdinu v originálnu
verziu antihrdinu, ktorého si
zamilujete.

Venom

tam nič drastické neuvidíTento film ironicky skôr
te. Často mi film pripadal
zaujme tých, ktorí filmy v
Pre komiksových nadšencov
dialógmi nedotiahnutý do
Zajatí démonov v minulosti
nebol Venom niečím až tak
konca, za to môže práve
nevideli. Celý dej sa totižto
novým, nakoľko sme ho
veľmi zbytočný výber až 4
presúval skôr na udalosti
mohli na filmovom plátne
scenáristov, ktorý sa akoby
a mníšky žijúce v kláštore.
vo filme SpiderMan 3 z roku
nevedeli zhodnúť na jednej
Jednou z troch hlavných
2007, avšak v tomto filme
ceste a pritom si myslím že
postáv je aj miestny zásopôsobil Venom skôr ako
stačila jedna spoločná káva.
bovač kláštora Franchie. No
klaun. Marvel skúsil tento
V tomto filme si nájdu svoju
však práve on tomuto filmu
skazený dojem z Venoma
pasáž aj ženy, a to v podobe
po celý čas nedodáva na
napraviť čo sa aj podarilo.
romatickej zápletky medzi
vážnosti. Vo filme mi chýbala
V tomto filme hrá hlavnú
Eddiem a jeho priateľkou
istá nápaditosť.
úlohu impulzívneho, zapáleAnne. No práve v týchto
Pri tomto filme sa celý čas
ného a odvážného novinára
romantických scénach sa
chytáte za hlavu a vo vašej
uznávaný
ukázala
mysli beží iba myšlienka na
Tom Harpreafektoto, že hneď teraz spíšete na
„V tomto filme si
dy. Pri jeho
vanosť.Po- mobile nový scenár a hodíte
nájdu svoju pasáž aj vedzme si im to cez to veľké plátno. Pripátracej
činnosti sa
ženy, a to v podobe úprimne, šlo mi úplne absurdné, keď
na Eddieod filmu
sa Otec Burke začal rozprávať
romatickej zápletky“ zo zbierky so ženou celou zahalenou
ho nalepí
„vesmírny“
Marvelu
do čierneho, ktorá sa len tak
bodrel,
nečakáte
random zjavila v strede starej
čo z neho vytvorí Venoma.
Venomwoman, ktorá strčí jabudovy a ani raz sa nepohla.
Kontrast medzi Eddiem a
zyk Eddiemu až do žalúdku.
Síce možno vyzerala, že tam
Venomom je veľmi veľký,
Scény boli často až nudné
sedí už dosť dlhý čas vzhľakeďže Eddie nikdy neriešil
a amatérske, väčšinu z nich
dom na to, aké múdra im
svoje konflikty odtrhnutím
ťahal a zachraňoval Hardy,
natlačila do hlavy, no žiadne
ľudskej hlavy, no ako sa vraví
ale na spríjemnenie dlhého
pohyby a potom náhle zmivšetko je po prvý krát.
večera je tento film ako stvo- znutie z miesta, by ma určite
Aj keď každý čakal, že tento
rený no deťom by som ho
uistilo v tom, že toto len tak
film bude veľmi temný, až na
asi práve nepustila, pokiaľ
nejaká mníška s turbom pod
pár zjedených hláv a bitiek
nechcete aby sa po vašom
hábitom nebude.Tento horor
byte povaľovali odtrhnuté
nevyužil naplno svoj potenhlavy bábik,
ciál.
alebo urgentne
Z trai„Tento horor
volať sanitku,
leru ste
nevyužil naplno očakávali
kvôli ich prehltnutiu.
svoj potenciál“ neustále
napätie,
no jediné
Mníška
čo som mala po tomto filme
urobiť, bolo zvesiť všetky kríPo veľkom nápore zo strany
že v byte, aby som zabránila
fanúšikov filmu V zajatí
ich prípadnému otočeniu.
démonov 2 snažiacich sa do- Záchranným bodom v celom
stať démona menom Valakfilme bolo posledných pár
na plátna kín sme sa v roku
scén, ktoré vám aspoň tro2018 dočkali celovečerného
cha vylepšili obraz.
hororového filmu, v ktorom
hlavná úloha pripadla práve
Text: Lívia Ščešňáková
tomuto démonovi v podobe
Foto: IMBD.COM
mníšky.
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Ako sa mi žilo v Cechách?

