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SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM
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V marci dvetisíc devätnásť sa študenti prvého ročníka Súkromnej spojenej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Winter parku na Martinských Holiach v pedagogickom sprievode Mgr. Petry Mečkovej a Mgr. art. Gabriely Krásnej. Išla
s nimi aj inštruktorka snowboardingu Marry i zdravotníčka
Mirka. Na chatu Martinské Hole sme prišli v pondelok okolo dvanástej, naobedovali sme sa a vyšli sme na svah. Boli
sme rozdelení na štyri skupiny vrátane snowboardistov. Každý deň sme lyžovali dvakrát, okrem stredy, ktorá sa nazýva
aj ako „kritická streda“. To kvôli únave. Dovoľujeme si za všetkých povedať, že na lyžiarskom výcviku sa nenašla ani jedna osoba, ktorá by sa tam cítila zle. Jedlo, večierka, spoločenské večery a celková atmosféra na chate bola úžasná, okrem
toho, že sme boli neustále vyrušovaní inými ľuďmi z chaty,
ktorí bývali nad nami a neustále robili hluk. Ako na chate, aj
na svahu bola atmosféra výborná. Svah bol aj napriek teplému počasiu a slnku stále kvalitný a počasie bolo okrem
pondelka celý týždeň krásne. Ako kolektív sme sa viac zblížili a užívali sme si spoločné chvíle. Okrem lyžiarov a snowboardistov tu bola aj dvojica študentov, ktorí kvôli zdravotným
ťažkostiam nemohli lyžovať, ale aj tak si celý týždeň naplno
užili. Zažili sme kopec krásnych momentov, ktoré nám vyčarovali úsmev na tvári a je nám ľúto, že sú už preč. Ďakujeme
učiteľkám i celej triede za krásne spomienky.
Daniel Dička, Viktória Kadášová, Fabian Gütting

Pondelok 18. 3. 2019 sme sa zišli pred kinom Strojár a dvoma
mikrobusmi sme vyrazili na dlho očakávaný lyžiarsky výcvik
na Martinských holiach. Kým v meste už začala jar, na Holiach bol ešte meter snehu. Dorazili sme na Martinské Hole a hneď sme veci vyložili na izbách. Zišli sme sa na jednej
z izieb, kde sme dostali pokyny na nastávajúci týždeň a zároveň sme sa zoznámili s inštruktorkou Mary a zdravotníčkou Mirkou. Po vynikajúcom obede sme sa poobliekali a išli
na svah. Po zhruba trojhodinovej lyžovačke sme sa vrátili na
izby. O 18:00 nás čakala večera, po ktorej sme sa presunuli
do spoločenskej miestnosti, kde sme všetci spolu hrali hry.
Každé ráno sme mali budíček o 7:00 a o 8:15 sme mali raňajky. Lyžovať a snowboardovať sme chodili po raňajkách a po
obede. V stredu sme mali len doobedné lyžovanie a po obede sme mali čas na oddych a na spoločenské hry, prípadne
sme mohli ísť na krátku prechádzku po okolí. Vo štvrtok po-

obede kto nemal chuť ísť na lyže a snowboard, mohol ísť
s Mirkou pešo ku vysielaču. Piatok sme stihli polyžovať už len
ráno, pretože hneď po obede sme mali naplánovanú cestu
dole z Martinských Holí. Celý týždeň nám vyšlo krásne počasie, pani kuchárky úžasne varili a my sme si to veľmi užili. Hneď by sme si to zopakovali. Ďakujeme škole, našim pani
učiteľkám, Mary a Mirke za úžasný lyžiarsky.
Michaela Balážová, Alexandra Králiková,
Juliana Kuglerová, Alexandra Romanová

Lyžiarsky hodnotím veľmi pozitívne, myslím si, že nás pobyt
na lyžiarskom veľmi zblížil. Za tento jeden týždeň sme sa nie
len nasmiali, ale aj sme sa porozprávali aj o vážnejších veciach a príbehoch z nášho súkromia, čo si myslím, že nás ešte viac zblížilo.
Ak by sme mali možnosť, tak by sme tam kľudne ostali aspoň mesiac. Ja osobne som sa na lyžiarky vôbec netešila,
čo sa ale zmenilo hneď po prvej pol hodine so spolužiakmi.
Ako lyžiari sme boli rozdelení na 3 skupiny:
1. uplní začiatočníci
2. tí, čo sa vedeli viac menej lyžovať
3. pokročilí, čo boli dobrí lyžiari s malými chybičkami krásy
Celý týždeň bolo krásne počasie. Na svahu okrem nás a ešte
asi dvoch iných lyžiarskych zájazdov nebol skoro nik, takže
sa dalo krásne pohybovať na svahu a ani na lanovku sme nemuseli čakať. Jedlo bolo úžasné a izby boli tiež pekné. Celkovo bolo na lyžiarskom veľmi dobre.
Klára Pavlíková
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Michal
Pivarči

Michal Pivarči vyštudoval dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ži‑
ví sa ako deamaker/copywriter. Vo voľnom čase sa venuje fotografii, horám, ľuďom a poé‑
zii. Je zahrnutý v zbierke mladých slovenských bázsnikov Sólo pre 9 hlasov (Má talent, Ikar
2011). Viac krát publikoval v časopisoch Dotyky a Host, pravidelne sa zúčastňuje autorských
čítaní v SR a CZ. Taktiež bol v Slovenskom rádiu na FM programe Nedeľná chvíľka poézie.
Tu je ukážka z jeho básnickej tvorby:
Všetky jeho básne a aj fotky sú úžasné. Ak by mal niekto záujem o Mišove fotky tak nech sa kľudne pozrie na Behance: https://
www.behance.net/gallery/50915445/-ANALOG-

hodnoty
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včera ti búrka
elektrickou handrou vydrhla balkón
miesto kde máš nadhľad
nekropolu vratného skla
za tú dobu čo si meštiak
je ho dosť
no
vravíš si
dobre
pani čo naposledy sedela oproti tebe v MHD
nezvládla vodičov odpich
doteraz cítiš jej prstene na bradavkách
diskrétny stisk v mieste kde sa zbiehajú
všetky časti tvojich nohavíc
pamätáš na jej hladný rumenec
špicáky s polevou starého rúžu
vravíš si
dobre
v záložke prehliadača
máš svojho úplne prvého terapeuta
čakáš čo si s gaučom pripravili
a vravíš si
dobre
vždy ale vždy keď odchádza z bytu
zakóduje predsieň na svedectvo moderného ženstva
šťavnaté vlasy
ohanbie na kratulinko
cukrík celý od jej jazyka
koženková kabelka
vravíš si
dobre

sú dni v práci
kedy by si natiahol ten kremíkový vzduch
a začal len tak hučať
no vždy ti tesne predtým
niečo dupne na hrtan
vravíš si
je to ešte
dobré
no a blížia sa sviatky
zídu sa všetci
plus brácho
a fňukajúci pes zakázaný do voliéry
spája ich adresa a bolesť
malo by sa to všetko riešiť
no nebude
pretože ONA povedala
že by sme si tým len pokazili atmosféru
pretože jednoducho povedala!
dobre
a potom
každé jedno hnusne časté ráno
lákaš viečka na silony
aby nimi mohlo slnko šklbnúť
odmerať presnú dávku svetla
nastreliť ho mozgu
až vtedy vstaneš
a ideš kdesi
stvárať hodnoty

