ŠKOLSKÝ ČASOPIS

2016 – 2017
SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM

Obsah
TM

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

Marec mesiac knihy

2

Matej Hrebenda-Hačavský

3

Aj knihy majú svoje rekordy

4

Denník

6

6 rýchlych receptov na ráno

10

Básnička

12

Staroveký Egypt

14

Módna polícia

18

Portfólio

21

Nájdi 5 rozdielov

32

DOTYK LUXUSU DO VAŠICH DIGITÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Luxusný grafický kartón s vysoko lesklým metalickým
povrchom, optimalizovaný pre digitálnu tlač s technológiou
suchého tonera (Laser/LED). Dostupný v 330g/m2,
v troch prevedeniach: strieborný, medený a zlatý.
Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com

www.antalis.sk

1

Marec
mesiac knihy
Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Tento mesiac sa viaže k zberateľovi
a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel
v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy.
Paradoxne mal zrakovú vadu. Rozširovaním obľúbených kalendárov
a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil,
že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú
kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku
kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských
knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne
sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť,
že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov
má kniha svoje opodstatnenie a význam. Žiaľ, v súčasnosti mladá generácia
aj tak zanedbáva dobrú beletriu a radšej neprestajne hľadí na televíziu
alebo sedí pred počítačom a mrhá čas na sociálnych sieťach.
„Kto sa chce stať vzdelaným, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy.
K ničomu by nebol ani rozum, keby nebolo pokrmov múdrostí,
ktoré poskytujú dobré knihy.“
(J. A. Komenský)
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Matej Hrebenda
-Hačavský
ľudovýchovný pracovník, národný buditeľ, ľudový básnik, zberateľ národných piesní, misionár
slovenského národa, prvý slovenský kolportér kníh.
Jeho otec Samuel Hrebenda bol v osade notárom. Matka Alžbeta Lamoš pochádzala z Turčianskej stolice, z osady Lipovec. Na jar
1806 zomrela. Žiaľ, otec mal veľkú chybu, nevydržal v žiadnom
povolaní. Až do veku 80 rokov žil z almužny, a preto nemohol vychovať svojich troch synov. Keďže nemohol chodiť do školy vzdelával sa sám. Zároveň si zarábal na skromné živobytie. Otec sa
v roku 1809 po druhýkrát oženil a po troch rokoch odišiel z Liptova na Ploské do Gemerskej stolice za učiteľa. Tam ostal osem rokov. Matej sa u neho v píľanskej škole zdržoval ako mendík. Už
od narodenia mal očnú chybu. Keď sa ako päťročné dieťa hrával,
prezývali ho slepým. V deviatom roku už nemohol čítať pri svetle, v pätnástich ani vo dne. Ale čo mu bolo ukrátené na zraku, to
mu bolo vynahradené na pamäti. Rád čítal knihy, a keď už nevidel, požiadal iného, aby mu čítal. Kým mohol chodiť sám, prešiel
štyri až päť dedín k takým ľuďom, ktorí mu boli ochotní predčítať
z kníh. A tým bystrela jeho pamäť. Asi od 14. roku sa zaoberal najmä „veršovstvom“. Prvé verše napísal roku 1814. Jeho otec ich na
polhárku odpísal a rozdával každému dobrodincovi.
Roku 1825 vstúpil do manželstva so Zuzanou Gabaj, dcérou
krokavských pastierov, s ktorou žil šesť a pol roka. V tom čase začal sám zhromažďovať knihy. Z Krokavy sa vrátil naspäť do Hačavy. V roku 1826 sa mu narodil syn Šimon Matej a tri roky neskôr sa narodila dcéra Juliana. Manželka zakrátko v roku 1831
zomrela na choleru. Poldruha roka zostal vdovcom. Potom sa oženil s Annou Choljavou. Síce obaja boli postihnutí a žobráci, on
slepý a manželka chromá na nohy, ale boli šťastní a spokojní. Nič
nemali a nič im ani nechýbalo. Do roku 1834 bývali len na „hospodách“. V roku 1833 si postavili chalúpku.
Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh. Prechodil nielen celé Slovensko,
ale aj Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. Predaj kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia, spájal i s poúčaním, národným uvedomovaním
a šírením osvety. V tých časoch mnohí pokladali čítanie kníh za
nepotrebnú vec, za výsadu vzdelancov. Proti tomuto názoru viedol svoj neúprosný boj. Na cestách zachraňoval pred skazou staré
knihy, zasielal ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Takto zachránil mnoho kníh a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Svojou kolportážou ovplyvnil kultúrny život na Slovensku. I keď sám nevidomý,
predsa viedol slovenský ľud za svetlom poznávania.
Zároveň zbieral i ľudové piesne, ktoré sa dostali do zbierok Jána
Kollára a Pavla Dobšinského. Zapisoval ich jeho pomocník, ktorý ho od roku 1842 sprevádzal. Známe sú jeho suplikantské cesty,
počas ktorých získal finančné prostriedky na stavbu škôl, kostolov, činnosť kultúrnych inštitúcií. Bol ľudovým veršovníkom. Už
ako 13-ročný písal zväčša príležitostné a gratulačné verše (uložené v Literárnom archíve MS) na melódie ľudových a duchovných
piesní. Neskôr zložil prvé verše a rýmované gratulácie k príležitostným jubileám. Jeho literárne prvotiny boli prijaté priaznivo,
takže sa ešte s väčším zanietením pustil do prostonárodného veršovania. Jeho poézia plnila v svojom čase záslužné spoločenské

poslanie. V Matici slovenskej sú uložené jeho básne, piesne, vinše,
listy, testament. Svoju životnú púť, zážitky a skúsenosti opísal vo
Vlastnom životopise, ktorý je prameňom aj pre poznanie kultúrnych a spoločenských pomerov v 19. storočí.
Nazhromaždených 58 kníh mu zhorelo v krokavskom ohni,
a tak začal odznova. S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie oblečeného do rimavského kroja – tak ho stretávali ľudia na
jeho potulkách nielen po rodnom kraji, ale i po iných stoliciach
a roztrúsených dolnozemských osadách. Bol priateľom všetkých
dobrých ľudí. Chodil v temnotách a roznášal svetlo. Prežil ťažký
život, stíhalo ho jedno nešťastie za druhým, no napriek osudu pociťoval radosť a šťastie, keď mohol pomôcť svojmu národu. Ostal
jednoduchým človekom, ktorý neveľmi dbal o svoju slávu a pocty.
Hovorieval: „nemám nič, nežiadam nič“. Pritom viac videl vo svojej slepote, ako mnohí cez veľké okuliare.
Hrebenda bol v úzkom kontakte s predstaviteľmi slovenského literárneho života. Poznalo ho celé Slovensko, od J. Kollára,
K. Kuzmányho, Š. Moysesa, Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, Jána i Sama Chalupku, G. Fejérpatakyho, A. Sládkoviča – až po obyčajných
dedinských ľudí. Ako obetavý šíriteľ slovenskej literatúry už za života pútal pozornosť súčasníkov i nasledujúcich generácií. Básňou
ho oslávil D. Bachát, písala o ňom T. Vansová a Ľ. Zúbek
Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval jej rok po založení 16 zväzkov cenných kníh, neskôr ďalších
10 zväzkov a niekoľko kalendárov. Veľké nádeje vkladal do slovenského gymnázia v Revúcej. Venoval mu všetky svoje úspory a celú
svoju knižnicu. Boli v nej knihy, ktoré vyšli na Slovensku a v Čechách v rokoch 1848 – 1870. Žiaľ, tieto skvosty neposlúžili národnému cieľu, lebo po zatvorení gymnázia prepadli v prospech štátu.
Keď mu už nohy zoslabli, stal sa trafikantom. Predával tabak,
sviečky a ocot. Roku 1866 ho ale prepadol, zbil a okradol zlodej. V sobotu 13. marca 1880 slepý Matej Hrebenda pred dverami
vlastného domu klesol na zem a o tri dni, ako 84-ročný umrel…
Poézia
Magazín aneb Sbírka veršů Matejě Hrebendy Hačavského (rukopisná zbierka)
Knižečka veršovních vinšů
1874 Zborník slovenských národných piesní, prísloví, porekadiel,
hádok, hier, obyčají a povier – pričinením P. Dobšinského vyšli jeho ľudové piesne
Biografia
1860 Vlastný životopis (s posmrtnými doplnkami Daniela Z. Laučeka; životopis vyšiel tlačou, s faksimile rukopisu v Osvete roku
1976)
1983 Vincent Šikula, Matej. Tatran, Bratislava, Korene. Ilustr. Dušan Kállay
1980 pri príležitosti stého výročia smrti ho vyhlásili za jubilanta UNESCO
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Vedeli ste že…?

Celkom najstaršiu knihu, ktorú sa podarilo dosiaľ objaviť, našli pri výkopových prácach v Bulharsku.
Staroveká hrobka s nástennými maľbami priniesla prekvapenie v podobe ťažkej zachovanej knihy
písanej v jazyku Etruskov, ktorých územie zasahovalo pred 5 000 rokmi aj na územie Bulharska. Kniha
je napriek svojmu veku viazaná spôsobom, ako súčasné knihy. Jedným z použitých materiálov je čisté
zlato. Našli by ste v nej najmä obrázky bojovníkov, koní a morských panien.

