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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

Tak a je to tu. Jar nám klope za dverami, a my ju ozaj
vrelo vítame. Zima bola veľmi studená. Mráz, vietor, ale
aj sneh. Takto nejako vyzerala tohtoročná zima. A aká
bude Jar? To ozaj veru neviem. Čo viem, je to, že akonáhle sa oteplí, určite pôjdem vonku na bicykel. Milujem bicyklovanie najviac na svete. Je to taký „free“
pocit. A keď sú letné večery, tak to je úplne super. Idete si po námestí, rýchlo ale bezpečne samozrejme, a je
vám teplo. Jar je síce ešte trochu chladná, ale nie studená. Na jar všetko krásne kvitne, púčiky vidieť takmer
všade, a aj tie listy sa nám začínajú zase objavovať.
Vždy ma fascinovalo to, že keď som prišla do školy, tak
boli listy, a ku koncu septembra všetky opadali, a ja ani
Chutné receptíky str. 5
neviem kedy. Takto to vnímam aj pri ich raste. Kedy narastú? No cez jednu noc asi nie. Takúto tajomnosť mám
na prírode rada. Neskutočne sa mi páči, ako nás vždy
pomaličky pripravuje na zmenu. Okrem nás pripravuje samozrejme rastliny aj zvieratká. Jar je pre mňa výniPapyrusMilujem
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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
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SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
7. APRÍL
V roku 1945 na Konferencii OSN
o medzinárodnej organizácii
jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby
sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia
v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo
61 štátov z celého sveta Ústavu
Svetovej zdravotníckej organizácie. Československá republika
patrila medzi tieto krajiny. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí
ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné
listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum – 7. apríl 1948
sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie.
Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň
zdravia.
Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému,
ktorej bude Svetový deň zdravia
venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba
venovať nemalú pozornosť.
papierová koláž, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

JEDLO NA INTRÁKU
SPOVEĎ ŠTUDENTKY
Jedlo. Motivácia, ľudská potreba, slovo pri
ktorom zažiaria oči a žalúdok zareaguje
hlasným škvŕkaním. Takto, túto priam božskú vec, berie asi každý konzervatorista. Nuž,
ale niekedy je ťažké stravovať sa pravidelne.
Hlavne keď máte rozvrh od ôsmej do šiestej
a častokrát bez pauzy. Pretože aj prestávky
vedia byť produktívnym časom, napríklad
pre klavír. Ale vieme aké ťažké je vytvoriť rozvrhy a vieme, že tam hore robia dobré víly
čo sa dá. Takže si už ani nesťažujeme, väčšina.
Po „štvorke“ veľakrát počujeme výkriky bez
ozveny s prosbou o jedlo. Niekedy dostanú
aj odozvu, ale bývajú dni, väčšinou piatky,
kedy nie. Ono to má asi aj nejaký vzorec:
PONDELOK – jedlo je, však mama nám za víkend navarila
UTOROK – zásoby ešte sú, ale už v menšom
množstve
STREDA - zásoby došli, už častejšie navštevujeme obchod a pekáreň
ŠTVRTOK – peňaženka vyzerá ako týždeň
pred výplatou
PIATOK – však sa najem doma, to nejako vydržím
Samozrejme, že to treba brať s nadhľadom,
ale myslím, že veľa ľudí sa s týmto môže stotožniť. Niekto si varí sám, niekomu pomáha
mama a niekto to nejako prežije na cottage
syre a rožku.
Je tu ale aj taká možnosť s názvom dvojplatnička. Ale nie každý je taký odvážny, a má
toľko času stráviť pri nej prinajlepšom polhodinu. Raz sme sa rozhodli urobiť si cestoviny
s mäsom. Vyslali sme dvoch spolužiakov do
obchodu po mäso, a že my zatiaľ urobíme
cestoviny. Nuž oni stihli ísť do obchodu a rovno aj do Frita (asi to nevideli veľmi nádejne) a aj vrátiť sa. My v škole sme nestihli nič.
Cestoviny sa dovarili 10 minút po ich príchode. Ale nájdu sa aj takí ľudia, ktorí strávia pri
dvojplatničke menej času. Asi si už na nich
zvykla.
Väčšina študentov navštevuje jedáleň, ale
vieme, že ani tam to nie je vždy bohviečo.
Niekedy to zjeme s pocitom, že sme aspoň
niečo zjedli. To niekedy ku šťastiu stačí, ale
k nasýteniu nie.
Celkovo jedlo milujeme, ctíme si ho a veľmi
radi s ním trávime spoločnosť. Takže pokojne uvítame nejakú dobrovoľnú zbierku jedla
pre našu maličkosť.
N.J.F
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Tak. Na základe takejto výpovede si asi vieme predstaviť, aké to majú ťažké naši spolužiaci na intráku. Pamätám si ako raz Nataška našla v lavici cherry paradajku, a skríkla:
„Jedlo!“. Ja som sa zasmiala a spýtala som sa
jej: „Jedlo? Veď to je jak pre psa mucha.“ Bez
rozmyslenia mi odpovedala: „Saška nie si na
intráku, nevieš“. A mala pravdu. Pre našich intrákových spolužiakov je hoci aj malá cherry
paradjka kus výdatného jedla. Takže mojou
veľmi náročnou úlohou bude zostaviť „jedálničiek“ pre našich intrákových spolužiakov.
Určite by som nezabúdala na raňajky. Takže
raňajky. No asi ten rožok so salámou a maslom. Nič náročné, ale ani najľahšie. Dávame pozor na dostatočný príjem všetkých živín, takže k rožteku môžeme doplniť už vyššie
spomenutú cherry paradajku alebo dáku
papriku, prípadne uhorku. No, obed, predpokladám, že naši spolužiaci majú v škole, ale ak
nie, vždy má každý druhú kartu v rukáve a tou
je San Angelo. Pizzeria s neskutočne dobrou
tradíciou a výbornými pizzami, ktoré zachránili nejeden hladný stredoškolský krk. Aj ja
som frčala na pizzi v prípade núdze. No máme v škole „expertov“ cez San Angelo menu,
ktorým stále nebol udelený certifikát. Áno. Sú
to naši „traja králi“ z tretieho ročníka, ktorí keď
boli prváci, chodili na pizzu každý deň. Míňali desiatky eur každý týždeň na pizzu, ktorá im
potom už ani tak moc nechutila. No ale neodbáčajme. Toto je iný príbeh, ktorý má svoje
zápletky a rozuzlenia, a naozaj vám s tým nechcem zaťažovať hlavu. Takže obed by sme
mali a čo tá večera? Žeby zase nejaké pečivo? Môže byť. Možno nejaké cereálie, alebo
jednoducho hocičo čo nájdeme. Sladké, slané je to jedno. Hlavne že sa to dá zjesť. Keby
som bola na intráku, tak by som asi nemohla
existovať bez indukčného variča. Ja rada jem
a jesť rožok s cottage cheesom by som stále nedokázala. No ale keď nemáte na výber,
no čo urobíme? Zjeme čo je a na čo máme.
Keďže nezarábame a posledné peniaze musia ostať aj na cestu domov, tak radšej kúpime to pečivko s nejakou tou smotanovou nátierkou alebo super cottage cheesom.
Saška

CHUTNÉ RECEPTÍKY PRE VŠETKÝCH
TANDOORI KURACÍ ŠALÁT

Suroviny:
Tandoori kuracie kúsky
kuracie prsia nakrájané na kocky – 300g
olivový olej
najemno nasekaný cesnak
mleté čierne korenie
mletá červená paprika
drvená rasca
mleté chilli
soľ
Šalát
mix listovej zeleniny – 200g
cherry paradajky
olivový olej
nasekaná čerstvá petržlenová vňať
šťava z citróna
soľ
Postup:
Tandoori kuracie kúsky – všetky suroviny si zmiešame
v miske. Mäso necháme cez noc marinovať. Potom si
kuracie kúsky opečieme
Šalát – všetku zeleninu si premiestnime do misy,
pokvapkáme citrónovou šťavou, zľahka polejeme olivovým olejom a premiešame.

buľu, grécky jogurt, citrónovú šťavu, kečup, prelisovaný cesnak, nakrájanú čerstvú pažítku a soľ.