Ako si sa dostal k umeniu, akú práci ktorú robíš
a v čom vlastne spočíva?
Ahoj. V prvom rade, aby som veci uviedol na pravú mieru, nepokladám sa za umelca. Pracujem v reklame ako ideamaker, kreatívec, no reklama nie je umením v pravom slova
zmysle. Jedine ak umením predať. Samozrejme, aj v reklame môžu vzniknúť diela, ktoré budú mať nejakú umeleckú
hodnotu, no musia v prvom rade spĺňať vyššie spomenuté
a na denno dennej báze je to teda skôr tvorba marketingovej komunikácie značiek ako nejaká umelecká činnosť.
Vo svojom voľnom čase ale fotím, píšem poéziu, zaujímam
sa o literatúru, filmy, divadlo, hudbu a pod.
No a moja cesta k tomuto celému bola vlastne úplne nudná a prirodzená. Ako chalana ma naši prihlásili na výtvarku,
kde som zotrval asi 13 rokov, aj počas rokov na gympli, na
výšku som šiel na Akadémiu Umení v BB, kde som vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu no a keďže som po škole
úplne nevedel do čoho pichnúť, spravil som si malý „rešerš“
trhu a vyšlo mi, že by som mohol robiť v reklame.
A v skratke, v čom spočíva moja práca – je to vymýšľanie reklamných kampaní pre značky a spolu‑vytváranie ich
image‑u.
Na akých projektoch teda pracuješ, alebo aký projekt
bol pre teba najviac zaujímavý.
Tu úplne nemôžem zachádzať do podrobností. Ale môžem
povedať, že robím pre veľké pivné značky ako sú Kozel na
medzinárodné trhy, alebo pre Pilsner Urquell, tiež pracujem
napr. pre Pribináčka. S mojim teamom vytvárame v tomto
období kampane, ktoré pôjdú von napr v jeseni 2019. Inak,
ak si chcete pozrieť práce našej agentúry Triad, ktorá má
pobočky v BA a Prahe, nech sa páči, link https://triad.cz/.
Čo je podľa teba záruka úspechu v tvojom odbore?
Je to súbor viacerých vecí. Jednoznačne treba mať veľa nápadov, no rovnako dôležité je ich vedieť „predať klientovi“, rozumieť mu a jeho potrebám, vedieť sa naučiť chápať
danú značku, jej cieľovú skupinu a vedieť dať bokom svoje
ego. Kreatívec vytvára kampaň v prvom rade pre ľudí a nie
pre seba. Tiež treba byť pripravený na to poriadne makať
a vedieť sa vzdať nápadu a prísť s novým, keď k tomu dôjde – čo sa mimochodom stáva často, čiže človek reálne vymyslí x vecí a tie idú do koša, alebo „šuflíka“ a ide sa odznova. :) V neposlednom rade nie je na škodu nejaký ten talent
(napr. talent narábať so slovom) a jednoznačne treba veľmi
chcieť na sebe makať a zlepšovať sa, mať taký ten „motor“.
Odkial berieš inšpirácie?
Zo života okolo seba, z kníh, filmov. Z vecí, čo sa mi preháňajú hlavou… Z rozhovorov s kamošmi pri pive a podobne.
Keďže máme na škole veľa nádejných básnikov, mohol
by si mi povedať ako prebieha priebeh písania básne
u teba?
Väčšinou ma napadne jeden konkrétny verš, ktorý si zapíšem a neskôr sa k nemu vrátim. Pri samotnom písaní musím mať pustenú hudbu, ktorá ma baví, inak vlastne ani nepíšem. No a ak som si k tomu sadol v správny čas, vznikne
z toho báseň.
Druhý prípad je, že mám konkrétnu tému, ktorú chcem „napísať“, uvažujem o nej a pomaly sa to rodí v hlave, potom
to „len“ hodím na papier.

Veľa básní som napísal aj úplne automaticky, stačila k tomu
napríklad len tá hudba a slová išli von akosi samé
Kde všade sa dostali tvoje fotky a básne?
Nie je toho nejak zásadne veľa, faktom je, že sa popri práci stíham venovať poézii čoraz menej. :) Vyhral som pár krát
menšie literárne súťaže, mám básne v zbierke od Ikaru, jednu mini zbierku mi vydal literárny klub Mädokýš, mám za
sebou niekoľko čítačiek s takými menami ako sú Těsnohlídek, Ábelová, Šimek – všetko skvelí autori súčasnej poézie,
treba si isto kúpiť ich knižky a čítať.
Fotky sú hobby, čiže tie sú len na nete na mojich profiloch
na behance a pod.
Koho kritika ťa najviac posunula? A koho kritika ťa
najviac zbrzdila?
Každá kritika je podľa mňa super, nezbrzdilo ma asi nič, netreba si to zase príliš brať. Ak ťa to baví, budeš to robiť tak či
tak. Nie?
Ktoré rozhodnutie ovplyvnilo tvoj život najviac?
Wau, takže došlo aj na filozofovanie. :) Neviem, ťažko povedať. Za posledné roky moje denno‑denné bytie najviac
ovplyvnilo rozhodnutie presunúť sa do Prahy, žiť a pracovať tu.
Od koho sa ti dostáva, alebo dostávala najväčšia
podpora?
Od mojich priateľov, ktorých mám naozaj požehnane a robí
ma to veľmi šťastným. Tiež od môjho skvelého brata, úžasnej priateľky Betky a samozrejme rodiny. Mám obrovské
šťastie byť obklopený naozaj skvelými a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí sú pre mňa vlastne tou najväčšou životnou hodnotou. Nech to znie akokoľvek rozprávkovo, myslím to brutálne vážne.
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POUKLADAJ PRIKÁZANIA
NAŠEJ ŠKOLY
DO SPRÁVNEHO PORADIA

Nevyložíš nohu na gauč

Pohľad na pohorie Veľká Fatra

Chata pod Borišovom

Slovensko je krásna krajina, v ktorej vyniká predovšetkým oblasť Turca. V Turci je veľa turisticky nenáročných, no napriek tomu
nádherných miest. A ak ste aj trochu lenivý prepletať nohami, v mnohých miestach sa už dnes dajú zapožičať elektronické kolobežky. Pre tých náročnejších tu máme pohoria ako Veľká alebo Malá Fatra, lyžiarske strediská, či miesta vhodné na sezónnu
turistiku. Nakoniec je tu skupina najnáročnejších a pre nich tu máme skalné steny napríklad Čierna Skala, alebo Gendez Skala v Necpaloch. V Jasenskej si napríklad môžete skúsiť downhill na horskom bicykli. Je tu skutočne veľa toho, čo môžete robiť,
stačí len chuť a chcieť!
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Pamätaj že na prehrávky
a na hodnotenie
Neukradneš
sa musíš pripraviť
Cti si Pána riaditeľa
aj Pani zriaďovateľku svoju
abys dlho zostal na škole

Ja som riaditeľ!
Nebudeš mať
iných riaditeľov
okrem mňa

Zasnežené kopce vhodné na zimné športy

Zimná panoráma Veľkej Fatry

Nepožičiaš štetec či orezávač od spolužiaka svojho
ani nič čo je jeho (máš si to nosiť sám)
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Nepožiadaš pani Gregorovú o rozmenenie do automatu n
a
ANI NEZAKLOPEŠ HLASNO NA DVERE
d

V Turci nájdeme čarovné miesta

Hlboké lesy v dolinách Veľkej Fatry. Foto MS

Nenabonzuješ spolužiaka svojho
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Pohoda
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Festival vznikol v roku 1997 pod názvom Kráľovská
pohoda. Iniciátor bol Michal Kaščák a miestom konania bol Mestský štadión Trenčín. Pôvodným zámerom bol malý festival ako protiváha obrím súdobým koncertom. Tomu zodpovedala aj návštevnosť:
prvého ročníka sa zúčastnilo zhruba 2 000 ľudí. Počet návštevníkov však z roka na rok rástol, a zatiaľ čo
nasledujúci rok išlo len o mierny nárast na 3 000 návštevníkov, v roku 2008 denná návštevnosť presiahla
30 000 ľudí a ako zázrakom sa stal festival, paradoxne k svojmu zámeru, najväčším a najnavštevovanejším festivalom na Slovensku.
Je to festival umenia, undergroundu, parádnej hudby, literatúry, pozitívnej energie, tanca, vizuálneho
umenia, filmu a dokonca aj divadla. Prirodzene hlavný bod programu je vždy hudba. V svetovom rebríčku najlepších festivalov sa umiestnil na 16. mieste.
Pohodu navštevujú kapely a ľudia zo slovenska ale
prichádza tam aj veľa kapiel zo zahraničia. Pohodu

navštívili veľké mená ako Die Antwoord, Alt‑j, Ziggy Marley, MIA,
Zeal and Ardor a dokonca aj Aurora. Odporúčam vypočuť, Pohoda má výborný sluch. Na pohode sa cítite ako doma. Majú skvelý program a nebudete sa tam nudiť. Pripravia vám dobré jedlo aj
pitie a zabavia vás. Čo viac si treba priať? Pohoda sa bude aj tento
rok odohrávať na trenčianskom letisku 11. – 13. 7. 2019.

