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Editoriál

Milí čitatelia,

začiatok roka nám zaklopal na 
dvere. A odo mňa sa ako od šéfre-
daktorky tohto časopisu a veľkej 
sestry všetkých internátnych ze-
lenáčov očakáva, že Vám poskyt-
nem nejaké cenné rady týkajúce 
sa uspešného prežitia nového 
školského roka. Tak sem s nimi!

Rada číslo 1: Robte  proste to, čo Vás baví, nech už to cez voľné dni zahŕňa 
gaučing, lietanie po vonku, chodenie na koncerty či neskoré víkendové noč-
né seriálove maratóny s pukancami vo vlasoch.

Rada číslo 2: Sem tam tie Vaše šialené školské zážitky zdokumentujte ne-
jakou tou fotkou. Verte mi, na konci roka budete vďační sami sebe, že ste 
tak urobili.

A konečne moja tretia a posledná rada tohto úvodníka: Prežite tento rok 
tak, aby ste si na jeho konci zachovali aspoň zvyšok zdravého rozumu.

A keď ma zasa uvidíte lietať po internátnych chodbách a spisovať Vaše zá-
žitky a postrehy, majte úsmev na perách.
P.S. Nebojte sa, zase Vám začnem otravovať život (novinársky aj ľudsky).

S bláznivým pozdravom
Vaša Lexie

Foto: Súkromný archív autorky

modrý VTÁK NEBA 
ĎALEJ KRÍDLOM MÁVA.

OTVÁRAJ SA MI,  
žiacka MOJA hlava.

MOBIL slúži AKO BUDÍK,
VSTÁVAJ HORE veľký spáčik.
Daj na TO - Škola ti to ZRÁTA,
To každého ŠKOLÁKA Máta.

Starých nahradili noví
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Z rozlúčky rovno do privítania

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, 
vážení majstri, milí žiaci a rodičia,
je mi nesmiernym potešením, že tu môžem pred Vami dnes stáť a s úsmevom 

na tvári povedať tieto tri slová: ZVLÁDLI SME TO!!!
Hovorím za Nás všetkých, ktorí sme po troch úsilím nabitých vyčerpávajúcich 

dňoch úspešne zvládli záverečné skúšky. A teraz pyšne stojíme tam, kde už stáli 
mnohí pred nami. 

Na chvíľu, keď to už budeme mať 
konečne za sebou sme čakali celú 
večnosť a teraz je tu. 

Paradoxne z  nej nemáme až takú 
veľkú radosť ako sme čakali. Niektorí 
z  nás sa totiž o  rok už do školských 
lavíc nevrátia a  skúsia sa zaradiť do 
bežného života.

A  iní sa zasa pokúsia pokračovať 
v maturitnom štúdiu a budú aj naďa-
lej potiť krv v školských laviciach.

Spolu s nami tu dnes stojí aj sleč-
na Nostalgia. Čože? Pýtate sa čo je jej 
dôvodom? 

Odpoveď je jednoduchá: Jej dô-
vodom sú spomienky.  Spomienky 
ukryté v  starom, ošúchanom, dre-
ve školských lavíc. Spomienky na 
prvé internátne lásky, bozky, objatia 
a  priateľstvá, ktoré zo dňa na deň 
zmenili náš život k lepšiemu. Na trpké 

A tých sme sa snažili prijať medzi 
seba tradičným tentokrát kráľovským 
rituálom nazvaným IMATRIKULÁCIA. 

 
Ako to celé prebiehalo?

Z reproduktora sa ozvalo: „Vážení di-
váci. Prosím vypnite si svoje načúvacie 
aparáty, zaparkujte svoje vozíky, utíšte 

Imatrikulácia

sklamania a  prehry, ale aj na malé, 
na prvý pohľad nie veľmi podstatné 
víťazstvá, ktoré nám pomohli stať sa 
tým, čím sme dnes.

Spomienky na našich vážených 
učiteľov, majstrov a  vychovávateľov, 
ktorí nás udatne a  trpezlivo spre-
vádzali na dlhej ceste a  umožnili to, 
že tu teraz stojíme. I keď sme im ob-
čas spôsobovali intenzívne migrény 
a ich srdcia sme čas od času napĺňali 
nielen radosťou, ale i  opodstatne-
ným hnevom. Preto celému nášmu 
pedagogickému zboru, pani psy-
chologičke, ale aj všetkým ostatným 
zamestnancom našej školy i interná-
tu (menovite tým myslím celý zdra-
votný úsek, rehabilitačné sestry, pani 
kuchárky, pani upratovačky, celý 
administratívno-prevádzkový úsek 
a mnohých ďalších), chceme zo srdca 

poďakovať, že v  priebehu ce-
lého nášho štúdia boli našou 
druhou rodinou.

                                      ĎAKUJEME! 
Za všetkých Lexie Petrášová

Týmito slovami sme sa lúči-
li pred pár mesiacmi a dnes tu 
stojíme - niektorí - ako budúci 
maturanti a vidíme, že sa udialo 
niečo zvyčajné a 

Starých nahradili                   
noví svoje hlasy a poma-

ly začíname.“

Kde bolo, tam 
bolo. V preplnenom 
meste nad Du-
najom za siedmimi 
kruhovými objazd-
mi a siedmimi ná-
kupnými centrami, 
pod vysokým kop-
com s  televíznou 

vežou Kamzík sa pyšne týči pevnosť  
Mokrohájska. K  tejto pevnosti sa naj-
rýchlejšie dostanete motorovým ko-
čom číslo 21 z Prešporskej Hlavnej sta-
nice. Žije tu mnoho šikovných žiakov 
a  vládne tu kráľ Xenofilius von Imat-
rikul (raper Tomy Csurda) a kráľovná 
Roxana von Imatrikul (šéfredaktorka 
Lexie Petrášová). 
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Slávnostný sľub

Ako každý rok, aj tentokrát sa 
na našom internáte konala Imat-
rikulácia prvákov. Alebo, ako to 
radi nazývame oficiálne, privíta-
nie prvákov na našom internáte. 
Prváčikovia sa zoznámia s nami 
a my s nimi. Počas tohto uvítania 
bolo niekoľko disciplín, v ktorých 
ukázali na aký odbor sa prihlásili a 
či sú s našou školou a internátom 
spokojní.  Na ich názory si ešte 
počkajte o kúsok ďalej.

Privítanie je vlastne aj skladanie 
prísahy, ktorou sa prváčikovia zavä-
zujú, že budú dodržiavať pravidlá 
internátu, školský poriadok a že ne-
budú odporovať vychovávateľom. 

Niektorí sú radi, že tu sú a že si už 

u nás zvykli. Druhí si ešte stále na život tu 
zvykajú a učia sa. 

Každá Imatrikulácia je niečím výnimoč-
ná, napríklad hudbou, alebo programom... 
V tomto roku bola výnimočná ako hudba, 
tak aj program. Zahrala naša školská ka-
pela Mokrohraj. Na uvítanie spievali tri 
úžasné pesníčky. Hudobníci na nich pra-
covali celý mesiac. Usilovne cvičili, aby sa 
všetkým páčili. Ďalšou časťou programu 
boli disciplíny podľa odborov, na ktoré sa 
žiaci prihlásili. Zlatník klenotník, Mechanik 
opravár strojov a zariadení, Mechanik po-
čítačových sietí, Kozmetička a ďalšie. Dôle-
žité bolo,  že skrz tieto disciplíny nám naši 
noví prváčikovia ukazovali, ako sú radi, že 

môžu študovať práve na našej škole a 
žiť tu medzi nami na našom internáte. 
Kozmetičky zmaľovali svojho favorita, 
jemné elektrikárske rúčky navliekali 
cestoviny, nežné rúčky kozmetičiek 
oholili nafúkaný balón, mechanici trie-
dili hrach, fazuľu a šošovicu ako Popo-
luška. V medziprestávke nám Veronika 
Jarotová skvelo zatancovala Michaela 
Jacksona na pieseň Thriller. A čo ešte 
bolo inak ako vlani?

Tento rok  nováčikovia nemuselli po-
vedať iba slávnostné „sľubujem“ ale aj 
každého  z nich pasovali na rytiera a za 
člena našej veľkej rodiny. Po slávnost-
nej prísahe sa každý nováčik zapísal do 
kroniky školy a zajedol to fazuľovým 
cukríkom. Niektorí z nich museli použiť 
na spláchnutie pohár čistej vody, ak im 
odmenka nešla dolu krkom. 

Ako zlaté zavŕšenie nasledoval ori-
ginálny kráľovský bál, na ktorom sme 
sa mohli  primerane uvoľniť.

Pre SmeOK Mário Golík
 Foto z akcie: Archív VMV, LukášHúska

Čo bažanti sľúbili?

Sľubujem pred týmto sláv-
nostným zhromaždením, že 
pre náš internát budem pote-
šením.

Vychovávateľov budem 
zdraviť a v úcte mať, bez hun-
drania a prevracania očí, bu-
dem ich na slovo poslúchať.

V izbe si budem udržiavať 
poriadok veľký, na radosť pani 
zástupkyne a vychovávateľky.

Sprchovať sa budem každý 
deň, to svojim spolubývajúcim 
sľubujem.

Pani kuchárkam za večeru 
poďakujem a nikdy nikde sa 
nesťažujem.

Po vstupe na intrák sa vrát-
nikom pozdravím,do školy sa 
vždy na čas dostavím.

Bez priepustky nezatúžim 
von ísť, a z vychádzky vždy na 
čas musím prísť.

Výrobkom alkoholovým a 
tabakovým sa oblúkom vy-
hnem, na toto pravidlo nikdy 
nezabudnem.

Ak tieto všetky pravidlá do-
držím, viacročnú životnú záru-
ku  si na intráku zaistím.

Tak nám pani vychovávateľ-
ky prosím pomáhajte, a všetci 
nás tu na internáte radi majte!
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Názory prvákov

A čo povedali niektorí prváci?

Ja som Lucia Barto-
šová .Mám rada 
psov.Som vyberavá 
v jedle . Imatriku-
lácia bola v pohode 
bola to zábava. 
Najviac sa mi páčila 

posledná disciplína - umývanie zubov. Poriadne 
sme sa nasmiali. Poimatrikulačnej diskotéky som 
sa nezúčastnila.

V škole je dobre ,učitelia sú v pohode a               
v triede je sranda. 

Volám sa Renata Manczalová a chodím na odbor zlatník pretože rada 
vyrábam šperky. Imatrikulácie boli veľmi zaujímavé a zábavné.  Disciplí-
ny boli taktiež zaujímavé a veľmi vtipné. No užila som si na nich kopec 
srandy.

Najviac sa mi páčila kozmetická disciplína pretože bola sranda sledo-
vať baby pri machlení našich chalanov. Poimatrikulačnej diskotéky som 
som sa nezúčastnila lebo tancujem nerada. 

Škola je  celkom dobrá páči sa mi tu sú tu milí ľudia.

Volám sa 
Siham  Polako-
vičová. Mám 
16 rokov a bý-
vam v Šali. Vo 
voľnom čase sa 
rada venujem 
ručným prácam 
ako napríklad 

paličkovaniu a taktiež počúvaniu dobrej rockovej hud-
by. V škole dosahujem veľmi dobré výsledky a budem 
sa snažiť, aby to tak bolo aj naďalej.

Priznám sa, že moje prvé dojmy asi neboli cel-
kom príjemné, pretože človek si aj musí zvyknúť na 
nové prostredie a medzi cudzími ľuďmi mu mno-
hokrát nie je príjemne. Ale musím povedať, že už 
prešiel september a je mi tu veľmi dobre. Som tu ako 
doma a to nehovorím len o internáte.

V škole mám veľmi dobré známky a som na seba 
neskutočne pyšná a moji rodičia tiež. Vôbec som 
nečakala, že dokážem zmeniť samú seba. Veľmi sa 
teším. Všetci na internáte, v škole, na rehabilitácii a 
na praxi  sú veľmi milí. Som rada, že som obklopená 
ľuďmi ktorí ma majú radi a ktorí mi pomáhajú.

Keď budem odtiaľto odchádzať z očí mi potečie 
vodopád, pretože každý človek na mojom mieste by 
chcel byť práve tu. Pri odchode odtiaľto budem na túto 
školu myslieť a spomínať na to, ako mi tu bolo dobre. 

Imatrikulácia prvákov sa mi veľmi páčila. Bola 
pre nás pekným uvítaním. Bolo to super. Super boli 
aj disciplíny, ktoré pre nás pripravili a ktoré sme mu-
seli splniť. Čistenie zubov vo dvojiciach so zaviaza-
nými očami bola sranda. Veľmi pekná bola aj kapela 
Mokrohraj, hrali veľmi dobré pesničky. A na záver 
som si výborne zatancovala na diskotéke. Veľmi 
pekne ďakujem Vám všetkým. Na túto imatrikuláciu 
nikdy nezabudnem. 

Volám sa Juraj 
Hypký, prišiel som 
sem zo Senice. Mo-
jím koníčkom je 
hudba. Hrám na via-
cerých nástrojoch: 
elektrická gitara, 
basgitara, fúkacia harmonika, klavír, ukulele. Môj 
obľúbený žáner je Rock. Rád sa zaoberám počítač-
mi, a to ako softvérom, tak aj hardvérom. Mám rád 
šport, najmä cyklistiku a plávanie. 

Často som býval z domu preč, takže som zvyk-
nutý na neznáme prostredie. Vybalil som sa a cítil 
ako doma. Páči sa mi hlavne kapela, mám tu oveľa 
viac kamarátov ako na základnej škole.

Volám sa Martin Jakuba. Mám 16 rokov a pochádzam zo Zvolena. Mám 
rád šport (futbal, floorbal, box). Môj záujem je vidieť aj z toho, že som sa 
prihlásil na športové krúžky.  Mám rád humor (Temné kecy), rád sa celý deň 
usmievam. To ale neznamená, že stále. Občas som aj smutý, keď ma niečo 
trápi. Rád pozerám aj akčné a fantastické filmy. 

Prvé dojmy z tejto školy mám veľmi pozitívne. Mám tu dobrých kamará-
tov, dobrých vychovávateľov, páči sa mi nová izba a veľmi dobre sa cítim aj v 
novej knižnici. 

Volám sa Peter Žák, mám 16 rokov a bývam v Mojmírovciach. Rád tvo-
rím hudbu cez PC; nie – nerobím žiadnu elektrickú hudbu, ani techno. Je to 
niečo celkom iné. Rád hrám PC hry, hlavne staršie. Aké sú moje prvé dojmy 
z tejto školy? Musím povedať, že výborné. Našiel som si dobrých kamarátov, 
aj učitelia sú tu dobrí. 

      

Čo dodať na záver?

Nezostáva nám nič iné ako omladine popriať, aby ich predstavy o príprave 
na budúce povolanie nadobudli ostré rysy, ktoré nebudú potierať ich túžby, 
s ktorými v septembri prekračovali školskú bránu a usadali do lavíc, v ktorých 
strávia najbližšie roky svojej mladosti. 

Pre SmeOK Lexie Petrášová
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Súčasnému smerovaniu spoločnosti, či už je to u nás alebo v EÚ a v širšom 
v celom rozvinutom svete, chýba humanizmus. Humanizmus je ľudskosť, ta-
kže všetko čo prospieva životu človeka – organizačne, materiálne, duchovne 
– je humanizmus. K tomu priraďujem aj ochranu človeka. 

Existuje aj filozofický smer humanizmus, ale to je niečo iné. 
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Pílime si pod           
sebou konár?