KAKAOVO-PŠENOVÉ LIEVANČEKY
Suroviny:
pšenová múka - 100g
banán
vajíčko
jedlá sóda - 1/2 ČL
mletá škorica - 1/2 ČL
práškové kakao - 1PL
Postup:
V malej miske si zmiešame pšenovú múku, práškové
kakao, mletú škoricu a jedlú sódu. Ďalej pridáme vajíčko, banán a potom ponorným mixérom všetko rozmixujeme dohladka. Môžeme pridať aj kúsky horkej
čokolády. Na panvici si rozohrejeme kokosový olej
a vytvoríme menšie lievančeky. Z každej strany opečieme lievančeky dohneda cca 2 minúty. Podávame
s gréckym jogurtom alebo čerstvým ovocím.

CHRUMKAVÉ KURACIE NUGETKY
Suroviny:
kuracie prsia – 250g
celozrnná strúhanka – 1/3 šálky
sezamové semienka
strúhaný parmezán
olivový olej
mleté čierne korenie
sušená bazalka
sušené oregano
soľ
Postup:
Rúru si predhrejeme na 200 stupňov. Plech si obložíme papierom. Kuracie prsia si nakrájame na plátky.
Do misky si vložíme kuracie prsia a pridáme olivový
olej. Na plytkom tanieri si zmiešame celozrnnú strúhanku, sezam, parmezán, soľ, čierne korenie a bylinky. V tejto zmesi si si obalíme kuracie plátky, ktoré poukladáme na plech. Pečieme dozlatista 20 minút - 10
minút z jednej strany a 10 minút z druhej. Podávame
s omáčkou.
Omáčka: V miske si zmiešame najemno nakrájanú ci-

Všetky recepty som skúsila pripraviť a fakt nie sú ťažké. Čo zvládnem ja, zvládne asi aj mačka uvariť :D
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VEDELI STE, ŽE…?
FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI

– Štatistiky tvrdia, že za rok sa vyhodí až polovica
z vyrobených potravín.

– Najstarší recept na svete je recept na prípravu
piva.

– Podľa štatistík je syr potravinou, ktorá sa najviac
kradne.

– Šafrán sa zbiera výhradne ručne. Na jedno kilo
korenia je treba až 140 tisíc kvetov.

– Na výrobu 500 ml medu, musia včely obletieť
približne 5 miliónov kvetín.

– Ak je to nutné, kokosová voda môže nahradiť
krvnú plazmu.

– Človek počas svojho života skonzumuje asi
27 180 kg jedla. To sa približne rovná váhe šiestich slonov.

– Coca Cola bola pôvodne zelenej farby.

– Na svete sa každú sekundu zabije až 1,776 zvierat za účelom prípravy jedla.
– A ž 82 % obyvateľov Talianska volí pizzu za svoje
najobľúbenejšie jedlo.
– Aby ste spálili kalórie z jedného Big Macu, veľkej koly a hranoliek, museli by ste kráčať sedem
hodín.
– V iete, ako rozoznáte čerstvé vajce od starého?
Čerstvé sa ponorí, staré bude plávať
– Najväčšia tekvica vážila 921,7 kg a patrila Američanovi Timovi Mathisonovi. 12. októbra 2013
bola zapísaná aj do Guinessovej knihy rekordov.
– Šalát je člen rastlinnej „rodiny“ slnečnice.
– V Tibete je obľúbeným nápojom maslový čaj. Je
vyrobený z jačieho masla, soli a čaju.
– Dokopy ženy strávia menštruovaním viac než
štyri roky svojho života.
– Kura dnes obsahuje o 266% viac tuku ako pred
40 rokmi.
– Jediná prírodná potrava, ktorá obsahuje všetky
potrebné živiny je materské mlieko.
– Dynamit obsahuje arašidy.
– I ndia má najmenšiu spotrebu mäsa na človeka
na svete.
– V Amerike je až 40% potravín vyhodených, pretože nie sú pekné.

6

KOLÁŽ

– E skimáci používajú chladničky, aby zabránili zamrznutiu jedla.
– Bežný plátkový syr a skutočný syr majú len veľmi málo spoločného. Presnejšie skutočný syr tvorí iba polovicu (50 %) plátkoveho syra a 50 % sú
chemikálie, príchute a aditíva.
– Podľa historikov bola prvá polievka, o ktorej existujú záznamy, pripravená z hrocha.

tonálna anlýza tekvice v rôznych postupoch a technikách, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

– Každoročne sa predá také množstvo nutely, že
by mohla až osemkrát pokryť Veľký čínsky múr.

– Dva poháre po zobudení nabudia vaše vnútorné orgány k správnej aktivite.

– Každoročne sa predá také množstvo nutely, že
by mohla až osemkrát pokryť Veľký čínsky múr.
– 11 minút trvá priemerne človeku, kým zaspí.
– Psy dokážu z dychu človeka vycítiť rakovinu alebo cukrovku.
– Ľuďom odpadne z pokožky každú hodinu až
šesťstotisíc rôznych buniek.
– 1 rok života zaberie podľa štúdií ženám rozhodovanie, čo si obliecť.
– Priemerný čas udržania tajomstva u žien je približne 47 hodín a 15 minút.
– Muži strávia takmer rok svojho života pozeraním
na ženy.
– Malé dieťa má o 60 viac kostí ako dospelý človek.
– 49% dospelých Američanov zje každý deň sendvič.
– Pomaranč aj napriek tomu, že už je zrelý nemusí mať krásnu oranžovú farbu. Preto sa do šupky
pichajú oranžové farbivá
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Od rána sa všetci zoraďujú, aby bol Karol spokojný, že
je všetko tam, kde má byť. Ceruzka sa teší najviac, lebo
je Karolovou najobľúbenejšou. Je vždy po ruke a ostrá.
Účes jej robí stále strúhadlo zo zásuvky. Sú dobrí priatelia, a dobrí priatelia si predsa pomáhajú. Včera večer
strúhadlo urobilo ceruzke zvlášť dobrý, veľmi ostrý účes.
Karol bude určite spokojný. Aj ona bola veľmi spokojná
a pekne sa strúhadlu poďakovala. Vlastne ako vždy.
Dlho očakávaná chvíľa. Počuť kroky, kľúče a… je to on,
aj keď trocha tmavší, ale je to on. Všetci sú šťastní. Ceruzka sa už nevie dočkať keď ju Karol pohladí, ako každý deň, keď príde do práce. Ale čo je? Dnes nič? Stalo
sa mu niečo? A zrazu je na stole niečo nové, neznáme. Je to ceruzka – pentelka. Pentelka z Japonska. Bola nová a aj pekná. Hlavne ju nebolo treba strúhať strúhadlom. Karol ju od toho dňa mal stále pri sebe a naša
ceruzka išla do pohárika plného starých pier, pasteliek a ceruziek. Ceruzka ostala veľmi smutná a prestala sa rozprávať aj s počítačom a strúhadlom, ktorý sa
ju snažil potešiť. Bolo to však márne. Bola stále smutnejšia a smutnejšia. Ani nepísala a bola tupšia a tupšia.
Pentelka sa tešila veľkému záujmu nielen Karola, ale aj
jeho kolegov. Bola to totiž novinka z Japonska. Všetci
jeho kolegovia ju obdivovali. Na jeseň, keď začalo padať lístie, dostal Karol veľmi dôležitú úlohu. Nakresliť nový obchodný dom. Začal pracovať a kresliť s veľkou radosťou a chuťou. S pentelkou sa mu pracovalo veľmi
dobre. Nemusel ju stále strúhať. Bol s ňou veľmi spokojný, avšak jedného dňa mu padla na zem a zlomila sa.
Bola totiž z umelej hmoty. Snažil sa ju zlepiť, ale ona sa
po čase znovu zlomila. Bol nešťastný, lebo mal niečo,
čo mu iní závideli a teraz o to prišiel. Vstal a chcel niečo urobiť, aj keď vlastne nevedel čo. Keď si pri vstávaní
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Potichu sa ceruzke ospravedlnil a začal s ňou pracovať ako kedysi. Ceruzka bola šťastná a pracovala ako
o dušu. Chcela, aby Karol odovzdal projekt načas. Zo
staronového priateľstva mali radosť celá kancelária,
Karol, no hlavne ceruzka.

