Láska na prvý pohľad

Školský bufet
Záhadné miesta na svete
Vranovské „pajzle“
ocami
ˇ miestneho stamgasta
ˇ

Ako zarábať na Youtube?

Šikana

Šikana

Šikanou nazývame, keď jedna osoba alebo skupina osôb ubližuje
úmyselne a opakovane inej osobe. Väčšinou sa to prejavuje medzi
deťmi a to takým spôsobom, že daná osoba je opakovane urážlivo
prezývaná, posmievaná za oblečenie, za rodinu alebo za dobre
správanie. Môže to dôjsť do bodu, kedy daná osoba je fyzicky
napadnutá.

Otázky
1. Kedy si sa prvý krát stretol so šikanou?
2. Ako sa prejavovala šikana?
3. Ako si to zvládal/a?
4. Povedala si to niekomu? Ak áno, za akých okolností to bolo?
5. Čo by si odporučil človeku, ktorý sa stretáva so šikanou?

Silvia
1. Začalo to už v materskej škôlke.
Chodila som do čisto rómskej škôlky. Deti ma neprijali do kolektívu
kvôli tomu, že som bývala inde.
Po prvom fyzickom napadnutí som
musela zmeniť škôlku. Začala som
chodiť medzi biele deti a tam sa to
zlepšilo. Deti ma prijali až na pár
jedincov, ktorí rómov nenávideli už
od detstva. Na základnej škole sa to
opakovalo a šikana pokračovala.
2. Čím ďalej tým viac mi rómske
deti dávali pociťovať, že som iná,
biele ma naopak prijali. Proti šikane
bojovala celá moja rodina, ktorá sa
nedokázala na to pozerať. Riešili to
s učiteľmi, no málokedy to zabralo.
Školu som mala rada hlavne kvôli
učeniu, spolužiakov som trpela a
nechápala, prečo mi ubližujú, keď
im nič nerobím. Nechápala som, čo
sa okolo mňa deje a slovku šikana
som nerozumela. Musela som sa
naučiť brániť a vracať im ich údery
slovne aj fyzicky. Trvalo to do konca
základnej. Na strednej sa mi to stávalo ojedinele. Väčšinou ma urážali
slovne a ponižovali kvôli môjmu
výzoru. Doteraz si pamätám, ako
ma slovne napádali rôznymi
posmešnými urážkami a ja som len
tichučko sedela v lavici a počúvala.
Slová sa dali zniesť, ale bitky nie.
Dievča ma zmlátilo po tom, čo ma
učiteľka pochválila kvôli mojím zapleteným vlasom. Závidela mi a ja si
to uvedomujem. Keď učiteľka odišla
z triedy, prišla ku mne, zdriapla ma
za moje uhladené vrkoče a začala
mnou triasť a šklbať mi vlasy. Vtedy
som sama sebe povedala dosť a
urobila to isté jej. Bolo mi to ľúto a
tichučko som plakala v lavici.

Nikto mi nepomohol, každý sa
na to iba pozeral. A agresivita sa
stupňovala. Dokonca mi kradli veci,
topánky, bundu. Útočili slovne len
preto, že som v niečom vynikala.
Smiali sa z mojej rodiny, súrodencov, aj z toho, kde bývam, ale hlavne z môjo vzhľadu. Najhoršie bolo,
keď ma v 7 triede nútili písať trápne
ľúbostné listy ich frajerom, lebo oni
písať nevedeli. Cítila som sa strašne
potupená a bolo mi trápne aj za ne.
3. Zvládať šikanu je veľmi ťažké.
Uvedomovala som si, že som iná a
nezapadám, ale nechápala som,
prečo mi to robia. Čím viac som sa
bránila, tým horšie to bolo. Reakcia
bol plač, beznádej a plač, no bola
tam aj zlosť. Zlosť prerástla do takej
fázy, že som začala použivať päste.
Nechcela som ubližovať, len sa
brániť a z toho mi bolo zle. Zvládala
som to hlavne kvôli starým rodičom, krorí mi boli oporou. Keď som
plakala ja, plakali aj oni a bojovali
proti šikane ako len vedeli. Nechceli, aby som trpela, lebo vedeli, že si
to nezaslúžim.
4. Rodičia sa o tom dozvedali od detí.
Nikdy som im nehovorila, že ma
šikanujú. Deti to povedali svojim
rodičom a oni tým mojim. Keď to
riešili rodičia, len sa to zhoršovalo,
tak som radšej bola ticho.
5. Čo by som odporučila? Je to ťažké.
Ťažké bolo už len si na to všetko
spomenúť. Hlavne je nebáť sa a
riešiť to s ľudmi, ktorí Vás majú
radi. Keď to práve čítaš tak ver, že si
neskutočná osobnosť, vynimočná
bytosť. Nevzdávaj sa. Neboj sa. Buď
tým, kým si.
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Eva
1. Šikanu som začala pociťovať v
prvom ročníku ZŠ. Trieda, do ktorej
som nastúpila ma neprijala kvôli
tomu, že som bola tichá a nekomunikovala som. Mysleli si, že keď som
taká, môžu ma slovne napádať.
2. Okrem toho, že ma slovne napádali
rôznymi urážkami, začali odo mňa
chcieť, aby som im robila veci, ktoré
som nechcela. Musela som im robiť
domáce úlohy, a keď som zaprotestovala, začali ma slovne napádať,
niekedy aj fyzicky. Začala som sa im
vyhýbať. Na hodiny som prichádzala po zvonení a na prestávky som
bola na vecku.
3. Popravde, nezvládala som to.
Nechcela som chodiť do školy. Ich
fyzické napadnutia boleli a ukradnuté veci nechceli vrátiť.
4. Mojim rodičom som nepovedala
nič. Bola som ticho a aj za tých najhorších okolností. Naučila som sa
to všetko ignorovať a ísť ďalej. Táto
ignorácia neprešla a tak som začala
slovne aj fyzický napádať ja ich.
Šikana ustupovala a mne sa už ich
slovné napadnutia nestávali.
5. Ja by som vám osobne odporučila to, čo som ja sama nezvládla
- povedať niekomu o tej šikane.
Nebáť sa o tom hovoriť a zdôveriť sa
niekomu blízkemu. Či už rodičom,
súrodencom, kamarátke alebo rovno učiteľovi. A musíte sa zmieriť aj
s tým, že niektorí ľudia sú závistliví
a nevšímať si ich blbé urážky. Vždy
buďte sami sebou.
Vanesa
1. So šikanou som sa stretla prvý rok
na strednej škole. Keď som chodila
do základnej školy, mala som tam
svojich kamarátov. Keď som nastúpila na strednú školu, bola som
tam sama a bála som sa, preto si so
mnou každý robil čo chcel. Ľudia
si to všimli, a tak si na mňa začali
dovoľovať.
2. Najprv verbálne a potom aj fyzicky
a psychicky.

3. Bolo to pre mňa veľmi ťažké.
V druhom ročníku k nám prestúpila
jedna žiačka. Bola to kamarátka
zo základnej školy. Ona mi pomáhala to prekonávať.
4. Povedala som to len svojej kamarátke. Keď k nám nastúpila, ihneď si
toho všimla.
5. Hlavne je sa nebáť a najmä to
niekomu povedať. Najlepšie tomu,
komu veríte, či už kamarátom, rodičom, súrodencom alebo učiteľom.
Nora
1. V piatom ročníku základnej školy.
2. Väčšinou to boli urážky a výsmech.
3. Myslím si, že deti v takom veku to
ešte nevedia dobre zvládať. Vtedy
to bolo ťažké, ale človek si časom
zvykne a nepripúšťa si to až tak k
srdcu.
4. Rodičia si to sami všimli, ale nič to
na veci nezmenilo.
5. Šikanovaným by som odporučila
to, že iba ľudia, ktorí trpia, ubližujú
iným. A nikdy netreba na nenávisť
odpovedať nenávisťou.

