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Umelecký smer je jeden z tých najkrajších. Človek sa naučí vnímať veľa vecí, ktoré by inak nespoznal. Má široké spektrum možností rozvíjať sa a robiť to, čo

Tlačové stroje

ho baví. Len zriedkavo chodia žiaci do školy radi, čo je asi každému

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

jasné. Ale kto sa zamyslel nad nami? Možno povedať, že
umelcami. Našu školu vnímame skôr ako priestor
na odreagovanie. Pýtate sa prečo? Pretože

Kľúč k úspechu našich zákazníkov leží v perfektnej interakcii ľudí, strojov,
materiálov a procesov. Technológia Speedmaster vytvára presvedčivé
obchodné modely, ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.
Objavte možnosti, ktoré ponúka Speedmaster a nechajte sa inšpirovať!
SpeedmasterGetInspired.com
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života priniesli nesmierne veľa informácií. Sú to tiež priatelia, čo vždy vyjdú v ústrety a dokážu nám pomôcť natoľko, aby sme sa odrážali
od vlastných neúspechov. Učia nás ísť cez prekážky, priamo ku
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hviezdam. Nie každý žiak má toľko štastia.
Monika Gregušová

Na výročie školy sme sa začali pripravovať
v dostatočnom predstihu. Spolupracovali sme
na kulisách, ktoré boli použité v SKD Martin

VŠETKO NAJLEPŠIE!
A zrazu mala škola narodeniny. Desiate. My, ako jej dobrí
príbuzní, priatelia a fanúšikovia sme jej všetci začali poctivo chystať narodeninovú párty. Zaslúži si. Samozrejme,
nie párty, akú si predstavuje typický teenager so svojimi rovesníkmi. Škola je ešte neplnoletá. Zato však veľmi
plodná. V týchto dňoch sa stala desaťročnou a napriek
mladému veku vychovala so svojimi viacerými partnermi
veľa detí, teda študentov.
Ťažká práca nás čaká, hovorili sme si všetci v duchu i nahlas, odkedy nám bol oznámený ortieľ. Desať rokov zhrnúť do jednej výstavy či jedného predstavenia, ba do jedného dňa… A to ešte tak, ako sa na desaťročie patrí… To
bude fuška!
Postupom času sme ale našli na otázky odpovede, pre alternatívy jasné riešenia. Neistota, ako sa veci zvládnu, časom a s pribúdajúcim hotovým materiálom, mizla v hmle.
A vo veľkom sa začalo realizovať. Prostredie školy sa koncom školského roka 2015/2016 a najmä počas celého
septembra ďalšieho roka premenilo na jednu veľkú manufaktúru pilne, a ako to už zvykom býva, i menej pilne
pracujúcich študentov výtvarníkov a na divadelné a hudobné štúdio, kde svoje prípravy ladili herci.
Úlohou práce výtvarníkov bolo pripraviť rekvizity v podobe objektov a papierových odevných doplnkov do divadelného predstavenia o histórii školy, urobiť selekciu
z doteraz vytvorených prác, tie zaadjustovať a nakoniec
nainštalovať v septembri do galérie.

Pracovný čas a priestor sme si ešte minulý školský rok vyhradili formou intermediálnych seminárov, zapracovali
do tém klauzúrnych prác a niektorí učitelia i do svojich
vyučovacích plánov praktického vyučovania.
Od začiatku školského roka až do slávneho 22. septembra
už boli prípravami osláv zamestnaní všetci a našej guľatej
desaťročnici sme obetovali aj všetky odborné predmety.
Na čele s učiteľmi výtvarných predmetov i za pomoci pána školníka sa meralo, rezalo, montovalo, leštilo, rámovalo
a makalo na dokončovaní. S pani učiteľkou Kadelovou i pánom učiteľom Bukovským sa zase vo veľkom sadrovalo –
študenti 3. ročníka realizovali samostatne navrhnuté monumentálne rekvizity pre gala večer, kde mali byť použité
ako viacfunkčné objekty dopovedajúce scénu. Pán učiteľ
Bílý sa vrhol na grafiku a spracoval ročenku k výročiu.
A tak zrazu prišiel deň D a školičke sme potriasli pravicou. Prispel každý a veríme, že to bolo cítiť a škola si môže
spokojne raziť cestu k svojej dvadsaťročnici. Akosi nepriamoúmerne k tomu ako dlho sa pripravoval, zrazu odoznel, odfrčal, odletel. Tak to už žiaľ na oslavách býva.
To, čo zostáva najdlhšie, sú aj tak okrem fotografií, videí,
dokumentov vždy naše spomienky a zážitky.
Okrem iného sa o predĺženie a utuženie vašich spomienok a dojmov pokúsi prvé číslo školského časopisu, ktoré
štartuje takisto symbolicky ako darček k jej desiatym narodeninám.
Martina Ciprichová

Všetky naše veľké diela nám previezli
do Tučianskej galérie v jednej dodávke

VIS À VIS / ZOČI VOČI
Výstava
bola
o prezentovaní prác, ktoré
vznikli na našej
škole počas desiatich rokov.
Konala sa 22.
septembra 2016
o 16 h v Turčianskej galérii
v Martine.
Študenti vítali
návš tev ní kov
s origami v tvare motýľa. Hostí privítal riaditeľ
Turčianskej galérie Ing. Ľubomír Kraľovanský,
za ním výstavu
uviedol riaditeľ SSUŠ a SHDK
PhDr. Peter Klimek.
Koncepcia výstavy bola rozdelená podľa
ročníkov. „Návštevníkov čakalo miniatúrne
občerstvenie“.
Na vernisáž prišli známi výtvarníci, bývalí
študenti, aj študenti iných škôl.