PONAUČENIE:
DOBRÍ PRIATELIA SA NEMENIA AKO PONOŽKY!

Ľubomír Čižmárik

Ceruzky si strážte! Na našej škole miznú tak rýchlo ako
teplé rožky v COOP JEDNOTE!

štúdia štruktúry ovocia rôznymi výt. postupmi, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

Začal krásny letný deň a kancelária inžiniera Karola zívala prázdnotou. Dva týždne tu nikto nebol a ceruzka sa strašne nudila. Dva týždne len s kancelárskym
papierom, počítačom, pohárom plného starých pier,
pasteliek a ceruziek, najlepším kamarátom strúhadlom
so zásuvky a tlačiarňou, čo sa stále chváli aká je potrebná a dôležitá. Všetci to vieme, ale počúvať to stále dookola je otravné a nudné. Počítač je dobrý kamarát, vždy sa s ním dá dobre porozprávať a papiere
sa len stále hádajú, korí z nich pôjde skôr do tlačiarne,
ktorý je bledší, rovnejší no skrátka nekonečná debata,
ale vcelku sme dobrá partia. Karol, náš šéf tu nebol už
dva týždne! Bol na dovolenke v Japonsku. Strašne tam
chcel ísť celé roky a teraz sa mu to konečne podarilo.
No dnes, dnes sa má vrátiť do práce a všetci, teda aj
naša ceruzka sa veľmi tešia.

udrel koleno, chcel sa nahnevať ale na zásuvku, pozrel
sa na ňu a na jej dne ho niečo zaujalo. Ležalo tam strúhadlo. Chvíľu rozmýšľal a zrazu mu to zaplo. Bože, veď
ja mám predsa ceruzku a strúhadlo, strúhadlo, s ktorým som ju tak rád strúhaval. Začal ju hľadať. Bola tam,
kde ju pred 5 mesiacmi zasunul. Ako sa jej dotkol, ceruzka akoby ožila. Karol ju dlho držal v ruke a premýšľal. Bolo mu ťažko na duši, keď si musel priznať, že svoju spoľahlivú ceruzku odložil a vymenil za niečo nové.
Ceruzka ho predsa nikdy nesklamala, len ju musel občas zastrúhať.

štúdia prírodných a umelých štruktúr, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

Na 3. poschodí úradu hlavného architekta v jednom
nemenovanom meste, v kancelárii pána inžiniera Karola Rohatého, ležala na jeho pracovnom stole obyčajná ceruzka. Poviete si, čo je na takej obyčajnej ceruzke zvláštne. Nič, len táto ceruzka mi povedala svoj
príbeh, ktorý možno zaujme aj vás. Tak počúvajte, príbeh sa začína.
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LEGENDA

THE STORY ABOUT THE BRAVE
HORSE OF OLD LORD CHARLES

O STRATENOM PRAMENI VEČNEJ MÚDROSTI
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ni už tisícky rokov v pätách. Prenasledujú
ho z rôznych pohnútok. Od tých najhorších až po tie najčistejšie. Slovenskému
amatérskemu tímu pod vedením Juraja K.
z Turčianskych Kľačian pri Martine sa podaril husársky kúsok a objavil stopy účinkov tohto mýtického prameňa u nás na
malebnom Slovensku. Poslednú stopu zaznamenal tím v blízkosti parlamentu SR
v Bratislave. Zdroj však neudáva bližšiu lokalizáciu, pravdepodobne z bezpečnostných dôvodov. Blízky zdroj Juraja K. z Turčianskych Kľačian pri Martine uviedol, že
Juraj K. sa pohráva s myšlienkou, že isté
nemenované kruhy vysokých politických
špičiek denne z tohto prameňa tankujú.
Táto informácia však pripadá zvyšku tímu
ako vysoko nepravdepodobná. Uvádzajú,
že ak by došlo k údajnému čerpaniu a užitiu tejto vzácnej tekutiny niektorým z členov vlády, resp. parlamentu, bolo by to určite znať. Z iných zdrojov však vyplýva, že
členovia parlamentu na dámskych toaletách pre personál na prízemí budovy parlamentu SR skutočne z kohútika určeného
pre teplú úžitkovú vodu odoberajú približne 4 kalendárne týždne vodu, ktorá má
podľa overených zdrojov veľmi špecifické
parametre. Na členoch parlamentu však
nie je nič badať. Na prvý pohľad celá situácia akoby nemala vysvetlenie. Ale má

KDE NIČ NIE JE,
ANI ZÁZRAK NEPOMÁHA.
–

štúdia exotického písma, Ľubomír Čižmárik

Vysoko v horách pohoria Zorgo, v ťažko prístupnom horskom údolí, v malej,
v skalách oku ukrytej jaskyni našli miestni pastieri kôz staré texty z obdobia Alexandra Veľkého. V textoch bol opisovaný príbeh, ktorý sa vám budem snažiť čo
najpodrobnejšie opísať. Keďže zvitky popisovali legendu o zázračnom prameni,
netrvalo dlho, a na veky zmizli. Ostala iba
legenda, prenášaná z pokolenia na pokolenie.
V časoch, kedy na Zemi nad oceánmi
a pevninou blúdili iba oblaky dymu a hučal neustále víchor, obrovské vlny obrusovali pobrežia kontinentov a spoločne
tvarovali Zem, vracal sa stvoriteľ všetkého tvorstva po šiestom dni práce domov.
Bolo už pokročilé včasné ráno a na prahu bájnej hory Nekro ho čakala jeho „stará“ a z očí jej nesršalo nič dobré. Aj keď si
stvoriteľ celú cestu domov pripravoval reč
typu prečo…, a Boh je mi svedkom, že mal
vskutku pripravených zopár vysokoúčinných, rokmi osvedčených, argumentov,
no v okamihu pravdy nevyšiel z jeho božských úst ani hlások. Svet bol hotový a Boh
začal odpočívať. Snažil sa prísť na to, ako
by nejako odbúral tieto hektické návraty domov po šichte. Napadlo ho, že stvorí
prameň, ktorý každému, kto sa z neho napije, pomôže lepšie používať rozum. A tak
aj urobil a venoval ho svojej manželke.
Ona sa bez otáľania vykúpala, čosi i popila z jeho čírych vôd a zmenila sa k stvoriteľovej radosti. Keď pochopila silu a úžasný
účinok tohto prameňa, vyslovila želanie,
aby tento prameň slúžil nielen jej, ale celému ľudstvu naveky.
Avšak aby nemohol byť zneužívaný ľudskou chamtivosťou, rozhodla sa, že tento prameň bude neustále meniť svoje miesto. Stvoriteľ, unesený nadčasovou
myšlienkou svojej, už teraz milovanej, pani,
privolil, a tak sa i stalo. Hľadači legendárnych pokladov a mýtov sú tomuto prame-