Janík
1. Šikana sa začala, keď som nastúpil
do piateho ročníka.
2. Prejavovala sa tak, že starší chlapci
z vyšších ročníkov sa zo mňa začali
smiať ako vyzerám.
3. Zvládal som to tak, že som to začal
riešiť s rodičmi a s riaditeľom školy,
ktorí mi pomohli. Aj kamaráti sa ma
zastávali.
4. O šikane som im povedal asi po
piatich mesiacoch, kedy sa začala
šikana a skončilo to v siedmom
ročníku.
5. Odporučil by som, aby sa ten
dotyčný šikanovaný nevzdával.
Aby sa cez to preniesol, lebo každý
z nás zažije v živote šikanu, ktorá
človeka posilní a dá mu viac odvahy
do života, aby dokázal to, čo tí, ktorí
šikanujú ešte nedokázali.
Foto a text: Marek Bužo
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Záhadné miesta na svete
Isla de las Munecas (Ostrov bábik)
Toto miesto vám obyčajný sprievodca
neponúkne. Nachádza sa pri riečnych
kanáloch južne od Mexika, neďaleko mestskej časti Xochimico. Asi si
kladiete otázku, prečo práve ostrov
bábik. Tak ide vlastne o miesto, kde
sú všade bábiky, ktoré sú priviazané
na konároch stromov drôtom. Bábiky
sú pokryté prachom, škrabancami,
blatom a popáleninami od slnka a
to pridáva bábikám na ich hrozivom
výzore. Legenda hovorí o malom
dievčaťu, ktoré sa utopilo v kanáloch
Xochimico. Bude to asi nečakané, ale
na ostrove žil jeden muž menom Don
Julian Santana Barrera, ktorý krátko
po smrti miestneho dievčaťa našiel
v kanáli prvú bábiku. Myslel si, že tá
bábika patrila obeti. Lenže v kanáli
sa začali objavovať bábiky i naďalej
a každým dňom ich pribúdalo viac a
viac. Barrera bol presvedčený o tom,
že je to znamenie od zlých duchov a
kvôli tomu začal tie bábiky vešať na
stromy. Chcel sa tak ochrániť pred zlými duchmi a upokojiť dušu dievčaťa.
Bábiky vešal na stromy tak, ako ich
našiel v kanáli. Niektoré boli bez očí,
niektoré bez nôh, niektoré bez rúk a
niektoré z každého po trocha. Či je
táto legenda pravdivá alebo nie, tak to
sa už nedozvieme. Atmosféra ostrova
je aj tak nezabudnuteľná.
Derweze či Darvaza (Brána do pekla)
Existuje peklo? Tak túto otázku ste si
museli položil aspoň raz za život. A čo
ak vám poviem, že vážne existuje. Môžete tam kedykoľvek zájsť a pokochať
sa. Leží v Turkménsku v strede púšte
Karakum neďaleko oázy Darvaza.

Mnohí z nás snívajú o tom, že precestujú celý svet a spoznajú všetky
zákutia zeme. Myslíte si, že celý svet je plný krásnych a úžasných
miest? V tomto článku vás presvedčíme o opaku a ukážeme vám svet
z trochu inej stránky.

Brána vznikla ako výsledok sovietskeho prieskumu ložiska zemného plynu
v roku 1971. Počas vŕtania došlo k
prepadnutiu podložia a vznikol kráter
ktorý má priemer 100m a hĺbku 20m.
Podľa miestnych obyvateľov narazili
sovieti na jaskyňu, ktorá sa prepadla
a tak začal unikať zemný plyn. Kvôli
bezpečnosti, aby sa zemný plyn nešíril,
rozhodli sa ho zapáliť a mysleli si, že
ložisko čoskoro vyhorí. Lenže nevyhorelo a plyn uniká a horí už 49 rokov.
青木ヶ原 (Les Aokigahara)
Každý z nás už bol v lese alebo videl
les alebo tak nejak. Existujú aj milovníci lesov, pre ktorých znamená les
ich život. No a takým milovníkom je
aj Japonsko, ktoré má svoj les Aokigahara, ale skôr ho budete poznať pod
názvom les samovrahov. Aokigahara
leži na úpätí hory Fudži, konkrétne
v oblasti Minamitsuro. Tento les má
veľkú spojitosť s démonmi z japonskej

mytológie. Všetko sa to začalo v roku
1960, kedy spisovateľ Seicho Matsumoto vydal román, v ktorom opisuje, ako sem ľudia chodia zomierať. Kto
by si pomyslel, že táto kniha odštartovala vlnu samovražedných pokusov
v lese Aokigahara. Japonské úrady sa
snažili týmto samovražedným pokusom zabrániť, ale bolo to zbytočné.
Les má rozlohu 35km2, takže ho neboli
schopné strážiť. Preto im na cestách
pomáhajú špeciálne hliadky a všade
po lese sú cedule, ktoré povzbudzujú
človeka k životu a telefónne čísla na
psychológov. Les sa stal inšpiráciou
pre režisérov, ktorý natočili tri filmy o
tomto lese a to Aokigahara (2012), The
Sea of Trees (2015) a Les samovrahov
(2016).
Tak a to sú asi tie najznámejšie záhadné miesta na svete. Čo hovoríte
na ostrov bábik? Pekné miesto na
prázdniny s deťmi. Plusom je to, že
sa tam budú mať s čím hrať. A kam
ísť keď bude zima? Tak to už veľmi
dobre viete. Brána do pekla je vám
otvorená. No a blížime sa ku koncu.
Kam by mal ísť každý, kto by chcel
byť so svojím partnerom/partnerkou osamote a chcel zažiť nejakú
romantiku? Čo je viac romantické,
než prechádzka krásnym lesom,
s nezabudnuteľným výhľadom a
mŕtvolami...
TEXT: Adrián Ignác
FOTO: internet licencia CC0
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Moja oblúbená
spevácka
´
ˇ

SIMA HEGEROVÁ
Rozhodla som sa napísať článok o populárnej rapovej speváčke
SIMONE HEGEROVEJ. Simona je prezývaná menom „SIMA“. Má 22 rokov,
žije v Trnave. Navštevovala umeleckú školu v Trnave. Prečo som sa
rozhodla napísať o nej? Pretože je plná nápadov, rada ju počúvam, som
spokojná s jej skladbami a taktiež jej super štýlom. Svoj život si užíva
naplno, bez obmedzení.
Sima začala spievať už ako deväť
ročná. Navštevovala umeleckú školu v Trnave. Hlásila sa do rôznych
speváckych súťaží. ako šestnásť
ročná sa zúčastnila súťaže Hlas
Česko-Slovenska (2017). Tam nevyhrala, ale spevu sa nevzdala.
Na jednom koncerte sa Sima
spoznala s producentom Tomášom
Gajlíkom (Gajlom), s ktorým sa
dohodla že budú spolupracovať na
jej skladbách a tak sa stalo, Gajlo
je Simin manažér, producent, a aj
priateľ.Gajlo ju neskôr zoznámil
so známym rapérom EGOM a to
zmenilo veľa, nahrala s ním prvú
svoju skladbu „On je len kamarát“ a
táto skladba sa dostala na hudobný album iných, a stala sa Sima
súčasťou podzemgangu. Pri tejto
skladbe vynaložila veľa úsilia, aby
sa objavila na
youtube kanáli. Sima bola vtedy
stále študentkou strednej školy. V
roku 2015 ako 19 ročná vydala svoju prvú skladbu aj s klipom spolu
s Egom, tá pesníčka mala cez 10
miliónov zhliadnutí. Jej pesničky
pokračovali v roku 2015 naďalej.
Môj svet (2016) nahrala pesničku
spolu s PIL C. Ani jedna pesnička
nemala pod 10 miliónov zhliadnutí.
V tomto období bola najpočúvanejšia pesnička „Stebou aj bez
teba“. Sima vydávala ďalšie pesničky naďalej..