Mnohé činnosti človeka sú 
orientované na individualizmus, 
ekonomický prospech za každú 
cenu, a to myslím doslovne. Nie 
som si istý, či niektorí ľudia, ktorí 
dnes „riadia“ spoločenské dianie, 
vždy konajú v súlade so záujma-
mi ľudstva. Napriek mnohým 
vyhláseniam, že všetko robia iba 
pre nás, pre ľudí, robia všetko iba 
preto, aby boli opätovne zvolení 
a aby si naháňali symboly soci-
álneho statusu. Skôr ich zaujíma 
volič ako občan.

Priemysel vyrába pre zisk, veda 
robí pre zisk, školstvo a zdravot-
níctvo je hnané do tvorby zisku, 
služby pre ľudí sa robia pre zisk 

a, bohužiaľ, aj konflikty medzi ľuď-
mi, národmi sa vyvolávajú pre zisk. A 
obyčajný človek z toho má iba „choré“ 
potraviny, choré životné prostredie, 
chorú psychiku a choré telo a dušu. To 
vedie do záhuby, pomaly, ale iste.

Je načase, dať do popredia člove-
ka, človek by mal byť predmetom 
záujmu. Keďže ľudstvo sa už eko-
nomicky má relatívne dobre, treba 
v širokom meradle robiť to, čo si bez 
mihnutia oka môžu dovoliť bohatí – 
charitu. Naozajstnú charitu, obetovať 
osobný profit a uspokojiť sa s tým, že 
mám zabezpečené prežitie, bývanie, 
vzdelanie. 

Treba radšej spomaliť v produkcii 
a v honbe za ekonomickým rastom, 

prestať sa správať bezohľadne voči 
životnému prostrediu, voči zviera-
tám a tým posunúť dopredu samot-
ného človeka.

Začať sa naozaj zaujímať o prob-
lémy blízkych a snažiť sa nezištne 
ich riešiť, pričom to musí fungovať aj 
recipročne. Spoločnosť musí postaviť 
do ofsajdu ctibažných podvodníkov 
a prospechárov, klamárov.

Pripúšťam, že pokiaľ by sa nevyví-
jali ekonomické činnosti pre zisk, tak 
by sa iba plytvalo zdrojmi. Na prvom 
mieste musí byť teda určitý merateľ-
ný zisk, no nie zisk za každú cenu, ale 
preto, aby sme mali merateľnú efek-
tívnosť a racionálnosť konania. Ruka 
v  ruke s  tým však musí ísť solidarita 
so slabšími a  ochrana prírodného 
prostredia, lebo nežijeme len v  da-
nom roku, ale aj v rokoch a desaťro-
čiach budúcich (teda aspoň naše deti 
a  vnúčatá). Zem a príroda sa vyrov-
najú aj s našimi nerozumnými činmi.

S ľudskou populáciou to zrej-
me  bude horšie. Kým príroda je 
dynamickejšia, ako sme si mysleli 
a reaguje na podnety, ľudstvo vša-
deprítomná globalizácia skôr dege-
neruje.

Podľa odborníkov človek, toto 
takmer dokonalé stvorenie, vie byť 
– vo zvláštnom paradoxe vlastnej 
existencie – takmer dokonalo chorý. 
Niet choroby, tej zvláštnej nedoko-
nalosti zdravia, ktorú by človek ne-
mohol mať, nieto bolesti, ktorou by 

človek neprešiel, niet utrpenia, 
ktorému by človek vo svojej his-
tórii nebol vystavený. Ja v  tejto 
súvislosti   prajem vám,všetkým 
čitateľom, nech vás zdravie, 
šťastie a vzdelanie sprevádza  do 
nadchádzajúcich dní, týždňov 
a  mesiacov života, do ďalších 
mét a  cieľov, do zabudovávaní 
nových hodnôt do svojho živo-
ta, do ďalšieho osobnostného 
zrenia.

PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ IPR
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Foto: Jakub Mrocek, 
www.fotolovci.sk
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Sonda do duše

Každý sa z lásky naro-
díme. Ale nie každý si tú 
lásku dokážeme predsta-
viť. Aká je najhlavnejšia a 
najčastejšia otázka v na-
šom živote? Je náš život 
iba obyčajné klamstvo, 
o ktorom vôbec nevieme? 
Alebo pravda? – V  tom 
aký som, kto som a prečo 
tu som. Aké to všetko je? 
Aké je to naozaj? Naozaj 
som ten, za ktorého ma 
všetci – alebo väčšina – 
považujú? Čo by som mo-
hol spraviť, aby som to všetko 
pochopil? 

KTO VLASTNE SOM? Som 
naozaj ten, za ktorého ma Boh 
chce mať? Tak poďme pekne 
krásne od začiatku.

Boh nás stvoril v lone našej 
matky a to je asi tá najkrajšia 
vec, aká môže byť. Ani jeden 
človek, ktorý je na tejto zemi, 

nech sa ani raz neopováži niekedy 
pochybovať o tom, že je obyčajný, 
lebo ho nakopem. Pretože sme boli 
stvorení z Božej lásky. Boh nás stvo-
ril na svoj obraz. On už dopredu plá-
noval náš začiatok… Všetko, čo sa 
narodilo z Božej lásky, je nekonečne 
milované, obdivované a stále ob-
darovávané niečim novým… A toto 
musí vedieť prejavovať každá žena, 
ktorá sa odhodlá byť matkou. Aby 

potom to dieťa cítilo, že je nekoneč-
ne milované a že tu nie je len tak. Boh 
ju to stále učí prostredníctvom svo-
jej lásky. Ale každá matka sa najskôr 
MUSÍ, nie že môže voči sebe úprimne 
rozhodnúť, že či to dieťa chce mať 
alebo nie… ,,Slobodne a úprimne.” 
Každá žena, ktorá sa odhodlá byť 
matkou, musí najskôr zvažovať a až 
potom konať… No ale je pravda, že 
niektoré ženy sa rozhodnú konať 
hneď. Keď zistia, že sú tehotné… po-
tom už zvažujú o potrate. A  potrat 
je tým najbolestnejším klincom pre 
Boha v jeho srdci. Ak zabijeme die-
ťa, zabijeme Boha… zabijeme lásku. 
Pretože ako som aj spomínala – BOLI 
SME STVORENÍ Z BOŽEJ LÁSKY. Áno, 
každý musíme nejako vo svojom ži-
vote bojovať. Ale riešenie nie je, že 
spravím potrat. Život je tá najhlav-
nejšia a najdôležitejšia vec, ktorú si 
máme vážiť… pretože bez toho by 
nič nebolo.

,,Ach, Bože, žehnaj mi!”
Dieťa pre matku môže byť tým naj-

krajším a najväčším darom, aký môže 
mať. Vlastne je povedané… že naj-
väčším pokladom matky je dieťa. Ale 
niektoré matky si to neuvedomujú a 
je im to jedno. A len tak tie deti za-
hadzujú. Zahadzujú svoje najväčšie 
poklady.

Zahadzovaním myslím:
a) zabiť (potrat)
b) strčiť ich kdekoľvek

c) dať ich do Detského domova 
A JEDNODUCHO OPUSTIŤ!

Takéto matky po tomto už nikdy 
nemôžu nič získať. A nikdy nemôžu 
byť šťastné. Pretože toto čoraz viac 
robia, o to viac a viac môžu strácať. Až 
nakoniec môžu stratiť všetko. Matky, 
ktoré sú predrogované, prefajčené 
a vypijú neviem koľko alkoholu…
(a nebudem radšej ďalej menovať 
aké…) môžu už počas toho tehoten-
stva zabiť to svoje dieťa. Niektoré sa 
o to pokúšajú s plným vedomím.

Keď niekde na ceste alebo kdekoľ-
vek uvidíme ležať malé bábätko… je 
to pre nás signál, že musíme okam-
žite konať. Signál, ktorý dostávame 
prostredníctvom Boha. Signál na to, 
aby sme s tým niečo robili. Boh si nás 
pozýva do rozličných situácií… to 
áno… ale chce, aby sme robili a ko-
nali tak, ako nám to hovorí cez naše 
srdce. Aj keď je to niekedy ťažké. Mu-
síme sa jednoducho naučiť počúvať 
Boha vo svojich srdciach… Bez toho 
to nikdy nepôjde… (a to myslím smr-
teľne vážne). A čo je ešte dôležitej-
šie?… Treba sa za to modliť!

,,Rozhodnutie” – keď niekto dostá-
va lásku, môže to byť niečo podobné, 
ako keď dostanem nejaký darček? 
ÁNO! Pretože každý darček, ktorý od 
niekoho dostaneme – dostávame 
z lásky… a to isté aj pri adopcii. Keď 
sa povie slovo adopcia, aj to môže 
byť pre nás súčasť lásky. – Lásky 

Adopcia  
a JA

(Rebrík nádeje)
…Pravda alebo klamstvo…
…Láska alebo nenávisť
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Sonda do duše

nekonečnej, lásky dobrotivej. 
A takýto dar môžme dostať iba 
skrze Boha.

Teraz poviem sama za seba. 
Ja som do rodiny prišla cez 
Boha a hlavne cez Boží hlas, 
ktorý neustále čoraz viac a viac 
častejšie prichádzal do srdca 
mojej maminy a môjho tatu. 
A  to hlavne vtedy, keď boli v 
Ríme. Tak som sa ja mohla do-
stať do novej veľkej náruče svo-
jej maminy a svojho tatu.

Každá matka, ktorá sa od-
hodlá adoptovať dieťa – SA 
STÁVA FAJNOVOU KRESŤAN-
SKOU DÁMOU! :-) A to moja 
mamina teda JE. No aspoň sa 

o  to stále snaží. A Boh na ňu môže 
byť nesmierne hrdý. Dieťa, ktoré je 
adoptované – a to všetko, čo stratilo 
– môže teraz získavať prostredníc-
tvom svojej novej rodiny a hlavne 
prostredníctvom srdca svojej matky.

No, ale aký je recept na to, aby som 
si mohla adoptovať dieťa?

Každá matka musí byť pred ado-
pciou:
1. Pripravená (hlavne pomocou 

Boha) a to hlavne na prijatie
2. Na 100% rozhodnutá
3. A musí mať obrovské srdce.

Keď je dieťa adoptované môže 
skrz svoju novú rodinu odovzdávať 
Bohu svoje bolesti, ťažkosti, straty a 

stávať sa novým člove-
kom. Každé adoptované 
dieťa môže byť pre nás 
veľkým darom a veľkým 
povzbudením. Najhor-
šia vec, ktorej sa obá-
va každá jedna matka, 
ktorá si adoptuje dieťa 
je tá, že či mu bude raz 
schopná povedať, že je 
adoptované. No ale nie-
ktoré matky sú také, že 
to tomu svojmu dieťaťu 
nepovedia vôbec a jed-
noducho idú stále ďalej. 
Podľa môjho názoru je, 
že je úplne jedno, či to 
tomu svojmu dieťaťu raz 
povieme alebo nie.

,,Každý hľadáme cestu”. 
Keď sa nové dieťa vyskytne v ro-

dine, cíti sa stále nejako zraniteľné 
svojou minulosťou. A ja viem, ako to-
muto predísť. Mám ten najlepší liek z 
najlepších… a to LIST. Jednoducho 
napísať list svojej mame. Aj keď je už 
napríklad mŕtva. A my jej stále jedno-
ducho nevieme ako odpustiť. A stále 
nás to nejako ťahá dolu a bolí. A list 
je podľa mňa tým najlepším liekom, 
receptom na to, aby sme mohli ne-
jaké veci pochopiť a začať meniť. A 
hlavne sa vzchopiť a odpustiť. Ja keď 
som mala písať ten list, najskôr som 
bola tiež úplne proti tomu ho písať… 
že prečo a načo, však to je úplne zby-
točné…NIE… Ale potom som to vo 
svojom srdci pochopila. Neodporujte 
a urobte to s láskou. Ja som po tom 
liste mohla s pevnými nervami a s 
úprimne otvoreným srdcom a napl-
no za to všetko ODPUSTIŤ SVOJEJ 
MAME… A to až po rokoch.

Nezabúdajme na to, že Ježiš nás 
stále pozýva k odpusteniu a láske pre 
druhých. A nie k hnevu a k nenávis-
ti. Pretože hnev je nepriateľ človeka. 
Ja som to bola preto schopná urobiť, 
pretože som pochopila, že najskôr 
musím sama sebe odpustiť a prijať 
všetko. A až potom odpustiť druhým. 
Každý v živote padáme, ale je dôle-
žité vstať znova a kráčať. Kráčať po 
ceste milosrdenstva, odpustenia a 
lásky pre druhých. Je dôležité sa nau-
čiť najskôr odpustiť sebe a až potom 

druhým. Nezabúdajme na to, že Ježiš 
nás stále chce pozývať do svojej ško-
ly odpustenia, a to je najhlavnejšie.

Každé adoptované dieťa si naš-
lo novú cestu k novemu začiatku – 
k tomu, aby mohlo byť stále štastné. 
Ježiš povedal: ,,Ak odpustíte, aj vám 
bude odpustené.”

NEPLAČME NAD TÝM, ČO SME 
STRATILI, ALE OSLAVUJME TO, ČO 
SME NAŠLI. A TO JE RODINA.

Pre Sme OK redakčne spracovala
Soňa Antalová

Foto: súkromný archív autorky
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Bol som osemnásťročný chalan, tretiak na Strojárskej priemyslovke 
v Skalici. Trénoval som kickbox, hrával som futbal za TJ Podbranč a bol som 
dobrovoľný hasič. 

Jedného dňa som sa pohádal s mamou, lebo mi nechcela požičať auto. 
Nakoniec podľahla môjmu nátlaku a dala mi kľúče so slovami: „Dávaj si 
pozor, Lukáš.” 

Dňa 21. novembra 2014 som za-
žil smrť. Bol som na neurochirurgii 
týždeň na prístrojoch, ktoré ma dr-
žali nažive. V  kóme som bol potom 
tri a pol mesiaca a zdalo sa mi niečo 
krásne so strašným koncom. Prebudil 
som sa a nevedel som, kto som. Nič 
som nevedel o  sebe. Až postupom 
času som spoznal samého seba. 

Dva a pol roka som bojoval o plno-
hodnotný život a pociťoval zo začiat-
ku hlavne pocit menejcenosti. Cítil 
som sa ako nikto. Nedávalo mi zmy-
sel, prečo žijem. Myslel som si že ma 
nemá nikto rád a všetci ma neznášajú. 

Veľa ľudí sa mi otočilo chrbtom, 
ale najviac zabolelo zistenie, čo robi-
lo dievča, ktoré som miloval najviac 

na svete počas toho, ako som bol 
v  kóme. Potom som mal pocit, že 
všetci si zo mňa robia srandu, že som 
hlupák a chudák. Proste som cítil, že 
som bezbranný ako vojak vo vojno-
vom poli bez zbrane a štítu.

Dostal som veľa faciek, ktoré ma 
položili na kolená. Všetky dievčatá, 
ktoré sa mi páčili, ma využívali tak, 
že ja som im vyznával lásku a  oni si 
robili srandu zo mňa, že som invalid 
a myslel som si, že ma môžu milovať.

Niektorí ma urážali a  znižova-
li moje sebavedomie. Takto nejako 
som sa ocitol na horkom dne s rozdr-
veným srdcom, ale jediné a to najdô-
ležitejšie, čo som mal, bola milujúca 
rodina. Rodina, iba rodina ma nútila 
zo začiatku, aby som cvičil.