Uprising
Uprising, alebo ako sa radi nazývajú „festival, ktorý spája ľudí rôznych krajín, kultúr a rás“. Uprising festival je neodmysliteľnou súčasťou môjho leta. Uprising vznikol roku 2008 a odvtedy rastie len a len do
krásy. Je to festival zameraný na reggae podarilo sa
mu prevziať 40. top priečku.
Uprising sa delí na zimný a letný. Zimný prebieha
1. 12. a letný zase 25. – 26. 8.
Počujeme tu nielen reggae ale aj ska, dancehall, latino, hip‑hop a dokonca aj dub. Tento festival taktiež nie je len o hudbe ako takej. Dá sa tu zapojiť do
rôznych súťaží ako napr. preteky na vodných bicykloch, fubal. Nachádzajú sa tu rôzne workshopy, bitky v bahne i samotné prechádzanie sa po areáli nie
je nuda. Skrátka všetko, čo by ste si priali. Festival
navštívili Gentleman, Julian Marley, Pendulum, In‑
ner Circle, The Wailers. Výhoda je, že sa nachádza
pri jazere (Zlaté piesky) v ktorom sa môžete kedykoľvek osviežiť.

Osobne som mal najväčší zážitok z vozenia sa v nákupných košíkoch a následného sa potulovania po areáli. Každopádne is to nenehajte ujsť a príďte sa pozrieť aj vy!!!

Fourtune Open Air Festival
Festival sa koná v rekreačnom areáli Drienok Mošovce
(kemp medzi Turčianskými Teplicami a Martinom), môžete
tu prežiť štyri dni plné hudby, oddychu a zábavy a v neposledom rade pomoci.
Nápad spojiť milovníkov elektronickej hudby a živej hud-

by s úlohou pomôcť tým, ktorý to najviac potrebujú
vznikol už v roku 2014.
Viac ako 40 európskych DJov z oblasti multižánrovej
hudby (Sinister Souls, Katharsys, Sinecore), sa zúčastnili bez nároku na honorár. Tým davali priestor
na vyzbieranie finančných prostriedkov.
Počas prvého ročníka sa vyzbieralo 1 148 €, ktoré
boli venované OZ Margarétka v Bánskej Štiavnici. OZ
Margarétka prevádzkuje dennú starostlivosť o duševne chorých a pomáha im viesť plnohodnotný život.
Za druhý ročník sa vyzbieralo 2 006 €, ktoré boli venované OZ Svetielko v Bánskej Bystrici. Svetielko nádeje je občianské združenie zamerané na podporu
života detí s onkologickým ochorením.

Projekt Život
Je projekt, ktorý spája neformálnu skupinu ľudí, ktorí uprednostňujú predovšetkým prirodzený štýl života hlavne v súlade s prírodou. Koná sa v Areáli Drienok Mošovce.
Akcia je zameraná na handmade výrobky, chutné domáce výrobky, tradičné odevy, liečivé bylinky,
maľby a ďalšie aktivity.
Počas štyroch dní budete mať príležitosť stretnúť šikovných ľudí, zúčastniť sa na mnohých zaujímavých
workshopoch a tvorivých dielnach.
V areáli sa nachádza hlavný hudobný stage, detský stage, busdriver stage, oddychová zóna, vináreň
a vinotéka Paleta, pojazdná kaviareň Folcík a Piadženo, stanové mestečko a mnoho ďalších.
Táto akcia je skvelým miestom aj pre rodiny s deťmi.
Pre deti je pripravený bohatý program ako napríklad
tvorivé dielničky, divadlá, mnoho hier a dalšie aktivity o ktoré sa postarajú animátorky.
Hudobné vystúpenia sú vybrané tak aby si každý
prišiel na svoje. Hrali tu skupiny ako napríklad Pen‑
tagramček, Para, Marek a Martin Geišbergovci
a ďalší…
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SKÚŠKY DOSPELOSTI ČI FORMALITY POHĽADOM
HLAVNÝCH AKTÉROV – MATURANTOV

12

S hlávkami plnými vedomostí sme si my, poslucháči štvrtého ročníka, zasadli 12. a 13. marca k laviciam, ochotní pokúsiť sa zložiť písomné maturitné skúšky. Mali sme možnosť
vidieť, že NÚCEM sa pri zostavovaní testu opäť kvalitne „vyšantil“, a tak sa nám na niektoré otázky hľadali odpovede len
veľmi ťažko.
„Čas na vyplnenie 64 úloh, z ktorých minimálne polovica
je zavádzajúcich a po jednom prečítaní človek nemá šancu pochopiť, o čo vlastne v zadaní ide, je naozaj prikrátky,“
kriticky zhodnotila Vanesska Teluchová. Naša ďalšia spolužiačka Bianka Bielická sa s ňou v názore stotožňuje a dodáva:
„Jediný a skutočný strach som mala asi vtedy, keď som videla, že čas sa kráti a mne zostáva v teste veľa nedoriešených
úloh, s ktorými som sa trápila.“ Obe dievčatá však v konečnom dôsledku považujú maturity za fajn dni, ktoré sa dajú
zvládnuť, keď ste zžitý s myšlienkou, že to „dáte“.
„Nebola síce nervozita, ale pociťoval som zodpovednosť,“
čestne prehlásil Miško Babčo, ktorý sa zároveň raduje z anulácie otázky v teste zo slovenského jazyka. Jedna z „oravských mačiek“, konkrétne Natálka Janolková, sa počas maturít tešila zo zistenia, že to nie je až také veľké „haló“, ako
z toho všetci robili. Prezradila nám však aj to, že po teste nemala práve najlepšie pocity. „Keď sme si medzi sebou hovorili správne odpovede, tak som si povedala, že môžem ísť
robiť verejnoprospešné práce.“ (Nebola by šikovnej tanečníčky škoda?)
Počas prvého veľkého dňa sa nám dokonca podarilo vynájsť aj nový vzor stredného rodu, tzv. pole, ktoré malo nahradiť vzor srdce. Obe sú to podstatné mená stredného

rodu končiace sa na samohlásku e, jazykovedci by mohli
privrieť oči, či?
Hoci test bol miestami naozaj náročný, zhodli sme sa na
tom, že v triede panovala uvoľnená atmosféra.
Poobede sme sa všetci opäť stretli pri písaní slohu. Do triedy sme vchádzali s malou dušičkou, veľkým očakávaním, minimálne dvomi perami a občianskym preukazom. Tu musím
vyzdvihnúť obrovskú pripravenosť Kristínky Hruškovej, ktorá si so sebou na sloh priniesla (hovorí zo mňa môj skromný
odhad) minimálne 7 pier. Vraj „pre istotu“.
Páni a dámy z NÚCEMU si nás zjavne chceli po teste udobriť,
a tak nám pripravili na sloh veľmi pekné témy. Predovšetkým
tá z angličtiny, (šport) zabezpečila v triede blažené úsmevy. „Myslím, že niekto to dnes vyhral,“ skonštatoval pán učiteľ z Obchodnej akadémie, držiac v ruke tajomstvo v podobe zadania.
Na témy zo slovenčiny sme sa tiež nemohli sťažovať. „NÚCEM je prajný a milosrdný aspoň v témach na sloh. Nech si
vyberiem čokoľvek, mám na to nekonečne dlhých 150 minút. To by som zvládla napísať bárs aj o ozónovom generátore,“ suverénne vyhlásila Evka Gribová, ktorá za ozónový
generátor získala môj obdiv.
Zadefinovať písomné maturity 2019 sa v konečnom dôsledku asi nedá. Niekto povie, že boli jednoduché, niekto ich považuje za prehnane náročné, veľa študentov nadáva na NÚCEM, iní zas na seba. Koniec koncov, teraz nás čakajú ústne
a praktické maturity, ktorým prikladáme ešte väčšiu dôležitosť, tak nám držte palce, nech to všetko zvládneme bez ujmy na zdraví.
Kristína Babicová

Husky laky
Keď som sa rozhodol, že chcem psa som najprv rozmýšľal nad tým, že akého psa chcem, potrebujem a či mu dokážem dať to, čo potrebuje. Hľadanie nebolo dlhé, a ani to
rozhodovanie, bolo mi jasné, že to bude severan. Ak nájdem hocijakého, tak ho beriem, no rozhodoval som sa medzi malamutom a huskym. Našiel som inzerát, zavolal som
a o tri dni nám po dvore behal haskáč. Prvé týždne to bolo zaujímavé, ale potom si zvykol na mňa a ja na neho. Venovať sa huskym na plno nie je ani tak záľuba, ako skôr životný štýl.

