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TÉMA

NA CESTE K SVOJEJ OSOBNOSTI

Milí naši čitatelia, rok 2020 bol v mnohom iný ako tie predošlé. To, čo sa dialo a neustále deje na celospoločenskej úrovni ovplyvňuje výrazne i naše profesné a súkromné životy. Nejasná a neustále sa meniaca situácia rozdeľuje spoločnosť a prináša veľa neistoty.
Niektoré zmeny, ktoré sme za posledný rok zažili poznačili naše životy a určili im iný/nový smer. Len my sami však rozhodneme
o tom, či tieto zmeny budeme vnímať ako hrozby alebo ako príležitosti. V prípade našej školy nám príležitosť vzdelávať dištančne naskytla možnosť vidieť veci z iného uhla a akoby pod pomyselnou lupou. Zistili sme, že samostatnosť a zodpovednosť sú
zručnosti, do ktorých vekom neustále dozrievame, ale je takmer nemysliteľné, aby sme dozreli sami, osamote, iba za dverami
svojich izieb či kancelárií. Dozrievame do nich totiž kontaktom. Kontaktom učiteľa so žiakom, kontaktami medzi kolegami, vzájomnou spoluprácou. Či už nám dištančné vyučovanie vyhovuje alebo nie, zaostrilo nám akosi viac na to, že môžeme byť vďační za príležitosti byť spolu priamo, v reálnom čase a na reálnom mieste. Preto verím, že odteraz oveľa odhodlanejšie zaklopíme
monitory svojich počítačov, odložíme mobily či vypneme seriál a budeme budovať to, na čom v živote tak veľmi záleží – naše vzájomne vzťahy! Rozhodnúť sa PRE priateľa, PRE súrodenca, PRE rodiča či PRE kolegu, ktorý sedí priamo vedľa mňa je z dlhodobého hľadiska vždy lepšou investíciou ako staviť na sociálne siete či krátke šoty na YouTube. Samostatnosť v rozhodovaní
a rozhodnutie prevziať za svoje voľby zodpovednosť je totiž to, čo odlišuje zrelosť od nezrelosti.
Verím však, že rok 2021 nám prinesie o niečo viac možností stretávať sa a nájdeme v sebe silnejšie odhodlanie spájať sa nie
PROTI ale PRE!
Silvia Rajčanová, riaditeľka školy
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Keď obdivne povieme o niekom: „To je osobnosť!“, vždy ide o človeka, ktorý vyniká
niečím mimoriadnym. Často si kladieme otázku: Kto je v našej spoločnosti ozajstnou
osobnosťou? Poznáme nejakú? Ako rozoznáme osobnosť v umeleckom svete?
Navyše, každý by sme chceli byť osobnosťou!
Najprv by sme asi mali analyzovať spoločnosť a dobu, v ktorej žijeme.
Pomôžem si citáciami z knihy Životné nároky výkonovej spoločnosti (Karlova univerzita v Prahe, 2010).
„Pomalosť“ v zrýchľujúcom sa svete.
Rýchlosť nás stále viac pohlcuje. Obávame sa jej, častokrát
lamentujeme: „Taká je doba, čo sa dá robiť.“, ale prispôsobíme sa. Až napokon zistíme, že nerobíme nič iné, len robíme,
aby sme získali čím väčší spoločenský a finančný zisk. Médiá
nás vyzývajú, aby sme si užívali, ponúkajú tú najlepšiu dovolenku a možnosti zábavy, ako naplniť voľný čas. Dokonca
ponúkajú kurzy na zvládanie súčasného tempa a odbúranie
časového stresu. Začarovaný kruh! Ale kto z neho vystúpi, je
„potrestaný“ vylúčením a „prežívaním“ na okraji spoločnosti.
A tak žijeme v akejsi „pasci úspechu“, v akýchsi „monkey
grip“ (termín, používaný v anglosaských krajinách), neschopní vykročiť z bludného kruhu úspechu, výkonu, finančného
zisku, zábavy, a potom ešte väčšieho výkonu ako predtým.
Aké ja najväčšie víťazstvo neoliberalizmu? Hľadať životnú alternatívu nám nikto nezakazuje! Zakazujeme si ju sami! Prispôsobujeme sa trendom a nepremýšľame o následkoch.
Niektorí ľudia ale dokážu svet permanentnej rýchlosti nechať za sebou. Žijú v súlade so svojou osobnosťou, svojim názormi a svojimi postojmi. Nesú za to zodpovednosť
a následky. Tí, čo sa rozhodli spomaliť, zároveň znižujú svoju materiálnu náročnosť. Je to potom otázka voľby: vykročiť cestou, ktorá je tŕnistejšia a nie je všeobecne príťažlivá.
Z rozhovorov s ľuďmi, ktorí takto žijú (išlo predovšetkým
o ľudí z básnických, výtvarných a podobných komunít),
ide o nachádzanie vlastného, jedinečne prežívaného sveta, o hľadanie čo najprijateľnejšieho modelu osobného zladenia sa so svetom, nájdenie čo najautentickejšieho spôsobu existencie, ktorý človek dokáže vyjadriť svojím životom
alebo tvorbou.
Všetko je otázkou času:
nájsť čas posedieť, mať čas na vlastné sny a predstavy a nebrániť sa im v kontexte zrýchľujúcej sa doby, nájsť si priestor
na sebavyjadrenie, ale aj na to – byť tu pre ostatných. Žiť
s vedomím, že na podstatné veci a udalosti je vždy dosť času a že veci sa dejú a prichádzajú, len musíme mať trpezlivosť. Čakanie, znehybnenie, zasnenie a extáza oduševnenia
nielenže patria k životu, ale sú jeho dôležitou súčasťou. Treba prežívať svet v jeho úplnosti a hĺbkach, nie v povrchnom
plynutí vecí.
Spomalenie tiež znamená rešpekt k druhým. Pretože na to
zostáva priestor a čas a je to viac než dôležité. Pomalosť
je načúvanie druhému a prijatie druhého do svojho sveta.
V pomalosti rozoznávame nuansy, detaily, odtiene, jemné
znamenia. Pomalosť je teda orientovaná k človeku. Ide o formulovanie postoja, čo chcem v živote najviac a som odhodlaný neochvejne sa toho držať. V skutočnosti nejde o žiadne

