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Na úvod

Milí čitatelia,
A opäť sme tu my, banda bláznivých novinárov redakcie časopisu
Sme OK a ja – rýchlostná pretekárka,
neuveriteľná zmätkárka, kráľovná
chaosu a šéfredaktorka v jednej osobe – Po odpovediach Lačná Lex.
Ale to už Vám asi pri čítaní týchto
riadkov stihlo prísť na rozum. Takže by som rada bez ďalších okolkov
prešla rovno k veci. Ako ste si už
mnohí iste stihli všimnúť, jar je rovno za dverami a už len prešľapuje
z nohy na nohu a netrpezlivo čaká,
kým ju niekto spolu s prísľubom
nového mladého života vpustí dnu.

Sme OK
V tejto chvíli
mi iste mnohí
z Vás zanovito
oponujú a nesúhlasne krútia
hlavou, že jar je
predsa symbolom kraslíc,
veľkonočných
zajačikov, hektolitrov studenej
vody a dievčenského vreskotu.
Jar je však nielen
týmto, je predsa
aj symbolom nového mladého
života, nových
začiatkov, neobyčajných zážitkov a prebúdzajúcej sa prírody.
Pre mňa osobne je však jar ako taká
predovšetkým symbolom zmeny a novej energie; časom, kedy človek môže
utriediť svoje myšlienky a zmeniť svoj
život akosi ľahšie, pretože začína takpovediac s čistým štítom. A preto by
som Vám teraz rada v mene celej redakcie časopisu Sme Ok, pri príležitosti
jej príchodu zaželala veľa priaznivých
zmien, vzrušujúcich nových začiatkov,
pozitívnych myšlienok a predovšetkým
veľa pekných chvíľ strávených pri čítaní
hĺbavých riadkov nášho časopisu.
S pozdravom Vaša kráľovná
nepretržitého novinárskeho chaosu
Neuveriteľná Lexie
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Príhovor riaditeľa IPR

Sme OK

Žijeme v takom čudnom období. Ľudia radi sledujú negatívne správy, informácie o podvodoch,
katastrofách a teroristických akciách. Niektoré médiá sa im prispôsobujú a niektorí politici tiež. Dnes
sme vťahovaní do káuz, s ktorými nevieme nič urobiť, len v nás generujú frustráciu a stres.
Marec 2017

Musíme žiť v mene nádejí,
pretože nádej
je veľmi silná emócia
Udalosti sprevádzané prejavmi
slušnosti a pravých ľudských citov
ako vďačnosť, láskavosť, ktoré robia
naše dni lepšími, krajšími a pohodovými, sa zväčša stávajú neatraktívnymi, „nezáživnými“, málo vzrušujúcimi
pre zaujatie pozornosti „bežného“ či
väčšinového príjemcu správ v súčasnej zrýchlenej dobe. Jedinou obranou
normálnych ľudí je to, že nesledujeme
tieto správy a ignorujeme médiá a politikov, ktorí sa v tom vyžívajú.
Nádej môžu ponúknuť len silné
osobnosti a lídri, tí sa objavujú v ťažkých časoch. Politici by si získali autoritu, keby vedeli ponúkať nádej do
budúcnosti a tiež pozitívne hodnoty,
čo by redukovalo nenávisť .Nádej je

kombinácia viery, presvedčenia a
cieľov (snov) a dobrej komunikácie.
Ešte by som rád zdôraznil, že nádej
by mala byť príťažlivá a reálna. Veľmi
pravdepodobne nastáva doba, kedy
aj ten občan, podobne ako pokročilý
a už edukovaný pacient, dokáže čítať
medzi riadkami a vybudoval si ten
šiesty zmysel pre realitu, ktorým vníma falošné tóny dnešných politikov
a celkové opotrebovanie. Je dôležité
si uvedomiť, že nádej môže vyrásť,
splodiť presvedčenie - racionálne
argumentované hodnoty. Potom už
len záleží na tom, aby človek mal silnú odolnosť, aby mu niekto presvedčenie alebo vieru neukradli, nezničili,
nedehonestovali. O tom je život.
4

Je možné, že netreba ani nové
hodnoty, spoločnosť si ich vytvorila
dosť, ale ich dodržiavanie, nejaký náčrt lepšej spoločnosti a života jednotlivcov, to chýba. Uvedomujem si, že
sa to nedá sa vyjadriť niekoľkými vetami. Je to veľmi odborná záležitosť:
vízia + stratégia + taktika. To je základná cesta. Musí sa naplniť ideálmi
a predvídaním budúcich ideálov; to
všetko kombinovať so zdrojmi a protivenstvami. Nechcem, aby môj príspevok vyznel lacno a plocho. Z toho
dôvodu uvádzam veľmi zaujímavú
úvahu môjho priateľa lekára, ktorý sa
veľmi kvalifikovane venuje rádiológii.
Na tému nádej mi momentálne napadne obdobie, keď som pred dvadsiatimi rokmi začínal v Národnom
onkologickom ústave na rtg oddelení a dennodenne som sa stretával samozrejme prevažne s onkologickými
pacientmi. Pre začínajúceho rádiológa skúsenosť na nezaplatenie, teda
takmer vždy išlo o život a jeho protipól. A v tomto boji sú zdravotníci len
ohnivko v reťazi spolu s najbližšími,
psychológmi resp. prípadne kňazmi,
ktorí pacientom MUSIA dávať nádej.
Nádej na zlepšenie stavu, nádej na
vyliečenie a predĺženie kvality života. Po počiatočnom šoku z diagnózy
a dobre psychológmi zmapovaných
fázach psychickej lability prichádza
fáza racionality, kedy je človek prístupný ku argumentom lekára a je
ochotný spolupracovať. Vliata nádej

mu pomáha prekonávať počiatočné
komplikácie a strasti napr. pri rôznych vyšetreniach, zväčša nepríjemných a bolestivých a organizmus má
ešte dostatok síl a rezerv. Najväčšie
umenie je však dávať nádej pacientovi, ktorý si už niečo preskákal v rámci
svojej choroby, zmenil sa mu výzor
a kontrolné výsledky nie sú najpovzbudivejšie. Vtedy musí zdravotník
pôsobiť čo najprirodzenejšie, reálne
argumentovať a nepretvárať sa. Nesmie dávať falošné nádeje, lebo pacient si už vybudoval „šiesty zmysel
pre realitu“ a vie aj medzi riadkami
čítať zamlčané fakty. Toľko názor.
Čo dodať na záver? Všade, kde žijú
ľudia sa nájdu takí, ktorí sú odkázaní
na našu pomocnú ruku. Ich životnú
dráhu narušila choroba, zdravotné
postihnutie, úraz, prípadne zmena v
spôsobe žitia, vnútorná samota a odchod na okraj spoločnosti, akési sociálne a psychologické vyhnanstvo. Nevyhnutnou podmienkou pre návrat
z tohto vyhnanstva je kus ľudskosti
a porozumenia, pretože hľadanie
cesty späť do majoritnej spoločnosti
je cesta bolestivá a tŕnistá. Som rád,
že v našom Inštitúte stojíme na strane tých, ktorí pomáhajú. Snažíme sa
o znovu odkrývanie ľudských hodnôt
a osobnostných predpokladov, ktoré
sú veľmi dôležité nie len pre našich
klientov, ale aj pre celú spoločnosť.
PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR
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Všetko to teda začalo predstavením masiek v jedálni. Jedna maska
striedala druhú pri mikrofóne. Potom
už dala hlavy dokopy naša nie prísna
porota, ktorá sa tiež dobre zabávala,
a oceňovanie masiek bolo na svete.
Na prvom mieste sa umiestnila havajská tanečnica alias Kristián Krajčovič. Masku si pripravil spolu s pani
vychovávateľkou Kupkovou. Cenu
obecenstva získali ďaľšie baby alias
mladí muži v sexi oblečení: Norbert
Beke, Patrik Váha, Kristián Kopáč

a Patrik Laššo. Neviem čo sa to dialo, ale v tomto ročníku mimoriadne
bodovali chalani v oblečení opačného pohlavia. Ale medzi ocenenými
maskami sa ocitla aj hrôzostrašná
zakrvavená maska Barborky Hladíkovej a pacient z Pezinka v bielom
prestrojení, pirátka Mirka Jánošíková
s úsmevom na tvári, ako aj železničiar
Kamaráš s aktuálnym cestovným NEporiadkom Body zbierali originálne
masky, ktoré si mnohí nepožičali, ale
aj svojpomocne vyrobili.
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Ej – ale ma myklo! Zľakla som sa, keď okolo mňa na chodbe preletelo akési zmaľované vyobliekané čudo! Karneval sa teda bleskurýchlo priblížil a počet
strašidiel, zvieratiek, ľahkých žien, známych postáv... sa zväčšoval. Fašiangovú
náladu umocnil v nás aj fakt, že partia žiakov (Áaron Riegler, Miška Šmídová,
Soňa Antalová, Filip Žampár, Simonka Bláhová, Ľubko Hraško) s p. vychovávateľkou Jandovou obliekli aj jedáleň do čoho – toť vidno na fotkách. „Zamaskované“ boli aj viaceré nástenky na chodbách v internáte.

e

Fašiangy 2017

Čo k tomu viac dodať?
Čo je tento rok super – že bolo
viac masiek ako kedykoľvek predtým. Večer sa nás v jedálni v prestrojení zišlo takmer 40 a ostatní
kamaráti, ktorí masky nemali, mohli
za nás hlasovať. Masky a karnevalová
zábava k fašiangom neoddeliteľne
patrí. U nás na internáte majú tieto
oslavy dlhoročnú tradíciu s už tradičnou moderátorkou večera p. vychovávateľkou Bobockou.. Naši
vychovávatelia nám pomáhali s vymýšľaním a vyrábaním masiek.
Pani Bobocká urobila rozhovor
s každou maskou.
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Fašiangy 2017

raz za
štyri roky
Našli sa medzi
nimi masky smiešne,
strašidelné, zvieracie, či
komixové...
jednoducho
z každého kúta trošku.
Po promenáde a ocenení
tých „naj“ masiek začala zostra diskotéka – tento raz bola
dídžejom pani kultúrna referentka Vorobjov.
Takáto farebná a hudobná
bola teda naša rozlúčka s Fašiangami 2017.
Pripravil
zamaskovaný redaktor SmeOK,Foto: archív VMV
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VOĽBY DO ŽSR
Zalistovali sme si s ujom Google
a zisťovali sme čo sú vlastne voľby.
Ide o pravidelne sa opakujúci proces,
ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Vyberáme si zástupcov, ktorí nás reprezentujú určité volebné obdobie.
Voľby sa niekedy vyskytujú aj mimo
politického života - napr. v katolíckej
cirkvi je pápež volený kardinálmi, ale
aj v bežnom živote, napr. keď si športové družstvo zvolí kapitána, alebo
členovia klubu (občianskeho združenia, neziskovej organizácie…) svojho predsedu (prezidenta, vodcu…).
Rada školy je orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a
záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy
a vzdelávania.
Žiacka školská rada (ŽŠR) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti
výchovy a vzdelávania, podieľa sa na
tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu

k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
Tieto voľby boli o tom, že sme dostali príležitosť sa prejaviť a presadiť.
Žiacka rada je o tom, že sa snažíme
pomáhať žiakom pri učení, alebo
aby sa im lepšie žilo na internáte.
A môžete aj vy pre to niečo urobiť.
Nie je to o tom, že si povieme, že budem tam a budem mať na starosti to
a to. Je to obrovská zodpovednosť.
Voľby sú skrátka príležitosť pre mladšiu generáciu.
pre Sme OK Mário Golík
Spracované s pomocou zdroja:
https://sk.wikipedia.org

A tu prinášame mená tých, ktorí
nás v Žiackej školskej rade zastupujú:
Mário Golík (styk s verejnosťou), Mário Kelemen, Filip Ficek (podpredseda),
Mariana Pirťanová (predseda), Lucia
Henčeková, Gogová Denisa, Katka
Malá a koordinátorom Žiackej školskej
rady je pani vychovávateľka Kupková.
9

Rozhovor pre Sme OK
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Odkiaľ pochádzaš?
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Pribudli alebo ubudli ti priatelia
po voľbách?
Mám asi troch štyroch poriadnych kamarátov, ktorým verím a tí
stoja pri mne napriek všetkému
v dobrom i v zlom – a ich postoj
ku mne sa nezmenil ani po voľbách. Ba čo viac – radi by so mnou
úspech zapili 

EJ RA

DY M
A

Z Topoľčian.
Koľký rok študuješ v Bratislave?

Na záver odkaz všetkým žiakom

RIAN

A PIR
ŤAN
OVÁ

Tretí... a dúfam, že nie posledný!
Rada by som pokračovala v nadstavbovom maturitnom štúdiu.
Tvoje záujmy?
Rada spím, relaxujem, počúvam
hudbu, jazdím na koni, plávam, cvičím, sem tam si niečo dobré prečítam
– som taký miešaný typ – aj pohyb, aj
kľud. Rada skúšam nové veci a spoznávam nových zaujímavých ľudí.
Obľúbený spevák, jedlo, film...

S akými pocitmi si prijala výsledok
volieb?
Prvé slová: Keby to bola Miss
sympatia – tak by som bola spokojnejšia. Celkovo tie voľby boli viac
o sympatiách.
Prečo si sa rozhodla kandidovať
do ŽŠR?
Lebo ma väčšina triedy navrhla.
Zlatníci a elektrikári. Tak som to
prijala ako výzvu presadzovať záujmy žiakov. Predseda sa volil zo
žiakov, ktorí mali vo voľbách najviac hlasov. V tomto druhom kole
volieb som sa dostala do pozície
predsedu.

Kali, Andra day, Alex a Sierra ; špagety, slanina, klobása, tatársky biftek
s pivom; Teória veľkého tresku, Dva
a pol chlapa, Futurama, Star Wars...
Životné motto...
Bojuj a skús sa posúvať pokiaľ ti
budú sily stačiť.
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Rozhovor pre Sme OK

Čo to pre teba znamená?
Je to príležitosť na zmenu, alebo
aj viac zmien, ktoré by mohli nastať
po konzultáciách či na základe námetov žiakov.

Nepite a po šiestej nejedzte
mastné jedlá (nie ako ja o polnoci
) Veľmi rada a ochotne prijmem
všetky podnety, návrhy a pripomienky pre správne fungovanie
našej školy.

