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Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.
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.
SpeedmasterGetInspired.com

Papyrus Group

Papyrus Group

Papyrus Group je popredným európskym veľkoobchodom, ktorý má v súčasnej dobe zastúpenie v 20 krajinách
Papyrus Group je předním hráčem na poli velkoobchodu papírem. V současné době má 20 poboček v Evropě
s celkovým počtom 1900 zamestnancov. Papyrus je veľkou a úspešnou spoločnosťou, ktorá chápe a rešpektuje
s celkovým počtem 1900 zaměstnanců. Papyrus je velkou a úspěšnou společností, která chápe a respektuje potřepotreby svojich zákazníkov. Jej ústredným sloganom je „supporting you“, teda podpora vo vzťahu k zákazníkovi. Sídlo
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Valentín

Ty si moje meno

Keď som sa o tomto sviatku rozprávala so svojim priateľom smiala
som sa. Obaja sme sa zhodli na jeho pominuteľnosti v slovenskom
kalendári a zabávali sa na jeho atribútoch. Väčšina dievčat, alebo
žien má rado romantiku. Ani ja sa jej nestránim. Len asi nie je úplne
pre mňa veľký plyšový medveď, bonboniéra v tvare srdca a kytica
ruží dôležitá a potrebná iba kvôli tomu, že je 14. február.
Môže to byť milé, ale vezmime si, že je to celkom finančne náročný
darček. Ten plyšový medveď stojí cca 20€, kytica tiež aspoň tak 15€
a okay, bonboniéra 3€. Vyhodiť také peniaze pre nejaký obyčajný
deň mi príde zbytočné. Áno maličkosť poteší, ale toto mi príde prehnané. Ale to je iba môj postoj k danému sviatku.
Necítim sa na to vyjadrovať svoju lásku v nejaký určený deň, ale
skôr na vyjadrovanie svojich pocitov priebežne. Či už je to slovami
„ľúbim ťa“, alebo „daj si na seba pozor“. Týmto nezavrhujem ľudí,
ktorí tento sviatok slávia. Mne osobne však príde zbytočný. A podliehať „amerikanizácii“ kvôli sviatkom ako Halloween a Valentín mi
príde úbohé.
Niekomu tento sviatok ale padne vhod. Pre distribútorov známeho
filmu s knižnou predlohou 50 odtieňov sivej to je správny dátum pre
uvedenie na plátna. Pozrime sa predsa na dátumy premiér: prvý
film vyšiel 12. 2. 2015 a druhý zazrieme 10. 2. tohto roku. To je iba
čistou náhodou premiéra okolo Valentína? Nemyslím. Však sama
som sa pred dvoma rokmi v zaslepení nešťastnej prvej lásky chystala do kina s polovičkou, na túto podivuhodnú, mnou nazývanú
komédiu. Ale ja som sa iba chystala, nakoniec sme nešli. A s tou terajšou to radšej ani neplánujeme.
Takže Valentín je aspoň pre niekoho prospešný. Pre kiná, pretože sa tam všetci zaslepenci nahrnú a urobia dobrú tržbu. Spojené
sedačky budú vypredané ako prvé, verte mi. A kvetinárstva budú
mať tiež dobrý dopyt po ružiach. Nezadaní budú možno nadávať
v ten deň o trošku viac, alebo si urobia jemný joke z romantického
páru idúceho oproti. Takže Valentín môže aj provokovať. Valentín
môže asi všetko, ak sa nad tým hlbšie zamyslím.
Takže nezadaní nezúfajte. A prosím ani si nepúšťajte playlist Forever alone na Spotify. A ostatní sa rozhodnite sami, či budete, alebo
nebudete oslavovať. Hlavne sa majte dobre a či už si budete písať
cez Messenger, alebo sa k sebe túliť v izbe so zatvorenými dvermi
Nataša Findrová
pred rodičmi, je to na vás. 

Stále v teba dúfam, stále si pre mňa potenciál veľkej… Nie si ideál, ani náhodou, určite nechávaš vlasy v umývadle a močíš pri stromoch ako normálni ľudia, ale niečo v tebe je tak vysoko nad nami všetkými, že sa nečudujem ako sa bojíš zliesť dole ku nám. Ani nechcem aby si zliezol. Zostaň, lebo ak vykročíš budeš pre mňa potenciálne malý…
Stretla som ho pri preliezkach. Viete, tie oválne, sídliskové konštrukcie, z ktorých si otrepete hlavu
natoľko, že sa prihlásite na Akadémiu Umení, naviac, že tu zostávate. Boli sme takí šťastní. Moju bábiku mi zapálil a zakopal v pieskovisku. Nepýtajte sa odkiaľ mal zápalky, ale puch spáleného plastu
bolo cítiť ešte o dva bloky. Už vtedy som vedela, že ma miluje. Tú bábiku nazval po mne a krútil jej
hlavu až kým jej nevypadli oči.
O desať rokov neskôr som ho stretla na tom istom mieste. V divadle. Bolo tam horúco a moja kamarátka nemala na sebe skoro nič. Žiarlil na ňu kvôli mne a tak ju nazval po mne a začal si s ňou. Bábika, teda moja priateľka bola krásna a prišla o panenstvo s ním. Vzal jej hlavu a zakopal. Bola nešťastná, zaľúbená a ja, ja som si našla novú bábiku.
Vždy keď sme si dali kávu a vypili ju, strčil prst na dno šálky a z kávovej usadeniny mi spravil pehy na
lícach, alebo briadke. Chcel mať zo mňa všetko iné, len nie to čo som. Dával dievčatám moje meno,
ale nikdy ma neoslovil mojím. To som ja! Chcela som kričať. Raz sa mi to podarilo, ale bolo to pri súloži a s iným človekom, takže to nemalo bohvieakú váhu. Cena mena, môjho mena je dôležitá. Veď
s ním umriem. Na náhrobom kameni nebudem ja, to by bolo čudné ale moja identita, že tu niekto
existoval.
Ten chlapček je môj, som jeho matka, ten tínedžer je môj, ja som jeho otec a ten muž, ktorý je teraz
tu je moja duša ja som jeho telo.
A zasa. Ďalšia bábika. Moja sestra? Fakt? Ani sa nečudujem, na tú žiarliš odmalička. Zasa jej vypichneš oči a pochováš ich. Treba ti toho? Sestra počuješ? Počuješ ako ti vraví mojím menom? Ty to nepočuješ. Vyber si ho z hlavy prosím ťa. Nie? Ako nie?
Našla som v piesku bábiku. Mala moje meno. Bola krásna ale nemala ruky, nohy ani hlavu, ani oči.
Odrazu sa jej vlasy začali krútiť a vzali si moje nohy a ruky, krútili sa a motali a vzali mi aj oči. Čo teraz? Zostala mi len hlava s ústami a vlasami. Ani kopnúť som si nemohla doňho ani ho uškrtiť vlastnými rukami. Budem čakať. Možno ma nájde. Alebo sa prekotúľam! Povedala hlava. Ako sa tak hlava kotúľala, zdvihla ju niečia ruka. Uvidela som ho, mal moje ruky aj nohy a oči. Keď mi ich vrátil bola
som celá a povedala som len svoje meno. To som ja ty idiot! Viete, čo ten oportunista povedal? Ja
viem. On vie. Chápete, on vie! Tscha! Mňa picne, on vie. Dobre budem sa tváriť, že som nič nepočula. Budem ťa milovať aj naďalej, budem všetko čo chceš ty. Vrátil si ma celú, ale rozobral si ma tak, že
ma rovno môžeš spáliť a zakopať do piesku.
O ďalších desať rokov neskôr som za ním prišla na cintorín. Ha! Ten hajzel si na náhrobok dal napísať
moje meno. To mám teraz akože umrieť a nechať sa vložiť tam? No ja nie som idiot, chcem mať svoj
kameň a na ňom veľkým a hrubým písmom aj päťkrát podčiarknuté toto moje meno. Sľúbil si mi, že
ja umriem skôr a ty sa budeš chodiť pozerať na môj kameň. Dám ti do piesku tú bábiku a potom príTrézia Mindošová
dem za tebou a poskladáš ma odznova. 
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Umelci narodení vo februári
Ferdinand Hložník
Narodil sa 18. novembra 1921 vo Svederníku. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého,
Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Zomrel 27. februára 2006 v Bratislave.
Počas svojho tvorivého obdobia ilustroval viac ako päťdesiat
knižných titulov, medzi nimi aj učebnice. Jeho tvorba je postavená na dramaticko-expresívnej kresbovej skratke, zveličení a deformácii, doplnenej bravúrnou koloristikou kontrastných
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farieb. Inšpirácie nachádzal v kubizme a neskôr, v 50-tych rokoch experimentoval s formou, ktorá sa neskôr vykryštalizovala
na formu abstrahujúcu tvar, kladúcu dôraz na štruktúru a farebnosť maľby. Expresívna štylizácia predmetov, farebné usporiadanie plôch, ktoré akoby naviazali dej obrazu do sureálnej polohy sú pre detského diváka príťažlivé dodnes.
Jeho ilustrácie plnili funkciu interpretačnú v kontexte s textom
knihy, ale aj funkciu výtvarno-dekoratívnu. Pri tvorbe využíval
rôzne výtvarné techniky – maliarske aj grafické. Okrem ilustrácie sa venoval aj voľnej maliarskej tvorbe.