Ako sa starám o Lakyho
Do jedného roka musel absolvovať očkovania a čipovanie.
Laky nie je veľký jedák a preto musí mať striedanú stravu.
Ako každý husky potrebuje veľa pohybu a to môžete zúžitkovať v športoch ako je canicross, bikejöring, dogtreking,
scootering alebo klasický mushing v záprahu.

Ako mať šťastný život s huskym
Prvá vec čo by ste mali mať je dostatočne vysoký plot, ďalej by ste mali byť pripravený na to, že haskáči radi hrabú,
čiže váš dvor bude vypadať ako keby naňho spadla bomba.
Netreba zabúdať na to, že je to spoločenský pes a sám by
sa nudil a vymýšľal. Časom sa naučíte, že je dobre odkladať
všetko čo by mohol rozhrýzť.
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Všetci sme „deti kvetov“
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Veľa ľudí má milnú mienku o histórii hippies a hádže ich do
jedného vreca, ale to čo sa dialo v roku 1969 vo Woodstocku
alebo v 70-tych rokoch 20. storočia, už dávno nie je to, čo to
bolo a môžete to vidieť aj na našej škole.
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Nemáme problém ani
s chladným počasím

Aj tak sme všetci krásni
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e s
ú n
a
krá nás
sn e

Nájdi slová v osemsmerovke a doplň ich do tajničky.
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Nájdi 11 rozdielov
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Objavenie znamení
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Chodbou sa rozľahne nepríjemný zvuk zvončeka. Pozriem
na hodinky zavesené na mojej ľavej ruke. Už dávno tu mal
byť. Poslednom čase naozaj nedodržiava hodinu nášho
stretnutia a potom sa sťažuje keď idem domov a jeho nechám ísť autobusom.
Po ďalších piatich minútach sa odlepím od steny, o ktorú
som bol doteraz opretý a nervózne sa porozhliadnem po
chodbe. Už nevidieť, ani nepočuť živej duše. Všetci bežali
domov. To len ja musím každodenne čakať na niekoho tak
spomaleného…
Oči nesmerujem na strop a hlasno si povzdychnem. Keby
ho tak dobre nepoznám, už dávno sedím v aute. A možno
už aj doma.
Keď po ďalšom pohľade na hodinky zistím, že mešká desať
minút, pohnem sa cez dlhú chodnu vpred. Jediné čo počuť
je len zvuk mojich krokov odrážajúcich sa od plechových
skriniek. Prisahám, že ak nás tu raz zamknú nakopem ho do
skrinky a pustím ho až na druhý deň.
So zaškrípaním mojej podrážky o podlahu zabočím do
druhej chodby. Nakoniec však prudko zastanem nechápavo
hľadiac na to, prečo som prišiel. Nízky chlapec krčiaci sa za
jednou otvorenou skrinkou pozorne sleduje vysoké dievča
s nosom zaboreným v knihe. Keď však od nej odtrhne zrak,
aby zatvorila dvere od knižnice, chalan sa schová za dvere
od skrinky úplne takže jej pohľad zastane na mne. Najskôr
nadvihne jedno obočie potom pozrie na otvorenú skrinku
a znova na mňa. Vyčarujem čo najširší úsmev a mávnem rukou ako na pozrav. Tej však ani brvou nepohne. Bez slova
prejde k skrinke a za golier vytiahne môjho kamaráta, ktorého meno by som momentálne najradšej nepoznal. William
na ňu prekvapene zároveň nervózne pozrie, na čo ja si s povzdýchnutím položím ruku na čelo. Toto nedopadne dobre.
„Takže už ste dvaja?“ Dievča pustí golier Willa a prekríži si ruky
na hrudi, na čo si nás prezrie od hora dole. Oboch. A pritom
ja s tým nemám nič spoločné. Ani by som mať nechcel. Veď
ja ani neviem o čo tu ide.
„Ako to myslíš? Že sme dvaja?“ Nervózne behám s vztíčeným prstom z jedného na druhého. „Ja som tu ani nemal
byť pre tvoje info.“
„Poznáš ho?“ Ukáže na Willa. „Lebo ako som si stihla všimnúť
ste spolu stále. Ste partneri alebo také niečo?“
„No na chémií…“ Začne Will ktorého okamžite preruším potiahnutím jeho goliera ku mne.
„Tak to nemyslela ty tupec.“ Precedím pomedzi zuby a so
zvráštením obočím pozriem na dievča. „A aj keby tak čo je
tebe do toho.“ Vypľujem zo seba, na čo nastane medzi nami
hrobové ticho. Teda až kým sa znova neozve ona.
„Tak by si si ho mal asi viac strážiť.“ Uštipačne sa na mňa
usmeje. „Sleduje ma už vyše týždňa.“
Hej ale mne nič nepovie. Skloním hlavu a vražedne pozriem
na Willa. Ten zase hlavu zdvihne a neisto sa usmeje. Pokrútim hlavou sotím ho dopredu.

„Ešte sa s ním porozprávam.“ Pohnem sa za Willom, ktorý so
sklonenou hlavou kráča predo mnou. Tesne vedľa dievčata však zastanem. „Neboj nemyslím, že by mal o teba záujem.“ Šepnem jej bez toho aby som sa na ňu čoby len pozrel
a pohnem sa ďalej k hlavným dverám. Ani sa za seba neobzriem. Len vyjdem von a nemierim si to k môjmu autu, pri
ktorom už stojí Will a čaká na mňa. Stále s pohľadom zaboreným do zeme. Prekrútim očami a odomknem auto. Nasadnem a naštartujem.
Pol cesty domov bolo v aute ticho. Jediné čo som počul boli Willove nádychy akoby mi chcel niečo povedať, no vždy
len vydýchol a pozeral ďalej do okna. Nakoniec som nevydržal ja. Zastal som na červenej a ihneď som si oprel hlavu
o sedadlo.
„Chceš mi to vysvetliť?“ Zažmurkám no nepozriem naňho.
„Ani nie.“ Mykne plecom, na čo ja zaškrípem zubami a otočím sa na neho celým telom aj cez to že som mal cez seba pás. Schmatnem ho za plecia a donútim ho pozrieť sa
na mňa.
„ČO SA SAKRA DEJE!“ Zvýšim hlas. Willom trhne. Pravdepodobne to nečakal. Nedivím sa mu nebývam takýto, ale s ním
sa rozhodne niečo deje. A nepáči sa mi to.
„Nič sa nedeje Blaze.“ Pokrúti hlavou, no v očiach sa mu črtá úplne niečo iné. Vidím to na ňom a aj tak mi bude klamať.
„Nič teda?“ Tikne mi v oku a pevnejšie mu stisnem plecia, až
Will zvrášti bolestne tvár a ruky položí na tie moje. „Tak mi
vysvetli prečo už asi dva týždne chodíš stále neskoro, sleduješ stále tých istých troch ľudí a mňa každodenne študuješ akoby som mal na sebe niečo zvláštne.“ Pomykám s ním.
Will nachvíľu odtrhne oči z tých mojich, keď ich hneď aj vráti naspäť. Nadýchne sa pevne oblapí ruky okolo tých mojich.
„Zelená.“ Povie jedno jediné slovo. Nechápavo pokývem
hlavou. Ten len prebehne očami zo mňa na čelné sklo. Pozriem tým smerom tiež keď si všimnem semafor. Čo najrýchlejšie ho pustím a rozbehnem auto.
„Prepáč.“ Poviem, keď si všimnem ako si šúcha bolavé plecia.
„Ale pochop, poznáme sa od detstva. Naši rodičia sa poznajú, dokonca spolu bývame. Si ako môj brat a preto chcem
vedieť čo sa deje.“ Na sekundu presmerujem pohľad na neho, aby som si všimol reakciu. No nič. Len bez slova pozerá
do okna. „Je na tom niečo zlé, keď to chcem vedieť?“ Zaparkujem pred garážou a vystúpim z auta von. Will zabuchne
dvere a pozrie mi do očí. Potom sa zvrtne na päte a znova bez slova odíde do domu. Teraz by som tak rád niekoho
zmlátil. Tresnem dverami a zamknem auto. Prejdem malou
bránkou k domu a vojdem dnu. Cez celú chodbu sa šíri vôňa
koláča. Prejdem cez obývačku do kuchyne, kde z trúbi vyťahuje plech Willova mama.
„Čo pečiete tentokrát pani Ansonová?“ Usmejem sa a opriem
o kuchynskú linku. Ritha uľaknuto uskočí a pozrie na mňa.
„Bože Blaze!“ Položí plech na drevenú dosku a pozrie na
mňa. „Zľakla som sa ťa. Vždy chodíš tak potichu.“ Štuchne