Prišiel rok 2017, keď začala
pracovať na svojom novom albume
pod názvom „Femina“. Tento album
rozbehla fantasticky poukazuje
viac na ženy ale, opočúvajú sa ho aj
chlapci. Album opisuje ženské
situácie vzťahy, sklamania, rozchody. Sima si tým v minulosti ako
mladšia prešla a týmto chce na
všetko
poukázať. V 1 skladbe dýchaj podrobne a trefne opisuje aké
komplikované občas žený sú.
Nasledovanejší videoklip z albumu
je ,,Spolu“ ktorý má cez 12 miliónov
zhliadnutí. V skladbe „čau“ (2018)
poriadne poukázala nato ako ju
expriateľ podvádzal s jej najlepšiou
bývalou kamarátkou. K albumu má
svoj vlastný merch+CD s jej 13timi
skladbami. Sima sa rozbehla aj
so svojím novým imidžom ktorý
poslednú dobu prezentuje (veľké
dredy, mikiny, výrazny make-up..)
Ako vraví že má rada módu tak to
vedie k odvážnejšiemu smeru a aj
s jej textami. Sime sa veľmi darilo s
novým prvým albumom, tak sa
rozhodla že vyjde nový
album(2018), ktorý mal názov
PODĽA SEBA obsahuje 10 skladieb,
týmto albumom chcela povedať že
je celý podľa nej, každá skladba má
iný žáner, každá je niečim výnimočná a každá niečo znamená. Už
pri prvej skladbe dýchaj motivuje
ženy, tým že nikto nieje dokonalý a
každý svojím spôsobom je krásny.
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V albume spolupracovali aj viacerí
populárny raperi, ako je Kali (nevolaj mi) táto skladba už posledné
týždne je medzi rebríčkami v trendoch. Ďalšia skladba so Separom
(anonym mood) a Ego (posledná).
Sima má na svojom youtube kanáli
175 tisíc odberateľov.
Mnoho fanušíkov má na Slovensku
a nemálo aj v Česku.
Koncerty organizuje na Slovensku,
Česku aj blízkosti môjho okolia.
Pôvodne mal byť v článku rozhovor
s touto speváčkou, no do uzávierky
nereagovala na naše maily.
Text: Jana Kmecová
Foto: Jana Kmecová, instagram Sima

Moje stretnutie so Simou v klube
vo Vranove nad Topľou.
22. 09. 2018

Gravitácia je mýtus
Venovať sa adrenalínovému športu je dosť zaujímavé, ale hlavne
zábavné. Odkiaľ to viem? Sama sa jednému z nich venujem
a to konkrétne horolezectvu.

K tomuto športu som sa dostala tak, že
sa moji dvaja kamaráti stavili o to, kto
z nich ma k tomuto privedie skôr. Po
niekoľkých návštevách lezeckej steny
sa mi to zapáčilo tak, že som pri tom
zostala dodnes.
Na začiatok nepotrebujete prakticky
nič. Stačí len chcieť skúsiť niečo nové.
Celá výstroj sa dá vypožičať v akomkoľvek lezeckom centre. Ak sa chcete
zoznámiť s lezením je určite lepšie, ak začnete na
umelej stene. Tam
na vás dohliadnu
skúsení inštruktori
lezenia a vysvetlia
vám, ako všetko
funguje. Po čase,
keď už viete, že
sa tomu chcete
naplno venovať,
výstroj si môžete
zakúpiť v rôznych
športových alebo
outdorových obchodoch. Nezľaknite
sa naoko vysokých cien. Na začiatok
je potrebné investovať viac, ale tieto
veci vám budú chrániť život a vydržia
aj niekoľko rokov. Najzákladnejšími
vecami ktoré budete potrebovať sú
sedací úväz, lezečky, nejaké istiace
zariadenie a nejaká tá karabína. Ale ak
sa tomu budete venovať zistíte, akou

cestou sa chcete uberať a čo všetko na
to budete potrebovať. Aj horolezectvo
má viacero odvetví tak ako cylistika
alebo lyžovanie.
Mnoho ľudí ma zasypáva otázkami
typu: To chodíš normálne aj na skaly?
To ťa aj istia? Na toto musíš mať veľmi
silné ruky, nie? Nebojíš sa? Zväčša
odpovedám len na poslednú uvedenú
otázku, pretože na väčšinu neviem
odpovedať tak,
aby som neznela
ironicky. Zvyčajne
odpoviem, že nie
(veď treba trochu
zafrajerovať), hoc
niekedy nastanú
situácie, kedy ma
strach ťahá za vlasy.
Ale strach je len
vedľajší pocit, ktorý
často nevnímam a
plne sa sústredím na
to, čo robím. Verte
mi, ak ste 25 metrov
nad zemou a pozeráte sa ponad stromy na ďaleký horizont hôr, na strach
ani len nepomyslíte. Ale na to, aby sme
tú nádheru objavili, je potrené sa najprv dostať k skalám. Často pred náročným lezením musí človek absolvovať
minimálne hodinový výstup, pretože
skaly sú zväčša ukryté v lese. Vďaka
takýmto prechádzkam je horolezectvo
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aj veľmi edukatívnym športom. Naučíte sa žiť s prírodou, ktorá sa po čase
stane vaším domovom. Ale nie len to,
človek sa pri tomto psychicky zocelí,
naučí sa disciplíne, vytrvalosti, naučí
sa dôverovať nie len ostatným, ale aj
sebe a vo svoje schopnosti.
Dobre, aby to nebolo celé úplne
vážne, tak to trochu odľahčím. Život
horolezca je aj zbieranie dobrodružstiev. Či už je to na umelej stene alebo
na skalách, o zážitky nie je núdza.
Jedného dňa sme šľapali vyše troch
hodín na bicykli plné nadšenia z pekného počasia a predstavy z príjemného lezenia a na mieste sme zistili, že
sme si zabudli lano. Je to perfektný
pocit. Na viacdňových výpravách sa
to zážitkami hemží jedna radosť. Je
to o tom, ako si zabudneš stan (alebo
sa ti ho jednoducho nechce vláčiť
so sebou) a spíš pod holým nebom.
V duchu sa modlíš, aby k tebe boli
nebesá milosrdné a nespustili lejak,
ktorý by ťa pravdepodobne odplavil
na druhú stranu lesa. Raz sme s kamarátkou našli asi 3 spacáky, ku ktorým
sa nikto nehlásil, tak sme ich vzali k
sebe do stanu, aby sa im nič nestalo.
Mne bola v noci, ako obvykle, zima,
tak som si jeden vypožičala. Nasledujúce ráno sa nám kamarát sťažoval,
že nevedel nájsť spacák, tak mrzol
prikrytý uterákom. Hádajte, ktorý bol
jeho? Čo tak čakať do západu slnka
na výhliadke? Romantická predstava,
však? Ale nie, keď si bez jedla a všetkých potrebných vecí na prežitie, len
s mobilom v ruke a čakáš, že sa tvoji
kamoši z tej neďalekej krčmy predsa
len vrátia. Ok, spravíš niekoľko fotiek
s krásnym výhľadom, dopodrobna
preskúmaš okolie, ale z miesta sa
nepohneš, pretože vám vaši kamoši
nechali 10 batohov plných lezeckej
výstroje: ,,Postrážiš nám to že?“ Dobrodružnou časťou výprav je aj to, keď
vás vyhodia z kempu. Vraj nezačala
sezóna. V pohode, ale o sprche môžeš
najbližšie 4 dni len snívať. Pohľad
rodičov po návrate domov potom
stojí za to. Ale o tom všetkom by som
mohla pokojne napísať aj knihu.
Ukončím to asi tak, že je to z môjho
pohľadu skvelá činnosť, kde sa človek
uvoľní aj posilní, spozná veľa krásnych
miest, perfektných ľudí a získa nových
priateľov. Aby som to len nechválila,
nevýhodou je to, že si celá moja rodina myslí, že sa chcem zabiť.
Text: Soňa Virostková
Foto: Soňa Virostková, Jana Homzová