Aj knihy majú svoje rekordy
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1. Najväčšia kniha
Najväčšia kniha meria 5 m x 8,06 m, váži približne 1500 kg
a skladá sa zo 429 strán. Kniha bola odhalená v Mshahed International Group, v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch, dňa
27. februára 2012. Konštrukcie knihy s názvom „This the Prophet
Mohamed“ (Tento prorok Mohamed) sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí. Ide o súbor príbehov, ktoré zdôrazňujú celoživotné úspechy
proroka islamu a tiež pozitívny vplyv islamu na medzinárodnej
a humanitárnej scéne. Keď si predstavím veľkosť tej knihy, musím
povedať, že jeho úspechy museli byť naozaj veľké, keď ich zapísali do tak obrovskej knihy.

Turnip Town” je Malcolm Douglas Chaplin a rozpráva o malom
Tedovi a jeho triumfe na súťaži, ktorá sa koná každoročne na trhu.
Stránky sú z čistého kryštalického kremíka a vyleptané do mikročipu s iónovým lúčom.
Anatoliy Konenko (Rusko) sa tiež rozhodol vytvoriť najmenšiu
knihu sveta, ale v tlačenej podobe. Ide o vydanie „Chameleóna“ od
ruského spisovateľa Antona Čechova. Kniha vo veľkosti 0,9 x 0,9
mm je vytlačená v limitovanej edícii 100 kusov, pričom polovica
je v angličtine a polovica je v ruštine. Každá z nich má 30 strán, je
s troma farebnými ilustráciami a 11 riadkov na stránke. Kniha je
viazaná v zlate, striebre a v koži a šitá s hodvábom.

2. Najhrubšia kniha sveta
Taká bežná kniha má približne 200 až 500 strán. Samozrejme,
existujú aj oveľa hrubšie, hlavne, keď ide o rozsiahle príbehy alebo encyklopédie, či iné náučné knihy. Šírka najhrubšej publikovanej knihy sveta je 322 mm a má naozaj obrovské množstvo strán,
presne 4032. Čo sa týka váhy, má 8,04 kg. Knihu odhalilo vydavateľstvo HarperCollins v roku 2009. A o akú knihu vlastne ide?
„Miss Marple stories“ (Príbehy slečny Marple), ktoré napísala
Agatha Christie. Je to súbor 12 románov a 20 poviedok. Aby sme
boli presnejší, pozrime sa detailnejšie na jej príbehy. 68 napáchaných zločinov, 11 záletných milencov, 68 tajností a klamstiev, 22
falošných obvinení, 59 príbehov s falošnou stopou (tzv. red-herring) a 21 románikov. V príbehoch sa vyriešilo 43 vrážd, pričom
12× išlo o otrávenie, 6× o uškrtenie, 2× utopenie, 2× bodnutie,
spálenie, jednu ranu do hlavy, jedna smrť spôsobená šípom, dve
strčenia do ľudí. Čajom sa tu naozaj nešetrilo, v príbehoch je spolu vypitých 143 čajov, dokonca sa tu nachádza 66 slúžok.
Meria 4,08 metrov na šírku, obsahuje 50 560 strán a váži až
neuveriteľných 220 kg. Kniha s názvom „Das dickste Buch des
Universums“ (Najhrubšia kniha vesmíru) bola vytvorená vďaka
deťom, ktoré poslali texty a obrázky na súťaž, usporiadanú Federálnym ministerstvom dopravy, výstavby a rozvoja miest v Nemecku. Na súťaži sa zúčastnilo viac ako 40 000 detí.

4. Najpredávanejšia kniha
Predchádzajúce knihy by ste si prečítali s veľkou ťažkosťou, keďže sú buď príliš malé, veľké, hrubé alebo málo dostupné. Poďme
sa teda spolu pozrieť na knihu, ktorú si naopak prečítalo obrovské množstvo ľudí, pretože je najpredávanejšou knihou na svete.
V rámci najpredávanejších kníh však Guinnessová kniha rozlišuje
viacero kategórií. My sa pozrieme na najpredávanejšiu knihu náučnej literatúry a potom na takú, ktorá je najpredávanejšou knihou s autorským právom.
Do prvej kategórie patrí Biblia, nazývaná aj Kniha kníh. Je vyhlásená ako najpredávanejšia kniha náučnej literatúry. Samozrejme nevie sa úplne presne, koľko výtlačkov bolo vytvorených či
predaných, pretože ide o dosť voľne šíriteľnú knihu. Existujú však
nejaké predpoklady. Výskum Bible Society zistil, že medzi rokmi
1815 až 1975 bolo vytlačených približne 2,5 bilióna Biblie. Súčasné odhady predpokladajú oveľa vyššie číslo, ktoré presiahlo 5 biliónov. Tu sa dostávame do inej kategórie- najpredávanejšia kniha s autorským právom. Ak neberieme do úvahy Bibliu a Korán,
je najpredávanejšou knihou, ako inak, Guinnessová kniha svetových rekordov. Prvýkrát bola zverejnená v októbri roku 1955 a celosvetový predaj v 37 jazykoch prekročil 100 miliónov v októbri
2003. Medzi mimoriadne predávané knihy patrí tiež Kniha Harry
Pottera s predajom nad 100 miliónov.

3. Najmenšia kniha
Ak existuje najväčšia kniha, potom samozrejme musí existovať
aj najmenšia kniha sveta. Narozdiel od tej predchádzajúcej, by ste
si ju prečítali asi ťažko. Určite nie voľným okom. Trebalo by vám
k tomu mikroskop. Najmenšia netlačená kniha, alebo skôr knižôčka, meria 70 mikrometrov x 100 mikrometrov a obsahuje 30 strán.
Nájdete v nej ako skoro v každej knihe samozrejme aj text, no dokonca má aj svoj vlastný ISBN (ISBN-978-1-894897-17-4). Samozrejme vyrobiť takú malú knihu nebolo lacné, náklady boli až
15 000 dolárov, napriek tomu sa však Robert Chaplin rozhodol vyrobiť takúto drahú záležitosť. Autorom príbehu “Teeny Ted from

5. Najviac prekladaný autor
Možno ste si všimli predchádzajúcu informáciu, že Guinnesová kniha sa predáva v 37 jazykoch. Zdá sa vám to veľa? Tak si to
porovnajme s najviac prekladaným autorom, za ktorého sa považuje L. Ron Hubbard (USA) so svojou knihou s názvom „The Way
to Happiness“ (Cesta ku šťastiu). Bola preložená od roku 2010 do
70 jazykov. Do týchto jazykov patrí aj hindština, samoa či uzbek.
Ide o sprievodcu pre lepší život, ktorý nie je založený na náboženstve. Dokonca má 21 vlastných prikázaní pre šťastie, ako sú: maj
rád a pomáhaj deťom, neukradni, ochraňuj a zlepšuj životné prostredie a iné.

6. Najmladšia autorka
Väčšina detí sa vo veku štyroch rokov hrá na detskom ihrisku
a maľuje si na papier. Aj doteraz najmladšia autorka sveta v tomto
veku robila podobné činnosti a tiež si maľovala. Kedysi malá slečna, Dorothy Straight z USA (narodená 25. mája 1958), keď mala
štyri roky, zašla o trošku ďalej – napísala knihu a v roku 1964 ju
vydali s názvom „How the World Began“ (Ako začal svet), ktorá je
o stvorení sveta. Na svet sa dostala vďaka vydavateľstvu Pantheon
Books a samozrejme aj vďaka jej rodičom, ktorí túto knihu poslali vydavateľstvu. Dorothy ju pôvodne napísala pre svoju babičku.
7. Najstarší autor a autorka
Ak ste niekedy chceli napísať a vydať knihu, nezúfajte, ešte vždy
na to máte čas. Veď knihy sa dajú písať aj v starobe. Zrejme to
si povedali aj dôchodcovia, o ktorých teraz budem hovoriť. Presnejšie ide o autora Constantina Kalliasa (narodený 26. júna 1901)
z Grécka, ktorý vydal 169 stranovú knihu s názvom „Glance of
My Life“ (Pohľad môjho života) v roku 2003. Na tom by nebolo nič
zvláštne, keby pritom nemal presne 101 rokov. Je preto najstarším
autorom (mužom) na svete. Ženské pokolenie ho však prekonalo.
Louise Delany vo veku 105 rokov a jej sestra spoluautorka Elizabeth Delany vo veku 103 rokov vydali knihu „The Delany Sisters’
Book of Everyday Wisdom“ (Kniha sestier Delanyových o každodennej múdrosti). Louise Delany sa tým stala najstarším autorom
(žena) sveta. Kniha bola vydaná v roku 1994.
8. Najväčšie knihkupectvo
Zdajú sa vám niektoré kníhkupectvá u nás veľké a plné kníh?
Oproti tomu, aké sa nachádza v New Yorku, je to nič. Kníhkupectvo Barnes & Noble sa zapísalo do Guinnessovej knihy vďaka svojej rozlohe. Je merané v stopách a jeho rozloha je 14 329,825 m2.
Aj políc majú samozrejme poriadne veľa, ich dĺžka je 12,87 míľ (1
míľa= cca.20,7 km). Toto najväčšie individuálne kníhkupectvo na
svete sa nachádza na 105 Fifth Avenue na 18.ulici v New Yorku.
9. Najvyššie položená knižnica
„Nejdem do knižnice výťahom, radšej sa prejdem.“ To si môžete povedať bežne, ale pochybujem, že by ste to povedali, keby ste
chceli navštíviť knižnicu v hoteli JW Marriott v Šanghaji (Čína).
Odvážlivci by museli počítať s tým, že by museli prejsť 1 435
schodov. Táto knižnica je totiž na 60. poschodí a konkrétne ide
o výšku 230,9 metrov. Členstvo v knižnici je pre verejnosť a nájdete v nej širokú zbierku anglických a čínskych kníh.
10. Kníhkupectvo, ktoré je najdlhšie na trhu
V roku 1732 mohli vaši predkovia navštíviť kníhkupectvo, ktoré bolo založené v Lisabone (Portugalsko). Teraz je rok 2013 a ak
by ste chceli, ešte aj vy stále môžete navštíviť toto kníhkupectvo.
Presne tak, je to vďaka tomu, že kníhkupectvo Bertrand je najdlhšie na trhu. Tomu sa už hovorí poriadne podnikanie. Samozrejme,
po takom dlhom čase sa to rozšírilo a vznikol celoštátny knižný
reťazec so 47 obchodmi po celej krajine.