Čo je zmyslom práce ŽŠR?

V mene redakčnej rady a všetkých
čitateľov Sme OK ti veľmi pekne
ďakujem za rozhovor.
Mário Golík

Starať sa o spokojnosť žiakov, samozrejme nedá sa vždy vyhovieť
všetkým.
S akými názormi sa musíš stretávať ako predseda?
Je to prevažne kritika, ale tá je
pochopiteľná vzhľadom k veku,
k vyspelosti a k zmýšľaniu niektorých žiakov.
Aké úlohy stoja teraz pred tebou
ako pred predsedom?
Mali sme stretnutie, predložili
sme p. riaditeľke konkrétny plán,
teraz čakáme na jej vyjadrenie. Ďalšie stretnutie bude podľa potreby niekedy v máji a v apríli.
11
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Sme OK

Človek človeku človekom
Na r
y
ovinu hemisfér

Najskôr si položme otázku, čo sú
to vlastne tie ľudské vzťahy a čo nám
môžu dať. Ľudské vzťahy sú veľmi
dôležitou súčasťou nášho života. Bez
nich by život nemal zmysel. Ľudské
vzťahy môžu poukazovať na veľa
vecí, ktoré môžeme zmeniť.
Napríklad nám môžu pomôcť
uvedomiť si kým sme, alebo kým
chceme byť... Ale veľmi veľa vecí musime najskôr pochopiť, aby sme zistili,
akú majú hodnotu a ako náš život môžu
zmeniť. V ľudských vzťahoch je to občas
veľmi krásne, ale aj veľmi ťažké.

Vzťah, to je veľká skúška...
Musíme mať veľa odvahy a istoty...
Vzťahy môžu byť veľmi rôzne. Musíme si najskôr dať veľký pozor a dať
tomu čas a pomaly si jeden k druhému vypestovať vzájomný rešpekt,
kým sa pustíme do nejakého vzťahu.
A nezabudnúť na disciplínu.
Keď sa povie výraz ľudské vzťahy, niekomu môže hneď napadnúť...
láska, cit, vnímavosť, pochopenie...
V ľudských vzťahoch musíme dávať
pozor na veľa vecí.
Ale ako treba budovať dobré vzťahy? Základným kameňom každého

Budovať dobré ľudské vzťahy je
často veľmi náročné. Keď máme nejaký
vzťah, musíme si ho najskôr zaslúžiť.
Musíme v ňom hľadať lásku. Keď niekto
hľadá lásku, môže to byť preňho niečo
úžasné. Akoby hľadal niečo výnimočné,
drahé. V ľudských vzťahoch sa skrýva
hlavne Boh, lebo ON nám ľudské vzťahy daroval ako jeden veľký dar. Dar, ktorý nikdy nemôže zaniknúť. Dar, ktorý
s nami môže zostať navždy, ak mu to
dovolíme. A budeme sa riadiť inštrukciami, ktoré sú vopred dané.

dobrého vzťahu je dôvera. Keď vo
vzťahu nie je dôvera, tak je ten vzťah
vlastne bezpredmetný. Snažme sa
preto budovať si vzťahy, o ktorých
budeme vedieť, že nás budú robiť
šťastnými.
Vzťahy môžu často vyžadovať veľkú odvahu, ale aj veľké porozumenie.
Môžu náš život veľmi zmeniť, ak sa o
to budeme snažiť. Tak poďme na to
:-) a nechajme náš život ďalej voľne
plynúť a buďme šťastní :-)
Soňa Antalová

Ilustrácia: Anna Mária Škárová

Každý deň stretnúť človeka... Deň, keď nestretneš ho, stratený je. (Ján Kostra)
Tak hovorí vo svojej básni známy slovenský spisovateľ. Ale platí to ešte aj dnes?
Určite áno, ale len v prípade, keď je človek človekom. Je dobre, keď sú si ľudia
vedomí, aké dôležité sú vzťahy medzi nimi. Hovorí sa, že keď si sa narodil, všetci
okolo sa tešili a ty si plakal. Ži tak, aby – keď budeš z tohto sveta odchádzať –
všetci plakali. Redaktori SmeOK sa tentokrát vrhli na tému vzájomných vzťahov.

Ľudské vzťahy

Čo prezradil brainstorming v našom
internáte na tému ľudské vzťahy?
>> klebety, poctivosť
>> sloboda prejavu, úprimnosť, súcit,
intrigy, láska, pochopenie pre iných,
vnímanie, radosť, múdrosť, žiarlivosť, nekonečnosť, osamelosť...
>> sex, pomoc, ignorácia, zviera, prateľstvo, nenávisť...
>> známosti, emócie, susedia, kolegovia, spolužiaci, rodina...
Tak tieto slová vyšli zo žiakov pri
počutí slovného spojenia “Medziľudské vzťahy”. A čo vy – čo si myslíte
o vzťahoch medzi ľuďmi zo všeobecného pohľadu? Aj naši redaktori načreli do svojich mozgových hemisfér,
aby Vám priniesli svoje názory.
Ilustrácia: Anna Mária Škárová
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Na rovinu hemisféry

Medziľudské vzťahy
Objať a nepustiť

Ilustrácia: archív FR

Priateľstvo

Keď si ľudia neklamú

Každý z nás má iste mnoho priateľov, ale skúsme sa zamyslieť a položiť
si otázku: „Sú to naozaj naši kamaráti,
či priatelia? Môžeme sa na nich úplne
spoľahnúť, či im dôverovať?“
Pravý priateľ je ten, teda mal by byť
ten, ktorému môžeme veriť. Môžeme
sa na neho spoľahnúť. Pravý priateľ nás vie vypočuť. vie nám poradiť
a dokonca pozná a vie, keď nás niečo
trápi, aj keď tvrdíme, že sme v pohode. A vie, keď sme naozaj v pohode.
Pravý priateľ je ten, ktorý na nás
pozrie a vie, čo je vo veci a čo sa deje.
A keď sa mu zdôveríme, objíme nás
a utíši. Ja osobne pár takýchto ľudí
okolo seba mám. Nie je ich veľa, ale
tých naozajstných, tých pravých priateľov nikdy veľa nebude. Mám s tým
skúsenosť. Ale aj to malé množstvo,
množstvo, ktoré môžem a viem spočítať na jednej ruke, ma neopustí
a bude pri mne stáť. A pevne verím,
že bude narastať.
Barbora Hladíková

Vzťahy medzi ostatnými ľuďmi sú
nesmierne dôležité. Pretože podľa toho,
aký máme s ostatnými ľuďmi vzťah, určujeme naše a ich správanie voči nám.
Niektoré vzťahy sú ľahké, iné komplikované. Záleží na tom, o akého človeka
sa jedná. Vzťahy podľa môjho skromného názoru sú dôležitou súčasťou
našich životov. Samozrejme to záleží aj
od povahy a správania človeka. Vzťahy
sú najlepšie, keď si ľudia navzájom neklamú a sú voči sebe úprimní.
Mário Golík

Obyčajne človek máva pocit - objať a nepustiť iba vtedy, ak má druhú
polovičku, alebo keď po dlhšom čase
stretne niekoho, koho dlho nevidel
a je rád, že je s ním.
Ale potom sú aj momenty, kedy
pojem Objať a nepustiť znamenajú
oveľa viac, ako obyčajné chodenie
s niekym, stretnutie niekoho. Niekedy je to o odpustení si po hádke
dvoch obyčajne neobyčajných ľudí.
Ľudí, ktorí si kvôli obyčajnej maličkosti vedia všeličo vykričať. Aj veci,
ktoré ich natoľko bolia, že sa im akoby dýka vrazila do srdca a pri najmenšom povytiahnutí srdce krvácalo viac
a viac. Tá bolesť je taká neznesiteľná,
že prekryje aj to všetko, čo človeka
aktuálne trápi.

Hádka medzi priateľmi, medzi rodičom a dieťaťom a naopak je tá najhoršia zbraň, ktorá keď vystrelí, nikdy neviete kam toho druhého zasiahne. Ale
hlavne nikdy nemáte ani šajnu akou
silou. Vyslovené slovo má tú najväčšiu
váhu, akú nemá ani zbraň či dýka.
Slovo má najväčšiu váhu, má moc
človeka zasiahnuť na miestach, kde
nikto a nič nemôže. Hádka vie, ako
otvoriť aj tú siedmu komnatu, ktorú
každý z nás má.
Preto, ak máme na dve veci náladu, alebo vieme, že druhá strana má
zlú náladu, buď napočítajme aspoň
do piatich, alebo počkajme aspoň 5
minút a až potom sa nejakou zlatou
cestou dohodnime.
Mirka Jánošíková

Ilustrácia: Anna Mária Škárová

Ilustrácia: Anna Mária Škárová
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Sme OK

Rozhovor pre Sme OK
Foto: súkromný archív

Čo sa vám tu zatiaľ páči?
Žiaci sú super, kolegovia tiež. Mám
vzťah k vareniu – je to jedno z mojich
hobby, takže je o to lepšie, že vediem
práve tento krúžok. Každý deň sa teším do roboty.
Aké sú vaše záujmy?
Pečenie, tvorivosť, kino, hudobné
festivaly...Cez voľný čas sa venujem
krstnej dcérke, ktorá má 4 roky.
Máte nejakého súrodenca?
Nemám súrodenca, ale mám jedného bratranca, ktorého beriem ako brata.

Robím to, čo práve
uznám za vhodné
Redaktori radi spovedajú kde sa dá: na internátnych chodbách, v zborovni,
v knižnici... A výsledok? To už sa dozviete v tomto čísle. Ich zvedavosť však nabrala na obrátkach a v ďalšom čísle sa dočítate odpovede na otázky od ďalších
„nováčikov“ v radoch pedagógov. Ale tentokrát si zobrala na mušku naša redaktorka Soňa pani vychovávateľku Mgr. Réku Zsákovicsovú. Je milá, každý deň
usmiata, v kuchynke s chlapcami ako doma, ale nie je jej cudzia ani tvorivosť a
výtvarné umenie. Anglicky pomáha tomu, kto príde, ale aj tým, ktorí veľmi nechcú, ale musia :) a napokon radi prídu, veď maturita už hlasno klope...
Prečo ste sa rozhodli pracovať u nás?
Počas štúdia špeciálnej pedagogiky
som bola týždeň na praxi v internáte –
čo sa mi veľmi zapáčilo. S pani vychovávateľkou Kupkovou som sa stretla na

Dobrovoľníckej akcii – na plavbe loďou
do Čuňova. Povedala mi, že je tu miesto
vychovávateľky. A tak 9. júna 2016 –
presne na moje narodeniny – mi zavolali, že ma prijali – a tak som tu. 
16

Čo ste robili predtým, kým ste prišli k nám pracovať?
Bola som na vysokej škole a počas
toho som robila osobné asistencie, robila som v podpornom bývaní a strážila som ročné a štvorročné dieťa.

Čo sa vám na tejto práci páči a čo nie?
Páči – že môžem pracovať s takými
rozumnými mladými ľuďmi – že môžem s nimi viesť krúžky – že môžeme
chodiť do kina – že môžem organizovať rôzne akcie.
Nepáči – keď sa žiaci hádajú kvôli
zbytočnostiam, keď nemajú dobré
vzťahy a ubližujú si navzájom..
Čo by ste na záver rozhovoru
odkázala čitateľom Sme OK?
Aby mali naďalej pekné zážitky pri
čítaní časopisu a veľa nových podnetov pre redaktorov.
V mene redakcie Sme OK Vám
ďakujem za rozhovor
Soňa Mária Antalová

Zvykli ste si už na internáte?
Zvykla som si hneď. Zo začiatku
som sa bála, ako si zapamätám toľko
mien. Ale postupne som sa ich naučila. A netrvalo mi to nejako dlho.
Odkiaľ pochádzate?
Zo Štúrova.
Máte nejaké životné motto; niečo,
čím sa riadite?
Nemám životné motto. Vždy robím to, čo práve uznám za vhodné.
17

Krátke správy so Sme OK
V marci sa nám naskytla výnimočná príležitosť navštíviť verejnú generálku
opery Arsilda od Antonia Vivaldiho v SND. Výnimočná baroková opera so živým
orchestrom s replikami dobových nástrojov so sólistami z celej Európy nás
nadchla a tri hodiny sme si užívali nádhernú hudbu, spev, tance a výjavy javiska.
Zaľúbený príbeh s domotanými postavami skončil šťastne a dokonca moderne.
To ste už počuli, že viac ako tucet
žiakov si to zamieril na operu? Ešte
tak na rockový koncert, alebo niečo
podobné - ale na operu a za svoje
peniaze (aj keď pani kultúrna Vorobjov vybavila lístky lacnejšie)? Tak
to bola pecka. Veľká skupina žiakov
sa vybrala priamo do národného divadla spolu s pani vychovávateľkou
Zsákovicsovou a kultúrnou referentkou pani Vorobjov. A reakcie žiakov?
Bolo to fajn. Podľa žiakov emočné,
zábavné, odhalenie citov, poučné...
Aj napriek tomu, že to trvalo tri a pol
hodiny a občas sa objavila únava,

nikto nezaspal. Dej mal spád a upútal. Vážne sa striedalo s úsmevným.
Kto chcel, mal sa na čom zasmiať. Iskru dával predstaveniu humor spolu
s hudbou. A čo sa týka kostýmov? Tri
ženy hrali viacero postáv - aj mužov,
aj ženy. Občas sa menila aj scéna, kde
sa dej odohrával. A aký mali teda žiaci celkový dojem? Veľmi dobrý a radi
pôjdu aj nabudúce. (pozn. autora: Aspoň mali príležitosť vytiahnuť zo skríň
smoking a obleky :)

Krátke správy so Sme OK

Pečenie čaju v rámci
Medzinárodného
dňa čaju
Medzinárodný deň čaju oslávili prváci
s pani vychovávateľkou Zsákovicsovou.
Počas príprav si čo to porozprávali
o rozdieloch medzi zeleným, čiernym
i ovocným čajom, ktorý vlastne ani nie
je čaj, keďže nepochádza z čajovníka.
Spoločnými silami vytvorili jablkovo
škoricovú lahôdku, ktorá príjemne
zahreje v chladných dňoch a vzorku
svojej práce v krásne vyzdobenej
fľaštičke dali na každé poschodie.
Foto: archív VMV
-r-