Oto Opršal
(* 9. 2. 1926, † 10. 9. 1980) Bol maliar,
grafik, scénograf. Pôsobil ako scénograf

a vedúci výpravy v Divadle SNP v Martine. Venoval sa monumentálnej a dekoratívnej tvorbe, maľbe, grafike, kresbe,
karikatúre a scénografii (vytvoril asi 120
výprav k divadelným inscenáciám).

Ladislav Šestina
Šéf výpravy Štátneho divadla v Košiciach sa narodil 10. 3. 1925 v Štítniku.
Jeho vysokoškolské štúdiá vo Viedni,
kde v rokoch 1943-44 študoval u profesora E. Pirchana divadelnú architektúru, predčasne ukončili vojnové roky.
V roku 1944 pôsobil ako výtvarník vo
Wroclawi, potom nastúpil ako výtvarník do SND v Bratislave. Vytvoril viac
ako 600 scénických návrhov pre všetky divadelné žánre. V umeleckej tvorbe prešiel postupným vývinom, využíval možnosti javiskového iluzionizmu,
realistické detaily, symboly a znaky, inšpiroval sa folklórom. Zdôrazňoval dekoratívne vyznenie scény, v najzrelšom
období sa zameral na výrazové použitie farby a svetla, s väčším dôrazom na
modernú, divadelne cítenú architektoniku výtvarného javiskového diela. Činný bol aj ako maliar (grafiky, oleje, akvarely). Vystavoval aj na kolektívnych
výstavách v Bratislave, Brne, Berlíne,
pravidelne bol zastúpený na medzinárodnom kvadrienále v Prahe.

Artúr Szalatnai
11. 2. 1891 sa narodil v Hornej Slatine
(dnes Slatina nad Bebravou) Artúr Szalatnai-Slatinský, pôv. Schlesinger, architekt († 10. 11. 1961 Bratislava). Patril
medzi najvýznamnejších tvorcov modernej medzivojnovej architektúry na
Slovensku. Jeho rané diela boli ovplyvnené historizujúcim štýlom, neskôr experimentoval s kubizmom. V 20. a 30.
rokoch 20. storočia boli jeho diela publikované v zahraničných odborných časopisoch a zaradené do prestížneho
Myers Lexikónu. Počas 1. svetovej vojny bojoval na frontoch v Rusku, Poľsku,
Rumunsku, Taliansku a Francúzsku. Po
nej žil a pôsobil v Bratislave (ortodoxná synagóga na Heydukovej ul.; sanatórium Caritas na Zochovej ul.; obchodný a obytný dom na Mickiewiczovej
ul.; bývalý penzión Grünhut na Zelenej
ul. – Peruggia; a i.), jeho budovy sú aj
v Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach
(sanatóriá a kúpeľné komplexy), Komárne, Prešove, Martine, Trnave (pamätník
holokaustu pred synagógou) a iných
mestách. V knihe Architektonické formy
bratislavských cintorínov (1920, v nemčine) kresbami a skicami zdokumentoval umelecky a historicky cenné, dnes
zväčša už neexistujúce náhrobky.
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TRADÍCIE ZNÁME, ČI NEZNÁME?

FAŠIANGY
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Pomaly sme už zabudli na Vianoce a čo nevidieť je tu ďalší veľký
sviatok – Veľká noc. Medzi tým je ale ešte obdobie fašiangov –
obdobie bujarej zábavy, tanca a veselosti. Podľa mojich zistení,
o fašiangoch a s ním súvisiacich tradíciách ľudia veľa nevedia. Dokonca ani väčšina obyvateľov dedín, kde sa ešte ako – tak dodržiavajú tradície.
Ja som sa ako dieťa v tomto období vždy ťahala k babke na dedinu, aby som nezmeškala, keď budú chodiť maškary. Najkrajšie spomienky na fašiangy mám ale z obdobia môjho pôsobenia
v Banskej Bystrici. Učila som na gymnáziu, ktoré malo triedu so
zameraním na výchovu umením. Chodievali sme do Remeselnej dielne v Regionálnom kultúrnom stredisku, kde nás učili rôzne
tradičné ľudové techniky a samozrejme aj tradície. Spolu s tanečným súborom URPÍN stredisko organizovalo na posledný fašiang
pred Popolcovou stredou Fašiangový sprievod. Mesiac predtým
sme si začali vyrábať tradičné fašiangové masky – od tých zložitejších, kašírovaných (medveď, čert, turoň) po jednoduchšie, vyrobené napríklad zo starej koženej rukavice. Ja som sa rada zapájala aj
do fašiangového sprievodu (čo o svojich žiakoch tvrdiť nemôžem,
dokonca si myslím, že sa za mňa vtedy aj hanbili). Fašiangy sú zábavné, pre divákov aj pre účastníkov. Len asi vo veku 15 – 16 rokov
Vám to tak nepríde. Ja som si to užívala a neriešila som, že moji študenti sa všemožne snažia byť neviditeľní, aby niekto nedajboh nezistil, že patria ku mne. Asi nebolo jednoduché vidieť svoju triednu ako pobehuje medzi ľuďmi v maske čerta a natiera ich sadzami.
Pre mňa bolo zábavné prihovárať sa ľuďom, oslovovať známych
menom (väčšina ma nespoznala, takže to často boli komické situácie), ponaháňať deti… Doteraz si pamätám ako sa ma jeden otecko zľakol. Po námestí kráčala rodinka. Otecko držal jedno, asi štvorročné, dieťa za ruku. Ja som chytila dieťa za ruku z druhej strany.
So záujmom si ma obzeralo, ale ani nemuklo. Otecko periférne zaregistroval, že sa k nim niekto pridal. Jeho reakcia vyvolala smiech
okoloidúcich, lebo ten sa ma tak zľakol až zajačal a nadskočil. Toto je moja zábavná fašiangová príhoda a teraz si povedzme, čo to
vlastne tie fašiangy sú.

FAŠIANGY – POHYBLIVÝ SVIATOK
Fašiangy a ich zvyky sa viažu na sviatky zimného slnovratu
(saturnálie), sviatky na počesť rôznych božstiev antického sveta (bakchanálie) a na očistné slávnosti pastierov (luperkálie). Prelínajú sa v nich kulty slnka, plodnosti, úrody a mŕtvych predkov.
Sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným
cyklom.
V slovanských tradíciách boli obrady a úkony počas fašiangov zamerané najmä na zabezpečenie prosperity hospodárstva a plodnosti. Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom).
V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme
však neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy). Podobne
sa takéto oslavy konca zimy konajú aj v iných slovanských krajinách. Napríklad v Rusku sa tento sviatok nazýva Maslenica.
Fašiangové obdobie trvalo od Troch kráľov do utorkovej polnoci
pred Popolcovou stredou, ktorá býva 40 dní pred veľkou nocou. Popolcová streda (niekde ju nazývajú aj Škaredá streda) je pohyblivý

sviatok a vypočítava sa podľa lunárneho kalendára. Závisí od termínu Veľkonočnej nedele – prvej po splne mesiaca, ktorý nasleduje
po dni jarnej rovnodennosti. Podľa toho sa hovorí o krátkom alebo dlhom fašiangu. Popolcovou stredou sa teda začína obdobie
veľkonočného pôstu a ten sa končí na Veľký piatok. Ak vás napadlo,
že táto streda má niečo s popolom, je to správne. Bol to deň pôstu a pokánia, keď sa ľudia posýpali popolom (odtiaľ sypať si popol
na hlavu), neskôr sa už len symbolicky robil popolom krížik na čelo.