11. Najväčšia súkromná zbierka kníh
Koľko máte doma kníh? Vedeli by ste si ich narýchlo spočítať?
John Q. Benham z Indiany (USA) má v súkromnom vlastníctve
viac než 1,5 milióna kníh. Zrejme viac ako vy, však? Vám zaberajú
miesto na policiach, poprípade aj vo väčších knihovničkách. Behnam si po naplnení svojho domu knihami, musel naplniť garáž
pre šesť áut, dvojposchodovú budovu a niektoré sú aj nahromadené vonku pod plachtou. Bolo by zaujímavé vedieť, koľké z nich
aj prečítal.
12. Najväčšia kolekcia záložiek
Niekto si robí zbierku knižiek, niekoho zase vedia očariť samotné záložky. Presne to platí pre Franka Divendala z Holandska, ktorého zbierka rôznych záložiek pochádzajúcich z celého sveta, bola
v Guinnessovej knihe svetových rekordov zapísaná dňa 8. Februára 2010. Obsahovala 103 009 záložiek a Frank začal so zbieraním
od roku 1982. V súčasnosti toto množstvo presiahlo vraj 120 000.
Zbierku má zoradenú podľa krajín a tém a napriek tomu, že zbiera rôzne typy záložiek, jeho najobľúbenejšie sú práve papierové.
13. Najviac prejdených schodov za minútu s knihami
položenými na hlave
Knihy sa píšu, tlačia, čítajú, robia sa z nich zbierky, ale niekedy
sa aj nosia na hlavách. Ak si myslíte, že knihy na hlavu si dávajú
len modelky, ktoré sa učia chodiť, mýlite sa. Ashrita Furman vďaka tejto činnosti s knihami vytvoril svetový rekord. Nielenže udržal na hlave knihy vážiace spolu 3,5 kg, ale vyšiel s nimi po schodoch a podarilo sa mu za jednu minútu prejsť 122 schodov. Tento
rekord bol dosiahnutý na troch samostatných schodištiach v metre, nachádzajúcom sa v New Yorku. Ashrita nie je držiteľom len
tohto rekordu, na svojom konte má oveľa viac. Mohli by sme ho
nazvať „lámačom rekordov“. Ak si pozriete bližšie jeho stránku
www.ashrita.com nájdete záznamy všetkých rekordov (460),
ktoré kedysi získal, no momentálne je držiteľom 158 rekordov,
medziiným aj rekord za najviac držaných rekordov v súčasnosti
ako jedinec.
14. Najväčšia pokuta v knižnici
Pokutu v knižnici dostávam často. Je to preto, že vrátenie knihy nechávam vždy na poslednú chvíľu a občas to jednoducho prešvihnem. Za jeden deň omeškania nie je pokuta vysoká. Takže aj
keď máte jednu knihu zopár dní navyše, nič strašné sa nestane
a suma nakoniec nie je veľká. Ale čo ak máte knihu 47 rokov? To
by sa vám už nazbieralo. Poviete si, že to snáď ani nie je možné, ale
predsa sa to stalo. Emily Canellos-Simms našla po 47. rokoch knihu „Days and Deeds“ (Dni a skutky) v matkinom dome. Za jeden
deň omeškania bola pre jednu knihu účtovaná pokuta 2 centy. Výsledná suma, ktorú zaplatila knižnici v Illinois za knihu požičanú
v apríli 1955, bola 345,14 dolárov.
Zdroj: www.citanie.com
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DENNÍK
28. 10.
17:35
„Hoď mi zapaľovač.“ Šepol mi môj partner, schovávajúci sa za veľkú hromadu škatúľ vedľa tej mojej
hromady. Jediná vec, ktorá nás chránila pred troma muži stojacimi pred ťažkými železnými dverami.
Rozprávali sa a zatiaľ nás nezaregistrovali. Ale nebolo by to trvalo večne. Raz by nás odhalili. A to by bolo o malú chvíľku. O desať minút sa mali začať škatule prenášať do nákladiaka.
„Načo?!“ Precedila som potichu pomedzi pevne zaťaté zuby.
„Chceš sa odtiaľto dostať?“ Natiahol pred seba ruku a vykukol spoza jednej veľkej škatule, načo sa hneď
aj stiahol naspäť a pozrel mi naliehavo do tmavých očí.
„Ale ak ich podpáliš, podpálim ja teba.“ Ukázala som na neho prstom, na čo mi len daroval malý úškrn.
Len som na neho zazrela a následne siahla do hlbokého vrecka môjho čierneho, dlhého kabáta. Vylovila
som z neho červený zapaľovač a pozrela naspäť na Erikovu ruku.
Nie je medzi nami až taká veľká medzera. To dám. Hodím to rovno. Určite áno.
Pokúšala som sa ukľudniť, no moja hlava už dávno vedela, že to pokašlem. Preto som sa zhlboka nadýchla a hodila som zapaľovač veľkým oblúkom k Erikovi. No ako inak, vedľa. Zapaľovač hlasno tresol do
jednej zo škatúľ. Muži sa razom otočili našim smerom. Obaja sme sa stiahli za ďalšie, opačne otočené škatule, čím sme obaja stratili toho druhého z dohľadu.
„Zapaľovač?!“ Začudoval sa jeden muž a doslova som pocítila ako sa porozhliadol po okolí. „Prezrite
to tu!“ Prikázal ostatným hrubý hlas a vtedy zazneli kroky, blížiace sa k môjmu úkrytu. Toto nedopadne
dobre. Pozrela som smerom, z ktorého sa ozývali blížiace sa kroky. Reflexne som siahla na zbraň, pripnutú pevne na opasku a zostala čakať, čo sa bude diať ďalej. Kroky sa však zastavili a vtedy zavládlo hrobové ticho. Počula som len moje pravidelné dýchanie a rýchly tep môjho srdca. Jednu ruku som si priložila
k ústam, aby som aspoň trocha utlmila hlasný dych vychádzajúci z mojich úst. Aj keď to bolo zbytočné.
Už o mne vedeli. Bola som si tým istá.
Stále som čakala, že niekto spoza rohu vyjde a objaví ma. No nestalo sa tak. Teda aspoň nevyšiel spoza škatúľ. Na plece mi dopadla ťažká ruka, ktorej dotyk na mojom pleci ma najskôr paralyzoval. Nemohla som sa pohnúť. Ruku som mala stále položenú na ústach a oči vytreštené na roh miestnosti. „Druhýkrát si nájdi lepší úkryt, miláčik.“ Až vtedy som sa odvážila zakloniť hlavu a pozrieť do tmavých úzkych
očí. Na mužskej tvári sa črtal zlomyseľný úškrn, pri ktorom mi prebehli po celom tele zimomriavky. Mužova ruka sa presunula k môjmu golieru kabáta. Pevne ho chytil a surovo ma vytiahol na nohy, na čo som
sa ihneď z jeho ruky vytrhla a zvrtla sa na päte. V ruke sa mi už aj črtal nabitý revolver. „Nebuď smiešna.“
Výsmešne hodil rukou muž. „Veď ani nevieš ako sa s tým narába.“
„Naozaj? Ste si tým…“
„Pustite ma, vy idioti!“ Prerušil ma rozčúlený Erikov hlas. Pohľad mi razom padol na dvoch mužov
držiacich môjho partnera pevne za ruky. „Ak jej skrivíte čoby len vlások na hlave, máte čo dočinenia so
mnou!“ Zvrieskol po mužovi oproti mne, ktorému sa behom sekundy v ruke tak isto objavila pištoľ. Stáli
sme tam, oproti sebe a obaja na seba nebezpečne mierili zbrane.
„Nechcem problémy. Len nás nechajte v kľude odísť.“
„Ó naozaj. Ešte nejaké požiadavky?“
„Nie. Toto mi stačí.“„Myslíš si, že vás necháme odísť? Keď o všetkom viete?“
„Ako viete, že o všetkom vieme?“ Zasmiala som sa. Skôr na tej vete, ktorú som povedala. V poslednom
čase som taká ,vtipná‘.
Vtedy som však nevedela ako ďalej. Mám vystreliť? Alebo mám ďalej vyjednávať, aj keď je už zrejmé, že
to ďalej nepôjde? Stála som tam, hľadiac do hrdla pištole, z ktorej hocikedy mohla vyletieť guľka a zavŕtať sa do mojej hrude. Nevedela som čo spraviť.
Z rozmýšľania ma vytrhlo až mužove lusknutie prstov. Uľaknuto som na neho pozrela. Presnejšie na jeho slizký úškrn a následne sa mi môj pohľad presunul na ďalších dvoch mužov. Násilne položili brániaceho sa Erika a následne ho jeden pritlačil na zem, pričom mu nezabudol vykrútiť ruky za chrbát. Erik sa
priveľmi bránil. Chcela som na neho zakričať, nech s tým radšej prestane. Predsa len boli muži v prevahe, no môj hlas sa zasekol niekde v polovici hrdla. Len som na neho s pootvorenými ústami a strachom
v očiach hľadela.
„Poraďte si s ním!“ Skríkol po nich, pravdepodobne šéf, ktorý stále stál predo mnou a neprestával na
mňa mieriť. „Spacifikujte ho. Ukážte mu kto tu má prevahu, do pekla!“ Skríkol po nich ešte hlasnejšie.
Keď však ani jeden muž nespravil, čo mu bolo prikázané, pohol sa sám šéf, na čo som sa pohla aj ja. Razom ho však nahradil ďalší. Zastala som a pozorne som ostala sledovať šéfa. Nebezpečne sa priblížil k Erikovi, na ktorom stále sedel jeden z mužov. Erik sa stále vzpieral a pokúšal sa vymotať spod muža. Neustále