S redakčným mikrofónom spovedal
žiakov po návrate z divadla Mário Golík

Foto: archív VMV

Opera
v Slovenskom
národnom divadle
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Otvorený list

Sme OK

Pre Majku
Kto ju poznal vie, že bola milá, kamarátska a zodpovedná... Zodpovedná k životu. Mnohí si ešte dnes kladieme otázky: Prečo práve ona bola vtedy na tom
mieste? Prečo práve vtedy tadiaľ prechádzala električka? Prečo? Dnes Majka statočne bojuje a je nám vzorom. Držíme jej palce, aby mala dosť síl pre život.
Bol zimný decembrový deň, pre
niekoho obyčajný, pre mňa veľmi
dôležitý. Čakali ma prijímacie skúšky
na našej škole. Po hodinovej ceste,
plnej dopravných kolón, sme konečne prišli na požadované miesto – internát. Plnú napätia a hlavne stresu
ma vychovávateľky s veľkým, milým
a úprimným úsmevom ubytovali na
izbu číslo 407.
A vtedy sa to stalo. Dovolím si
s veľkým odhodlaním povedať, že
v ten deň 08. 12. 2013 sa mi život konečne zmenil k lepšiemu. Otvorím
dvere, veľmi priestranná útulná izba.
Pozriem sa lepšie a na stoličke pri balkónových dverách, s otvoreným notebookom na stole, sedí veľmi chudé,
blonďavé dievča s okuliarmi, ktoré
so širokým úsmevom pozrie na mňa.
„Ahoj, volám sa Mária“, osloví ma a ja
vtedy utiahnutá do seba a veľmi hanblivá s troškou boja jej pozdrav opätujem naspäť.
Áno, priznávam sa, strašne som
bola v tej dobe hanblivá. Vždy, keď
ma hocikto čo i len oslovil, očervenela

som ako paprika a nevyslovila som
čo i len hlásku z môjho hrdla. Touto
vetou som chcela naznačiť, že Majka
túto negatívnu vlastnosť dokázala
zo mňa „odstrániť“. Veď už len pri našom prvom rozhovore som sa cítila,
ako keby sme sa už poznali celý život.
Začalo to našimi záľubami a skončili sme pri škole. Stále mi vravievala,
že netreba sa vzdávať a hlavne veriť
si a jej každodenné objatie ma vždy
vedelo „nakopnúť“ k dobrej nálade.
Majkina dobrosrdečnosť jej až „kričala“ z očí. Nikdy nikomu nepovedala
nie a moje problémy boli aj jej problémy. Všade, na každú vychádzku, do
mesta alebo do divadla, sme chodili
spolu a nebolo ani jedného dňa, kedy
sme si nenapísali - či už cez víkend,
alebo cez sviatky, prázdniny.
Aj po prijímacích skúškach sa mi
dokonca ona prvá ozvala a dobrých ešte šesť krát mi zagratulovala
k tomu, že ma úspešne prijali a že sa
veľmi na mňa teší. Vtedy som si uvedomila, že naše cesty sa spojili k dobrému smeru.
20

Najviac ma tešilo, keď
dotelefonovala s rodičmi,
že ma srdečne pozdravujú.
Vtedy som cítila ako keby
som patrila do ich rodiny.
To boli dni, keď už sme spolu bývali na izbe počas školského roka.
Ešte som nemala tú
česť ju osobne navštíviť,
ale dúfam, že jedného dňa
ten deň D aj nastane. A po
takých dlhých mesiacoch,
čo som ju nevidela, ju budem môcť poriadne objať
a povedať, ako ju mám
veľmi rada. Nemá to totiž
takú hodnotu jej to napísať
do listu, ako jej to povedať
priamo do očí.
Tak, ako zamilované
páry si nájdu spriaznenú
dušu v láske, ja som si ju
našla v priateľstve. Nikto
ma nikdy tak nechápal ako
ona. Či už je to tým, že nás
postihol rovnaký osud...
To neviem, ale jediné čo
viem na sto percent, že ju
nikdy nestratím a budem
robiť všetko pre to, aby sa
to ani nestalo, lebo takýchto ľudí ako je ona určite tak
skoro nestretnem.
Dúfam, že sa jej teraz
tak úspešne darí, ako sa jej
darilo, keď bola na škole,

Foto: súkromný archív
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pretože ona si to najviac zaslúži.
A má patričný dôvod byť dnes šťastná. Pretože po tých
všetkých ťažkostiach,
ktoré jej zmenili život a ktoré sa jej stali
ani nie pred rokom,
má vždy tú pozitívnu energiu v sebe
a úsmev na perách,
ktorý by málokto mal
po takom niečom.
Možno aj áno, ale určite nie tak skoro.
Touto záverečnou
vetou vás chcem veľmi poprosiť, aby ste
si všetci na seba dávali obrovský pozor.
Viem, že osud to má
zariadené inak, ale
pokúste sa ho trošku
poraziť a povedať si,
že dnešný deň je ten
váš víťazný.
Dominika Szabová

Sme OK

Páči sa mi
rozmanitá práca
so žiakmi

Foto: súkromný archív

Ako ste sa dostali k tejto práci?
Na tomto internáte som pracoval
už predtým ako kultúrny referent.
Po nejakom čase strávenom na tejto
pozícii mi bolo ponúknuté miesto vychovávateľa.
Odkiaľ pochádzate?
Som z Bratislavy.
Čo sa vám na tomto meste páči?
Páči sa mi jeho historická atmosféra
a architektúra jeho budov, napríklad
Bratislavský hrad, Michalská veža...
Už ste si na náš internát zvykli?
Zvykol som si. V predchádzajúcej
pozícii kultúrneho som už získal určité skúsenosti. Rýchlejšie som sa prispôsobil prostrediu.

Najprv kultúrrny referent a dnes vychovávateľ. Mladý muž s úsmevom,
brutálnym pokojom, hudobným talentom a veľkým srdcom k žiakom. Takmer
každú stredu sa s nimi túla prírodou i
mestom. Naša redaktorka Lexie si odchytila pána vychovávateľa Mgr. Martina Kubáleka, PhD. na II. poschodí a
položila mu pre Sme OK zopár otázok.
Čo rád robievate vo svojom voľnom čase? Akú sú Vaše záujmy?
Rád čítam, chodím do prírody, venujem sa turistike a hudbe.
Akí sú Vaši obľúbení autori?
Adam Smith, John Locke, alebo
Aristoteles.

veľa hudobných talentov. Tak nám
to s pánom vychovávateľom Višňovským prišlo ako dobrý nápad.
Čo Vás priviedlo k hudbe?
Máme to v rodine. Môj otec bol riaditeľ hudobnej školy. Od dvanástich
rokov hrávam na bicie.
Na akých hudobných nástrojoch
hráte?
Hrám na bicie a perkusie – ručné
bubnovanie bez paličiek.
A čo váš hudobný vkus? Aké kapely počúvate najradšej?
Mojimi obľúbencami sú napríklad
Emerson, Lake and Palmer, Black Sabath alebo Sir Lord Baltimore.
Čo saVám na práci vychovávateľa páči?
Páči sa mi práca so žiakmi – jej rozmanitosť. A tiež veselé príhody na internáte.

Foto: archív VMV

Považujete sám seba za prísneho alebo kamarátskeho vychovávateľa?
Považujem sa za niečo medzi. Tak
trochu kamarát a tak trochu prísny.
Čo by ste odkázali čitateľom nášho
časopisu?
Aby svojím správaním a aktivitami
na internáte prispeli k tomu, aby bolo
veľa čo písať a aby sme tak mali zaujímavé a zábavné čítanie. (pozn. aby
sa podieľali na rôznych akciách a nezašívali sa )

Foto: archív VMV

Za redakciu Sme OK
Vám ďakuje
za rozhovor
Lexi Petrášová

Aký je Váš vzťah k športu?
Mám rád šport. Obľubujem cyklistiku, turistiku a trekking.
S pánom Višňovským máte pod palcom hudobný krúžok, vďaka ktorému vznikla naša internátna kapela.
Čo vás viedlo k jej založeniu?
Sám som za mlada hrával v kapele a tu na internáte sa nachádza
22
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Sme OK

Internátne stredy

V stredu je tu čas vychádzkový, veselý a poznávací... Žiaci s p. vychovávateľom
Kubálekom blúdia ulicami Bratislavy za poznaním, kráčajú turistickými chodníčkami známymi i neznámymi. Tradícia vznikla ešte s p. vychovávateľom Polonským a v jeho šľapajach kráča aj nový tím. A kde boli na potulkách v poslednom
čase? To sa dozviete pri čítaní o pár riadkov nižšie

Vyhliadka

Na potulkách
Prvý pokus o zdolanie Lamačského hrebienka síce kvôli hrubej vrstve
snehu a ľadu nevyšiel a skupina výletníkov radšej prešla na schodnejšiu
trasu, ale výletníci sa chystajú zdolať
výzvu, keď budú priaznivejšie podmienky.

Múzeum zbraní
Počasie bolo slnečné i keď mrazivé.
Na vrchu Michalskej veže boli viacerí
z nás prvý raz a užívali si výhľady na
doposiaľ neobjavené časti Bratislavy.
V takej výške a silnom vetre sa poctivo pridŕžali zábradlia. Okrem exteriéru sa pokochali kedysi a možno ešte
aj teraz nebezpečnými exponátmi
v interiéri. Múzeum je venované histórii opevnenia mesta, vystavené sú
chladné zbrane, vojenská i turnajová
výzbroj. Zbrane sa dali obdivovať až
na štyroch poschodiach. Chlapcov
zaujali najmä šable, tesáky, staré
pušky a uniformy.

Vychádzka na vyhliadku
Prvé jarné teplé lúče slnka sme
v stredu 8.3.2017 nemohli nevyužiť
a vybrali sme sa s pánom Kubálekom
na náučnú vychádzku. Objavili sme
lesné cestičky na lúku nazývanú aj
Americké námestie a tam sme vyšli
na novú vyhliadkovú vežu. Tí z nás,
ktorí sa boja výšok sa radšej ostali
dole húpať na hojdačke. Tešíme sa,
že počasie nám čím ďalej tým viac
umožňuje venovať sa dlhým a dlhším vychádzkam do prírody.
-r-

Foto: archív VMV

Vychádzka
na Lamačský hrebienok

Na Slavíne

Po pár dňoch oteplenia pripadla
vychádzka na opäť mrazivý deň.
Každopádne hmla ustúpila a ukázal sa pekný výhľad na Bratislavu z
pamätníka Slavín. Pán vychovávateľ žiakom porozprával o protifašistickom význame pamätníka.
Pri postávaní na mieste začala byť
zima, a tak sa peši vybrali do starého mesta na Koziu ulicu a potom
na Obchodnú a Poštovú ulicu, kde
zavŕšili výdatnú vychádzku
v Happy Kebab.
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Predveď, čo dokážeš

Predviedli sme sa a iní len pozerali, smelo a či ticho závideli, čo sme dokázali.
Veríme, že o rok v nich vyhrá odvaha nad strachom! Veď talentom máme potešiť
aj iných nielen seba. Tí, ktorí to tento raz dokázali – ukázali čo vedia.
Talentov je nepreberné množstvo
na celom svete, ale u nás na internáte obzvlášť. Niektorí svoje nadanie už
odhalili a pestujú ho dlhé roky, niektorí ho objavili len nedávno a ešte
sa ho hanbia predviesť a tí ostatní sa
mohli inšpirovať tým, čomu všetkému sa dá venovať. Žiaci spolu zdieľali
celé spektrum svojich talentov: hudobný, športový, spevácky, poetický
a rečnícky, literárny, grafický, herecký,
tanečný, ručné práce v rámci krúžkov
i mimo nich...
Frederyk Korcsmáros zaspieval s
kapelou pieseň od skupiny Omega;
Veronika Jarotová zatancovala štyri známe tance, v ktorých sme si aj
my mohli vyskúšať svoje vedomosti
o jednotlivých druhoch tanca; Tomáš Čurda zarepoval ako ozajstný

umelec; Katka Brestovanská ukázala
svoje korálkové kráľovstvo; Dominika Szabová recitovala obľúbený
text; Soňa Antalová zahrala známu
skladbu Mama; Monika Gregorcová,
Tatiana Mikundová a Kristián Krajčovič sa predviedli parádnou pantomímou; internátnu kapelu posilnila
tentokrát aj naša kultúrna Vorobjov
hrou na synťáku, nechýbala však ani
tradičná zostava hudobníkov: Soňa
Antalová, Patrik Váha, Patrik Laššo, Filip Žampár, pani Solomajerová s flautou a pán Višňovský s p. Kubálekom
s tradičnými nástrojmi: gitara a bicie.
Máme radosť, že sa na naše vystúpenie prišla pozrieť aj pani psychologička
Malček. Všetkým zúčastneným veľmi
ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
- r26
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Talentmánia

na prvom poschodí
Ak máte pocit, že nič nedokážete,
nie je to tak zlé; horšie sú na tom tí,
ktorí nedokážu pozerať s obdivom na
tých, ktorí pred nimi už niečo dokázali.Čo z toho, keď má niekto talent
ako hrom, ale nemá zápal ho rozvíjať.
Ostane ukrytý v človeku a odumrie.

Nezakopte
si svoje talenty
pod čiernu zem
a ukážte nám, čo
sa vo vás ukrýva.
Čakáme na vás v
roku 2018!

Foto: archív VMV
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Rozhovor pre Sme OK

V knižnici je zmena - ozvalo sa na internátnej chodbe. A čo - vari už tam nebude pán Kubálek?
Nie - do kresla kultúrnej referentky zasadla naslovovzatá odborníčka - Mgr.art. Hanka Vorobjov.
Prešla praxou v oblasti kultúry od divadla k televízii a späť. Dramaturgiu, réžiu a hudbu má v sebe a
keď sa k tomu pridá úsmev, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti a chuť vymýšľať - akcií
je ako maku, rodia sa medzi nami nové hudobno - dramatické talenty, rozvíjajú sa už spoznané a aj
angličtina znie neraz z priestorov knižnice.
Foto: súkromný archív

prešlo pol roka, čo tu pracujem. A dobrí
žiaci a kolegovia mi v začiatkoch pomohli
a pomáhajú.
Čo sa vám na tejto práci páči a čo nie?
Páči sa mi, keď sú žiaci nadšení z našich spoločných aktivít; ako
napríklad z hudobno-divadelného
krúžku, z návštevy divadla alebo táboráku. Nepáči sa mi, keď sladko rozvoniava večera a ja jej musím odolať.
Aké sú vaše hobby – záujmy?
Rada cestujem, prechádzam sa
v prírode, pozerám filmy (aj v kine, aj
v telke) a rada chodím do divadla.
Čo vás vo vašom živote inšpiruje? Máte
životné motto; niečo, čím sa riadite?