FAŠIANGOVÁ MÁGIA
Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny – prírodnej,
alebo aj spoločenskej – a svojským spôsobom dočasne rušia zavedené poriadky a normy. Pre fašiangy je typické imitovanie a parodovanie zavedených vzťahov v bežnom živote a bujaré veselie.
V období fašiangov sa vykonávali aj rôzne magické úkony. Napríklad mágia žien sa zameriavala na zabezpečenie kvalitnej úrody ľanu a konopí, nakoľko fašiangy boli v medziobdobí pradenia
a tkania. Aby bol ľan a konope vysoké, zvykli si dievčatá a ženy rozpletať vrkoče, ťahať sa za rozpustené vlasy, vyskakovať do výšky
pri tancoch – na ľan, na konope, variť dlhé cestoviny a pod. Úroda
ľanu a konopí s dlhým vláknom sa mala zabezpečiť aj obradným
sánkovaním a kĺzaním.

FAŠIANGOVÉ MASKY
Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek. Aj keď mal priebeh fašiangov
v jednotlivých regiónoch isté špecifiká, spoločné mali obchôdzky masiek.
Na dedinách robili pochôdzky po domoch s maskami muži. Jednotlivé masky mali podľa tradície svoj význam a magický účinok.
Tradičné zoomorfné masky – medveď, turoň, koza, kôň súviseli s agrárnou mágiou, mali podporiť plodnosť zeme a zabezpečiť prosperitu hospodárstva. Masky predvádzali najčastejšie smrť
a ožitie zvieraťa, čo malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie prírody
k životu po zime.
Medveď bol symbolom sily a tanec s ním nesmela odmietnuť žiadna žena. Turoň mal vyváľaním v hnojisku zabezpečiť silu a plodnosť, koza bola symbolom plodnosti a energie, kôň symbolom
života, ušľachtilosti, energie a prosperity. Používanie slamy pri príprave masiek (salmeniak, kurina baba) a obradoch malo zabezpečiť prosperitu hospodárstva.
K najstarším antropomorfným maskám patria dedo a baba (pôvod majú v uctievaní predkov a kontinuity života), sitárik, slameniak, kurina baba (baba s vajcami), Pšocha, ale aj masky parodujúce
opačné pohlavie – muži preoblečení za ľahké ženy, prespanky s deckom, polžena-polchlap alebo Cigánka s Cigánom, ktoré zdôrazňujú
a parodujú erotické momenty zo života. Nesmeli chýbať ani masky
znázorňujúce rôzne povolania – kominár, handrár, husár, drotár, kováč ale aj žobrák. Niekde chodí aj Brucháč alebo doktor so sestričkami. Sestričky veľkým dreveným teplomerom merali teplotu tak, že
ho pchali za nohavice či sukňu. Potom doktor predpísal medicínu.
Ženám tabletky v podobe hrachu, fazule, šošovice, chlapom dve,
tri lyžičky sirupu – pálenky. Zábavná a vynaliezavá je tiež maska
Chlapa v koši, kde je muž od pása oblečený v sukni, trčí z prúteného koša na ktorom je bábka stareny.

FAŠIANGOVÉ REKVIZITY
Zvyčajne majú postavy v maskách aj typické rekvizity, napríklad
ražeň na napichovanie slaniny, šabľu, ale aj tanečné rekvizity, bubny, zvonce a hrkálky. Slúžili jednak na upútanie pozornosti bubnovaním, zvonením na zvoncoch, hrkaním hrkálkami, práskaním bičov, ale chlapci a chlapi ich využívali najmä na zbieranie výslužky.
Šable a ražne boli najlepšie nástroje na napichávanie slaninky, klobás a iných fašiangových pochúťok.
Na Záhorí chodili na fašiangové pochôdzky regrúti so šabľami. Niekde ich volajú šablári, inde turci. Spievali pritom pesničku s takýmto textom:
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
všetko my berieme, aj plané hrušky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú,
zabili komára, slaninu majú…
Osobitý význam mal bič. Čerstvo upletený bič museli mládenci natrieť odvarom z vareného údeného mäsa, ktoré sa v ten deň varilo v hojnom množstve. Bič mal potom magickú moc – keď sa ním
poháňali kravy – tučnota z neho prešla aj na ne.

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Na ražeň maskám zo sprievodu ľudia napichovali slaninu, klobásu,
dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie
ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstierali prácu,
za ktorú sa dožadovali odmeny, tancovali. Ich úlohou bolo zabaviť
dedinčanov. Parodovali preto svadobčanov, vysmievali sa z vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti a trestali staré
dievky – priviazali im na nohu klát. Jedným slovom si mohli počas
fašiangov dovoliť to, čo si inokedy nemohli. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi, dokonca ich váľali po zemi. Iste
vás hneď napadla jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek: „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…“
Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti
nasleduje po fašiangoch Veľká noc a až sedem týždňov po Veľkej
noci prichádzajú turičné sviatky.

FAŠIANGOVÉ JEDLÁ
Fašiangy boli v minulosti najmä obdobím, kedy sa jedli kalorické
jedlá, aby sa pred pôstom ľudia dobre najedli. Tradičnými jedla-

mi boli šišky, fánky, pampúchy, rôzne záviny, či zabíjačkové špeciality – klobásy, slanina a huspenina. Inde je typická praženica, ktorú
pripravovala richtárka z vajec vyzbieraných sprievodom a pozvaná bola na ňu celá dedina. A ako som už spomínala, dievčence
varili dlhé rezance, aby bol vysoký ľan. Podávali ich s bryndzou
a opraženou slaninkou, všetci jedli spoločne.

POCHOVÁVANIE BASY
Najveselšie obdobie roka však strieda 40-dňový pôst. Ukončia sa
všetky zábavy a svet sa opäť vráti do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave (prípadne pred polnocou pred Popolcovou stredou) sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy.
Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb.
Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom
obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von. Priebeh pochovávania basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, odvoz
do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač nad
hrobom a čítanie testamentu. Texty však nie sú dané, vytvárajú si
ich herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst.

MESTSKÝ FAŠIANG
Fašiangy v mestách dostali inú podobu, vychádzala z tradícií mestských stredovekých a renesančných slávností, ktoré mali svoje korene v starorímskych slávnostiach karnevalového typu.
Fašiangy v meste zväčša organizovali jednotlivé cechy. Teda skôr
sa tu konali zábavy, hry a súťaže, ktorých hlavnými aktérmi boli tovariši a učni. Učni boli práve v tomto období obradne preraďovaní
za tovarišov. Zábavy sa väčšinou konali v dome majstra, pretože tu
sa vítali noví tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátkodobé ubytovanie. Jednotlivé cechy konali sprievody a snažili sa o čo najväčšiu
atraktívnosť. Mlynári behali na chodúľoch, debnári krútili nad hlavami obručami a podobne. Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou.
RI
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Náleziská na území strednej Európy:
Jaskyňa Šipka – z obdobia stredného paleolitu na území Moravy
bola sídlom lovcov medveďov.
Předmostí pri Přerove – územie Moravy. Tu boli nájdené sošky venuší (5 ks), ﬁgúrka mamuta a rytina ženy na mamuťom kle, drobné predmety s ozdobnými rytinami, náhrdelníky zo zubov zvierat a z lastúr.
Dolní Věstonice pri Mikulove – mnoho nálezov. Najznámejšia je
Věstonická venuša (zvláštny materiál – hlina, popol a kostný prach),
tiež drobné sošky zvierat, mamutíkov, nosorožca, medvedík, levica, kôň a zvláštnosťou je aj píšťalka (z prstového článku soba –
u nás najstarší nájdený hudobný nástroj).
Pekárna pri Brne – rytiny na náčelníckej palici a na dýkach,
Koněpruské jaskyne (Čechy) – dýky s rytinami divých koní,
okolie Žatca (Čechy) – rytina ryby na konskom rebre,
Moravany (Slovensko) – soška venuše (výška 7,6 cm),