Hostí privítal riaditeľ Turčianskej galérie
Ing. Ľubomír Kraľovanský

Výstavu uviedol riaditeľ SSUŠ a SHDK
PhDr. Peter Klimek

Koncepciu výstavy, rozdelenú podľa
ročníkov, predstavil akad. mal. Ivan Bílý

REČ
Mnohí študenti, ktorí neštudujú na
SHDK sú v nemom úžase, keď im oznámim, že jeden z mojich predmetov je
,,reč“ inak povedané, javisková reč. Myslia si, že každý hlupák by tento predmet
zvládol, ako sa hovorí, ľavou – zadnou.
Nie je to však pravda.
Dieťa sa už v troch rokoch dokáže dohovoriť so svojou mamou. Neskôr túto

Nataša Findrová zaspievala a zahrala
na gitare pesničku Spýtala som sa

schopnosť rozvíja ďalej, až sa dostane
na takú komunikačnú úroveň, že sa bez

Prišli seriózni návštevníci, ale…

problémov dokáže dohovoriť s bežným
človekom. Komunikuje v škole, v práci, v súkromnom živote. Reč v písanej
podobe sa nenachádza len v školskom
prostredí ale je aj veľkou náplňou mnohých zamestnaní.
No, reč nie je odkázaná len na slová samostatné. Ide o ich správnu výslovnosť,
dôraz. Základom je hovoriť zrozumiteľne, správne určovať pauzy na nádychy

Pán riaditeľ aj pani zriaďovateľka vyzerali
celkom spokojne...

a logické pauzy, vďaka ktorým má samotná veta zmysel.
V reči hľadáme chyby, ktoré musíme
odstrániť. Či už ide o sykavky, či zle vyslovené ,,L“ alebo o lenivý jazyk. Nie je
to ľahké, keď si pätnásť rokov myslíte,
že viete rozprávať a na jednej hodine
vám povedia, že vaša reč je v katastrofálnom stave.
Reč je drina. A nie je potrebná len pre
hercov. Reč by mala byť našim podpisom. Tak napríklad človek, ktorý šušle
alebo račkuje? Kto by mal väčšiu šancu

Báseň Albatros si precvičila v galérii
Magdaléna Neveďalová, a potom ju
predniesla na javisku SKD Martin

pri získavaní práce? Stále si myslíte, že
reč je hlúpy predmet?

Andrea Myslivcová
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Začiatok roka bol veľmi prudký. Všetci
sme vhupli rovno do veľkého umeleckého zhonu. Z celej školy sa ozývala hudba
a spev a už od rána sa nacvičovalo na
veľkolepé 10. výročie školy. Nájsť voľnú
triedu na zjedenie desiaty bol fakt veľký
problém.
Prešiel prvý týždeň a nadšenie z programu začalo opadať spolu so zvýšujúcou sa
teplotou. Všetci sme boli chorí a unavení.
A to bol len začiatok. Nikto presne nevedel, aká bude konečná forma programu
a veľmi ťažko sa tvorilo na „nevidené“.
Začal sa generálkový týždeň. Prvé oficiálne skúšanie pod dozorom režiséra. Ani jeden spev nebol dokonalý a odvšadial sa
ozývalo: „No tak, videli sme ako to vyzerať
nemá, a teraz poriadne poprosím!“
Čas sa pomaly ale isto krátil a nervozita
v nás čoraz intenzívnejšie stúpala. V deň
výročia nastalo v škole hrobové ticho. Čakali sme jedine na telefonát, ktorý nám
oznámi, že môžme ísť pomaly do divadla. Dokonalé účesy, jemný make-up, občas prehnaný… A konečný výsledok?
Vidieť slzy v očiach pedagógov bola tá
najlepšia odmena. Až teraz sme si uvedo-

(Skutočný zážitok!)

mili, že to všetko malo naozaj zmysel.

Barbora Mokošová
Sebastián Gáll

V polovici cesty na chatu na Kľačianskej Magure sme sa občerstvili pri chatkách, kamarátka Milenka, ja a ešte naši dvaja psíci Lapaj a Jasminka.
„Poďme si nabrať pitnú vodu a zbehneme do
doliny. Tam som ešte nebola“, vraví kamarátka.
„No dobre“, váhavo som odvetila, ale veľmi sa mi
tam nechcelo (je tam totiž medvedí raj).
V úzkej doline, plnej skál, sme prešli cez potok
a zastali na zvážnici.
Celá stráň voňala bylinkami, potok zurčal a slniečko pripekalo.
Zložili sme batohy a košíky s hubami. Turistické
paličky opreli o ker a začali zbierať liečivé rastliny.
„Vidím uši! Veď sú to dve medvedie uši! Je to
možné? A tak blízko?“ – myslí si Milenka. Ale
macko bol zvedavý a čoraz viac sa približoval ku
mne, nič netušiacej.
Po chvíli už nebolo vidieť len uši, ale celú hlavu
aj s ňufákom a papuľou.
A medveď krútil hlavou zľava – doprava a znovu doľava a zas doprava. Sledoval pohyb mojej
bielej labradorky Jasminky, ktorá pobehovala
medzi mnou a Milenkou. Ja som zatiaľ pokojne
zbierala čistec.
Možno si medveď myslel: „Je to ovca? Nie je to
ovca? Je to veru divná ovca! No, asi to nie je ovca.“
Jasminka totiž cingala zvončekom zaveseným
na obojku… hm
Keď už bol medveď asi osem metrov odo mňa,
Milenka na mňa zavolala: „Už by sme mali ísť ďalej, poď si po batoh!“
Keď som sa vystrela, oči mi padli na medvediu
hlavu. Pohľady sa nám s mackom stretli a mne
začalo v hlave prebiehanie veľmi zrýchleného filmu: „Čo robiť? Šanca na útek nulová! Stačia mu
dva skoky a je na mne…“
Vtom ma napadli slová istého múdreho človeka
a zneli úplne nahlas: „Ty sa neboj zvierat v lese,
ani diviaka, ani medveďa ani vlka, lebo ti nikdy
neublížia. Možno budú myšlienky na teba zvedavé, a vtedy sa priblížia k tebe.“
V okamihu ma ovanulo teplo a do celého tela sa
mi zlial úžasný pokoj…
Stále som bola ako v sne: „Je to fatamorgána ale-

bo naozaj macko?“ Otočila som sa ku kamarátke, ktorá mi ticho povedala: „Dobre vidíš, máme
návštevu.“
Milenka rýchlo brala oboch psíkov k potoku, ja
som pomalými pohybmi dala batoh na chrbát,
zobrala košík s hubami, stále sledujúc mladého
3-4 ročného medveďa.
Macko bol naozaj krásny, nakoniec sa celý ukázal, ale stále zostal na štyroch. Pozoroval nás,
až kým sme nezašli za zákrutu lesnej cestičky
a stromy nám zakryli výhľad na pekného štvornohého chlpáča.
(Zážitok to bol naozaj veľmi silný, lebo behom
jedného mesiaca sa mi o ňom sníval po tri razy
krásny farebný sen)
Marcela Pajurková