Inšpirujú ma ľudia
s dobrým životom
Prečo ste sa rozhodli pracovať práve tu?
Pretože sa mi zapáčila náplň práce,
kolektív, šéfka a žiaci.
Ako ste sa dostali k tejto práci?
Čo vás k tomu motivovalo alebo
inšpirovalo?
O tejto práci som sa dozvedela
cez inzerát na pracovnom portáli na
internete. Zaujala ma možnosť zaoberať sa kultúrou spolu s mladými
ľuďmi.

Čo ste robili predtým?
Vystriedala som viacero prác. Naposledy som pracovala v Slovenskej
televízii ako asistentka réžie v relácii
pre teenegerov. Volala sa Päť minút
po dvanástej.
Odkiaľ pochádzate?
Z Bratislavy.
Zvykli ste si už na internáte?
Áno, zvykla som si pomerne
rýchlo. Ani si neuvedomujem, že už
28

Inšpirujú ma ľudia, ktorí dobre žijú
svoj život. A snažím sa žiť tak, aby som
druhým nerobila to, čo nechcem, aby
robili mne.
Vedeli ste vždy, že toto je to, čo by
ste chceli v živote robiť?
Myslím, že som nemala konkrétnu
predstavu, čo budem robiť.

Je nejaká činnosť, o ktorej by ste
mohli povedať, že vás napĺňa
a radi ju robíte každý deň?
Čas strávený s rodinou a manželom, šoférovanie a prechádzky v lese.
Máte domáce zvieratko?
Nie, nemám.
Čo by ste odkázali našim čitateľom?
Žiakom, aby sa učili a venovali sa
niečomu konštruktívnemu a príjemnému vo voľnom čase; kolegom, aby
ich práca napĺňala a všetkým, aby čítali Sme OK aj naďalej.
Za redakciu Sme OK Vám ďakujeme
za rozhovor a tešíme sa na ďalšie nové
kultúrne podujatia.
Soňa Mária Antalová
29
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Za COOLtúrou...
Predveď, čo dokážeš
Dnes som takmer zmeškal ráno do školy a tak to bolo aj včera, aj predvčerom... Musím s tým niečo urobiť! Keď mám čas, posedávam na chodbe a sem
– tam čítam čo je nové v rubrike oznamy – kukám na plagáty a nástenky. Ale musím sa priznať, že hoci som naslovovzatý „odborník“ redaktor, tentokrát som už
niekoľko dní vôbec nesledoval oznamy... A tak som sa nedozvedel nič, čo sa deje
okolo mňa. O to viac ma to mrzelo, keď som neskoro zistil, že sa ide do divadla,
ale nabudúce budem pozornejší, aby som chytil aspoň posledné voľné miesto.

FOTOALBUM

Zaspatý redaktor Sme OK

Foto: archív VMV

Predveď, čo dokážeš

V Štúdiu 12
Jeden zo štvrtkov na internáte využili pani vychovávateľka Bobocká
a pani kultúrna referentka Vorobjov
na návštevu netradičného divadla.
Žiaci sa vybrali do Štúdia 12, ktoré
je zriadené pri Divadelnom ústave
na Jakubovom námestí v Bratislave.
V tomto priestore kedysi sídlil československý rozhlas, či filmový klub.

Na potulkách v prírode

Netradičný priestor pôsobil ešte
netradičnejšie, pretože diváci sedeli
po oboch stranách nevyvýšeného pódia v takzvanom arénovitom type sedenia. Manažérka Štúdia 12 bola tak
milá, že nás usadila ako prvých a tak
sme sedeli takmer všetci v exkluzívnom prvom rade. Od hercov sme boli
niekedy vzdialení menej ako meter.
30

Kreslovo pre slovo
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V Divadle Kaplnka

V antikvariáte
Na Vyhliadke

FOTOALBUM
Odovzdávanie zbierky v nemocnici

Poetický večer v SND
32
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Autorské predstavenie Zo
špajzy na intrák malo interaktívne prvky a bolo plné humoru
i vážnejších tém o alkoholizme
v rodinách, z ktorých obaja herci - autori pochádzali. Po predstavení sa s nami herci ochotne
odfotili a zodpovedali na naše
zvedavé otázky.

Fašiangy 2017 - I. miesto
v hlavnej kategórii

Foto: archív VMV

FOTOALBUM
Fašiangy 2017 - I. miesto (Cena obecenstva)

Do Astorky na Višňový sad
Tentokrát sme zavítali do divadla
Astorka Korzo 90, ktoré sa nachádza
v centre mesta. Cestou sme si pozreli aj interiér Hlavnej pošty s nádherným vitrážovým presklením na
strope. Hladnejší z nás sa ešte pred
predstavením posilnili pizzou z nášho obľúbeného podniku na Poštovej

ulici, kde nám dáva milý pán majiteľ
zľavu. Višňový sad je známym titulom
od najznámejšieho ruského dramatika A.P. Čechova. Mladý slovenský režisér Marián Amsler hru poňal veľmi
osobito. Najviac nás oslovila zaujímavá hudobná stránka hry, keď Szidi
Tobias predvádzala svoje hudobné
umenie na klavíri na živo
na javisku. Všetci herci
podali úžasný výkon.
Dostali nás veľké herecké mená ako pani Marta Sládečková, Rebeka
Poláková, a páni Lukáš
Latinák, Miroslav Noga,
Marián Miezga.
Mgr. art. Hanka Vorobjov
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V divadle
Pavla Országha Hviezdoslava
(Sladký domov)

Poetický večer
v Modrom salóniku SND
V marci sme slávili Medzinárodný
deň poézie a my veríme, že poézia
by mala byť súčasťou našich životov
nielen keď má sviatok ale aj vo všedný
deň. Preto sme už v stredu 15.3.2017
zavítali do Modrého salóna, komornej scény v SND, kde sme si pozreli

Chystali sme sa do divadla Pavla
Országha Hviezdoslava na predstavenie Sladký domov. Veľmi som sa na
toto predstavenie tešila a bola som
nedočkavá, o čom to bude. Bola to
trpko - smiešna komédia najhranejšieho súčasného maďarského autora
po prvýkrat v slovenskom preklade.
Príbeh ľudi, ktorí nevidia a nechcú
vidieť realitu, pretože je to pre nich
tak pohodlnejšie.
Hra so Špirórskym humorom
a nadhľadom analyzuje rozpory a
problémy medzi generáciami ako

ľahostajnosť, vzájomnú odcudzenosť, rozpad tradičnej rodiny a neschopnosť alebo nezáujem postarať
sa o svojich predchodcov.
Téma bola viac než aktuálna-jedni
si pripadajú schopní sa stále o druhého starať a druhí sú radi, ak sa starať
nemusia. Smiešne dialógy, postavené na absurdnosti situácie, vyvrcholia v nečakaný koniec.
Vsetci sme sa dobre bavili. Predstavenie, na ktorom sme boli, sa mi zdalo vtipné a zaujímavo podané. Podľa
môjho názoru vysmievalo egoizmus

zaujímavé predstavenie, v ktorom tri
mladé slovenské herečky predviedli tvorbu troch slovenských poetiek.
Predstavenie sa nám tak páčilo, že
zvažujeme zájsť aj na reprízu predstavenia s názvom Branné cvičenie.
Pre Sme OK kultúry chtivý redaktor
Foto: archív VMV
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KO emS
súčasného človeka a poukazovalo na jeho ohraničenosť. Scény s hádkami a alkoholom boli ozaj
dobré:-). Tiež záhrada, do
ktorej sa vraj nemohlo len
tak ísť, ale samozrejme, že
určité osoby si urobili po
svojom... Však ako inak:-)
A ďaľšie novšie a novšie
návštevy:-), alarmy... a tak
ďalej... ja som z niektorych
veci nemohla.
Toto predstavenie bolo
vážne super a zažili sme
pri tom veľa srandy. Budem rada, ak na takéto

podobné predstavenie ešte niekedy pôjdeme a zažijeme pri tom veľmi veľa
dobrej a vtipnej atmosféry. Vďaka:-)
Pre Sme OK redakčne apracovala Soňa:-) Antalová

V Divadle Kaplnka pri VŠMU
Foto: archív VMV

Ako sa z bežných
žiakov stanú herecké
hviezdy? Väčšinou tak, že
sa cez náročné výberové
kolá dostanú na VŠMU.
V rámci školy sú tri scény, kde si svoje umenie
môžu skúšať už počas
štúdia: LAB a Burkovňa a
Kaplnka. Divadlo Kaplnka na Ventúrskej ulici sa
nám podarilo už navštíviť
38

Krátke správy z kultúry
s pani Vorobjov a s p. Kubálekom. Komorné priestory s
kapacitou 50 miest pôsobia
dojmom, že sa dá hercov dotknúť. A vlastne sme sa ich po
predstavení aj dotkli, keď sme
si s nimi mohli podať ruku a
poďakovať za pekný umelecký
zážitok. Študenti nám odohrali nesmrteľnú klasiku Oscara
Wildea, ktorá si nás získala absurdnými, ale sympatickými
postavami a vtipnými dialógmi: Ako je dôležité mať Filipa. Dej spočíva v zámene identít dvoch anglických
gentlemanov, ktorí na svoje, nie práve najčestnejšie aktivity, používajú to isté
krycie meno – Filip. A z toho môže vzniknúť jedine fraška.
-r
V stredu je na internáte čas na vychádzky, niekedy sa žiaci vyberú sami či
v skupinkách, a niekedy sformujú ešte väčšiu skupinku a vyberú sa spoločne
napríklad do kina. Tentokrát sa spolu s pani Kupkovou a pani Zsákovicsovou
vybrali na animovanú hudobnú komédiu: „Spievaj“. Film sa premietal v Eurovey a tak sme otestovali bezbariérovosť prístupu na vozíčku. Všetko dopadlo
na jednotku a predstavenie sme si užili.
-r-

V kine
Pani vychovávateľka Kupková tradične berie našich žiakov za filmovými zážitkami do kina. Väčšinou je
žáner jasný, a síce animovaný film. Vo
štvrtok 16.3. sa však žiaci podujali na

experiment a navštívili premietanie
akčného filmu King Kong. Film plný
napätia a fantastického sveta sa im
páčil a je možné, že sa nebudú báť
iných žánrov ani v budúcnosti.
39
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Skutočný príbeh
Zablúdila, stratila sa,
bojí sa... bolo počuť na
chodbe v IPR. Čo sa vlastne
stalo? Záchranná akcia dopadla nakoniec dobre. Ale
čo, a ako, a prečo sa dialo
– sa dočítate v rozhovore
s jednou zo zamestnancov
IPR s pani Ing. Andreou
Oczvirkovou.

Zachránili sme ju!
oknami, či smeti z balkóna rovno do priľahlých kríkov. Žijeme v dobe, kedy väčšina ľudí berie ohľad
len na seba a má pocit, že je to v poriadku.
Čo vás pohlo k tomu, že ste sa o ne
začali zaujímať?

Foto: súkromný archív
Čo pre vás znamenajú mačky?
Mačky sú živé cítiace bytosti. Tak isto, ako hociktorá iná súčasť prírody, ku ktorej patríme aj my
ľudia. Na čo však často zabúdame. Ničíme životné
prostredie, netriedime odpad, plytváme jedlom
a celkovo sa správame bezohľadne k svojmu okoliu. Je úplne normálne vidieť rodičov, ktorí nechajú
svoje ratolesti olamovať pučiace stromy a trieskať
do nich palicou. Hodiť papierik na zem, vyhodiť
rožky zabalené v igelite z okna na strechu pod

Od detstva som bola vedená k tomu, že príroda
je súčasť života. Že smeti nepatria na zem, ale do
koša. Časom som zistila, že keď sa človek venuje rastlinkám, lepšie rastú a prosperujú. A to isté
zvieratá. Je jedno, či hovoríme o mačkách, psoch,
škrečkoch, rybičkách, proste príroda sa poďakuje,
ak jej venujete trošku času, či pozornosti.
Ako podľa vás môžu mačky
ovplyvňovať život človeka?
Keďže pomáham hľadať nové domovy mačkám, ktoré to potrebujú, som v mnohých prípadoch v kontakte s majiteľmi aj po adopcií. A mám
spätnú väzbu, ako sa zmenil ich život po príchode
mačky. Poznám prípady osamelých ľudí, ktorí mali
40

problém vôbec vstať z postele, lebo sa netešili na
to, čo ich čaká a zrazu sa úplne zmenili. Zrazu vedia,
že keď sa vrátia domov, že nie sú sami. Že na nich
niekto čaká, kto sa im vždy poteší. Pre koho budú
vždy dokonalí, bez ohľadu na to, či majú perfektní
účes a make-up alebo práve vstali z postele. Zažila
som pani, ktorej vybrali 7 kg nádor a bola v nemocnici len 10 dní, rana sa jej perfektne hojila
a zotavila sa bleskurýchlo. Lebo na ňu doma čakali
jej dve mačičky a ona ich predsa nemohla sklamať.
Ľudia, ktorí majú zvieratá, často zrazu zistia, že aj
keď predtým nemali pocit, že im niečo chýba, zrazu sú ich životy plnšie. Nevedia si predstaviť, ako
mohli žiť bez zvierat (a je jedno, či hovorím o mačke, psovi, andulke...). Poznám prípad, kedy mačka
zachránila svoju ľudskú rodinu, keď im začal horieť
dom a len vďaka nej to skončilo dobre. Mňa pred
rokmi donútil môj kocúrik vstať tesne predtým ako
slabé zemetrasenie zhodilo knihy na miesto, kde
by bola inak moja hlava. Hladenie mačky znižuje
stres a uvoľňuje človeka. Zvieratá nás tiež učia žiť
lepšie. Svojim prístupom k životu. Oni sa netrápia
tým, čo bolo včera, či čo bude zajtra, žijú tu a teraz.
Prežívajú radosť aj smútok naozaj intenzívne a nezabíjajú čas vecami, ktoré nie sú dôležité.