VÝVOJ PRAVEKÉHO UMENIA
Vznik umenia bol dlhodobý a veľmi zložitý proces vývoja ľudskej
spoločnosti. Umenie sa rozvíjalo, keď človek dospel na určitý stupeň myslenia, ktorý mu umožnil vyjadriť svoj vzťah k svetu nielen
pomocou reči, ale aj obrazom.
Prvé formy umenia sa zrodili pravdepodobne z magicko-náboženských obradov, ktoré dovoľovali primitívnemu človeku spojiť sa
s tajomnou skrytou mocou, aby ju mohol prosiť o pomoc a ochranu. Kresbami na stenách jaskýň, soškami z kostí zvierat a kultových
predmetov človek vyjadroval svoje názory na svet a prostredie,
v ktorom žil. V nich ožívala fantázia, predstavy, odrážal sa ustavičný
boj s prírodou – lov zvierat, ktorý zabezpečoval primitívnemu človeku existenciu, neskôr sa človek začal venovať skrášľovaniu, ozdobovaniu predmetov dennej potreby.
Pravek sa delí na tri obdobia: doba kamenná, doba bronzová
a doba železná.
Doba kamenná sa člení na tri epochy:
– paleolit (obdobie štiepaného kameňa),
– mezolit (obdobie prechodu medzi prvou a druhou etapou),
– neolit (obdobie lešteného kameňa).
Dĺžka jednotlivých etáp bola rozdielna. Paleolit trval vyše 600 tisíc
rokov, mezolit okolo 5000 rokov, neolit 4000 rokov.

PALEOLIT
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Prvé výtvarné prejavy siahajú do praveku. V staršom paleolite (staršia doba kamenná, z gréc. palaios = starý, lithos = kameň, približne
540 – 480 tisíc r. pred n. l.) to boli ešte nedokonalé pästné kliny, pri
opracovávaní ktorých sa prejavovali zásady súmernosti (symetrie).
V strednom paleolite (300 – 40 tisíc r. pred n. l.) mali pästné kliny už
pravidelný mandľovitý tvar. Tieto pracovné nástroje predstavujú
najstaršie príklady výtvarnej kultúry.
Až v mladšom paleolite (40 – 10 tisíc r. pred n. l.) sa stretávame
s prvými prejavmi výtvarného umenia (maliarstvo a sochárstvo).
V tomto období už človek vedel abstraktne myslieť, jeho ruky sa
naučili vykonávať aj zložité pohyby, čo sa prejavilo na výrobe vyspelých nástrojov z kameňa a kostí (oštepy, harpúny) ale aj nástrojov na lov veľkých zvierat (pasce). Človek sa usadzoval v jaskyniach
alebo zhotovoval jednoduché obydlia.
Už v prvotnopospolnej spoločnosti existovala prirodzená deľba
práce. Muž poľoval, žena sa starala o zbieranie úrody, oheň, bola rozmnožovateľkou rodu (matriarchát). Vytvárala sa aj vlastná
ideológia, v ktorej nachádzame začiatky animizmu (oduševňovanie prírody), totemizmu (verili v nadprirodzené sily – bytosti prebývajúce v zvieratách), fetišizmu (nadprirodzené sily prebývajú vo
veciach, predmetoch – napr. v kameňoch, stromoch a pod.). Prejavom animizmu bol kult mŕtvych (pohreby s milodarmi). Lovecká
mágia súvisela s obradmi, ktoré mali zabezpečiť úspešný lov.
Pud o zachovanie rodu sa odrazil v kulte matky (tzv. paleolitické
„venuše“).
Z obdobia mladšieho paleolitu sa zachovali štyri druhy výtvarných
prác:
1. jaskynné maľby a maľby na skalných stenách
2. sošky zvierat a ľudí
3. drobné predmety zdobené kresbou, vyrezávaním alebo rytím
4. šperky
K najznámejším pamiatkam paleolitu patria jaskynné maľby. Najvýznamnejšie z nich sú jaskynné maľby v tzv. franko-kantabrijskej
oblasti, ktoré boli objavené v minulom storočí. V r. 1868 bola obja

MEZOLIT A NEOLIT

vená prvá z jaskýň v tejto oblasti – Altamíra v Španielsku. Až začiatkom 20. storočia boli objavené ďalšie jaskyne v tejto oblasti
(oblasť Pyrenejí – južné Francúzsko a severné Španielsko) a dnes
ich poznáme vyše 50. Námetom jaskynných malieb je prevažne
zver – divé kone, mamuty, kozorožce, soby, bizóny, medvede, mačkovité šelmy, nosorožce, diviaky, zajace, vydry, vtáky a ryby. Objavujú sa aj postavy ľudí. Maľby boli realizované rytím rydlami a natreté nerastnými farbami (hrudky, oker, mangán) spájané vodou,
tukom zvierat, krvou alebo močom.
Farebnosť – žltá, červená, hnedá a bronzová (studené odtiene sa
nevyskytujú). Maľby sa nachádzajú v ťažko prístupných jaskyniach
bez slnečného svetla.
Najvýznamnejšie pamiatky:
Altamíra (Španielsko) – na stenách a strope je okolo 180 obrazov
zvierat, väčšinou bizónov
Pindal (Španielsko) – obraz mamuta s anatomicky správne vyznačeným srdcom a zásahmi po loveckých obradoch)
Lascaux (Francúzsko) – až 6 metrov veľké obrazy zvierat, výjav so
zápasom dvoch čarodejníkov)
Trois Fréres (Francúzsko) – názov podľa objaviteľov (Traja bratia)
jaskyne, postava tancujúceho čarodejníka na čelnej stene
Ďalšie náleziská: Roufﬁgnac, Madeleine, Pech Merle (Francúzsko)
a iné.
Sochárske diela – vytvárali paleolitickí lovci a boli to najmä kultové sošky žien (venuše), ktoré boli zasvätené kultu plodnosti a sošky
zvierat, ktoré slúžili ako amulety v loveckej mágii. Ako materiál sa
používal mäkký kameň, slonová kosť a hlina.
Venuše – nahé ženské telá bez pohybu s nápadne zväčšenými
znakmi ženskosti, ktoré zdôrazňovali materskú funkciu ženy – veľké prsia, boky, stehná. Takéto sochy boli nájdené v rôznych oblastiach západnej Európy až po Ďaleký východ.
K najznámejším patria: Venuša z Dolných Věstoníc, z Willendorfu,
z Lespugue, Hole Fels, a iné.
Na Slovensku to boli Moravianska venuša z náleziska v Moravanoch nad Váhom, či Magna Mater – hrádocká venuša z Nitrianskeho Hrádku, ktorá bola vyobrazená aj na slovenskej dvojkorunovej minci.
Zriedkavejšie sa vyskytovali nálezy mužských sošiek, zachovali sa
však drobné sošky zvierat. Z drobných predmetov z kostí, slonoviny, parohov či kameňa zdobené rytinou či rezbou boli nájdené
tzv. náčelnícke palice s rytinami zvierat a vrhače oštepov. Známe boli aj šperky – náhrdelniky, náramky, prívesky, čelenky.