RIASOGULIČKY
Riasogule sú sladkovodné rastliny,
pôvodom z Japonska. Sú označované
za najmenej náročnú rastlinku na
svete. Stačí ich mať v studenej vode a
prežijú s vami mnoho rokov bez toho,
aby ste sa o ne museli starať ako o
bežné rastlinky.
Ako dlho sa venujete riasoguličkám?
Internetový obchod s rastlinkami
www.plantizia.com sme si otvorili pred
rokom, zelený Instagram@plantizia sme
založili pred viac ako rokom a pol, ale
rastlinkám sme sa venovali už dávno
predtým.
Kde a v čom guličky pestujete?
Všetky rastlinky pestujeme u nás v byte.
Na riasoguličky máme vyčlenené nádoby s vodou na mieste, kde je polotieň a
je im tam dobre.
Ako ste sa k tomu dostali?
Riasogule sme videli v zahraničí, kedže
v Japonsku odkiaľ pochádzajú, sú
veľkým trendom.
Ako riasogule vznikajú?
Začne to malým kúskom riasy, ktorý sa
kotúľa po dne a ako rastie, postupne sa
na seba nabaľuje viac a viac a tak vznikne malá gulička. Veľmi dôležité je to, že
ju prúd vody gúľa po dne a vďaka tomu
získa guľatý tvar.
Môžu sa množiť aj v domácom
prostredí?
Áno, môžu. V prírode sa množia tak, že
sa odtrhne kúsok riasoguličky, alebo
sa gulička rozpolí, keď narazí na nejaký
kameň a potom tieto novovzniknuté
guličky rastú a gúľajú sa samostatne.
Doma môžeme guličku roztrhnúť a
zviazať, aby nové kúsky držali tvar a
každý deň ju gúľať, aby mohla zrásť. Je
to oveľa náročnejšie, ako keď sa to stane
v prírode, kde roztrhnutú guličku gúľa
prúd vody, pretože gulička rastie pomaly
a jej pravidelné gúľanie je potrebné.
Môže byť voda slaná?
Riasogule pochádzajú zo sladkovodných
jazier, takže slaná morská voda pre ne
nie je vhodná.
Najväčia riasogulička?
Najväčšia ktorá je zdokumentovaná sa
našla v Japonsku a mala priemer necelý
jeden meter.

Môžeme riasogule hnojiť?
Existuje špeciálne hnojivo na sýtejšiu
zelenú farbu riasogúl, ale ak sa im pravidelne vymieňa voda a nie sú na priamom
slnku, krásnu zelenú farbu majú prirodzene.
Pomohlo by hnojenie rastu?
Pomohlo, ale aj napriek tomu by riasoguličky rástli pomaličky. Bez hnojiva je to
len pár milimetrov za rok.
Čo sa stane ak vypláva gulička
na povrch?
Na riasoguličku sa zachytia vzduchové
bublinky vo vode a tie ju nadľahčia a tak
vypláva. Keď sa prebytočný vzduch z riasoguličky dá preč, znova padne na dno.
Čo môže ísť do akvária k rastlinám?
Riasoguličky veľmi dobre vychádzajú
s rôznymi rybkami, krevetkami či vodnými
slimákmi.
Nepoškodí rybka rastlinku?
Rybky bežne riasoguličky nepoškodia, len
sa s nimi hrajú, alebo na nich oddychujú.
Ale napríklad také vodné korytnačky si
na riasoguličke radi pochutnajú.
Majú riasogule negatívne účinky?
Nemajú, sú vhodné aj pre menšie deti aj
alergikov.
Je umelo vytvorená alebo objavená?
Riasoguličky boli objavené v japonských
jazerách, kde sa prirodzene vyskytujú.
LEGENDA O LÁSKE
K riasoguliam sa viaže aj stará japonská
legenda, ktorá vraví, že dcéra náčelníka
japonského kmeňa obývajúceho riečne
územie Akan, sa zaľúbila do obyčajného chlapca. Keďže jej rodičia ich vzťahu
nepriali, zaľúbenci sa rozhodli pred
nepriazňou radšej ujsť. Pri úteku však
nešťastne spadli do rieky a utopili sa.
Traduje sa, že ich duše spojené večnou
láskou, sa premenili na zelené riasové
guľôčky a spoločne sa plavili po dne.
Preto sú riasogule v Japonsku považované za symbol večnej lásky a vraj
dokážu vyliečiť aj zlomené srdce.
Text: Rebeka Demčáková
Foto: instagram plantizia
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Rozhovor s absolventom

Dávid Nayda

Každoročne z našej školy odchádzajú desiatky absolventov, o ktorých
už viac menej nič nevieme. Nevieme kam sa dostali, ako sa im darí.
Preto v týchto časopisoch môžete často vidieť rozhovory s našimi
absolventmi. Je dôležité učiť sa od ľudí, ktorí si prešli tým, čo aj my
a vedia nám s odstupom času povedať, čo by zmenili, ak by sa mohli
vrátiť v čase. Už fungujú osamote, vedia na čo mali viac dbať, čo by sa
im momentálne pridalo do života. Pred dvoma rokmi sa dvere našej
školy posledný krát zatvorili aj za Dávidom Naydom. Tento žiak sa
tesne po ukončení školy rozhodol odcestovať do Veľkej Británie, kde je
aj zamestnaný. Viac o svojom príbehu vám porozpráva sám

Určite nie je ľahké odísť od všetkého, čo si doteraz poznal. Zbaliť si
veci, odísť do neznámeho mesta a
nájsť si prácu. Kedy si sa rozhodol,
že by si chcel pokračovať v zahraničí? Čo ťa najviac motivovalo a čo
ti rozhodovanie uľahčilo ?
V podstate som sa o tom rozhodol
asi pol roka pred ukončením štúdia.
Vidiac slovenské platy a úroveň
života, nemal som veľmi o čom
rozmýšľať.

Koľko by mal zarábať grafik?:
„Toľko koľko prináša do firmy“.
Aké boli podmienky na tvoje
prijatie do firmy?
Pred tým ako ma firma prijala, tak
som mal prejsť skúšobným dňom,
kde mi dali rôzne zadania ako dizajn
loga, vizitiek...

Samozrejme je potrebné mať aj bankový účet v Anglicku a NINo.
Keby si vedel, že budeš pracovať
v Londýne, dbal by si počas štúdia
viac na učenie anglického jazyka?
Ja osobne som nemal problém,
hlavne s native speakermi, pretože
oni vyslovujú všetko tak, ako by sa
malo. Väčším problémom pre mňa
bolo, porozumieť prisťahovalcom.
Hlavne z afrických štátov. Ale ak si
zoberieme priemerného žiaka, určite
by mu neuškodilo popracovať na
angličtine.
Ako s odstupom času hodnotíš
svoje štúdium na našej škole? Je
niečo, čo si počas štúdia bral ako
úplnú banalitu, ale až teraz si uvedomuješ, aké to bolo dôležité?
Kedže teraz pracujem ako freelancer a robím veľa ilustrácií a concept
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artu, tak určite ľutujem, že som
nebral figurálne kreslenie vážnejšie.
Niekomu, kto sa ničím umeleckým
nezaoberá, by stačilo popracovať na
angličtine. Pretože aj keď tu niekomu nerozumieš, ludia ti väčšinou
pomôžu a vysvetlia čo a ako.
Máš pocit, že ťa škola dostatočne
pripravila na tvoju súčasnú prácu?
Popravde, áno. Samozrejme, pokiaľ
som bol v práci, tak som sa musel
naučiť, ako narábať s rôznymi strojmi
a technológiami. Ale spolupracovníci neočakávajú, aby niekto, kto skončil strednú školu, vedel ako pracovať
s profesionálnymi strojmi.
Ak by si mal zostaviť rebríček
predmetov od najpotrebnejšieho
až po ten najmenej potrebný, ako
by vyzeral?
Angličtina by určite bola na prvom

mieste. Za ňou by boli odborné
predmety a po nich všetko ostatné.
Čoho bolo na škole málo, čo si sa
musel dodatočne naučiť buď sám
vo svojom voľnom čase alebo vo
firme?
Pravdepodobne ako sa rozprávať s
klientmi a ako vyzerať profesionálne, kedže prvý dojem je dôležitý a
môže ťa stáť tvoje miesto vo firme.

