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Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.
Petra Facunová: Sklo, suchá ihla

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

ČO JE GRAFIKA
Pod pojmom „grafika“ (odvodené z gréckeho slova „grafein“ – znamená písať alebo kresliť), rozumieme v širšom slova zmysle
prenesenie videných alebo inak zažitých foriem do sústavy línií, bodov a plôch. V užšom zmysle je to tvorivé prehodnotenie
umelcovej voľnej kresby remeselným spracovaním do príslušného materiálu, s cieľom vyhotoviť odtlačok, tj. rozmnožiť dielo na
určitý počet exemplárov.
Grafika prekonala v spojení s celkovým vývojom umenia hlboké premeny. Vo svojich počiatkoch sa len nesmelo oddeľovala od
maliarstva a bola na ňom dlho závislá. Nebyť niekoľkých veľkých umeleckých osobností, ktoré práve v grafike našli svoj najvlastnejší výraz, bola by pravdepodobne ešte dlhšie ostávala iba prostriedkom na reprodukovanie malieb. Iným druhom závislosti
grafiky bolo jej úzke spojenie s knihou, kde plnila úlohu dekorácie a ilustrácie.
Z týchto okolností vyplynulo neskoršie delenie grafiky jednak na grafiku pôvodnú a reprodukčnú a potom na grafiku voľnú
a úžitkovú. Neustála polarizácia medzi týmito dvomi polohami sa prelína celými dejinami grafiky až do modernej doby – až
potom sa začali dôsledne rozlišovať.
Dnes považujeme za pôvodné grafické dielo odtlačok, ktorý je výsledkom tvorivého úsilia umelca-grafika vedeného intelektom,
výtvarným citom a remeselnou zručnosťou. Pritom musia byť splnené tieto požiadavky:
1. Kresba predlohy či námet musia byť úplne pôvodné.
2. Umelec sám manuálne spracoval tlačovú formu (výnimočne v spolupráci s tlačiarom – napr. pri litografii).
3. Výrazové prostriedky boli zvolené citlivo a bol rešpektovaný použitý materiál.
4. Umelec vytlačil celý náklad z originálnej matrice sám, alebo s účasťou profesionálneho tlačiara, za pomoci tradičných remeselných postupov.
5. Všetky výtlačky boli autorizované (podpísané) umelcom a pritom bol vyznačený a dodržaný počet (limit) výtlačkov.

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com

Tvorbu voľných grafických listov, ktoré nemajú žiadny priamy praktický účel či určenie, slobodné stvárnenie umelcových predstáv do grafickej podoby, podobne ako sa tvorí obraz alebo socha – nazývame voľnou grafikou. Naopak úžitková grafika je
vždy viazaná na nejaké praktické použitie ako napr. výzdoba a ilustrácie knihy, plagát, ex-libris, novoročenka, merkantilná tlačovina a pod.
Aleš Krejča: Techniky grafického umenia. Artia : Praha 1981
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GRAFICKÉ TECHNIKY
Z technického hľadiska je tlač rozmnožovanie graficky stvárnenej
kresby (textu) prenášaním tlačovej farby z tlačovej formy na tlačový papier (príp. iný vhodný materiál).
Pod pojmom tlačová forma (matrica) rozumieme taký hmotný objekt v ktorom je niektorým grafickým spôsobom (rezaním, rytím,
leptaním, vykrývaním a pod.) spracovaná výtvarná predstava tak,
že sú vymedzené tlačové miesta, ktoré po nanesení farby tlačia.
Tlačová forma môže byť vyrobená z rôznych materiálov a podľa
spôsobu vyhotovenia a spôsobu tlače rozlišujeme rôzne tradičné
grafické techniky.
Konečným výsledkom tlačového procesu je výtlačok (grafiký list).
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Tlač z výšky alebo vysoká tlač je najstaršou tlačiarenskou technikou. Charakterizovaná je reliéfnou tlačovou formou. Tlačová forma
môže byť z najrôznejšieho materiálu. Dnes sa využívajú oceľ, hliníková zliatina, alebo plast, v minulosti sa tiež odlievali z olova, alebo
sa zhotovovali drevené tlačové formy. V umeleckej tlači sa používa
linoleum, kameň, lepenka, piesok, niekedy dokonca zemiaky a iné.
Princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný obraz sa nanesie na
tlačovú formu a miesta ktoré sa nemajú otláčať, sa mechanicky,
prípadne chemicky odstránia. Na vyvýšené (neodstránené) miesta
je nanesená tlačová farba a táto sa za pôsobenia tlaku otlačí na papier alebo iný podklad. Pri navaľovaní tlačovej farby na tlačovú formu sa táto nanesie iba na povrch vyvýšených tlačiacich častí. Vyryté miesta, ktoré nevystupujú z reliéfu zostanú na odtlačku biele.
Techniky tlače z výšky sú drevorez, drevoryt (xylografia), rytina do
mässrovej dosky, linorez (linoryt), razená technika (šrotová tlač),
kovoryt (kovorez), olovoryt, zinkografia.
Priemyselne sa tlač z výšky používa ako kníhtlač a flexotlač.
Kníhtlač je najstaršou tlačovou technikou na rozmnožovanie tlačovín a asi do 60.-70. rokov 20. storočia mala v tejto oblasti dominantné postavenie.
Flexotlač je podobná kníhtlači s tým rozdielom, že tlačová forma
je pružná a používa sa nízko viskózna (riedka farba, lepšie sa rozlieva) tlačová farba. Flexotlač sa používa najmä v obalovom priemysle.

Radka Kalajová: Portrét, linoryt
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Drevorez (vruborez alebo linkorez) – jedná sa o špeciálnu remeselnú techniku zdobenia dreva, ktorou boli najčastejšie zdobené
bežné drevené predmety určené pre domácnosť. Základným
predpokladom je správna voľba dreva: pre jemnejšiu prácu sa hodí tvrdé drevo, pre hrubšiu prácu potom mäkké topoľové drevo.
Podmienkou je, aby drevo bolo suché a bez trhlín a iných kazov.
Guľatina sa rozreže pozdĺžne na niekoľko rovnako hrubých dosiek.
Najvhodnejšie dosky sú z jadrovej časti stromu. Dosky sú potom
zahobľované na rovnakú výšku. Niektorí umelci zámerne používajú dosky, ktoré majú plastickú prirodzenú štruktúru dreva viditeľnú aj pri otlačku. Drevo je potom rozrezané na potrebné formáty
a je napustené olejom či tukom, aby ďalej nepracovalo a póry sa

Marko Martinček: Námestie, drevorez

Petra Facunová: Autoportrét, dvojfarebný linoryt

stiahli. Napriek tomu je u drevorezových výtlačkov viditeľná kresba
dreva a je tým ovplyvnený aj smer a spôsob rytia, pretože rytie po
rokoch je oveľa jednoduchšie ako proti nim.
Kresba sa na drevenú dosku prenášala niekoľkými spôsobmi. Mohla byť naskicovaná ceruzkou a potom obtiahnutá tušom priamo
na dreve, alebo na povrchu zatretom tenkou vrstvou zinkovej
beloby s vodným roztokom arabskej gumy. Ak umelec vychádzal
z prípravnej kresby, mohol ju preniesť za pomoci pauzovacieho
a kopírovacieho papiera. Drevo bolo možné tiež potrieť slabou
vrstvou tuša a kresbu prepauzovať cez papier potrený svetlou rudkou, alebo papier nalepiť po celej ploche na doštičku a vyrezávať
cezeň. Asi najťažší spôsob bolo rozvrhnutie kresby priamo nožom
do dosky. Línie kresby sa potom opatrne vyrezávali ostrými oceľovými nožmi s krátkou čepeľou. Grafik vyberal zo štočku to, čo malo
byť vo výslednej tlači biele.
Pôvodným drevorezovým postupom bolo odoberať okolie kresby a vytvárať tak rebrá vystupujúce ako línia neskoršej tlače. Linka
musela byť dosť hrubá, aby sa zamedzilo jej prasknutiu. Od 15. storočia sa však objavujú drevorezby, na ktorých je rezaná línia kresby
a naopak pozadie je tmavé, tzv. drevorez bielej línie. V modernej
dobe sa obidva prístupy kombinovali.
Matrica sa pred tlačou naváľa farbou, pripojí sa na ňu papier a grafika sa miernym tlakom a trením opečiatkuje. K tlači možno použiť
lis, ale dodnes sa často tlačí aj ručne, tlakom ruky alebo tlačiarenskej kostice. Pri takomto spôsobe tlače sa doska toľko neopotrebováva, nehrozí prelomenie reliéfnej čiary a grafik môže navyše
ovplyvniť výslednú podobu tlače, takže každý list je svojím spôsobom unikát.
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Drevoryt je grafická technika tlače z výšky. Táto technika býva veľmi často mylne zamieňaná za drevorez, oproti drevorezu umožňuje jemnejšie tieňovanie a vytvorenie plastickosti obrazu.
Drevený štočok (matrica) pre drevorez je narezaná cez kmeň stromu naprieč letokruhmi. Narezané kúsky dreva sa zlepia do celistvej
dosky a jej povrch sa zbrúsi. Pre tieto účely je vhodné tvrdé drevo, obvykle hruška, zimostráz alebo buk. Na rytie treba špeciálne
rydlá, vyrobená z kalenej ocele. Hĺbka vrypu je cca 1mm.
Tieňový drevoryt – xylografia poskytuje ešte lepší prevod tieňových hodnôt predlohy do grafickej podoby.
Linorez a linoryt – sú najdostupnejšie tlačiarenské techniky. Vyznačujú sa maximálnym svetelným kontrastom čiernych a bielych
plôch, jasnosťou tvarov a jednoznačnosťou výtvarnej reči. Nevýhodou je, že sa len veľmi ťažko vytvárajú jemné línie.
Ako materiál na matricu sa používa linoleum. Na linoleum prenesieme pripravenú kresbu, tak, že ju zrkadlovo obrátime. Pri linoreze