Rochester abbey
wasn’t large, but if a
person was to walk across the
meadows full of flowers, butterflies and
insects, forests full of animals during a sunny summer day, he would be very happy. It was sunny August day in 1798. The day was coming to its end. The
Rochester castle looked as if it was asleep. Its surroundings were
quiet, interrupted only by the occasional bird song. Charles, the old lord,
was from a 600 year-old lineage, which he was proud of. The local people were
adoring him, because he was always good, fair, modest and he loved all people. Lord Charles used to sit in his garden and talk to passers-by. He wasn’t very
rich, but Charles was very modest, he had a beautiful black horse. Not only was
it a very good horse, it also made money for the old gentleman in the races. It
was his good luck. The highest chimney of Rochester manor let out its final puff of
smoke for the day and all the country laid down for the night. Even Charles was fast
asleep. Rochester manor was well-known for its stories about ghosts. The local people
were afraid of them, so much that they wouldn’t leave their houses when it got dark.
In the moonlit wood behind the manor two uncanny characters stood waiting for the
last candle to go out. They were two brothers, local drunkers, bullies and thieves. Their
names were Jack and Jerry Blackbook. Those disgusting people had short,
fat bodies, their breath stunk
to people and animals alike. Once
they were sure the manor was
sound asleep they walked to the castle. When they came up to
the stable with the horse they were
happy, because the
Charles’s champion was stooding there. It was always a peaceful animal, but
it disliked the
stench. When Jack and Jerry
approached
the horse it got scared and the
two brothers were killed the
brave horse. And so this
story is over. Two brothers who didn’t hold on
to decent habits and
cleanliness were punished by the brave
black horse.
Ľubomír
Čižmárik
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NAJDÔLEŽITEJŠIE MOMENTY HISTÓRIE
ČO DOPOSIAĽ PRINIESOL MESIAC APRÍL
1. APRÍL
•1809 – narodil sa Nikolaj Vasilievič Gogoľ, ruský spisovateľ a básnik
•1907 – narodil sa Gejza Dusík, slovenský hudobný skladateľ
•1922 – zomrel Karol I., posledný rakúsky cisár, uhorský
a český kráľ
•1968 – zomrel Lev Davidovič Landau, ruský fyzik
•1976 – bola založená spoločnosť Apple Inc.
2. APRÍL
•748 – narodil sa Karol Veľký, kráľ Frankov
•1805 – narodil sa Hans Christian Andersen, dánsky spisovateľ
•1912 – parník RMS Titanic začal testovaciu plavbu
•1982 – Argentína obsadila britské súostrovie Falklandy,
čím sa začala britsko-argentínska vojna o tieto ostrovy
•2005 – zomrel Ján Pavol II., 264. pápež
3. APRÍL
•1897 – zomrel Johannes Brahms, nemecký klasicko-romantický hudobný skladateľ
•1922 – Josif Vissarionovič Stalin sa stal 1. generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu
•1926 – narodil sa Virgil Ivan Grissom, americký letec a astronaut, prvý Američan, ktorý letel do vesmíru dvakrát.
•1927 – narodil sa Ladislav Burlas, slovenský hudobný skladateľ a muzikológ
•1945 – exilová vláda na čele s prezidentom Edvardom Benešom dorazila do Košíc, ktoré sa stali jej dočasným sídlom
•1948 – po podpise prezidenta Harryho S. Trumana vstúpil do účinnosti European Recovery Program, známy ako
Marshallov plán, ktorým Spojené štáty poskytli prvých
päť miliárd amerických dolárov na povojnovú hospodársku obnovu 16 európskych štátov
4. APRÍL
•1814 – cisár Napoleon Bonaparte po prvý raz abdikoval
•1929 – zomrel Karl Friedrich Benz, nemecký inžinier a technik
•1949 – 12 štátov podpísalo Severoatlantickú zmluvu, čím
vznikla Organizácia Severoatlantickej zmluvy
•1968 – zomrel Martin Luther King, americký aktivista za
práva černochov, nositeľ Nobelovej ceny
•1975 – Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft
Corporation
•1984 – prezident Spojených štátov Ronald Reagan vyzval
na medzinárodný zákaz chemických zbraní
5. APRÍL
•33 – odhadovaný dátum v Novom zákone popisovaného
zmŕtvychvstania Ježiša Krista
•1945 – v Košiciach bol vyhlásený Program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov
•1992 – srbské polovojenské jednotky začali obliehať Sarajevo
•1994 – zomrel Kurt Cobain, americký hudobník a frontman skupiny Nirvana
•2009 – zomrel Michal Otčenáš, slovenský historik, univerzitný profesor
6. APRÍL
•1863 – narodil sa Jozef Hanula, slovenský maliar
•1992 – zomrel Isaac Asimov, americký spisovateľ ruského
pôvodu – autor sci-fi románov
•1994 – začiatok genocídy v Rwande, po tom ako extrémisti zostrelili lietadlo, na palube ktorého boli prezidenti Rwandy Juvénal Habyarimana a Burundi Cyprien Ntaryamira
7. APRÍL
•1948 – založenie Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO)
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8. APRÍL
•1911 – narodil sa Melvin Calvin, americký chemik a biochemik, objaviteľ C3 cyklu, nositeľ Nobelovej ceny
• 1912 – narodil sa Jozef Gabčík, česko-slovenský vojak,
účastník atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora
protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha
•1942 – Červená armáda obnovila železničné spojenie
s obliehaným Leningradom
•1957 – v Egypte bol znovu otvorený Suezský prieplav
•1971 – na prvom svetovom kongrese Rómov bola založená Medzinárodná rómska únia
•1973 – zomrel Pablo Picasso, španielsky maliar
•2013 – zomrela Margaret Thatcherová, prvá žena na poste premiéra Spojeného kráľovstva
9. APRÍL
•1891 – narodil sa Vlasta Burian, český herec, spisovateľ
a zberateľ automobilov
•1933 – narodil sa Jean-Paul Belmondo, francúzsky herec
•1967 – dopravné lietadlo Boeing 737 absolvovalo svoj
prvý let
•2003 – po tretej vojne v Perzskom zálive padol režim Saddáma Husajna v Iraku
10. APRÍL
•837 – Halleyho kométa sa priblížila k Zemi na (doposiaľ
najmenšiu) vzdialenosť cca 5,1 miliónov km
•1847 – narodil sa Joseph Pulitzer, maďarsko-americký redaktor a vydavateľ, známy vďaka posmrtne vydávaným
Pulitzerovým cenám
•1912 – parník Titanic vyplával z anglického prístavu
Southampton
•1970 – Paul McCartney oznámil rozpad skupiny The Beatles
•1979 – narodil sa Ján Lašák, slovenský reprezentant v ľadovom hokeji
•2010 – pád lietadla s poľským prezidentom Lechom Kaczyńskim neďaleko ruského mesta Smolensk
11. APRÍL
•1241 – odohrala sa bitka pri rieke Slaná, v ktorej Mongoli
vedení Batuchánom porazili uhorskú armádu
•1755 – narodil sa James Parkinson, britský lekár, ktorý opísal ochorenie centrálnej nervovej sústavy, dnes označované ako Parkinsonova choroba
•1892 – zomrel Štefan Marko Daxner, slovenský politik, národný buditeľ a spisovateľ
•1945 – americká armáda oslobodila koncentračný tábor
Buchenwald
•1970 – štart kozmickej lode Apollo 13 z mysu Canaveral
na Floride
12. APRÍL
•1823 – narodil sa Alexander Nikolajevič Ostrovskij, ruský
dramatik
•1944 – narodil sa Karel Kryl, český pesničkár a básnik
•1945 – zomrel Franklin Delano Roosevelt, 32. prezident
USA
•1961 – Jurij Gagarin, sovietsky letec a kozmonaut sa stal
prvým človekom, ktorý vyletel do vesmíru
13. APRÍL
•1605 – zomrel Boris Godunov, ruský cár
•1743 – narodil sa Thomas Jefferson, spoluautor americkej
Deklarácie nezávislosti (1776) a 3. prezident USA
•1990 – Sovietsky zväz oficiálne priznal svoju zodpovednosť za masaker poľských dôstojníkov v Katynskom lese
v roku 1940
14. APRÍL
•70 – Titus, syn rímskeho cisára Vespasiana, obkľúčil Jeruzalem so štyrmi légiami
•1860 – do San Francisca po desiatich dňoch dorazil