Musel som doučovať môjho
35 ročného kolegu ako
pracovať s Illustrátorom
Je práca grafika to, čo si očakával
alebo je niečo, čo ťa prekvapilo?
Je to viac menej to, čo od teba škola
vyžaduje. Len v aspoň trojnásobnom tempe.
Ocitol si sa niekedy v situácii, že si
oľutoval svoje rozhodnutie nejsť
na vysokú školu?
Aj áno. Po tom, čo som nastúpil
do práce som si uvedomil, o koľko
menej voľného času mám.
Stretol si sa v práci so situáciou,
keď si musel niekoho niečo učiť?
Áno. Musel som doučovať môjho
35 ročného kolegu ako pracovať s
Illustrátorom, aj keď mal vyšší plat.
Stalo sa ti už niekedy, že si
odmietol zákazku? Čo to zapríčinilo, alebo čo by sa muselo stať,
aby si odmietol urobiť prácu.
Nepamätám si, aby som niečo odmietol, ale chuť na to som isto mal.
Bol to napríklad klient, ktorý chcel
niečo za oveľa nižšiu cenu, alebo bol
v podstate slizký a nepríjemný. Ale
aby som niečo odmietol, tak to by
muselo byť niečo vážne. Ako napríklad, že som si zlomil ruku.

Myslím, že ich bude viac. Všade sa
otváraju nové podniky a všetky
potrebujú tlačoviny, ale aj digitálne
reklamy, webstránky...
Berieš prácu grafika ako niečo,
čo budeš a chceš robiť do konca
života alebo to berieš skôr ako
momentálnu fázu?
Určite sa budem snažiť robiť niečo
výtvarné, kým budem vládať.
Koľko času stráviš denne v práci?
Nechávaš prácu v práci alebo si
zvykneš nosiť prácu aj domov?
Ľahko môžem pracovať cez 10
hodín a tým, že pracujem ako freelancer je ťažké nemyslieť na nejaké
projekty doma, pretože všetko sa
deje v jednom dome.
Ako všetky zamestnania, aj práca
grafika má určité výhody, ale aj
nevýhody. Ktoré sú podľa teba tie
najneočakávanejšie, ktoré si veľa
ľudí možno ani neuvedomuje?
Výhody by boli, že máte veľa
slobody ako a čo robíte. Nevýhoda
by bola povinnosť dokončiť hocijaký projekt, aj keď sa ti to osobne
nepáči.

Kresli viac a kresli
to, čo chceš.

Koľko si myslíš že by mal byť
mesačný príjem dobrého grafika v
ideálnom svete?
Toľko, koľko prináša do firmy.

Určite si sa stretol s tým, že žiaci
na jednej práci formátu A4 pracujú napríklad aj mesiac. Ako to
funguje v reálnom svete? Koľko
času na takéto práce dostaneš?
Záleží od klienta a zamestnávateľa,
ale aj od teba. Na začiatku každého
projektu sa dohodne deadline.
Ak je deadline porušený, treba to
vysvetľovať. Po určitom čase človek
zistí, že je oveľa lepšie spraviť projekt načas alebo sa ospravedlniť skôr
a preložiť deadline, ako objasňovať
klientovi a šéfovi, prečo niečo nie
je spravené načas. Niektoré dokumenty majú aj pokuty za porušenie
deadlinu, ktoré nikto nechce platiť.

Čo je podľa teba najdôležitejšia
vlastnosť dobrého grafika?
Dobre interprétovať požiadavky
klientov.

Ak by si mohol niečo odkázať
svojmu 16 ročnému ja, čo by to
bolo?
Kresli viac. A kresli to, čo chceš.

Myslíš si že grafici a DTP pracovníci majú aj v budúcnosti veľa
príležitostí zamestnať sa?

Text: Nora Mikčová, David Nayda
Ilustrácie: David Nayda
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Vranovské „pajzle“
ocami
ˇ miestneho stamgasta
ˇ
Rád by som vás dnes v tomto článku oboznámil s našimi pohostinstvami v našom malom mestečku
Vranove nad Topľou s vynikajúcim
výberom pív. V závere tohto článku
sa vám pokúsime opísať aké ma
výhody pitie nepasterizovaného
piva pre zdravie človeka.
Ako špičkový odborník v tomto
odbore vyučený ako degustátor s
dlhoročnou praxou môžem usúdiť
že vo Vranove mame pomerne veľa
podnikov. A veľa z náš si sem tam
zájde niekde do baru a ľúbi sebe
vipic a žic. No ale späť k tým našim
podnikom. Ako prvý si môžme
rozobrať Vranovčan lebo je to jeden
z najlepších barov vo Vranove a ma
aj dokonca po meste v ktorom sa
nachádza aj názov.
VRANOVČAN
Tento podnik sa nachádza na
námestí slobody hneď vedľa starej
jednoty. Pracujú tam traja čašnici
z toho poznám jedného dôverne a
môžem si dokonca dovoliť povedať
že je to môj veľmi dobrý kamarát.
Väčšinou tam chodia starší ty stali
zákazníci ale chodia tam sem tam
aj mladší. Vranovčan je piváreň kde
čapujú pivo tankovou technológiou.
Otvorene majú od pondelka až do
nedele cez týždeň otvárajú o ôsmej a

zatvárajú až o pol noci a cez víkend aj
v sobotu aj v nedeľu otvárajú až o
desiatej lenže v sobotu zatvárajú o
pol noci ako cez týždeň len cez
nedeľu už zatvárajú o desiatej. Čapujú tam ta dve druhy piva Šariš a
Radegast samozrejme že len
dvanástky. Výborné je ich pivo Šariš
je to nepasterizovane pivo ktoré
ponuka vynikajúcu chuť.
Ako druhy na sa spoločné pozrieme
na každému veľmi dobre známi
špičkový podnik Roko.
ROKO
tam sme srdcom vychodňare. Čapujú
tam tak isto nepasterizovane pivo ale
až troch druhov a to sú Šariš,
Radegast a Pilsner Urquell aj desiatky aj dvanastky. Od pondelka do
štvrtka majú otvorene od dvanástej
do pol noci v piatok majú otvorene
od dvanástej do druhej rana v soboru
od druhej poobede do druhej rana a
v nedeľu od štvrtej poobede do pol
noci. Nachádza sa na Sídlisku 1. mája
v priestoroch Hornozemplínskeho
osvetového strediska hneď za budovou Mestkého úradu. Roko ponuka
veľa studených alebo teplých nápojov posedenie pri hudbe miešané
nápoje, destiláty, likéry, vínaa rôzne
formy zábavy prostredníctvom hier
ako je biliard, šípky a stolový futbal.