Jeden feťák mi napísal, citujem: 
,,Ty si chudák invalid, nikdy už ne-
budeš mať dievča a  rodinu. Budeš 
do konca života na vozíku.“ Tak som 
mu odpísal – reku – ja to dokážem. 
Iní mi hovorili, ako to dievča, ktoré 
som miloval, sa vyspalo za ten čas, čo 
som bol v kóme, so všetkými mojimi 
kamarátmi, ktorí hulili marihuanu, fe-
tovali, pili alkohol. Tak aj ona začala.

Hanbím sa to povedať, ale vte-
dy som plakal dlho a  zúfalo hľadal 
dievča, ktoré by ma milovalo. No väč-
šinou som narazil na také, ktoré len 
sľubovali a nič.

Cítil som sa ako chudák. Snívali sa 
mi hnusné sny o tej autonehode, kto-
ré ma budili skoro ráno. Spal som len 

tri hodinky a už som sa bál zaspať.
Iní mi hovorili. že som tlstý, hlúpy, 

retardovaný, chudák a pod. Bol som 
len doma zavretý, alebo vo svet-
luške, kde sú mentálne postihnuté 
deti a nemohol som tam ja nič robiť 
svojvoľne. Musel som robiť iba to, čo 
mi povedali vychovávatelia a  to ma 
trocha dosť zraňovalo. Cítil som sa 
ako nesvojprávny občan.

Mám záľubu vo varení a variť som 
doma nemohol. Nemohol som ani ísť 
za kamošmi. Musel som čakať, kedy 
prídu kamaráti za mnou. Zo začiatku 
som ich zúfalo volal, aby prišli, lebo 

   Žiť, 
   nielen prežiť

Šiel som do vedľajšej dediny 
pre kamaráta, s ktorým sme šli do 
mesta, vzdialeného 17 km. Keď 
sme sa večer okolo pol piatej vra-
cali domov, cesta bola posypaná 
štrkom. Podľa slov kamaráta „vo-
šli sme do prudkej ľavotočivej zá-
kruty, nerešpektoval som obme-
dzenú rýchlosť na 70 km/h. Išiel 
som cca 85 km/h a stiahlo ma to 
na pravú krajnicu cesty. Nabehol 
som na jamu, ktorá ma vyhodila 
do protismeru, kde išlo auto a 
ako neskúsený vodič som strhol 
volant reflexívne doprava. Dostal 
som šmyk a omotal som sa okolo 
stromu ľavou stranou auta, kde 
som sedel ako šofér.” 
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K téme čísla

mi už bolo smutno za spoločen-
ským životom. 

Bol som výbušný ako časova-
ná bomba. Nikdy nikto nevedel, 
kedy a komu utabačím. To všetko 
je následok pocitu menejcenos-
ti. Najviac mi chýbala priateľka, 
pri ktorej môžem spať v  objatí 
schúlený a pociťovať jej vôňu. 

Najhoršie bolo, čo som vyvá-
dzal za problémy rodine. Z toho 
ma bolí srdce do teraz, že som 
ublížil mojej rodine, ktorá sa za 
mňa modlila  a plakali pri mojom 
lôžku na áre, keď som bol v kóme. 
To sme si celá rodinka prešli pek-
lom na zemi. Necítil som sa ako 
teraz, ale cítil som sa na dne.

Kroky na vrchol boli hrozne bo-
lestivé. Nemal som žiadne seba-
vedomie a každý zo vtedy vycítil, 
že som troska, lebo som si to mys-
lel a  tým pádom som aj bol. Mal 
som milión – čo milión, miliardu 
– chutí to vzdať, ale rodina a moje 
skutočné ja mi to nedovolilo.

Pokúsil som sa tri 
krát o  samovraždu 
a  to asi neviete, ale 
skončilo to iba pri 
chabých pokusoch. 
Chcel som sa zabiť, 
pretože som nepo-
ciťoval nič iné ako 
nenávisť od všet-
kých a niekedy aj od 
rodiny; ale to som si 
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iba domýšľal. Všetci mi iba ubližovali 
tak, ako ja v minulosti som ubližoval 
druhým a robil si z nich posmech, po-
vyšoval sa a pod. Všetko sa mi vrátilo 
dvakrát horšie, karma existuje! 

Nebudem hovoriť konkrétne, ani 
nebudem menovať konkrétne kto-
čo, ako ma ponižovali a  doviedli 
k pokusom o samovraždu. To, čo som 
prežil aj s  mojou rodinou, neprajem 
ani najväčšiemu nepriateľovi. Toto 
priznanie zverejňujem až teraz, lebo 
doteraz som s tým bojoval.

PS: Na záver sa chcem prihovorť 
mladým vodičom, aby nejazdili bez 
skúseností, aby počúvali rodičov, 
vzdelávali sa a plnili si svoje sny. Star-
ší ľudia sú priatelia, tak isto učitelia, 
policajti, vychovávatelia, lekári. Ne-
chcú nám zle, chcú nás upozorniť na 
vlastné chyby. „Správaj sa k iným tak, 
ako chceš, aby sa iní správali k tebe.

 Pre SmeOK Lukáš Húska
Foto: Súkromný archív autora”

Každý deň stretnúť človeka.
Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý,

jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory,
jedno, či neprijímaš návštevy,

jedno, či blúdiš v hmle 
a cestu hľadáš pustatinou,

jedno, či sedíš na lavičke v parku
alebo trpíš obrátený k stene.

Človeka stretnúť každodenne.
Lebo ak sa ti stratí, ak len pulz počuješ

jak echo krokov v pustom nádvorí,
deň stratený je.

Človeka stretnúť, ktorého srdce v tebe bije.
Ak toho stratíš 

na púšť sa zmenia ulice zaľudnené.
Každý deň stretnúť človeka.

Človeka stretnúť každodenne
(úryvok z básne Jána Kostru: Každý deň stretnúť človeka).

„Každý deň stretnúť človeka“. Sú to 
slová udivujúce, ba až zarážajúce. Je 
zvláštne počúvať, že by stretnutie s 
človekom malo byť takým dôležitým, 
že by deň bez neho bol stratený.

Ľudia tretieho tisícročia sú zvyknutí 
na preľudnenosť, ktorú vidíme okolo 
seba a o ktorej často počúvame.  Mož-
no práve toto nás zvádza, že vnímame 
ľudí ako čosi bežné, čosi, čo tu vždy 
bolo a bude, ako čosi, čo pri istej dáv-
ke egoizmu a sarkazmu možno označiť 
dokonca za zdroj našich problémov. 

Možno neraz túžime po samote, 
túžime sa aspoň na chvíľu izolovať od 
všetkých ostatných ľudí, pretože nám 
ich spoločnosť začína prekážať. Vy-
hľadávame osamelé miesta, v nedeľu 

nedvíhame te-
lefón či zvon-
ček, odmietame 
pozvania.

Je to pochopiteľné, no predsa nie 
človeku prirodzené. Samota človeku 
vyhovuje vtedy, keď ju má pod kon-
trolou, keď ju drží pevne v rukách, keď 
môže sám rozhodovať kedy vypnúť 
telefón. Žiaľ, život nie je vždy ochotný 
podriadiť sa našej vôli. Ľahko sa mô-
žeme ocitnúť v situácii, kedy pocítime, 
že samota nie je požehnaním.

Medzi nami je mnoho ľudí, ktorí 
tieto situácie dobre poznajú. Myslím 
hlavne na tých, ktorí márne zapínajú 
telefón, pretože ten nezazvoní; na 
starších osamelých, chorých doma či 
v nemocniciach... tí iste dobre pozna-
jú zmysel básnikových slov.

A my, ktorí takúto samotu nepo-
známe? Počúvajme verše Jána Kostru, 
aby sme dokázali človeka vnímať ako 
dar. Vážme si ľudí, a je na nás, aby sme 
zbavili samoty tých, ktorí to potrebu-
jú. Preto nezabúdajme na chorú starú 
mamu, rodičov, opusteného suseda, 
kolegov, kamarátov, spolužiakov... 
Myslime na to, že čokoľvek robíme ľu-
ďom, dobré či zlé, vracia sa nám skôr 
či neskôr dvojnásobne. 

Myslime na to, že raz aj my možno 
budeme v situácii, keď si spomenie-
me na básnikove slová: „Každý deň 
stretnúť človeka, to stačí... Deň, v kto-
rom nestretneš ho, stratený je.“ 

 Viera Mrocková
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Otvorený list

Narodila som sa s  detskou 
mozgovou obrnou telesného 
typu a  nikdy som sa nesťažo-
vala. Dnes večer mám však sto 
chutí to urobiť. Ako všetci iste 
viete (teda aspoň dúfam, že to 
viete) život s  pohybovým ob-
medzením a zníženou pracov-
nou schopnosťou nie je med 
lízať. A nie je to iba vďaka ba-
riéram a problémom, ktoré na 
nás číhajú vo svete; či už sú to 
bariéry spoločenské alebo tie 
doslovné.

Je to aj vďaka ľudom ako 
ste vy.  Ľudom, ktorí vypúš-
ťajú z  úst slová bez toho, aby 
vopred zvážili ich dopad na 
ľudské city či ľudskú dušu.  Že 
nerozumiete? To nevadí, veľmi 
rada vám to vysvetlím od toho 
som predsa tu; no nie?

Takže po prvé – keď ne-
vyliečiteľne chorému decku 
na jednotke intenzívnej sta-
rostlivosti zahlásite, že jeho 
rakovina, choroba, ktorá ho 

mimochodom postupne pripravuje 
o aj o tie posledné zvyšky života, kto-
ré má – je súčasťou božieho plánu, 
spôsobíte tým akurát to, že vyššie 
spomínané decko sa tú noc preplače 
ku spánku a v duchu si bude hovoriť: 
„Prečo práve ja?“ 

A čo je to asi za úžasný boží plán, 
keď jeho súčasťou je toto neprestaj-
né utrpenie (pri ktorom by sa mimo-
chodom väčšina z  vás panbíčkarov 
celkom určite okamžite totálne zo-
sypala). Keď vojnovému veteránovi 
bez nohy zahlásite, že fakt, že prišiel 
o  nohu vlastne nevadí, lebo to ako 
keby znamená, že je „boží miláčik“, 
lebo boh predsa vkladá veľké breme-
ná na plecia len tým ľudom, ktorých 
neskutočne miluje, nepomáhate mu. 
Nevyjadrujete svoj súcit ani empa-
tiu. Akurát ho nútite oľutovať, že vy-
hodil ten starý vojenský glock v jeho 
zásuvke. A  prečo? Lebo má istotne 
v  tej chvíli sto chutí vpáliť vám guľ-
ku medzi oči.  A toto by ste si, prosím 
vás, mali už konečne uvedomiť. 

Keď decku s  detskou mozgovou 

obrnou telesného typu z  mosta do 
prosta oduševnene zahlásite, že 
každý si životom nesieme svoj kríž 
a nikdy nie je taký veľký, aby sme ho 
nemohli uniesť. Vlastne ste mu ne-
povedali nič nové. Iba to, čo už dáv-
no vedelo. Akurát si o vás pomyslí že 
vám tie pravidelné návštevy kostola 
asi akosi škodia. A  nabudúce urobí 
všetko preto, aby sa vám kilometro-
vou okľukou vyhlo. Lebo ani v  naj-
menšom nestojí o  jednu z  vašich 
nábožensky okorenených fráz oba-
lených do aktívnej krutosti, ktorú sa 
tak urputne snažíte vydávať za súcit.

A  toto nehovorím iba preto, aby 
som sa na vás nejakým spôsobom vy-
vŕšila, alebo preto, že by som ja sama 
v Boha neverila. Práve naopak, verím 
v neho. Lenže si pri všetkej úcte mys-
lím, že tieto vaše reči nemajú s  Bo-
hom nič spoločné. A  spôsobujú iba 

škody, zmätok, hnev a  pocity smút-
ku, či už si to uvedomujete alebo nie. 
A preto vás prosím, snažte sa nabu-
dúce rozmýšľať ešte predtým, než 
otvoríte ústa a  či už vedome alebo 
nevedome raníte niečie city. 

S pozdravom 
mierumilovná odporkyňa  

aktívnej krutosti 

Alexandra Petrášová
Ilustrácia: SDB

Foto: súkromný archív autorka

Drahí katolíci, evanjelici, klebetné babky 

v kostoloch a siln
o veriaci ľudia!
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Ahojte. Ako ilustrátorku tohto časopisu ma už poznáte. Zopárkrát sa sta-
lo, že som niečo napísala, ale väčšinou ste však videli na stránkach moje 
ilustrácie. V tomto článku by som sa chcela venovať sebe a mojim kresbám. 
Takže hor sa do toho! 

Moja láska 
       – kreslenie

Moje meno poznáte. Kto nie, 
spozná ho v podpise (a viete, kto 
som...) Som totiž neprehliadnu-
teľná . – Čierne kučeravé vlasy, 
ktoré žijú svojim životom; malá 
postava, skoro stále v čiernom (aj 
v lete). A to hlavné – mám ume-
leckého ducha. 

Už od mala som rada kresli-
la. Vyhrávala som rôzne školské 
výtvarné súťaže, ale to som ešte 
netušila, že budem chcieť v  tom 
ísť aj ďalej. Kreslila som si len tak 
pre zábavku až do deviatej triedy, 
keď sme sa mali rozhodovať, kam 
by sme chceli ísť na strednú ško-
lu. Vždy sa mi páčili žiaci z ume-
leckých škôl, ako pod pazuchou 
držia obrovské dosky s  pomaľo-
vanými rysmi. Chcela som sa im 
podobať! Povedala som mami-
ne, že by som tam chcela chodiť. 
A mamina nebola proti.

Takže sme si naštudovali všet-
ko o tej danej nemenovanej ško-
le a  začala som sa pripravovať 

na talentovky. Každý týždeň som mala 
dvakrát krúžky (lepšie povedané prí-
pravu na talentové skúšky). Cítila som 
sa ako niekto, pretože som bola medzi 
zdravými deťmi. Nechcem tým pove-
dať, že teraz sa tak necítim, ale predsa 
medzi nimi je to úplne iné. Takže som sa 
pripravovala dvakrát za týždeň a  ešte 
aj doma. Už som sa tam videla, že stále 
budem kresliť a kresliť. 

Nakoniec, už ani neviem ako, zrazu 
už som videla len ako sa učiteľ krúžku 
rozpráva s  mamou. Započula som, že 
hovoril o tom, ako by som to nezvládla, 
lebo používam vozík. Že sa tam stále 
presúva z triedy do triedy. Jednoducho 
povedané nechceli ma mať na starosti, 
lebo oni sú škola pre „zdravé“ deti. Bola 
som urazená, nahnevaná a  vyčítala 
som si to. Myslím si, že v  kreslení som 
bola rovnako dobrá ako ostatné deti, čo 
tam boli. Možno by som bola spravila 
tie talentovky, veď tak zle som na tom 
nemohla byť. A  myslela som si, že ča-
som by sa dalo možno vybaviť aj lepšie 
sprístupnenie. 

Ale čo sa stalo, stalo sa... Nič sa nedá 
robiť, len si ísť sama za svojím a doká-
zať sama sebe a  iným, že som naozaj 
v tom dobrá.

No dobre, aby som sa toľko nesťažo-
vala, lebo tu nie sme od toho; pokraču-
jem ďalej. Tak keď táto škola nevyšla, 
išla som skúsiť niečo iné. Podala som si 
prihlášku na terajšiu školu. Zapáčil sa 
mi tu odbor zlatník-klenotník, pretože 
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to bolo najbližšie k  tomu, 
čo som chcela predtým. Tak 
som spravila skúšky, aj ma 
zobrali, lenže zasa! 