Môj pobyt v Českej republike
Ahoj som Samuel Šulc a v mojich desiatich rokoch som sa presťahoval aj s
rodinou do Čiech. Presnejšie do západočeského mesta s približne tridsiatimi tisícmi obyvateľmi - do mesta Cheb. Nachádza sa približne tisíc kilometrov od Vranova. Možno sa pýtate prečo sme sa presťahovali práve tam.
Pár kilometrov od Chebu sa nachádzajú hranice s Nemeckom a mamke tam
ponúkli pracovnú ponuku, ktorú neodmietla a tak som ukončil tretí ročník
základnej školy na Slovensku a štvrtý som nastúpil v Čechách.

Ako som sa naučil rozprávať
po česky?

Ako vás prijali v škole? Nerobili si
srandu?

Pravdupovediac to prišlo časom a sám
som bol prekvapený, že to netrvalo
tak dlho. Tým, ako okolo vás počujete
všetkých rozprávať česky, niečo pochytíte. Samozrejme som tiež od malička
pozeral rozprávky a filmy s českým
dabingom. Do dnešného dňa plynulo
rozprávam po česky. Osobne si myslím, že Slovák sa dokáže naučiť češtinu
rýchlejšie a efektívnejšie ako Čech
slovenčinu. Česká gramatika sa mi však
zdala ťažšia, než slovenská.

S prijatím do kolektívu som nemal
najmenší problém, keďže som už od
detstva veľmi spoločenský a kamarátsky typ. Pravdou je, že som stále v kontakte s určitými ľudmi z Čiech a taktiež
tam jazdím na pár týždňov na letné
prázdniny.

Rozumeli české deti slovensky?
Nezdalo sa mi, žeby medzi nami bola
nejaká veľká jazyková bariéra. Ja som
sa skoro stále snažil rozprávať po česky
a keď som náhodou nevedel povedať
nejaké slovíčko, tak sme sa nejako
rukami nohami dorozumeli. Na konci
článku nechám česko-slovenský slovník
problémových slov.

Líši sa školstvo a prístup učiteľov
tu a tam?
Podľa mojich osobných skúseností som
nezistil žiadnu odlišnosť. Jediná taká
odlišnosť bola, že za neskoré príchody
a neprinesené pomôcky atď. boli udeľované tresty v podobe určitých hodín,
ktoré ste si museli odpracovať.

Mestský erb
mesta Cheb
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Česko-Slovenský slovník ,
problémových slov
Beruška - Lienka
Brambor - Zemiak
Drůbež - Hydina
Futra - Zárubňa
Hlemýžď - Slimák
Hřbet - Chrbát
Hřebík - Klinec
Kašna - Fontána
Kedlubna - Kaleráb
Kejklíř - Šašo
Kolouch - Jelenča
Květák - Karfiol
Necky - Koryto
Pampeliška - Púpava
Polštář - Vankúš
Pulec -Žubrienka
Rajče - Paradajka
Rampouch - Cencúľ
Řezník - Mäsiar
Ručník - Uterák
Šejdíř - Podvodník
Švestka - Slivka
Velbloud - Ťava
Ždímat - Žmýkať
Želva - Korytnačka
Text: Samuel Šulc
Foto: licencia CC0