Aprečo piť nefiltrovane
nepasterizovane pivo ?
Nevýhodou nefiltrovaného nepasterizovaného piva je že ma krátku
trvanlivosť ale vynikajúcu chuť a zo
zdravotného hľadiska je vhodnejšie
piť takéto pivo lebo ponuka množstvo látok prospešných zdraviu.
1. Pivo je plne vitamínov - Obsahuje
množstvo stopových prvkov ako je
vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík a
množstvo vitamínov skupiny B.
2. Liek na žalúdok - Pomáha pri tráviacich problémoch a znižuje kyslosť v
žalúdku .
3. Na nervy - Je výborným prostriedkom pre zvládanie stresu a odstraňuje napätie .
4. Prospieva srdcu - je vhodné ako
prevencia aterosklerózy, obmedzuje
vznik ischemickej choroby srdca,
čím znižuje nebezpečenstvo infarktu
alebo mozgovej príhody.
5. Posilňuje kosti.
6. Dodáva energiu.
7. Zamedzuje vznik vrások a udržuje
lesklé vlasy a zdravú kožu.
8. Pomáha zrelaxovať.
9. Cítite sa po ňom vysoký, pekný a
múdry.
text> anonymný degustátor
foto> licencia CC0

Tento článok zámerne neprešiel
korekciou, aby sme poukázali aj
na negatívne javy spojené s pričastým
pitím piva. Ako ste si mohli v článku
všimnúť, pitie alkoholu má významne
negatívny vplyv na štylistiku viet,
gramatickú stránku reči a celkovo
na vyjadrovacie schopnosti jedinca.
Preto (a nielen preto) neodporúčame
piť alkohol vôbec (hlavne čo sa týka
osôb mladších ako osemnásť rokov).
Štúdie potvrdili, že pravidelné pitie
alkoholu poškodzuje mozgové bunky
- neuróny, čo vedie k predčasnému
starnutiu mysle.
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Školský bufet
Školský bufet, téma, na ktorú sa rozpráva množstvo študentov. V tomto článku
som chcela poukázať na náš ťažký boj s hladom a bufetom. Predsa každý z nás
pozná, aký je pocit hladu zákerný...
Po prvej hodine padne prvá
a veľmi známa otázka.
Je bufet otvorený? Dvojica
skúsených agentiek to ide
preveriť. Sklamane a smutne
sa vrátia a zvestujú triede, že
bufet je zatvorený. Po druhej
hodine sa dvojica nevzdáva a
ide to vyskúšať znovu.
V triede prevláda stres
z nedostatku jedla. Agentky sa
vrátia a hľa do triedy sa vracajú
s plnými ústami a natešeným
poloplným bruškom. No tak to
nebolo stále. Keďže škola má
množstvo študentov, bufetové
pohostenie je vypredané za
pár minút. No a nič iné nám
neostáva, len počkať
do ďalšieho mesiaca pokým
nám veštica Irena nezvestuje
ďalšie pohostenie. A takto nejako to býva na hlavnej stanici
Alexandra Dubčeka.
Dve agentky pokračujú
v preverovaní ďalej. Druhý
bufet sa nachádza v druhej budove pod názvom Oáza. Tieto
dve agentky nič nezastaví, ani
tých dvesto schodov, ktoré ich

čakajú, kým sa dostanú
k ďalšiemu bufetu. Po náročnom výstupe na Himaláje
môžete zase zostupovať.
Po náročnej ceste sa tešíte, že
si niečo prekusnete, no ste
na omyle. Je práve po štvrtej hodine a hľa bufet stále
zatvorený. Takže s prázdnym
bruchom a ešte lepšou náladou sa vraciate späť do triedy
pekne po schodoch. No nič,
skúsime to neskôr. Na druhý
deň ste nedočkavý a vaše
brucho už nezvláda situáciu
a škvrkanie v bruchu je hlasnejšie a hlasnejšie. Skúsite to
opäť. Znovu si vyjdeme Himaláje a dostávame sa
k bufetovým dverám. A čo to
tu vidíme, otvorené dvere
do bufetu. Agentky plné nadšenia
vstupujú a rozmýšľajú nad výberom. Keďže mali
na výber presne
tie dva „obľúbené“
keksíky, neostávalo
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nič iné len ich zobrať. A čo tak
niečo na pitie? Pfuu čo to tu vidím posledný krabičkový džús.
Neváham a zoberiem aj ten,
aby som sa náhodou nemusela
vrátiť. Po našej návšteve ostal
bufet vypredaný, takže ho
mohli rovno zatvoriť. Už len
počkať do ďalšieho mesiaca,
aby doložili tovar a môžeme
nakupovať znova. Poprípade,
ak to už váš žalúdok nebude
zvládať, nemajte obavy. Za rohom na nás čaká náš obľúbený
kebab, kde nás s radosťou
príjmu a nasýtia. A takto nejako to je s bufetom z pohľadu
agentiek.
Text a foto: Gabriela Franeková

Láska na prvý pohľad

Pocit prvej lásky skôr či neskôr premôže každého. Byť zaľúbený a zdieľať
všetko so svojou druhou polovičkou. Cítime lietajúce motýle v bruchu, cítime
sa ako v nebi a všetko je také krásne ako v romantickom filme. V mladom veku
sa nechce človek ešte tak pevne pripútať a možno nie je prvá láska vôbec skutočne pevná. Čo však ale nikto nemôže poprieť je fakt, že spomienky na našu
prvú lásku nám vždy ostanú niekde v srdci. Na toho prvého sa nezabúda.

Stala sa vo tvojom prvom vzťahu
nejaká vtipná alebo trápna príhoda?
Diana: Fuuha nespomínam si momentálne na žiadne príhody
Tamara: Vtipná a trápna príhoda? Tých
trápnych príhod sme mali veľa. Najtrápnejšie som sa cítila, keď som spadla
zo schodov. Boli sme na svadbe jeho
sestry a bola som dosť zahanbená.
Marek: Spomínam si na trápnu príhodu, keď som pozval svoju partnerku na
prvé rande a na obed. Doma sme mali
syrovo-smotanovú omáčku s cestovinami. Chcem len povedať, že nemôžem
jesť veľmi mliečne výrobky, lebo mi
to neskôr robí problém na wc... haha.
Prišli sme do reštaurácie a ani som si nič
nestihol objednať a už to na mňa prišlo.
Hanba bola, že každú piatu minútu som
musel utekať na wc a jej to samozrejme
asi došlo a neskôr sa ma spýtala: „Ta čo,
prehánky?“. Trapááás. Ale skončili sme
nakoniec spolu.
Miroslav: Ja som veľmi trapasový typ.
Priateľ raz dostal záchvat smiechu, ked
som išiel s čerstvo zahasenou sviečkou
z izby do izby a tým, že sa mi triasli
ruky, tak mi celá sviečka spadla na
zem a vosk sa rozlial po celej dlážke na
chodbe. Ja som v tom zmätku rýchlo
šiel po kuchynské utierky. Mal som len
ponožky a samozrejme za ten čas, už
vosk zaschol. V tej rýchlosti som sa v
ponožkach na vosku tak pošmykol, že
bolo cítiť jemné zemetrasenie. Jediné
čoho bol on schopný bolo to, že sa
nemohol prestať smiať ako tam ležím
na zemi s voskom. Pomoc žiadna, ale
určite bolo oveľa viac trapasov.
Moja prvá pusa dopadla úplne inak ako
som si predstavovala. Čo tá tvoja? Aká
bola?
Diana: Moja prvá pusa bola s chlapcom, ktorého som milovala a bolo to
úplne iné ako som čakala, že to bude.
Nič moc.
Tamara: Moja prvá pusa bola dosť