neskutočný. Pred pár rokmi som krátkodobo bola
slepá. A ak porovnávam jeho a mňa, ako sa dokáže
orientovať, ako dokáže fungovať bez očiek, je to
pre mňa stále neskutočne fascinujúce. Ako loví
muchy, keď sa nejaká omylom dostane do bytu.
Ako dokáže nájsť aj tiché loptičky a hrať sa s nimi.
Ako presne vie, keď položím na zem niečo, čo tam
nebolo a ako prvý to musí preskúmať. Ako sa vyrovnal s hendikepom, ktorý bol snáď tisíckrát horší
ako strata zraku a to zdedený strach. Dráčik je dospelé mačiatko z množiarne. Jeho oči sú následok
zlej starostlivosti jeho pôvodného majiteľa, ktorý
zrejme jeho matke nikdy neposkytol zdravotnú
starostlivosť, následkom čoho sa Dráčik narodil
s veľmi ťažkou herpetídou. Tá ho pripravila o zrak
ešte skôr, ako sa mu otvorili oči. Keď množiteľ videl,
ako Dráčik vyzerá, pochopil, že by bol zrejme nepredajný a tak ho vyhodil von. Dráčik však chcel žiť
a našiel si pomoc. Cez pol Slovenska docestoval do
Bratislavy, kde jeho ďalšia záchrankyňa zistila, že
starostlivosť o neho nezvládne a tak oslovila naše
združenie. Pôvodne som sa mala o Dráčika postarať len v čase jeho rekonvalescencie po operácií, ale
Dráčik sa rozhodol inak. Asi som bola prvá, ktorá sa
Foto: súkromný archív

Zažili ste v spoločnosti mačiek
nejakú veselú príhodu?
Za tie roky veľmi veľa. Ale stále sa mi najviac páčil
telefonát od majiteľky kocúrika od nás, keď ho reklamovala:,, Hovorila si, že sa mačky boja vody, ale ja
mám problém s Filom. Vždy keď idem kŕmiť vodnú
korytnačku vlezie k nej do akvária a vozí sa na nej.“
Určite máte svoju obľúbenú mačku...
Ťažko vybrať len jednu. Aktuálne ma asi najviac
fascinuje malý Drake (Dráčik), pretože je proste
41
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mu viac venovala a asi sa bál, že už nikto iný ako
ja neexistuje a upol sa na mňa tak veľmi, že keď
odišiel len na hodinu do inej dočasnej starostlivosti, doslova sa vypol. Za tú hodinu tak znížil svoje
životné funkcie, že len zázrakom sme ho priviedli
späť. Skúsili sme to neskôr ešte raz a zase sa to zopakovalo. Po 24 hodinách to dočaskárka nezvládla
a vrátila mi ho. Stačil zvuk môjho hlasu a okamžite
vyzeral, akoby mu niekto nabil baterky. Proste dal
celému svetu najavo, že buď zostane so mnou alebo nebude žiť. Neskôr som si všimla podobné prejavy napr. pri kŕmení. Dlhé obdobie som ho musela
kŕmiť z ruky, pretože nemal čuch. Vždy som pri tom
sedela čelom k oknu. Len raz som si sadla chrbtom
k oknu a on zrazu nevedel jesť. Nariekal, hneval sa
a proste nejedol. Stačilo sa otočiť správne a už nebol problém. A podobný problém bol s krevetami.
Dráčik miluje malé koktailové krevety. Pozná ich
vôňu, ich chuť. Ale stačilo, aby dostal veľkú tigriu
krevetu, ktorú som mu natrhala na rovnako malé
kúsky ako boli koktailové, tak bol celý nešťastný, že
on chce krevety, vie že sú tam a proste to v miske
nie sú krevety. Problém sa skončil v momente, keď
som ho donútila zjesť kúsok krevety nasilu. Potom
už pochopil, že kreveta je kreveta aj keď má iný
tvar a bol spokojný. Toto je ,,zdedený strach“. Jeho
matka zrejme poznala jedine klietku. A tak každá
zmena bola niečo zlé, niečo strašné s čím sa ťažko

Skutočný príbeh
vyrovnávala. A preto aj Dráčik takto reaguje. A to
napriek tomu, že od svojich piatich týždňov nezažil
nič zlé. Zase som sa viac rozhovorila, ale keď spomeniem Dráčika, tak ma treba naozaj zastavovať.
Máte doma mačku či iné domáce zviera?
Áno. Dvoch malých psíkov a niekoľko mačičiek.
Počet sa hýbe aj podľa aktuálnych dočasiek. A mačičky majú rybičky a ráčikov ako ich domáce zvieratká ;).
Dočítali sme sa, že vediete združenie
na záchranu mačiek. Čo je jeho náplňou činnosti a kedy ste ho založili?

Občianske združenie Mačky sme založili
v decembri 2007. Za tie roky našimi rukami
prešlo niekoľko stoviek mačičiek. V jednom zvlášť
produktívnom roku ich bolo 85. Väčšina z nich žije
v nových domovoch, občas dostaneme správy aj
o tých umiestnených pred desiatimi rokmi. Keď
máme miesto, väčšinou pomôžeme akejkoľvek
mačičke (to býva tak v januári až apríli), ale keď
ich máme v dočaskách veľa, tak sa orientujeme len
na problematické prípady. A hlavne mačičky, ktorým niečo chýba. Keď sme začínali, bolo aj pre iné
záchranárske organizácie normálne slepé mačičky
rovno utrácať (ale slepých psikov nie). Žižinka však
všetko zmenila. Je to mačiatko (dnes má 7 rokov),
ktoré niekto vymojkal, vychoval a potom jej vypichol obe očká a pohodil ju v noci pred
útulok Slobody zvierat. Keď nás požiadali
Foto: Barbora Hladíková
o jej prebratie, mysleli sme si, že má len
nejakú očnú infekciu. Avšak pri ošetrení sa
zistila krutá pravda. Povedali by ste, že kto
si už vezme slepú mačičku, ale prekvapivo
Žiži mala viac záujemcov, ako iné zdravé
mačičky. Behom 24 hodín už mala dohodnutý domov, a dodnes v ňom žije. Keď sme
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zachránili Ramzesa, bola to pomaly malá vojna.
Iné združenia s tým mali vážny problém a dnes už
chápu. Ramzesa použili asi teenegeri ako ,,kačičku“ v lunaparku. Musel byť niekde v klietke a strieľali do neho. Rana do hlavy bola za najviac bodov.
Mal v sebe cez 30 brokov, väčšina bola v hlave, obe
oči vystrieľané. Ramzes bol v čase nálezu dospelý obyčajný tigrovaný kocúr. A nikto neveril, že sa
umiestni. A zase ľudia prekvapili. Má domov v Žiline a dokonca aj bez očí chytil už niekoľko myší.
Po Ramzesovi sme sa vyslovene rozhodli orientovať hlavne smerom zvieratá s hendikepom. Pár
mačičiek sme dokázali naučiť používať nefunkčnú
labku a slepé alebo jednooké mačičky sa u nás nachádzajú častejšie.
Nedávno sa do nášho areálu zatúlal vystrašená mačka. Dnes už vieme, že sa ju
podarilo zachrániť. Ako z vášho pohľadu
prebiehala táto záchranná akcia?
V pondelok ráno som prišla do práce a už ma
privítala správa, že na strome oproti kuchyni máme
mačku. Išla som to obhliadnuť a videla, že sedí asi
vo výške 5 m. Nechali sme ju tam pár hodín a keď
sa to nemenilo, požiadali sme vedúceho prevádzky
o pristavenie rebríku. Keby bol dosť dlhý, pokúsila
by som sa za ňou vyliezť a ak by sa nechala zložiť,
zložila by som ju. Ak nie, nechali by sme jej tam
len únikovú cestu cez noc. Preto cez noc, že keď
je ticho a kľud bola najväčšia šanca, že sa odváži
dole. Druhý deň ráno mi už viacerí ľudia povedali,
že tam nie je, tak som bola presvedčená, že plán
vyšiel. Nenapadlo ma to overiť. Na obed si však
kolegyňa všimla, že mačka tam stále je, len vyššie.
A keďže ju všetci hľadali inde, prehliadli ju. Takže
bolo jasné, že zo stromu nezíde sama a buď jej pomôžeme, alebo keď už bude veľmi slabá spadne.

Druhá možnosť by pre ňu skončila zranením. Pred
pár rokmi som bola privolaná k zásahu požiarnikov
v inej škole, kde skladali zo stromu mača. Tiež som
vedela od iných o podobných zásahoch, takže som
logicky predpokladala, že prídu aj k nám. A keďže
viem, že nie som jediná, ktorá takúto situáciu rieši, či bude riešiť, rozhodla som sa, spraviť si z toho
tiež ,,vzorový návod“ ako to na to pre sledovateľov
našej stránky na fb. Takže som to riešila ako niekto,
kto sa nepohybuje v oblasti záchrany zvierat, ale
ako bežný občan SR a zavolala na 112. Predpokladala som, že ma tam rovno prepoja na požiarnikov,
prípadne mestskú políciu, alebo Slobodu zvierat.
A narazila som prvýkrát. Pán na 112 bol ochotný
riešiť zviera asi tak, ako hladomor v Afrike a skúšal
ma odbiť. Až po mojej otázke, že či si je vedomý,
že hovor sa nahráva (všetky hovory na číslo 112
sú nahrávané) ma veľmi neochotne prepojil na
požiarnikov (čo som si v reáli nemohla overiť).
Tam som narazila na jeho ženskú verziu, ktorá sa
mi vysmiala a položila. Zopakovala som tentokrát
volanie priamo na 150 a zistila, že je to stále tá
,,ochotná“ žena. Zabila to vetou: ,,Mačka sa na
zem už nejako dostane, tak či onak. Videli ste už
niekde kostru mačky na strome?!“ Padali vety ako:
,,Požiarnici takéto veci neriešia. Keby sme tak chodili kvôli každej mačke, kam by sme sa dostali?!“
Odmietla mi povedať svoje meno, ale aspoň uviedla, že je z Bratislavy. Skúsila som aj argument, že
keď teda zoslabne a spadne, môže ohroziť žiaka,
keďže je na pozemku školy. Cynicky odpovedala, že
si máme miesto zabezpečiť.
Po tomto telefonáte som využila svoje dlhoročnú spoluprácu so Slobodou zvierat a dohodli sa,
že jej dáme ešte jeden deň a ak nie skúsia to oni.
Pripravili sme mačke ešte ďalšiu ,,cestu“ na strechu, a počkali ďalší do ďalšieho rána. Išlo o dospelé
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zviera a situácia bola vážna, ale nie ešte kritická.
Keďže situácia sa nezmenila ani nasledujúci
deň, hneď od rána sme začali riešiť mačku s pracovníkmi Slobody zvierat aj drastickejším spôsobom. Keďže v tom čase bola na strome minimálne
3. deň, ale teoreticky až 6. deň (od piatku večera),
začínalo byť reálne riziko zlyhania obličiek. Takže
napriek tomu, že zámerne nikde neuvádzam, kde
pracujem, ani kde bývam, musela som už situáciu
zverejniť. Keby bola mačička na strome kdekoľvek
inde, už po tom odmietnutí požiarnikmi využijem
svoje kontakty na redaktorov JOJ a Markízy, ale
nechcela som IPR spájať s publicitou, ktorá nemala
nič spoločné s jeho činnosťou, aby mu to prípadne
nepoškodilo. Aj keď úsilie zamestnancov a žiakov
na pomoc tejto mačke bolo fakt úžasné. Každý sa
snažil, každý hľadal možnosti. Vďaka facebooku sa
o tomto dozvedeli reportéri z Krimi novín JOJ a prišli spraviť o mačičke reportáž.
Po tom, ako som videla, že sa príšerne bojí aj
nás, čo jej chceme pomôcť, tak som vedela, že
okrem požiarnikov, či inej plošiny potrebuje mačička hlavne vidieť niekoho, komu verí, svojho človeka. Úprimne, neverila som, že dokážeme nájsť
jej majiteľku, ale zázraky sa občas dejú. A táto reportáž ho spôsobila. Majiteľka Lízu spoznala a ešte
v noc odvysielania prvej reportáže ju dostala zo
stromu. Lízin stav bol vážny, trpela vážnou dehydratáciou a mala aj škarede zranenú nohu. Možno
aj tie zranenia zabránili tomu, aby zišla dole po
pristavenej doske. Každopádne Líza je doma, noha
bola zoperovaná a pomaly sa lieči. Docestovala
k nám v motore auta, ako sa to, žiaľ, občas stáva.
Pri samotnom skladaní som nebola. V tom čase
som spala a nebolo možné sa ku mne dostať. Ale ani
som nebola potrebná. Moja ,,robota“ skončila tým,
že som spravila dostatočný rozruch, aby požiarnici