Marko Martinček: Vták, linoryt

režeme línie dobre nabrúseným nožom s krátkou čepeľou, alebo
dlátkami. Pri linoryte používame žliabkové rydlá rôznych tvarov
a šírok, ktoré pri práci prebrusujeme na jemnom kameni natretom
olejom. Ryjeme vždy smerom od tela, aby neprišlo k úrazu s rydlom.

techník z medirytiny vycházajúcich, ako je lept, mezzotinta, akvatinta, či farebná rytina. Človek vytvárajúci mediryty je rytec.
Medirytina je jedna z najstarších a najušľachtilejších tlačových
techník. Jej počiatky se objavujú v dieľňach starých zlatníkov, ktorí
túto techniku využívali na kontrolu rytín (niell). Ryhy boli zatreté
farbou a zkúšobný obrazec bol pretlačený na papier.
Prvá známa rytina pochádza z roku 1446 od nemeckého maliara
a grafika Albrechta Dürera, ktorý túto techniku doviedol na veľmi
vysokoú úroveň. V období renesancie a baroka bola táto technika
využívaná predovšetkým ako reprodukčná, pomocou nej se kopírovali diela starých majstrov. Od 19. storočia je považovaná za
voľnú umeleckú techniku. Neskôr bola medirytina vytlačená čiarovým leptom a začali vznikať variácie medirytiny.

Tlač z hĺbky alebo hĺbkotlač
Tlačová forma pre tlač z hĺbky je charakterizovaná tým, že tlačové
prvky sú zahĺbené pod úroveň netlačiacich miest, obvykle hladkej
kovovej dosky. Do týchto priehlbín sa vtiera hĺbokotlačová farba,
ktorá sa potom z ostatného povrchu odstráni. Odtlačok sa získa
spravidla priamym prenosom na papier za účinku veľkého tlaku.
Hĺbkotlač je technika, ktorá umožňuje získať špičkovú kvalitu plnofarebných ilustrácií. Výroba tlačovej formy je náročná a preto sa
donedávna používala pre vysoko nákladovú tlač (časopisy, katalógy).

Lept patrí medzi grafické techniky tlače z hĺbky. Základným materiálom pre lept je kovová doska (meď, zinok). Kresba sa tvorí
pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky.
Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku leptadla sa pokryjú
tenkou vrstvou špeciálneho krytu (látka podobná vosku). Zadná
strana dosky a okraje sa pokryjú lakom. Do krytu sa grafickou ihlou
vytvorí kresba tak, aby ihla prenikla na kov. Kovová doska sa vloží
do roztoku kyseliny a odhalený kov sa leptá. Po vyleptaní sa kryt
odstráni a doštička sa pokryje tlačiarenskou farbou. Pre tlač sa používa navlhčený papier a odtláča sa na hĺbkotlačovom tlačiarenskom lise.

Techniky tlače z hĺbky sa delia na mechanické a chemické.
Mechanické techniky nazývan. rytiny sú mediryt, oceľoryt, bodkovacia rytina, rytina s krejónovou manierou, suchá ihla a škriabaná rytina (mezzotinta).
Chemické techniky (lepty) sú čiarový lept (do pevného krytu),
lept s bodkovacou manierou, lept s tužkovou manierou, čiarovaný
lept so zrnom, lept do mäkkého krytu (vernis mou), zieglerografia,
lept do krehkého krytu, zrnový lept (akvatinta), kriedový lept (na
svetlocitlivom asfalte), vykrývaný lept (rezerváž), lavírovaný lept
a heliogravúra.

Heliogravúra je grafická technika tlače z hĺbky nahrádzajúca ručné rytie fotochemickým procesom. Roku 1878 ju vynašiel maliar
a vynálezca Karel Kľúč. Heliogravúra je založená na okopírovaní fo-
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Suchá ihla je umelecká grafická technika tlače z hĺbky známa najmä zo 17. stor. Vyznačuje sa mäkkými líniami, malebnými tónmi
plôch vytvorenými rytím grafickej ihly do mäkkej kovovej dosky.
Technika suchej ihly je typ lineárnej rytiny, ktorá však namiesto
rydiel používa oceľovú ihlu na vyrývanie do hladkého povrchu
medenej, prípadne zinkovej dosky. Názov vznikol z toho, že ide
o suchý proces.
Prvýkrát sa táto technika objavila už v 15. storočí u anonyma zvaného Majster Amsterdamského kabinetu, neskôr Majster rukopisu
Wolfegger Hausbush. Významnejšie výsledky však touto technikou dosiahli Albrecht Dürer a Rembrandt. Aj v neskoršom období
sa tejto technike venoval značný počet umelcov.
Ihla býva najčastejšie zasadená v drevenom držiaku a pri kresbe ju
držíme ako ceruzku. Hĺbka rýh, ktoré takto vznikajú v kove je priamo úmerná tlaku vyvíjanému na ihlu a ostrosti jej hrotu. Po obidvoch stranách vrypu sa súčasne vytláča kov v podobe mierneho
výstupku, tzv. grátku, ktorý je typickým prvkom tejto techniky. Pri
vyfarbovaní rytín totiž zadržuje farbu na okrajoch čiar a často tak
kreslí viac, ako farba obsiahnutá v priehlbinách. Vyrytá kresba potom vyzerá mäkko, bez ostrého ohraničenia a dostáva zamatový

Natália Sochuláková: Messerschmidt, suchá ihla
vzhľad. Kresba sa môže urobiť aj diamantom vsadeným v drevenej
násadke. Opravy príliš tmavých častí rytiny sa vykonávajú škrabkou a hladítkom.
Tlač suchej ihly by mal vykonať autor sám. Pri tejto technike možno zatieraním a nanášaním farby viac než pri iných technikách
ovplyvniť kvalitu výtlačku. Grátok sa pri každom natieraní farby
rýchlo znižuje a preto sa spravidla tlačí približne 30 otlačkov. Galvanické poocelenie dosky môže v malej miere pomôcť k zvýšeniu
nákladu.
Medirytina (chalkografia) je hĺbkotlačová grafická technika využívajúca rytie čiar a plôch do medenej matrice. Medirytina vedľa
označenia konkrétnej grafickej techniky označuje tiež skupinu