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kopal nohami a metal sa. Jedna z jeho nôh sa zastavila, až keď mu ju šéf pristúpil a silno pritlačil k podlahe. Išlo do tuhého. Už som sa musela konečne rozhýbať. Vedela som presne čo má v úmysle. Zaistila som
zbraň rozbehla sa Erikovi na pomoc. No nepodarilo sa. Čo som aj mohla čakať. Muž, ktorý stál predo
mnou ma zachytil a pevne objal mocnými rukami, čím mi zabránil akémukoľvek pohybu.
„Nie!“ Skríkla som, keď šéf namieril pištoľ na Erikovu nohu. Začala som so sebou trhať, kopať nohami,
proste všetko len preto, aby som sa dostala z mužových rúk. „Prosím…“ Môj výkrik zanikol v ohlušujúcej rane, ku ktorej sa pridal bolestivý výkrik.
„Fagan.“ Vypľul zo seba šéf. Zbraň zastrčil naspäť za opasok a podišiel k zhrdzaveným dverám. Pred
tým než odišiel sa však ešte otočil na mužov. „Odveďte ich do hlavného sídla. Tam si to s nimi už vybavím.“ Fľochol na mňa pohľadom a opustil malú miestnosť, pričom nezabudol tresnúť ťažkými dverami.
Razom ostalo nepríjemné ticho. Bolo počuť len Erikove vzlyky. Čakala som čo príde.
„Prečo sa vždy musíte do niečoho vŕtať?!“ Podráždene precedil pomedzi zuby hnedovlasý muž, ktorý sa razom postavil za Erika. Siahol do malej kapsy, pripevnenej o opasok a vytiahol z nej malú fľaštičku spolu s kusom bielej látky. „Mohli ste byť doma a popíjať kávičku. Namiesto toho sa musíte pchať do
niečoho, do čoho vám nič nie je.“ Pokrútil s povzdychom hlavou a polial látku s obsahom z fľaštičky. Priblížil sa nebezpečne k mojej tvári a v zápätí mi pritlačil látku aj s tekutinou na môj nos a ústa. „Nadýchni sa a nenechaj ma použiť násilie.“ Nahodil falošný, ľútostný pohľad. Nič iné mi neostalo. Nemohla som
zadržiavať dych navždy. To predsa nejde. Všetko ale bude v poriadku. Verila som tomu, že sa z tohto nejako vymotáme. Ako vždy.
Nádych-výdych… a je to. Na sliznicu nosa sa mi nalepil nepríjemný zápach, ktorý som však cítila len
chvíľku, než som upadla do bezvedomia.
28. 10.
???
Prebrala som sa v ďalšej malej, matne vysvietenej miestnosti. Ruky pevne spútané, tak ako aj nohy. Putá dokonca pripútané o vyčnievajúce železné oko zo steny. To sú mi teda opatrenia. Všade naokolo bol neporiadok. Plno krabíc, po zemi rôzne klince a iné nástroje, v rohu miestnosti dokonca črepiny z rozbitého zrkadla. Prach a špina. Vyzeralo to tam ako v pivnici, kde uložíte už dávno nepotrebné veci. Žeby sme
aj my boli nepotrebné veci? Ak nás tu chcú vyhladovať budem len šťastná. Potrvá dosť dlho, aby som vymyslela plán, čo ďalej a ako sa odtiaľto dostať. Zneli moje prvé myšlienky.
„Zora?“ Zamrmlal niekto po mojej pravici. Pozrela som na schúlené telo tesne vedľa mňa, otočné ku
mne chrbtom. „Koľko je hodín?“ Pohol sa, hneď aj zakňučal a ostal tak ako bol.
„Neviem. Nič pri sebe nemám.“ S povzdychom som sa znova porozhliadla po malej špinavej pivnici, či
by som náhodou nenarazila na niečo, čo by nám mohlo pomôcť. „Ako noha?“ Opýtala som sa Erika, len
aby reč nestála. Ďalej som sa však rozhliadala po okolí.
„Obviazali mi ju.“ Povie unavene, na čo okamžite zazíval. Pohľad som v okamihu presunula na jeho nohu. Rifle mal na lýtku prerezané, takže som videla biely obväz, cez ktorý presvital červený fľak. Prečo by
to robili? Prečo by sa nás pokúšali udržať nažive? Mafia?! To mi nedáva zmysel. Neviem si to akosi poskladať. Jedine, že by nás k niečomu ešte potrebovali. Ale k čomu, to už som povedať nedokázala.
Erik sa znenazdajky odvážne pohol. Rozhodol sa pre veľmi nebezpečný pohyb. Zaprel sa oboma nohami
o zem a poskladal sa do sedu. Chvíľu ešte ostal so sklonenou hlavou a stisnutými viečkami, kým to predýchal. Potom sa konečne pozrel na mňa s červenými, trošku opuchnutými očami.
„Ako… ako sa odtiaľto dostaneme?“
„Dal si mi ťažkú otázku, na ktorú ti môžem odpovedať jedine otázkou. Myslíš, že ja sa len zobudím
v cudzom prostredí a rovno mám plán ako zdúchnuť?“
„Nebuď podráždená. Len som sa spýtal.“ Zamrmlal a pohmýril sa na mieste, akoby sa pokúšal zbaviť
pút.
„A ja ti len odpovedám.“ Trhla som so sebou, no putá nepovolili. Ako inak, však? „Uspali ťa?“ Položila
som Erikovi otázku, ktorá ho pravdepodobne prekvapila. Súdiac podľa jeho výrazu.
„Nie. Len ma spútali a cez hlavu mi prehodili vrece.“ Pokrútil hlavou, popri tom, ako som sa znova začala rozhliadať. Vtom momente som sa však zasekla a neveriacky pozrela na Erika.
„Vieš čo sme sa učili?!“ Zvýskla som. „Však si nezabudol počítať?!“
„No dosť ma bolela noha, takže som asi raz odpadol. Ale podľa všetkého môže byť tesne pred dvanástou.“ Mykne ramenami. „Načo to potrebuješ vedieť?“
„Budú nás už hľadať. Ocko určite.“ Povedala som istejšie ako inokedy.
„A čo nám to pomôže? Odviezli nás autom.“
„Koľkokrát sme zabočili?“
„To je jedno. Museli sme kľučkovať cez celé mesto. Vedeli, že si budem všímať čo najviac detailov a hlavne cestu. Chceli ma zmiasť a aj sa im to podarilo.“
„Musíš približne vedieť, kde sa nachádzame.“
„Zbláznila si sa? Ako asi po toľkých zatáčkach?“
„Dá sa to zistiť.“
„Tak prepáč, že nenosím v hlave celú mapu Slovenska. Alebo rovno sveta. Ja, narozdiel od teba, ne-
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mám fotografickú pamäť.“ Zamračene mi pozrel do očí. Stiahla som sa behom sekundy. Nepotrebovala
som sa hádať s jedinou osobou, ktorá ma ešte držala v nádeji. A má pravdu. Nemôže predsa nosiť v hlave toľko, koľko ja. Ja si pamätám každú jednu vetu z knihy. Keď sa to tak zoberie, je to vlastne choroba.
Fotografická pamäť nie je až taká úžasná. Ľuďom začnete pomaly a hlavne poriadne liezť na nervy, pretože viete pomaly všetko. A nosiť to všetko v hlave tiež nie je bohvieaká sranda. Stávate sa vážnym človekom. Viem z vlastnej skúsenosti. Neviem vtipkovať a všetko čo poviem vyznie skôr, akoby to povedal robot a nie človek.
Vtedy som však musela zapojiť všetky mozgové závity a pokúsiť sa niečo vymyslieť. Keby sme boli spútaní lanom, bolo by jednoduchšie sa z neho dostať. Ale putá, to je už iná šálka kávy. Možno som sa mohla nejako dostať k sponke vo vlasoch a zámok otvoriť. Naozaj to nemám z krimináliek. Naučil ma to ocko
už ako desaťročnú. Ale ako by som sa dostala ku sponke, keď som mala ruky za chrbtom? Možno by vtedy pomohla spolupráca. Erik by mi ju pomohol vytiahnuť z vlasov a hodiť mi ju. Ale čo ak by sa netrafil
k mojim rukám? To asi nie. Je predsa dobrý športovec. Podarilo by sa mu to. Aj keď mal vlastne spútané
ruky. Aj tak z toho nič nebolo.
„Niekto ide.“ Upozornil ma Erik, čím ma aj vytrhol zo zbytočného premýšľania. Na strope sa otvorili
malé štvorcové dvierka, ktoré pustili do vnútra ostré svetlo. Po úzkych schodíkoch zišiel muž z pred pár
hodín. Šéf. Bože ako som sa na neho ,tešila‘.
„Som rád, že si sa zobudila. Vieš, keď to preženieš s tou látkou, môže sa stať, že sa už nezobudíš.“
„Ďakujem. To ma upokojilo.“ Nahodila som falošný úsmev, ktorý hneď nahradil vražedný výraz. „Čo
chcete?“ Hodím na neho pohľad.
„Ja čo chcem? Prečo by som mal niečo chcieť od vás?!“
„Môjho partnera ste nechali žiť a mňa takisto. Keby ste sa nás tak silou mocou chceli zbaviť, s tou látkou by ste to naozaj prehnali.“
„Šikovná. Nečakal som od decka niečo takéto.“
„Zlé informácie. Mám dvadsaťjeden. Už dávno.“ Na tvári sa mi objavil výsmešný úškrn.
„Heh, jasné. Polícia nenechá len tak uniknúť informácie o pracovníkoch.“
„A nie som ani kriminalistka. Som vyšetrovateľka. My ideme na vlastnú päsť.“
„To vidím.“ Uznanlivo prikývol.
„Tak čo chcete?!“ Drzo som na neho zazrela a následne si ho premerala od päty až k hlave.