Pilne sa pripravovali aj herci
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Obraz nemu

„… Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky má Martin priznané právo nazývať sa Centrom národnej kultúry Slovákov. Priznajme si,
Martin zo svojej histórie toho veľa nevyťažil.
V Martine vznikol napríklad zbierkotvorný fond
budúcej Slovenskej národnej galérie – dnes je
umiestnený v Bratislave. V Múzeu Martina Benku v Martine sa každoročne udeľuje cena za významné obohatenie slovenskej kultúry a umenia (pre zaujímavosť umelecké dielne viedol na
našej škole v auguste 2012 akad. sochár Jaroslav
Drotár, nositeľ ceny Martina Benku za rok 1995).
V Závodoch ťažkého strojárstva v Martine kedysi
pracovalo vyše 11 000 zamestnancov… ale ako
píše Jozef Banáš vo svojej knihe Dementi – v roku 1861 išiel z Martina do sveta prvý politický
program Slovákov, slávne Memorandum, požadujúce rovnoprávnosť národa… a ďalej – neskôr
sa Martin stal hlavným mestom nielen slovenského ale aj československého tankového priemyslu. Od roku 1990, keď sa výroba tankov utlmila, ostalo utlmené aj mesto.
A predsa, do tohoto prostredia, času aj nečasu,
sa odhodlala založiť strednú umeleckú školu jej

zriaďovateľka, Ľubomíra Krkošková. A pamätám
sa na deň slávnostného otvorenia tejto školy –
4. 9. 2006. A pamätám sa na slová profesora Jozefa Cillera, ktorý vtedy povedal – Je hanbou, že
Martin školu takéhoto typu ešte nemá!
Náš vklad v celkovom kontexte života a chodu
mesta Martin je síce neveľký, ale určite nie neopodstatnený. Sme škola nápomoci a spolupráce
a sme veľmi povďační, že nám vedenie mesta pri
vzniku poskytlo priestory na Ľadovni, kde fungujeme dodnes. Sme škola funkčná, akcieschopná, obstáli sme v konkurencii. Sme škola individuálneho prístupu ku žiakom, škola tvorivosti
a interdisciplinárnych presahov.
V rámci ratingu stredných odborných škôl a konzervatórií Žilinského samosprávneho kraja sme
sa umiestnili na siedmom mieste medzi porovnávanými 64 školami. Naša škola obsadila 2. miesto v Externej časti maturitných skúšok
v školskom roku 2015/16 v predmete Slovenský
jazyk a literatúra. Patríme medzi najúspešnejšie
stredné odborné školy Žilinského kraja.“
Citované z príhovoru PhDr. Petra Klimeka,
riaditeľa SSŠ Martin
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Aj naši učitelia priložili ruku k dielu
Odvážlivci testovali kulis y

Kaviareň môže byť aj na javisku

Piesne boli optimistické, ale aj smu

tné

Dojali sme seba, ale aj divákov

Pomohli nám aj profesionáli

PR I PR AV UJ E M E Č A S O PI S
Virtuálny neautorizovaný rozhovor
PED: Ako bolo cez prázdniny?
ŠTUD: Dobre.
PED: Čo si robila?
ŠTUD: Ale, nudila som sa.
PED: A prečo si niečo nekreslila, keď si
na umeleckej škole?
ŠTUD: No, moc sa mi nechcelo, veď boli prázdniny.
PED: A do školy si sa tešila?
ŠTUD: Ale ano.

… a takto príjemne sa to celé skončilo

PED: Chýbalo ti niečo doma?
ŠTUD: Ano, chcela by som sa v škole nejako tvorivejšie prejaviť.
PED: Máš príležitosť napríklad v školskom časopise.
ŠTUD: Veď ano, to je super, že budememe mať vlastný časopis.
PED: Hm, to nie je úplne bežné, ale treba tomu nejako pomôcť. Už si niečím

ČÁRY – MÁRY – FUK

prispela?
ŠTUD: Niéé, a ako?
PED: No a ako chceš mať vlastný časopis
a nepriložíš ruku k dielu?
ŠTUD: Veď pani učiteľka nám už dala
nejakú úlohu...
PED: A odovzdala si?
ŠTUD: Čosi som jej dala, ale neviem, či
to bolo dobré.
PED: A čo si myslíš ty, bolo to dobré?
ŠTUD: Asi moc nie, trochu som to odflákla.
PED: Aha, a potom chceš aby bol ten časopis dobrý?
ŠTUD: No, ale ja neviem, ako sa taký časopis robí.
PED: Ale keď budeš k tomu takto pristupovať, tak to ani nezistíš.
ŠTUD: Ale aj spolužiaci to tak trochu odflákli… niektorí.
PED: Aha, spoliehate sa, že to urobí za
vás učiteľ?
ŠTUD: ???
PED: A pred chvíľou si vravela, že by si
sa chcela nejako prejaviť – veď toto je
ideálny priestor.
ŠTUD: Asi áno…
PED: Ale možno je jednoduchšie sa vyhovoriť na to, že si nemala čas a že sa
obetuje niekto iný…

REDAKČNÁ R ADA

A ko s a n a š e s t ĺ py k u l i s a m i (n e)s t a l i
Boli sme druháci. Prebiehal prvý polrok a ako je
už vo zvyku, na intermediálnom seminári máme
vždy nejakú zaujímavú tému. Čo bolo iné ako
bežne, bolo to, že naše zadanie spočívalo v tom,
aby sme navrhli stĺpy, ktoré by slúžili ako kulisa
pre hercov. Herci pripravovali predstavenie pre
10. výročie školy a my výtvarníci sme mali navrhnúť stĺpy a odevy. Nás ako druhákov sa týkali len
tie stĺpy. Chvála Bohu. Vrátim sa opäť k stĺpom.
Ja som napríklad navrhla stĺp v tvare presýpacích hodín, Adam v tvare opony a Fazuľa navrhol