Boj s chorobou
V škole mávame rôzne úlohy, písomky,
skúšky. Tieto skúšky sú však nič oproti tým, ktoré pre nás občas prichystá
život. V svojom článku vám rozpoviem
svoj príbeh o ťažkej životnej skúške,
o mojom boji s chorobou.
Volám sa Lucia, som šudentkou
dboru fotografický dizajn. Narodila som
sa s vrodenou vadou. Moja chrbtica
bola vychýlená do strany o 10 stupňov.
V tom čase sa rodičia o mňa báli. Zistili,
že mám rozdvojenu hrudnú krivku.
Ako štrnásť ročnej mi zistili skoliózu chrbtice náhodnou prehliadkou v
kúpeľoch, kde som bola na liečeni. Po
absolvovaní kúpeľnej liečby som začala
chodiť na rehabilitácie. S odstupom
času sa zistilo, že sa to nezlepšuje, ale
zhoršuje. Skôr riešili len moju skoliózu
chrbtice, nič viac. Nikto si nevšimol, že je
tam aj niečo iné. Tri roky som chodievala
na pravidelné fyzioterapeutické rehabilitacie.
Ked som mala pätnásť, prihlásila som
sa na hokej. Venovala som sa mu aktívne. Bola som pravý utočnik. Veľmi ma to
bavilo. Je mi veľmi ľúto, že som musela
kvôli svojmu zdraviu s hokejom prestať.
Hokej som nehrala dlho, pretože
mi časom strplo ľavé stehno a musela
som znova navštíviť svojho ortopéda,
ktorý mňa a moju mamku po všetkých
vyšetreniach uistil, že neide o nádorové
ochorenie a že nevie, čo ďalej so mnou.
Preto mojej mamke povedal, nech si
ideme už svojou cestou. Niekam dalej,
pozháňať niekoho, kto nám pomôže. Na
internete sme s mamkou našli (a aj po
odporučaniach iných ľudí) pána primára
Popluhára v Žiline, ktorý je detský ortopéd a špecialista na rôzne ochorenia a
poškodenia chrbtíc, nôh a rúk. Tak sme
tam zavolali a hned nás aj objednali na
konzultáciu. Dni nám ubiehali, až prišiel
ten deň, kedy sme sa s mamkou pobalili
a išli autom do Žiliny. Pre mamku to bola
prvá dlhá cesta autom.
Boli sme objednané na poobedie,
tak sme šli pomaly a mali sme dosť času
aj na prehliadku krásneho Liptova a
Oravy. Ale poďme ďalej.
Keď sme sa stretli s pánom primárom Popluhárom, obe sme ostali milo
prekvapené s jeho prístupom k nám.
Predstavil sa, podal nám ruky a začal sa
nám venovať. Na podobný prístup sme
neboli až tak zvyknuté.

Potom však prišli horšie prekvapenia.Ostal nemilo prekvapený a rovnako
aj my, ked nám začal na CD ukazovať
všetko čo tam videl. Nevedeli sme o
tom, že som sa narodila s vrodenou
chybou rozdvojenej hrudnej krivky.
Mamka ostala v šoku, videla som ako
jej vyšli slzy. Pýtal sa nás, čo tam u
nás robia lekári, že to prehliadli. Takú
vážnu vec. Okrem toho, že som mala
27 stupňov ohnutú chrbticu, čiže mi
bolo už vidno malý hrb na ľavej strane,
tak som sa dozvedela až vo svojích
šestnástich rokoch, že mám vrodenú
vadu. Jeho odpoveď na otázku, čo
dalej, bola: „operácia je nevyhnutná!“.
Začal nám na snímkach všetko ukazovať, vysvetlovať a aj ako bude vyzerať
postup operácie. Povedal nám aj to, že
ak to nepodstúpim, tak následky by boli
veľmi zlé, až fatálne. Keďže môj rast už
bol pozastavený, časom by sa mi začala
ohýbať a kriviť chrbtica smerom dole
a mala by som tam hrb. To horšie je, že
by som sa časom mohla udusiť, pretože
hrudná chrbtica mi utláčala všetky moje
orgány. Keďže sa chrbtica krivila, moje
pľúca mali málo miesta na tvorenie
kyslíka.
Pred tým, ako sa s nami rozlúčil, objednal ma na operáciu. Bolo to pre mňa
ťažké obdobie. Mala som obavy, ale aj
mamka. Nevedeli sme, či to dopadne
dobre. Na internete som čítala, že jeden
chlapec skoro zomrel počas operácie.
Dni ubehli rýchlo a začala som
chodiť po vyšetreniach. Nový röntgen
hrude, predoperčné vyšetrenia, pľúcne
odbery, neurológ. Dozvedeli sme sa,
že sú zlé výsledky krvných testov.
Išlo o bacila v nose (Staphylococcus
aureus), kvôli ktorému sa operácia
musela zrušiť. Ak by sa bacil dostal do
tela, mohla by som skončiť zle. Začala
som brať silné antibiotiká na vymiznutie bacila. Po čase konečne prišiel ten
deň, keď som mala ísť na vyšetrenie,
ktoré však ukázalo to isté, čo vyšetrenie predtým. Zas nám preložili termín
operácie. Počas čakania som sa mala
dobre. Hrávala som ešte hokej, ktorý
ma baví a baviť bude. Myslela som si,
že po operácií budem hrávať hokej ako
pred tým. Tie dní išli pomaly. Jedného
dňa mamke niekto zavolal a povedal,
že sa im uvoľnilo miesto na operáciu.
Následovali zas všetky predoperačné
vyšetrenia, ktoré našťastie dopadli