prvý Pony Express, transkontinentálna jazdecká kuriérska služba
•1865 – na prezidenta Spojených štátov Abrahama Lincolna bol spáchaný atentát, na následky ktorého na druhý
deň zomrel
•1912 – o 23:40 parník RMS Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca
•1917 – zomrel Ludwik Lejzer Zamenhof, autor umelého jazyka esperanto
15. APRÍL
•1452 – narodil sa Leonardo da Vinci, florentský renesančný polyhistor a umelec
•1765 – zomrel Michail Lomonosov, ruský polyhistor, spisovateľ a maliar
•1865 – Abraham Lincoln zomrel na následky atentátu
(* 1809) a Andrew Johnson sa stal 17. prezidentom Spojených štátov
•1989 – začali sa študentské protesty v Číne, ktoré boli neskôr brutálne potlačené vládnymi vojskami
•1994 – zástupcovia 123 štátov podpísali Marakéšsku dohodu, na základe ktorej 1. januára 1995 vznikla Svetová
obchodná organizácia (WTO)
16. APRÍL
•1828 – zomrel Francisco Goya, španielsky maliar
•1889 – narodil sa Charlie Chaplin, britský filmový herec,
režisér a producent, jeden z najslávnejších svetových filmových tvorcov
•1945 – Druhá svetová vojna: Červená armáda začala definitívny útok na nemecké vojská brániace Berlín
17. APRÍL
•1492 – Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali kontrakt na
dovoz korenia z Ázie
•1894 – narodil sa Nikita Sergejevič Chruščov, sovietsky politik
•1961 – cca 1 300 kubánskych exulantov podporovaných
CIA sa vylodilo v Zálive svíň na Kube s cieľom zvrhnúť režim Fidela Castra
•1969 – Alexander Dubček bol odvolaný z funkcie prvého
tajomníka Ústredného výboru KSČ
•1970 – úspešný návrat poškodeného Apolla 13 späť na
Zem
18. APRÍL
•1857 – narodila sa Terézia Vansová, slovenská spisovateľka
•1947 – bol popravený Jozef Tiso, katolícky kňaz, prezident
prvej Slovenskej republiky a vojnový zločinec
•1955 – zomrel Albert Einstein, nemecko-americký teoretický fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia
19. APRÍL
•1882 – zomrel Charles Darwin, britský prírodovedec, autor evolučnej teórie
•1909 – Jana z Arku bola vyhlásená za svätú
•2005 – kardinál Joseph Ratzinger bol zvolený za pápeža
Benedikta XVI.
20. APRÍL
•1792 – Francúzsko vyhlásilo Rakúsku vojnu, čím sa začali
Francúzske revolučné vojny
•1872 – zomrel Andrej Sládkovič, slovenský básnik, kritik,
publicista a prekladateľ
•1889 – narodil sa Adolf Hitler, nemecký nacistický politik
a diktátor, ríšsky kancelár Tretej ríše
•1937 – narodil sa Jiří Dienstbier, český politik, novinár a disident
•1990 – Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon
o zmene názvu Československá federatívna republika na
Česká a Slovenská federatívna republika a ústavný zákon o štátnych symboloch
21. APRÍL
•753 pred Kristom – podľa tradície Romulus založil mesto
Rím
•1910 – zomrel Mark Twain, americký spisovateľ, novinár
a humorista

•1926 – narodila sa Alžbeta II., kráľovná Spojeného kráľovstva a krajín Commonwealthu
22. APRÍL
•1724 – narodil sa Immanuel Kant, nemecký filozof
•1870 – narodil sa Vladimir Iľjič Lenin, ruský revolucionár
a teoretik marxizmu
•1904 – narodil sa Robert Oppenheimer, americký teoretický fyzik, riaditeľ Projektu Manhattan – snahy o vývoj prvej atómovej bomby počas druhej svetovej vojny
v utajenom laboratóriu v Los Alamos v Novom Mexiku
•1933 – zomrel Henry Royce, britský konštruktér a zakladateľ firmy Rolls-Royce
•1994 – zomrel Richard Nixon, 37. prezident USA
23. APRÍL
•1616 – zomrel William Shakespeare, anglický spisovateľ
a dramatik
•1983 – narodila sa Daniela Hantuchová, slovenská tenistka
•2005 – na YouTube bolo nahrané prvé video (Me at the
zoo)
•2007 – zomrel Boris Jeľcin, prvý prezident Ruskej federácie
24. APRÍL
•1558 – škótska kráľovná Mária I. Stuartová sa vydala za
následníka francúzskeho trónu Františka II.
•1822 – narodil sa Janko Kráľ, slovenský básnik, predstaviteľ romantizmu a štúrovskej generácie
•1990 – raketoplán Discovery vyniesol na obežnú dráhu
Hubblov vesmírny ďalekohľad
25. APRÍL
•1744 – zomrel Anders Celsius, švédsky astronóm a fyzik
•1918 – narodila sa Ella Fitzgeraldová, americká jazzová
speváčka
•1940 – narodil sa Al Pacino, americký herec
26. APRÍL
•121 – narodil sa Marcus Aurelius, rímsky cisár a „filozof na
tróne“
•1986 – výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle
27. APRÍL
•1521 – zomrel Fernão de Magalhães, portugalský moreplavec
•1791 – narodil sa Samuel Morse, americký vedec, vynálezca morseovej abecedy
•1822 – narodil sa Ján Palárik, slovenský dramatik a publicista, predstaviteľ liberálneho prúdu v slovenskom národnom hnutí 19. storočia
•2014 – pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II. boli vyhlásení za
svätých
28. APRÍL
•1789 – na palube britskej fregaty Bounty vypukla vzbura
proti kapitánovi lode Williamovi Blighovi
•1813 – zomrel Michail Illarionovič Kutuzov, ruský vojvodca
v napoleonských vojnách
•1937 – narodil sa Saddám Husajn, iracký socialistický diktátor
•1945 – bol popravený Benito Mussolini, taliansky fašistický diktátor
29. APRÍL
•1945 – Druhá svetová vojna: americká armáda oslobodila koncentračný tábor Dachau
•1970 – narodil sa Andre Agassi, americký tenista
•1980 – zomrel sir Alfred Hitchcock, britský filmový režisér
•2011 – na Slovensku boli otvorené prvé majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v ére samostatnosti
30. APRÍL
•1006 – v súhvezdí Vlka bola čínskymi a egyptskými astronómami pozorovaná jasná supernova
•1883 – narodil sa Édouard Manet, francúzsky impresionistický maliar
•1883 – narodil sa Jaroslav Hašek, český spisovateľ, autor
románov o vojakovi Švejkovi
•1945 – Adolf Hitler, nemecký nacistický diktátor spáchal
so svojou manželkou Evou Braunovou samovraždu
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VINCENT
Vincent je krátky animovaný bábkový film od režiséra Tima BURTONA. Film je čierno-biely, pričom dôraz je
kladený hlavne na svetlo a tieň. Snímka má hororový
nádych a je inšpirovaná nemeckými expresionistickými filmami z roku 1920. Zaujímavosťou je že rozprávačom je Vincent Price.
Čo sa týka príbehu sledujeme život 7-ročného chlapca
menom Vincent Malloy, ktorý je vo svojich predstavách
Vincentom Priceom. Jeho postavu môžeme rozdeliť na
svetlú a temnú. Tak to je vlastne celú dobu, sledujeme
týchto dvoch Vincentov a vidíme rozdiely medzi nimi.
Pozorujeme svetlo a tieň…