ADAM – šéfredaktor

stĺp v tvare ceruzky. (Pri tvorbe tohto stĺpu som

SAŠA – výtvarný redaktor

mala najväčšie nervy v mojom živote.) No, stĺpy
sme navrhli a ich realizácia sa mohla uskutoč-

PAŤA – redaktor

niť v druhom polroku. To sme ešte nevedeli, že

Milujem deti.
Milujem deti malé,
i tie väčšie, ale i tie „dospelé“,
moje deti, i deti iných mám.
A oni to vedia,
občas totiž povedia:
„Mama, starká,
mám Ťa rada, mám Ťa rád!“
A nemusia ani nič povedať,
ich očká o tom svedčia:
„Mama, starká, moja učiteľka,
má Ťa rada, mám Ťa rád.“

MARTIN – grafik

budú musieť byť vysoké dva metre a široké pol
metra. Počas týždennej praxe dva stĺpy zhotovili žiaci 3. ročníka, my sme ďalšie dva tvorili podstatne dlhšie ako oni, ale to je úplne jedno. Pri
ich tvorbe sme sa naučili mnoho vecí. Ja som sa
napríklad naučila kontrolovať svoje nervy. Nakoniec sme ja a Nika mali vytvoriť ešte jeden stĺp.
Ten mal byť však odlišný od ostatných. Mala to
byť maska, ktorá by sa nasadila na hlavu. Takže
sme dumali ako tento „stĺp“ zhotoviť. Vychádzal
Marcela Pajurková

z môjho návrhu z druhého polroka. Jeho realizácia bola jednoduchšia ako tvorba tých dvojmetrových obrov. Stĺpy neboli ešte dokončené a už
bol koniec školského roka. Takže z toho vyplýva, že sme ich museli dorábať na začiatku ďalšieho školského roka. Brúsili sme ich, tmelili ale
aj natierali na bielo. Jednoducho sme finišovali našu prácu. Dlho sme na týchto stĺpoch praco-

FAZUĽA – ilustrátor

NIKOLA – redaktor

Alexandra Čižmáriková

vali s očakávaním, ako ich naši spolužiaci – herci využijú. No, realita bola trochu iná ako naše
predstavy. Ich využitie podstate nebolo žiadne.
Iba stáli v pozadí a oživovali prostredie divadelnej scény. A takto sa naše stĺpy kulisami (ne)stali.
Alexandra Čižmáriková
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:-) Platený reklamný priestor (-:
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Vynález

Baran

Váhy

Tento mesiac možno nebude vašim najlepším obdobím, pre-

Venuša stoji pri vás, preto neseďte doma a ukážte ľuďom vaše

to by ste si mali ťažké rozhodnutia nechať na inokedy. Nevá-

pravé ja. Vy ste ten čo môže udávať smer, preto svoje ťažké roz-

hajte zmeniť uhol pohľadu a hľadať šťastie v maličkostiach. Keď

hodnutia robte teraz a uvidíte, že budú tie správne. Ale neza-

veci nepôjdu podľa plánov nezúfajte a možno ďalší deň to bu-

budnite na svojich blízkych, lebo aj tí vás dokážu správne na-

de presne naopak. Skúste si dopriať trochu oddychu, vaše te-

smerovať.

Predložka

Ucho

Večerné
zore

A

lo si to zaslúži.

Odsúdili

Je čas trochu na oddych, urobte si zopár príjemných dní s blíz-

Nehrňte sa do vecí bezhlavo, niekedy si treba veci dopredu na-

kymi priateľmi, treba sa raz za čas odtrhnúť od rušného života

plánovať, aby boli úspešné. Hviezdy vášmu milostnému životu

niekde na chate, alebo sa prejsť do prírody. Možno zažijete trp-

neprajú, ale to neznamená, že nemôžete udať smer a prežiť ro-

ké sklamania, ale nenechajte si nimi skaziť deň.

Ešte raz
Nástroj
hudobníka

Strelec

priateľov, tí budú tento mesiac pre vás najdôležitejší. Malicher-

nosťami a žite svoje dni naplno. Nájdite si čas na svojich blíz-

nosť nechajte stranou a radšej využite úsmev. Načúvajte a buď-

kych, lebo práve teraz je čas na skvelé zážitky. Nebuďte lako-

te tu pre všetkých, ako táto hviezda.

R

Tento mesiac patrí vám, preto si nezaťažujte hlavu zbytoč-

Večerná
univerzita

mí a ukážte svoju štedrosť vaším priateľom, budú vám vďační.

R

Vietor

dajte na to, že vy ste pánom svojho života a nie vaše okolie. Ne-

Neupínajte sa len na partnera a skúste hľadať šťastie aj inde.

nehajte sa ovplyvňovať. Ste silná a nezávislá osoba.

Skúste nájsť sami seba, a prestať sa utápať v minulosti.

Lev

Vodnár

Je čas zobrať veci do vlastných rúk. Nezapodievajte sa hlúpo-

Tento mesiac je v znamení skúmania preto sa nezabudnite ob-

sťami. Myslite pozitívne aj napriek všetkým problémom. Ne-

zerať okolo seba, aby ste získali nove obzory. Neprivodzujte si

budťe ufrfľaný. Skúste sa viac usmievať a brať veci s nadhľa-

zbytočný stres. Zachovajte chladnú hlavu a nepozastavujte sa

dom.

nad tým, čím netreba.

Panna

Ryby

Tento mesiac patrí Vám. Prebuďte v sebe šelmu, je čas posta-

Zmeňte niečo vo vašom živote, je na čase zmeniť stereotyp.

viť sa na vlastné nohy. Nezabúdajte na povinnosti, ale tiež sa na

Skúste menej času tráviť pred obrazovkami a hľadať šťastie nie-

ne neupínajte. Hviezdy Vám odporúčajú jesť veľa zeleniny. Od-

kde inde, lebo tento mesiac pre vás bude naplnený šťastím. Aj

búrava stres a pomáha lepšie tráviť.

vaše najtajnejšie sny sa môžu stať skutočnosťou, tak si ich ne-

Vôbec

P

možno mierne stagnovať, takže sa nenechajte vyviesť z miery.