dobre. Na operáciu sme sa s mamkou
vybrali vlakom. Išli sme sedem hodín a
bolo to perfektné. Takto dlho som ešte
vlakom nešla. Mamka si to dosť užívala
- všetko z vlaku fotila. Bola to veľmi dlhá
cesta a chcela som už spať. Prišlo mesto
Ružomberok a ja som vedela, že za
chvíľu sme v Žiline. V Žiline sme prespali
u známych a ráno sme vyrazili smer nemocnica. Pred operáciou som sa musela
osprchovať a potom mi podali lieky, po
ktorých som zaspala. Zobudila som sa a
od bolesti som sa rozplakala.
Po určitej dobe rekonvalescencie ma
prepustili domov. Doma som však dostala vysoké teploty a po večeroch som
blúznila. Spôsobila to otrava krvi a vytekanie hnisu z rany. Zas nemocnica. Tentoraz vo Vranove nad Topľou. Brala som
silné antibiotiká. Následoval presun do
Žilinskej nemocnice asi tou najhoršou
sanitkou. Zas operácia. Zase plač. Zas
bolesť. V nemocnici som ostala týždeň,
pokiaľ sa mi operačná rana nevyčistila.
Prebiehalo to tak, že som mala dve hadičky v chrbte... Po pár mesiacoch som
nasúpila na kúpeľnú liečbu v Kováčovej,
kde som si našla kamarátov.
A teraz chcete vedieť, aké to bolo v
škole? Na prekvapenie mi všetci v škole
vyšli v ústrety. Keď som šla konečne do
školy, aj som sa bále, že na mňa v škole
nedajú pozor, že do mňa niekto sotí
a spadnem a kolotoč začne odznova.
Našťastie sa moje obavy nepotvrdili.
Teraz na seba dávam vždy väčší pozor...
Nerobím veci, ktoré mám zakázané.
Medzi takéto veci dnes patrí už aj hokej.
K problémom s chrbticou sa pridali aj
problémy so srdcom. Dodnes mávam
bolesti. No treba ísť ďalej a aj v tých
najťažších chvíľach sa nájde niečo
pekné - prvá dlhá cesta autom, prvá
dlhá cesta vlakom, milý pán primár,
kamaráti z Kováčovej... a môj milovaný
hokej.
Text a foto: Lucia Tomkovičová