Sofia Gašperáková: Ihlan, suchá ihla

Natália Sochuláková: Lebky, suchá ihla
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tografického negatívu na medenú platňu, potiahnutú asfaltovou
a svetlocitlivou želatínovou vrstvou, a následnom naleptaní dosky
chemikáliou. V doske sa vytvoria rôzne hlboké jamky, do ktorých
sa nanáša farba. Tú potom vytiahne papier pod tlakom valca.
Pri mezzotinte sa vytvára kresba vyškrabávaním, čiže zosvetľovaním tmavej plochy medenej alebo mosadznej husto ozrnenej
dosky. Na túto techniku sa najlepšie hodí medená doska hrubá 1,5
až 2 mm, na ktorej sa vytvorí potrebná zrnitosť pomocou „kolísky“.
Je to oceľový polkruhový nôž s ostrím vybrúseným do jedného či
viac radov zubov. Kolískou sa najprv rozbrázdi celá plocha dosky
v štyroch základných smeroch a v brázdení sa pokračuje dovtedy,
kým sa celý povrch dosky nejaví ako rovnomerne tmavý. Táto práca je pomerne namáhavá a zdĺhavá. Na urýchlenie práce možno
použiť tzv. kotúčový zrnič. Ozrnený povrch sa potom pretrie slabým nánosom riedkej farby a to buď čiernej tempery, alebo tlačovej černe zmiešanej s lojom.
Vybudovanie mezzotintovej modelovacej kresby prebieha opačne ako pri ostatných hĺbokotlačových technikách – začína sa od
tmavej cez poltóny k svetlejším partiám. Praktizujeme to väčšinou
zoškrabovaním a vyhladzovaním zrna v miestach, ktoré sa majú
tlačiť svetlejšie. Čím nižšie je zrno, tým menej farby udrží. Zrno
sa zoškrabáva trojhrannou oceľovou škrabkou. Opravy chybných
miest sa robia opätovným nazrnením.
Oceľoryt je tlačová forma pre oceľotlač, čo je ďalší druh tlače
z hĺbky. Prvýkrát bol použitý v roku 1820. Túto techniku vynašiel
Charles Heat. Oceľoryt je obdobou medirytiny, pričom ako podklad sa používa oceľová platňa. Touto technikou možno vytlačiť
väčší náklad, pretože oceľová platňa je svojou tvrdosťou v tomto smere nenahraditeľná. Oceľorytom sa tlačia najmä bankovky
a známky.
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Tlač z plochy alebo plošná tlač
Litografia alebo kameňotlač patrí medzi grafické techniky tlače
z plochy. Litografia je založená na princípe vzájomného odpudzovania mastnoty a vody. Základným materiálom je litografický kameň alebo kamenná doska s úplne rovným povrchom. Na litografický kameň sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom.
Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu – prijímajú farbu. Miesta, ktoré sa neodtlačia, priťahujú vodu a odpudzujú tlačiarenskú farbu. Na navlhčený litografický kameň sa položí papier a odtláča sa v tlačiarenskom lise.
Litografický tuš je svojím zložením a chemickým pôsobením na
kameň totožný s litografickou kriedou. Mydlo zvyšuje mastnotu
tušu, ale robí ho zároveň aj rozpustným vo vode. Litografický tuš
sa vyrába v tekutom aj tuhom skupenstve. Pre umeleckú litografiu
je vhodnejší tuhý tuš, je výdatnejší a možno ho podľa potreby na
miske rozotrieť vodou alebo terpentínovou silicou na ľubovoľnú
hustotu.
Ofset. Pôvodcom myšlienky využitia prenosu kresby pomocou
valca potiahnutého gumou bol Kašpar Hermann, litograf pochádzajúci z Čiech. Prvý ofsetový stroj bol vyrobený podľa jeho návrhu roku 1907 v Nemecku.
Pri tomto type tlače sú tlačiace i netlačiace prvky formy prakticky
v jednej rovine. Selektívny prenos farby zabezpečujú rozdielne fyzikálnochemické vlastnosti tlačiacich a netlačiacich prvkov.
V súčasnosti existuje ofsetová tlač s vlhčením a bez vlhčenia, tj.
tlač s nepriamym prenosom farby z formy na papier cez prenosový (ofsetový) valec. Použitie ofsetového valca s pružným poťahom
predlžuje životnosť formy a umožňuje reprodukciu jemných detailov i na papieroch s drsným povrchom.
Pri ofsetovej tlači s vlhčením sa na netlačiace miesta opakovane

Suchá ihla je „živá“ grafická technika, pretože počas jej vytvárania môže autor svoj zámer korigovať alebo úplne zmeniť.
Ukážka postupnej tlače z jedného štočku. Martina Tatarková: Vlasy, suchá ihla.

Sieťotlač umožňuje tlač krycími aj transparentnými farbami
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nanáša tenký film vodného vlhčiaceho roztoku, ktorý zabraňuje
priľnutiu olejofilnej (mastnej) farby pri navaľovaní na matricu.
Pri ofsetovej tlači bez vlhčenia (bezvodný ofset) sa prenosu farby
netlačiacimi miestami formy zabraňuje použitím vrstvičky silikónového kaučuku, ktorý pokrýva netlačiace miesta a vytvorením
ochranného filmu silikónového oleja. I napriek jej výhodám vyššej
kvality tlače je jej použitie pomerne malé.
Ofsetová tlač je dnes najrozšírenejšou technikou tlače v rozvinutých krajinách. Má takmer univerzálne použitie.

4
1
2

3

Marko Martinček: Detail pohára a fľaše, suchá ihla
1 – tlačová forma (sito), 2 – potláčaný materiál, 3 – tlačová farba, 4 – stierka

4
2
3
1

1 – tlačová forma, 2 – potláčaný materiál, 3 – tlačová farba, 4 – tlaková stierka

Prietlač – tlač cez sito alebo sieťotlač
Princípom prietlače je pretláčanie farby stierkou cez otvorené tlačiace prvky formy. Nosičom tlačiacich a netlačiacich miest formy je
sieť z polymérnych alebo kovových vlákien.
Prakticky sa realizuje ako rozmnožovacia technika. Šablóna, pokrývajúca netlačiace miesta, sa vytvára mechanicky – ručne, rezaním
pomocou plotra, alebo elektroerozívne – fotochemicky. Preto sa
sieťotlač nazýva aj šablónovou tlačou.

Zdroj textov o tlačových technikách: www.gymno.edu.sk

Kristína Zatloukalová: Portrét, linoryt
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MODROTLAČ

11

Lenka Katrenčíková

Kristína Zatloukalová

10

Alica Bíziková

Technika modrotlače sa stala inšpiračným zdrojom pre polročnú
prácu venovanú problematike FARBY. Žiačky druhého ročníka
si na začiatku navrhli vlastný vzor, ten budú postupne pretvárať
a variovať na základe zadaných úloh. Preskúmajú tak farby a ich
vzájomné pôsobenie, vďaka čomu dúfam nadobudnú poznatky,
ktoré následne využijú v dizajnérskej praxi. Ak nie, beda im!!!
Silvia Lušňáková Kadelová
(Odborné informácie som čerpala z textov
pani Mgr. Oľgy Danglovej, CSc.)

Chantal Bachová

– technika zušľachťovania textílií, pri ktorej je bavlnená látka farbená indigovou farbou. Na podklad sa nanáša krycia vrstva, tzv.
rezerváž, ktorá zamedzuje vniknutiu modrej farby do vlákien. Docieli sa tým negatívny biely vzor na tmavom pozadí. Na natláčanie rezerváže sa v minulosti používali drevené formy, neskôr boli
formy vybíjané mosadznými plieškami a drôtikmi, takto upravené
boli vhodné aj na strojovú tlač. Proces samotného farbenia prebiehal máčaním látky v kadiach s pripravenou farbou. Krycia vrstva sa odstraňovala praním v roztoku kyseliny sírovej. Metráž sa po
dôkladnom vysušení žehlila (mangľovala), vďaka čomu získavala
charakteristický lesk. Okrem bielych vzorov sa občas vyskytovali
aj inofarebné varianty, vzory boli napríklad žlté, oranžové, svetlomodré alebo zelené. Najstaršia zachovaná modrotlač na Slovensku
pochádza z roku 1783 z Kremnice. V 19. storočí sa jej používanie
rozšírilo do ľudového odevu a textílií. Technika negatívnej tlače
bola známa vo viacerých častiach sveta. Najstaršie zmienky pochádzajú zo 4. storočia nášho letopočtu z Egypta.

Cvičenia zo slovenského jazyka – práca v skupinách
Zadanie: vytvorte štvorveršie v sylabickom veršovom systéme

Na slovenčine máme štyri verše vymyslieť,
Radšej by sme chceli odtiaľto do Grécka utiecť.
Máme však peňazí veľmi, veľmi, veľmi málo
a utiecť do krásneho Grécka by veľa stálo.
(Lukáš Strašík, Domča Cibrínová,
Adam Malinovský, Michal Gažo)

Popoludí padol prvý pohľad na teba,
bola som z teba úplne celá bez seba.
A keď si sa usmial, tak svietili ti oči,
dúfala som, či v tebe iskrička preskočí.

Išli sme na jarmok kupovať pomaranče,
videli sme pred sebou dva kolotoče.
Lepšie boli kolotoče,
kašľal som na pomaranče.

Bola jedna láska,
volala sa Marína,
volala sa anjel,
anjel bez mena.
Jej jasná tvár sťa slnko žiari
na modrastom nebi,
no keby sa smiať neznala,
žiadna by nebola záchrana.
Ona je pre mňa vzduchom, vodou,
slnkom šťastím i úsmevom,
Všetkým, čo chcem a potrebujem
pre srdce plné životom.