spomalenie, o nejaké vychýlenie sa z obežnej dráhy, ale o životnú filozofiu pomalosti. Pomalosť nie je zlenivenie alebo nevýkonnosť, ale reformulácia výkonu k niečomu
podstatnému a napĺňajúcemu, väčšie zacielenie a hľadanie zmyslu. Máme na mysli tak pracovné ako mimopracovné aktivity. Žiť autenticky.
A na záver vyslovím definíciu z pedagogiky:
Celistvá osobnosť je osobnosť autentická, tvorivá, slobodná a zodpovedná.
Všetkým, ktorí dočítali do konca, prajem veľa zdaru na ceste k svojej osobnosti.
Ľubomíra Krkošková
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KRESBA

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

NAŠA KRÁSNA PANČKA
Päť, šesť, sedem, osem… Pravá dva, tri, štyri… Čo vám napadlo ako prvé? Baletka,
džezky, ľudovky… a s nimi prirodzene aj naša Gabika Hanusová – učiteľka džezového
a ľudového tanca, milovníčka pohybu a Harryho Pottera. To ste o nej vedeli?
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Degas bol impozantná osobnosť úplne oddaná umeniu.
Mal až encyklopedické znalosti nielen o výtvarnom umení a jeho dejinách, ale i o literatúre a hudbe.
V rámci dištančného vyčovania na predmete figurálna kresba, mali žiaci 3 a 4 ročníka tému – inšpirácia dejinami umenia – kópia
podľa E. Degasa zameraná na figúru v prostredí. Prácu mali realizovať na formát A2, najlepšie s miernou štruktúrou a v jednom
farebnom tóne. Postupovali podľa predlohy, takže prácu realizovali suchým pastelom. Pri realizácii museli postupovať od celku
k častiam a tiež museli dodržať presnosť samotnej kompozície a farebnosť originálu.
Ukážka reprodukcií od žiačok 4. a 3. ročníka – Veroniky Mudrákovej, Sofie Stráskej, Viktórie Kadášovej a Lucie Kučmovej.