ma do pleca a s úsmevom na mňa pozrie. „A už som ti niekoľkokrát povedala aby si ma volal Ritha.“
„Viem viem.“ Zasmejem sa a z misky si zoberiem jeden cukrík, ktorý si automaticky hodím do úst. Potom pozriem na
pevnú linku a naspäť na Rithu. „Volali rodiča?“
„Áno.“ Pozrie na mňa a prikývne. „Pýtali sa ako sa ti darí v škole a či sa s Willom moc nehádate.“ Zasmeje sa a podá mi dva
tanieriky s jablkovým koláčom. „Tak sa toľko nehádajte.“
„My sa nehádame ja len neviem, čo sa deje.“
„Tak choď teraz za ním a spýtaj sa ho.“ Hravo ma postačí
k dverám. „Hlavne s kľudom dobre?“
„Ako si praješ.“ Žmurknem na ňu a pohnem sa k schodom na
druhé poschodie. Prejdem malou chodbou k jedným dverám a jemne na ne zaklopem. „Will?“
„Teraz nie Blaze!“ Zakričí mi. Chvíľu postojím pri dverách pozerajúc na koláče v mojich rukách. Ako mohol by som zjesť
aj ten druhý a vykašľať sa na to, ale Ritha by asi moc šťastná
nebola. A povedal teraz a stojím tu už minúta takže…
Lakťom zatlačím kľúčku a opatrne vojdem do izby. Keď za
sebou zkopnem dvere ocitnem sa rovno vo vesmíre. Will
vždy miloval Astrológiou a Astronómiu. Najviac ho fascinovali znamenia všetko okolo toho. Mňa to nikdy nejak extra
nezaujímalo, ale keď o tom tak nadšene rozprával, už som
ho musel počúvať. Takže kde tu sa mi niečo prichytilo. Pohľad mi na samí koniec padne na Willa. Sedí na posteli v tureckom sede, pred ním notebook a zamračený pohľad na
mne. Nič nepoviem. Len zodvihnem taniere k tvári a usmejem sa. Následne ich položím na stôl a sadnem si do kresla
na koliečkach pri ňom.
„Povedal som, že teraz nie.“
„To je možné.“ Pohodlne sa pohmýrim v kresle a ešte so širším úsmevom mu pozriem do očí. „A teraz to vyklop!“ Pokývem zápästím, aby som ho uvoľnil k slovu. Ten však len
prekrúti očami a pozrie naspäť do notebooku. „No ták.“ Rozhodím rukami. A razom vyskočím na nohy. „Hovor so mnou.“
Padnem do jeho postele a jedným očkom pozriem na obrazovku. „To som ja?“ Ukážem prstom na moju fotku a na text
vedľa nej. No hneď ako si ho chcem prečítať notebook zaklapne a pevne ho zovrie v náručí. Pozviecham sa do sedu
a chvílku behám pohľadom z počítača na Willa. Prepáč teta
ale toto s kľudom nepôjde. Rýchlosťou svetla schytím počítač
a rozbehnem sa s ním k dverám.
„Blaze! Toto nemôžeš!“ Rozbehne sa za mnou.
„Ale môžem.“ Zamrmlem si popod nos. Razom som však donútený prudko zbrzdiť. bol rýchlejší. Zastane pred dverami,
roztiahne ruky a pritisne sa chrbtom o ne.
„Okamžite mi vráť ten notebook!“ Pozrie na mňa spoza obočia. Takéhoto naštvaného som ho ešte nevidel. No to neznamená, že sa vzdám. Mal na výber. Buď mi to povie sám alebo si to ja sám zistím.
Otočím sa mu chrbtom a otvorím notebook. Will sa vrhne
predo mňa, no znova sa mu zvrtnem chrbtom, čím ho donútim vyskočiť mi naň. Počítač sa konečne zapne a ukáže
rovno moju fotku s textom. Keby sa mi tak chcelo čítať. Jedine čo má však naozaj zaujme je stručný opis mňa.
Blaze Freud, škorpión, znamenie vody, veľmi mocný…
„Čo tým, do poličky, myslíš!“ Strasiem ho zo seba a zmäte-