(Sarah Novotná, Janka Juríková,
Katka Koššová, Natálka Gadzmanová)

Mám deravé ponožky,
je mi zima na nôžky.
Kúpil som si jeden pár,
bol to pre mňa veľký dar.
(Tea Parizeková, Filip Kupčo, Maťo Sumka)

(Natália Gadzmanová, Sarah Novotná,
Janka Juríková, Katka Koššová)

Ilustrácie na dvojstrane: Alexandra Čižmáriková

(Vanesa Raticová, Rebeka Fučeková,
Kika Kyseľová, Sára Brehovská)
(Stela Kubicová, Zuzana Motýľová, Kaja Dujčíková)

Čokoládový dom
a pri ňom veľký strom.
Na strome kosatka,
v nej malá posádka.

12

(Barborka Šimová, Natália Pečalová,
Simona Zrubáková, Majka Tuhovčáková)

Jeseň (umelecký opis)
Aj keď vo vzduchu cítiť chlad blížiacej sa zimy, som obklopená farebným teplom. Príroda vôkol mňa mení svoju tvár.
Kedysi zelené stromy hýria farbami a ich popadané listy lemujú chodníky našich ciest. Počasie už prestáva mať náladu
byť k nám milosrdné. Fúka. Prší. Je sychravo. Vietor sa nám
prediera pomedzi kosti a strapatí nám vlasy. Svet sa mení
a my sa meníme s ním. Pripravujeme sa na zimu.
Brigita Vrábeľová a Rebeka Halková, 3. A

Jeseň (umelecký opis)
Akoby príroda zo seba zhadzovala svoj farebný šat a chcela
nám predviesť svoju nahotu. Nahotu, čo skrýva pod plášťom
žlto-hnedých škvŕn. Dýcha nám do tváre červeň a naše vlasy
akoby sa stali jej štetcom. Núti nás obliecť na seba kožuch
zvieraťa a ako divú zver chúliť sa v teple. Slnko je však veľký
klamár a planým poplachom jasných lúčov nás vábi sa hrať
s vetrom. Svoju tvár naťahujem do výšok. Nedovolí mi však
obstáť na jednom mieste, studeným dažďom ma núti bežať.
Bežím. Padám. Zem mi pod nohy pripravila blatistú pascu.
Andrea Myslivcová a Libuša Fábryová, 3. A

(Stela Kubicová, Zuzana Motýľová, Kaja Dujčíková)

Cvičenie na slovenskom jazyku – práca v skupinách
Zadanie: prebásnite jednu strofu z diela Marína tak, aby ste dodržali obsah, ale nesmiete použiť tie isté slová ako autor. Použite
minimálne jednu anaforu, jednu metaforu a jedno prirovnanie.

Moja krajina rodná
je ako náruč sladká.
Moja láska verná
je ako cukrík sladká.
Láska moja si ako rozkvitnutý kvet,
ktorý svojou vôňou opája celý svet.
K tebe sa vždy rád túlim,
ako keď sa vtáča v rodnom kraji pred nocou
schúli.
V krajine, kde sa píše môj príbeh lásky,
kde človek rád zostane a pribudnú mu vrásky,
tam sa vždy rád vrátim,
ku svojej láske voňavej ako náruč kvetín.
(Natália Pečalová, Mária Tuhovčáková,
Simona Zrubáková, Barbora Šimová)

Mám toho veľa na srdci.
Ja ľúbim rovnako obidve.
Marínu a moje rodné Slovensko.
Len ich by som chcel stískať.
Len ich do smrti milovať.
Sú pre mňa ako kyslík k životu potrebný.
Ani si neviete predstaviť, aké je ťažké
pomyslieť na život bez nich.
(Zuzana Motýľová, Karolína Dujčíková, Stela Kubicová)

Prisahal som verný a oddaný,
že tento národ na nohy postavím.
Prepáč mi dievčina, teraz ťa opustím,
lebo povinnosť k vlasti nikdy nepustí.
Sľúbil si šuhaju, sľúbil si verne,
teraz choď a splň sľuby povinné.
Šuhaj odišiel hrdý ako páv
a národu slovenskému silu dal.
(Martin Sumka, Tereza Parizeková, Filip Kupčo, Oliver Drengubiak)

Ja tvoju tvár chcem vidieť pri sebe hneď,
všetkým o nás povedať, k tebe hneď priletieť.
Ja v jarnom vetre ťa vídať chcem,
ja chcem ťa poláskať, si môj životný sen.
Ty si na výsostiach, ako anjel svietiš,
kráľovná moja.
Ty si môj vesmír, môj svet.
Ty si moja jedná,
moja drahá Marína.
(Lukáš Strašík, Dominika Cibrínová,
Adam Malinovský, Michal Gažo)

Sme večne vysmiatí,
žijú v nás sny.
Vo vnútri krásou zahriatí,
staroba v nás spí.
Žiadne vrásky na tvári,
žiadne šedivé vlasy
neopíšu človeku,
ako časť vnútornej krásy.
(Rebeka Fučeková, Sára Brehovská,
Kristína Kyseľová, Vanesa Raticová)
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Posudok spolužiaka
Píšem Vám o mojej spolužiačke a kamarátke Andrei Myslivcovej. Poznám ju dosť dobre, nakoľko sme spolužiačky a kamarátky už tri roky. Andrea je veľmi vnímavý a chápavý človek. Je učenlivá a nemá v ničom zábranu. K svojim úlohám
sa stavia zodpovedne. Nič nenechá na poslednú chvíľu. Je
spoločenská a rada pracuje kolektívne. Za svojim si vždy stojí a nenechá sa ovplyvniť názormi iných. Je pohyblivá a rada fyzicky pracuje. Nerada sa nudí. Ležanie alebo sedenie
s vyloženými nohami ju nebaví. Je rozumná a má mnohé
poznatky v určitých smeroch. S ľuďmi sa dokáže porozprávať o hocičom. Je pozitívne naladená a do všetkého sa vrhá
s radosťou. Dá sa na ňu spoľahnúť. Rada píše poéziu, no aj
prózu. Venuje sa aj cvičeniu. Aj s ťažkými vecami sa vie ľahko
pohrať. Má rada prírodu. Umenie je jej životom a skrýva sa
v každom jej obyčajnom dni, či už sa to týka herectva, tanca,
klavíru alebo spevu. V škole nemá žiadne problémy s učiteľmi. Dochádzku má ukážkovú. Zatiaľ mala každý polrok štipendium a výborné výsledky.
Libuša Fábryová, 3. A
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Posudok spolužiaka
Libuša Fábryová je študentka vysokých kvalít. Počas troch
rokov, čo som ju mohla poznať, som si všimla na jej osobe cieľavedomé a vodcovské schopnosti. Svojou prchkosťou dokáže v sebe vyvolať neistý pocit, ktorý však v krátkej
dobe dokáže spracovať a vyhnúť sa problémom. V dobrej
spoločnosti je veľmi komunikatívna a energická. Nechýba jej
zmysel pre humor a v krízovej situácii sa vie patrične správať
a spolupracovať. Nápadité mladé dievča, ktoré bez problémov ochotne pomôže. Libuša Fábryová je priateľská osoba,
s ktorou sa nielen dobre pracuje, ale v súkromnom živote si
vypočuje starosti svojich blízkych. Je rodinne založený typ
s dlhodobým vzťahom a aj keď má priateľa, dokáže si svoj
harmonogram upraviť tak, aby práca, ktorú vykoná, bola poriadne spravená a neodfláknutá. Je poriadkumilovný človek,
nie však zatrpknutý pedant. Svoj život sa snaží riadiť vlastným pocitom, ale taktiež je ochotná prijať názor ostatných.
Je pracovitá a práca s ľuďmi jej neprekáža. Podľa môjho názoru je Libuša Fábryová schopná vykonať akúkoľvek prácu
ohľadom ľudí či v administratívnom, alebo v umeleckom
smere.
Andrea Myslivcová, 3. A