Prechodné obdobie medzi paleolitom a neolitom (mladšia doba kamenná) tvorí mezolit, stredná doba kamenná (gréc. mesos =
stredný, lithos = kameň), ktorá znamenala prípravu na hospodársky
a spoločenský prevrat v neolite. Ľudia sa vtedy živili rybolovom, lovom drobnej zveri, zberom divorastúcich tráv a obilnín. Životné
podmienky donútili ľudí krotiť zvieratá (prvý bol pes).
Človek opustil jaskyne a jeho umenie sa zbavilo loveckej mágie,
umenie preniesol pod holé nebo. Jeho kresba dospela k schématizmu, pričom najprv vyjadrovala všedné výjavy zo života lovcov
a zberačov. Takéto skalné maľby nachádzame vo východnom Španielsku, ale aj v Alpách a Škandinávii. V strednej Európe – jaskyňa
Domica na Slovensku (geometrické obrazce nakreslené uhľom –
symboly plodivej sily).
Život ľudí smeroval k poľnohospodárstvu a chovu dobytka,
pastierstvu. Bolo to v období neolitu -mladšej dobe kamennej, kedy došlo k prvej spoločenskej deľbe práce. Na Blízkom východe trval v r. od 7 000 do 3 000 pred n. l. V strednej Európe od r. 4 500 do
2 000 pred n. l. Chov dobytka umožnil neolitickému človeku získať
mäso, mlieko, ale aj kožu a vlnu. Potreba uskladňovať potraviny –
obilie, viedla k výrobe keramiky, zdokonalenie v obliekaní – k tkaniu látok, potreba zabezpečiť obydlia – stavbu dedinských drevených domov.
Rastúci význam mužov spôsobil, že matriarchát nahradil patriarchát, rodové zriadenie s nadvládou mužov. Narastaním rodov
vznikli kmene, ktoré spájal jazyk, zvyky a náboženstvo.
Náboženstvo neolitického človeka je spojené s prírodou – javmi, ktoré ovplyvňujú výsledky jeho práce (zem, slnko, dážď, búrka,
blesk). Prežíva ešte totemizmus, ale rozvíja sa aj fetišizmus, manizmus (kult predkov), pohrebný rítus.

ARCHITEKTÚRA
Rozvíjala sa svetská architektúra – obytné domy, hospodárske
staviská. Stavebným materiálom bolo drevo, preto sa nezachovala.
Obytné domy – boli to jamy, kožami zastrešené, mali obdĺžnikový
pôdorys, steny z nosných kolov boli zarazené do zeme, opletené
prútim a omazané hlinou. Používali sedlovú strechu, krytú otiepkami slamy.
Kultová architektúra – chrámy, hrobky. Označujeme ju ako tzv.
megalitická monumentálna architektúra. (Megality – z gréc. megos
= veľký, lithos = kameň). Stavebným materiálom bol kameň. Sú to
celé kamenné bloky. Takéto stavby nachádzame v pásme od Stredomoria cez Francúzsko a britské ostrovy po Škandináviu.
Menhír – na výšku postavený a do zeme zapustený obrovský kameň. Lychávy – dlhý, veľký kameň, uložený na dvoch alebo viacerých postavených kameňoch architrávovým princípom. Dolmény –

za sebou uložené lychávy (kamenné hrobky). Kromlechy – kultový
priestor, ohraničený menhírmi.
Najznámejší kromlech je Stonehenge v južnom Anglicku. Bol zasvätený kultu slnka a je z obdobia okolo r. 1 800 pred n. l. Je postavený tak, aby lúč vychádzajúceho slnka v deň jarnej rovnodennosti dopadol presne na oltár svätyne.
Aj v Českej republike je niekoľko „kandidátov“ na titul megalit. Sú
to väčšinou samostatne stajace menhíry. Naznámejšie z nich sú
Kloboucký pastier a Kounouské kamenné rady.

SOCHÁRSTVO
Charakteristické pre neolit a mezolit sú drobné sošky tzv. venuší či
bohyne – matky, zvyčajne z pálenej hliny. Nachádzame aj kultové
zvieracie sošky a kultové nádobky v tvare zvierat.
Keramika – došlo k jej rozvoju, nakoľko vznikla potreba nádoby
na uchovanie tekutiny a úschovu potravy, obilia a múky. Najstaršia bola keramika modelovaná ručne z prstencov, ktoré postupne
kládli na seba. Boli známe tieto druhy keramiky:
Lineárna – pásová keramika – je najstaršou neolitickou keramikou. Jej výzdobu tvoria ryté voluty – závitnice, krokvy, meandre
či trojuholníky zoskupené do pásov. Najstaršiu lineárnu keramiku
označujeme ako volútová. Tento typ keramiky sa vyskytoval najprv na Blízkom východe, potom na Balkáne, strednej i v západnej
Európe.
Vypichovaná keramika – vzory na nej sú vypichované pomocou
kostených či rohových kolíkov a vyskytovala sa najmä v strednej
Európe, v Poľsku a Podunajsku.
Šnúrová keramika – je z obdobia neskorej doby kamennej a jej
dekor vznikol odtlačením pletenej šnúry na hrdle nevypálenej nádoby. Vyrábali ju kočovní pastieri.
Keramika zvoncovitých pohárov – mali tvar obráteného zvona
s vytláčanou, pôvodne inkrustovanou geometrickou výzdobou.

BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ DOBA
Bronzová revolúcia zmenila život dedinských roľníkov na zaľudnené mestá, ktoré začali žiť z remeselnej výroby a obchodu, položili základy organizovania štátov. Človek vynašiel kovy asi pred
5000 rokmi (pravdepodobne v Mezopotámii). Bol to materiál, ktorý svojimi vlastnosťami prevýšil keramiku. Bol kujný, pevný, pružný,
odolával nárazom. Jedným z nich bola meď. Ľahko sa dala spracovávať, lebo vyniká kujnosťou, bola však veľmi mäkká. Jej mäkkosť
odstránil bronz.
Bronz – zliatina cínu a medi bola ľahko taviteľná, dala sa leštiť, bola však krehkejšia a drobivejšia.
Rozšírenie bronzu prinieslo rozvoj nových remesiel – baníctva,
hutníctva, kovolejárstva, kováčstva, kovotepectva, zlatníctva, klenotníctva. To viedlo k rozvoju výrobných síl, nástroje uľahčili výrobu
a výroba sa oddelila od poľnohospodárstva a pastierstva, čo viedlo k druhej spoločenskej deľbe práce, k rozvoju obchodu a vzniku majetkových rozdielov v rodovej spoločnosti. To vytvorilo podmienky pre vznik súkromného vlastníctva a viedlo k postupnému
rozpadu prvotnopospolného zriadenia, štiepeniu na triedy, tvoreniu štátov.