ne pozriem na jeho pery, ktoré má stiahnuté do úzkej čiarky. Ten mi asi neodpovie. Preto prekliknem na druhú stranu.
Madison Rayová, kozorožec, znamenie zeme, veľmi mocná…
Arianna Jonesová, blíženci, znamenie vzduchu, mocná…Nelson Root, lev, znamenie ohňa, mocný…
„To že píšeš o mne je v pohode lebo ťa poznám.“ Podám mu
naspäť počítač a s povzdychom sa chytím za šiju. „Ale prečo
o nich. Nie je Madison náhodou to dievča z dneška?“
„Áno je.“ Prikývne a pozrie do zeme.
„Ako si o nich našiel tieto informácie?“ Rozhodím rukami
a klasnem do kresla. „Teda okrem Nelsona, ten o sebe povie
všetko, keď iba spomenieš, aký je nádherný.“ Prekrútim očami a nechám ich hľadieť do stropu. „Chcem vysvetlenie! A to
hneď teraz!“ Pohľad presmerujem na Willa, ktorý taktiež pohľad uprie na mňa.
„Nebudeš mi veriť.“ Pokrúti hlavou. „Tak ako vždy.“
„Hej! Kedy som ti neveril?“ Zodvihne ma zo sedu a neveriacky mu pozriem do veľkých modrých očí.
„Pred rokom.“ Povie rázne.
„Heh, myslíš to s tým, že mám nadprirodzené schopnosti?“
Rozosmejem sa na plné hrdlo. „Veď tomu by neveril nik. Je to
hlúposť, neexistuje nič ako nadprirodzené schopnosti.“ Chytím ho za plece a z oka s utriem imaginárnu slzičku. Keď však
pozriem do jeho vážnej tváre smiech ma prejde. „To snáď
nemyslíš vážne.“
„Myslím!“ Urazene si prekríži ruky na hrudi. „Ak to nie je
pravda tak mi teraz vysvetli ako je možné všetko to, čo sa
deje okolo teba!“ Rozhodí rukami pre zmenu on.
„Okolo mňa sa dejú nejaké veci?“ Nadvihnem obočie. Will
však nič nepovie. Jeho ruky klesnú pozdĺž tela a pohne sa
ku nočnému stolíku. Zoberie z neho pohár s vodou a so stále vážnou tvárou pozriem naspäť na mňa. „Čo?!“ Nechápavo
zvráštim tvar a pozriem na pohár, ktorého obsah v sekunde letí na mňa. Rukami si automaticky zakryjem tvár no nič
ako vodu na sebe necítim. Pomaly otvorím oči a ruky stiahnem dole k telu. Namiesto toho aby som bol mokrý sa voda vznáša vo vzduchu medzi nami dvoma. Pootvorím ústa
prstom sa dotknem kvapaliny. Tá sa rozptýli na menšie časti no levitovať neprestane. „A toto je čo za mágia.“ Prstami
sparvím vlnovky, čím sa voda zoptíli ešte viac. Zmätene pozriem na ruky a nakoniec konečne na Willa. „Asi sme nemali
fajčiť to toľko tej trávi.“ Zahryznem si do spodnej pery a uštipačne naňho pozriem.
„Nerob si z toho srandu Blaze!“
„Máš pravdu drogy nie sú nasmiech. Musíme sa spýtať tvojej
mami čo dáva do tých koláčov.“ Chytím si bradu a zamyslene pozriem na koláče stále položené na stole.
„Blaze!“ Skríkne po mňa Will kvôli čomu so mnou trhne na
mieste a vystrašne mu pozriem do očí. „Toto nie sú drogy!
Pozri viem, že sledovať iných je zlé, ale okolie si všímam dosť
aj cesto, že sa bojím s ľuďmi komunikovať…“
„William k veci prosím.“ Zakňučím a hodím sa na jeho posteľ.
„Veď dobre.“ Hodí sa vedľa mňa a pozrie do stropu. „A ako
prvého som si všimol Nelsona.“
„Ako inak.“ Prekrútim očami no ďalej ostanem ticho, aby Will
dopovedal.
„Všimol som si, ako od každého pýta oheň, niečo mi nese-
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delo tak som ti tvoj zobral z bundy a bežal som za ním pred
školu. A vtedy som zbadal ako si cigaretu zapálil vlastnou rukou. Chápeš? Rukou!“
„Počul som. A teraz aspoň viem, kde mi zmizol zapaľovač.“
„Prepáč zabudol som ho vrátiť.“ Postaví sa z postele a podíde k skrinke vedľa nej. Vytiahne z jednej poličky môj zapaľovač a hodí ho po mne. Šikovne ho zachytím a ihneď sa posadím na posteli.
„Takže si začal sledovať len tak ostatných a náhodou si zistil,
že my štyria máme schopnosti. To je úžasné.“ Zhodnotím ironicky. Potom sa postavím a postavím sa pred neho. „A teraz
od nás čakáš čo?!“ Zamračene si prekrížim ruky na hrudi. „Že
sa dáme dokopy a budem tvoriť nejaký superhrdinský tým?
Ako Avengers alebo také niečo?“
„Tak som to nemyslel len…“
„Počúvaj ma teraz pozorne!“ Znova ho chytím pevne za plecia. „Musím sa priznať, že o tom viem už dávno. Ale keď to
vieš už aj ty,“ Zhlboka sa nadýchnem a čo s najvážnejším pohľadom mu pozriem do očí. „Ale nesmie sa to nikto dozvedieť je to jasné?“
„Blaze to bolí.“ Chytí ma za ruky, vďaka čomu sa spamätám.
Čo najrýchlejšie ho pustím a o krok od neho odtúpim.
„Prepáč. Len to nikomu nehovor. Ani im. Určite o tom sami
vedia a to, že ich niekto sleduje pre nich nie je príjemné. Nechceme byť niekde rozpitvaní alebo testovaní jasné?“
„Chápem a budem to rešpektovať.“ Kývne hlavou, zatiaľ čo
si šúcha plecia. „Len som myslel, že kedby sa stretnete, máte
niečo spoločné len vy štyria. Tak by ste sa mohli o tom porozprávať a možno si poradiť.“
„Je to naša vec Will. Tak ju prosím nechaj tak.“ Tľapnem ho po
pleci a odpracem sa do svojej izby, zatiaľ čo Willa nechám samého stať v tej jeho.
***
Druhý deň po škole ho znova čakám a on znova mešká.
Myslel som, že to konečne nechal tak. Preto sa pohnem cez
chodbu k hlavným dverám. No ani na tej chodbe nik nie je.
Porozhliadnem sa ešte raz, keď sa dvere od knižnice otvoria
a vyjde odtiaľ to isté dievča čo včera. Madison. Pozrie na mňa
a taktiež sa porozhliadne po chodbe. Až kým nedostane pohľadom na mne.
„Pohádal si sa s priateľom?“ Vystrčí spodnú peru a ľútostne
na mňa pozrie.
„Nie je to môj priateľ.“ Precedím pomedzi zuby.
„A chcel by si?“ Uškrnie sa a so sebaistým postojom na mňa
hľadí. Pohľad jej opätujem, no nič jej na to nepoviem. Viem,
že to nemá zmysel.
„Nevidela si ho?“ Odignorujem jej narážky a zaujmem rovnako sebaistý postoj ako ona.
„Po prvej hodine sa na mňa len usmial pozdravil sa a niekam
ušiel. Odvtedy som ho nevidela.“ Mykne ramenami. Bez toho aby som nejako reagoval som vytiahol z vrecka riflí mobil
a vytočil som jeho číslo. Následne som priložil mobil k uchu.
No po dokončení zbytočného pípania a oznámenia zaznamníka som mobil od ucha odtiahol a hneď mu napísal stručnú
spravu, kde sa práve nachádza.
Ubehli dve minúty, päť, osem, desať. A nik mi nezavolal ani

nenapísal. Preto som vytočil číslo jeho mami. Tá mi našťastie
zdvihla po prvom pípnutí.
„Teraz pre vás prísť nemôžem chodťe autobusom. Ja som
ti hovorila, že máš natankovať, ale ty že nie to auto to ešte zvládne.“ Spustí na mňa. Aj by som sa nad ňou pousmial
a možno si z nej aj spravil srandu, keby len nemám tak stiahnutý žalúdok.
„Teta Ritha je doma Will?“ Spustím na ňu pre zmenu ja.
„Nie veď ho vezieš domov.“
„Neviem kde je nezdvíha mobil ani na správy neodpovedá
a celý deň som ho nevidel. Naposledy ráno.“
„Pohádali ste sa včera?“
„No áno troška sme sa chytili, ale aj keby nie je ten typ, ktorý by sa mi vyhýbal a ani typ, ktorý by rád chodil autobusom,
keď môže pohodlne autom.“ Nervózne začnem chodiť po
chodbe hore a dole. Čo ak sa mu niečo stalo. A kvôli mne? To
by som si nikdy neodpustil.
„Zlatko skúsim mu zavolať ešte ja a ak mi nezdvihne počkáme naňho do večera. Potom to začneme riešiť.“ Snaží sa
má upokojiť kľudným hlasom. „Má devätnásť. Vie kam chodí
a s kým. Možno si len všetko potrebuje premyslieť. Ako vždy“
Aj cez mobil pocítim jej milý úsmev. Preto sa usmejem do telefónu aj ja.
„Okay. Ešte ho skúsim kontaktovať a potom sa vrátim domov.“
„Ako povieš. Hlavne si daj potom pozor.“ Dopovie a zruší hovor. Začína ma pohlcovať panika. Nikdy by niečo takéto nespravil. Tak prečo zrazu. Pri mojom krúžení po chodbe zbadám Madison, ktorá ma ma ešte stále sleduje.
„Ešte si nešla domov?“ Vyhŕknem.
„Keď ta vidím takto panikáriť?“ Očami ma oskenuje od palcov
na nohách až po posledný odstávajúci pramienok vlasu na
mojej hlave. „Radšej nie.“
„Pomôž mi ho nájsť!“ Spojím dlane a s psími očami pozriem
do tych jej. „Prosím.“
„A ako asi.“ Výsmešne na mňa pozrie. „Som FBI?“
„Nie, ale vieš predsa komunikovať s rastlinami. Tak mi môžeš pomôcť.“
„Povedali sme si predsa, že o tom nebudeme rozprávať a už
vôbec nie v škole!“ Chytí ma za golier trička a výhražne mi
pozrie do očí.
„Veď tu okrem nás nie je nik.“ Odtisnem ju od seba a uhladím
si tričko s nafúknutými lícami. Neubehne ani sekunda, keď sa
nami zaznie pár topánok.
„Ani by sme nepovedali.“ Ozve sa hlas, ktorý by som najradšej nepočul. Pomaly sa otočím, až kým nenarazím na povýšenecký pohľad. Nelson. Jeho hruď hrdo vypnutá a brada tak
zdvihnutá k oblakom, že ešte trocha a prerazil by strop. Vedľa neho Arianna. Nízke dievča sršiace optimizmom a aktivitou. Nechápem ako práve oni dvaja môžu byť kamaráti. Môj
pohľad za zaryje do Nelsona. Neprajem si ho tu. Nie v tejto
situácii. „Konečne sa ten svoj priateľko stratil a ty ho chceš
hľadať. Načo?! Však nás len ohrozoval.“ Ruku si priloží k srdcu a dramaticky zavzdychá. „Nie raz som sa kvôli nemu skoro prezradil.“
„To nebude ním, to tebou.“ Prekrútim očami. „Ty si nezodpovedný a nedokážeš udržať v sebe nič pokiaľ sa jedná o tebe.“