Súkromná spojená škola je miesto, kde chodím už tretí rok.
Študujem na hudobno – dramatickom odbore, kde som
spoznala množstvo nových ľudí, získala nové, dobré aj zlé
skúsenosti a našla som seba. Ak mám byť úprimná, od tejto školy som očakávala niečo iné vďaka mojím skresleným
predstavám, ktoré mi zmarila realita. Myslela som si, že budem mať pre seba viac času, no opak sa stal pravdou.
Dni v škole niekedy trávime do osemnástej hodiny narozdiel
od iných škôl. Máme viac aktivít a málo času. Myslela som
si, že to bude ako na iných školách, že sa budem len učiť na
písomky a na hodinách sa nudiť. Táto škola ale vyžaduje veľa
driny a úsilia. Naše hodiny sú plné pohybu, komunikácie, po-

znania a improvizácií. Nielen, že nás učia vidieť v maličkostiach veľké veci, ale predovšetkým chcú, aby sme tvorili zo
srdca. Fantázii a kreativite sa u nás medze nekladú. Učitelia
do nás už na začiatku vštepili akýsi zárodok dôvery, ktorá nás
posúva rok čo rok ďalej.
Naša škola je iná ako druhé…
Libuša Fábryová, 3. A
Stredná škola. Ďalšia dekáda povinnej školskej dochádzky
a aj života. Veľa ľudí na ňu prichádza s ilúziou americkej HIGH
SCHOOL a jej hierarchiou, napr. v školskej jedálni.
My jedáleň nemáme a našťastie, ani hierarchický systém.
Teda jedna vec je často na vrchole – jedlo. Každá asociácia
s jedlom vyvoláva iskričky v očiach a ohňostroj v žalúdku. Či
si z intráku alebo nie si, ktorý umelec nemá rád jedlo?
Žiaden! A tak súboj o poslednú omrvinku je na dennom poriadku. Tak isto aj otázky: Máte niekto kávu? Nejdete niekto
na obed? A náhodou cukor? Nejdete so mnou do obchodu?
Kde je zase kanvica?!… Ale my nemáme radi stereotypy. Učiteľ informatiky u nás preto dlhšie ako rok nepretrváva. Čo ale
pretrváva a vytvára si u nás korene je workoholizmus. Chcela by som veriť, že to tak nie je, ale samu seba zásadne neklamem (narozdiel od učiteľov, ohľadom prípravy na hodinu).
V škole som od rána do posledného autobusu. Kreativitu
máme v krvi a iniciatíva si tiež razí miesto, ale niekedy sa
pred bránou zastaví a radšej sa otočí späť do postele. Čo by
sme v ten moment radi urobili aj my, ale iracionálnych rozhodnutí máme dosť. Či je to výber zlej pizze v San Angelle
alebo neskorý príchod na angličtinu.
Žijeme, tak čo? Ideme mrhať časom a rátať minúty do konca
hodiny alebo to využijeme v náš prospech? Ani sa nenazdáme a je tu maturita. Ale s tou na jeseň strašiť nejdem.
N.J.F

Deň v škole
Začalo sa to tým, že som pred sebou zbadala v polovici hodiny na stole bustu chlapa s kvetom za uchom nalepeným
plastickou gumou. Ty kokos… čo to tí učitelia zas od nás
chcú?
Pozerám sa, pozerám a stále nechápem. V tejto škole je všetko zvláštne, preto tu tak rada chodím. Asi zapadám do tejto
spoločnosti.
Opíšem vám obyčajný deň v tejto škole.
Ráno prídem do školy. Od božieho rána spieva každá jedna
herečka svoje trápne pesničky, ktoré majú na zbor a najlepšie je, keď začnú viaceré naraz. Ide mi hlavu rozdrapiť. Potom
ideme na anglinu, kde sa bojím, že budem vyvolaná a modlím sa, aby som sa stala neviditeľnou. Po dvoch hodinách
angliny príde konečne obed a som šťastná, že sa môžem ísť
konečne vyvetrať.
Chystá sa ďalšia etapa školského dňa.
Dotrepem sa do školy, odsedím si ďalšie tri hodiny a idem
domov.
Aaale, nemyslite si, že nerada chodím do školy, ja ju dokonca
milujem. Iba veľmi rada sedím. Naozaj. A teší ma, že tak dobre vychádzam s ľuďmi, s ktorými som každý deň.
Nikola Rejková, 2. ročník
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SPRÁVA O KONANÍ ŠKOLSKEJ AKCIE
Akcia:
PASOVACÍ VEČIEROK
Téma:
PYŽAMOVÁ PÁRTY
Čas a miesto konania:
20. 10. 2016, 17:00, herecká sála
Realizácia kulís a príprava akcie: 17. 10. – 20. 10. 2016, žiaci 2. A
Technický garant projektu:	odborník na slovo vzatý,
pán školník Rudolf Jambor
Pedagogický dozor:
Silvia Lušňáková Kadelová
PRED:
Prípravy akcie začali zhruba tri týždne pred termínom konania. Najskôr si
žiaci ozrejmili tému, nasledovali hrubé náčrty dramaturgie a réžie, výber
úloh a trestov, návrhy scény i kostýmov, sem – tam, ako oživenie, konštruktívna výmena názorov…
POČAS:
Vo štvrtok podvečer hostí privítala scéna priam lepkavo sladkej detskej
izbičky. Štyri paravány ružovej farby predstavovali tapetové steny, dopĺňal
ich tematický inventár – posteľ, baldachýn, nočný stolík s lampou a kreslo.
Vďaka mechanizmu, umne zakomponovanému do vnútra paravánov, scéna počas predstavenia prekvapivo zmenila svoj charakter. Búrlivý príchod
hlavných aktérov na pódium pretvoril snivú idylku na krvavú nočnú moru.
Všetkými očakávané pasovanie mohlo začať!
Žiaci druhého ročníka prestrojení za podivuhodné indivíduá potrápili NAŠICH nových prvákov rôznymi veselými úlohami.
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ZOZNAM:
Obleč perinu – zaodej príšeru
Späť do svojej kože
Zubná pasta INDUMAK
Šľahačková párty
Cibuľa
„Rapíky“ starej matere
Prekážková dráha
Improvizuj
Schovávačka potme
Prvé rande
Ako úžasná tanečnica sa predviedla triedna pani učiteľka Mgr. Ivana Leckéšiová. Tlieskame!!! Mimochodom vážení, kolegovia i žiaci, pani učiteľky Ižipová a Skybová opäť nesklamali a aj tento rok si pripravili kostýmy.
Nech sú nám obe veľkým príkladom. Pani učiteľka Ciprichová síce neprišla
v kostýme, ale prišla s koláčom, čo sme po zvážení zohľadnili ako poľahčujúcu okolnosť, ďakujeme, chutil.
Nakoniec boli najmladším členom komunity SSŠ odovzdané pasovacie
listiny a sladké upomienkové predmety. Jeden cumlík sa pravdaže ušiel
aj pani učiteľke Ivke L.
Večer sa zaobišiel bez (vážnejších) incidentov. Straty na životoch neboli
zaznamenané, stratil sa len jeden mobilný telefón značky *****, iný telefón
sa našiel, našiel sa aj majiteľ nájdeného telefónu, ďalej sa našla aj nabíjačka
a zhorela zástrčka, ale to „prisámbohu“ nebola naša chyba…
PO:
Budova školy bola v pôvodnom stave, „dôkladne vyvetraná“, odovzdaná
do rúk pána riaditeľa PhDr. Petra Klimeka ráno 21. 10. 2016. Za pomoc pri
demontáži kulís týmto ďakujeme Martinovi Kurhajcovi a Adamovi Šutaríkovi.
ZÁVER:
Za nás, je to všetko, pomyselné kľúče od školského cechu teda odovzdávame Vám prváci. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto milej ceremónie.

Správu vypracovala: triedna učiteľka 2. A Silvia Lušňáková Kadelová
V Turanoch: 23. 10. 2016