Pančka, ako ste sa dostali k umeniu? Kedy sa vaša
umelecká cesta začala?
Začalo to veľmi prozaicky! Keď som bola na základnej škole,
naši mi povedali, že musím chodiť na zušku a mám si vybrať
na ktorý odbor. Úplne si pamätám, ako som stála urazená
v kuchyni a rovnako urazene som povedala: Tak teda tanec!
Takže dobrovoľná – nedobrovoľná tanečníčka? Ale
v tomto ste unikát, väčšinou deti nútia na jazykové
školy alebo hudobku.
Povedali proste buď nejaký hudobný nástroj alebo spev.
Spievať som absolútne nechcela, to mi zostalo :). Tak som
z fleku povedala tanec. Tam sa mi prvý rok moc nepáčilo, ale
potom nám zmenili pani učiteľku a k tej som chodila ďalších
desať rokov! Som s ňou v kontakte dodnes. Popri zuške som
začala chodiť na ľudovky, čo sa mi už naozaj páčilo.
Študovali ste na konzervatóriu?
Áno, rozhodla som sa pre konzervatórium v Nitre a ďalej
som študovala na VŠMU tanec.
Aké to bolo na vysokej, čo vaše prijímačky?
Tak… Najprv sme mali test, po ktorom som nemala ani poňatia, či som ho urobila správne. Nejakým zázrakom som ale
prešla a nasledovali skúšky zo všetkých tanečných techník.
Opakovali sme cvičenia – ľudovky, klasika, moderný tanec.
Dalo sa to zvládnuť, niekedy mi to prišlo jednoduchšie ako
veci, z ktorých som maturovala.
Vybrali by ste si teraz inak? Výška, stredná…
Asi nie. Aj keď… Bola som na osemročnom gympli, všetci
ma odhovárali od konzervy. Neskôr som počúvala, že mám
ísť na „normálnu“ vysokú školu, že sa lepšie uplatním. Možno by som teraz premýšľala inak.
Stal sa vám niekedy nejaký tanečný trapas?
Klasika – nedobrovoľné odhalenie tela sa mi zopárkrát stalo. Napríklad raz som odtancovala celé tanečné sólo, všetci sa na mňa pozerali a až na záver mi povedali, že mi bolo
kompletne všetko vidno. Všetkým to bolo smiešne. Okrem
mňa :).
A čo sa dialo po vysokej?
Už počas strednej som bola dohodnutá s riaditeľkou mojej
školy, že pôjdem učiť do Nitry. Ale tak nejako sme sa s priateľom, kvôli jeho práci, zatúlali do Martina a postupom času
som začala učiť na tejto našej škole.
Ako sa vám páči u nás, pančka?
Bola som predtým aj na inom konzervatóriu, kde som nebola spokojná. SHDK bol pre mňa skok do lepšieho. Páči sa
mi rodinná atmosféra, vzťahy – pripomína mi to moju strednú školu.
Keď už hovoríme o našej škole, teraz, keď musíte učiť
online, ako to zvládate? Napadlo mi, na koľkokrát natáčate videá pre študentov? Ide to hneď?
Už som sa to celkom naučila. Ale zo začiatku som si to vôbec nevedela predstaviť. Myslím, že už mám celkom systém,
už mi to ide rýchlejšie. Samozrejme to nie je ako naživo, ale
zároveň ste trošku pod drobnohľadom. Nestratíte sa v dave.
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Trošku mimo školy, pamätám si, že ste fanúšička Harryho Pottera! Teraz beží v telke, sledujete?
Jasné, pozerala som včera! Ale knihy mám predsa radšej ako
filmy.
Máte obľúbenú časť?
Fúha, to neviem. Najmenej rada mám päťku, ale vyslovene
obľúbenú asi nemám.
Spomeniete si na nejakú učiteľskú postavu z Harryho, ktorá je vám najbližšia? Možno niečo ako učiteľský vzor…
Podľa vás taký niekto je? :)
Nebojte sa, myslím, že nie. Čisto zo zvedavosti, či sa
v niekom vidíte.
Ešte som nad tým nepremýšľala, ale myslím, že každý z nich
má v sebe kus dobrého aj zlého. Vlastne ako všetko a všetci.
Učiteľské vzory mám skôr zo svojho života. Mala som triednu, ku ktorej sme všetci vzhliadali.
Ak by ste sa mali opísať tromi slovami, aké by to boli?
Hm… Myslím, že som trpezlivá. Zo zlých vlastností som asi
málo priebojná. A myslím, že som dosť motivovaná. Dúfam,
že to tak majú všetci mladí učitelia. Ale celkovo… Mám veľmi rada momenty spoločného úspechu. Keď vidím, že ste to
zvládli, akí ste šikovní! To sú momenty, ktoré ma úplne nakopnú.
Na tieto momenty sa už neskutočne tešíme! Pančelka, ďakujeme za rozhovor a prajeme vám veľa síl! Nevieme sa dočkať,
keď sa už uvidíme osobne.
Katarína Hodžová