Prst zaborím do jeho hrude a vražedne na neho zazriem.
„Toto si vyprosím.“ Odstrčí môj prst z jeho hrude. Následne
odo mňa odskočí a vystrie pred seba ruku, pričom dlaň nechá nasmerovanú na mne. „Daj si pozor na jazyk aby ti ho
náhodou niekto nevypálil.“ Povie chladným hlasom.
„A aby teba niekto neutopil.“ Rovnako vystriem ruku pred
seba. Obaja zazerajúc na seba v bojom postoji, no ani jeden sa neodváži začať. Všetko to ukončí Ari. Skočí medzi nás
a so širokým úsmevom nám stiahne ruky k sebe aby sme sa
dotkli.
„Sme preda všetci priateľia no nie?“ Zasmeje sa. Ja s Nelsonom však rýchlo odtiahneme od seba ruky. Začnem si dlaň
šúchať do nohavíc zatiaľ čo Nel do trička.
„Fuj to ma mohlo zabiť.“ So znechuteným výrazom pozrie
na mňa.
„Tak to ja by som bol mŕtvy už pri pohľade na teba.“ Uškrniem sa a radostne mu ukážem prostredný prst. Nel sa len
urazene postaví k Medi a razom všetci pozrú na mňa.
„Keď ho nájdeme dá nám už pokoj?“ Zamračí sa Madi.
„Nemyslím si.“ Pokrútim hlavou. „Chce z nás mať Avengers.“
„Haha. To ako chce aby sme spolupracovali? Akože ja s tebou?“ Nel ukáže zo seba na mňa a z chuti sa rozosmeje. „Tak
to je na omyle chlapec.“
„Áno je. Nikto by predsa nechcel spolupracovať s tebou.“
Uštipačne sa usmejem a bez toho aby som počkal na jeho
reakciu sa pozriem na Madi. „Dokázala by si ho nájsť?“
„Už sa stalo.“ Pozrie na mňa so žiariacimi zelenými očami. No
jej pohľad akoby prechádzal cezomňa. „Zachvíľu je tu.“ Oči
jej razom ztmavnú a s úsmevom pozrú na mňa.
„Všetko v poriadku?“ Na pleci mi spočinie ruka. Rýchlosťou svetla sa zvrtnem a pevne ho obímem. Will ostane prekvapene stať ruky vo vzduchu. Neskôr ma od seba odtisne
a zmätene na mňa pozrie. „Prepáč že som nedvíhal ale rozprával som sa s triednou ohľadom mojich výsledkov.“ Ukáže
za seba akoby tam niečo bolo a milo sa usmeje. Potom mu
však pohľad padne na ostatných. Odstúpi odo mňa a pohľad zapichne do zeme. Typický Will. „Chcel by som sa vám
ospravedlniť za to ako som vás neustále sledoval. Bol som
len zvedavý.“
„Troška viac. A to už je čo povedať keď to poviem ja.“ Pokrúti hlavou Arianna. A je to naozaj čo povedať. Ona je tu jeden
z najzvedavejších ľudí na tejto škole. „Ja som nás dala dohromady už dávno.“ Mávne rukou. „Si sa nemusel s ničím takým zaťažovať.“
„Presne tak, nebyť jej zvedavosti tak ani nevieme, kto tu má
schopnosti.“ Odsuniem ju do strany a zasmejem sa.
„Ale v žiadnom prípade nie sme skupina.“ Nelson odmietavo pokrúti hlavou. „Odmietam byť v skupine s ním.“ Kyslo na
mňa pozrie až kým neodtiahne pohľad na koniec chodby.
„Ja odmietam byť s ním.“ Ukážem naňho a s úsmevom
pozriem na Willa. „Každý sme sám za seba. No tak máme
schopnosti a čo. Hlavne, že po nás nik nejde.“
„Práve to som chcel.“ Nervózne sa nadýchne a prvý krát prejde po nás istým pohľadom, ktorý má prekvapí. „Je možné,
že po vás niekto ide a vy o tom ani neviete. Madison!“ Odhodlane ukáže na ňu. „Povedala si predsa, že som ta niekedy
sledoval aj cestou domov. To však nie je pravda. Vždy som

chodil predsa autom, ktoré šoféroval Blaze. Alebo som išiel
autobusom, ktorý ide pätnásť minút po zvonení. To by som
predsa nestíhal.“ Pokrúti rázne hlavou.
„Takže teraz nám tu ideš tvrdiť že nás sleduje ešte niekto?“
Nadvihne obočie Madi.
„Presne tak a rovnako ma napadlo, že čo ak je dvanásť ľudí so
schopnosťami. Predsa máme dvanásť znamení.“ Pokúša sa
vysvetliť, no na každom jednom výraze vidím len zmätenie.
„To predsa nedáva…“ Začne Nel, ktorý je ihneď prerušený
Ari.
„Dáva to zmysel.“ Skríkne. „Poďme ich nájsť.“ Začne skackať
na mieste. „Chcem vedieť kto sú a aj kto sú tí ľudia ktorý nás
sledujú a aj to prečo…“
„Okay tak dosť nech sa nájdu sami. Ja s tým nechcem mať
nič spoločné.“ Rozhodím rukami.
„Ja aj hej.“ Zamyslí sa Nel. Aj keď pochybujem, že má dostatok buniek na to aby sa zamyslel. „Predsa ďalší ľudia, ktorý
ma budú milovať.“ Prehrabne si svoje blond vlasy a sebavedome sa usmeje.
„Myslím, že je to dobrý nápad.“ Pridá sa k nim dokonca Madi.
„Nehovorím o nejakých superhrdinoch alebo také niečo. Ale
varovať ich treba.“ V ten moment sa všetky pohľady uprú na
mňa. Tak strašne chcem povedať, že odmietam robiť takéto
zbytočné veci, ale nemôžem. Kvôli Willovi.
„Tak načo ešte čakáme?! Poďme ich nájsť!“ Nahodím falošný
úsmev. „Ale ako ich chcete nájsť?“
„To nechajte na mňa. Zajtra vám všetko vysvetlím.“ Hrdo sa
usmeje Will a pozrie na Madi, ktorá vyzerá ako vodca našej
„skupiny“.
„Dobre, tak zajtra je sobota. Takže o deviatej ráno tu pred
školou. Kto berie auto?“ Prezrie si nás všetkých. Ari sa len
usmieva od ucha k uchu, keďže auto nemá. Nelson sa tvári,
že auto nikdy nevidel a Madi s Willom taktiež auto nemajú.
S ťažkým povzdychom zakloním hlavu a vydám divný zvuk
ako jeleň pri ruji.
„Tak teda ja.“ Zdvihnem ruku a nasmerujem ju na Willa. „Ale
teraz už poďme domov.“
„Aby sme sa pripravili?“ Nadšene zaskacká.
„Nie aby som natankoval.“ Nervózne prenesiem váhu do
druhej nohy. Will so širokým úsmevom prejde ku mne
a obaja sa pohneme k dverám. Na parkovisku ešte zastaneme a pozrieme všetci na seba. Nelson s Ari pri svojom aute ja
a Will pri mojom a Madi pri svojej motorke. „Tak teda zajtra.“
Mávnem rukou a sadnem do auta. Cestou sme sa znova
s Willom nerozprávali. Nie preto, že by sme sa báli alebo tak
nejak. Ale preto lebo Will nadšene niečo vyhľadával na mobile a zapisoval to do zápisníka. Ako sa tak pozerám, zapisuje
pravdepodobne miesta kde by sme mali hľadať. Nechápem
na čo to je dobré. Aj tak nás tí ľudia nebudú počúvať. Že sú
v nebezpečenstve? Vysmejú nás. Ani ja tomu neverím nik po
nás nejde. Ale aspoň zistím, kto patrí k vode ako ja. Možno to
budú dobrý ľudia. Strachujúco pozrieme na Willa. Ten zacíti môj pohľad a preto ten svoj presmeruje na mňa. Široko sa
usmeje, čím mi dá vedieť, že má všetko pod kontrolou. Stále
nie som dvakrát kľudný, ale aspoň on si verí. No, zajtra to vyzerá na náročný deň…
KK
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Práca s drevom

Igor
Hanečák

Igor… Umelec, grafik, tatér a človek z ktorého sa dá brať príklad. Má rozrobené rôznorodé
projekty, ktoré majú význam a snaží sa tu zlepšiť čo sa dá.
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Na počiatku všetkého je nápad, pokračuje to nákresom na
drevo a premyslením, ako budem pracovať a ako ušetrím
čo najviac materiálu. Ďalej pokračujem tým, že zoberiem
pílu a výrežem to tak, aby zostala rezerva na ďalšie opracovávanie šmirglom alebo brúsnym papierom. Zvyčajne hotový výrobok natriem olivovým olejom.