Pasujúci:
Miško BABČO
Kristínka BABICOVÁ
Agátka GAŽOVÁ
Evka GRIBOVÁ
Kristínka HRUŠKOVÁ
Natálka JANOLKOVÁ
Natálka MACHUNKOVÁ
Kristínka PAULÍNYOVÁ
Natálka SLOVÍKOVÁ
Timko TARABA
Vanesska TELÚCHOVÁ
Emka UŠKOVITŠOVÁ
Chantalka Kristínka BACHOVÁ
Alicka BÍZIKOVÁ
Radka KALAJOVÁ
Lenka KATRENČÍKOVÁ
Kristínka KLOCHÁŇOVÁ
Bianka PAVOLKOVÁ
Nikolka REJKOVÁ
Veronika TATARKOVÁ
Kristínka ZATLOUKALOVÁ
Pre chorobu sa nezúčastnili:
Bianka BIELICKÁ
Karolínka ŠESTÁKOVÁ
Pasovaní:
Sárka BREHOVSKÁ
Karolínka DUJČÍKOVÁ
Rebečka FUČÍKOVÁ
Natálka GADZMANOVÁ
Stelka KUBICOVÁ
Kristínka KYSEĽOVÁ
Zuzka MOTÝĽOVÁ
Sarah Kristínka NOVOTNÁ
Natálka PEČALOVÁ
Vaneska RATICOVÁ
Lukáško STRAŠÍK
Barborka ŠIMOVÁ
Majka TUHOVČÁKOVÁ
Simonka ZRUBÁKOVÁ
Dominika CIBRÍNOVÁ
Oliverko DRENGUBIAK
Miško GAŽO
Janka JURÍKOVÁ
Katka KOŠŠOVÁ
Filipko KUPČO
Adamko MALINOVSKÝ
Terezka PARIZEKOVÁ
Martinko SUMKA
… a samozrejme pani učiteľka Ivka LECKÉŠIOVÁ
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Kde bolo, tam bolo,
v ružovom háji.
V ružovom háji
celkom na kraji
zlatý zámok stál.
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Na tom zámku
zlaté veže,
zlaté okná,
zlaté mreže,
zlaté dvere,
zlatá strecha,
zlaté hrnce
aj varecha,
zlaté stoly
aj stoličky,
zlaté skrine
ja poličky.
V zlatých skriniach
zlaté šaty,
nohavice
aj kabáty.
A na šatách
aj gombíčky.
Zlaté čižmy
na nožičky
každý v zámku mal.
V tom zámku, v tom zlatom,
žil raz kráľ. A ten kráľ
spevavú princeznú
v tom zlatom zámku mal.

Kde bolo, tam bolo
v ružovom háji.
V ružovom háji
celkom na kraji
zlatý zámok stál.
Na tom zámku
zlaté veže,
zlaté okná,
zlaté mreže,
zlaté dvere,
zlatá strecha,
zlaté hrnce
aj varecha,
zlaté stoly
aj stoličky,
zlaté skrine
ja poličky.
V zlatých skriniach
zlaté šaty,
nohavice
aj kabáty.
A na šatách
aj gombíčky.
Zlaté čižmy
na nožičky
každý v zámku mal.
Pst!
Už spí bábika.
Očká si zavrela.
Do sníčka vkráda sa
rozprávka veselá.
Môžem sa dať do roboty.
Neprala som od soboty.
Nemám v dome kúska chleba.

Ale čo to?
Bába plače.
Ach, mucha ju zobudila.
Robotu som neskončila.
Musím uspať maličkú,
zaspievať jej pesničku:

Chantal Kristína Bachová, 2. ročník

Kde bolo, tam bolo
v ružovom háji.
V ružovom háji
celkom na kraji
zlatý zámok stál.
Na tom zámku
zlaté veže,
zlaté okná,
zlaté mreže,
zlaté dvere,
zlatá strecha,
zlaté hrnce
aj varecha,
zlaté stoly
aj stoličky,
zlaté skrine
aj poličky.
V zlatých skriniach
zlaté šaty,
nohavice
aj kabáty.
A na šatách
aj gombíčky.
Zlaté čižmy
na nožičky
každý v zámku mal.
Bábika zaspala.
Očká si zavrela.
Do sníčka vkráda sa
rozprávka veselá.
(Autor: Ján Anděl)

Temný sen

Už len posledné detaily a bude to dokonalé. Viem to.
Určite. Bude to fenomén.
O kúsok odstúpim. A pozriem sa kritickým pohľadom
na svoje dielo. „Áno,“ vravím si v duchu, „a je to!“ Som
so sebou spokojná. Nadmieru! Teda aspoň zatiaľ.
Až dovtedy, kým to neuvidí komisia. Hádam to budú
chcieť vystaviť. Odchádzam z ateliéru a rozmýšľam.
Snáď sa stihne fešák vysušiť do vernisáže. Inak to bude
trapas. Ráno sa vrátim a preveziem ho do galérie.
Na druhý deň sa s ním mordujem asi hodinu a nie a nie
ho dostať do auta. Ťažký je dosť… Posledný raz sa o to
ešte pokúsim, zodvihnem mohutné telo môjho fantasy
mužíčka. Jeho váha je neskutočná, takmer ako krása.
V tom zamyslení sa mi nohy podlomia a on padá na
zem. „Treeeeeesk!“ zaznie. Môj krásavec sa rozletí na
všetky strany. Vtom sa prudko strhnem a posadím.
Sedím na posteli strapatá, zhlboka dýcham a nerozumiem. Rozlepiac oči začnem vnímať realitu.
Bol to sen!
Pozerám sa asi na mladého chlapca. Asi.
Je chudý. A bledý… Lúče z okna mu na tvári rysujú tiene.
Ktovie kto to je? Kde žil? Čo robil? Je oblečený v košeli bez
rukávov s rastlinnou výšivkou. Cez rameno vidím prehodený
plášť. Na vysokom krku leží pokojne podlhovastá tvár. Má
pootvorené ústa. Nie veľmi výrazné.
Ako prvý som si všimla dlhý nos. Zdá sa mi, že niečo pozoruje. Jeho oči majú upretý, ale zároveň zasnívaný pohľad. Vlasy
mu jemne padajú do čela a poza pravé ucho sa mu vinie
cop… nič iné ma nenapadalo.
Kristína Klocháňová, 2. ročník
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Kristína Zatloukalová, 2. ročník

Veronika Tatarková

Spinkaj už, maličká!
Spieva ti mamička:

Uvariť mi obed treba.
Šatočky aj nohavičky
poukladať do poličky.
Zásterku jej zaplátať.
Aj izbičku upratať.
Spraviť cesto na koláče.

Lenka Katrenčíková

Keby si bábika,
keby si vedela,
koľko mám roboty,
kým príde nedeľa.
Keby si vedela,
koľko mám roboty,
tak by i spinkala
aspoň do soboty.

Princezná s bábikou
hrávala sa rada.
Keď si ju obliekla,
to bola paráda!
Vlásky jej česala,
hladkala po líčku
a pritom bábike
spievala pesničku:

Alexandra Čižmáriková

Biela tvár… a len jedno ucho. Za ním nežná ružová
chryzantéma, nos sťa gombička, pery jak záhon bielych
ruží. Zasnívané oči.
Aach… je to on. Áno, je to on.
Sadra… Je tak čistá, tak nežná, tak biela. Je to busta.
Niekedy mám pocit, ako by k nám chcela konečne prehovoriť. Žial. Je to nemožné.
A tak naďalej mlčky pózuje na našich hodinách figurálnej kresby, nezmôže sa ani na slovo. Len nemo pozerá
navôkol, či je tma, svetlo, zima či teplo.
O čom asi len tak premýšľa? Možno sníva, že raz bude
môcť konečne zavrieť oči alebo prehovoriť.
Zatiaľ však len ticho závidí a po nociach kropí perlami sĺz podlahy učebne číslo šesť, ktoré jej stekajú po
sadrovej bielej čistej tvári.

Uspávanka pre bábiku
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Vzdávam sa, už nebudem čmárať
grafity po múroch.

V diaľke už krúžia orly práva.
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Prišla jeseň, … či je to už zima?

Ak ti príde zle, nepomôže ani teplá bunda.

a
i
c
í
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Outfit vhodný aj na školské akcie typu OŽAZ.

Pred nami sa neschová nik,
… ten šál celkom ujde.

Dievčence si zabudli doma módne doplnky
– lopatku a kýblik.
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SUPERKRÍŽOVK A

Pracujme
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NÁ J DI 10 ROZ DI E LOV

SUPERKRÍŽOVK A

Študenti boli „podplatení“ firmou Mondi SCP,
ktorá im darovala reklamné tričká.
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Ukladal som syna do postele a on ma prosil,
nech sa pozriem, či pod jeho posteľou nie je nejaké strašidlo. Aby som ho ukľudnil, pozriem sa
pod posteľ a vidím ho tam, ako sa na mňa pozerá s hrôzou v očiach a trasúcim hlasom mi hovorí: „Oci, v mojej posteli niekto leží!”