DOBA BRONZOVÁ NA SLOVENSKU
Slovensko bolo v tomto období križovatkou obchodných ciest
a veľkým producentom medi, ktorá sa ťažila najmä v Slovenskom
Rudohorí. Vystriedalo sa tu viacero kultúr.
Otomanská kultúra – (konkrétne nálezisko – masívne kamenné
hradby v Spišskom Štvrtku) – dôsledok vplyvu mykénskej civilizácie
alebo mykénskej kultúry, v Gánovciach sa našla železná rukoväť dýky – bol to prvý nález železa v strednej Európe a dokazuje obchodné styky s Chetitmi (územie Turecka).
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Lyžiarsky zájazd
Orava – Krušetnica. Pre väčšinu ročníka domovina a pre tú druhú časť, krutý sever pod snehovou prikrývkou. Každý sme tam kráčali s inými očakávaniami a impulzmi k prežitiu. Ale všetci sme odchádzali rovnako –
šťastne.
Týždenný lyžiarsky výcvik nás spojil nielen na svahu, ale aj na bowlingu, či pri večerných hrách. Dva tábory –
lyžiarsky a snowboardový sa navzájom míňali, pretekali a padali v takmer rovnakých intervaloch. Všetci sme
sa predsa učili. A niekedy aj lektori s nami. Najlepšie kreácie ale patria Martinovi Kurhajcovi. Myslím si, že na
tie chvíle keď bol tento človek na svahu si všetci pamätáme, pretože ich zas tak veľa nebolo. A keď už menovaný vyšiel z bufetu na svah, stálo to za to.
Varili nám dobre, asi vedeli, že „umelci“ sú až príliš hladní. Alebo si možno mysleli, že potrebujeme nabrať
viac sily. Tej sme mali ale dostatočne. Zvládli sme aj večerné lyžovanie, ktoré bolo pre niektorých posedenie
pri čaji, ale však každý podľa svojho gusta.
Mali sme pár menších úrazov, jeden člen posádky musel ísť dokonca domov, ale inak sme to prežili v zdraví
a pohode. Ráno sme pravidelne vstávali za zvukov Xindla X od pani Mečkovej a večer, alebo skôr v noci za jej
apelovania, že by sme mali ísť spať. Ale toto sa dialo iba na jednej chatke. Druhá bola čisto dievčenská a zároveň aj čisto herecká. Väčšinou sa z nej ozýval smiech, niekedy až príliš hrdelný, ale za to vždy oduševnený.
Aj keď spomínam na lyžiarsky výcvik s určitým časovým odstupom, spomínam v dobrom. A viacerí sa každý rok zhodujeme na tom, že lyžiarsky bol super. Preto terajším prvákom a vlastne každým prvákom odporúčame nezostať v škole, ale ísť na svah.
10
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Ako prežit’ zimu?
Vitamín C: zo všetkých vitamínov je práve vitamín C najúčinnejší v boji proti infekčným ochoreniam. Veľa vitamínu C obsahujú citrusové plody, čierne ríbezle, kyslá kapusta alebo šípky. Na škodu nie je ani užívať ho vo forme vitamínových doplnkov.
Kvalitný spánok: pre posilnenie imunity je veľmi dôležitý spánok. Ak nedobre spíte, nepomôže vám ani množstvo ovocia a drahých
vitamínov z lekárne, ktoré denne organizmu doprajete. Vedci zverejnili štúdie, kde objasnili dôležitosť úlohy kvalitného spánku pre
správne fungovanie imunitného systému, snažte sa preto zlepšiť váš spánok. Pomôže vám to vyhnúť sa typickým zimným chorobám.
Hydratácia: chráňte kožu a sliznice. Práve ony slúžia ako hranica pre vstup infekcií a vírusov. Na to, aby mohli správne fungovať, musia byť sliznice dostatočne zvlhčené a pokožka hydratovaná a nepoškodená. Dodržujte preto pitný režim a pokožku pravidelne natierajte hydratačnými prípravkami. Pokožka trpí najmä v suchom vykúrenom vzduchu, hydratačný prípravok preto používajte najmä doma. Na ochranu pred mrazom pleti doprajte hustý ochranný výživný krém.
Obmedzte fajčenie: fajčenie oslabuje imunitný systém a poškodzuje dýchacie cesty, ktoré sú preto náchylnejšie na ochorenia. Najvhodnejšie je preto prestať s fajčením úplne.
Prekúrené miestnosti: prudké zmeny teplôt (mráz vonku a 25 stupňov v byte) organizmu neprospievajú a človek je tak náchylnejší ochorieť. V domoch preto nastavujte kúrenie na nižšiu teplotu. Telu tak pomôžete oveľa viac ako pobytom v prekúrenej miestnosti.
Vetrajte: uzavreté a málo vetrané priestory sú ideálne na šírenie chorôb. Nezabúdajte ani na pobyt vonku, denne si doprajte aspoň
polhodinu na čerstvom vzduchu.
Pozor na ruky: uvedomiť si treba, že dôsledné umývanie rúk a používanie jednorazových vreckoviek preukázateľne chráni pred nákazami nielen chrípkového pôvodu.
Pobyt v kolektíve: čím viac ľudí sa zhromaždí na jednom mieste, tým ľahšie sa šíri infekcia. Preto sa v čase chrípok vyhýbajte kinám
a iným verejným budovám a ďalším verejným inštitúciám. Význam hygienických pravidiel vysvetlite aj deťom.

Pôsobí antibakteriálne, uľahčuje vykašliavanie,
odhlieňuje priedušky, podporuje trávenie, pôsobí
močopudne a má vysoký obsah vitamínu C.
Použiť sa dá nielen ako potravina, ale aj ako obklad pri
bolestiach chrbtice.
Z chrenu sa dá vyrobiť i sirup – liek na priedušky,
prípadne ho je možné aj inhalovať.
Stačí prevariť lyžičku strúhaného chrenu a pary
vdychovať po dobu asi 10 minút.
S cibuľou a medom je zas účinný proti kašľu.

Tlmí zrážanlivosť krvi, zlepšuje jej prietok a tým
prispieva k ochrane srdcovo-cievneho systému.
Znižuje riziko infarktu, aterosklerózy, tlmí bolesti hlavy.
V Číne ho bylinkári predpisujú ako účinný liek na
vykašliavanie pri prechladnutí a chrípke.
Pokladajú ho za výborný stimulátor krvného obehu,
pričom zahrieva telo.
Rovnako dokáže účinne tlmiť nauzeu (nevoľnosť)
a žalúdočné kŕče
Zázvor sa uplatní pri diétach a liečbe všetkých silnejších
nevoľností.

14

15

Pôsobí preventívne proti hemoroidom a kŕčovým žilám
odstraňuje krvácanie z ďasien
dodáva energiu, osviežuje myseľ
urýchľuje liečbu rán
znižuje horúčku a pomáha pri bolestiach hlavy
odstraňuje zápchu
lieči infekcie močového mechúra a obličiek
detoxikuje pečeň
lieči všetky druhy infekcií a choroby z prechladnutia
znižuje horúčku

Účinný antioxidant, posilňuje imunitu
pomáha pri čistení tela – má silné protiparazitické,
protipliesňové, protikvasinkové a antibakteriálne účinky
účinkuje pri bolestiach hrdla, nádche, chrípke,
prechladnutí a infekciách dýchacích ciest
stimuluje vylučovanie nežiadúcich látok z tela
riedi krv, znižuje hladinu cholesterolu a krvný tlak,
zabraňuje ateroskleróze
ničí škodlivé plesne a baktérie v črevách
znižuje hladinu cukrov a tukov v krvi
zvyšuje potenciu a libido
odstraňuje únavu, stres, úzkostné stavy
zvyšuje schopnosť koncentrácie, zlepšuje pamäť

Posilňuje imunitný systém
účinne pôsobí na dýchacie cesty, odstraňuje prítomné
infekcie
dezinfikuje ústnu a nosovú dutinu, zaberá pri bolestiach
v hrdle
vďaka obsahu alicínu zmenšuje riziko aterosklerózy
a trombózy (rozpúšťa krvné zrazeniny), riedi krv, znižuje
krvný tlak
éterické oleje prítomné v nej rozpúšťajú hlien a uľahčujú
vykašliavanie
podporuje správnu funkciu srdcovo-cievneho systému
je podporným prostriedkom pri liečbe cukrovky, znižuje
hladinu cukru v krvi

Pomáha pri cukrovke
znižuje hladinu cholesterolu
mierne znižuje krvný tlak
podporuje prekrvenie sliznice žalúdka
pomáha pri nafukovaní
má antioxidačný, antibakteriálny a relaxačný charakter
Pozitívne účinky dosiahla aj pri liečení akné a kožných
chorobách
Okrem toho je to afrodiziakum

Baran
Ešte doobeda sa snažte zbaviť všetkých povinností, pretože počas dňa
bude vaše sústredenie klesať závratným tempom. Sami cítite, že toto nie
je práve váš deň a tak sa snažte dostať čo najskôr domov a zregenerovať sily. Zajtra už bude lepšie.

Býk
Dnes budete veľmi zraniteľní po citovej stránke. Budete mať zvýšenú
schopnosť empatie, takže na vás môžu negatívne vplývať aj pocity iných
ľudí. Snažte sa preto stráviť čas predovšetkým v spoločnosti pozitívne naladených ľudí. Zvýšený súcit je
vhodný pre vyvíjanie činností smerujúcich k pomoci iným ľuďom.

Blíženci
Pravdepodobne ste si nasadili príliš
vysokú latku a teraz prepadáte smútku z toho, že úspech sa ešte nedostavil. Chyba je však vo vašom pohľade
a v tom, že sa neviete tešiť aj z maličkostí. Zamerajte sa viac na rodinu, vaša duša pookreje.

Rak
Tento deň vám prinesie mnohé pekné chvíle, ale predsa sa len držte
o niečo viac bokom. V škole sú ľudia,
ktorí vám chcú vypiť vašu kávu, tak
sa majte na pozore, aby ste odhalili
všetky ich plány.

Lev
V citovom živote sa možno stretnete s precitlivenosťou okolia na vaše
názory, no zamyslite, či to nie je len
tým, že volíte tie nesprávne slová. Ak
zmeníte svoj prístup, pookrejú aj ostatní a celkovo sa zlepší vaša komunikácia aj naštrbené vzťahy.