„Potrebujem len vedieť, čo všetko vieš o našom kšefte.“
„Možno viac ako vy.“ Schuti som sa zasmiala.
„Bol by som rád, kebyže mi to povieš. Ak mi povieš to čo chcem počuť, porozmýšľam, že vás pustím.“
„Prečo by ste to robili? Veď môžem prezradiť váš úkryt, vašu tvár, vaše kšefty.“ Vypľula som zo seba.
„Nikdy sa nedozvieš, kde sa toto miesto nachádza. Ani keby si svoju hlavičku trápila roky.“ Jeho ruka
vystrelila k mojej hlave a jeho prsty za nechutne zaborili do mojich dlhých vlasov. Svojou slizkou tvárou
sa priblížil k tej mojej.
„Nedotýkaj sa jej!“ Skríkol po ňom Erik. Šéf sa však len zasmial. Vedel, že spútaný Erik nič nezmôže.
„Inak čo?!“ Pozrel naňho s výsmechom. „Nespravíš ani krok a skončíš späť na zemi. Možno aj mŕtvy
ak sa naštvem.“
„Robte si čo chcete, ale jej sa nedotýkajte.“
„Tak sa mi to potvrdilo. Ste viac ako pracovní partneri? Nie je na teba pristarý zlatko?“ Ustarostene ma
pohladil po líci. Akoby to bola jeho vec alebo čo.
„Do toho vás nič.“ Trhla som so sebou, čím som si vytrhla pár vlasov, omotaných okolo mužových prstov.
„Osem rokov nie je veľký roz…“
„Čuš Erik!“ Rázne som ho prerušila. „Ako myslíte. Toto si vybavte doma. Teda samozrejme ak sa ho
dožijete.“ Nechutne sa rozosmial, na čo som musela prekrútiť očami. V ten moment som mala chuť vraždiť ja. Už ma to unavovalo. Nebavilo ma to. Chcela som mať všetko za sebou. Celý tento pridlhý prípad.
„Teraz prevážate zbrane?“ Zmenila som čo najrýchlejšie tému. Bola to tá najlepšia cesta na únik. Zdržiavať a povedať mu čo viem a čo nie. „Alebo mám skôr povedať pašujete?“
„Ako inak?!“
„Počula som však už aj o drogách.“
„Áno.“ Súhlasne prikývol. Akoby bol na to čo robí hrdý. Čo myslím, že aj bol. Títo ľudia to nemajú
v hlave v poriadku. Sú chorí.
„Unášate ľudí na orgány.“ Znechutene som mu pozrela do tváre. „Dokonca trh s bielym mäsom.“
„Vieš koľko by dali za takúto tváričku?“ S úsmevom mi štuchne do nosa, na čo som len sucho prehltla.
„Je to nechutné. Ako s tým môžete spať? Ako sa môžete ráno pozrieť do zrkadla? Ako môžete vo všeobecnosti so sebou žiť?“ Rozčúlene som mu nadávala za to, čo robí. Nikdy som nechápala takýchto ľudí.
Veď je strašné čo robia. Zbrane a drogy, to robí skoro každá mafia. Aj keď je to strašné, ale je to tak. Ale to
čo robia ľudia ľudom je príšerné. Nepochopiteľné. „A nedotýkajte sa ma!“ Skríkla som po ňom nakoniec,
čo som sa ho pokúsila odstrčiť kopnutím. Ten mi však len spútané nohy chytil a pritlačil k zemi. Trhla
som zo sebou. Prisilno. Putá sa mi zarezali do kože a pocítila som, ako mi do dlane stiekla horúca tekutina. „Viem presne, čo za informácie chceš. Nepoviem ti, kde sa ukrýva Raskova rodinka.“
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„Ale prečo? Veď je to vaša cesta k slobode.“
„Pretože to neviem. Vaše úkryty sa naozaj dajú nazvať úkrytmi. Je ťažké ich nájsť.“
„A pomôžeš mi aspoň zistiť, kde sa uskutoční najbližší prevoz zbraní alebo drog? Mám s ním nejaké
nevybavené účty.“
„Nie. Už ma z tohto všetkého bolí hlava. Poraď si sám.“ Hodila som na neho výsmešný úškrn.
„Tak potom, ako si praješ.“ Postavil sa na rovné nohy a opätoval môj úškrn. „Začni premýšľať o najlepšej polohe. Na trh nechodia dobráci. Bude ťa to bolieť.“ Zasmial sa, akoby už cítil peniaze, ktoré vďaka mne vyťaží a razom presunul pohľad na Erika. „A ty, dúfam, že nepiješ ani nefajčíš. Tvoje orgány potrebujem zdravé.“
„Tak to sa vám vopred ospravedlňujem. Moje pľúca asi nebudú nič moc.“ Zasmial sa pre zmenu Erik.
Aspoň je dobrý herec, keď ho potrebujem.
„To sa uvidí potom, čo ťa rozrežeme.“ Mávol rukou, popri čom už vychádzal na železné schody.
„Smiem sa ešte spýtať?“ Nadhodila som len ako záujmovú otázku.
„Čo?“ Zastal a znudene mi pozrel do očí.
„Nechali ste môj mobil zapnutý?“
„Áno. Prečo?“
„Že či mi náhodou už niekto nevolal. Viete, strach o dcéru a tak.“ Usmiala som sa doširoka. Šéf len
prekrútil očami a pomaly opustil pivnicu. Čakala som, že budú opatrnejší. Ale mýlila som sa. Možno by
som naozaj dokázala nájsť všetky úkryty. Pretože keď sa na to tak pozerám, bolo by to celkom jednoduché.
Hneď potom ako sa dvierka na strope zabuchli a svietiť ostalo len matné svetlo visiace zo stropu, vydýchla som si, ako nikdy predtým.
„Sme v prdeli.“ Zakňučal bezradne Erik a zošuchol sa nižšie po stene.
„Nie, nie sme.“ Uchechtla som sa. „Hlupáci.“
„Čo si spravila?“ Nadvihol obočie do výšky, na čom som sa musela zasmiať. „Hlupáčik, rozmýšľaj.“
Prekrútila som s úsmevom očami. „Otec ma už určite hľadá. To znamená, že ak sa mu neozývam, vystopuje ma.“
„Jasné. Cez mobil.“ Doplo mu to. Vtedy sa rozosmial na plné hrdlo, čo ma potešilo. Už sme si obaja boli istý, že všetko dobre dopadne. „Len nech im to netrvá dlho.“ Zamyslel sa napokon, čo ma rozosmialo ešte viac.
29. 10.
02:05
Očakávala som, že prídu skôr. Ale nemohla som sa sťažovať. Hlavné je, že prišli. Vtrhli do pivnice, pravdepodobne obkľúčili celý dom a vyslobodili nás z pút. Ocko sa mi hneď hodil okolo krku a začal sa mi
ospravedlňovať za oneskorenie. Nebola som nahnevaná. Bola som šťastná, že vôbec prišli. Macha, šéf mafie bohužiaľ utiekol. Aj podaktorí jeho muži. Väčšinu však zatkli za činy, ktoré spáchali. Zaslúžili si to.
Len ma mrzí, že hlavný a najodpornejší človek z tej skupiny unikol. Chcela som ho vidieť za mrežami. Tak
ako aj ostatných takýchto zločincov. Je predsa neľudské čo robia.
Ale tak, ďalší prípad za nami. Nemôžem tomu ani uveriť. Je to síce len ôsmy a neskončil sa zrovna najlepšie, ale stále je to prípad, ktorý som vyriešila sama s pomocou môjho partnera. Len my dvaja. Preto
som na seba taká pyšná.
Keď som prišla domov chcela som si dať horúci kúpeľ, no zistila som, že tak skoro ráno netečie ešte ani
teplá voda. Preto som sa osprchovala v letnej a zaliezla som rovno pod perinu. Vlastne som ani nedokázala zažmúriť oka. Nikdy nedokážem zaspať tesne po prípade. Je toho na mňa veľa. Vždy o tom priveľmi
rozmýšľam a vôbec neviem prečo. Nebol pri mne ani Erik, ktorý by ma, ako iné dni, pevne objal a pomohol mi zaspať. Bol v nemocnici, kvôli postrelenej nohe. Podľa jedného vyšetrovateľa, mu guľka prestrelila kosť. Takže teraz sa o neho budem musieť starať, pretože sa mu nebude chcieť ani pohnúť. Mne to však
nevadí. Hlavne, že to nie je nič vážnejšie. Keby dostal nejaký zápal neodpustila by som si to. Ale je to v poriadku, tak nejdem myslieť na nič zlé. Ošetrili mu to a je v poriadku. To je teraz hlavné. Mňa ošetrili už
na mieste, preto som mohla ísť rovno domov. Aspoňže tak. Nepotrebovala som sa trepať po doktoroch.
29. 10.
07:15
O niekoľko hodín ma vytrhlo zo spánku, ako niekto otvoril dvere izby. Potichu prešiel ku skrini, otvoril ju a pravdepodobne sa prezliekal. Čakala som len na to, kedy si ľahne ku mne. Chvíľu sa nič nedialo, no potom sa matrac za mojim chrbtom preliačil a niekto sa pritisol ku mne. Neváhala som ani sekundu. Neodrádzalo ma ani, že sa od únavy ledva hýbem. Pretočila som sa na druhý bok a hlavu si položila
na teplú hruď. Erik ma pohladil po vlasoch a následne mi prehodil ruku cez chrbát. Takto sme spolu aj
zaspali. Som rada, že pri mne stoja takýto ľudia, ktorí mi vždy dokážu pomôcť a teší ma keď môžem pomôcť ja im. Je pekné, keď si nájdete niekoho, komu môžete bez premýšľania dôverovať. Či je to rodina alebo priatelia. Každý človek je len jeden a je výnimočný sám o sebe. Preto, ak sme v jeho blízkosti šťastní,
mali by sme sa ho držať.
Ďakujem <3
K. Koššová
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6 rýchlych receptov
na ráno
Rýchla ovsená kaša
s ovocím a kokosom