Objavil sa problém ne-
dostatku záujemcov o spo-
menutý odbor. Tak som 
nakoniec išla študovať na 
tejto škole odbor „Technic-
ko-administratívny pracov-
ník“. Ten rok som prežila, 
ale fakt ma to nebavilo. Tak 
som si na hodinách kreslila, 
keď som sa začala nudiť... 

A  to išlo až dovtedy, 
kým mi neoznámili – ale-
bo skôr sa ma spýtali, či by 
som nechcela v  budúcom 
školskom roku znova skú-
siť toho zlatníka. Znova 
som išla za pani majster-
kou, ktorá mi dala nakresliť 
prsteň a iné veci. Bola som 
prijatá s  tým, že sa odbor 
bude otvárať. 

No a  na začiatku no-
vého školského roka som 

bola znovu prváčka a  tentokrát zlat-
níčka, čo ma baví. Ale doma aj tak cho-
dím na krúžok výtvarnej výchovy, kres-
lím si, navrhujem oblečenie len tak pre 
potešenie ducha a tajne dúfam, že mi 
to pomôže k  vysokej škole zameranej 
na kreslenie. Tak mi držte všetci palce, 
hádam sa to podarí. 

Pre SmeOK
     Text a ilustrácia: Anna Mária Škárová
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Myslím, že hovorím v  mene celej 
našej redakcie keď poviem že, Štú-
rovo pero je pre nás každoročne veľ-
kým zážitkom. Pre našu redakciu je 
to najbombovejšia udalosť celého 
školského roka. Ten adrenalín keď 
celé hodiny dolaďujete články a gra-
fiku lebo viete, že toto je udalosť, pre 
ktorú ste usilovne makali školský rok. 
To stupňujúce sa napäté očakávanie 
keď sa celá redakcia dohaduje, ktoré 
tri čísla tam tentoraz prihlásite. A  to 
napäté očakávanie, keď sa každý raz 
s  nadšením dohadujeme kto bude 
tentoraz môj redaktorský doprovod. 
No proste pecka a ani tento rok tomu 
nebolo inak. 

Tento rok som do útrob novinár-
skeho sveta dorazila v  milom do-
provode môjho nádejne rapujúceho 
redaktora Tomyho a vždy usmievavej 
pani vychovávateľky Zsákovicsovej.

A  môžem povedať, že som si to 
užila tak ako sa patri. Toľko kávy ako 

na Štúrovom pere som snáď nevypila 
za celý svoj život – ale to nie je dôle-
žité. Dôležite je, že som sa opäť mala 
možnosť na maličkú chvíľku stať sú-
časťou novinárskeho sveta. A  tak 
trochu zaškoliť nášho redakčného 
nováčika Tomyho, ktorému sa na Štú-
rovom pere páčili najmä dlhé plod-
né diskusie s osobnosťami, akými sú 
napríklad náš pán prezident, bývalý 
minister kultúry pán Maďarič a mno-
ho ďalších. Taktiež sa mu určite páčil 
nátresk našich pekných novinárskych 
kolegýň z  celého Slovenska, ktorý 
nenechal jeho srdce chladným. Ale 
o  tom by bol Tomy asi radšej poml-
čal (prepáč Tomy už sa stalo). Dobrou 
správou je, že ani tento rok sme zo 
Štúrovho pera neodišli s  prázdnymi 
rukami. Vyhrali sme Cenu Slovenskej 
sporiteľne a  Cenu nadácie televízie 
Markíza druhého stupňa, za čo sme 
veľmi vďační. 

V dňoch, keď sa prelína jar s letnými teplotami, sa rozpáli redakčná duša ne-
jedného stredoškoláka. Štúrovo pero je história, súčasnosť a veríme, že aj budúc-
nosť stredoškolských a vysokoškolských časopisov. O tom, aký bol ročník 2018 sa 
dočítate o pár riadkov nižšie. Tak neváhajte a čítajte!

Hektolitre kávy a Štúrovo pero

Televízia Markíza ako jeden z hlav-
ných vyhlasovateľov súťaže Štúrovo 
pero už po devätnástykrát udeľuje 
osobitné ocenenia, ktorými odme-
ňuje úsilie tých študentských perio-
dík, ktoré sa blížia k špičke stredo-
školských časopisov na Slovensku.

Televízia Markíza tento rok udelila 
osobitné ocenenia 15-tim časopisom, 
ktoré podľa ich kvality a úrovne zara-
dila medzi laureátov Ceny Televízie 
Markíza tretieho, druhého a prvého 
stupňa, pričom prvý stupeň je ocene-
ním najvyšším. Televízia Markíza sa s 
návrhmi odbornej poroty stotožnila 
a potvrdila laureátov osobitných Cien 
Televízie Markíza za rok 2018. Na zá-
klade rozhodnutia odbornej poroty 

Televízia Markíza udeľuje Cenu Tele-
vízie Markíza 2. stupňa týmto časopi-
som:

 � INTRÁK, Školský internát, Športové 
gymnázium, Trenčín

 � KOCKY, Gymnázium Pavla Horova, 
Michalovce

 � NOVÉ VIEROZVESTI, Gymnázium 
sv. Cyrila a Metoda, Nitra

 � SME OK, SOŠ pre žiakov s telesným 
postihnutím, Mokrohájska ul., Bra-
tislava

 � SPOD GUPNE, Gymnázium Františ-
ka Švantnera, Nová Baňa

(Poznámka redakcie: neprehliadnite,  
že sme sa ocitli ako jediná SOŠ  

medzi špičkou Gymnázií :-))
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A to nebola jediná cena, ktorú sme 
si odniesli zo Zvolena. Na základe 
rozhodnutia odbornej poroty Nadá-
cia Slovenskej sporiteľne udeľuje:

Tretie miesto pre Sme OK, Inšti-
tút pre pracovnú rehabilitáciu obča-
nov zo ZP SOŠ pre žiakov telesným 
postihnutím, Bratislava. 

Študenti v pravidelnej rubrike 
„Okejko gazduje“ pripravujú témy 
o vzdelávaní sa v oblasti financií. Zao-
berajú sa rozpočtom, rezervou, a ako 
rozumne hospodáriť so svojimi pe-
niazmi. Rôznymi kvízmi si môžu ove-
riť aké znalosti v danej oblasti majú.

Zlaté Štúrovo pero, ktoré porota 
udeľuje za dlhodobo mimoriadne 

vysokú úroveň časopisu a ktoré je 
najvyšším ocenením súťaže Štúrovo 
pero, získava spolu s prémiou od Na-
dácie Čisté slovo 

 � časopis S3GA, Spojená škola 
Nitra, Slančíkovej ul. 2

Zdroj: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/
sp_2018/vyhodnotenia/Ceny%20TV%20Mar-
kiza%202018.pdf, http://www.kskls.sk/doma-
in/b5/files/sp_2018/vyhodnotenia/ceny_nada-
cie_SLSP_2018.pdf

Štúrovo pero

Zo Štúrovho pera naživo šéfredak-
torka Lexie Petrášová s porotcom 
PhDr. Pavlom Vitkom počas vyhod-
notenia:

“Ako šéfredaktorka sa snažím za-
chovať tie staré dobré obyčaje, ktoré 
boli v  časopise zavedené predošlými 
šéfredaktormi Ferom Hrnkom a Jožom 
Dančíkom a  snažím sa k  tomu pridať 
aj niečo svoje. Dúfam, že sa mi poda-
rí ozvláštniť časopis aj pre širší okruh 
ľudí, ako doteraz.”

Potom sa slova ujal porotca PhDr. 
Pavol Vitko, ktorý začal svoje vystúpe-
nie výchovným príhovorom – mierne 
nás schladil za reakciu z  minulého 
roka, ktorú si prečítal v našom časo-
pise, že sme nespokojne reagovali, 
že máme „len tretie miesto z  Nadá-
cie Slovenskej sporiteľne“. Vyjadril sa, 
že sa snaží byť vždy objektívny a pre 
zaujímavosť dodal, že medzi nami 
sedela jeho dcéra, ktorá ešte nikdy 
žiadnu cenu nezískala.

 
„Ale poďme k  hodnoteniu časopisu: 

podľa mňa ste z toho pocitu neúspechu 
nabrali... Časopis je ešte lepší, ako bol 
vlani: škola, akcie, koncerty, výborné 
fotografie, ilustrácie… Ty, Lexie, si tam 
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mala výbornú poviedku s  výbornou ilustráciou. 
Ak je to vlastná tvorba, tak „BINGO“, ale ak je 
stiahnutá z internetu, tak PLAČEM, lebo je to vý-
borná ilustrácia. Páči sa mi, že idete viac do hĺbky. 

Vo Vianočnom čísle je úvodník pána riadite-
ľa. Pri ňom mi chýbala jeho fotka. Namiesto nej 
tam bol akýsi usmiaty anjelik s flautou. Aj ak sa 
nerád fotí, vy máte svoj šarm, ktorým ho isto do-
kážete presvedčiť. 

Výborný článok „Šampión v  internátnych 
chodbách“ – beriem. Úplne ma dostal článok 
– až som mal slzy na krajíčku – „Volím si radosť 

namiesto smútku“ 
od Majky Mieresovej, 
ktorá ho začala tým, 
ako sa narodila, koľ-
ko zažila šikany, ako 
ju zrazila električka, 
aké má strašné prob-
lémy až po zázračné 

uzdravenie. Napriek 
tomu všetkému má 
radosť v  srdci. Pridala 
tam svoju fotku, fotky 
svojich ručných prác. 
Bolo to adresné…

Podľa mňa ste lepší 
ako vlani, klobúk dole 

pred tým, čo dokážete. Dávam vám päť jedno-
tiek a veľký potlesk.“

A  jedným dychom veselo svorne dodáva-
me, že celá naša redakcia je rozhodnutá aj 
naďalej pokračovať v dobrej a usilovnej práci 
a ešte viac tak pozdvihnúť úroveň nášho časo-
pisu. Už ostáva len dodať, že nás s úsmevom 
na Štúrovom pere uvidíte určite aj o rok. 

Pre Sme OK redakčne spracovala  
šéfredaktorka Lexie Petrášová

Foto: Archív VMV

Štúrovo pero
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Redaktor na cestách

Mesto Praha je lukratívnym 
miestom pre turistov z celého sveta. 
Mesto ako na dlani vďaka výhľadu 
z PRAŽSKÉHO HRADU, vzácne ume-
nie na KARLOVOM MOSTE a nádher-
ná plavba po rieke VLTAVA. Koho by 
niečo také neočarilo? Rozhodol som 
sa s otcom a rodinnými priateľmi vi-
dieť tú nádheru na vlastné oči. No 
pre mňa bolo najväčším lákadlom 
navštíviť letné sídlo prezidentov 
bývalého Československa a  Česka 

– LÁNY. 
Cestu do Prahy sme absolvovali 

vlakom z Bratislavy. Cestovať vlakom 
bolo pre mňa veľkým zážitkom. V 20- 

rokoch som sedel vo vlaku 
prvýkrát. VZDIALENOSŤ cca 
400 km za čas 4 hodiny nám 
ubehol veľmi rýchlo vzhľa-
dom na neustále sa meniacu 
krajinu až po večerný prí-
chod do samotnej metro-
poly Čiech. 

Kupujeme si lístky, ktoré 
platia na metro a  električ-
ku, aby sme mohli prejsť 
turniketmi a  eskalátormi do 
podzemia pražského metra. 
Po dvoch zastávkach v met-
re vystupujeme na stanici I. 
P. PAVLOVA. Je čas ubytovať 
sa a  tak ideme peši od sta-
nice metra cca 500 metrov 
do bytu nášho známeho. 
Po prvej noci na VINOHRA-
DOCH si dávame ľahké raňaj-
ky a zbalení do príručnej ba-
tožiny vyrážame do mesta. 

Cieľom nášho prvého dňa v Prahe je 
Pražský hrad. Už od rána začína po-
riadne pripekať, preto vyťahujeme 
šiltovky a okuliare. 

Naším cieľom je zastávka 
s názvom HRADČÁNSKA. Po 
vystúpení z  metra nasledu-
je mierne stúpanie smerom 
k  hradu. Vstupujeme do 
hradného komplexu Praž-
ský hrad, ktorý sa nachádza 
v  mestskej štvrti PRAHY – 
HRADČANOCH, o turistov tu 
veru núdza nie je. Dokonca 
som mal pocit ako keby som 
prišiel do ÁZIE a nie do ČES-
KA, určite chápete prečo. 

Prechádzame popri hrad-
nej stráži a ideme k chrámu 
SV. VÍTA a Bazilike SV.JIŘIHO. 
Očarujúca pre mňa bola 
VLADISLAVSKÁ SALA, kto-
rú dal postaviť VLADISLAV 
JAGELOVSKÝ, po ktorom je 
pomenovaná. 

Ďalšou našou zastáv-
kou bol KARLOV most, na 

Praha a Lány
ktorom ma očarili umelci a  ich krás-
ne umelecké diela. 

Po niekoľkominútovom preho-
váraní som sa nakoniec aj zveril do 
vyšantenia ceruzkou jedného milé-
ho umelca až z KAZACHSTANU. Hrdý 
s  vlastným portrétom odchádzame 
na jedlo na STAROMESTSKÉ NÁ-
MESTIE. Hneď som si spomenul na 
známu skladbu od JOŽA RÁŽA Smrť-
ka na pražskom orloji. 

Tentokrát sa náš redaktor Matúš 
Barát nevrhol na spracovanie článkov 
do rubriky Okienko Matúša Baráta, ale 
zobral si na mušku redaktorskú prácu 
v exteriéri, Všade narážal na prvú ČSR 

a tak sa išiel na vlastné oči pozrieť 
tam, kde pred ním kráčal jej prvý pre-
zident Tomáš Garyk Masaryk. Navští-
vil Lány, ale zastavil sa aj v Prahe...
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Redaktor na cestách

V  nedeľu 29. júla moju rodnú obec Topoľčianky navštívili prezidenti Česka 
a Slovenska MILOŠ ZEMAN a ANDREJ KISKA. Spoločná cesta vlakom z Hodonína 
do Topoľčianok hláv oboch štátov pripomína sté výročie založenia Českoslo-
venska. Dátum návštevy v sebe ukrýva symboliku, keďže 29. júla 1923 prvýkrát 
navštívil zámok v Topoľčiankach prvý československý prezident TOMÁŠ GARRI-
GUE MASARYK. Náš zámok sa môže pochváliť od tohoto dátumu návštevou už 
14. prezidentov v doterajšej histórii Českej a Slovenskej republiky. 

Historický prezidentský vlak je súprava, ktorej jednotlivé vozne boli vyrobené 
pre potreby bývalých československých prezidentov. Súpravu vlaku ťahal zre-
konštruovaný parný rušeň zvaný Zelený Anton, súčasťou súpravy bol aj vozeň 
vyrobený v 60. rokoch minulého storočia, ktorý v minulosti využívali aj ĽUDVIK 
SVOBODA, GUSTAV HUSÁK ale aj ALEXANDER DUBČEK. 

V Sládkovičove do tejto vlakovej súpravy nastúpil bývalý učiteľ a neskôr riadi-
teľ Základnej školy v Topoľčiankach PaedDr. ONDREJ VALACH, ktorý oboznámil 
oboch prezidentov s pobytom T. G. MASARYKA v Topoľčiankach. 

Prinášam vám v nasledujúcom texte rozhovor s PaedDr. Ondrejom Valachom 
zo stretnutia s prezidentmi počas cesty zo Sládkovičova do Topoľčianok. 