Prebudilo ma ťukanie na sklo. Myslel som si, že
Usmievajúca tvár sa na mňa pozerá z tmy za

Tento príbeh sa skutočne stal...
Keď som bol raz lyžovať na Krahuliach neďaleko Kremnice…
Chcel som si vyskúšať večerné lyžovanie, ktoré trvalo od 17:00
do 21:00. Bola tma, čiže svah musel byť osvetlený… Ja a môj
bratranec sme fakt skúsení lyžiari, tak sme si vzali čelové lampy a vydali sa po lesných cestách, ktoré neboli osvetlené… Ako
sme prechádzali cez les sneh, bol neupravený, a čím ďalej tým

mi niekto zaťukal na okno, ale potom sa to ozvalo znovu… zo zrkadla…

hlbší, miestami mal závej aj 2 – 3 metre. Pravdepodobne sme

M amičkin hlas ma volal do kuchyne, ale keď

lyže a ukryjeme sa pod neďalekým kamenným prevysom. Tak

oknom izby. Bývam na 14. poschodí.

som tam išiel, počul som, ako maminka šepká
z inej miestnosti: „Nechoď tam, aj ja som to počula!”
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BANE

R áno som na displeji telefónu objavil fotogra-

Pozoroval som svoj odraz v zrkadle, ako na mňa

odbočili na zlú cestu a nevedeli sme, kde sme… a k tomu začalo prudko snežit. S bratrancom sme si povedali, že si vyzujeme
sme sa tam už nejako dostali a ako sme zistili, pod prevysom sa
nachádzala cesta do nejakej jaskyne, alebo skôr to bola stará
banícka šachta, nakoľko v oblasti Kremnických vrchov sa kedysi
ťažilo zlato a farebné kovy. Dokonca tam bola ešte polorozpadnutá železnica smerom dolu. Nakoľko sme mali obaja strach,
nechceli sme chodiť hlboko do bane, jednak nás mohlo zavaliť,
a potom sme nevedeli ako dlho nám vydržia čelovky. Zišli sme
trochu nižšie, aby sme nestáli priamo v prievane. Ako sme zostupovali, otvorila sa pred nami celkom veľká miestnosť. Neskôr
sme si všimli, že v rohu niekto sedí… Neviem ako bratranec, ale

fiu seba samého, ako spím. Bývam sám…

ja som si myslel, že to bol tiež zablúdený lyžiar. Báli sme sa k ne-

L ekári upozorňovali pacienta, že po amputá-

ide o staršieho muža. Zavolal nás k sebe, síce sme chvíľu váha-

žmurká.

mu priblížiť, ale keď sa nám prihovoril, z hlasu sme poznali, že
li, ale nakoniec sme si prisadli. Po tom ako sa nám podarilo založiť oheň, mohli sme si toho chlapa poriadne prehliadnuť. Nebol to lyžiar. Mohol mať niečo okolo 70 – 80 rokov. Na hlave mal
prilbu s rozbitou čelovou lampou a na sebe niečo ako uniformu.

ci môže pociťovať fantómové bolesti. Nikto ho
však nevaroval, že ľadové prsty amputovanej
ruky ho budu škriabať na tej druhej.

Keď som sa ho spýtal, čo tam robí, tak mi odpovedal, že pracuje.

Pracoval som dnes dlho do noci. V tom som

cho vyzeral ako baník z pred 100 rokov. Asi 15 minút sme sedeli

prikrývky. Niekto ťa za ňu chytil.

prevys nájsť. Vnútri bol taký, ako sme si ho pamätali. Dokonca aj

Nedokázala pochopiť, ako je možné, že má
dva tiene, keď v miestnosti je len jedna lampa!

Zaspávaš a v polospánku si vysunul nohu spod

uvidel tvár hľadiacu priamo do bezpečnostnej
kamery umiestnenej pod stropom.

Prichádzam domov, maminka volá z kuchyne:

„Večera!” V tú chvíľu mi prichádza SMS od mamy: „Prídem neskoro, ohrej si niečo na jedenie.”
Líčenie a foto: Nikola Badová. Zdroj internet.

Popravde som nechcel vedieť ako to myslí, tak som sa ho spýtal
na meno. Mal nemecké meno… jeho priezvisko si nepamätám
ale pamätám si, že sa volal Fridrich, alebo niečo také. Jednoduúplne po tichu, až zrazu povedal, že on je teraz len na prestávke, že za chvíľu pôjde dole a vystriedajú ho kolegovia. Úprimne, po toľkých zombie filmoch, ktoré som videl, som nemal záujem čakať, tak sme povedali, že mi už pôjdeme, koniec koncov
už prestalo aj snežit, tak sme čo najrýchlejšie išli… Zastali sme
v dostatočnej vzdialenosti a asi 5 minút na seba s bratrancom
len pozerali… Chceli sme sa na druhý deň ráno vrátiť k prevysu ale nevedeli sme ho nájsť, tak sme si povedali, že prídeme na
jar, keď sa rozpustí sneh. Keď sme prišli na jar, podarilo sa nám
ohnisko po nás tam zostalo, akurát žiadne stopy po baníkoch.
Vonku bola ale malá oceľová tabuľka ešte z čias socializmu, na
ktorej stálo niečo ako: „Na pamiatku baníkom, ktorý zahynuli
pri zosuve skalného masívu” a pod tým mená… bol tam aj Fridrich neviem aký :-D vyzeralo to ako z hororu… pripisoval som
to vyčerpaniu, alebo možnej dehydratácii, ale stále som si nie
istý… ľudská myseľ je skutočne nevyspytateľná…
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DENNÍK MLADEJ VYŠETROVATEĽKY
Katarína Koššová <3
2. 9. 2016
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9:05
Deň. Deň, ktorý nenávidíme, ale zároveň sa tešíme. Presne tak. Začiatok školského roka. No
ja som to mala o trochu ťažšie. Posledný rok na
strednej. Čakala ma maturita. To boli nervy. A to
je len začiatok.
Pri mojej úžasnej nedochvíľnosti som zastala
pred dverami od našej triedy päť minút po tom,
čo som tam mala už sedieť. Zhlboka som sa nadýchla a len si priala, nech tam triedna ešte nie
je. Opatrne som otvorila dvere a s obavami nakukla dnu. Okrem mojich spolužiakov, ktorí na
mňa hneď na privítanie začali s úsmevmi pokrikovať a skandovať moje meno, tam nik iný nebol. S vydýchnutím som vkročila dnu a zatvorila
za sebou dvere. Keď som zastala pred tabuľou,
vystrela som ruky nad hlavu a na pozdrav som
pre zmenu zvýskla ja. Čo bola vlastne veta: „Nazdar všetci!“, na čo sa všetci roztlieskali. Ach ako
mi tá naša trieda chýbala.
V momente, ako mi do oka padlo ryšavé dievča
so širokým úsmevom, prišla som k lavici, kde sedelo. Vyskočila som a zadkom dopadla na tvrdú
stoličku vedľa neho.
„Aú.“ Roztiahla som ruky a počkala na ňu. Tá sa
mi bez zbytočného váhania, zo smiechom, hodila okolo krku.
„Prečo musíš vždy na tú stoličku skákať?“
Neodpovedala som jej. Len ju pevnejšie stisla.
Následne sme sa od seba odtrhli a to by nebola Stela, kebyže mi silou neplesne po stehne. Bolestne som poskočila na stoličke a od toho ako
som sa snažila neskríknuť sa mi nafúkli líca ako
škrečkovi.
Prisahám, že jej to raz vrátim! Však vo chvíli, keď
do triedy vošla naša triedna učiteľka v tých jej
tradičných, červených lodičkách, mi moje veľké líca sfúkli. Triedna sa postavila pred tabuľu,
chytila si ruky ako zvyčajne a vyčarila svoj milý
úsmev.
„Tak žiaci, vítam vás na začiatku ďalšieho a pre
vás už posledného školského roka.“ Začala s jem-

ným hláskom, ktorý by ste priradili skôr k malému dievčaťu. „Dúfam, že mi znova nebudete robiť také problémy, aké nastali minule.“ Zo stálym
úsmevom si prezrela každého jedného z nás.
Ach tie krásne zážitky. Tie mi ostanú v hlave naveky. V momente si však triedna prehrabla svoje dlhé orieškovo-hnedé vlasy, pristúpila ku stolu a povedala vetu: „Teraz vám musím prečítať
školský poriadok.“ Vypla som. Počúvame to každý rok, tak to bolo jedno. Rukou som si podoprela hlavu a so záujmom sa zadívala z okna, na čo
sa o chvíľku pridala skoro celá trieda.
10:55
Triedna nás konečne prepustila. Chvalabohu!
„Som taká hladná, že by som zjedla aj koňa.“ Zaškrípala som zubami a zrýchlila krok. Zrazu som
však za sebou započula malé zasmiatie. Zvraštila
som obočie a v sekunde sa zvrtla za seba. Predo
mnou tesne zabrzdila Stela s úsmevom od ucha
k uchu a stiahnutými rukami za chrbtom. Nadvihla som jedno obočie a mlčky si napravila kabelu na pleci.
„Toto by si tu hovoriť nemala.“ Znova sa zasmeje.
„Koníkov by to mohlo uraziť.“
„Prepáč.“ Uškrnula som sa. „Kde si bola? Čakala som pred triedou asi desať minút a ty nikde.
Myslela som si, že si už na izbe.
„Potrebovala som niečo poriešiť s triednou. Nič
zaujímavé.“ Mávla rukou. Potom sa na mňa milo
usmiala, chytila ma za ruku a začala ťahať smerom k dverám od internátu.
Po našom zapísaní sme sa rozišli do izieb. Naša
vyzerala veľmi dobre. Nemohla som sa sťažovať.
Aj keď nejaká tá súkromná kúpeľňa chýbala. Ale
tak čo by sme čakali na intráku? Myslím, že na toto sa sťažuje každý.
Zatvorila som dvere a pozrela na dvojposchodovú posteľ, na ktorej sa už rozvaľovali dievčatá.
Hore ležala tretiačka Erika a pod ňou moja Stela. Preto som len s úsmevom prešla ku obyčajnej
posteli oproti dvojposchodovej, a tak isto sa na
ňu rozvalila.
„Aké ste mali prázdniny?“ Spýtala som sa prvú