Avokádová nátierka
s tvarohom

Paradajková pomazánka
na domácom chlebe

* 6 PL jemných ovsených vločiek (môžete
použiť aj mleté)
* 1 ČL holandského kakaa (alebo nepraženého kakaa)
* 1 ČL čokoládového proteínu
* 1 ČL chia semienok (alebo mletého maku)
* 1 banán alebo 1 jabĺčko
* hrsť kokosových lupienkov
* hrsť orechov (ja som použila lieskové)
* štipka škorice
* čučoriedky
* jahody

Ingrediencie
* Avokádo 1 ks
* 150 g roztierateľného plnotučného tvarohu
* 2 PL ľanových semiačok
* 1 PL citrónovej šťavy
* Morská soľ
* Vajíčko (extra)

Čo budeme potrebovať na cca 4 porcie?
* 150 g feta syru (môžete použiť aj kozí alebo iný mäkký syr)
* 6 ks čiernych olív
* 2 ks menších paradajok
* 1 PL olivového oleja

Postup
Do misky si vysypeme vločky a zalejeme
ich vriacou vodou. Stačí tak akurát, premiešajte ich lyžičkou a uvidíte, či by sa im
hodila ešte troška vody. Pridáme kakao,
proteín a rozmiešame. Následne už len posypeme kokosovými lupienkami, chia semienkami, orieškami a kolieskami banánu. Banán kašu osladí, takže nemusíte
pridávať žiadne sladidlá. Ak máte čerstvé
či mrazené ovocie, pridajte aj to – ja som
použila čučoriedky a jahody. A hola! Raňajky sú hotové a vy si môžete ísť podriemať do postele. Alebo si radšej trošku zacvičte, nie nadarmo sa hovorí v zdravom
tele, zdravý duch. Prajem dobrú chuť!
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Postup
Vylúpnite si dužinu zrelého avokáda,
ktoré je mäkké ako zrelý banán. Dužinu
vymiešajte do hladka s tvarohom, citrónovou šťavou, semiačkami a morskou soľou.
Natrite na opečené pečivo, pričom môžte
servírovať s vareným vajíčkom.
Tip: Namiesto tvarohu môžete použiť
aj rikotu, cottage syr alebo grécky jogurt.
Priaznivcom pikantnosti sa medze nekladú a môžu si pridať sekané čili papričky.

Postup
Do hrnca dáme zovrieť vodu. Paradajkám nakrojíme šupku do kríža a vložíme
ich do vriacej vody na 3 minúty. Paradajky
vyberieme, necháme trocha vychladnúť,
ošúpeme šupu a nakrájame ich na menšie
kúsky. Na panvici si rozohrejeme olivový
olej, pridáme paradajky a chvíľu ich dusíme. Keď sú paradajky udusené, necháme
ich vychladnúť. Feta syr roztlačíme vidličkou v hlbšej nádobe. Pridáme udusené
paradajky a olivy. Všetky suroviny rozmixujeme tyčovým mixérom na hladkú pomazánku. Pomazánka je ideálna na domácom chlebíku s bohatou porciou zeleniny.
Tip: Pokiaľ použiješ feta syr, nátierku
nesoľ, syr je dosť slaný.

Banánové lievance
Cesto
* 90 g hladkej pšeničnej múky
* 90 g celozrnnej hladkej špaldovej múky
* 1 ČL kypriaceho prášku do pečiva (alebo jedlej sódy)
* 1 ČL škorice
* 1 ČL mletej vanilky
* štipka soli
* 2 PL trstinového cukru
* 2 vajcia (žĺtka a bielka oddelene)
* 375 ml acidofilného mlieka
* 1 jablko
* 1 banán
Poleva
* čokoládová
Na vylepšenie chuti môžete pridať
* maliny, jablká a banány
* tvaroh
* arašidové maslo
* oriešky
Postup
Vo veľkej mise zmiešame múky s kypriacim práškom, pridáme cukor, vanilku,
škoricu a štipku soli. Do suchej zmesi prilejeme acidofilné mlieko a vymiešame na
hladké cesto. Pridáme žĺtka, nastrúhané
jablko a banán rozpučený na kašu. Premiešame a v prípade, že je cesto príliš husté,
môžeme pridať trochu mlieka. Na záver
do cesta zľahka – po lyžiciach primiešame sneh vyšľahaný z dvoch bielkov. Hotové cesto necháme pár minút postáť, potom
na kvapke oleja alebo kakaového masla opekáme lievance do zlatohneda. Zlatohnedé a ešte teplé lievance navrstvíme
na seba a polejeme čokoládovou polevou.
Tú si pripravíme jednoducho – v hrnci si
nad parou roztopíme pár kociek horkej čokolády, pridáme k nej za lyžicu kokosového masla a vymiešame na hladkú, akurát
tekutú konzistenciu. Navrch môžete pridať lyžicu mandľového alebo arašidového
masla, medzi lievance zase tvarohovú plnku s ovocím. Závisí to od vašich chutí a obsahu chladničky. Ja som natrela lievanec
tvarohom, poliala čokoládou, naukladala som naň pár malín, zakryla lievancom
a opäť zopakovala celý tvarohovo-čokoládovo-ovocný postup. Chutilo to úžasne!
Hotové lievance sú jemne nadýchané a nastrúhané jabĺčka v ceste im dodávajú jemne ovocnú príchuť. Skrátka veľmi mi chutia a verím, že budú aj vám!

Banánová kaša s chia
a čerstvým ovocím

Farebný zeleninový šalát
s pistáciami

Kaša
* 2 banány
* 1 polievková lyžica raw kakaa
* 1 polievková lyžica chia semiačok alebo
mletých ľanových semiačok

Ingrediencie
* 6 ružičkových kelov
* pár listov kelu
* pár listov fialovej kapusty
* 1 karotku
* 1/2 kalerábu
* hrsť pistácií
* pár lístkov petržlenovej vňate
* lyžičku chia semienok
* lyžičku sezamových semienok
* 8 lyžičiek repkového oleja
* 4 lyžičky citrónovej šťavy
* 2 lyžičky tahini pasty
* 2 lyžičky medu
* 4 lyžičky vody

Na ozdobenie
* čerstvé ovocie
* kakaové bôby/strúhaný kokos/včelý peľ
Postup
Ošúpané banány dáme do misky, pridáme kakao a ručným mixérom rozmixujeme do hladka. Primiešame chia semiačka a necháme bokom minimálne 10 minút
odpočívať.
Na vrch kaše si dáme ľubovolné čerstvé
ovocie nakrájané na kocky a posypeme
kakaovým bôbom, strúhaným kokosom
alebo včelým pelom.