Na bratislavskom ľade
boli ochotní pomôcť. Prišli dokonca s dvoma vozidlami a potom zavolali ešte aj horolezca.
Aké boli prvé slová majiteľky mačičky?
Ráno som s majiteľkou telefonovala. Myslela
som si, že to bude ona, lebo som mala z toho čísla
niekoľko zmeškaných hovorov a už som vedela, že
Líza je v bezpečí. Veľmi mi ďakovala za to, že som
sa snažila pomôcť a hlavne, že som popísala problém s požiarnikmi. Išli sa doslova pretrhnúť, aby si
zlepšili reputáciu. Síce som už mala ďalšie plány,
ako jej pomôcť (už som mala dohodnutý prenájom
plošiny a dobrovoľníka horolezca), ale bola som
rada, že som ich nemusela realizovať. A pre mňa
bol najväčší dar to, že som ju nenašla po pár dňoch
na zemi v stave, kde by jediná pomoc bola už len
eutanázia, aby sa netrápila.
Zažili ste už podobnú príhodu
s mačkami?
Len ako privolaná pomoc. Neviem ako dlho
bolo mačiatko na strome na Metodovej, a nakoniec ho nebolo ani treba ošetriť, či prevziať. Nechal
si ho požiarnik, ktorý ho zachránil.
Čo by ste odkázali čitateľom SmeOK?
Keď niečo považujete za správne, nevzdávajte
sa. Ak to nejde jedným spôsobom, skúste ďalší
a ďalší. Spravte všetko, čo dokážete a keď zistíte,
že nedokážete viac, nehanbite sa povedať, že viac
neviete, či nemôžete, ale že ste tu a ak sa nájde pomoc, pridáte k nej aj svoju. Lebo svet je taký, ako
si ho robíme a ako povedal Edmund Burke: ,,Zlo
zvíťazí len vtedy, ak dobrí ľudia neurobia nič!“. Jedinec možno nezachráni svet, ale jedincov je veľa.
A ak každý spraví niečo malé, je z toho zázrak.
Celá redakcia Sme OK Vám ďakuje za rozhovor
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Memoriál zlatého pukanca
A bolo to tu:-)! Začal Memoriál Ondreja Nepelu. Na tento deň som sa veľmi tešila, pretože sme
sa chystali uzrieť výsledok tvrdej práce našich celosvetových reprezentantiek, ktoré svojou poctivosťou ukázali prekvapivý výkon. Bola som veľmi
šťastná, že som na takúto akciu mohla ísť - a vidieť ju na živo - a tým to bolo super. Keď som bola
malá, môj prvý šport, ktorý sa mi veľmi páčil, bolo
práve krasokorčuľovanie. Krasokorčuľovanie je pre
mňa odvaha púšťať sa do iných vecí. Krasokorčuľovanie je dar a náš veľký talent, ktorý by sme sa mali
snažiť rozvíjať a nielen ho tak zahadzovať. Alebo
sa ho snažiť strácať, alebo sa ho s niekým snažiť
rozvíjať. Krasokorčuľovanie je podľa mňa jeden z
najkrajších športov na svete aké poznám, pretože
sa pri tom môžeš uvoľniť a vydať zo seba všetko.
Keď sme prišli na zimný štadión, nevedela som
sa dočkať, kedy to celé začne, Najviac som bola
nadšená a hrdá na to, že tam boli aj naše Slovenky. Tým som chcela dať čo najviac bodov:-) A tak
pani vychovávateľka Jandová prišla s nápadom,
že každú jednu krasokorčuliarku, ktorá pôjde na
ľad, obodujeme:-).Víťaz tejto našej malej súťaže
dostal takzvanú cenu Memoriálu zlatého pukanca,

ako odmena za správne typovanie bol totiž pukanec. Veľmi sa mi to páčilo:-), pretože sme pri tom
zažili veľa srandy:-) Saška bola z nás jediná, ktorá
poctivo a spravodlivo bodovala, čo ja som sa zatiaľ
tam s pani vychovávateľkou Bobockou smiala a
dohadovala, ktorá z krasokorčuliarok najviac spadne a jedla pukance. Pani Bobocká je veľmi veľká
expertka. Podľa mňa si zaslúži veľmi veľa bodov,
či pukancov, pretože skoro polovička čo tipovalavala, spadla. A čo zatiaľ robila pani Jandová? Tá si
zatiaľ fotila a natáčala, až pritom musela ísť úplne
dole k ľadu. Joój, tá by s tým išla aj na klzisko! Z nás
všetkých tu bol Peter, ktorý v absolútnej pohode
sedel v krátkom tričku; Katka s Ferom, ktorí si to
tam aspoň snažili užívať:-); Kika, ktorej som skoro
stále robila zle:-); Simona, ktorá sa tam chvíľami
smiala z plných pľúc s pani vychovávateľkou Jandovou; Milan, ktorého viac ako krasokorčuľovanie
zaujímajú vlaky; Ľubko Hraško, ktorý to aspoň
pozorne sledoval a tak ďalej... Táto akcia bola pre
mňa veľkým obohatením. A budem rada, keď na
takúto podobnú akciu ešte niekedy pôjdeme... a
zažijeme pritom veľmi veľa srandy:-)
Pre SmeOK spracovala Soňa Mária Antalová
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Valentín 2017

Originálny valentínsky pozdrav

V deň ako tento je šanca a príležitosť ukázať tomu, koho miluješ a máš rád, ako
si ho ceníš, aký je pre teba dôležitý, čo všetko pre teba znamená. Otvor svoje srdce
a lásku, ukáž svoje city. Daj svojej láske vedieť, ako ju ľúbiš. Daj jej svoje srdce a lásku.
Povedz jej, čo všetko pre teba znamená a že je pre teba tá jediná na svete.
Mário Golík

o Môj

čik! Keď sme sa

spoznali , vedela som, že raz budem
tvoja

. Pozri dnes naša

trvá 3 a pol roka.
Ty si moja

jediná a teba mám

v mojej hlave a neustále v
Srdiečka aj Valentínske pozdravy vznikli na všetkých poschodiach, nástenkách aj vo výtvarnej učebni spolu s pani vychovávateľkami Zsákovicsovou
a Jandovou. Viaceré platonické i neplatonické lásky si vymenili zamilované
pozdravy. Partia žiakov s pani Kupkovou si sadla na treťom k stolu a vyrábala,
strihala, písala, maľovala... a vytvárala tie najkrajšie valentínske pozdravy, ktorých výrobu zavŕšili sladkými dobrotami

Valentínske popoludnie

Každý mo

s tebou je

Každý problém je pre nás ma

alebo

som bez teba, tak je život v pr
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. Sem

. Našťastie to nebýva často.

som s tebou, moje srdce robí

Jeden originálny pozdrav sme pripravili s pani Kupkovou aj pre vaše potešenie J

tový.

tam, keď nemáš svoj deň , správaš sa ako

S tebbou by som išla aj na

Foto: archív VMV

.

! Keď
. Keď
.

ti chcem poďakovať za tvoju
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Publicistika

Spravodajské okno
Matúša Baráta

Dvanásty spolkový prezident Nemecka

Foto: archív VMV

Nemecko v nedeľu 12. februára spoznalo meno
svojho 12. spolkového prezidenta, ktorého zvolil nemecký parlament v tajnom hlasovaní. Víťazom tohto
hlasovania sa stal bývalý minister zahraničných vecí
vo vláde ANGELY MERKELOVEJ - 61 ročný FRANK WALTER STEINMEIER. Nahradil tak 77 ročnú súčasnú hlavu
krajiny JOACHIMA GAUCKA, ktorí sa už pre svoj vysoký
vek odmietol opäť uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta. Ďalší kandidáti na prezidenta sa nepriblížili
k počtu hlasov zvoleného kandidáta. Nový prezident
po zvolení predstúpil pred poslancov nemeckého parlamentu a poďakoval im za prejavenú dôveru. FRANKA
WALTERA STEINMEIERA v tajnom hlasovaní podporili
aj socialisti. Vláda ANGELY MERKELOVEJ tak zvládla
prvú skúšku pred voľbami do nemeckého parlamentu.
Myslím si, že aj touto voľbou vláda ANGELY
MERKELOVEJ si dokáže získať sklamaných voličov
zase na svoju stranu a neumožní vznik lavicovej
vlády na čele s MARTINOM SCHULZOM.
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Staronový šéf EÚ

Radosť vystriedali slzy

Európski lídri na SUMITTE v Bruseli opätovne zvolili za prezidenta EÚ bývalého predsedu poľskej vlády
DONALDA TUSKA. Na proces voľby dohliadala Malta,
ktorá aktuálne predsedá Európe. Najväčším prekvapením bol negatívny postoj rodnej krajiny kandidáta

Aj takto by sa dalo opísať vystúpenie našej
najúspešnejšej lyžiarky v alpskom lyžovaní na
Majstrovstvách sveta vo švajčiarskom St. Moritz
vo februári v tomto roku. Veronika svojimi výkonmi v tímovej súťaži paralelného slalomu pomohla
k historickému úspechu nášho alpského lyžovania.

TUSKA ,kde sa po parlamentných voľbách chopila
moci strana TUSKOVHO predchodcu JAROSLAWA KACZYNSKÉHO, ktorý je považovaný za šedú eminenciu
poľskej vlády a má dlhoročné spory s TUSKOM. Preto
Poľsko našlo iného kandidáta. Viaceré štáty vrátane
Slovenska sa však rozhodli podporiť súčasného šéfa
únie. TUSK nakoniec zvládol túto skúšku a ostáva na
čele Európy aj ďalšie funkčné obdobie. Získal tak už
druhý mandát. S postojom Poľska nesúhlasili ani ďalšie krajiny VYŠEHRADU ako ČESKO a MAĎARSKO. TUSK
je na čele Európskej rady od 1. decembra 2014, keď na
tomto významnom poste nahradil Belgičana HERMANA VAN ROMPUJA.
Som presvedčený ,že táto voľba bola správna, aj
keď som bol zarazený postojom Poľska- no nakoniec
vyhral zdravý rozum. Myslím si, že DONALT TUSK bude
pokračovať vo svojej práci a pomôže Európe zvládnuť
náročné výzvy, ktoré ju čakajú.

Zmiešaný slovenský tím vybojoval v zložení Veronika Velez – Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falat a Andreas Žampa striebro na lyžiarskych majstrovstvách
sveta. Bola to prvá vysnívaná medaila pre našu reprezentantku v lyžovaní. Ako sama povedala :´´Je to
úžasný pocit, mám prvú medailu´´ . No deň ,,D“ pre
Veroniku mal prísť v sobotu 18. februára v poslednej ženskej disciplíne na šampionáte v slalome. Po
prvom kole bola na treťom mieste a všetko jej úsilie
v druhom kole smerovalo na útok pre zisk medailového sna. No v druhej jazde v hornej časti trate prišla chyba a Veronika vypadla,čím prišla o vytúženú
individuálnu medailu. ,,Poplakala som si, ale už je
lepšie,´´ zverila sa novinárom pár hodín po dojazde
do cieľa. Smola, boli to jej posledné majstrovstvá
sveta, určite by si medailu zaslúžila .
Ďalšie naše želiezko v slalome bola nádejná Petra
Vlhová, ktorá obsadila štvrté miesto.
Pre Sme OK redakčne pripravil Matúš Barát
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Sme OK

v Antikvariáte

Internát je miesto, odkiaľ radi chodíme spoznávať nespoznané. Viacerí žiaci nevedeli, čo si predstaviť pod názvom antikvariát. Opísať ho ako miesto, kde sa predávajú staré knihy by bolo hrubým podcenením keďže na Koceľovej 16 sme našli
aj veľa súčasných moderných kníh, na ktorých mládež fičí. Antikvariát na Koceľovej 16 je výnimočným miestom s príjemnou atmosférou. Privítal nás sympatický majiteľ, ktorý nám porozprával o svojej knižnej vášni. Pôvodne sme chceli čas
v antikvariáte stráviť organizovane, ale rozpŕchli sme sa v labyrinte kníh... Martin,
pán antikvariátnik nás dokonca ponúkol čajom a sladkosťami a ochotne nám
radil, kde nájsť konkrétne knižné tituly. Záver našej návštevy mal však nečakané
vyvrcholenie a síce Martin, človek s veľkým srdcom, nám všetky knižky, ktoré sme
si vybrali daroval. Martinovi veľmi ďakujeme za jeho štedrý dar pre našu knižnicu.

Poklad v
Konečne nastal ten deň, kedy sme
išli objavovať niečo nové. Vybrali sme
sa do hradného domu Antikvariát. Antikvariát - teda zásobáreň starých kníh.
Pre mňa to bolo niečo nezvyčajné...,
lebo som tam bola prvý raz. Prišli sme
tam a všade bolo veľmi veľa starých

kníh. Hneď som sa do toho vrhla. Cítila som sa, ako keby som prišla do inej
doby, alebo do nejakého filmu, kde
idem niečo objavovať. Pripadala som si
ako v Kráľovstve starých kníh. Neviem,
podľa mňa každá kniha je niečím výnimočná a aj veľmi vzácna.
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Ujo Martin nám ukázal celý jeho Antikvariát. Ak
Vám mám povedať pravdu, tak všade, kde ste sa len
pohli, bola nejaká kniha. Veľké sady starých kníh. Potrebovali ste si zabehnúť na toaletu? Aj tam Vás čakalo množstvo kníh :-). Bola to pecka. Jednoducho celé
WC bolo obklopené knihami. To určite chcem mať
doma. Bolo to niečo úžasné.
Ach... čo tí ľudia môžu ešte vymyslieť! Do Antikvariátu sme išli: Ja, Ľubko, Kristián, Jakub, Janko, Jaroslav.
A z vychovávateľov išla pani kultúrna a pán Kubálek.
Všetkým, a hlavne mne sa Antikvariát veľmi páčil. Antikvariát bol veľmi záhadný. Každý z nás si medzi knihami našiel to svoje a vrhol sa
do čítania s neskutočnou chuťou a nadšením. Priestor bol veľký a bohato upravený.
Ja osobne obdivujem ľudí, ktorí majú vzťah ku
knihám, odkladajú si ich, starajú sa o ne a cenia
si ich. Pretože do
každej knihy jej
Foto: archív VMV
autor vložil svoje srdce. A to ju
robí výnimočnou
a jedinečnou.

knihách

Každá kniha je veľkým pokladom človeka, ktorý ju napísal. Keby autor do každej svojej knihy nevložil svoje srdce, tak by tá kniha nemala takú veľkú
hodnotu. Aj ja mám z toho veľkú radosť, keď niekto
miluje písanie nejakých článkov, alebo píše nejakú
knihu a je to jeho veľká srdcovka... Tak ako tiež moja...
A to ho robí šťastným.
Pre Sme OK Soňa Mária Antalová
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Popoludnie s poéziou a prózou

Sme OK

V utorok 21.3. sa slávil Medzinárodný deň poézie a u nás na internáte sme
ho oslávili vo veľkom štýle. Že sa pýtate
ako? No, tak tradične. Tradičným poeticko-kvízovým popoludním „Kreslovo
pre slovo alebo čítanie v kresle“.

Prievan v peňaženke nemusím…

Kreslovo pre

Recitovalo sa, prednášalo, spamäti,
aj z papiera... Svoj umelecký prednes
poézie aj prózy nám predviedli: Soňa
Antalová, Barborka Hledíková, Filip
Ficek, Dominika Szabová a Simonka
Blahová. Programom nás moderátorsky sprevádzala Mariana Pirťanová.
Krásnu scénu, zátišie s dáždnikmi,
kreslom a lampou, ako aj réžiu celého večera pripravili pani Zsákovicsová a pán Višňovský.
Po chvíľke poézie nasledoval
súťažný kvíz.
Každé poschodie
reprezentovala jedna partia žiakov.
Otázky si vyberali podľa hodnoty za 10, 20, 30 bodov - tak, ako si kto
trúfol. Témy boli vybraté žiakmi
z jednotlivých poschodí.
Absolútnymi víťazmi sa stali
chlapci z druhého poschodia. Každý
tím si však za svoju snahu a nasadenie
v hádaní odniesol sladkú cenu.
Spoločne s publikom sme si rozšírili
naše vedomosti aj z oblasti umenia,
vedy a kultúry.