Ale keď raz v živote nastúpiš
s väčším kufrom, za ten si pekne
zaplatíš. Potom tu máme aj železných
blokátorov. Cez nich nikdy len tak ľahko neprejdeš keď si raz zaumienili, že
budú stáť v polovici autobusu, tak tam
aj stáť bude. Darmo je vzadu pätnásť
voľných miest, na ktoré by si sa rád
po dlhom vyčerpávajúcom dni zvalil.
Nie, jednoducho ostaneš stáť za ním
pokiaľ nevystúpi, alebo sa nejakým
zázrakom teleportuješ. Samozrejme
je mnoho druhov ľudí, ktorých môžeš
stretnúť, ale to by sme sa o nich mohli
baviť aj niekoľko dní.
Autobus je taktiež skvelým
miestom kde sa môžete skryť pred
dažďom, mrazom, alebo bývalým
priateľom, ktorého ste omylom stretli
na zastávke. V krutom mrazivom počasí je veľmi príjemné nastúpiť dnu a
zohriať sa. Ale v momente keď zbadáš
šoféra v čiapke vieš, že je zle a tvoj
Autobus, to nie je len dopravný prostriedok, je to miesto na spoznávanie ľudí
sen o konečne rozmrazených prstoch
a ich správania sa, miesto na triedenie myšlienok, miesto poslednej záchrasa rozplynie. A keď už nastúpiš do
ny na doučenie poznámok pred písomkou, ale aj tvoj prechodný pobyt, ak
tejto chladnej kovovej krabice zistíš,
každodenne cestuješ do školy, alebo aj pomimo nej.
že príjemnejšie by bolo sedieť aj
na ľadovej kryhe. S dažďom je to v
takomto autobuse dosť podobné.
Ak si „chudobný“ študent, žiješ na
Ďalším druhom sú hráči. Spoznáte
Nielen, že sa nezohreješ, ale dokonca
konci sveta a tvojou jedinou možnosich podľa veľkých vypleštených očí,
sa neschováš ani pred vodou padajúťou dopravy je autobus. Tak sa do
ktoré nespustia z obrazovky mobilu
cou z neba. Pretože pri výrobe tohto
tohto článku určite vžiješ. S takýmto
počas celej cesty. Svoje mobily majú
veterána ešte nepočuli o tesnení na
cestovaním je spojených aj mnoho zátak radi, že ich stále hladkajú a prihookná. Väčšina sedadiel bude schnúť
žitkov, či už viac, alebo menej príjemvárajú sa k nim. Tretím najvýraznejším
ešte týždeň, čoho následkom bude
ných. Veľmi „zaujímavým“ cestovaním
druhom z detského zastúpenia cestujmnožstvo premočených zadkov.
je aj cestovanie vlakom, ale o tom až
úcich sú hudobníci. Sú to prevažne jeUž si si niekedy v autobuse niečo
nabudúce.
dinci v pubertálnom veku.
zabudol? Ak nie,
Kto autobusom necestuje,
Svoju hudbu milujú tak
výborne! Si šťastný
„keď si k tebe prisadprichádza o veľa, pretože v tomveľmi, že neznesú pocit,
ne veľký upotený sused, človek. Ak áno, a
to dopravnom prostriedku človek
aby sa s ňou nepodelili s
zabudol si si tam
tak sa z cesty domov
spozná nielen mnoho ľudí, ale aj
ostatnými. Sú vybavení
niečo cenné, ako
stáva nekonečný boj
„vôní“. Hlavne počas krásneho letného
prenosnými reprákmi
peňaženku či moo záchranu vlastného
obdobia, kedy sa autobus mení na
a hrubými slovníkmi
bil, v momente sa
života“
pojazdnú saunu. V lepšom prípade
vulgárnych slov.
s teba stal detektív,
majú aj klimatizáciu, v horšom nefunKeď som už začala
pretože nájsť autoguje ani otváranie okien. A keď si k
rozoberať druhy cestujúcich, tak sa
bus, v ktorom si to nechal je adrenalítebe prisadne veľký upotený sused z
presuňme na dospelé zastúpenie.
nová záležitosť.
ktorého na teba doslova prší pot, tak
Každý z nás už asi stretol neznámu
Aj napriek všetkému sa tam dá
sa z cesty domov stáva nekonečný boj
staršiu pani, ktorá ťa oslovila menom
v pokoji posadiť a precítiť to, čo cítili
o záchranu vlastného života. V takejto
(ty ani za svet netušíš odkiaľ vie, kto si)
ešte moji starí rodičia pri ich ceste do
situácii človek rozmýšľa nad rôznymi
a začne sa vypytovať na teba, tvoju roškoly. ;)
somarinami. Napríklad na to, ako sa
dinu, školu, kamarátov, váhu, veľkosť
ten životom zdeptaný šofér v hrubom
topánok, krvnú skupinu... po dlhom
Text: Soňa Vírostková
svetri dokáže hýbať? Ako je možné, že
čase neústupčivého spovedania zistíš,
Foto: Licencia CC0
sa ešte neroztopil? Prečo ma to dieťa
že táto pani je sestrou bývalej kolegytašku na chrbte keď sedí? Áno, keď
ne tvojej babky... No jasné, že som si
som už pri deťoch, tie tvoria osobitnú
na to hneď nespomenula.
kategóriu cestovania a delia sa na
Čo tak taký sťahováci? Tých
niekoľko druhov. Jedným z druhov sú
permanentne pozoruješ ako dnu
neustále zamravčané deti, ktoré svojich
nakladajú stoličky, koberce, paplóny,
ignorantských rodičov zasypávajú
domáce zvieratá, alebo aspoň sto pltonami otázok, na ktoré máš už po piných tašiek, s ktorými zapracú polovicu
atich minútach chuť odpovedať aj ty.
autobusu.