UMENIE V PRAXI

UMENIE V PRAXI

RORSCHACHOVE TESTY
tušových škvŕn, tzv. inkblotov (tušom vytvorených dekalkov) sú používané ako jeden
z prostriedkov psychologickej diagnostiky. Ide o veľmi obľúbenú metódu, ktorá sa používa na analýzu a rozbor osobnosti jednotlivých ľudí.
Tento test koncipoval Hermann Rorschach, švajčiarsky psychiater a prvýkrát ho predstavil verejnosti v roku 1921. Túto
techniku vytvoril v spolupráci E. Bleulerom a C. G. Jungom.
Psychologický test rozboru osobnosti prostredníctvom vnímania inkblotov – škvŕn sa používa na preskúmanie osobnostných charakteristík človeka a jeho emočného fungovania (pozn. redakcie), najmä na zisťovanie základných psychických porúch v prípadoch, keď sa pacienti zdráhajú otvorene
opísať svoje procesy myslenia.
Nejedná sa o ľubovoľnú škvrnu. Spočiatku Rorschach vytvoril mnoho atramentových škvŕn, ktoré nechal otestovať na
veľkom počte ľudí. Z nich potom vybral iba desať, ktoré v ľuďoch vyvolávali najviac reakcií a najviac podnecovali ich fantáziu.
Test obsahuje päť čiernobielych kariet, dve čierno‑červené
na bielom pozadí a tri farebné. Všetky škvrny sú súmerné
podľa vertikálnej osi, prechádzajúcej stredom karty. Jednotlivé podnetové tabule by sa správne nemali zverejňovať –
môže to ovplyvniť výsledok testu. Rovnako celá administrácia testu nie je pre verejnosť prístupná.
6

Rorschachov test je stále jednou z najpoužívanejších metód
diagnostiky. Ročne je Rorschachovému testu podrobených
okolo šesť miliónov ľudí na celom svete. Metóda dlhodobo patrí k najpoužívanejším v Českej republike, v prieskume
z roku 2009 bola na prvom mieste (29% všetkých psychológov), a v prieskume z roku 2002 bola na štvrtom (45%).
Odporcovia vidia Rorschachov test ako snahu o objektívnu analýzu osobnosti z nezmyselných škvŕn vyvolávajúcich
subjektívne reakcie. Mnohí tiež spochybňuju validitu testu
(či naozaj meria to, čo merať má, teda pacientovu osobnosť).
Je tiež spochybňovaná reliabilita testu (jeho spoľahlivosť, či
u rovnakej osoby a v rôznom čase nameria to isté). Môže byť
silne skreslený osobnosťou psychológa, ktorý sa snaží pacientove odpovede zaradiť do predurčených kategórií. Je teda rozdiel, či napr. škvrnu pripomínajúcu podprsenku psychológ zaradí do kategórie „sexualita“ alebo „obliekanie“.
Spracovala Lucia Janíková
Zdroj: www.stoplusjednicka.cz, cs.wikipedia.org
Vladimír Boudník, Škorpión
(Variácia na Rorschachove testy), 1967
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TEST

DECALK

ŠKVRNA A DEKALK
Vo výtvarnom umení je škvrna viac‑menej náhodný tvar, stopa po dotyku štetca, či
iného nástroja na materiáli. Pri dlhšom pozorovaní sa nám škvrna už nezdá jednotná,
objavujeme jej štruktúru. Vidíme rôzne čiastočky, z ktorých sa skladá, akoby pozostávala z väčších či menších bodov. Škvrna je jedným z výtvarných výrazových prostriedkov
a našla svoje uplatnenie vo viacerých umeleckých smeroch, stala sa základom tvorby
mnohých maliarov a grafikov.

Takiguchi Shuzo

Josef Kremláček, Re, boh Slnka, 2019

Pretože je ľudský mozog asociatívny – zvyknutý vnímať veci,
ktoré preň majú nejaký význam, aj v neforemnej škvrne hľadáme obrazy a tvary, ktoré sa niečomu podobajú, podnecuje to našu fantáziu.
V umení sa často využívajú rôzne techniky a hry, ktoré podnecujú fantáziu, imagináciu a tým aj tvorivý proces. Ich úloha či umelecká hodnota býva často spochybňovaná a je
predmetom sporov. Kým jedni označujú takéto hry iba za
zdroj inšpirácie, iní ich považujú za východisko alebo hotové diela, ktoré už nie je potrebné ďalej zdokonaľovať. A taký je aj dekalk.
Dekalk (z francúzskeho décalque) je termín, ktorý vo výtvarnom umení označuje metódu využívajúcu otlačok alebo
otláčanie. Dekalk sa používal v maľbe, grafike, monotypii aj
keramike.
Dekalkománia je v podstate proces, pri ktorom nanášame
vrstvu farby na plátno a potom ho následne, kým je ešte
vlhký, prekryjeme ďalším materiálom, napríklad papierom
alebo hliníkovou fóliou. Tento kryt sa potom odstráni (opäť
pred zaschnutím farby) a výsledný vzor farby sa stane základom hotovej maľby.
Niektorí umelci nanášali základ na sklo alebo papier a otlačok z neho snímali pomocou plátna. Tlakom a rozotieraním
farby medzi materiálmi tak vznikajú formy, ktoré autor nezamýšľal, sú teda dielom náhody. Ako dekalk je označovaná aj
technika odkrývania už nanesenej časti vrchnej vrstvy, ktorá zviditeľní farbu či štruktúru spodných vrstiev. Túto techniku využívali aj surrealisti pri vytváraní symetrických abstraktných otlačkov farebných škvŕn z preloženého papiera.