Foto: archív VMV

slovo

Viete hospodáriť
s peniazmi?
Ako ste na tom s hospodárením s peniazmi vy? Máte každý týždeň problém
dožiť sa vreckového ako ja? Takmer každý piatok si ma otec doma podáva, že čo
som vraj kupoval, že zas nemám prachy?! No ťažko prežiť na intráku v Bratislave,
keď človek nemá na to. Teda ako ste na tom vy? Míňate obozretne? Ako pomôcku
na zamyslenie vám prinášame nasledujúci €-test.
Odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré vám povedia, aký typ peňažného hospodárenia sedí práve na vás.
1/ Obdobie zliav:
a/ Nakúpite, čo nepotrebujete.
b/ Nakupovať zľavy je pod vašu úroveň.
c/ Kúpite si to, čo ste už dávno chceli.
d/ Aj napriek zľavám rozmýšľate, čo
sa oplatí kúpiť.
2/ Robíte si program na prázdniny.
a/ Idete tam, kde sa vám práve chce.
b/ Cestujete podľa ceny.
c/ Vyberáte si oddych podľa atraktivity destinácie.
d/ Volíte si kompromis medzi želaním a cenou.

Spracoval redaktor Sme OK,
ktorý má rád písané aj hovorené slovo
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3/ Ako vychádzate s peniazmi?
a/ Ako kedy. Niekedy niečo zvýši, inokedy neostane ani na autobus.
b/ Väčšinou nevyjdete.
c/ Zvyčajne vám každý mesiac niečo
ostane.
d/ V pohode, viete si odoprieť, takže
vám aj celkom dosť peňazí zvýši.
4/ Keby ste vyhrali veľkú sumu,
čo by ste s ňou urobili?
a/ Všetko by ste si odložili.
b/ Časť by ste dali na účet a za časť by
ste si kúpili niečo pre radosť.
c/ Dali by ste na charitu, usporiadali by
ste párty, ale v podstate ani neviete.
d/ Oslavovali by ste, cestovali a jednoducho si užívali.
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Finančná gramotnosť
11/ Ktorá z možností vám pripadá
ako najistejšia cesta k majetku?
a/ Výhra v športke, prípadne dedičstvo.
b/ Poctivá práca a trpezlivé sporenie.
c/ Jednorazová výhodná investícia.
d/ Pravidelné investovanie do finančných produktov.

5/ Máte nejaké sporenie?

12/ Keby ste mali označiť najväčšie
diery vo svojom rozpočte, ktorými
vám uteká najväčšia časť financií,
ktorá z možností by to bola? (Nepočítajte nutné výdavky: potraviny, cestovné a pod.)

a/ Klasické v sporiteľni.
b/ Niekoľko rôznych.
c/ Zvažujete, že si nejaké zriadite, ale
ešte ste nemali čas.
d/ Nie ste schopní si nič ušetriť.
6/ Čítate letáky finančných inštitúcií?
a/ Nie, nudia vás.
b/ Áno, zapálite sa, ale nikdy produkty nepoužijete.
c/ Áno, ale konzervatívne ostávate
pri tých produktoch, ktoré využívate už roky.
d/ Áno, a veľa z ponuky využívate.
7/ Koľko percent z peňazí si sporíte?
a/ Viac ako 10 percent.
b/ Okolo 5 percent.
c/ Rád by ste, ale predsavzatie zakaždým vyletí oknom.
d/ Ako kedy, niekedy viac, inokedy nič.
8/ Ako často si kúpite niečo len tak
pre radosť?
a/ Každý deň aspoň drobnosť.
b/ Keď máte zlý deň alebo ste v strese.
c/ Nikdy nemáte peniaze na vyhadzovanie.
d/ Občas, keď máte chuť.

V zajatí dlhov.
9/ Máte nejaké dlžoby?
a/ Vreckové od rodičov máte vyčerpané na niekoľko mesiacov dopredu.
b/ Dlžíte takmer každému, na koho
sa len pozriete.
c/ Dlhy zásadne nerobíte.
d/ Občas si od niekoho požičiate, keď
vám už tečie do topánok, ale snažíte sa to čo najrýchlejšie vrátiť.
10/ Veľmi túžite po drahej veci,
na ktorú nemáte.
a/ Požičiate si a kúpite ju hneď.
b/ Vyberiete úspory a kúpite si ju.
c/ Pokiaľ nemáte dosť peňazí, zrieknete sa jej.
d/ Budete šetriť a kúpu odložíte do
času, keď na to budete mať.
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a/ Investície do seba: koníčky, kurzy,
párty, kino...
b/ Drobné nákupy, ktorými si robíte
radosť.
c/ Vlastne ani neviete. Peniaze vám
vždy akosi pretečú pomedzi prsty.
d/ Výnimočné situácie ako Vianoce,
narodeniny a pod.

Poctivá práca a trpezlivé sporenie.

Ak si sa trpezlivo dopracoval cez otázky až sem a zistil si, ako na tom si, dám
ti radu kráľa Šalamúna: „Peniaze sú na ochranu, ale výhoda poznania je v tom,
že múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú.“ Teda na ochranu ti budú len
vtedy, ak sa s nimi naučíš dobre hospodáriť. Tým si posilníš sebadôveru, aj
tvoji rodičia si ťa budú viac vážiť.
Ale prečo sa trápiť pre peniaze, ktoré nemáš? Nebolo by oveľa lepšie naučiť
sa hospodáriť s peniazmi, ktoré máš? Možno si hovoríš, že sa začneš učiť hospodáriť, až keď odídeš z domu. Zamysli sa však: Vyskočil by si z lietadla bez
toho, aby si sa najprv naučil používať padák? Pravda, človeku by sa možno
podarilo zistiť, ako sa tá vec používa, skôr ako by dopadol na zem. O čo lepšie
by však bolo naučiť sa niekoľko základných zásad o používaní padáka ešte
pred zoskokom!
Pre časopis SmeOK spracoval ekonomicky mysliaci študen OKejko
Ilustrácie: archív FR
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Mať medzi sebou talent a nedať mu priestor? Hm... zle,
všetko zle... Preto sme sa rozhodli v redakcii uverejniť úryvok z amatérskeho románu nášho spisovateľa Mateja
Kasáša, študenta II. ročníka v odbore Mechanik opravár.
Radi privítame Vaše reakcie po jeho prečítaní...

Rakovina
Hlavným hrdinom je 16 - ročný chalan Matej.
Život mu prinesie len smútok, bolesť a samotu. V
jeden osudný deň bude mať s rodinou dopravnú
nehodu, pri ktorej zomrie jeho nevlastný otec. V
nemocnici mu zistia, že má rakovinu.
Aký bude osud mladého chalana, ktorý ešte nespoznal, čo je to milovať a byť milovaný? Dokáže prekonať prekážky, čo ho čakajú a prekonať chorobu? To
všetko a ešte viac zistíte v novej story.
1. kapitola

DIEVČA NA CHODBE
6. december 2009
Je už 22.00 a s rodinou sa vraciame po prázdninách domov. „Už tam
budeme?“ Opýtam sa znudene ako
malé decko. „Buď už ticho, lebo ti jednu vlepím!“ - Skríkne po mne moja
staršia sestra. Už som ticho.
Hlavu som si oprel o okno a čakal
kedy sa konečne dostaneme domov.
Práve sme vchádzali do križovatky,
keď ma rýchlo približujúce sa svetlo
oslepilo a už bolo počuť len obrovský
náraz. Pomaly som začal otvárať oči.
Všimol som si, že sme sa prevrátili na
strechu. Začínal sa mi zhoršovať zrak,
zrazu bolo všetko okolo mňa akoby
v čiernom opare. Pozrel som sa na

svoje nohy a všimol som si kus železa,
ktorý trčal z jednej z nich.
Z rany mi tieklo veľa krvi, no nebolelo ma nič, asi zrejme z uvoľneného
adrenalínu. Asi po minúte som skolaboval na stratu krvi.
5. máj 2014
Je 6:05 a ja sa zobúdzam na ten
najhorší budík – na svoj sen z toho
dňa. Už je tomu koľko? Sedem rokov
čo sme mali s rodičmi tú nehodu a ja
som zistil niečo, čo mi kompletne
zmenilo môj život, moje správanie.
Teraz som veľmi samotársky, pokojný a nespoločenský chalan. No stále
ostal vo mne ten bitkár, čo som býval. Dnes, ako každý rok, chodím na
kontrolu do vedľajšieho mesta. Chodieval som tam buď so sestrou, alebo
s matkou, ale teraz idem sám.
Vyleziem z postele a zamierim si to
do kúpeľne. Po hygiene idem do kuchyne. Na stole mám už pripravené lieky.
Vezmem si dve tabletky a zapíjam ich
pohárom vody. Zájdem späť do svojej
izby, vyberiem si zo skrine čierne triko,
čierne rifle, ponožky a čisté trenky.
Do vačku som si dal svoj mobil
a kľúče od domu a mohol som ísť.
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Obul som si svoje biele tenisky značky Puma a odišiel som na autobusovú zastávku. Po chvíli prišiel autobus a sadol som si dozadu ku oknu.
Cesta k nemocnici trvala asi dvadsať
minút. Vošiel som do vstupnej haly
a zamieril rovno k výťahom. Doktor,
ku ktorému idem, je až na ôsmom
poschodí. Keď sa mi otvorili dvere od
výťahu, ocitol som sa na chodbe ako
z hororu. Tmavá, dlhá, slabo osvetlená chodba a k tomu tu nikto nebol,
iba sa cez chodbu ozýval tichý plač.
Vydal som sa k zdroju toho plaču.
Na sedačke sedeli dvaja ľudia. Jeden
chalan, tak okolo dvadsať a mladé
dievča, ktoré vedľa neho plakalo.
Môže jej byť tak ako mne. On sa ju
snaží utešiť, ale nejako sa mu to nedarí.
Dievča má nádhernú bielu pleť, gaštanovo hnedé vlasy a aj z diaľky vidím, že
bude o niečo nižšia ako ja. Chalan vedľa
nej bude o hlavu vyšší a na rozdiel od nej
má krátke blond vlasy a vymakanú postavu. Po chvíľke vytiahne z vačku mobil
a niekam odíde. „Prečo, prečo sa to muselo stať práve mne? Prečo?! Komu som
čo urobila?!“ – Skríkne na celú chodbu
a ja sa k nej začnem približovať. „Ahoj.“ –
Pozdravím sa jej, ale nič neodpovie, iba
ďalej plače s rukami položenými na tvári. Ale počkať, ja som sa jej pozdravil – už
je to pár rokov, čo som také niečo urobil.
„Môžeš mi povedať, čo sa ti stalo?“
– Spýtal so sa jej, ale asi som nemal.
Jáj, ja debil, ani neviem ako sa mám
s dievčaťom rozprávať.

„Čo ťa do toho a navyše mi nemôžeš pomôcť!“ – Skríkla po mne. Teraz
už ticho neplakala, iba jej slzy tiekli
z očí. Nemala už ruky na tvári, ale sa
pozerala na mňa.
„Len chcem vedieť, prečo tu plačeš
a či ti nejako môžem pomôcť.“ – „Nie,
nijako mi nemôžeš pomôcť a ani sa
nesnaž, nejde ti to!“ Tak to som nepochopil, čo tým myslela.
„Čo mi nejde?“ – „Prosím ťa, ty si myslíš, že som blbá, alebo čo?“ – „Nie, ale
ja fakt nechápem o čom hovoríš.“ – „Ja
viem, čo teraz robíš – snažíš sa byť milý
a presvedčiť ma, že mi chceš pomôcť,
aby si sa mi potom dostal do nohavičiek! A prosím, neklam mi do tváre.“
Tak toto ma fakt dostalo. Ona si
fakt myslí, že by som bol toho schopný? „Nie, nie, to som nemal vôbec ani
v najmenšom úmysle, iba chcem vedieť čo sa deje a nič viac.“ Postavila
sa oproti mne a prekrížila si ruky. „Tak
dobre, keď to tak veľmi chceš vedieť,
tak ti to poviem. Práve dnes mi zistili
nejakú chorobu a kvôli nej sa asi nedožijem tridsiatky. Tak, si spokojný?!“
To, čo mi povedala, ma dosť chytilo
za srdce. Aj ja som dosť vyvádzal, keď
som zistil čo mi je. A keby si len vedela,
že mne neostáva ani len rok života...
„Viem veľmi dobre, ako sa cítiš a čo teraz prežívaš.“ – „Čo si povedal, že vieš,
ako sa cítim? Tak, to by ma veľmi zaujímalo odkiaľ asi vieš ako sa cítim!“ Postavil som sa a to priamo pred ňu! Ako
som si aj myslel, je odo mňa o hlavu
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Amatérsky román
nižšia, ale až teraz som si všimol jej
krásne tmavohnedé oči a keby teraz
neplakala, tak by to boli tie najkrajšie
oči aké som kedy videl. „Áno, viem,
ako sa cítiš, lebo sme si veľmi podobní. Aj ja som zistil niečo, čo ma úplne
zmenilo a môj život sa prevrátil na
ruby. „Ja...“ – chcel som ešte pokračovať, ale z dverí vyšiel doktor. – „Ah, Matej, už si tu, len poď, už ťa tu čakám!“
Otvoril dvere dokorán a ja som
vošiel dnu. Zavrel som za sebou
dvere a hneď som si išiel sadnúť na
sedačku. Ruku som si položil na operadlo. Doktor zobral z tácky ihlu, malú
hadičku a skúmavku. Ihlu mi pichol
do ruky a krv mi tiekla do skúmavky.
Myslím, že by som vám mal niečo
povedať o mojej chorobe.
Tak teda, nikto nevie ako sa prenáša,
ani sa nedá zistiť, že ju máte, pokým sa
neprejavia príznaky. Táto choroba má
názov Biela rakovina. Podľa toho, že sa
na orgánoch a častiach tela vytvárajú
biele škvrny, ktoré pomaly začnú rozkladať telo za živa. Je to veľmi bolestivá
a dlhá smrť. Táto choroba má tri fázy.
Prvá je, že sa vytvorí vírus v tele. Druhá,
v tej som teraz ja, v ktorej sa ten vírus
začne ukladať v niektorej časti tela.
V tretej fáze sa začnú vytvárať na tele
biele fľaky, ktoré začnú rozkladať telo
na kusy. Ešte nikomu sa ju nepodarilo
prežiť, iba sa zapisujú rekordy kto ako
dlho vydržal. Čítal som, že jedna baba
vydržala niečo cez osem rokov, mohla ešte aj dlhšie, ale už nevvydržala tú

bolesť, tak sa zabila. Možno trhnem rekord a budem to ja, kto najdlhšie vydržal. Dokonca sa vytvorili lieky na zničenie toho vírusu, ale ešte nikto tak dlho
nevydržal, aby tie lieky zabrali.
Asi po 30 minútach prišiel doktor s výsledkami. Dal si stoličku predomňa a z jeho pohľadu som vedel,
že sa niečo stalo.
2. kapitola