Postup
Základom šalátov z kapusty alebo kelu
je podľa mňa nakrájať zeleninu na čo najmenšie kúsky. Z ružičkového kelu odstránte vrchné špinavé hlúbiky, odrežte konce a nakrájajte na štvrtiny. Mrkvu očistite
a nakrájajte na čo najjemnejšie pásiky. Kel
a kapustu nakrájajte tiež najemno tak, že
si zoberiete zopár listov, zrolujete ich a postupne režete na slížiky. Všetky suroviny
máme tvrdé a chrumkavé, preto pridáme
polovicu šťavnatého kalerábu nastrúhaného na väčšom strúhadle. Všetko spolu premiešame v jednej miske, popritom
porozdeľujeme hlúbiky ružičkového kelu a pripravíme si dresing. V malej miske
zmiešame olej, šťavu z citróna, tahini pastu, med a vodu. Ja osobne som do neho pridala aj lyžičku sezamových semienok. Pripravíme si do taniera šalát, posypeme ho
nasekanými pistáciami, najemno nakrájanou petržlenovou vňaťou, chia semienkami a polejeme ho dresingom. Pridávajte ho
postupne, podľa chuti. Šalát je chrumkavý
a maximálne zdravý takže dnes namiesto
popriania dobrej chuti, skôr nazdravie.
zdroj: www.mytastesk.com
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Snežienky rozkvitli, vtáci sa smejú,
mušky si na slnku krídelká hrejú.
Malé, biele snežienky privolali jar:
„Poď, slniečko, na obzor, pohlaď našu tvár.“
Pohladilo slniečko prvé jarné kvietky,
zazvonili hlavičkami, vonku sú už všetky.
Kedy príde už tá jar? Čakáme ju ako dar.
Keď zakvitnú lúky, polia, všetko tak prekrásne vonia.
Včielky, vtáky lietajú, všetci usilovne pracujú.
Slniečko už pekne svieti, poďte sa hrať už von, deti!
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Foto: práce študentov 1. ročníka. Prírodný detail

Foto: Marcela Pajurková

„Jar už prišla k nám!“ radujú sa dietky.
Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky.
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STAROVEKÝ EGYPT
Vývoj

Najstaršie triedne spoločnosti a štáty vznikali na územiach
s vhodnými prírodnými podmienkami, predovšetkým v údoliach
riek – v Afrike to bol Níl, na Blízkom východe Eufrat a Tigris,
v Indii Indus a Ganga, v Číne Jang-ć-ťiang (Veľká rieka) a Chuang-che (Žltá rieka).
Základom rozvoja týchto civilizácií, ktoré vytvorili prvé mestá
s veľkým počtom obyvateľstva, bolo okrem vyspelého rozvoja remesla a obchodu najmä závlahové poľnohospodárstvo. Boli to štáty, v ktorých postupne došlo k oddeleniu duševnej práce od fyzickej, pričom najvyššie výtvory duchovnej kultúry sa stávali
majetkom vládnucej triedy a slúžili jej záujmom. Príslušníci triedy ovládaných (bezprávni otroci) mali svoj podiel na rozvoji kultúry predovšetkým ako výrobcovia hmotných hodnôt.
Staroveký Egypt tvorilo územie pozdĺž oboch brehov Nílu. Jeho panovník – faraón, sa vydával za vtelenie boha a žiadal pre seba božské pocty. Patrila mu všetka pôda a tú prenajímal poddaným. Keďže Egypťania verili v posmrtný život, že duša žije aj po
smrti, usilovali sa zabezpečiť jej večný pokoj a šťastie aj v záhrobí.
Vývoj Egyptskej ríše
Stará ríša (približne 3 000 – 2 181 pred n. l.) – vznikla zjednotením dvoch ríš – Horného a Dolného Egypta. Spojenie zavŕšil okolo r. 3 000 p. n. l. faraón Meni (gréc. Ménés), kráľ Horného Egypta,
ktorý založil prvú egyptskú dynastiu a za hlavné mesto ustanovil
mesto Mennofer (gréc. Memfis) v Dolnom Egypte.
Stredná ríša (približne 2040 – 1786 pred n. l.) – vznikla po rozpade Starej ríše, založená bola vládc ami hornoegyptského Wésetu
(Téby). Jej rozpad zapríčinili najmä otrocké povstania.
Nová ríša (približne 1560 – 1080 pred n. l.) – znamenala najväčší rozmach v dejinách Egypta. Vznikla po vyhnaní Hyksósov
Piramídy v Gize
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(od nich poznali Egypťania voz a konský záprah). Za vlády faraóna Thutmóseho III. (15. stor. pred n. l.) si Egyťania podmanili Palestínu, Sýriu až po Eufrat a Krétu. Po jej rozpade v r. 670 pred n. l.
sa stal korisťou Asýrčanov.

Architektúra

Egyptské náboženstvo, viera v posmrtný život a z nej vyplývajúci kult mŕtvych podnecovali budovať obrovské stavby, ktoré mali svojou veľkosťou zabezpečiť priazeň bohov či „večný“ život faraónov.
Základom egyptskej architektúry je pravouhlá sústava. Jej
funkciou bolo slúžiť náboženstvu a kultu mŕtvych. Faraón bol
stelesnením boha a architektúra mala zabezpečiť jeho nesmrteľnosť a oslavu.
Druhy stavieb v starovekom Egypte:
chrámové stavby, hrobky (jamy, mastaby a pyramídy, skalné
hrobky), paláce, obytné domy.
Stavebné materiály: drevo, pálená tehla, kameň.
Egyptské chrámy
Stavali sa na oslavu a poctu bohom (nemali úlohu modlitební)
alebo slúžili kultu mŕtvych (ako pohrebné chrámy). Chrámy boli zasvätené bohom a vyvinuli sa na rozsiahle stavby. Boli usporiadané podľa ustáleného systému: aleja sfíng (ležiaci lev s hlavou
faraóna), potom nasledovali posvätné cyprusy (palmy), obelisky
(úzke zrezané ihlany s malou pyramídou na vrchole symbolizovali slnečný lúč, ktoré dokumentovali hrdinské činy faraónov), ko
losy (sochy faraónov na priečelí pylónov), pylóny (niečo ako obrovská vstupná brána), ďalej bol chrám, ktorý mal veľké nádvorie
lemované stĺpovou chodbou (peristyl) a bol prístupný aj pre ľudí.
Do ďalších siení smeli vojsť iba kňazi – hypostyl (svätyňa so so
chou boha).
Najznámejšie chrámy na voľnom priestranstve boli v Luxore
a Karnaku.

V Hornom Egypte sa budovali skalné chrámy – za priečelím nasledujú kultové siene a miestnosti vytesané do hĺbky skalného bloku, s množstvom sôch pri vstupe do chrámu aj v interiéri.
Najznámejšie skalné chrámy: Chrám kráľovnej Hatšepsovety
v Dél el-Bahrí, Chrám Ramzesa II. v Abú Simbel.
Egyptské stĺpy
boli buď monolitické alebo členené na pätku, driek a hlavicu.
Vznikli zo štvorh ranných pilierov otupením ich hrán. Pôdorys
bol štvorcový, polygonálny alebo kruhový, niektoré boli kanelované (po obvode stĺpu je vertikálne žliabkovanie) a pripomínali stvol rastlín v súlade s hlavicou, ktorá často bola odvodená od
kvetu papyrusu, lotosu alebo palmy. Hlavica niekedy predstavuje
aj hlavu bohyne Hathory.
Hrobky
Jamy – obmurované tehlami alebo vystužené a prikryté drevom, predstavujú najjednoduchšiu formu hrobov.
Mastaby
Tvoria najstarší typ kamennej hrobky, ktorá mala tvar zrezaného ihlanu na obdĺžnikovom pôdoryse s podzemnou pohrebnou
komorou a kultovými miestnosťami nad zemou.
Mastaby boli ozdobené sochami, reliéfmi a maľbami. K najpozoruhodnejším patria Mererukova, Cujova a Ptahotepova mastaba v Sakkare.
Stupňovité pyra mídy
Nadstavením niekoľkých, postupne sa zmenšujúcich mastáb na
seba vznikla prvá stupňovitá pyramída – Džoserova pri Sakkare
(akoby 7 mastáb na sebe, základňa 126 x 117 m, výška 60 m, architekt Imhotep, kráľov prvý minister). Je to prvá pyramída postavená výlučne z kameňa. Jej chodby siahajú do hĺbky 30 m a vedú ku
kráľovským pohrebným komorám.
Ďalšie stupňovité pyramídy si dal postaviť Snofrev, prvý faraón
4. dynastie – stupňovitú na štvrcovom pôdoryse pri Medúme, zrezanú pri Dašúre a prvú pravidelnú (tvar ihlanu) tiež pri Dašúre.

Pyramídy
Sú najmohutnejšie stavby starovekého Egypta. Sú to hrobky faraónov (najväčšie boli postavené za 4. dynastie v 26. storočí pred
n. l.). Najväčšie pyramídy postavili pri Gíze faraóni Chufev (gréc.
Cheops), Raachef (Chefrén) a Menkauré (Mykerionos). Sú považované za jeden zo siedmych divov sveta. Ich hrany (základne) sú
orientované smerom ku štyrom svetovým stranám.
Skalné hrobky
V období Strednej ríše sa začali budovať v Hornom Egypte.
Vznikali na ľavom brehu Nílu naproti Wésetu (Téby) v Údolí kráľov a Údolí kráľovien (napr. Zádušný chrám kráľovnej Hatšep
sovety v Del el-Bahrí – „Severný kláštor“, Chrám Mentuhotepa II.).
Egyptské paláce, mestské domy a vidiecke vily sa stavali zo sušených alebo vypaľovaných tehál, preto sa z nich zachovali iba
zvyšky.