Jiří Trnka, Broučci, 1968
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Daisy Mrázková, Co by se stalo, kdyby, 1980

Jiří Trnka, Zahrada, 1962

Oscar Domínquez, Lion-bicyclette, 1937

Postup pri tvorbe dekalku
Otlačok – dekalk je možné vytvoriť umiestnením farby medzi zložený papier a jeho opätovným otvorením alebo nanesením farby na hladkú dosku či papier a pretlačením iného papiera. Forma vytvorená zložením papiera na polovicu
je symetrická okolo línie preloženia. V dekalkománii výrazne
ovplyvňujú výrazový efekt vlastnosti použitých materiálov,
ako je papier a farby. Existujú typy papiera s rôznou hladkosťou a nasiakavosťou povrchu, pričom každý z nich má
charakteristický efekt prenosu, ale v zásade je povrch relatívne hladký. Najvhodnejšie sú farby na báze vody, napr. akvarely a akrylové farby. Ak použijete viskózny náter, ktorý vychádza priamo z tuby, môžu sa pravdepodobne vyskytnúť
vrásky a škvrnité vzory charakteristické pre dekalkomániu,
upravovať výsledný efekt môžeme pridaním vody. Pri stlačení papiera sa tlak vyvíja valčekom alebo dlaňou, ale tvar
škvrny sa bude meniť v závislosti od použitej sily a od smeru tlaku. Pri oddeľovaní papiera ho pomaly a postupne odlepujte. Otlačenie je potrebné urobiť skôr, ako farba stuhne,

takže pri použití rýchloschnúcej farby, ako je akryl, postupujte rýchlo.
Prvok náhody a následná interpretácia
vzniknutých obrazcov zohráva dôležitú úlohu podobne ako
pri Rorschachovom teste. Inšpiráciu v nich našiel napr. aj český maliar a grafik Vladimír Boudník, tvorca aktívnej a štrukturálnej grafiky, či surrealista Oscar Domínquez. Za najznámejšieho propagátora techniky dekalku je považovaný
nemecký maliar a grafik, predstaviteľ surrealizmu, Max Ernst.
Mohli by sme pokračovať menovaním ďalších svetových,
ale aj slovenských a českých umelcov využívajúcich dekalk
v maľbe, napr. André Breton, Marcel Jean, Yves Tanguy, Hans
Bellmer, Georges Hugnet, Remedios Varo, Peter Blohmann,
Josef Istler a iní.
Pre svoju nepredvídateľnosť a neopakovateľnosť v tvaroch,
detailoch a svoju schopnosť neustále podnecovať fantáziu
si dekalk našiel svoje miesto aj v ilustráciách. Používali ho Josef Kremláček, Jiří Trnka či Daisy Mrázková.
Autorka textu a dekalkov na str. 10 a 11 Renáta Ižipová

Georges Hugnet, Décalcomanie, 1946
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TEST

TEST

1

2

5

Rýchly test
predstavivosti
Čo vidíš na obrázku?
1
srdce
maska
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov
2

surikata, chameleón
múza
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov
3

jaskyňa, priepasť
erotické harašenie
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov
4

6

krajina škriatkov
chobot
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov
5

huba práchnovec
prsník
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov
6

Haute couture kabát
mužské a ženské lono
úplne niečo iné

10

0 bodov
3 body
5 bodov

11

7
močiar
nahé víly v lese
úplne niečo iné

0 bodov
3 body
5 bodov

Vyhodnotenie
0 – 9 bodov
Tvoja predstavivosť je mizerná. Začni trénovať a pravidelne sa zamýšľaj nad fľakmi od jedla.

7

12 – 21 bodov
No, čo na to povedať, stále je na čom
pracovať. Potrebuješ viac podnetov, aby
sa tvoja obrazotvornosť rozvinula.
23 – 27 bodov
Tvoja myseľ je v úplnom zajatí erotiky.
Predstavivosť je primeraná tínedžerskému veku. Doporučujeme studenú sprchu
a froté uteráky.
29 – 35 bodov
Tak toto je vrchol! Tvoje utajené fantázie
potrebujú von. Nevídané obrazy tvojej
mysle vydajú na prvú samostatnú výstavu alebo na romám. Gratulujeme!

3

4

Upozornenie – doporučenia v teste nie
sú vedecky podložené.