Storočnica
V strede na fotke pán učiteľ PaeDr. Ondrej Valach

Na Staromáku si dávam tradičné 
české jedlo SVIEČKOVÚ S BRUSNICA-
MI. Po výdatnej pochúťke sa žiada 
trochu si oddýchnuť a tak sa vraciame 
na VINOHRADY. Ráno vstávame skoro, 
aby sme sa s naším českým rodinným 
priateľom mohli vybrať do neďalekej 
dedinky LANY v okrese KLADNO. 

V  tejto malej dedinke je baroková 
stavba LÁNSKÉHO ZÁMKU, ktorá sa 
stala vďaka 1. československému pre-
zidentovi T. G . MASARYKOVI letným 
sídlom pre neho a  aj jeho nástup-
cov. Po rezignácii v roku 1935 sa T. G. 
MASARYK do tohto zámku presťaho-
val natrvalo. Po svojej smrti si prial 
byť pochovaný v  hrobke obecného 

cintorína a  nie v  hrobke zámockého 
parku. A  práve miesto posledného 
odpočinku prvého prezidenta ČSR 
bol hlavný cieľ tejto mojej cesty v Če-
chách. 

Návštevu budem mať ešte dlho 
v pamäti. Počas ďalších dní môjho po-
bytu v PRAHE som navštívil aj mnohé 
iné pamiatky, kultúrne a  športové 
miesta. Lúčenie je vždy ťažké a  vý-
nimkou nebol ani tento výlet. No i za 
tak krátku dobu som si so svojimi 
priateľmi vytvoril nezabudnuteľné 
spomienky na PRAHU a šťastne spo-
mínajúc sa vrátil domov. 

Pre SmeOK Matúš Barát
Foto: súkromný archív autora
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Storočnica

1. Mali ste možnosť sprevádzať 
prezidentov ČR a  SR na ich ceste 
vlakom do Topoľčianok. O čom ste 
sa zhovárali?

Zhovárali sme sa o pobyte T.G.Ma-
saryka v Topoľčiankach. Najprv sme 
hovorili o  jeho prvom príchode do 
Topoľčianok 29.júla 1923 a  potom 
sme spomenuli aj jeho pobyty v ďal-
ších rokoch až do roku 1933, kedy 
bol v Topoľčiankach poslednýkrát.

2. Trasa, po ktorej sa prezidenti 
presúvali bola pôvodná trasa, kto-
rou cestoval prvý prezident ČSR do 
Topoľčianok?

Do Topoľčianok cestoval T.G.Ma-
saryk vždy vlakom z Prahy do Bra-
tislavy a  cez Nové Zámky, Šurany 
a Vráble do Topoľčianok.

3. Mali prezidenti ČR a  SR akési 
vedomosti o  pobyte prezidenta 
v letnom sídle v Topoľčiankach ?

Ich cesta vlakom z rodiska T.G.Ma-
saryka z Hodonína do Topoľčianok 
sa uskutočnila z  príležitosti 95.vý-
ročia prvého príchodu T.G.Masary-
ka do Topoľčianok. Určite vedeli, že 
T.G.Masaryk chodil do Topoľčianok 
na letný pobyt.

4. Nezaskočili Vás novou informá-
ciou o  pobyte T.G.Masaryka v  To-
poľčiankach?

Pri zisťovaní údajov o  T.G.Ma-
sarykovi v  Topoľčiankach som sa 
rozprával s  vtedajším notárom, 
s kastelánom kaštieľa, s kuchárkou 
a s mnohými ľuďmi, ktorí sa stretli 
s  T.G.Masarykom v  Topoľčiankach. 
Ďalšie informácie som získal v rám-
ci spolupráce s  Ústavom T.G.Ma-
saryka v  Prahe a  od historika SAV 
PhDr. Dušana Kováča, DrSc., tak 
nezaskočili ma žiadnou novou in-
formáciou.

5. Čo ich najviac zaujímalo z vášho 
výkladu?

Zaujímali sa, kto všetko doprevá-
dzal pána prezidenta do Topoľčia-
nok. Z Prahy to bol vedúci Kancelá-
rie prezidenta, tajomník prezidenta 
a osobný lekár. Samozrejme každý 
rok to bola aj dcéra Alica, syn Ján 
Masaryk a dcéra Oľga s manželom 
a dvoma deťmi Leonardom a Her-
bertom.

6. Boli pokojní poslucháči?

Pri rozprávaní som mal autentic-
ké fotografie z pobytu T.G.Masary-
ka v Topoľčiankach a tie si páni pre-
zidenti so záujmom prezerali.

7. Nie veľa ľudí na Slovensku a v Čes-
ku má možnosť sprevádzať hlavy 
štátov pri ich návšteve historických 
miest. Aké máte z toho dojmy?

Bola to pre mňa česť rozprávať 
sa s nimi, hlavne o takej osobnosti, 
akou bol T.G.Masaryk. Mám z toho 
dobré dojmy aj preto, že to nebolo 
stretnutie na politickej úrovni.

8. Čím vás fascinuje osoba prezi-
denta T.G.Masaryka a prečo ste sa 
rozhodli napísať o ňom knižku?

Osobnosť Tomáša Garrigue Ma-
saryka má trvalé miesto nielen 
v českej histórii, ale aj v histórii slo-
venskej a všeobecne sa považuje 
za osobnosť európskeho významu. 

Mohli by sme veľa hovoriť o jeho 
živote, o jeho filozofických úva-
hách, či o politickej činnosti, čo 
všetko dokázal. 

Knižku som napísal preto, aby zo-
stala aj takáto pamiatka o  pobyte 
T.G.Masaryka v Topoľčiankach.

9. Keby ste mali možnosť dnes sa 
stretnúť s  T.G.Masarykom, čo by 
ste sa ho opýtali?

Otázok by určite bolo viac, ale 
za povšimnutie bola jeho fyzic-
ká zdatnosť, veď takmer do svojej 
osemdesiatky jazdil na koni. Určite 
by som sa ho spýtal, ako dosiahol 
takú fyzickú kondíciu. Počul som, 
že sa zdravotne udržoval aj stried-
mou stravou a abstinenciou. 

T.G.Masaryk posledné roky svoj-
ho života prežil v Lánoch kde zomrel 
14.9. 1937. Je tu aj pochovaný na 
miestnom cintoríne. Počas letných 
prázdnin som mal možnosť navští-
viť miesto posledného odpočinku 
T.G. MASARYKA v  Lánoch pri Pra-
he v ČR. Pri prehliadke múzea som 
mal príjemné pocity, no tie neskôr 
prešli do sklamania. V múzeu som 
nenašiel ani jedinú fotografiu 
z pobytu TGM v Topoľčiankach. 

V mene redakcie Sme OK ďakujem za 
rozhovor PaedDr. Ondrejovi Valachovi.

redakčne spracoval Matúš Barát 
Ilustračný obrázok: archív VMV

Foto: súkromný archív p. Valacha

Sme OK
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Nová knižnica

Ako každá odborná škola aj tá naša má záujem zvyšovať svoje kvality a dostať 
sa do rebríčka najprestížnejších škôl. Prestíž školy zvyšuje okrem kvalitných pe-
dagógov aj jej atmosféra a vybavenie. Preto každoročne vynakladáme nemalé 
finančné prostriedky na zvýšenie kvality nielen prostredia ale aj vybavenia tried. 

Počas týchto letných prázdnin sme 
učebne so zastaranými počítačmi vy-
bavili tridsiatimi piatimi  novými po-
čítačmi. Od výkonnejších počítačov  
očakávame efektívnejšie a rýchlejšie 
precvičovanie praktických úloh.  Je 
pochopiteľné, že je obrovským prí-
nosom pre žiaka pracovať na zaria-
dení, ktoré po skončení školy nájde-
te v  každej lepšie vybavenej firme.  

Tento poznatok a  snaha zvyšovať 
úroveň vyučovania na každej vyučo-
vacej hodine nás viedol k obstaraniu 
štyroch dataprojektorov. Taktiež sme 
zabezpečili nové rozvody  elektroin-
štalácie pre ich pripojenie.

 V budove praktického vyučovania 
v  dvoch učebniach boli vymenené 
školské stoličky za kancelárske.

Letné prázdniny už tradične využí-
vame aj na stavebné úpravy a prestav-
by.  Menšie úpravy boli zrealizované aj 
v budove teoretického vyučovania vo 
forme obnovy malieb niektorých tried 

Ovocie prázdnin

Knihy majú byť náradím, ktoré by krášlilo dom, nemajú byť 
cenným tovarom, ale majú byť potravou, čo živí ducha. 
(Francesco Petrarca, učenec a básnik, 1304-1704)

a náteru zábradlia pochôdznej rampy.  
Veľké úsilie sme vynaložili na opravu 

retiazok interiérových žalúzií. Bolo  po-
trebné vymeniť až 150 m ovládacích 
retiazok. Tu si nedokážem odpustiť po-
známku, že pri troche snahy šetrnejšie 
manipulovať so žalúziami mohli sa vy-
naložené finančné prostriedky použiť 
napríklad na zakúpenie nápojového 
automatu, alebo 3D tlačiarne. Je to 
na vás všetkých ako dokážeme hospo-
dáriť. Určite budete so mnou súhlasiť, že 
opravami poškodeného zariadenia ško-
ly zbytočne prichádzame o financie, tak 
potrebné pre zlepšovanie technického 
vybavenia školy alebo internátu.

Väčšie stavebné práce sme  pre-
viedli v budove internátu - prestavba 
štyroch izieb a  komplexná rekon-
štrukcia internátnej knižnice.

 Keď budete čítať tento článok 
knižnica už určite bude v  plnej pre-
vádzke. Možno práve teraz ho čítate 
v nej zaborení v pomarančovej se-
dačke. Počujete to úžasné ticho kníh? 
Stíšte sa  na chvíľku a rozhliadnite sa, 
ktorá kniha vás volá k sebe. Knihy ne-
nápadne, tíško vyčkávajú v policiach 
knižnice a čakajú len na to, aby prá-
ve vám mohli predať svoju múdrosť. 
Stačí len siahnuť rukou a zaboriť po-
hľad do riadkov. Skúste si urobiť svoj 
vlastný výskum intuitívneho čítania.  

Okrem nového počítačového vyba-
venia do tried sme zakúpili aj sedem  
farebných multifunkčných zariade-
ní formátu A4 a  jedno čiernobiele 
formátu A3. Ich zakúpením sa zvýši  
kvalita vyučovacieho procesu, hlav-
ne odborných predmetov.

Vedci dokázali, že ľudský mozog si 
viac zapamätá, keď informáciu nielen 
počuje, ale aj vidí. 

Kniha je ako zrkadlo, ak sa do nej pozerá osol,  nebude sa v 
nej odrážať apoštol. 

(Georg Christoph Lichtenberg, vedec, satirik, 1742-1799)
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Zvedaví sme sa opýtali naslovo-
vzatých odborníkov - zažratých kniž-
ných čitateľov, spolužiakov a napokon 
“vládkyne, ktorá kráľovsky spravuje 
našu ríšu kníh v novom pomarančo-
vom šate” na to, ako sa im páči nová 
knižnica.

Ich túžbu určite naplní Wifi anténa.
Prepáčte, nechal som sa uniesť 

noblesným duchom knižnice a  za-
budol som na čitateľov, ktorí čítajú 
tento článok mimo nej. Takže pokú-
sim sa Vám priblížiť jej čaro. No čo 
vám budem písať, veď oveľa lepšie 
bude, keď ju navštívite a na vlastnej 
koži precítite nádhernú vibráciu kníh.  
Srdečne vás pozývam a prajem vám 
pri vychutnávaní atmosféry novej kli-
matizovanej knižnice, objavovaní no-
vých zážitkov a rozširovaní poznania 
čítaním,  veľa šťastia a silnú intuíciu.

Ing. Vlastimír Hulvan ved. PTU

Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti 
a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti. (Charles 

Augustín Sainte -Beuve, literárny kritik, 1804-1869)

Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: 
Prečítaš si to inokedy. 

(Theodor Gottlieb von Hippe, spisovateľ, 1741-1796)

Siahnite po knihách, ktoré Vás naj-
viac priťahujú a  budete prekvapení, 
aké posolstvo vám knihy prinesú.

Mysleli sme aj tých, ktorí ešte ne-
vedia oceniť poklady ukryté v  kni-
hách a dávajú prednosť internetu.

na kabáty a wecko.  Chýba mi rodinná 
pohoda čo z toho sálala. Ja som taký 
old schoolovy týpek. Bol som nauče-
ný na tú starú knižnicu, že bola fajn.

(Tomáš Čurda)

Dobro knihy je v tom, že je čítaná, (Umberto Eco, esejista, 
filozof, literárny kritik, románopisec, 1932-2016)

Podľa mňa predtým to v knižnici 
bolo take stiesnené. Nemalo to svo-
je miesto. Človek nevedel kde čo je a 
musel to hľadať. Prachu všade bolo 
vela, no celé zle. Teraz je to priestran-
né a aj vozíčkari sa tam dostanú. Je 
tam farba, je to pestré a človek vie 
kde aká kniha je a o čom je. 

(Katarína Malá)
Je to pekné, moderné a dizajnové 

ale mne vadí že je to také veľké, pre-
tože sa z toho vytráca tá rodinná po-
hoda. Nie sme tak natlačení na seba 
a blízko k sebe. Každý sa tam môže 
schovať do rohu a ani sa nestretnúť. 
Je to tam priestranné a krasne ale pre 
mňa osamelé. Chýba mi tam súdrž-
nosť medzi ľuďmi.              (Fero Hrnko)

Nová knižnica je pekná, zmoderni-
zovaná a priestranná. Je tam priestor 

Náruživý knihomoľ - číta dokonca aj tú knihu, ktorú recenzuje. 
(Gabriel Laub, esejista a publicista, 1928-1998)
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Sú knihy, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhltnúť, 
a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné takrečeno požuvať 

a pomaly tráviť.(Francis Bacon, 
filozof, štátnik, vedec, právnik, 1561-1626)

Prečo mám knihy všade na zemi, po stoloch a skriniach? Pre-
tože sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť niekoho, kto by mi požičal 

aj knižné regály. (Mark Twain, humorista, 1835-1910)

Nová knižnica je úplne bombová. 
Páči sa mi ako je poriešený priestor. 
Môžem sa tam izolovať od sveta a sú-
strediť. A nová knižnica bude úžasná 
pre redakčnú radu. Bude to také no-
vinárske útočisko. 

(Alexandra Petrášová)
Nová knižnica je topka. Je tam far-

ba a dizajn. A technické vybavenie.
(Branislav Vozár)

Mne sa to tu lúbi. Dá sa tu vystrieť 
pri čítaní.                              (Aaron Rigler)

Pekne to urobili. Dobre je to sprave-
né. Veľmi sa mi tu páči nový priestor.                                           
(Mário Golík)

Nová knižnica bola vytvorená tak, 
aby slúžila žiakom, učiteľom, vycho-
vávateľom a všetkým čitateľom v IPR. 
Myslím si, že dizajnovo aj funkčne je 
veľmi vydarená. Verím, že aj tí, ktorí si 
doteraz nevytvorili vzťah k čítaniu, mu 
dajú šancu, inšpirovaní týmto krásnym 
novým priestorom.

Kultúrna referentka 
Mgr. art. Hanka Vorobjov

Foto: Mgr. art. Hanka Vorobjov

 

Uväznená v priateľskej zóne,

sedím si na svojom pichľavom,

nepohodlnom tróne. 

Som kráľovná priateľskej zóny,

také veľké ako môj trón, 

nie sú žiadne tróny. 

Som kráľovnou nešťastných,

strápených duší,

ktoré neopätovná láska súži.