Cesta autobusom,

zážitkové cestovanie
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Farba obsahuje farebné pigmenty, ktoré nanášame s cieľom
zmeniť vlastnosť povrchu. Farba o človeku dokáže prezradiť veľa.
Môže byť formou prejavu, alebo aj typom osobnosti. Nájdeš sa
v tomto článku aj ty sám?

ŽLTÁ je farbou
veselosti a optimizmu.
Farba veselých
ľudí, ktorých
vzorom sú osobnosti ako
Včielka Mája, či SpongeBob.
Farba optimistických ľudí a
aziatov. Farba ľudí, ktorí sa
nevzdávajú v predaji svojich
výrobkov a sú výborní obchodníci.
ORANŽOVÁ je
farbou vnímania
a kreativity.
Emociálne teplá.
Stimuluje chuť do jedla
a práce, preto túto farbu
nosia aj pracovníci verejnoprospešných prác.
Obľubujú ju klienti istého
mobilného operátora.
ČERVENÁ je farbou sily a násilia.
Obľubujú ju ľudia s emocionálnymi ťažkosťami,
sprevádzané častým plačom
a príznakmi červených očí
a nosa.

RÚŽOVÁ je farba
lásky a romantiky.
Farba ženskosti,
takže ak ju nosí
chlap, niečo nie
je v poriadku. Napríklad
pral oblečenie sám a svoju
bielu košeľu vypral s červenými trenkami.
Obľubujú ju fanúšikovia
cukrovej vaty a staršie ženy,
ktoré si týmto pripomínajú
mladosť.
FIALOVÁ je farba
tajomnosti a nervových ťažkostí.
Najčastejšie túto
farbu badať na nervóznych
a rozčúlených ľuďoch. Spozorujete ju najmä v tvári.
Obľubujú ju starší ľudia.
Emocionálne chladná farba
ako pacienti na slovenskom
doliečovacom oddelení.
MODRÁ je farbou rozvážnosti.
Ľudia obľubujúci
modrú farbu
nemajú radi

rozprávku Šmolkovia, ale
zato im chutí zmrzlina zo
šmolkov.
Sú to ľudia s modrou krvou
a kŕčovými žilami.
ZELENÁ je
farbou kľudu a
nádeje. Zelenú
farbu obľubujú
najmä alergici v
jarných mesiacoch s prekvapením v nose a následne v
hygienickej vreckovke.
Je to farba zdravej stravy
ako brokolice a špenátu, ale
aj kvalitnej stolice.
HNEDÁ je farbou
bezpečia a pohodlia. Vnímaná
aj ako nudná,
čo sa dá rýchlo
napraviť malou nehodou...
s kávou. Veď čo je to menší
fľak na oblečení. A zaručene
sa stanete stredobodom
pozornosti.
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BIELA je farba
nevinnosti a
úprimnosti.
Najmä ak si ju
oblečie nevesta s
dvomi deťmi. Je to farba nových a prázdnych začiatkov
ako odstránenie zubného
kazu u zubára a následne
prázdnej peňaženky.
Je to farba, ktorá je sama o
sebe fádna a preto si hľadá
svojho janga, ako čierna
vdova nového ženícha.
Obľubujú ju zdravotné sestry, nevesty a čisté obrusy.
ČIERNA je farba
tajnosti a elegancie. Obľubujú ju
rockeri a nadrozmerný ľudia.
Farba optickosti a záchrany
veľkého percenta žien.
Nosí šťastie prostredníctvom špinavého kominára.
text: Simona Žultková
foto: licencia CC0