otázku, ktorá ma vo chvíli napadla. Obidve však
na to len cez seba zamrmlali a následne pozreli
na mňa s rovnakou otázkou v očiach.
„Ja som si ich užila.“ Žmurkla som na ne.
„Ja sa tiež nemôžem sťažovať.“ Pokrčila ramenami Erika.
„Vlastne ani ja.“ Prikývla Stela. Pokrútim nad nimi hlavou. Najskôr mrmlú a potom sa nesťažujú.
„Poďme jesť.“ Navrhnem veľmi dobrý nápad.
Dievčatá na mňa len so žiariacimi očkami pozreli
a horlivo prikývli. Povzdychla som si. To ma majú za leadra, alebo čo?!
20:30
Napísala som si vychádzku a čo najrýchlejšie sa
dostala von. Potrebovala som sa nadýchať čerstvého vzduchu. Nikdy som nebola uvravený
človek. Radšej počúvam ako hovorím. So Stelou
to ide. Porozpráva sa, no najradšej je ticho, počúva hudbu a pozerá neustále do mobilu. Ale
Erika? To je prípad. Na to sa nič iné povedať nedá. Utáranejšieho človeka som ešte nikdy nevidela. Počúvam síce rada, no odtiaľ – potiaľ. Potrebujem aj kľud a ticho. Je to skvelá baba, ale
na to táranie sa zvyknúť nedá. A to som s ňou na
izbe bola už tri roky.
Vonku sa už stmievalo a na internát som sa tiež
pomaly mohla vracať. Vychádzku som mala len
do deviatej a naozaj som si nepotrebovala narobiť problémy hneď prvý deň. Preto som sa zvrtla
na päte a rýchlym krokom som kráčala smerom
k internátu.
Kým som v diaľke zbadala vysokú budovu, cestu už osvetľovali pouličné lampy. K tomu bolo už
len pár minút do deviatej. Malo byť vidno, no celý deň bolo zatiahnuté. Takže som sa ani nečudovala. Zrýchlila som tak, že som ani nekráčala,
ale skôr bežala. Z tohto dôvodu sa stalo niečo,
čo som nečakala. Do niekoho som celou silou
vrazila. Stratila som rovnováhu a možno by som
padla, keby ma dotyčný rýchlo nezachytil, nepretočil a neobmotal mi ruku okolo krku, že som
skoro nemohla dýchať. Vtedy som nechápala, čo
sa v danom momente deje. Začala som so sebou
metať, no z pevného zovretia som sa nedostala
a dotyčný ma k všetkému ešte viac pridusil. Nemohla som zo seba dostať ani hláska.

Toto je môj koniec? Posledný školský rok? Skrsli
mi prvé otázky v hlave. Keď už som pomaly ani
nevnímala, čo sa dookola deje, niekoho som
zbadala. Z ničoho nič sa postavil proti nám a namieril na nás očividne zbraň.
Dobre, kľud. Buď je toto len nejaká hra, alebo
skrytá kamera. Toto sa predsa v skutočnosti stať
nemôže. Možno je to sen. Áno! Je to len sen! Opakovala som si v hlave stále dookola. Človek pred
nami zrazu niečo zakričal. Však pravdepodobne
muž, ktorý ma pevne držal, spravil aj so mnou
pár krokov vzad a záporne na neho zakričal.
Dobre. Nedal mi na výber. Ak je to sen, môžem
spraviť čokoľvek. Veď keby som zomrela, tak sa
len zobudím. Nie je tak?
V tú jednu sekundu čo prešla, som si spomenula
na ocka. Spolu cez každé prázdniny cvičíme sebaobranu a iné bojové umenia. Mala som jeden
pokus. Potom by som sa zobudila.
Chytila som mužovu ruku a silou, ktorú som získala aj od rýchleho zvýšenia adrenalínu v mojom tele, mu ju odtiahla od môjho krku. Následne som využila silu, ktorá vo mne ešte ostala
a s ťažkosťou som ho prehodila cez moje plece
na zem. V momente som klesla na kolená, zatvorila oči a predýchavala moje unavené telo. Všetko to bolo tak živé. Až neskutočné.
„Wow.“ Ozve sa tesne pri mne. Otvorila som oči
a pozrela na mladú mužskú tvár. Čupel pri mužovi, ktorý už ležal na bruchu s putami na rukách. „Ako si to urobila?“ So širokým úsmevom
sa ma spýtal. Neodpovedala som. Nemala som
prečo. „Ok.“ Odkašľal si. „A si aspoň v poriadku?
Je mi ľúto čo sa stalo. Bola si v nesprávny čas na
nesprávnom mieste.“ Nervózne sa zasmial a poškriabal na šiji.
„Kto ste? A prečo ste v mojom sne, keď som vás
v živote ešte nevidela?“ Spýtala som sa rázne
a hneď na to som začala nad všetkým zaujato
premýšľať.
„Čože? V akom sne?“ Zmätene na mňa pozrel.
„Prepáč že sa znova pýtam, ale si naozaj v poriadku?“ Vystrel ruku k môjmu čelu, aby mi mohol zmerať teplotu. Jeho blížiacu sa ruku som
však rýchlo odrazila. „Tak teda dobre. Ak nežartuješ, tak ťa môžem uistiť, že sa nachádzame stále v realite.“ Zasmial sa.
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„Nechceli by ste s ním niečo robiť?“ Odbočila
som od témy a hodila hlavou na ležiaceho muža
pri jeho nohách.
„Aha. Je mimo. Omráčený. Ale mohol by som
niekoho zavolať.“ Mykne ramenom.
„Ste policajt?“ Nadvihla som jedno obočie do
výšky.
„Vyšetrovateľ.“ Žmurkol na mňa.
„Konečne vidím, akú skvelú prácu vykonávate.“
Vyvrátila som oči na tmavé nebo a pomaly sa
pozviechala na nohy. Následne som obišla muža
a pohla sa k internátu, na ktorý som už aj tak poriadne meškala. Toto bol ten „najkrajší“ prvý deň
škole. K tomu som stretla aj „skvelého“ vyšetrovateľa, ktorý si svoju prácu robí veľmi „dobre“.
Bolo to už na ňom. Bolo mi jedno čo spraví. Moja práca to nebola.
„Prosím?“
Pri jeho otázke som sa však razom zvrtla na päte
a zamračene na neho pozrela.
„Prosím? Toto je vaša otázka? Ako si to robíte svoju prácu? Toho muža som spacifikovala ja
a Vy ste dokonca nezvolal ani posily. Vy… načo
tu ja vôbec strácam čas s takýmto mantákom.“
Mávla som rukou a zvrtla sa naspäť.
„To mi hovorí pätnásť ročné dievča, ktoré ani nevie čo je to práca.“ Zasmial sa.
„Mám osemnásť a viem dobre čo je to práca. Bola by som lepšia vyšetrovateľka ako Vy.“ Rozhadzovala som rukami ako blázon.
„Čože?!“ Prekvapene zvýskol muž.
„Netvárte sa tak prekvapene.“ Prekrútila som
očami. „Ale ak vás to tak neuveriteľne prekvapuje, tak vám ďakujem za záchranu.“ Ironicky som
zo seba vypľula. „Už musím. Meškám. Dovtedy
by ste mali niekomu zavolať. Lebo to pravde podobne urobím ja.“ Zatnem zuby a uprene pozriem na muža, ktorý s pootvorenými ústami na
mňa pozerá. Nevytlačil zo seba ani hlásku. Nemala som čo viac povedať. Preto som sa zvrtla
na opätku a s mávnutím ruky za seba som odpochodovala preč. Vtedy som si priala len jedno.
Nech sa s ním už nikdy nestretnem! Je hanbou
všetkých vyšetrovateľov!
LOADING…
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Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

cmyk

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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