Moje kráľovstvo je každého chlapca

nočnou morou, 

A pre každé dievča,

dôvodom nepekných sporov. 

 

Do môjho kráľovstva,

len blázon,

vkročí bosou nohou.

Lexie Petrášová
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Foto: Lexie Petrášová
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Kurz na ochranu zdravia a prírody

Čaute, som Mário 
a  od 8.10. 2018 do 
10.10. 2018 sme boli 
so spolužiakmi a  ka-
marátmi tretích roční-
kov na Kurze ochrany 
a zdravia. Bolo nás tam 
okolo dvadsať. 

V  pondelok sme sa 
stretli všetci ráno o 8.00 
v  telocvični a  s  batoži-
nou sme sa presunu-
li na vlak, ktorý nám 
išiel z  Hlavnej stanice 
o 9.09 do Svätého Jura. 
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Batožinu nám 
naložil pán vodič 
do auta a ja som 
išiel so skupin-
kou žiakov, ktorí 
sme vládali ísť 
peši na ubytova-
nie. Vybalili sme 
sa v izbe so 4 po-
steľami ( jedna 
manželská a  dve 
zvlášť) a  išli sme 
hrať hneď futbal 

na ihrisko pred ubytovaním. Po-
obede sme sa išli prejsť Svätom 
Jure, po námestí a dali sme si ke-
bab. Prvý deň sme si ešte o dušu 
zastrieľali zo vzduchovky (na 
mŕtve terče, nie na vrabce ). Ve-
čer sme sa stretli v  spoločenskej 
miestnosti všetci stretli a  zahrali 
sme si spoločenské hry. Na druhý 
deň som sa ráno zobudil s boles-
ťami krížov a  viacerí sa sťažovali 
na mäkké postele. Mnohí z nás sa 
poriadne nevyspali. 

Doodbeda nás rozdelili do 
troch skupín po triedach. My elek-
trikári sme boli spojení so zlatník-
mi. Prešli sme si štyri stanovištia 
s  témami Zdravotná výchova, 
Práca s mapou a buzolou a kom-
pasom, a  civilná ochrana. Všade 
sme sa niečo naučili a mnohé veci 
vyskúšali.  Najviac som sa naučil 
pri práci s mapou. Nakoniec sme 
hádzali granátom. Poobede sme 
sa vybrali na 12 km túru na Biely 
kríž a  Biely kameň. Boli to pekné 
miesta. Turistiku sme zvládli 10ti 
statoční. Večer nás čakala ope-
kačka. Počasie sme mali slnečné 
a teplé celé tri dni.

Tretí deň sme mali testy z kaž-
dej oblasti a vyhodnotili nás slad-
kými odmenami. Aspoň sme sa 
za tie tri dni zabavili, precvičili 
sme si nohy a oddýchli od školy. 

Pre Sme OK Mário Kelemen
Foto: Archív SOŠ

Keď sa povie „Idem na 
kurz“, tak si každý predsta-
ví, že sa idem niečo nau-
čiť, v niečom zdokonaliť, 
prípadne získať certifikát 
múdrosti v niektorej ob-
lasti. A čo si predstavíte, 
keď  počujete, že „Idem 
na kurz ochrany prírody a 
zdravia?“ - No predsa, že 
sa idete naučiť ako chrá-
niť seba i prírodu.   Ale 
v skutočnosti taký kurz 
prináša omnoho viac: 
pretiahnutie svalov, zlep-
šenie kondičky, zábavu, 
pohyb v lese, maskovanie 
a v neposlednom rade aj 
inovatívne „vzdelávanie 
v teréne“. V redakcii sme 
boli zvedaví, aký bol tento 
ročník a tak sme pátrali. 
Podľa Mária to bolo...
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V slovenskom parlamente Sme OK

Prišiel deň, na ktorý sme čakali. Veď 
kedy bude zas možnosť navštíviť par-
lament? Touto exkurziou sme si priblí-
žili, čo všetko obnáša byť poslancom 
a pracovať v tejto inštitúcii.

 
Pri vstupe do parlamentu je štan-

dardná prehliadka. Skladá sa z troch 
krokov. Prvý krok je prejsť detek-
torom, ktorý zaznamená, či u  seba 
máte nejaké kovové veci. Druhý krok 
predstavuje pás, na ktorý dáte svoju 
batožinu a tá prejde röntgenom. Tre-
tím krokom je prehliadka ručným de-
tektorom kovov. 

Toľko k  vstupu do parlamentu. 
Toto všetko musí podstúpiť každý, 
kto chce navštíviť parlament. V hlav-
nej hale je vitráž, v ktorej je uložený 
originál našej ústavy a po jej boku je 
originálna vlajka SR. 

V súčastnej dobe je tu 200 poslan-
cov plus predseda, náš premiér Pe-
ter Pellegríni a  na čestnom mieste 
prezident Andrej Kiska. Hlasovanie 
prebieha buď formou tabuliek, alebo 
tlačítok, na ktorých je napísané áno 
alebo nie. Výsledky sa prenášajú na 
obrazovku, z ktorej potom predseda 
rozhodne, či sa zákon prijal, alebo sa 
bol zamietnutý.

Očami redaktora
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Očami redaktoraV slovenskom parlamente

Bolo pre nás cťou sa do tejto bu-
dovy a inštitúcie pozrieť. Takto aspoň 
máme predstavu, čo všetko musia 
ľudia, ktorí stoja na čele tohto štátu, 
denne vykonávať, aby bolo v  tejto 
republike bezpečie a mohli sme ako 
krajina prosperovať.

Aj keď niektorí občania majú svoje 
výhrady, ako to momentálne v  na-
šom štáte funguje., tak poslanci robia 
čo môžu pre naše dobro. 

V poslednom čase na našu krajinu, 
na poslancov a vedenie štátu urobila 
najhorší dojem vražda novinára Jána 
Kuciaka a  jeho priateľky. Otriaslo to 
nami všetkými, celým naším náro-
dom, aj ostatnými krajinami. To bol 
najväčší dôvod k tomu, aby poslanci 
mali viacej prijímať zákony a opatre-
nia, ktoré budú dôležité nie iba pre 
našich zahraničných ľudí a  spojen-
cov, ale aj pre nás, občanov Sloven-
skej republiky. 

Pokiaľ sa poučíme zo svojich chýb, 
tak sa môžeme vyvarovať našim mi-
nulým chybám a omylom, ktoré sme 
v minulosti urobili. Úlohou našej vlády 
a parlamentu je chrániť záujmy našej 
republiky, ochraňo-
vať občanov a budo-
vať stabilnú situáciu 
v celom štáte.

Pre Sme Ok  
Mário Golík
Foto: súkromný archív 
autora
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Cestopis

Veľká kačka (indiánske meno pre 
Boeing 747) nás tentokrát odviez-
la do Ameriky. Do mesta, ktoré vraj 
niekoľkokrát po sebe vyhralo cenu o 
najlepšie miesto na život. Človek veľ-
mi rýchlo pochopí, prečo. 

Vo Frankfurte na letisku to bola zá-
bava, na náš let čakalo asi 3/4 vyštafí-
rovaných Indov (vyobliekaných v sári, 
dhoti a turbanoch) a 1/4 nás a Aziatov. 
Trikrát som si skontrolovala, či som 
na správnej bráne a či nás náhodou 

Niektorým ľuďom, kvôli tomuto 
faux pas ušli lietadlá, lode a iné pre-
súvatká.... no imigračné nie je zrov-
na miesto, kde by ste sa chceli sťa-
žovať na kvalitu služieb, ak sa teda 

zrovna nechcete deportovať. Vďaka 
všeobecnej lenivosti však neboli vô-
bec inkvizítorsky zameraní a  Maťo 
dokonca nejakým zázrakom dostal 
dlhšie vízum ako býva zvykom. 

Ľudia tu žijú pokope a nikto na to neumrel

VANCOUVER 1 «» Päť veľkých prekvapení 
 
Milí naši,  
 
opakovane sa pýtate na moje cestovateľské mailingy. Uznávam, že po dvoch týždňoch by sa už patrilo ozvať, no 
upozorňujem, že to nebude také dychberúce ako z Indie alebo Reykjavíku, lebo Vancouver nie je ani tretí svet ani 
undergroundova mekka. Napriek tomu, skúsme  
 
Veľká kačka (indiánske meno pre Boeing 747) nás tentokrát odviezla do Ameriky. Do mesta, ktoré vraj niekoľkokrát 
po sebe vyhralo cenu o najlepšie miesto na život. Človek veľmi rýchlo pochopí, prečo.  
 
Vo Frankfurte na letisku to bola zábava, na náš let čakalo asi ¾ vyštafírovaných Indov (vyobliekaných v sári, dhoti a 
turbanoch) a štvrtina nás a Aziatov. Trikrát som si skontrolovala, či som na správnej bráne a či nás náhodou nepošlú 
do Bengalúru, našťastie však naša kačka trafila Kanadu.  
 
Cesta bola super, s výnimkou toho trapasu na imigračnom, kde počas 3-hodinového čakania pracoval buď nula alebo 
jeden človek.  Ďalších 10 okienok zívalo prazdnotou, zatiaľ čo občasne sa zastaviaci zamestnanci sa uchechtávali na 
obrázkoch z internetu. Poslednú polhodinu sme tam vlastne zarvali už len preto, že sa minul papier do kopírky! 
Podobnú úroveň služieb by som očakávala možno od obecného úradu v Hornej Štubni, ale rozhodne nie od niekoho, 
kto zarába 100k ročne.  
 
Niektorým ľuďom kvôli tomuto faux pas ušli lietadlá, lode, či iné presúvatka...no imigračné nie je zrovna miesto, kde 
by ste sa chceli sťažovať na kvalitu služieb, ak sa teda zrovna nechcete deportovať. Vďaka všeobecnej lenivosti však 
neboli vôbec inkvizítorsky zameraní a Maťo dokonca nejakým zázrakom dostal dlhšie vízum ako býva zvykom.  
 
Päť prekvapení prvých dní: 
1. Všetko je tu strašne veľké  
Všetko je tu hrozitánsky veľké – obrovské stromy, obrovské kvety, obrovské bulváre a cesty, obrovské autá, obrovské 
kačky, čo vyzerajú ako husi, obrovské balenia kypriaceho prášku...  
 

 
Trošku veľké stromy Trošku veľký lopúch     Trošku veľký živý plot (pozrite, kde stojí Maťko) 

 
 
2. Všetko je tu strašne zelené 
Maťo to dobre vystihol:  príroda vás tu hltá zo všetkých strán. Hoci Van je na tej istej rovnobežke ako Dolný Kubín, 
vegetácia je skôr ako v stredomorí (a aj to tu tak vonia). Záhradníci sa tu uživia, neprestajne bojujú s bujnou 
vegetáciou. Okrem luxusných záhrad je tu každých pár metrov park s výhľadom na more.  

 
Keď sa bavíme o parkoch, mám 
na mysli fakt VEĽKÉ zelené 
plochy. Stanley park (priamo v 
centre) má 400 hektárov, 
univerzitný park (blízko pri nás) 
800 ha (cestou k nemu sú ďalšie 
2 menšie). Pred pár dňami sme 
sadli na náhodný autobus 
miestnej MHD a ocitli sme sa 
v 250-ha dažďovom pralese 
(s očakávaním mestskej 
prechádzky oblečení jak českí 
turisti v Tatrách).  
 
 
 
 
Toto je tu celkom normálne 
 

 
 
 

Trošku veľký lopúch     Trošku veľký živý plot (pozrite, kde stojí Maťko) 
 
 
2. Všetko je tu strašne zelené 
Maťo to dobre vystihol:  príroda vás tu hltá zo všetkých strán. Hoci Van je na tej istej rovnobežke ako Dolný Kubín, 
vegetácia je skôr ako v stredomorí (a aj to tu tak vonia). Záhradníci sa tu uživia, neprestajne bojujú s bujnou 
vegetáciou. Okrem luxusných záhrad je tu každých pár metrov park s výhľadom na more.  

 
Keď sa bavíme o parkoch, mám 
na mysli fakt VEĽKÉ zelené 
plochy. Stanley park (priamo v 
centre) má 400 hektárov, 
univerzitný park (blízko pri nás) 
800 ha (cestou k nemu sú ďalšie 
2 menšie). Pred pár dňami sme 
sadli na náhodný autobus 
miestnej MHD a ocitli sme sa 
v 250-ha dažďovom pralese 
(s očakávaním mestskej 
prechádzky oblečení jak českí 
turisti v Tatrách).  
 
 
 
 
Toto je tu celkom normálne 
 

 
 
 

nepošlú do Bengalúru, Našťastie však 
naša kačka trafila Kanadu.

Cesta bola super, s výnimkou trapa-
su na imigračnom, kde počas trojho-
dinového čakania pracoval buď nula 
alebo jeden človek. Ďalších desať 
okienok zívalo prázdnotou, zatiaľ čo 
občasne sa zastaviaci zamestnanaci 

sa uchechtávali na obrázkoch z inter-
netu. Poslednú polhodinu sme tam 
vlastne zarvali iba preto, že sa minul 
papier do kopírky! Podobnú úroveň 
služieb by som očakávala možno od 
obecného úradu v Hornej Štubni, ale 
rozhodne nie od niekoho, kto zarába 
100k ročne. 

Štyri prekvapenia prvých dní
Všetko je tu strašne veľké.

Všetko je hrozitánsky veľké – ob-
rovské stromy, obrovské kvety, ob-
rovské bulváre a  cesty, obrovské 
autá, obrovské kačky, čo vyzerajú 
ako husi, obrovské balenia kypriace-
ho prášku...

Všetko je tu strašne zelené.

Maťo to dobre vystihol: príroda vás 
tu hltá zo všetkých strán. Hoci Van 
je na tej istej rovnobežke ako Dolný 
Kubín, vegetácia je skôr ako v stredo-
morí( a aj to tu tak vonia).Záhradníci 
sa tu uživia, neprestajne bojujú s buj-
nou vegetáciou. Okrem luxusných 
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záhrad je tu každých pár metrov park 
s výhľadom na more. 

Keď sa bavíme o parkoch, mám na 
mysli fakt VEĽKÉ ZELENÉ PLOCHY. Stan-
ley park (priamo v centre) má 400 ha, 
univerzitný park (blízko pri nás) 800 ha 
(cestou k nemu sú ďalšie dva menšie). 
Pred pár dňami sme sadli na náhodný 
autobus miestnej MHD a ocitli sme sa 
v 250 ha dažďovom pralese (s očakáva-
ním mestskej prechádzky oblečení jak 
českí turisti v Tatrách.

Symboly a názvy sú iné.
Po rýchlom presune lietadlom si 

človek ani neuvedomí, kde vlastne je. 
Trklo mi to, až keď som všade videla 
slovo „Pacific“.Nájde sa Pacifické kul-
túrne centrum, Pacifický bulvár, ale 
aj Pacifická kaderníčka. Všade sú vidi-
teľné indiánske symboly, no tie zatiaľ 
neviem veľmi čítať. Občas vidno indi-
ánov v meste, no v rámci miestnych 
absurdít , je ich násobne menej ako 
tunajších Indov. 

bez akýchkoľvek nedorozumení (viď 
obrázok), no vedia ich riešiť. Naša 
súčasná slovenská debata o utečen-
coch by Kanaďanom prišla podobne 
primitívna, ako keď my počujeme, že 
niekto na Blízkom východe bojuje 
o volebné právo pre ženy. 

so strechou. Viacerým domom sa to tu 
už stalo, snáď sú aj neobývané. Čupia 
vnútri obkolesené obrovskými rozko-
šatenými stromami, ktoré im zadržia-
vajú akékoľvek vážnejšie slnečné lúče.