Z ÁHL AVIE

Z ÁHL AVIE

Graficky upravil Daniel Konček
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Mimika je citlivé modelovanie vnútorných psychických stavov výrazmi tváre. Výrazom
tváre potom svoje duševné stavy, emócie a zámery oznamujeme druhým ľuďom. Mimika o nás prezradi viac ako slová, dokáže nám prezradiť, či si človek skutočne s vami
užíva deň, alebo či o vás má záujem. Úsmev patrí k najjednoduchším úkonom. Zapája sa pri ňom 17 svalov, zatiaľ čo pri mračení pracuje až 43 mimických svalov. Úsmevy
sú oveľa komplikovanejšie, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Sú tucty rôznych úsmevov,
každý vyzerá trochu inak a vysiela inú správu. Mimika úsmevu vysiela veľa pozitívnych
emócií – fyzické alebo zmyslové potešenie, uspokojenie, radosť či pobavenie. Nielen
to, ľudia úsmev použivajú aj ako masku, aby zakryli vlastné emócie.

Pohyby viečok
Vedci dokázali, že človek má k dispozícii 25 stupňov otvorených viečok, od žmúrenia
až po poriadne otvorenie očí. Čím prejavujeme väčší záujem o človeka, tým sú oči viac
otvorené. Keď niekto zavrie oči na dlhšiu dobu, je jasné, že potrebuje vypnúť. Niekto
zatvára oči aj preto, lebo si chce určitý vnem podržať dlhšiu chvíľu, iný preto, lebo sa
nemôže na niečo pozerať.
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Z ÁHL AVIE

Čo sa deje, ak je
koža poškodená?

Z ÁHL AVIE

KOŽA

Mocná a tak tvrdá, občas jemná.
Zdravá koža má rovnomerné zafarbenie, hladký povrch, je dostatočne hydratovaná,
primerane citlivá na dotyk, tlak a teplotu. Keď je prirodzená bariéra kože narušená,
sú jej ochranné funkcie a zdravý vzhľad ohrozené:
Stráca hydratáciu a pružnosť a môže byť na pohľad i na dotyk suchá, drsná,
popraskaná a/alebo ochabnutá.
14

Stáva sa citlivejšou na vonkajšie vplyvy (napr. slnko a zmeny teploty) a je viac
náchylná na infekciu.
Infekciou napadnutá koža sa môže zapáliť, pretože sa tu sústreďujú protizápalové
bunky imunitného systému, aby opravili poškodenú bariéru a vyliečili infekciu.
V prípade napr. atopického ekzému a svrbiacej vlasovej pokožky je často nutná
špecializovaná liečba, ktorá prelomí začarovaný kruh opakovaného svrbenia a ďalšej
infekcie, a pomôže obnoviť prirodzenú bariéru kože.

Kilometre pokožky, kilometre nežnosti,
kilometre človeka.
Koža, ktorá večnosť pozná, pozná, pamätá a nezabudne.
Deka, ktorá mäso a kostí zakrýva,
taká, ktorá nevpusti démona. Ona vie
a odnaučiť sa to nevie.
Pamätá každý jeden ťah, každý dotyk,
každý stisk, ktorý si urobil.
15

Ona kričí, bráni sa a snaží sa.
Zoči voči, na holé telo, neutají čo sa už stalo.
Ona pozná vzrušenie, zimu aj mučenie.
Absorbuje všetko svetlo
a odráža ho do svojho elektrického poľa.
Tisíc pigmentov, ktoré komunikujú s predkami dávnej ríše.
Je tak mladá a nevinná, no zároveň staršia než sám čas.
Zachováva pokoj, a teplo, bráni svoje vnútro.
Je to železná zbroj, je to pevnosť,
ktorá všetku špinu zaženie. Koža zakry ma ešte,
do bezpečia ma daj.
Daniel Konček

Graficky upravila Veronika Šverčíková
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KARANTÉNA