Nadbehol

Ano

U

Skúste si nájsť čas na seba, doprajte si trochu relaxu. Nezabú-

Expandoval

Expres

S

Tento mesiac sa k vám nakloní šťastena. Partnerský život bude

E

Kozorožec

Rak

Odišiel

K

Tento mesiac sa k Vám nakloní Slnko. Skúste ho nájsť u svojich

ÍŽ

O

mantické chvíle na ktoré do konca života nezabudnete.

Blíženci

V

Býk

K

Škorpión

Účinok

Vôľa božia
Známa
hláška na
tejto škole
Neutrálny

Baňa v Ázii

nechajte ujsť.

Môžete vyhrať až 1000 EUR

Fantastická káva
Pracovný odev vhodný aj do záhrady
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Možno je čierna už OUT !!!

Chýba už len baretka pána riaditeľa

Slušivý úbor riadiaceho pracovníka

Čierna je IN !!!

Idem do školy, nejdem do školy…

Módny účes s presným zostrihom

ŽIVOT NARUBY
Každým dňom je na Zemi čoraz viac nehôd. To vie zrejme každý.
Väčšinou si za to môžeme sami. Inokedy nie.
Môj príbeh je o tom, ako sa mi život prevrátil naruby. Pred dvoma
rokmi zomrel môj otec. Dostal na aute šmyk, nabúral a na dôsledky zranení zomrel. Neutiekol ani rok a moja mama už dovliekla domov iného chlapa. Nezazlievam jej to. Je mladá a nemôže ostať sama. No keď mi o ďalší rok oznámili že sa budú brať, omdlela som.
Doslova. Kriesili ma vodou. Mysleli si, že od šťastia. Alebo od radosti? No opak je pravdou. Nebola som tou novinkou dvakrát nadšená. Ale čo som mala robiť? Nechala som ich v tom, že som šťastná.
Na svadbe som zvládla aj družičku, aj keď ma tie škaredé ružové
šaty obťažovali.
Teraz žijeme spolu pod jednou strechou a ako to hovorí mama:
„Ako jedna veľká šťastná rodina!“ Asi sa príliš nadýchala tých lakov
na vlasy. Kaderníčka. Stále nechápem, ako si mohol podnikateľ zobrať kaderníčku. Ale tak ako sa hovorí: „Láska je láska.“
Takže, dostali sme sa trošku ďalej. Toto bolo len zhrnutie mojich
dvoch rokov. Len začiatok.
„Lea! Už si doma?“ Z obývačky zaznie drsný hlas. A to som ešte
ani nezabuchla vchodové dvere. S povzdychom ich zatvorím a pozriem do chodby.
„Nie. To je len osamelý duch, ktorý sa prišiel najesť.“ Zakričím naspäť s prekrútením očí, pričom si vyzúvam moje modro-biele tenisky. Tašku hodím vedľa nich a vykročím cez chodbu do obývačky. Na gauči je už rozvalený Alojz. Viem. Katastrofálne meno, ktoré
keď vyslovíte nahlas, tak na vás spadne celá strecha.
„Ak je ten duch tak strašne hladný, môže si za to sám.“ Dopovie
s úškrnom.
„A prečo, ak sa smiem spýtať?“ Nadvihnem obočie a plecom sa
opriem o zárubňu dverí.
„Ten chlieb v chladničke je čí?!“
„Neviem.“ Pokrútim najskôr zmätene hlavou. Hneď na to mi však
cvakne v hlave. Jasné. Zabudla som si desiatu. „Už viem. Môj.“ Povzdychnem si a so zvesenými plecami prejdem cez obývačku do
kuchyne. Otvorím chladničku a nakuknem dnu. No žiaden chlieb
nevidím. Nadýchnem sa, že zakričím na Alojza, no v tom momente mi na pleci spočinie čiasi ruka.
„Spravil som ti láskavosť a zjedol som ho.“ Odpovie mi na otázku,
ktorú som vlastne ešte ani nepoložila.
„A čo je to, prosím ťa, za láskavosť?“ Prekrížim si ruky na hrudi a pozriem do jeho zelených očí.
„Vieš, ako tvoja mama reaguje, keď nezješ desiatu. Keby ju zbadala
v chladničke, znova by sa rozzúrila.“
„Aha. Takže podľa teba si mi spravil láskavosť. No, bohužiaľ, je to
naopak. Teraz nemám čo na obed.“
„Počkaj. Ty si naozaj chcela jesť na obed chlieb? Jeden malý obyčajný chlieb?“ Obočie mu vystrelí kamsi do neba.
„Neurážaj chlieb!“ Zamračím sa, no sekundu na to sa mi pery roztiahnu do úškrnu. „Idem si teda nejaký poskladať.“ Obídem ho a zo
skrinky vytiahnem chlieb.
„Nie Lea. Nedovolím ti jesť na obed len jeden chleba.“
„Tak si spravím dva?“ Nahodím blbý výraz.
„Nie. Teraz sa pekne zvrtni na päte.“ Chytí ma za plecia a zvrtne ma
sám. „A pekne otvor mikrovlnku.“ Jemne ma k nej postrčí. Zamračím sa a bez záujmu mikrovlnku otvorím. Cez moje nosné dierky prejde krásna vôňa, ktorá sa mi nalepí na sliznicu a už sa tej vô-