Veľa ľudí sa ma pýta prečo drevo, keď dnes je veľa iných
a odolnejšich materiálov. Moja odpoveď je taká, že drevo je
materiál, ktorý žije a má vlastný príbeh za každým letokruhom. Je to živý materiál, ktorý tu bol dlho pred nami, ale
nemusí byť tak dlho po nás a preto si ho toľko cením.
MS

1. Ako si sa dostal k umeniu?
Prirodzene. Každého to od malička k niečomu láka a keď
nemáš počítač, hľadáš si kreatívnejšie cesty využitia voľného času. Na školu ma však dostal môj kamarát Branko, nuž
a toho som spoznal vďaka skateboardingu. Takže tá doska
pod nohami mi túto cestu veľmi urýchlila.
2. Čo je podľa teba záruka uspechu?
Uvedomiť si ho. Úspech je subjektívny pojem, pre niekoho
peniaze, pre niekoho lajky, pre niekoho duševná pohoda.
Ak chceš niečo také dosiahnuť, je dôležité si uvedomiť, čo
pre teba zanmená úspech a potom ísť za tým.
3. Čo ta viedlo k založeniu Art‑H v Poprade a prečo
práve tam?
V Poprade som vyrastal a hoci sa priznám, že ma to sem
už vôbec neťahalo, mám tu starých rodičov. To znamenalo, že som tu tak či onak trávil nejaký čas no jeho trávenie
v krčme mi nevyhovovalo. Potreboval som preto priestor
na tvorbu.
4. Odkial berieš inšpirácie?
Z okolia. Pozrieš vidíš. Stačí trochu vnímať, sledovať a premýšľať ako sa dajú riešiť niektoré veci. Rád by som bol aj za
to, kebyže môžem sledovať odborné weby a podobne, to
ma ale neberie.

5. Aký bol tvoj najväčší detský sen a ako sa odráža
v tvojom momentálnom živote
Byť archeológom ako Indiana Jones. :D A to sa neodráža nijako v archeológii. Dobrodtužstiev na cestách sa však držím
ako kliešť.
6. Ktorá kritika ťa posunula najviac, poprípade najviac
zbrzdila.
Najviac ma asi posunula otcova kritika, keď som mu chcel
niečo dokázať, dokazovať veci však nie je dôležité, no nakoplo to. Nuž a zbrzdí ťa na čas každá kritika, mňa asi tá, týkajúca sa narušenia medziľudských vzťahov, to niekedy nedávam.
7. Ktoré rozhodnutie ovplyvnilo tvoj život najviac?
Začať skejtovať.
8. Od koho sa ti dostávala najväčšia podpora?
Skôr ako podpora to bola voľnosť. Doma som mal možnosti robiť čo chcem, pretože rodičia predpokladali, niekedy správne, niekedy nie, že nie som úplný debil. To ťa naučí
najviac, lebo si za seba zodpovedný.
9. Tvoj názor na situáciu sa Slovensku? / Čo ťa tu drží?
Ako rodnej krajine tu chcem niečo zanechať. Momentálne
tu ostávam kvôli rodine a priateľom, ale aj kvôli tomu, že tu
vidím rásť zaujímavé projekty.
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Knižky sú moja záľuba už od útleho veku a to hlavne fantazy. Takisto ale aj sci‑fi a odborné
knihy ako napríklad Pôvod druhov. Knižky, a čítanie celkovo, zväčšujú slovnú zásobu, rozví‑
jajú myslenie, znižujú hladinu stresu a taktiež zlepšujú koncentráciu. Mnoho ľudí je teraz tak
zanepráznených, že si nedokážu nájsť čas nato, aby si niečo prečítali a to je problém. Číta‑
nie je teda výborná alternatíva, na zabratie času napríklad počas cestovania, pred spaním
či cez prestávku v škole.
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Pán Prsteňov
J. R. R. Tolkien bol významným jazykovedcom, znalcom starej angličtiny (anglosaštiny) a starej nórčiny. Na Univerzite
v Oxforde pôsobil v rokoch 1925 – 1959 ako profesor jazyka a literatúry. Pán Prsteňov je príbeh priateľstva, spoločenstva, svornosi a sile vôľe. Práca na všetkých častiach (3) trvala 13 rokov a stálo to zato, keďže zo všetkej tej námahy
vznikol dokonalý príbeh. Do spisovania knihy zasiahla 2. svetová vojna a tým pádom je to cítiť aj na príbehu. Dokopy
1 300 strán a výsledok – dokonalý román s viacerými jazykmi, mapou a množsvtom rás. Kniha bola aj sfilmovaná. Výsledok bol taktiež majstrovské dielo.
Game of Thrones
Bez cenzúry. Aj to je spôsob, ako by sa táto kniha dala opísať
(aj seriál). Knihy rozprávaju o viacerých rodinách, ktoré proti
sebe, ako sa hovorí, „kujú pikle“, navzájom sa likvidujú, vraždia sa bez ľútosti a niekedy aj s ňou. Briliantná knižka, ktorej spisoveteľ George R. R. Martin má zvláštny a dosť čierny zmysel pre humor. Rád totižto vraždí hlavné postavy, a to
zpravidla tie, ktoré si čitateľ obľúbil najviac. Znie to zle, ale
napriek tomu kniha čitateľa udrží, pretože každou prejdenou
stránkou čoraz viac dúfate, že Jon Snow neumrie.
Zaklínač
Môj obľúbený spisovateľ Andrzej Sapkowski sa narodil 21.
júna 1948 v Lodži. Vyštudoval ekonómiu na Lodžskej univerzite. Debutoval v roku 1986 v poviedkovej súťaži magazínu
Fantastyka so svojou poviedkou Wiedźmin (Zaklínač), v ktorej predstavil postavu bielovlasého nájomného zabijaka mýtických príšer, Geralta z Rivie, ktorý sa neskôr stal jeho najpopulárnejšou postavou. Taktiež zo žánru fantazy sú aj jeho
ďalšie tituly z Husitskej trilógie Narreturm (Veža Bláznov), Boží bojovníci a Lux perpetua (Svetlo večné).
Intrigy, politika – tomuto Geralt ako hlavná postava nerozumie, je k nim ľahostajný, ale aj tak je s nimi v každodennom styku. Irónia osudu ho celý život prenasleduje a on sa
jej s neúspechom vyhýba. Geralt je cvičený zabijak netvorov,
ktorý by ako zaklínač nemal cítiť emócie. Lenže Geralt je iný.
Človek by povedal, že cíti až moc.
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Martinské divadlo mladých hosťovalo v KD Lipovec s hrou „Obec roka“ (Autor a režisér Michal Tomasy)

REDAKČNÁ RADA
Martin Sumka
Neosemnásťročný Mauglí z Bel-ej, ktorý vážne nechce deti. Je to najneskutočnejší premotivovaný šuhajko, ktorý sa
v neposlednej rade robí chutným. Miluje svojho husky havka – Lakyho, samozrejme rád lyžuje. Vždy chcel dredy, ale
doteraz svoj ačívment nezískal. Vykrúca sa na venčeku
s dievčatami. Je známy tým, že miluje drevo, ale údajne nie
je žiadne drevo. Jeho vlásky pripomínaju rapunzel, takže
deti, ak vás vymkne školník volajte Martinkovi.
Oliver Drengubiak
Je to 18-ročný čávo z Mexika, ktorý ma dlhočiznú bradu
čierneho sfarbenia, ktorá sa prelína s ryšavou farbou (trojchlp). Vodičák už má vari za sebou. Zvyčajne ho stretnete pri odpisovaní vodomerov. Prezývať ho môžete medveď
alebo albín a samozrejme aj piškótik, má to veľmi rád. Jeden z jeho poznávacích znakov je ikonické „prepáčte“, ktoré
vás nesmierne očarí.
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Janka Juríková
Táto čaja z Mošoviec má síce už osemnásť rokov, ale nie tak
dlho ako Oliverius. Šusky má dobre zateplené a nepremokavé, do ktorých sa nemá šancu dostať voda. Miluje Martinskú autobusovú stanicu, ale keby mohla, hneď by sa na ňu
aj nasťahovala. Má veľké srdce pre Kaňu. Nesmieme zabudnúť pripomenúť, že fialová je jej najobľúbenejšia nefarba.
Miluje svojho tatka. A v neposlednom rade, na žiadnej akcoške nevydrží dlhšie, ako kým sa nevypijú fľašky.

Autor obálky je Martin Sumka
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