Tak ako každý, tak aj ja som sa ocitol v karanténe, ale to už všetci vieme, otázkou je, či
miako
niečo
karanténa
a či vôbec
niečo priniesla.
mňavieme,
to bolaotázkou
samota,jesčo
ktoTak
každý
tak aj japriniesla,
som sa ocitol
v karanténe
ale to užPre
kazdy
somkaranténa
bojoval, nebojím
v živote
sa snažím
vyhľadávať
všetkom
rovmirou
niečo
prinieslasaa samoty,
či vôbeclen
niečo
priniesla.
Pre mňa
to bola vo
samota
s ktorou
som bojoval,
nebojím
sa samoty
len v živote sa snažím vyhľadávať vo všetkom rovnováhu,
a byť dlho
sám nie
je najlepšie.
nováhu a byť dlho sam neni najlepšie.
Samota
dokáže
liečiť,
nabudiť
a posunúť
duševne
tam,
nie sispospoSamota
dokáže
liečiť,
nabudiť
a posunúť
ťa ťa
duševné
tam
kdekde
mášmáš
byť.byť.
KeďKeď
si neni
kojnýsam
samzo
so sebou
sebouaaniesi
nie sivnútorné
vnútornevvrovnováhe
rovnováhe,samotu
samotunemusíš
nemusíšzvládať.
zvládať.Takže
Takžeano
áno,
kojený
niečo
karanténapriniesla,
priniesla,naučila
naučilama
masavnútorne
vysporiadaťzososamotou.
samotou.
niečo
mimikaranténa
vnútornésavysporiadať
Nebola to čistá a rovná cesta, mala veľa prekážok ktoré sa odrážali nie len v tom že
Nebola to čistá a rovná cesta, mala veľa prekážok, ktoré sa odrážali nielen v tom, že nenezvládam byť sam zo sebou ale v mojej produktivite čo sa týka školy a v kreatívnej činzvládam
so sebou,Snažil
ale v som
mojejsaproduktivite
čo sa týkachaoticky
školy a v kreatívnej
činnosti
ktorá byť
ma sám
mať napĺňať.
nastaviť usporiadaný
režim v kresnosti,
ktorá usiloval
ma má napĺňať.
Snažilzo
som
sadostať
nastaviť
usporiadaný
kreslení
a maľbe,
som sa niečo
seba
von
spôsobom chaotický
že nič nenirežim
zle a vškalení a maľbe, usiloval som sa niečo zo seba dostať von spôsobom, že nič nie je zlé
redé.
a škaredé.

NAVRHOVANIE

17

Graficky upravil Daniel Konček

NAVRHOVANIE

Z ÁHL AVIE

Z ÁHL AVIE

DEPRESIA

Depresia je porucha, ktorá postihuje každého štvtého človeka.
Zahŕňa pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie, poruchy spánku, znížené sebavedomie a rôzne bolesti.
Ľudia čato vnímajú depresiu ako len obyčajný smútok, avšak
depresia je na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu.

SCHIZOFRÉNIA

Je to vážne psychické ochorenie, ktoré je spôsobené poruchou
činnosti mozgu. Človek sa odcudzuje svojmu okoliu, cíti chaos, stiesnenosť a stratu kontroly nad sebou samým. Okolitý
svet sa pre neho stáva cudzím, nedokáže sa v ňom orientovať,
má zvláštne pocity, vníma, rozmýšľa a robí neobvyklé, neobjektívne a pre okolie nepochopiteľné závery.
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BIPOLÁRNA PORUCHA

Ochorenie sa prejavuje obdobiami zmenenej nálady. Ide o rýchle
striedanie mánie a depresie. Tieto nálady často vedú k problémom v každodennom živote, k rozpadu osobných vzťahov a k pokusu
o samovraždu. Bipolárna porucha vznika kombináciou biologických, psychologických a aj sociálnych faktorov, ktoré vedú
k chemickým zmenám v mozgu.

DEPERSONALIZÁCIA

Osoba s depersonalizáciou sa môže cítiť izolovaná od vlastného bytia, pocitov, myšlienok alebo celého tela. Dokonca sa
môžu vyskytnúť mimotelové zážitky, keď jedna časť osobnosti
pozoruje druhú, jej pocity, myšlienky alebo telo.