Na začiatku a počas filmu môžeme vidieť bočné svetlo, ktoré je po celu dobu mäkké. Keď nám však objasňuje temnú stránku Vincenta, svetlo pôsobí dramaticky vďaka vrchnému osvetleniu. Niekedy mu však nie je
vidno do tváre – je osvetlený zozadu, alebo je jeho telo kryté iným tieňom.
Medzi jeho dvoma stránkami sú skoky vďaka svetlu.
Pôsobí tu aj silueta monštra, ktorá sa objavuje v zahmlenej uličke, vďaka ktorej ho skoro nevidíme pričom svetlá z okien pôsobia ako lúče. Jediné ostré svetlo, ktoré
tu môžeme spozorovať je vmomente, kedy Vincent kráča hore po schodoch. Vidíme jeho siluetu a svetlo idúce z ľavého horného rohu.
Výborným svetelným efektom je rozžiarenie sa Vincentových očí, keď píše na kus papiera svoje myšlienky, čo
mu dodáva výraz psychopata, s mačacími hypnotizujúcimi očami. Ku koncu vidíme svetelné efekty, ktoré
značia búrku, hrmenie. Pomocou svetelnej priehľadnosti zobrazil duchov strácajúcich sa v tme a Vincentove šialenstvo.

OSVE TLE N I E

PROS TR E D I E

(1982)

Prostredie môžeme jednoducho rozdeliť na dva tábory – svetlo a tmu. Malloya vidíme v bielej miestnosti, symbolizujúcu detskú čistotu s tmavým kobercom.
Ďalej môžeme vidieť jeho malú sestru a domáce zvieratá ako mačky a psa. Keď sa však hovorí o Priceovi,
podlaha je bledá, steny sú tmavé so šachovnicovým
vzorom a domácimi maznáčikmi sa stávajú netopiere.
Svetlo zhora naňho upriamuje viac pozornosti a všíma-
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me si tak len a len jeho. Prostredie mení svetlo aj v priebehu dňa, kedy Malloy kope v záhrade jeho matky,
v domnienke, že kope na opustenom cintoríne uprostred tmavej noci.

CHAR AK TE R POS TÁV
Vincent MALLOY

– pôsobí milo a láskavo
– má upravené vlasy
– oblečenie malého
chlapca
– zdravé oči/normálne
zreničky
– milý úsmev
– hrá sa von v záhrade/
matka ho karhá nech sa
hrá viac von
KOSTÝM
– ma pásikavé tričko
a šortky

Vincent PRICE

– pôsobí ustráchane
a vážne
– má strapaté vlasy
– župan starého pána
– kruhy pod očami/úzke
zreničky
– šialený úsmev a výraz
v tvári
– kope hrob/chcel z tety spraviť figurínu zo psa
monštrum/vykopať milovanú…
KOSTÝM
– má doktorský plášť a rukavice
– fúziky sú zaujímavým
doplnkom

V momente keď matka otvorí dvere vidíme krásny kontrast medzi Vincentom Malloyom a Vincentom Priceom. Vincent je v izbe má pásikavé tričko, stojí v tme ale
dopadá naňho svetlo z bielej izby. Vidíme, že sa v ňom
odohráva boj a nie je si istý už ničím. Utápa sa v strachu, ktorý sa ho snaží zmocniť a zneistiť ho. Všetci jeho démoni a duchovia ho obklopia až na konci upadne do temnoty, kde ho čoraz menej vidno až nakoniec
temnote podľahne.
V tejto snímke od Tima BURTONA vidieť paralelu s jeho
ostatnými filmami. Prvý krát sa tu objavuje spomínaný
zombie pes (Frankenweenie), piesočný červ (Beetlejuice) a hlava pripomínajúca Jacka Skellingtona…

vypracovala: Kristína Čižmáriková
analýza animovaného filmu
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VEĽKÁ NOC
TRADÍCIE ZNÁME, ČI NEZNÁME?

Jednotlivé úkony mali prebiehať v čistom prostredí, aj
aktéri museli byť čisto oblečení. Najdôležitejší obradový čas po prípravnom období štyridsať-dňového pôstu bol Veľký týždeň, ktorý sa začínal Kvetnou nedeľou
a končil Veľkonočnou nedeľou.
Na Kvetnú nedeľu sa v chrámoch svätili zelené ratolesti (bahniatka), ktorým sa pripisovala magická moc pri
liečení a ochrane domovov pred búrkou. Kvetná nedeľa je spomienkovým dňom na vstup Ježiša Krista do
Jeruzalema, keď ho ľud vítal zelenými palmovými ratolesťami. Na Kvetnú nedeľu sa na západnom Slovensku
chodilo so symbolom znovuožívania prírody – zelenou
ratolesťou – májkou, letečkom.
Zelený štvrtok dostal názov podľa farby Olivovej hory,
kde sa začalo Ježišovo utrpenie. V tento deň sa „zaväzujú zvony“, utíchajú až do Bielej soboty. Podľa tradície by sa tento deň mali konzumovať pôstne „zelené
jedlá“ – zo špenátu, žihľavy, púpavy, podbeľa a pod.
Magickým používaním rapkáčov a klepáčov (pôvod
v predkresťanskom období) malo byť odohnané všetko zlo.
Veľký piatok – deň umučenia Ježiša Krista, veľký pôst.
V tento deň sa obradným ranným umývaním a kúpaním malo zabezpečiť zdravie na budúce obdobie.
Biela sobota dostala názov podľa bielej farby rúcha
mladých katechumenov. Na Bielu sobotu sa tradovalo
ranné umývanie v potokoch a studniach. Voda mala
zmyť choroby, upevniť zdravie, privodiť krásu, šikovnosť
a šťastie. Spolu so Zeleným štvrtkom bol tento deň považovaný za deň úspešného výsevu a výsadby. Odporúčalo sa značkovanie zvierat – verilo sa, že rany, spôsobené v tento deň, sa rýchlo hoja. Gazdiné v tento
deň pripravovali sviatočné jedlá. V kostoloch sa zapa-
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Veľkonočná nedeľa je vyvrcholením veľkonočných
sviatkov – deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V tento
deň končil veľkonočný pôst. Obradné jedlá sa nosievali v niektorých oblastiach Slovenska na rannú omšu, počas ktorej boli posvätené. Po návrate z omše boli tieto
jedlá slávnostne konzumované. Hojnosť a pestrosť jedál mala zabezpečiť sýtosť a hojnosť na budúce obdobie. Od stola sa podobne, ako na Štedrý večer, nemalo
počas konzumácie odchádzať. Tradičnú veľkonočnú
tabuľu tvorili vajíčka (symbol plodnosti a nového života), pečené jahňa alebo kozľa (symbol obete), pečený
zajac (symbol plodnosti), údená šunka, klobása (symbol bohatstva), syr, oštiepok, syrek (hrudka pripravená
z vajec a mlieka), ako aj rôzne druhy pečiva – z regionálnych typov je najznámejšia pascha, judášiky, veľkonočný baránok. Prvé vajíčko rozkrojil gazda na toľko
častí, koľko bolo stolovníkov – každý z nich skonzumoval svoju časť na zabezpečenie súdržnosti a plodnosti rodiny.