ne nemôžem zbaviť. Vôňa mäsa, zemiakov a dusenej zeleniny. Ešte
raz sa zhlboka nadýchnem a nasajem tú úžasnú vôňu. „Mali sme
to v práci. Tak som jednu porciu zobral pre teba. Aj tak nechápem,
prečo nemôžeš chodiť do školskej jedálne.“
„Pretože tam nevaria dvakrát prívetivo. A ako si vôbec vedel, že prídem o takomto čase domov?“
„Lebo ty si len myslíš, že si ťa nevšímam.“ Žmurkne na mňa a odkráča naspäť do obývačky.
Na druhý deň prídem zo školy dosť unavená a vystresovaná. Desať
hodín a z toho štyri písomky. Buď to spravili omylom, alebo sa nás
v tej škole snažia zabiť.
Zatvorím vchodové dvere, následne sa o ne opriem a zošuchnem
sa po nich až na zem. Vyzujem si tenisky a z pleca zhodím tašku
a len tak chvíľu pozerám do chodby. Jediné čo chcem je kľud a poriadny oddych. Zatvorím oči a užívam si to sväté ticho. No nevydrží to tak ani dve minúty, keď sa ozve z obývačky prenikavý mamin hlas.
„Zlatko? Môžeš, prosím, prísť do obývačky?“
No super. Toto mi ešte chýbalo. Aby mi mama nahádzala do rúk kilo
domácich prác. Nezakričím jej späť. Len sa s povzdychom pozviecham na nohy a unavene sa došuchcem za mamou do obývačky.
Mama a Alojz sedia na gauči a ani sa na mňa nepozrú. Zmätene si
sadnem do kresla vedľa a pozerám z jedného na druhého. Chvíľu
ani jeden z nás nevydá ani hláska. Však asi po dvoch – troch minútach ticha sa ozve Alojz.
„Lea. Viem že sme obaja skoro stále v práci a ty sa každý deň len
nudíš.“
Čo to povedal ten človek? Že sa nudím? Prečo by mi malo vadiť,
že sú v práci? Alebo prečo by malo jemu vadiť, že ja sa nudím? Ja
mám predsa školu. A do tej sa treba učiť. Takže sa nenudím ani náhodou. Tak čo mu je do toho?
„A preto sme sa rozhodli splniť ti tvoj dlhoročný sen.“ Dopovie mama. Ja som však príliš unavená, aby som predstierala záujem. Momentálne ma to vážne nezaujíma. Jediné čo ma v túto chvíľu zaujíma je moja posteľ, ktorá na mňa netrpezlivo čaká v izbe. Alojz
zrazu vstane z gauča a stratí sa za dverami vedúcimi do našej veľmi malej záhrady. Ešte dosť dlho pozerám na dvere, než sa v nich
objaví Alojz so širokým úsmevom. Vojde dnu. No to, čo vojde tesne za ním mi vyrazí dych. Malé, huňaté a uslintané s veľkými hnedými očami. Šteňa. Šteňa nemeckého ovčiaka. Môj sen od šiestich
rokov. A to, že ma ten sen neopustil už desať rokov. Už to bude jedenásty. A teraz? Sen je konečne splnený. Môžem si ho vyškrtnúť
zo zoznamu vecí, čo mám urobiť pred tým, než zomriem.
„Zlatko? V poriadku?“ Zasmeje sa mama, ktorá ma vytrhla z môjho pochodu myšlienok. A až teraz som si uvedomila prečo sa Alojz
a mama smejú. Vypúlené oči, pootvorené ústa, malá slina v kútiku
úst. Musím vyzerať ako ten pes. Rýchlo ústa zatvorím a neveriacky potrasiem hlavou.
„To myslíte vážne? Vážne ste mi kúpili psa?“ Zvýsknem a hodím sa
na kolená vedľa ovčiaka. Chytím do dlaní jeho malú papuľku a pozriem mu do očí, z ktorých vyčítam veľkú hravosť a hyperaktivitu šteniatka.
„Bol to Alojzov nápad.“ Povedala mama. Vtedy mi zrak spočinul na
Alojzovom skromnom úsmeve.
„Ďakujem.“ Hlesnem. „Ako… ako som si to vyslúžila?“ Neisto sa
spýtam. Mama totiž nechcela psa. Bála sa ich. Takže neviem, ako
ju Alojz donútil kúpiť ho.