Sochárstvo

Vychádzalo z náboženského chápania a poslania sochy, a pretože s náboženstvom bolo tesne späté postavenie panovníka –
slúžilo kultu panovníka na jeho reprezentáciu, oslavu jeho moci
a skutkov. Súčasťou kultu mŕtvych, viery v posmrtný život bolo aj
sochárstvo – malo zabezpečovať nesmrteľnosť faraónovi, jeho rodine a hodnostárom dvora.
Pri zobrazovaní ľudskej postavy sa používali tieto princípy:
koncepčný realizmus, zákon frontálneho zobrazenia a hieratická
perspektíva.
Koncepčný realizmus – pri zobrazovaní človeka sa vychádzalo
z predstavy, ktorú si o človeku vytvorili umelci.
Zákon frontálneho zobrazenia – postava na obraze alebo reliéfe
nebola stvárnená realisticky v perspektívnej skratke, ale z dvoch
pohľadov – hlava, ruky a nohy boli zachytené z profilu, trup, plecia a oko – spredu. Telo zobrazovali v meravej, osovej, zvislej čelReliéfy v Karnaku
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nej pozícii. Telesná forma bola zjednodušená, rešpektovala súdržnosť kamenného bloku i posvätný pravý uhol. Postavy boli
zidealizované, pri zobrazovaní postáv bohov a faraónov sa riadili prísnymi pravidlami. Iba pri portréte dospelo egyptské sochárstvo k portrétnemu realizmu až naturalizmu.
Hieratická perspektíva – veľkosť postáv bola odvodená od ich
postavenia (panovník – najväčší, otroci najmenší…). Zaujímavosťou bolo aj to, že sochy vládcov v nadživotnej veľkosti boli v strnulej póze, aby sa zdôraznila ich božská podstata, postavenie.
Keďže egyptskí umelci nepoznali perspektívu – na znázornenie
priestoru vytvorili tzv. plošnú (pásovú) projekciu – všetko, čo leží za sebou, zobrazovali v horizontálnych pásoch nad sebou. Keď
maľovali krajinu – kombinovali nárys s pôdorysom a bočným pohľadom.
Sochárstvo malo vhodné podmienky na rozvoj vďaka dostatku
kvalitného kameňa. Používali aj drevo a hlinu. Rozvíjalo sa mo
numentálne sochárstvo – priamo súviselo s architektúrou (napr.
kolosy, sfingy), monumentálne voľné sochárstvo, drobné interiéro
vé sochárstvo. Uplatňovala sa trojrozmerná socha a reliéf (svojím
polychrómovaním úzko súvisel s maliarstvom).

Sarkofág faraóna Tutanchamóna
V Egypte bol rozvinutý kult mŕtvych, ktorý sa opieral o vieru
v ľudského dvojníka Ka, ktorý žije po smrti za istých podmienok.
Egypťania verili, že dvojníkovu nesmrteľnosť zabezpečuje jeho
Maľby v chráme el Medina
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vytesané meno, verná podoba tváre a jeho sochy. Z toho pramenila snaha o portrétny realizmus, používanie najtvrdšieho kameňa
na sochy faraónov a obľuba sôch v tvare kocky (bola nerozbitnejšia) – to všetko zabezpečovalo neporušenosť dvojníka Ka.
Od 14. stor. pred n. l. Achnatonovou revolúciou v umení (tzv.
el-amarnská škola) bol nastolený dôsledný realizmus. Typické boli vypuklé brušká, silné stehná, predĺžené lebky. Po smrti Achnatona došlo za Tutanchamóna k politickej a kultúrnej reakcii, ktorá
znamenala návrat k pôvodnému smerovaniu v umení.
Pamiatky
Stéla kráľa Uta, Kráľ Naarmer (Meni) – reliéf, socha kráľovnej Hatšepsovety, sochy faraónov – Džoser a Raachef, Menkaure
s manželkou, Tutmós III., hlava Amenhotepa III., hlava kráľovnej
Nefertiti, Saltova hlava (tiež nazývaná Červená hlava), podobizeň kráľovnej Nefretiti, zlatá pohrebná maska Tutanchamóna,
sochy hodnostárov – kňaz Rahotep s Nofretou, kancelár Nachtej,
sediaci pisár, starosta Šech-el-Beled, žena nesúca obetné dary,
Memnónove kolosy, sfinga z ružovej žuly a iné.

dú tvár, ženy svetložltú (inkarnát – zobrazenie pokožky: muži
tmavší, ženy svetlejšie).
Pamiatky
Husi z Medúmu, Lov v bažinách, Agát s vtákmi, Príchod semitských žien do Egypta, Kŕmenie antilop, Výjavy z vinobrania a lovu na vodných vtákov, Núbijský tanečník, Ružový kôň, Tanečnica s dvoma hudobníčkami, Výjavy z poľných prác, Čistenie býka
pred obetou, Portrét Merytamóny, Achnatonove dcéry a iné.

Úžitkové umenie a umelecké remeslá

Maliarstvo

Egyptský reliéf – ja vlastne plasticky modelovanou maľbou.
Polychrómovaný reliéf dobre vyhovoval na vyrozprávanie dejov a udalostí. Nájdeme ich v hrobkách, chrámoch a v palácoch.
V hrobkách zobrazovali pozemský život zosnulého, v chrámoch
opisovali výjavy zo života bohov a faraónov.
Námety – zobrazovali pozemský život, faraónove skutky, postupy pri rôznych remeslách, poľnohospodárskych prácach. Pri
zobrazení faraónovho života sa verilo v magický význam zobrazení – zobrazovali sa napr. poľovačky na zver, víťazné bitky a boj
s divými zvermi (býky, levy), neskôr aj rodinné výjavy.
Uplatnila sa najmä výrazná obrysová kresba a farba iba kolorovala kontúru. Figurálne výjavy sa komponovali do horizontálnych pásov, pričom spodná línia bola základňou pre postavy.

Stojaci hroch, okolo 1961 – 1878 pred. n. l.
Nástenné maľby sa robili na omietku z nílskeho bahna a posekanej trstiny, ktorá mala biely vápenný podklad. Používali sa tem
perové farby. Uplatnila sa aj technika enkaustiky (spájadlom farbív
bol včelí vosk) a maľovalo sa za tepla. Zaužívaná bola jasná farebnosť, pričom farby mali symbolický význam:
žltá mala úlohu zlatej a vyjadrovala večnosť, červená – život,
modrá – vlasy božstiev, zelená – mladosť, biela – svetlo, čierna –
zem, hrdzavá – piesok a neplodnosť. Muži mávali tmavohne-

V Egypte bolo aj úžitkové umenie v službách náboženstva
a vládnucej triedy. Remeslá sa dedili a dosiahli vzácnu dokonalosť.
Stolárstvo – vyrábali sa základné formy nábytku (stoličky, stolčeky, stoly, sedačky, kreslá, postele, truhly, skrine). Používalo sa
vzácne aj obyčajné drevo, dyhy a preglejky. Bolo zdobené intarziou (slonovina, eben, sklovina, brúsené drahokamy) a emailom.
Nábytok bol tvarovo veľmi účelný. Rozvíjalo sa aj rezbárstvo.
Hrnčiarstvo – keramika sa vyrábala na hrnčiarskom kruhu
a bola zdobená farebnou glazúrou (dominovala modrozelená farebnosť). Ručne sa zhotovovali aj vázy z kameňa a zo zlata.
Sklárstvo – vyrábali sa vázy z rozžeraveného skla, tyčinky ktorého sa navíjali okolo dutej formy. Nepoznali fúkané sklo.
Zlatníctvo – vyrábali sa tradičné šperky – šnúry z koralov, zlaté
prstene, pečatidlá, náhrdelníky a náramky. Rozvinuté bolo aj pozlacovanie kovov, dreva a kameňa zlatou fóliou, tiež technika inkrustácie, intarzie, emailu a filigránu. Z ostatných kovov používali najmä meď a bronz (na výrobu kanvíc, misiek, váz a figúrok.).
Tkáčstvo a textilná výroba – vyrábali sa látky široké 1,5 m a dlhé až 18 metrov – vďaka tkáčskym krosnám. Tkaniny na múmiách
sa zachovali až dodnes. Používali aj kožu. Odev bol voľný a vzdušný, poznali parochne, šperky, nosili sandále, vlasy si natierali voňavými masťami, líčili sa.
RI
Kanopy – pohrebné nádoby z obdobia 3 500 rokov p. n. l.
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PORTFOLIVS
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Výtvarná príprava. Štúdia nabíjačky
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Prax. Kompozičné cvičenia (horizontála)
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Prax. Kompozičné cvičenie (horizontála)

Základy fotografie (centrálna kompozícia)
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Štúdia exotického písma

Písaná abeceda (štetec)

Písaná abeceda (drievko)
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Autorský font
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Ittenov farebný kruh
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Prax. Papierový reliéf

Papierový objekt inšpirovaný tvarom kocky
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Kompozičné cvičenie (podľa Vladimíra Kompánka)
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Kompozičné cvičenie (podľa Vladimíra Kompánka)
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TM

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

DOTYK LUXUSU DO VAŠICH DIGITÁLNYCH APLIKÁCIÍ

Nájdi 5 rozdielov

Lenka Katrenčíková, Základy fotografie, cvičenie so svetlom
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