nečakaná. Ale musím povedať, že
naozaj bola veľmi pekná. Bola som na
jeho oslave a už vtedy sa mi tajne páčil.
Zavolal ma na krátku prechádzku, kde
sme sa super porozprávali. A ako sme
sa rozprávali, tak mi z ničoho nič dal
pusu. Najprv som bola v šoku, že čo sa
to momentálne stalo, ale rýchlo som sa
spamätala a pusu som mu opätovala.
Marek: Prvú pusu? Hah. Tá dopadla
katastrofálne. Bol som s jednou holkou
von. Veľmi sa mi páčila, tak som ju
zavolal von. Odprevadil som ju domov,
rýchlo som sa naklonil a dal som jej
pusu. Hneď nato som dostal facku a
povedala, že má priateľa. A to som mal
13 rokov. Čiže chlopi, predtým ako si
začnete pismenkovať s dajakou čajou,
tak sa jej spýtajte či je zadaná.
Miroslav: Moja celkovo prvá pusa?
Taká tá poriadna, dopadla celkom pekne. Hlavne nečakane a s veľmi blízkou
osobou. Síce mali sme trošku vypité, ale
bolo to pekné.
Aká spomienka je pre teba tá
najkrajšiá a naopak, ktorá tá najhoršia?
Diana: Najkrajšia? Že som dostala
najlepšieho chlapa na svete, do ktorého
som sa zamilovala na prvý pohľad a on
do mňa. A najhoršia? O tom nebudem
radšej hovoriť.
Tamara: Pre mňa najkrajšie spomienky boli asi tie, keď ma prišiel navštíviť
bez toho, aby som o tom vedela a len
preto, aby mi povedal, že ma má veľmi
rád. To bolo veľmi zlaté, si myslím. A
najhoršia? Bolo ich veľa. Ale tie najhoršie si nechám len pre seba. Ale poviem
jednu teda. Sľúbil mi, že budeme tráviť
spolu večer, ale nakoniec mi zavolal, že
je unavený a nie je mu dobre. Tak ostal
doma. Ja som sa doma nechcela nudiť,
a tak som šla s kamarátkami von do
jedného podniku. A koho som tam nestretla? Samozrejme, že môjho vtedajšieho frajera. Bola som dosť naštvaná,
že ma klamal.
Marek: Najkrajšia, že na narodeniny mi
urobila tajnú oslavu. To bolo od nej fakt
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pekné. A najhoršia, na také si nespomínam. My sme mali len pekné chvíle.
Miroslav: Deň, keď sme sa dali dokopy.
Bol to najkrajší zážitok v mojom živote,
na ktorý nikdy nezabudnem. Len my,
noc, hviezdy nad nami, fľaša vína v tráve a otázka, či spolu budeme chodiť. Čo
sa týka tej najhoršej.. načo si kaziť deň.
Každá hádka je tá najhoršia.
Ak by existoval stroj času, využil/a by
si ho, aby si zmenil/a niečo na tvojom
vzťahu?
Diana: Popravde, nemenila by som nikdy
nič, lebo všetko mi do života niečo dalo.
Tamara: Niečo by som zmenila určite.
Ja hlúpa som mu odpúšťala všetko.
Hlavne,keď ma klamal. Namiesto toho
odpúšťania by som mu s prepáčením
nakopala riť. Toto by som zmenila.
Marek: Jedine čo by som zmenil by bolo
asi moje správanie, lebo niekedy som sa
k nej správal ako totálny idiot.
Miroslav: Možno by som zmenil svoj
celkový postoj. Taký ten maximálne zaláskovaný, typu: nech sa deje čokoľvek.
Ten by som vymenil za zamilovanosť s
istými rezervami.
V akom veku si mal/a svojho prvého
partnera? Kedy si myslíš, že je najlepšie
začať vážny vzťah?
Diana: Môjho prvého partnera, priateľa
som mala myslím, že v štrnástich. A
vážny vzťah po rokoch rokúcich mám
teraz.
Tamara: Môjho prvého priateľa som
mala v šestnástich. Čo v dnešnej dobe
si myslím, že je pre niektorých asi dosť
zahanbujúce. A kedy začať najlepšie
vážny vzťah? Ja mám 20 a mám život
ešte pred sebou, ale kľudne by som aj
teraz chcela mať vážny vzťah, partnera s
ktorým by som už mohla zostarnúť.
Marek: Na chlapca je to čudné, ale svoj
prvý vzťah som mal v pätnástich. Vtedy
som sa cítil jak veľký frajer, pretože som
chodil s najkrajšou babou v škole. Momentálne mám dvojročný vzťah, čiže už
je to vážne, tak dúfam, že nám to vydrží.

Miroslav: Tak tie prvé veci začínali v 16.
Ale boli to skôr také tie prvé pokusy.
Nešlo určite o nič vážne. Vhodný vek,
kedy by mal človek začať vážny vzťah je
taký, kedy si naozaj myslí, že je dostatočne vyspelý a hlavne vek, kedy človek
vie čo chce. Vážny vzťah by sa mal brať
seriózne a ten kto to nevie, tak nech si
radšej tých pár rokov počká, dospeje a
nech nikoho neťahá za nos.

mňa dosť smiešne. Hovoria si, že sa
ľúbia, ale pravda je taká, že k sebe nič
necítia. Na nejakú dobu je to super, ale
po čase sa v takom vzťahu začnú nudiť.
Marek: Asi to, že dnešné deti sú drzé,
čo súvisí aj s ich výchovou. Nevedia
na nič čakať, nevedia si vážiť jeden
druhého a nevenujú si čas. A tak je to aj
u dospelých.
Veľa ľudí chce niečo nové lebo ich to

Čo sa ti najviac páčilo na nej/
ňom a čo naopak nepáčilo ?
Diana: Mne sa na ňom nepáčilo
to, že som mala ultimátum a
nemohla som nikam chodiť.
Tamara: Samozrejme sú veci,
ktoré sa mi na ňom nepáčili.
Jednu vec, ktorú som na ňom
neznášala bola, že ma stále
klamal. Keď sme mali byť spolu,
tak to na poslednú chvíľu zrušil
a neskôr som sa od druhých
dozvedela, že je vonku so svojimi kamarátmi. Ale inak som
na ňom mala rada to, ako sa ma
dokázal stále zastať v niektorých vážnejších situáciách.
Marek: Čo sa mi na nej páčilo? Asi zadok. Ale okrem toho aká bola zlatučká.
Také malé žieňa a ako sa snažila každému pomôcť. Vždy mi dokázala odpustiť, aj keď som ju sem tam sklamal.
Miroslav: Mne sa páči každý jeho
úsmev, každý pohľad na mňa, každá
minúta strávená s ním, každé objatie. A
čo sa týka samotnej lásky, páči sa mi na
nej akurát to, že v ňu stále veríml. Na tú
takú pravú. Aj keď je to v dnešnej dobe
ťažké.
Čo si myslíš, že zapríčiňuje krátku
životnosť vzťahu v dnešnej dobe?
Diana: Nedôvera. A chýba princíp
vzájomnosti a lásky.
Tamara: Ja si myslím, že v dnešnej
dobe si každý hľadá partnera len kvôli
tomu, aby sa len niekomu pochválil,
že ma frajera, len tak z nudy. Čo je pre

po čase omrzí. Treba venovať čas jeden
druhému, ale nebrániť mu v tom, aby
si robil aj svoje veci. Treba robiť veci
spolu, ale aj od seba, lebo každý je iný,
nie každému sa páči to, čo druhému a
treba hlavne rešpektovať a prijať druhého, lebo nikto nie je dokonalý a treba
žiť s tými chybami, ktoré partner má a
prijať ich, ale to veľa ľudi nevie, lebo to
nieje podľa ich predstáv.
Miroslav: Nevera, chtíč, zlá komunikácia, zbytočné hádky, nedôvera,..
Ako si predstavuješ svoj ideálny vzťah?
Diana: Hlavne, aby v ňom bola láska a
dôvera.
Tamara: Ideálny vzťah? Najmä, aby
sme sa ľúbili, dôverovovali si navzájom,
aby som mohla v tom vzťahu ostať
taká, aká som.
Marek: Aby ma partenerka ľúbila, aby
bola so mnou šťastná, aby ma nechcela