„No… to je ďalšia novinka, o ktorej sa s tebou chceme porozprávať.“ Povie a aj s mamou stiahnu pery do úzkej čiarky.
„Preboha. Ja som to vedela. Vždy je v niečom háčik.“ Vzdychnem.
„No tak dajte. Čo je v tom?“ Kývnem na nich hlavou. Obaja sa najskôr na seba pozrú a prikývnu.
„Miláčik. Tá novinka je… že sa…“
„… budeme sťahovať.“ Dokončí za mamu Alojz. Spadne mi sánka.
Vlčiak zakňučí a oblizne mi líce. Ruky mi klesnú. Neprítomne pozriem na holú stenu. Pocity ma napádajú z každej strany. Strach,
beznádej, úzkosť, hnev, smútok a sklamanie.
„Sssťahovať?!“ Vysúkam zo seba. „To nemyslíte vážne.“ Tvár položím do dlaní a potichu sa rozvzlykám. Moje oči ma začnú štípať, na
čo mi ich hneď napadne milión horúcich sĺz, ktoré mi začnú rýchlo stekať po lícach ako vodopády.
Na plece mi zrazu niekto položí ťažkú ruku. Rýchlo bez zaváhania
sa zaženiem a odrazím ruku z môjho pleca. „Dajte mi pokoj!“ Zakričím a rozbehnem sa preč. Čo najrýchlejšie vybehnem po schodoch do mojej izby. Zatvorím dvere, zamknem a hodím sa na posteľ, pričom sa rozplačem do vankúša a moje vzlyky sa ozývajú
celou izbou. Zrazu niekto vedľa mňa zakňučí a niečo vlhké sa mi
dotkne lakťa. Zodvihnem hlavu z vankúša a uplakanými očami pozriem na vlčiaka sediaceho na posteli vedľa mňa. Pomaly sa posadím a pokúsim sa aspoň o malinký úsmev. No myslím, že sa mi veľmi nepodaril, keďže vlčiak smutne zakňučal a vlhký ňufák mi strčil
medzi dlane. Nežne ho poškrabkám medzi ušami a pobozkám na
ňufák. „Ani som si nevšimla, že si prekĺzol do mojej izby.“ Šepnem.
„Aké by sme ti dali meno?“ Zamyslím sa. Musí to byť pekné meno.
Ale nejaké ľahké. Aby si ho aj malý čo najlepšie zapamätal. Pekné,
jednoduché a ľahko zapamätateľné. Už to mám. Meno nemeckého vlčiaka z jedného známeho seriálu. Rex.
Prešiel týždeň. S mamou a Alojzom sme si to nejako „vyjasnili“. Ale
aj tak sa s nimi nemienim aspoň rok rozprávať. Teraz práve tlačím
posledné veci do asi ôsmeho kufra. Ani som nevedela, že mám toľko vecí. Mala by som prestať utrácať za kraviny.
Potľapkám po kufri. Rex pribehne ku mne a poslušne si sadne na
kufor. Je ľahký, takže mi to moc nepomohlo. Ešte som trochu zatlačila ja a nakoniec som kufor horko-ťažko zapla.
„Fuu.“ Vyfúknem zo seba vzduch a utriem si pot z čela. „Tak, to by
sme mali.“ Porozhliadnem sa po izbe. Po úplne prázdnej izbe. Nič
tu neostalo. Na zemi sú len moje posledné dva kufre a ruksak, ktoré sa do auta ešte nedostali. Ale za chvíľu tam budú. A aj ja.
Zbohom rodné mesto. Zbohom priatelia. Možno sa ešte niekedy
uvidíme. Aspoň dúfam. Teraz musím privítať veľkomesto. Mesto,
v ktorom sa s mojím šťastím iba ak tak stratím. Ani nedôjdem do
školy. Zomriem už cestou do nového domu. Ale podľa toho, čo mi
hovorili, mala by tam byť veľká záhrada. Aspoň sa budem môcť
hrať s Rexom.
„Môžeme?“ Spýta sa niekto od dverí. Zvrtnem sa a pozriem do Alojzových očí. Nevydám však zo seba ani hláska. Na plece si vyhodím ruksak a do ruky zoberiem jeden kufor. Potom si tľapnem po
stehne, na čo ku mne pribehne Rex. Poslednýkrát pozriem na svoju prázdnu izbu, zagánim na Alojza a odkráčam preč.
Sedím v aute na zadnom sedadle. V ušiach mám slúchadlá a počúvam hudbu. Pozerám von oknom a v mysli sa lúčim s mojim
mestom, v ktorom som vyrástla. Opustila som dom. Dom, v ktorom som žila s ockom. Všetky tie spomienky či smutné alebo ra-

dostné. Všetko ostalo tam. To bol môj domov. Nie dom, do ktorého sa sťahujeme. To je už len dom. Žiaden domov. Nechcem tam
ísť. Chcem ostať. Nechcem odísť. Čo ocko? Kedy mu budeme chodiť na hrob? Raz za rok? Strašné, čo len na to pomyslieť. Môj život
sa pokazil za jeden jediný deň. Veď to ani nie je možné. To sa môže naozaj podariť len Alojzovi. Pretože jeho práca si to vyžaduje.
Či tak nejak.
Do očí sa mi nahrnú horúce slzy. Potlačím ich. Nemôžem sa rozplakať. Nie tu. Nie teraz. Na stehná mi zrazu padne niečo ťažké. Skloním hlavu a pozriem do veľkých hnedých očí. Usmejem sa a poškrabkám Rexa medzi ušami. Následne na to ruku položím až na
jeho chrbát a začnem ho jemne hladiť, až mi o malú chvíľku zaspí
a ja hneď po ňom.
Veci sa sťahujú do domu a vybaľuje sa. Deň vhodný na plač. Nič sa
mi nechce. Som zničená. Stále myslím na domov a ocka. Viem, že
jediné, čo mamina vždy chcela, je, aby som bola šťastná. Ale ja som
bola. Teda až do chvíle, než som sa dozvedela o sťahovaní. Už asi
nikdy nebudem šťastná. Určite nie tu a teraz.
Vyjdem z domu s Rexom na vôdzke. Potrebovala som vypadnúť.
Zo všetkého, čo vidím v tom novom hnusnom dome je mi zle. Nič
sa tam nehodí. Vôbec nič. Všetko patrilo do nášho domu. Nie do
tohto. Nepatrí to sem. Chcem sa vrátiť. Veľmi sa chcem vrátiť.
Z oka mi vypadne jedna neposlušná slza. Rukávom svetra si ju
utriem z líca, keď v tom do niekoho vrazím.
„Do pekla, dávaj pozor.“ Zahreším.
„Nemal by som to povedať ja tebe?“ Chalanský hlas. Zahanbene
pozriem do modrých očí. Podlomia sa mi kolená a skoro spadnem
na zem. No udržím sa. Obaja máme pootvorené ústa. To snáď nie
je pravda. Strapaté blonďavé vlasy, pár modrých očí pozerá do
tých mojich hnedých. Pozerá na mňa zhora. Drží ma za plecia. Ani
jeden nič nehovorí. Len na seba pozeráme.
„Lea?“ Hlesne.
„Tomáš?“ Oči sa mi znova naplnia slzami. Tentokrát šťastím. Tomáš.
Môj dlho stratený kamarát. V siedmom ročníku na základnej škole sa presťahoval a už som ho nevidela a ani som o ňom nepočula. Bol pre mňa stratený. Zvnútra ma to zožieralo. Bol to môj najlepší kamarát od škôlky.
„To je snáď zázrak.“ Zasmeje sa. „Čo tu preboha robíš?“ Zo širokým
úsmevom na mňa pozrie.
„Presťahovali sme sa sem.“ Poviem tak ticho, že to ledva počuť.
„Robíš si zo mňa srandu? Kde bývaš?“ Hneď sa ma spýta. Nebola som ďaleko od domu. Takže som sa len ticho otočila a ukázala
na žltý dom. „Takže si zo mňa naozaj strieľaš.“ Rozosmeje sa. „Bývam v tom modrom hneď oproti.“ Povie pomedzi smiech. „To nie
je možné.“ Skočí na mňa a pevne ma objíme a poriadne ma stisne. „Štyri roky sme sa nevideli. Svet je tak malý.“ Pustí ma a pozrie mi naspäť do očí. „Si zmätená?“ Nadvihne obočie. Len prikývnem. „To nevadí. Čas všetko spraví.“ Mávne rukou. A tá jeho veta.
Čas všetko spraví. Vždy to povedal, keď sa niečo stalo a už mi to aj
chýbalo. „A kto je toto? Aký si krásny.“ Čupne si a poškrabká Rexa
pod bradou.
„To je Rex. Môj pes.“
„Tak gratulujem k splneniu tvojho veľkého sna.“ Žmurkne na mňa.
„Ty si to ešte pamätáš?“ S úsmevom nadvihnem obočie.
„Boli sme najlepší kamaráti. A vlastne myslím, že ešte stále sme. Bola by hanba, keby som zabudol.“ Vycerí svoj dokonalý chrup.
„Tak si sa mohol aspoň ozvať.“ Skloním hlavu.