Keď je občas počasie také, aké 
Vancouver oficiálne má mať – jemne 

ZELEŇ A HAVRANY 
 
...človek pri prechádzkach mestom naozaj rýchlo nadobudne pocit, že príroda je tu ten hlavný element a veľkoryso 
ľuďom umožňuje si sem tam postaviť nejaký barák - a aj to s varovným kondicionálom: ak sa o mňa nebudeš starať a 
strihať ma, barák ti zožeriem aj so strechou. Viacerým domom sa to tu už stalo, snáď sú aj neobývané. Čupia vnútri, 
obkolesené obrovskými rozkošatenými stromami, ktoré im zadržiavajú akékoľvek vážnejšie slnečné lúče. 
 
Keď je občas počasie také, aké Vancouver oficiálne má mať - jemne zamračené a sychravo - a fičím bezcieľne na 
bicykli cez aleje mohutných stromov, ktoré boli schválne strihané tak, aby sa košatili do tvaru "Y" a stredom tak 
mohli byť natiahnuté pouličné elektrické káble, doľahne na mňa tá krása, všade však s istou výstrahou. Mementom, 
že ťa pohltím do zeme, do koruny, do listov...tak je to aj v miestnom (a akomkoľvek inom) pralese v horách.  
 
Bývame blízko mora, delí nás od neho len jedna ulica, frekventovaná najmä bicyklistami a bežcami. Občas sa 
pridáme, skôr sa im ale smejeme z terasy, kde požierame belgické waffle či iné raňajkové bomby. Vancouver je 
mesto sýtočiernych havranov - sedia napríklad aj tu na obecnom vedení a pozerajú sa na športovcov, možno čakajú, 
keď nejaký odpadne, aby sa naňho mohli urýchlene zhrčiť a odstrániť ho z tejto inak dokonale vyzerajúcej štvrte. Ako 
keby to tu všeobecne ani nebola realita, ale permanentná dovolenková situácia. Divožravá zeleň a krákajúce 
hravrany sú hádam jedinými pripomienkami, že tu niečo nemusí sedieť. Napríklad ceny nehnuteľností. Vancouver má 
problém, lebo sa sem chcú presťahovať všetci - Aziati, Amíci, Kanaďania a ktokoľvek, kto sem náhodou príde. Vysoký 

dopyt prilákal kapitál a ceny nehnuteľností sú najdrahšie v 
Severnej Amerike podľa niektorých prieskumov. Nezaujímavý 
dom, kde si prenajímame izbu s kúpelkou, stojí na trhu 4 až 5 
miliónov dolárov.  
 
Hromadná doprava tu síce stojí trikrát viac ako doma, ale je 
stokrát lepšia - ani nehovoriac o bezpilotnom (sic!) metre, ktoré 
je väčšinu času nadzemkou. Do mesta alebo hocikam inam 
ideme väčšinou autobusmi - vpredu sa nastupuje, v strede sa 
vystupuje. Iná galaxia - nastúpiš do kvalitného autobusu, 
usmeješ sa na vodiča, ktorý môže byť čokoľvek medzi Sikhom a 
kanadským Indiánom, na mieste zaplatíš alebo pípneš 
električenkou, pozdravíš, sadneš si, občumuješ etnický koktejl 
autobusowy a pri výstupe zakričíš "THANK YOU DRIVER !!!". 
Rutinná slušnosť v neobvyklých situáciách.  
Dobrý pocit. Súvisí s tým, že ho má zo svojej práce aj vodič. Nie 
je totiž oddelený debilným plexisklovým kokpitom, naopak sedí 
tam bezbariérovo k dispozícii všetkým pasažierom i 
potenciálnym nastupujúcim na zodpovedanie akýchkoľvek 
otázok. Lebo prečo nie. Ti ľudia sú kompetentní a celý deň sa 
doslova bavia s ľuďmi.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Toto tiež 
 
3. Symboly a názvy sú iné  
Po rýchlom presune lietadlom si človek ani neuvedomí, kde 
vlastne je. Trklo mi to, až keď som všade videla slovo 
„Pacific“. Nájde sa Pacifické kultúrne centrum, Pacifický 
bulvár, ale aj Pacifická kaderníčka. Všade sú viditeľné 
indiánske symboly, no tie zatiaľ neviem veľmi čítať. Občas 
vidno Indiánov v meste, no v rámci miestnych absurdít, je 
ich násobne menej ako tunajších Indov.  
 
4. Trávu kúpite na ulici v obyčajných obchodoch 
Marihuana nie je niečo, čo by ste mimovoľne zavoňali v dave 
na hudobnom festivale. Môžete si ju legálne kúpiť v gandža 
obchode na každom rohu (vraj na predpis, ale vedia to 
obísť). Kdekoľvek v exteriéri nájdete otvorene huliacich ľudí, 
ktorí nemajú potrebu sa nejak skrývať.  

 

Ľudia tu žijú pokope  
a nikto na to neumrel.

Na rozdiel od Európy, kde je 
imigrácia prevažne arabská, tu je 
väčšina prisťahovalcov ázijského pô-
vodu. Chinatown je priamo v centre, 
Japonci, Indovia, Kórejci, ale aj vý-
chodoeurópania  žijú na jednej kope. 

Takmer nikto, vrátane Kanaďanov sa 
tu nenarodil. (Pobývame v  krajine, 
kde najstaršie historické pamiatky  
majú 70 plus rokov.) 

O  dom sa my, dvaja Slováci delí-
me s Indom a  Austrálčanom. Nikto 
to tu vôbec nerieši. Žijú si tu poko-
pe. Netvrdím, že spolužitie prebieha 

Zeleň a havrany

...človek pri prechádzkach mestom 
naozaj rýchlo nadobudne pocit, že prí-
roda je tu ten hlavný element a veľko-
ryso ľuďom umožňuje si sem tam po-
staviť nejaký barák – a aj to s varovným 
kondicionálom: ak sa o mňa nebudeš 
starať a strihať ma, barák ti zožeriem aj 

zamračené a sychravo – a fičím bez-
cieľne na bicykli cez aleje mohutných 
stromov, ktoré boli schválne strihané 
tak, aby sa košatili do tvaru „Y“ a stre-
dom tak mohli byť natiahnuté poulič-
né elektrické káble, doľahne na mňa 
tá krása, všade však s  istou výstra-
hou. Mementom, že ťa pohltím do 

ZELEŇ A HAVRANY 
 
...človek pri prechádzkach mestom naozaj rýchlo nadobudne pocit, že príroda je tu ten hlavný element a veľkoryso 
ľuďom umožňuje si sem tam postaviť nejaký barák - a aj to s varovným kondicionálom: ak sa o mňa nebudeš starať a 
strihať ma, barák ti zožeriem aj so strechou. Viacerým domom sa to tu už stalo, snáď sú aj neobývané. Čupia vnútri, 
obkolesené obrovskými rozkošatenými stromami, ktoré im zadržiavajú akékoľvek vážnejšie slnečné lúče. 
 
Keď je občas počasie také, aké Vancouver oficiálne má mať - jemne zamračené a sychravo - a fičím bezcieľne na 
bicykli cez aleje mohutných stromov, ktoré boli schválne strihané tak, aby sa košatili do tvaru "Y" a stredom tak 
mohli byť natiahnuté pouličné elektrické káble, doľahne na mňa tá krása, všade však s istou výstrahou. Mementom, 
že ťa pohltím do zeme, do koruny, do listov...tak je to aj v miestnom (a akomkoľvek inom) pralese v horách.  
 
Bývame blízko mora, delí nás od neho len jedna ulica, frekventovaná najmä bicyklistami a bežcami. Občas sa 
pridáme, skôr sa im ale smejeme z terasy, kde požierame belgické waffle či iné raňajkové bomby. Vancouver je 
mesto sýtočiernych havranov - sedia napríklad aj tu na obecnom vedení a pozerajú sa na športovcov, možno čakajú, 
keď nejaký odpadne, aby sa naňho mohli urýchlene zhrčiť a odstrániť ho z tejto inak dokonale vyzerajúcej štvrte. Ako 
keby to tu všeobecne ani nebola realita, ale permanentná dovolenková situácia. Divožravá zeleň a krákajúce 
hravrany sú hádam jedinými pripomienkami, že tu niečo nemusí sedieť. Napríklad ceny nehnuteľností. Vancouver má 
problém, lebo sa sem chcú presťahovať všetci - Aziati, Amíci, Kanaďania a ktokoľvek, kto sem náhodou príde. Vysoký 

dopyt prilákal kapitál a ceny nehnuteľností sú najdrahšie v 
Severnej Amerike podľa niektorých prieskumov. Nezaujímavý 
dom, kde si prenajímame izbu s kúpelkou, stojí na trhu 4 až 5 
miliónov dolárov.  
 
Hromadná doprava tu síce stojí trikrát viac ako doma, ale je 
stokrát lepšia - ani nehovoriac o bezpilotnom (sic!) metre, ktoré 
je väčšinu času nadzemkou. Do mesta alebo hocikam inam 
ideme väčšinou autobusmi - vpredu sa nastupuje, v strede sa 
vystupuje. Iná galaxia - nastúpiš do kvalitného autobusu, 
usmeješ sa na vodiča, ktorý môže byť čokoľvek medzi Sikhom a 
kanadským Indiánom, na mieste zaplatíš alebo pípneš 
električenkou, pozdravíš, sadneš si, občumuješ etnický koktejl 
autobusowy a pri výstupe zakričíš "THANK YOU DRIVER !!!". 
Rutinná slušnosť v neobvyklých situáciách.  
Dobrý pocit. Súvisí s tým, že ho má zo svojej práce aj vodič. Nie 
je totiž oddelený debilným plexisklovým kokpitom, naopak sedí 
tam bezbariérovo k dispozícii všetkým pasažierom i 
potenciálnym nastupujúcim na zodpovedanie akýchkoľvek 
otázok. Lebo prečo nie. Ti ľudia sú kompetentní a celý deň sa 
doslova bavia s ľuďmi.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Toto tiež 
 
3. Symboly a názvy sú iné  
Po rýchlom presune lietadlom si človek ani neuvedomí, kde 
vlastne je. Trklo mi to, až keď som všade videla slovo 
„Pacific“. Nájde sa Pacifické kultúrne centrum, Pacifický 
bulvár, ale aj Pacifická kaderníčka. Všade sú viditeľné 
indiánske symboly, no tie zatiaľ neviem veľmi čítať. Občas 
vidno Indiánov v meste, no v rámci miestnych absurdít, je 
ich násobne menej ako tunajších Indov.  
 
4. Trávu kúpite na ulici v obyčajných obchodoch 
Marihuana nie je niečo, čo by ste mimovoľne zavoňali v dave 
na hudobnom festivale. Môžete si ju legálne kúpiť v gandža 
obchode na každom rohu (vraj na predpis, ale vedia to 
obísť). Kdekoľvek v exteriéri nájdete otvorene huliacich ľudí, 
ktorí nemajú potrebu sa nejak skrývať.  
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Cestopis

5. Ľudia tu žijú pokope a nikto na to neumrel 
Na rozdiel od Európy, kde je imigrácia prevažne arabská, tu je väčsina 
prisťahovalcov ázijského pôvodu. Chinatown je priamo v centre, Japonci, 
Indovia, Kórejci, ale aj Východoeurópania, či dokonca homosexuáli(!) žijú 
na jednej kope. Takmer nikto (vrátane Kanaďanov) sa tu nenarodil. 
(Pobývame v krajine, kde najstaršie historické pamiatky majú 70+ rokov).  
 
O dom sa my dvaja Slováci delíme s Indom a Austrálčanom. Nikto to tu 
vôbec nerieši, žijú si tu pokope. Netvrdím, že spolužitie prebieha bez 
akýchkoľvek nedorozumení (viď obrázok), no vedia ich riešiť. Naša súčasná 
slovenská debata o utečencoch by Kanaďanom prišla podobne primitívna, 
ako keď my počujeme, že niekto na Blízkom východe bojuje o volebné právo pre ženy.  Toaletné nedorozumenia 
    
 
Lúčime sa týmto pekným obrázkom...nabudúce to bude o bývaní.  
 

 
Live gently upon this Earth 
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zeme, do koruny, do listov... tak je to 
aj v miestnom (a akomkoľvek inom) 
pralese v horách.

Bývame blízko mora, delí nás od 
neho len jedna ulica, frekventovaná 
najmä bicyklistami a  bežcami. Občas 
sa pridáme, skôr sa im ale smejeme 
z terasy, kde požierame belgické wafle 
či iné raňajkové bomby. 

Vancouver je mesto sýtočiernych 
havranov – sedia napríklad aj tu na 
obecnom vedení a  pozerajú sa na 
športovcov, možno čakajú, keď nejaký 
odpadne, aby sa naňho mohli urých-
lene zhrčiť a  odstrániť ho z  tejto inak 
dokonale vyzerajúcej štvrte. Ako keby 
to tu všeobecne ani nebola realita, ale 
permanentná dovolenková situácia. 
Divožravá zeleň a krákajúce havrany 
sú hádam jedinými pripomienkami, že 
tu niečo nemusí sedieť. Napríklad ceny 
nehnuteľností. 

Vancouver má problém, lebo sa sem 
chcú presťahovať všetci – Aziati, Amíci, 
Kanaďania a ktokoľvek, kto sem náho-
dou príde. Vysoký dopyt prilákal kapi-
tál a ceny nehnuteľností sú najdrahšie 
v  Severnej Amerike podľa niektorých 

prieskumov. Nezaujímavý dom, kde si 
prenajímame izbu s kúpeľňou stojí na 
trhu 4 – 5 miliónov dolárov. 

Hromadná doprava tu síce stojí tri-
krát viac ako doma, ale je stokrát lepšia 
– ani nehovoriac o bezpilotnom (sic!) 
metre, ktoré je väčšinu času nadzem-
kou. Do mesta, alebo hocikam inam 
ideme väčšinou autobusmi – vpredu 
sa nastupuje, v  strede sa vystupuje. 
Iná galaxia - nastúpiš do kvalitného 
autobusu, usmeješ sa na vodiča, kto-
rý môže byť čokoľvek medzi Sikhom 
a  kanadským indiánom, na. mieste 
zaplatíš alebo pípneš električenkou, 
pozdravíš, sadneš si, občumuješ et-
nický koktejl autobusowy a  pri vý-
stupe zakričíš „THANK YOU DRIVER!!!“. 
Rutinná slušnosť v neobvyklých situá-
ciách. Dobrý pocit. Súvisí s tým, že ho 
má zo svojej práce aj vodič. Nie je to-
tiž oddelený debilným plexisklovým 
kokpitom, naopak sedí tam bezbarié-
rovo k dispozícii všetkým pasažierom 
i potenciálnym nastupujúcim na zod-
povedanie akýchkoľvek otázok. Lebo 
prečo nie? Tí ľudia sú kompetentní 
a celý deň sa doslova bavia s ľuďmi.

Text a foto: Janka Pastorková
 

To je zopár myšlienok od „cestovateľky“ Janky Pastorkovej. Sme jej v  redakcii 
Sme OK veľmi vďační, že sa s nami podelila o pohľad na túto rôznorodú giganticky 
zelenú krajinu. Ak sa chcete o Vancouveri dozvedieť niečo viac, zalistujte si vo virtu-
álnej podobe cestovateľských zážitkov. My sme tak v redakcii urobili...