NÁDEJ

Z JEJ POHĽADU
Zabuchol za sebou dvere a ja som
ostala sama. Ja blbá, bolo jasné, že mi
chcel pomôcť, ale kvôli nemu už neviem žiadnemu chalanovi veriť, vlastne
je tu iba jeden a to je môj brat. Sadla
som si na zelenú sedačku, na ktorej
som sedela predtým aj s ním. Myslím,
že ho počkám, a ospravedlním sa mu
za to, čo som mu povedala. Asi po desiatich minútach prišiel ku mne Erik a
sadol si ku mne. „Už ti je lepšie“, spýtal
sa ma hneď ako si sadol veľa mňa. „Hej, už je to lepšie a ale kam si zmizol?“
Určite mi nič nepovie, v poslednej
dobe mu stále niekto volá a nechce
mi nič povedať.
„Ale, to kamoši ma otravovali a nevedeli si zavrieť hubu.“ Výhovorka…,
ale fakt by ma zaujímalo, kto mu tak
často volá. – „Poď, odnesiem ťa domov, rodičia na nás čakajú.“ Postavil sa
a zamieril si to k výťahu. Ale ja som ostala. – „Erika, poď už!“Zakričal na mňa,
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ale ja som ostala stále na mieste. – „Čo
sa deje?,“ prišiel ku mne a spýtal sa
ma. Mám mu to povedať, že tu čakám
na jedného chalana, alebo sa na neho
vykašľať a odísť domov?
Nie, nie, musím sa mu ospravedlniť, aj keď to teraz nedopadne dobre… – „Ja… tu čakám na niekoho.“
„Na koho?“ – Spýtal sa ma, ale ja sa
mu to trochu bojím povedať. „Na…
na jedného… chalana. To posledné
slovo som povedala, aby som to len
iba ja počula, ale nevydarilo sa. –
„Chalana!!!? Čo si zabudla, čo sa stalo
minule, alebo chceš, aby ti zase niekto niečo spravil?“ Začal po mne kričať ako zmyslov zbavený.
Erik je zvyčajne normálny
chalan, len keď je tu téma chalani, tak je úplne vymenený.
Chápem, že ma chce len chrániť
pred tým, čo sa mi stalo minule,
ale už nie som tak hlúpa a dám
si pozor. Ale on to nevie pochopiť. Je to síce môj starší brat, ale
čo je veľa, to je veľa. – „Chcem sa
len s ním chvíľku porozprávať a
potom môžem ísť, prosím!“ Snažila som sa ho presvedčiť, ale on
je len debil, čo si jedno zmyslí a
potom musí byť po jeho. – „Nie,
ideme!“ Schytil ma za ruku a ťahal k výťahu. – „Erik, pusti ma!
Počuješ? Pusti ma!“ Začala som
po ňom vrieskať a snažila som
sa mu vytrhnúť, až mi je čudné,
že sem nikto neprišiel pozrieť

sa, čo je to za hluk. Po chvíľke sa mi
podarilo oslobodiť.
„Erika, povedal som…“ – „Prosím,
počkaj chvíľu a môžeme ísť.“ - „Ja tu
na neho ale nebudem čakať!“
Chvíľku som premýšľala, čo spravím,
ale potom ma to napadlo... ale Erik to
nesmie zistiť. – „Tak choď napred a ja za
tebou prídem.“ – „Tak dobre.“
Konečne spravil niečo rozumné. Keď
ho konečne nebolo vidno, tak som si vybrala z vačku malý zápisník a pero. Mám
to vždy pri sebe, lebo sa stáva, že často na
niečo zabúdam, tak si to vždy zapíšem a
potom už na to nezabudnem. Vytrhla
som stránku a začala na ňu písať.

Ilustrácie: Anna Mária Škárová
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Príbeh
MATEJ
Doktor si sadol na stoličku predomňa a jeho výraz v tvári… spoznal
som, že niečo zistil z mojich výsledkov.
„Matej, pamätáš si minuloročné výsledky a čo sme to pri nich zistili?“ Táto
otázka sa mi vôbec nepáči. Pri minulých
výsledkoch sa mi zistilo, že moje šance
na prežitie sa znížili z 32% na 15%.
Snáď mi nechce povedať, že sa mi
ešte viac znížili? Prosím, hlavne to nie.
„Hej, spomínam si, prosím, povedzte
mi, čo ste dnes zistili.“ – „Stalo sa, niečo,
čo sa ešte nikdy nikomu s touto chorobou nestalo.“ To, čo mi teraz povedal,
mi dosť nahnalo strach.„Čo ste zistili?“
- „Tie lieky, čo sme ti dali, začali pôsobiť
a tvoje šance sa zvýšili na 55 %.
Dobre som počul, tie lieky mi pomáhajú a mám nádej to prežiť. Teraz
musím snívať… Stretnem nádherné
dievča, rozprával som sa ňou, aj keď
skôr ona na mňa hučala a k tomu zistím, že mám šancu na uzdravenie.
3. kapitola

SMS - ka

MATEJ
„Matej, Matej, počuješ ma?“ Hovoril na
mňa doktor, ale ja som ho nevnímal, lebo
som stále nevedel uveriť tomu, čo mi práve povedal. – „Prepáčte, nevnímal som
vás.“ Postavil sa zo stoličky a niekam odišiel. Asi po piatich minútach sa vrátil s jedným papierom, ktorý mi podal. Začal som
si ho čítať, ale hneď po treťom riadku som
tomu nechápal. –„Čo je to?“ Spýtal som sa

Sme OK
ho, lebo sa mi to nechcelo ďalej čítať. –„Je
to súhlas o jednom zákroku, čo ti musíme
spraviť a bez podpisu zákonného zástupcu to nemôžeme.
Oni ma snáď chcú rozrezať, alebo čo,
sakra? – „A čo presne mi chcete spraviť? –
„Musíme ti zobrať kostnú dreň a pritom sa
ti nesmú dať žiadne lieky, ale ani ťa dať do
narkózy.“ Počkať, v nejakom seriály som
videl ako nejakému chlapcovi brali kostnú
dreň, ale neviem si naň spomenúť… Doktor House, no jasné! Ale ak ma to čaká, tak
to bude môj najbolestivejší zážitok v mojom živote. – „Spravím to, ak mi to pomôže, tak ten zákrok podstúpim.“
Doktor sa na mňa prekvapene pozrel,
ako keby neveril, že to budem chcieť
spraviť. – „Tak dobre Matej, na budúci
utorok sem príď aj s tým potvrdením
a môžeme začať.“ Postavil som sa zo stoličky a vyšiel von. Zamieril som si to k výťahom, ale som si všimol jednu stránku
na sedačke. Zobral som si ju a začal čítať,
čo je tam napísané. – „Ahoj, chcela som
tu počkať a za všetko sa ti ospravedlniť,
ale už som musela ísť. Už je neskoro, ale
veľmi sa ti ospravedlňujem, ako som na
teba vyštartovala. Dole je moje číslo,
tak, ak by bolo možné, tak mi zavolaj.
Ale ak nie, tak nevadí.“
Z vačku som si vytiahol mobil a začal som písať číslo, čo je na papieriku,
ale som ho nedopísal. Vypol som mobil
a vošiel som do výťahu. Keď som sa vrátil domov, tak na mňa čakalo nie veľmi
príjemné prekvapenie. Vošiel som dnu
a tam na mňa čakala moja staršia sestra
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Martina. Je o hlavu vyššia, postavu má
dobrú a má dlhé blond vlasy, ale to ich
má prefarbené. V skutočnosti ich má
tmavo čierne ako ja. Prefarbila si ich kvôli
debilovi. Neviem kde čítala, že sa chalanom páčia iba blondínky , ale tak to
nie je. Podľa mňa sú najkrajšie brunety.
A ešte k tomu debilovi – on si s ňou iba
užil a potom ju odhodil. A len preto si
s ňou užil, lebo mala tie blond vlasy a vraj
jemu sa páčia iba také baby. Nechápem
prečo ich také stále má, ale čo už. –„Ahoj
krpec!“ To neznášam, keď mi tak hovorí.
Keď som bol mladší, tak mi tak hovorila
a nevadilo mi to, ale teraz mi to poriadne lezie na nervy... –„Buď ticho a toto daj
potom mame!“ Položil som to povolenie
na stôl a odišiel som do svojej izby.
Moja izba nie je veľká. Mám tu jednu
posteľ, jednu veľkú skriňu, stolík pred
posteľou, nad ktorou mám veľkú plazmovku a PS3. Potom tu mám jeden veľký stôl a vedľa neho kreslo, na ktorom
som, keď surfujem na nete. A nedávno
som objavil zaujímavú stránku, volá sa
wattpad. Čítam tam veľa úžasných príbehov a spoznal som tam veľa super
ľudí, s ktorými si dosť často chatujem,
píšem im komentáre a dávam vote na
ich príbehy. Myslím, že si pôjdem niečo
prečítať, pokým nepríde matka a neprečíta si to, čo mi dal doktor.
19:34
Ľahol, teda hodil som sa na posteľ. Pred chvíľkou som vyjasnil matke, čo mi doktor povedal a čo chcem
spraviť. Najprv nechcela, aby mi to

spravili, ale ak mi to zachráni život,
tak prečo nie? Aj tak sa to môže zmeniť a ja zomriem vo veľkých bolestiach. Z vačku som si vytiahol mobil
a ten kus papiera. Do mobilu som si
začal písať jej číslo, ale nebolo tam
meno, iba vedľa jej čísla je E. Dopísal
som číslo a uložil ho ako E. Vyhľadal
som si číslo v mobile, ale nešiel som
jej volať, ale poslať SMS-ku.
ERIKA
19:34
Ľahla som si do postele a vytiahla
mobil a pozrela, či mi náhodou niekto
nevolal. Tým niekto myslím jeho, koho
som stretla v tej nemocnici. Keď sme sa
dostali domov, tak som s Erikom povedala rodičom, čo mi zistili. Nie dosť
pekne to zobrali, ale už sa to ukľudnilo. Teda až na môjho brata. Ten je ešte
stále vo svojom móde debila, dúfam že
ho to do zajtra prejde. Ešte raz som sa
pozrela na displej na mobile a v tom mi
prišla SMS-ka, ale číslo bolo neznáme.
Matej Kasaš
Milí čitatelia, ak sa Vám príbeh páči a radi by ste sa
dozvedeli čo bude ďalej, ozvite sa nám do redakcie a
my uverejníme v ďalšom čísle jeho pokračovanie.

Ilustrácia: archív FR
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Naša zbierka pre detskú nemocnicu

Spojení v nádhernej myšlienke
Z dôvodu kraľovania chrípky bola
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou zatvorená a nemohli sme uskutočniť Valentínsko – fašiangovskú návštevu oddelení, pri ktorej by sme rozdali
darčeky, ktoré sa nám podarilo nazbierať vďaka dobrým ľuďom.
Preto sme sa rozhodli trošku predĺžiť
fašiangové obdobie aspoň o deň. Keď
už iní začínali s pôstom, tak my sme sa
ešte tešili z obdobia, ktoré sa vyznačuje
nekonečnou dobrou náladou, pestrými
farbami a kostýmami rôznych tvarov.
Tak sme trošku rozmýšľali, ako to vymyslieť a nápad s pirátmi bol na svete.
Pirátska loď stroskotala na spomínanom mieste a priniesla so sebou pár
dobre naladených pirátov a pirátky s
ich pokladom plným hračiek a kníh.
Všade panovalo ticho, kľud a medzi
tým bolo počuť nás, ako sa smejeme
na našich pirátoch, ktorí perlili svojimi
hláškami a ako sa bavíme nad tým, ako
sme sa z obyčajného dospeláckeho
života stihli preniesť do detského bezstarostného sveta. Stačilo nám jedno
jediné a to prezliecť sa, zakryť si jedno
oko už sa z nás stali nielen piráti, ale aj
deti, ktoré nemyslia na nič iné, iba na
to kedy? A kde? Môžu spraviť nejakú tú
vilomeninu.
Samozrejme, že v takých priestoroch
sme sa museli prispôsobiť a hlavne

dávať pozor na naše detičky, ktoré sme
chceli trošku odbremeniť a previesť ich
na iné myšlienky. Verte mi, že v niektorých prípadoch sa nám to podarilo ešte
viac, než sme to mali v pláne.
Tá neskutočná radosť bola vidieť
nielen z detských očiek, ale veľakrát
aj zo zdravotných sestričiek, ale aj rodičov, ktorí sa tešili, že si aspoň v kľude môžu vypiť kávičku. Niektorí nám
dokonca pomáhali s výrobou lodí,
ktoré nám nakreslili deti, aby sme
mohli odplávať preč – domov. Ale
aby sme boli ľahší, tak sme rozdali
všetky hračky, knihy... Nevadila nám
v jednom prípade ani jazyková bariéra. Rukami, nohami a našou pozitívnou náladou sme sa vedeli aj napriek
tomuto dorozumieť.
Aj tu sa potvrdilo, že keď človek
chce, tak dokáže všetko! Zabudnúť na
vlastné problémy, preniesť sa aspoň na
chvíľu do detského sveta, prekonať jazykovú bariéru, ba dokonca rozosmiať,
pobaviť svoje okolie a odniesť si so sebou len a len tú najlepšiu náladu a skúsenosti.
Ďakujem každému jednému, kto
pridal ruku k tomuto peknému dielu/
myšlienke. Je to neskutočne dobré,
keď sa vieme spojiť v jednej nádhernej
myšlienke.
Pre SmeOK Mirka Jánošíková
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Foto: súkromný archív
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Počítačová grafika
Miroslav Solovyj