„Ja viem.“ Postaví sa a jemne sa mi dotkne líca. „Vyčítam si to každý boží deň v mojom živote. Som až moc veľký strachopud, aby
som ti napísal. Pretože ma mrzí, že som musel odísť. Od teba. Naozaj prepáč.“ Usmeje sa. Dlhšiu chvíľu na neho len zamyslene hľadím. Nakoniec mu však predsa ten úsmev opätujem.
Ubehol polrok. S Tomášom chodím na tú istú strednú. Aspoň tam
nie som sama. Stále spolu chodíme von. Pravdaže aj s Rexom. Začínam si uvedomovať, že k Tomovi začínam niečo cítiť. Niečo veľké. Už ani nemyslím na všetky tie veci, keď som s ním. Už chápem,
prečo som ostala taká zatrpknutá. On odišiel. Odišiel z môjho života. Potom smrť ocka. Zrútila som sa. A to som si ani poriadne neuvedomila. Keď som povedala Tomovi o smrti otca, hneď ma objal a ja som to už nevydržala. Rozplakala som sa mu na pleci. On je
ten človek. Človek, ktorý ma vždy vedel utešiť, rozosmiať, pomôcť
mi. Som šťastná. S ním. Chcem s ním ostať navždy. Najlepší kamaráti. Stalo sa dokonca niečo, čo som s Tomášom nečakala. Zaľúbili
sme sa do seba. Jeden deň mi položil otázku, ktorá všetko zmenila.
„Môžem sa ťa niečo spýtať?“ Chytil ma za ruku a jemne mi ju stisol.
„Na všetko.“ Usmiala som sa.
„Si so mnou šťastná?“ V očiach sa mu zaleskli slzy.
„No… zrútila som sa, keď si ty a ocko odo mňa odišli. Nedokázala som byť šťastná. Ale teraz? Znova si sa objavil v mojom živote
a znova sa zo mňa stal ten človek. Ten šťastný človek.“
„Cítila si ku mne niečo? Niečo viac ako len hlúpe kamarátstvo?“
„Niečo tak hlboké a neopísateľné?“ Zamyslene som pozrela na nebo. „Moja odpoveď znie áno. Cítim k tebe niečo. Príjemný pocit.“
Pousmiala som sa.
„Ľúbiš ma?“ Otázka, ktorá mi vyrazila dych. Chvíľu som na neho
s pootvorenými ústami hľadela. Nakoniec som ich však zatvorila
a prikývla.
„Milujem ťa. A ľutujem, že som to zistila až teraz.“ Povedala som
niečo, čo som ani netušila, že vysloviť dokážem. Ale už som to povedala a som na seba pyšná. Naklonila som sa k nemu. On sa naklonil ku mne.
„Pretože aj ja milujem teba.“ Povedal tak krásne, až sa mi oči zaplnili slzami. Dotkli sme sa nosmi, perami, jemne sme sa pobozkali. Následne na to sme sa od seba odtiahli, pozreli sme si do očí a konečne uvideli, koho sme vedľa seba naozaj potrebovali.
Celé štyri roky som videla svet čierny. No teraz, tento polrok sa to
zmenilo. Uvedomila som si, ako sa správam k mamine. A hlavne
k Alojzovi. Nezaslúžil si to ani jeden z nich. Zistila som, že Alojz je
vlastne veľmi podobný ockovi. Je s ním naozaj zábava. Nejako som
si ho obľúbila a hlavne som pochopila, prečo si ho mamina zobrala. Pretože ho v ňom videla. Ocka. A začínam ho v ňom vidieť aj ja.
Za ten celý polrok som po prvý raz povedala Alojzovi ocko, na čo
on skoro odpadol. Pomáham mamine. Chodíme spolu na výlety.
Na rodinné, ale aj na také, na ktorých sa zúčastňuje Tomáš. Všetko sa zmenilo a ja začínam vidieť svet ružovo. A to mi musel otvoriť oči priateľ. Ale už je to jedno. Už som šťastná. Moja rodina je
šťastná.
Oplatí sa žiť, ak máte okolo seba ľudí, ktorých ľúbite a oni ľúbia vás.
To je základ. Milovať a byť milovaný. O tom je život. Nájsť niečo alebo niekoho, aby ste do svojho života dostali šťastie. Vtedy si môžete povedať: Oplatí sa žiť.

Katarína Koššová

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU
Pán riaditeľ sa veľmi rád o našej škole vyjadruje ako o škole rodinného typu. Na začiatku školského roku sa nám krásne potrvdilo
akú veľku pravu má. Kedže sme nemohli nastúpiť na internát, kvôli
rekonštrukcii, museli sme si hľadať náhradné ubytovanie. Ako prví
sa žiakom ponúkli sami učitelia. Každý povedal počet ľudí, ktorých
môže prichýliť. A tak sa aj stalo. Bývali sme nie len u pedagógov,
ale aj u spolužiakov a nemali sme najmenenší problém zabývať sa.
Všetci sa cítli ako doma. Študenti zrazu mali desiaty, čo sa pred tým
nestávalo a tiež chodievali na prvú hodinu na čas. Naša pani učiteľka triedna si dokonca vyslúžila titul „Pančka mamča“. Keď sme sa
ďalší týždeň nasťahovali na internát, bolo nám zrazu akosi otupno.
A hlavne, máme kratšie vychádzky…

Brigita Vrábeľová
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