Šibem, šibem, šib i ryb
y,
môj ko rbá čik nemá
chyby.
Ešte vody trošička,
da j va jíčko z košíčka
.

Veľkonočný pondelok je spojený s tradíciou kúpačky
a šibačky. V dávnejšej minulosti sa v niektorých regiónoch len šibalo, v iných len kúpalo – oblievalo. Obidva
úkony mali mať magický účinok – šibanie vŕbovými
prútmi malo zabezpečiť plodnosť, silu, šikovnosť, oblievanie malo zabezpečiť zdravie a krásu.
Veľkonočné korbáče, ako obradový predmet, mali odovzdať
šibaným dievčatám silu, zdravie a sviežosť prebúdzajúcej sa
prírody. Vŕbové prúty chlapci najčastejšie rezali na Smrtnú
nedeľu a korbáče z nich plietli na Bielu sobotu alebo Veľkonočnú nedeľu. Čím viac prútov mal korbáč, tým väčšia mala
byť účinnosť šibačky. Pôvodne chodili chlapci s neozdobenými korbáčmi. Korbáče boli ozdobované farebnými stužkami,
ktoré postupne priväzovali na korbáč vyšibané dievčatá. Korbáče boli pletené rôznymi technikami z 3 – 9 prútov. Najdlhšie korbáče (niekedy až 2 m), používali regrúti pri skupinových
šibačkách.
Kraslice, ozdobené veľkonočné vajíčka dostávali kupači od
dievčat ako symbol lásky. V dávnej minulosti, v predkresťanskom období, bolo vajíčko magickým prostriedkom na zabezpečenie plodnosti a prostriedkom ochrany a uzmiernenia negatívnych síl. Podľa cirkevnej symboliky spodobňovalo
nanebovzatie Ježiša Krista. Kraslice sa podľa regiónov zdobili rôznymi technikami, materiálmi, motívmi v pestrej farebnej
škále. Pôvodne boli zdobené geometrickými vzormi, neskôr
rastlinnými a figurálnymi motívmi.

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
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papierové štruktúry podľa reliéfov, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

V tradičnej kultúre sa Veľkonočné sviatky spájali s príchodom jari, so svätením zelených ratolestí, vody, potravín. Okrem týchto prostriedkov využívali na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zdravia ľudí
a hospodárskych zvierat v predkresťanskom období
vajíčka a oheň.

ľoval tzv. Judášov oheň a paschálne sviece. Oheň ako
očistný prostriedok si ľudia odnášali z kostolov domov
a zapaľovali ním „nový oheň“. „Rozväzovali sa zvony“
a prebiehali prípravy na zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

nízky reliéf, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

Druhým najvýznamnejším sviatkom kresťanského sveta,
známym v celom Európskom kultúrnom svete sú sviatky
Veľkej noci, sviatky zasvätené vzkrieseniu Ježiša Krista.
Korene tohto sviatku siahajú do minulosti starožidovského národa – k sviatku Pesah – trvajúcemu týždeň, viažucemu sa na legendárny odchod židov z egyptského
zajatia. Pesah bol pôvodne sviatkom jarného telenia
dobytka, s obetovaním baránka duchom pastvín, neskôr oslavou žatvy, spojenou s konzumáciou pečeného ročného baránka zajatého nekvaseným chlebom –
macesom.
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tonálna analýza obrazu, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník
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NÁŠ KOCÚRIK ALEXÍÍÍÍK

ňajkujem, či obedujem motá sa popri mne a nahodí
pohľad – ja som zlatučká mačička – tak neviete odolať a proste mu trošku dáte. Inak má rád aj naše domáce oblátky a medovníky. Tie má asi najradšej. Takisto si
pochutí na obaloch zo salámy, ktoré kradne z koša. On
naozaj necíti, že to je plast? Neviem, ale dávame pozor na to aby to nejedol. Najviac sa mi páči, keď idem
s jedlom a nedaj bože je to niečo zeleninové, a on príde preskúmať čo to je, a zistí, že to je zelenina prudko
pohne labkou, ako keby dal najavo že FUJ a odíde. To
mám dobrý pocit, lebo si nemusím chrániť svoj tanier
ako obyčajne. Ja mu z misky nejem. No bodaj by som
mu jedla granulky Young Male, ktoré mu mama kupuje už štvrtý rok. Keď sa varí mäso, vždy je prítomný a len
čaká kedy dostane aj on porciu. Veľakrát tomu tak nie
je, lebo bravčové nesmie jesť a to len celý deň mňauká
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štúdia mačky, Alexandra Čižmáriková

Ittenov kruh, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

Každé zvieratko má nejakú povahu. Aj ľudia sú rôzni.
V našej spoločnosti nájdeme všetko možné. Od hlupákov po tých najinteligentnejších. Náš Alex je veľmi
zvláštny kocúr. Už od mačiatka bol taký hravý a dosť
zhovorčivý. Stále mňaukal kde sa to len dalo a veru, to
mu aj ostalo. Mňauká, keď chce ísť von z izby, do izby,
do kúpeľne sa napiť, do obývačky, na nás, keď nás po
dlhej noci zase vidí, keď vidí vtáčiky vonku, no proste
mňauká stále. Niekedy mám pocit, že mňauká bez dôvodu, len tak, z princípu. Keď bol malý a bol hladný tak
sme ho hodili do izby, nech sa naje. To mu asi vadilo
a už neje bez prítomnosti aspoň jedného z členov rodiny. Asi má rád, keď sa na neho niekto pozerá. Inak v noci veľakrát vstane a skontroluje či všetci spíme. Ak tomu tak nie je, už si neľahne a sedí v izbe, kde je niekto
hore. Má rád ľudskú spoločnosť a preto chce byť všade s nami. Aj keď pije vodu z kohútika. Ani neviem, kedy
sa to naučil. Nevadí. Inak on rád špekuluje, keď je ticho
vieme, že niečo kuje. Veľakrát ho nalapáme v kuchyni ako sa hrabe v smetiach a vyžiera odpadky. Veru, už
neraz zjedol aj sáčok. To potom len zvracia a nedokáže ani jesť. No, alebo keď je ticho, tak papá olej po vyprážaní, alebo oblizuje polievku v hrnci. No proste pred
ním musíme skrývať snáď všetko. Najhoršie je, keď vám
je z taniera, alebo vám aj čosi ukradne. Vždy keď ra-