Trošku veľký lopúch     Trošku veľký živý plot (pozrite, kde stojí Maťko) 
 
 
2. Všetko je tu strašne zelené 
Maťo to dobre vystihol:  príroda vás tu hltá zo všetkých strán. Hoci Van je na tej istej rovnobežke ako Dolný Kubín, 
vegetácia je skôr ako v stredomorí (a aj to tu tak vonia). Záhradníci sa tu uživia, neprestajne bojujú s bujnou 
vegetáciou. Okrem luxusných záhrad je tu každých pár metrov park s výhľadom na more.  

 
Keď sa bavíme o parkoch, mám 
na mysli fakt VEĽKÉ zelené 
plochy. Stanley park (priamo v 
centre) má 400 hektárov, 
univerzitný park (blízko pri nás) 
800 ha (cestou k nemu sú ďalšie 
2 menšie). Pred pár dňami sme 
sadli na náhodný autobus 
miestnej MHD a ocitli sme sa 
v 250-ha dažďovom pralese 
(s očakávaním mestskej 
prechádzky oblečení jak českí 
turisti v Tatrách).  
 
 
 
 
Toto je tu celkom normálne 
 

 
 
 

 
Toto tiež 
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Vancouver leží v údolí rieky 
Fraser pri Tichom oceáne, mezi 
úžinou Strait of Georgia a poho-
rím Coast Mountains. Mesto v 60. 
rokoch 19. storočia založili pri-
sťahovalci. Rýchlym tempom sa 
z malej osady stalo veľkomesto. 
Prístav nadobudol medziná-
rodný významu po dokončení 
Panamského prieplavu. V roku 
1986 malo mesto 431 147 obyva-
teľov, a v roku 2006 587 891. Roz-
loha mesta je 114,67 km². Mesto 
rýchle rastie a odhaduje se, že 
počet obyvateľov v metropolit-
nej oblasti dosiahne v roku 2020 
hranicu 2,6 miliónov. Vancouver 
spadá do pacifického časového 
pásma.

Mesto Vancouver neleží na 
ostrove Vancouver. Obidvaja 
nesú meno po kapitánovi Krá-
ľovského námorníctva Georgo-
vi Vancouverovi, ktorý tu robil 
prieskum v roku 1792. Okrem ka-
nadského Vancouveru existuje aj-
mesto s rovnakým názvom v USA 
v štáte Washington.

Tak, ako v iných častiach pro-
vincie Britská Kolumbia existuje 
aj vo Vancouveri veľa súkrom-
ných škôl vďaka čiastočným pro-
vinčným dotáciám – zahrňujú 
sa sem církevné školy a školy so 
zvláštnym zameraním, vo väčši-
ne z nich sa musí platiť školné.

(Zdroj: wikipedia.sk) 
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OKejko  dogazdoval

•	 PENIAZE ZNEHODNOCUJE BANKA!
A vraj je preto ľahšie uložiť si ich do vankúša. Správne 
investovanie a zhodnotenie peňazí vyžaduje mať pre-
hľad o jednotlivých finančných produktoch a pochopiť 
slovko inflácia. 

•	 NEPOTREBUJEM  VIESŤ ZÁZNAMY!
Najjednoduchšie je peniaze minúť a neriešiť. Ale 
múdra hlava si zapisuje výdavky a príjmy aspoň ne-
jaký čas, aby získala prehľad, niekedy ani nevieme, 
koľko minieme na jedlo, zábavu, kozmetiku... A kde sú 
priority? Tam, kde vládne naša finančná gramotnosť.

Aby sme boli viac rozhľadení a „múdrejší“ v ob-
lasti gazdovania a finančnej gramotnosti všeobec-
ne, naštartovali sme na internáte celoročný projekt 
pod názvom „SÁM SEBE FINANCMAJSTER“. Každý 
mesiac zorganizujeme jednu akciu, ktorá nám bude 
rozširovať euroobzor: 
•	 Zbierka mincí, ktoré nie sú smeti
•	 Interaktívne popoludnie s prezentáciou o výho-

dách a nevýhodách sporenia a pôžičiek
•	 Hry zamerané na finančnú gramotnosť
•	 Výroba peňaženky podľa fantázie a so zohľad-

nením výrobných nákladov
•	 Euro popoludnie v skupinách
•	 Čitateľský večer o peniazoch a bez peňazí
•	 Beseda s bankárom
•	 Výlet do Kremnice do mincovne
•	 Kvíz o finančnej gramotnosti
•	 Riadený rozhovor o klientelizme, korupcii a 

ochrane spotrebiteľa

A čomu vlastne uveril? Ekonomicky mysliaci 
študenti ekonomického zamerania sa mu snažili 
pomôcť, ale nedal si poradiť. Škoda!  tak sa teda tvr-
dohlavo riadil týmito radami:

•	 PENIAZE SI TREBA UŽIŤ HNEĎ!
Ruku na srdce - čo robíte s vianočnými odmena-
mi, alebo s vreckovým? Čo by ste urobili, ak by ste 
nečakane vyhrali viac peňazí? V prieskume odpo-
vedala väčšina, že ich minie takmer hneď v duchu 
hesla: „Ľahko prišli, ľahko odišli“. 

•	 SPORENIE JE ZBYTOČNÉ!
Prečo by som sa mal zriekmúť niečoho, čo poteší 
moje srdce, oči, uši...? Istá skupina ľudí peniazom 
nerozumie, kupuje na úvery, na splátky, platí úro-
ky. Ale keď sa niečo zomelie - BUM! Bankrot, exe-
kúcia, ruiny rozpočtu, strecha na ulici.

•	 POŽIČKA JE RIEŠENÍM!
Nájdu sa ľudia, ktorí majú bordel vo výdavkoch a 
príjmoch. A práve tí najchudobnejší si najviac poži-
čiavajú a nemajú z čoho platiť. Zamotajú sa do pa-
vučiny, kde jedna sieť zachraňuje inú záchrannú sieť 
a pavučina sa rozrastá . pôžičkou splácajú pôžičky...
Títo ľudia majú nízku finančnú gramotnosť a slabú 
disciplínu. Neodhadnú svoje možnosti... a podľah-
nú reklame na výrobok, ktorý chcú mať doma. A 
BUM! Zábava končí a peniaze sú v keli a zas hrozí 
krach, tak, ako sa to stalo OKejkovi.

•	 V matematickom okienku sa venovať financiám
•	 Tvoriť rubriku OKejko gazduje v SmeOK

A kým prejde tých niekoľko mesiacov, spomeňme 
si pri otáčaní „peňeží“ aspoň na tieto rady od úspeš-
ných financmajstrov a pomôžte nášmu OKejkovi , 
aby zas „zbohatol“!:
•	 Nepodceňujte tvorbu rezervy!
•	 Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete (pozor na 

rôzne pôžičky, zmluvy, faktúry...)
•	 Nezabúdajte sa pravidelne finančne vzdelávať!
•	 Nesnažte sa byť môdrejší za každú cenu ako 

profesionál finančník!
•	 Neriaďte sa pri míňaní peňazí príliš emócia-

mi. Bez kvalitného zhodnotenia peňazí sa 
zbohatnúť nedá!

•	 Nespoliehajte sa len na jednu radu, hľadajte s 
kritickým myslením svoje odpovede.

•	 Pri prehľade o finančných produktoch potrebu-
jete vyššiu úroveň finančnej gramotnosti.

 Pre SmeOK nemenovaný  ekonomicky mysliaci 
študent, ilustračný obrázok: Mgr. Marián Višňovský

Životným úsilím každého človeka, 
ak hovoríme o peniazoch by malo byť, 

zarobiť koľko sa len dá, 
nasporiť čo môžete 

a pomôcť ostatným, koľko len môžete.

Vaším bankomatom je celý svet. 
A PIN k nemu získate 

svojimi skúsenosťami.

Ak si kupujete veci, 
ktoré nepotrebujete, 

tak čoskoro budete musieť predať veci, 
ktoré potrebujete.

Nikdy nebuďte závislí 
len na jednom zdroji príjmu. 

Investujte, 
aby ste si vytvorili druhý zdroj.

Keď vysypete peňaženku do svojej hlavy, 
nikto vám ju odtiaľ nevezme. 

Investícia do vedomostí 
prináša vždy najvyššie úroky. 

Bohatstvo je to, 
čo ušetríte, nie to, čo miniete.

OKejko uveril mýtom o peniazoch... 
a skrachoval!
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2. 12. 

Naplánujte si vianočné upratova-
nie a rozdeľte si internátne povinnos-
ti hospodárskeho dňa, aby nezostalo 
všetko len na jedných pleciach. Neza-
budnite sa potešiť vzájomným opti-
mizmom. Nájdite si chvíľku pri svetle 
prvej adventnej nedele.

3. 12. 

Nezabudnite si večer spolu pozrieť 
akčný vianočný film - ale podotýkam 
- len do večierky!

4. 12.

Pripravte svojím láskam mikuláš-
ske balíčky a dokúpte posledné maš-
krty. Nezabudnite zavolať domov, 
aby vám balíčky strýka Mikuláša 
schovali do skrine a nezjedli!

5. 12. 

Vyčistite si tenisky, čižmy, priprav-
te si igelitky a postupne sa nalaďte na 
prichádzajúcu vianočnú atmosféru.

6. 12. 

Privítajte úsmevom a hlasným 
potleskom Mikuláša so sprievodom 
- uvidíme, kto príde tento rok: Čert 
alebo Anjel? Večer venujte výhrad-
ne disko a svojej internátnej láske, s 
ktorou sa budete musieť na pár dní 
rozlúčiť - teda až do budúceho roka. 

7.12.

Zistite, po čo túžia vaši blízki na 
Vianoce a skompletizujte si celý zo-
znam darčekov tak, aby bol kompa- 
ktibilný s vašimi úsporami.

Vianočné šialenstvo
alebo ako sa mu vyhnúť

24 dní do Vianoc. Hoci sa zdá, že to je ešte dosť času, ak chcete všetko zvládnuť 
bez naháňania, je dobré začať s prípravami už dnes.

Izbu treba upratať, koláče doma napiecť, kúpiť stromček, darčeky, absolvovať 
niekoľko vianočných trhov a punčov, poslať SMS-ky, “vyvenčiť na blížiace sa dni 
voľna svoju lásku”, pozbierať zopár školských pochvál a známok, vyhnúť sa prie-
kakom, vyloviť a zabiť kapra... No je toho fakt dosť! Ak si však úlohy rozdelíte na 
viac dní, bude čakanie na Štedrý večer nie nuda, ale zábava. Využite preto tento 
prehľadný adventný kalendár a tento rok sa určite vyhnete stresu. 

8.12.

Zalovte na internete a dohodnite si 
s kamošmi akčný Silvester, prípadne 
začnite doma navodzovať atmosféru 
petlíc, petárd a vašej neprítomnosti. 
Ak však máte v pláne ostať doma, le-
ňošte do tej miery, aby ste neprespali 
návrat na internát začiatkom januára.

9.12.

Utekajte na stanicu a rezervujte si 
osobne, alebo on - line lístky na cestu 
domov, aby ste neostali na internáte 
sami s ujom vrátnikom. Druhá ad-
ventná nedeľa začína plniť obchody, 
nezmeškajte ju ani vy.

10.12.

Spravte si vianočnú výzdobu. Za-
pojte do toho každého. Môžete si 
naplánovať tvorivú chvíľku a ozdoby 

si vyrobiť svojpomocne v krúžku Far-
bička, alebo len tak inkognito v izbe. 
Postarajte sa o to, aby celý intrák žia-
ril vianočnou náladou.

11.12.

Tretia adventná nedeľa - zapáľte 
predposlednú sviečku na venci a vy-
chutnajte si pohodu napríklad počas 
adventného koncertu, alebo pri spo-
ločnej hre.
12.12.

Je najvyšší čas urobiť prieskum 
trhu a zistiť aké stromčeky a za koľko 
sú tebto rok v kurze. Info pošlite do-
mov, aby za Vás niekto stromček kú-
pil, kým vy sa vyvaľujete na intráku, 
alebo nasávate vianočnú bratislav-
skú atmosféru.
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13.12.

Ak si chcete objednať darčeky cez 
internet, je ten najvhodnejší čas. Ak 
sa vám nebudú páčiť, stihnete ich 
možno ešte vymeniť.

Alebo Vám neostane nič iné, iba ich 
potom darvovať niekomu inému, ale-
bo ponúknuť cez internet na predaj.

14.12.

Vrcholí vianočné upratovanie a 
utieranie sĺz z blížiacej sa rozlúčky in-
ternátnych lások.

15.12.

Pohrajte sa ešte s nákupným zozna-
mom tak, aby ste mali nejakú rezervu 
do nadchádzajúcej odmeny - vreckové 
je vždy menšie ako požiadavky okolia. 
Byť zaláskovaný tiež nie je lacná zábava.

16.12.

Naplánujte na ďalší týždeň s kama-
rátmi vianočné pečenie koláčikov v 
internátnej kuchynke. Najmä medov-
níčky potrebujú určitý čas, aby zmäkli. 

Tretia adventná nedeľa už bije na po-
plach, že Vianoce sú fakt za dverami.

17.12.

Spravte veľké vianočné upratovanie. 
Nezabudnite na balkóny, rožky v skrini, 
otvorené paštiky... Mravce nech majú 
štedrú večeru inde a nie vo vašej izbe!.

18.12.

Pripravte si vianočné pesničky, či 
už si ich napáľte na CD, alebo spravte 
zoznam na YouTube. Domov predsa 
musíte odísť technicky vybavení na 
blížiace sviatky, veď Vianoce bez Ti-
chej noci to by asi nešlo.

19.12.

Predvianočné akcie sú v plnom 
prúde. Porovnajte si ceny a spravte 
si v najbližšom Tescu posledný brati-
slavský vianočný nákup. Nezabudni-
te zavolať domov, aby nakúpili to, po 
čom prahne váš žalúdok.

20.12.

Ak ste ešte nestihli, pošlite vianoč-
né pozdravy, aby ich kuriér stihol do-
ručiť, alebo si pripravte pozdravy pre 
blízkych v SMS forme alebo e-mailo-
vej podobe. Dolaďte posledné „slaj-
dy“ vianočnej prezentácie. Pobaľte si 
kufor a skontrolujte poriadok v izbe.

21.12.

Ak plánujete mať na sviatočnom 
stole kapra, je najvyšší čas si ho ísť kú-
piť. Ale až doma, lebo by nemusel ces-
tu autobusom alebo vlakom prežiť... a 
mŕtvy kapor je horší ako mrazené filé.

22.12.

Posledné dva dni pred Štedrým 
dňom zabudnite na relax - rodičia 
vám rovno strčia pred oči požiadav-
ky: upratať, ozdobiť stromček, piecť a 
plniť koláče, ozdobiť perníky, pripra-
viť sviečky na stromček... Presný zo-
znam závisí len od zvykov a tradície  v 
rodine. Pri dobiehaní posledných po-
vinností nezabudnite na úsmev a op-
timizmus. Pomyslite si s optimistom: 

„Mohlo by by ť aj horšie!“ Pesimista 
povie: „Nie, nemohlo!“

23.12.

Zabaľte všetky vianočné darčeky, 
aby ste sa mohli zajtra venovať už len 
pozeraniu rozprávok. V kruhu rodi-
ny si môžete pokojne zapáliť všetky 
sviečky na adventom venci.

24.12.

Začnite ráno s vianočnými pies-
ňami a užívajte si každú chvíľu naj-
krajších sviatkov v roku – dnešný 
deň si to zaslúži.

KRÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE 
VÁM ŽELÁ 

KOLEKTÍV REDAKTOROV SME OK!



Naša nová knižnica


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