Panna
Bude sa treba priznať k niečomu,
čo vás práve nešľachtí. Pôjde vám
to pomaly a ťažko. Snáď vás pomôže ukľudniť fakt, že vám žiadny väčší konflikt ani problém nehrozí.
Naopak, veľa ľudí bude vašou úprimnosťou príjemne prekvapených.
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Váhy
Ak doobeda zaberiete, poobedie už
bude voľnejšie a vy si môžete do detailov naplánovať priebeh dnešného
večerného stretnutia. Budete sa zhovárať nielen o vašich problémoch, ale
niekto blízky vás požiada o pomoc.
Najskôr si všetko dobre premyslite,
než odpoviete.

Škorpión
V Škole vás nečaká nič výnimočné,
deň prežijete bez väčších problémov.
V osobnom živote by ste mali prijať
ponuku, ktorú vám podsunie sám život, ak by ste zaváhali, šanca by vám
prekĺzla pomedzi prsty. Nebojte sa
chytiť šťastie pevne do svojich rúk.

Strelec
Asi sa necítite veľmi dobre, ale môžete si za to sami. Ruku na srdce, ako
ste posledné dni fungovali? Musíte
trochu poľaviť z pracovného tempa
a začať si viac všímať signály vlastného tela. Niečo vám chce povedať a ak
to budete ignorovať, trpko za všetko
zaplatíte.

Kozorožec
Dnes by ste mali byť už od rána odhodlaní urobiť všetko pre skvelý deň.
S podporou okolia sa vám zadarí ako
v práci, tak i doma a môžete sa tešiť
z postupu. Vytrvajte vo svojich plánoch aj snoch, ste na dobrej ceste,
každého zaváhania by bola škoda.

Vodnár
Rodinný a domáci stereotyp na vás
ťažko doľahne. Nervozita z každodenných povinností u vás môže vyvolať pocit, že vás všetci využívajú.
Budete cítiť potrebu dať si na chvíľu
oddych. Ak sa vám podarí ukoristiť si
chvíľu pre seba, naplno sa uvoľnite.

Ryby
V zamestnaní dnes bude všetko
takmer perfektné, nekazte si náladu
bazírovaním na maličkostiach, ktoré v podstate ani nie sú až tak dôležité. V citovej oblasti sa možno pritrafí menšia búrka, ale ak cúvnete ako
prví, bude to napokon pekný večer.

Král’ stromov

Naučil som sa stáť celkom rovno, vzpriamene.
Sú to už roky, veľa rokov. Som tu sám. Stojím.
A navôkol ani duše, čo by mi pod zadok stoličku
vopchala. Spočítajte kruhy na mojom kmeni
a odhadnite môj vek. Dvesto? Dvestopäťdesiat? Kedysi som to rátal. Zakaždým, čo sa mi
po celom tele vyhodili puky, rozkvitli, odkvitli.
Zakaždým, keď ma Boh posial listami a plodmi.
Potom ich začal zo mňa zhadzovať a maľovať
ma na jesenno. Až ma nechal nahého. Len tak.
A tak stále dokola, a ja som vedel, že zas prešiel
ďalší rok. Ubehlo ich mnoho. Poznám to naspamäť.
Toľko vtákov bývalo v mojom kráľovstve. Hniezdilo. Odlietalo. Toľko malých červíčkov lomozilo
mojimi dutinami… a to tak strašne šteklilo.
Modlil som sa k Bohu, rástol k nemu vyššie
s nádejou, že ma bude lepšie počuť snáď, prosil
som ho o trochu vetra. Nech mi konáre rozkníše, v boku ma ohýba, nech sa trochu môžem
poškrabať. Boli to utrpenia chvíle, no zvládol
som to a dnes už termitovi nechutím. Je mi
z toho smutno. Som tu sám. Ani duša v okolí, čo
by mi, starcovi, stoličku pod zadok vopchala.
V živote som poznal iba dvoch ľudí. Adama
a Evu. Boli krásni. Nahí. Páčili sa mi. Starli a na
ich telách pribúdali vrásky. Tak ako na tom
mojom. Miloval som ich. Ako sa milovali. Pod
mojou korunou, pri mojom kmeni, v listoch,
ktoré mi spadli k zemi. Celých tridsaťpäť rokov.
Potom ešte chodil dva roky Adam sám. Dobrý
starec. Moje zlaté listy a jeho slzy zo striebra
padali k zemi. Jeho mladosť, a jej mladosť…
ich láska… hlboko v zemi, na koncoch mojich
koreňov, držia sa. Z rozloženého lístia, v ktorom
sa milovali. Len tú ich lásku nie a nie zmyť.
Idú stromy do neba? Vo svojich snoch som videl
aleje. Dlhé rady stromov. Nekončiace. A zaľúbeným stromom sa prepletali konáre. Chcel by
som milovať iný strom a iným stromom byť milovaný. Avšak, miloval som len človeka a človek
miloval mňa. Neviem koľko zím tu ešte budem
stáť, nahý, no cítim ako moje vnútro vysychá.
Pomaly, celkom pomaly, moja duša odchádza.

Rastie vyššie k Bohu a moje drevo nestíha.
V budúcom živote, chcel by som byť stoličkou.
A moc by som si prial, aby ma niekto niekde
dobrému starcovi pod zadok podsunul. Ak vietor moje slová raz donesie až k vám, postarajte
sa o to. Prosím. Veď toľké roky si ich píšem na
listy. Vietor to vie. Jeden z mála, čo ma navštevuje. Vždy zájde ku mne. Vypočuje si ma.
Dole v mojej kôre, v srdci vyryté je nasledovné:
„A+E“. Patrím im. Zatínal som zuby, keď to do
mňa muž nožom tetoval. Nuž, teraz by som rád,
keby si dobrý starec Adam mohol na to drevo
sadnúť. Chcel by som, aby im Boh vystrúhal
nebeskú posteľ z môjho dreva. Keď moja duša
tu už nebude. Čo sa so mnou, Pane, stane?
Neviem. No moja duša vyhasína. Zachovajte
ten kus kôry. Vietor, zavej prosím tento odkaz
do dolín. K prahom ľudských domovov. Povedz
im o jednom veľkom starom strome, ktorý tu
stál, neviem – dvesto, dvestopäťdesiat rokov?
Povedz im o mne a o tom kuse kôry. Kebyže si
vidím k pätám, vedel by som, ako vyzerá láska.
Tá, čo zo zeme vyrastá. Zasiali ju tam Adam
a Eva. Pošli ľudí, nech sa na ňu prídu pozrieť.
Nech sa prídu pozrieť, ako vyzerá láska. Tá, čo
ma tam dole hreje od koreňov. Tá, čo tam niekde dole vyrastá.

Ria Valovičová
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Zapoj svoj mozog
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Farmár má 10 zajacov,
20 koní a 40 prasiat. Ak
budeme predpokladať,
že všetky jeho kone sú
prasatá, koľko koní ma
farmár?

Krajčír má 10 metrovú
látku. Každý deň z nej
odreže dvojmetrový kúsok.
Koľko dní mu bude trvať
prerezanie tejto látky na
päť dvojmetrových kúskov?

100 študentov navštevuje
školu. 55 majú radi
predmet hudba, 44 majú
radi predmet šport
a 20 študentov má rado
oboje predmety. Koľko
študentov nemá rado ani
šport ani hudbu?