zo zúfalstva, že on nedostal. Najhoršie je, keď si poobede idem ľahnúť. Už pomaly zaspávam a zrazu počujem
skok na posteľ. To viem, že prišiel „seňor Alex“, ktorý si
tiež ide ľahnúť. No a kde si ľahne? Áno. Ku mojim nohám. V tom momente moje spanie skončilo a ja sa len
bezmocne kukám na strop a dúfam, že zmení polohu.
Ako je tomu zvykom, nič také sa neudeje a ja môžem
opustiť moju posteľ. Alex si spokojne spinká a ja spokojne nespinkám. Náhoda? Ja myslím, že nie. A toto robí
stále. My ho máme veľmi radi. Už sa stal súčasťou našej
rodiny a berieme ho takého aký je. Je svojský, rád robí
na prieky ale veľmi rád to vracia v podobe lásky, ktorú
nám neustále prejavuje. Veľakrát za mnou príde, ľažká
si ku mojej hlave a iba pradie. Obaja sme spokojný. :)

fotografia: Alexandra Čížmáriková
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drapéria, Alexandra Čižmáriková, 1. ročník

zátišie, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

portrét, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

portrét, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

lebka, Alexandra Čižmáriková, 3. ročník

štúdia rúk, Alexandra Čižmáriková, 3. ročník

štúdia busty, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

štúdia busty, Alexandra Čižmáriková, 2. ročník
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KDE PODĽA TEBA VZNIKOL POP ART?

Umelecký smer pop-art sa stal novou formou umeleckého výrazu, ktorá reaguje na abstrakciu. Vznikol v Anglicku koncom 50-tych rokov 20. storočia, kedy došlo
po povojnových rokoch chudoby k hospodárskej konjuktúre. V USA sa začal rozvíjať takmer súbežne a to
začiatkom 60-tych rokov. Mladá generácia umelcov
postupne prestala obľubovať vtedajší prevládajúci abstraktný expresionizmus, ktorý bol po druhej svetovej
vojne veľmi rozšírený.
Verejnosť túto zmenu privítala, diela sa pre nich stali opäť známe a pochopiteľné. Dokonca niektorí tvorcovia abstraktného expresionizmu ním boli sami stále
viac rozčarovaní a už nechceli byť ďalej izolovaní od
reality. Po tom, čo objavili nový zdroj inšpirácie medzi
produktami konzumnej spoločnosti, vtiahli do svojich
prác mediálne výrazové prostriedky.

kompzičná štúdia barokového obrazu v štýle POP ARTU (R. Lichtenstein),
Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

Do umenia sa začalo dostávať to, čo ľudí každodenne
obklopovalo – obchodné reklamy, moderná technika,
komiksové seriály a ďalšie prvky masovej kultúry. Metóda reklamy a ilustrácie degradovala umelecké dielo do roviny obchodu a priemyslu. Umelci vtiahli mediálnu záplavu obrazov do svojich vlastných prác. Diela
už nepredstavovali vymyslené svety, ale vznikali obrazy
podľa obrazov, obrázkov, reklám atď. Vytvorili nový obrazový svet orientovaný na konzum, začali hľadať nové
výrazové prostriedky a vracať sa k realizmu.
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Slovo „pop-art“ je odvodené z anglického popular
art – populárne umenie alebo popular culture – populárna kultúra (lacné, konzumné, sériovo produkované umenie). Pop-art sa zaraďuje do objektového umenia. Imituje obrazy z mimoumeleckej oblasti – motívy
reklám, časopisov, komiksov, kín, televízie, fotografií.
Charakteristické je zobrazenie pomocou neprirodzeného zväčšenia preneseného do iného materiálu. Obľubenými technikami sa stali asambláž, sieťotlač, koláž a combine painting (využitie a zostavenie rôznych
predmetov napr. útržkov novín, reklamných brožúr,
firemných značiek atď). Pop-art bol inšpirovaný dadaizmom a bol v opozícii k abstraktnému expresionizmu.
Hlavnými predstaviteľmi tohto smeru boli: Andy Warhol,
Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Claes Oldenburg a Tom
Wesselman.

Podľa mňa vznikol v Amerike. Filip Kupčo, 1. ročník
Pop art podľa mňa vznikol v Amerike. Katarína Koššová, 1. ročník
Podľa mňa vznikol na ulici. Nikola Rejková, 2. ročník
V Anglicku alebo vo Francúzsku. Lenka Katrenčíková,
2. ročník
Tak podľa mňa to vzniklo niekde v zahraničí. Biba Bielická, 2. ročník
Asi v druhej polovici 20-teho storočia. Nataša Findrová, 3. ročník
Tak myslím si, že Pop art vznikol niekedy v tých 60-tych
rokoch v Amerike. Nikoleta Badová, 3. ročník
Vznikol v 20. storočí. David Markovič, 4. ročník

VEDEL/A BY SI POVEDAŤ ASPOŇ JEDNÉHO
UMELCA, KTORÝ TVORIL V TOMTO ŠTÝLE?

V tom štýle tvoril napríkad Andy Warhol. Filip Kupčo,
1. ročník
Poznám len Warhola. Katarína Koššová, 1. ročník
Andy Warhol. Nikola Rejková, 2. ročník
Warhol, či? Lenka Katrenčíková, 2. ročník
Warhol, či nie? Biba Bielická, 2. ročník
Andy Warhol. Nataša Findrová, 3. ročník
Pamätám si meno Warhol. On robil takéto umenie. Nikoleta Badová, 3. ročník
Ehm… Van Gogh? David Markovič, 4. ročník

ČO SA TI NA TOMTO ŠTÝLE PAČÍ, PRÍPADNE NEPÁČI?

Na tom štýle sa mi páči celkovo ako vyzerá. Je to taký komiksový štýl ktorý mi je veľmi blízky. Filip Kupčo,
1. ročník
Tento štýl sa mi páči svojou technikou, pretože sú tieto
diela jedinečné a výrazné. Je to také živé, a zachádza
to trošku do komiksovej tvorby. Som však na tmavšie
farby, a to je jediná vec, ktorá mi, popravde, vadí. Katarína Koššová, 1. ročník
Páči sa mi to, že používajú veľa farieb. Vyzerá to potom
tak živšie. Nikola Rejková, 2. ročník
Páči. Nepáči. Čo ja viem. Viac sa mi páčia realistické
diela. Lenka Katrenčíková, 2. ročník
A nepáči sa mi na tom to, že je to také až moc farebné. Bože teraz vyzerám ako nejaká blondína. Biba Bielická, 2. ročník
Marilyn Monroe, Andy Warhol a jeho plechovky. Nataša Findrová, 3. ročník
Páči sa mi to, že je to robené tak jednoducho, ale zároveň to vyzerá tak super. Nikoleta Badová, 3. ročník
A páči sa mi to, ako sa tam dá krásne zobraziť akákoľvek problematika. David Markovič, 4. ročník
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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
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,

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:
kompozičná štúdia, maľba v štýle M. Galandu,
Alexandra Čižmáriková, 2. ročník
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Paper a Packaging

Paper a Packaging
Daniel Gašparovič
Daniel Gašparovič
e-mail:
daniel.gasparovic@papyrus.com
e-mail:
daniel.gasparovic@papyrus.com
Viscom
Viscom
Marek
MarekStolár
Stolár
e-mail: marek.stolar@papyrus.com

e-mail: marek.stolar@papyrus.com

www.papyrus.com