zmeniť na to, čo niesom. Ako som to
mal v jednom vzťahu a trpel som pri
ňom a dusil to v sebe.
Miroslav: Neexistuje ideálny vzťah.
Každý vzťah treba po celú dobu budovať a chyby nahrádzať niečim, čo vzťah
posilní a prispeje k tomu, aby sa aspoň
trochu podobal na ten „ideál“, ktorý si
predstavujeme.
Téma, na ktorú sa viacerí
ľudia neradi vyjadrujú je
sex. Je pre teba dôležitý
prvý sex? Na ktorom rande
je podľa teba akceptovateľný ?
Diana: Nie, nie je dôležitý mám 18 a ešte som sex
nemala. Každý by ho mal
mať vtedy, keď sa nato
cíti dušou aj rozumom.
Nie príliš skoro a keď
neskoro, to nevadí.
Tamara: Neviem ako pre
ostatné dievčatá, ale pre
mňa je prvý sex veľmi
dôležitý. Ja som ho už
teda mala, ale s chlapcom, ktorého
som veľmi ľúbila a neľutujem to.
Niektoré dievčatá by si mali uvedomiť, že nie sú žiadne hračky. Oplatí sa
počkať, hlavne na toho pravého.
Marek: Keď mám pravdu povedať,
pre mňa dôležitý nie je. Ja si myslím,
že je to normálna vec, ktorá patrí k
životu. Tak prečo z toho robiť takú
veľkú vedu.
Miroslav: Ja si myslím , že aj sex je
vo vzťahu veľmi dôležitý a aj ten prvý
môže v človeku zanechať silný dojem.
Otázky boli kladené študentom
od 18 do 22 rokov.
Text: Michaela Dzuričková
Foto: internet licencia CC0

Ako zarábať na Youtube?
Youtube.com je dobre známy dnešnej generácii. Napadla vám niekedy
myšlienka, že okrem sledovania videí by vám mohol zarobiť pekné
peniaze? Pokiaľ vás zaujíma ako na to, tak určite čítajte ďalej.
Prvé kroky, ktoré je potrebné
podniknúť.
Do programu Youtube partnerstva
sa mohol do roku 2016 zapojiť každý.
Dnes k tomu, aby ste do videa mohli
dávať reklamy potrebujete dosiahnuť
1000 odberateľov a 4 000 hodín sledovania za posledných 12 mesiacov.
Základom je nahrať nejaké videá. Vaše
video musí však spĺňať celosvetové práva na komerčné využitie celého obsahu
videa a video musí spĺňať ,,Zmluvné
podmienky a pokyny pre komunitu“ =
všetko vo videu ste vytvorili vy sami a
nikomu ďalšiemu ste nepredali práva
na komerčné použitie. Ak video obsahuje materiál, ktorý vytvoril niekto iný,
je potrebné mať jeho písomný súhlas
na používanie daného obsahu a zarábania na ňom. Taktiež sa môžeme stretnúť
s takzvaným žltým dolárom na videu.
Ten je na video pridaný po prísnej
kontrole youtube, ak video obsahuje
vulgárny obsah, sexistické narážky,
násilie atď.
Ďalším krokom je povolenie speňaženia
videí. Znamená to, že súhlasíte, aby sa
vo vašich videách zobrazovali reklamy.
Môžu byť zobrazované na začiatku
videí, vedľa videí či vo výsledkoch
vyhľadávania. Novodobý “trend” je
natiahnuť video nad 10 minút. To potom tvorcovi dovolí pridávať 10 a viac
reklám ľubovoľne v priebehu videa.
Váš zárobok plynie z toho, že ľudia tieto
reklamy vidia a klikajú na ne. Po tom, čo
vám Youtube schváli speňaženie videí,
musíte si priradiť účet AdSense k vášmu
Youtube účtu, pretože platby sú spravované pomocou účtu Google AdSense.
Potom už je to len na vás ako zaujmete
na Youtube a či budete úspešný.

Koľko vlastne zarobím videami?
Konkrétne čísla by sa nemali ukazovať,
pretože interná politika Youtube presné
sumy zárobkov nezverejňuje. Odhady
cien zárobkov sa od užívateľa k užívateľovi líšia, no pohybujú sa približne
za 1000 pozretí 25 centov na Slovensku.
To sa ale zas líší napríklad v Amerike,
kde sú reklamy lepšie platené približne
3000 až 10 000 dolárov za 1 milión pozretí, respektíve 3 až 10 dolárov za 1000
zhliadnutí vášho videa. Ak by ste sa aj
vy chceli dozvedieť, koľko napríklad
zarába váš youtuber, existuje stránka
socialblade.com kde sa nachádzajú
odhadované čiastky. K týmto zárobkom
môžeme tiež pridať rôzne spolupráce a
predaj (merchandise) oblečenia daného
youtubera.
Ako zarábať naozaj veľa?

vtipný. Ak budú vaše videá virálne
(ľudia ich budú často zdieľať),
dosiahnete množstvo zhliadnutí.
Dávajte si záležať na tvorbe videí
s vysokou kvalitou a dobrým
obsahom, patričný čas venujte aj
editácii videa. V názve videa je tiež
dôležité zadať kľúčové slová tak,
aby sa v youtube vyhľadávači ľahko
našli. Dobré je tiež propagovať
svoje videá aj na iných sociálnych
sieťach. Aj na samotnom Youtube
nájdete tipy, ako zarábať ešte viac.
Text> Samuel Šulc
Foto> Internet - licencia CC0
Najodoberanejší SK/CZ youtuberi
1. GoGoManTV 1 800 121 odberateľov
2. MenT 1 256 301 odberateľov
3. Gejmr 1 098 959 odberateľov
4. Expl0ited 912 226 odberateľov
5. PedrosGame 856 557 odberateľov
6. HouseBox 830 483 odberateľov
7. Hoggy 828 246 odberateľov
8. Stejk 765 809 odberateľov

Pri tejto otázke sa môžeme pozrieť na
kanály najznámejších youtuberov a
inšpirovať sa. Dôležité je nahrávať videá
často a pravidelne. Buďte originálny a

9. Kovy 753 189 odberateľov
10. TVTwixx 730 057 odberateľov

Grafy znázorňujúce “zhliadnutia” videí a odhadované tržby
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Sladký život s Rebekou

Na tejto strane vám prinášam sladké dobroty, ktoré vám osladia život aj vtedy, keď
nebudete mať svoj deň.

Rezy
Žerbó
Ingrendiencie:
400g múka polohrubá
50g cukor práškový
2ks vaječný žltok
100ml vlažné mlieko
12g čerstvé droždie
2 štípky soli
150g bravčovej masti
Plnka:
200g mleté orechy
200g lekvár marhuľový
4PL cukor krýštálový
Poleva:
100g čokolády na varenie
25g masla
Postup:
Do misky si dáme teplé mlieko,
droždie a pridáme bravčovú masť.V miske zmiešame
preosiatú múku, cukor, soľ,
žltka a kvasok. Všetko spolu
zmiešame a sprvíme si cesto.
Cesto dáme na 10 minút do
chladničky. Pomelieme si orechy
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a zmiešame ich s cukrom.
Pracovnú plochu si posypeme múkou a cesto rozdelíme
na 3 časti. Zatiaľ čo vaľkáme
jedno cesto, ostatné 2 časti si
môžeme dať do chladničky.
Keď máme cesto vyvaľkané,
pripravíme si plech. Vymastíme ho maslom a posypeme
múkou. Keď to máme spravené
cesto si dáme na valček, aby
sa nám cesto netrhalo a tak ho
dáme na plech. Cesto má byť
vyvaľkané na tenko. Cesto potrieme lekvárom a navrch dáme
pomleté orechy zmiešané s
cukrom. To isté opakujeme aj
s druhým cestom. Tretí plat
som dala na vrch a s vidličkou spravila dierky do cesta.
Cesto prikryjeme utierkou a
necháme oddýchnuť približne
45 minút. Rúru si vyhrejeme
na 180 stupňov a pečieme
asi 30 minút. Cesto necháme
vychladnúť a roztopíme si čokoládu s maslom. Roztopenú
čokoládu polejeme na cesto.
Text a foto:
Rebeka Demčáková

Úspešný výstup
Soňa Virostková