Slimák spadol do
5 metrovej jamy. Koľko dní
bude trvať, kým sa dostane
z diery von, ak počas dňa
prejde 3 metre a počas
noci sa zosunie o 2 metre
naspäť?
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Adam Šutarík

Grafický a priestorový dizajn

Kompozičné cvičenia (horizontála), 2. ročník
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Kompozičné cvičenie (horizontála), 2. ročník
Kompozičné cvičenia (horizontála), 2. ročník

Fotografia krajiny pre kompozičné cvičenia (horizontála), 2. ročník

21

Kompozičné cvičenia (horizontála), 2. ročník

Figurálne kompozičné cvičenie. Detail z predlohy, 2. ročník

22

Figurálne kompozičné cvičenie (elipsa), 2. ročník
Figurálne kompozičné cvičenie (elipsa), 2. ročník

23

24

Predloha (výrez z diela)

Detail použitý k ďalšiemu spracovaniu

Štúdia busty, 2. ročník

Štúdia lebky, 2. ročník

Štylizácia v kubistickom štýle 2. ročník

Maľba detailu, 2. ročník

Štúdia polpostavy, 2. ročník

Štúdia rúk, 3. ročník

25

Papierový reliéf, 1. ročník

26
Nízky reliéf, 1. ročník

27

Papierový reliéf, 1. ročník

Monogram, 1. ročník

29

Papierový objekt inšpirovaný tvarom kocky, 1. ročník

Monogram, 1. ročník

28

30

31

Autorský font, 2. ročník

Typografické cvičenie, 2. ročník

Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.
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.
SpeedmasterGetInspired.com
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Papyrus Group

Papyrus Group je popredným európskym veľkoobchodom, ktorý má v súčasnej dobe zastúpenie v 20 krajinách
Papyrus Group je předním hráčem na poli velkoobchodu papírem. V současné době má 20 poboček v Evropě
s celkovým počtom 1900 zamestnancov. Papyrus je veľkou a úspešnou spoločnosťou, ktorá chápe a rešpektuje
s celkovým počtem 1900 zaměstnanců. Papyrus je velkou a úspěšnou společností, která chápe a respektuje potřepotreby svojich zákazníkov. Jej ústredným sloganom je „supporting you“, teda podpora vo vzťahu k zákazníkovi. Sídlo
by svých zákazníků.
Jejím
ústředním
sloganem
je „supporting you“, tedy podpora ve vztahu k zákazníkovi. Sídlo
spoločnosti
sa nachádza
vo Švédsku,
v meste
Gothenburg.

společnosti se nachází ve Švédsku, ve městě Gothenburg.

Papyrus pôsobil na českom a slovenskom trhu do roku 2005 pod názvom Schneidersohne Deutchland, ktorého bol
Papyrus Bohemia
s.r.o.,pôsobí
dříve na
známá
pod
názvem Schneidersöhne
Deutschland,
je součástí
distribuční
skupiny
súčasťou.
Od roku 2010
českom
a slovenskom
trhu pod názvom
Papyrus Bohemia
s.r.o. Po
zlúčení s Ospap
a. s.
Papyrus
od roku 2005.
K tradičním
velkoobchodům
na českém
trhu již od
roku
1958komunikáciu.
patřila společnost
OSPAP
a.s.
sa
jeho pôsobenie
rozšírilo
tiež na oblasť
obalových materiálov
a materiálov
pre
vizuálnu
V súčasnej
dobe
Akvizicí
na konci roku
se OSPAP
zařadil mezi
společnosti
do skupiny
Papyrus. Viscom.
teda
poskytujeme
širokú2015
ponuku
a silný skladový
sortiment
v trochpatřící
divíziách:
Paper, Packaging,

Vážení čitatelia, za celú redakčnú
radu Vám ďakujem, že náš časopis naďalej čítate. Z malého nápadu ktorý, bol predstavený nášmu
pedagógovi vznikol projekt ktorý, sa už pomaly stáva samozrejmosťou na našej škole. Snažíme sa
vám dodať zaujímavé články, ktoré, vám prinesú informácie každý
mesiac. A rovnako Vám chceme
dať do povedomia práce na ktorých, ste sa možno sami podieľali. Preto sme pre Vás pripravili sériu čísel, kde Vám naši redaktori
predvedú svoje vlastné práce. Dúfam, že náš časopis vám spríjemní ešte zopár ďalších prestávok.
ŠKOLSKÝ ČASOPIS
Vydala Súkromná spojená škola Martin
školský rok 2016 – 2017, číslo 6
Redakčne pripravili študenti 3. ročníka a pedagógovia školy
Papier na tento časopis dodal Papyrus Bohemia s. r. o., Praha 10, Česká republika
Vytlačila Tlačiareň P + M Turany

Papyrus Group

Papyrus
Bohemia
s.r.o.
odvýber
1. července
2016a nenatieraných papierov, grafických kartónov, samolepiacich papierov,
Divízia
Paper
ponúka
veľký
natieraných
kreatívnych
papierov apapírem,
digitálnych
tlačovýchmateriály
papierov. aSúčasťou
sortimentu
je ajkomunikaci
ponuka kancelárskeho
Přední velkoobchod
obalovými
materiály
pro vizuální
působící napapiera
českém a slosvenském
kompletným
sortimentom
obálok
a
papierov
do
tlačiarní
pokrývajúci
všetky
tlačové
požiadavky.
trhu. Disponuje širokou nabídkou a silným skladovým sortimentem ve třech divizích.
Divízia Packaging poskytuje komplexnú ponuku obalových materiálov a služieb a tiež ponúka obalové riešenia na
1. Paper
nabízí velký
výběr anatíraných
a nenatíraných papírů, grafických kartonů, kreativních papírů a digitálních
mieru
konkrétnemu
výrobku
spoločnosti.

tiskových papírů. Součástí je nabídka kancelářského papíru s kompletním sortimentem obálek a papírů do tiskáren pokrývající
veškeré
tiskové
požadavky
Divízia
Viscom ponúka
ucelenú
radu
materiálova apotřeby.
technológií pre výrobu reklamy a veľkoformátovú tlač. Sortiment
zahŕňa materiály pre signmaking, digitálnu tlač a sieťotlač, doskové materiály a digitálne tlačové technológie.
2. Packaging poskytuje komplexní nabídku obalových materiálů a služeb a nabízí také obalová řešení na míru
Spoločnosť
má tiež
vlastnýae-shop,
ktorý umožňuje
nielen strojů.
rýchle hľadanie požadovaného produktu, ale aj nakupovanie
konkrétnímu
výrobku
společnosti,
včetně balících
kedykoľvek počas dňa a bez čakania. V tejto chvíli tu nájdete širokú ponuku grafických, kancelárskych, samolepiacich
a3.digitálnych
papierov
vrátane
sortimentu
obalových
materiálov.
E-shopreklamy
ponúkaaľahké
a rýchle overenie
dostupnosti
Viscom nabízí
ucelenou
řadu
materiálů
a technologií
pro výrobu
velkoformátový
tisk. Sortiment
zahrsortimentu,
možnosť
prezrieť
si
naše
sklady
a
získať
detailné
informácie
o
zmluvných
cenách.
nuje materiály pro signmaking, digitální tisk a sítotisk, deskové materiály, digitální tiskové technologie Mutoh,
řezací plotry Summa, frézovací stroje VHF a laminátory Kala.
V moderných priestoroch našej malopredajne sídliacej v blízkosti Karlovho námestia v Prahe si na svoje prídu nielen
grafický dizajnéri, reklamné agentúry alebo tlačiarne, ale aj všetci nadšenci, ktorí sa chcú odlíšiť a vybrať si z širokej
Společnost
má taképapierov,
vlastní prodejnu
Svět papíru,
která je zaměřená
prodej kreativních
papírů
a kartonů.
Proponuky
kreatívnych
ktoré sú zastúpené
poprednými
európskymina
výrobcami
ako Gmund,
Favini,
Cordenons
dejnaArjowiggins.
se nachází vPapiere
centru aPrahy
poblíž
Karlova náměstí.
V její nabídce
naleznete
širokou
škálu nejen
z kolekce Paalebo
kartóny
tu formátujeme
na počkanie
na požadovaný
formát
a v prípade
potreby
poskytujeme
zodpovedajúce
poradenstvo
vzorky.
pyrus Specials.
Papíry je možné
zakoupita již
od jednoho archu a upravit formát na požadovanou velikost. Ochotní
pracovníci vždy rádi poradí s výběrem vhodného papíru a doporučí způsob potisku a dokončujícího zpracování.
Pre viac informácií navštívte www.papyrus.com

Kontakty
Slovensko:
Kontakty
prepro
Slovensko:
Paper a Packaging

Paper a Packaging
Daniel Gašparovič
Daniel Gašparovič
e-mail:
daniel.gasparovic@papyrus.com
e-mail:
daniel.gasparovic@papyrus.com

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

Viscom
Viscom
Marek
MarekStolár
Stolár
e-mail: marek.stolar@papyrus.com

e-mail: marek.stolar@papyrus.com

www.papyrus.com