Graficky upravila Lucia Janíková

ODBORNÝ POHĽAD

ODBORNÝ POHĽAD

PREČO JE TO TAK
Z médií sme sa dozvedeli, že návrat žiakov do škôl je potrebný aj z dôvodu zhoršujúceho sa duševného zdravia. Či je to naozaj také zlé sme sa opýtali Mgr. Darji Bosíkovej,
psychologičky zo Súkromného centra špeciálno‑pedagogického poradenstva v Martine.
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Novovzniknutá situácia nie je v tejto chvíli pre nikoho ľahká.
S takouto situáciou sa naša spoločnosť dlho nestretla, teda
ak vôbec. Deti, žiaci, študenti rodičia, všetci ostávajú domav izolácii. Museli sa obmedziť vo svojich základných potrebách, v záujmoch, došlo k obmedzeniu naučeného spôsobu
života, k obmedzeniu koníčkov a mnoho iného. Navyše je to
situácia, ktorá netrvá mesiac, ani tri, ale už sme všetci doma
takmer jeden rok. A nevieme, ako dlho to bude ešte trvať.
Vďaka tejto situácii nedochádza k napĺňaniu jednotlivých základných potrieb, ktoré musia byť naplnené ak chceme, aby
ľudia osobnostne rástli, aby boli spokojní.
Priblížme si Maslowovu pyramídu potrieb, na jej vrchole je
potreba sebarealizácie – potreba rastu, zlepšovania sa, spokojnosti so sebou samým. K jej naplneniu dochádza len ak
sú naplnené potreby úcty – teda potreba byť považovaný
za hodnotného – sebou samým, ale aj okolím.
Aby bola naplnená daná potreba potrebujeme mať naplnenú potrebu spolupatričnosti – patriť do skupiny, mať v nej
svoje miesto, mať prejavy lásky a náklonnosti, prijatia, priateľstva, rodiny, BYŤ jednoducho AKCEPTOVANÝ. K naplneniu
danej potreby však nedôjde, kým nebudeme mať naplnenú
potrebu bezpečia a istoty – cítiť, že nie sme ohrození a vieme čo nás čaká.
Na samom začiatku je napĺňanie fyziologických potrieb –
aby nám fungovalo naše telo, musíme jesť, piť a spať. V situácii spojenej s covid-19, karanténnymi opatreniami a vzdelávaním sa v domácom prostredí došlo k nenapĺňaniu
jednotlivých základných potrieb. Vieme sa postarať o dopĺňanie fyziologických potrieb, no potreby bezpečia a potreby spolupatričnosti sú maximálne nenaplnené. V takom
prípade nemôžeme osobnostne rásť, upadáme do stereotypov, nemáme priestor na sebarealizáciu. Postupne tak
môže dôjsť k štrukturálnym zmenám v mozgu, ovplyvnených nedostatkom neurotransmiterov (napr. dopamín, serotonín) – prenášačov jednotlivých nervových informácií.
Oslabenia neurotransmiterov tak môžu ovplyvniť niektoré
neuro‑psychické procesy, a tak sa môže v populácii objaviť
vyšší počet ľudí, u ktorých sa rozvinula depresia, bipolárna
porucha, fóbie, OCD a iné.
Aktuálne, a to v priebehu veľmi krátkeho času, som sa aj ja
v rámci praxe stretla s rodičmi, ktorí u svojich detí v poslednom období spozorovali zvýšenú mieru úzkosti, obáv z bu-

„

dúcnosti, nezáujem o dianie v okolí, vyhľadávanie návykových látok, depresívnejšie ladenie osobnosti, prípadne OCD
prejavy. Dlhodobý pobyt v domácom prostredí tak môže
mať negatívnejší dopad na psychický vývin ľudí, no je to niečo, čo by malo byť predmetom dlhodobého skúmania, kým
vyjadríme jasný postoj k danej problematike. Sama za seba
však môžem povedať, že daná situácia má nepriaznivý dopad na niektorých jedincov spoločnosti.
Kedy ešte svoje obavy a „depresie“ zvládnem rozhovorom s kamoškou a kedy je už dôležité vyhľadať odbornú pomoc?
Depresia je jedno z najčastejších ochorení, je to ochorenie
celého organizmu, ktoré vedie k pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania radosti, energie, motivácie a vôle. Od
„bežných chvíľkových depiek“, s ktorými sa sem tam stretne
každý z nás, sa líši tým, že je
– intenzívnejšia a hlbšia ako smútok
– trvá dlhšie a nepriaznivo ovplyvňuje celú našu výkonnosť
– človek je bez síl, energie
– objavujú sa pocity viny
– nedokáže fungovať v každodenných záležitostiach
– nesústredí sa
– nie je schopný radovať sa z vecí, ktoré mu pred tým robili radosť
– človek má narušený spánok
– nechutí mu jesť
– má melancholickú náladu
– akoby stratil zmysel života
Ak na sebe vnímame väčšinu alebo všetky uvedené zmeny
v prežívaní, rozhovor s kámoškou nám môže priniesť chvíľkový pocit úľavy, no samotný skrytý problém, ktorý je spojený s depresiou a kvôli ktorému sa cítime diskomfortne nám
nevylieči. Vtedy je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc!!!
Len intenzívnou terapeutickou prácou a v spojení nastavenia medikamentóznej liečby, vieme boj s depresiou vyhrať.
Tu apelujem na okolie – ak vnímate, že niekto z Vášho okolia
môže mať prejavy depresie, je nevyhnutné byť tu pre neho
a podať mu pomocnú ruku – treba kontaktovať jeho rodičov, prípadne sa vždy poradiť s odborníkom, ktorý Vám navrhne vhodný spôsob riešenia danej ťažkosti. Existuje aj veľ-

Nikdy neporastieš, pokiaľ sa nepokúsiš urobiť
niečo nad rámec toho, čo si už zvládol.
R. W. Emerson

ké množstvo liniek dôvery, kde sa môžete zdôveriť alebo si
nechať poradiť. Vrelo odporúčam webový portál IP‑čko, kde
Vám vždy pomôžu
.
Nedajme od depresívneho človeka ruky preč, možno mu
nevieme odborne pomôcť, ale už len tu že sme TU a sme
TU PRE NEHO je kľúčový aspekt liečby. Ak sa človek uzatvára
do seba, odmieta nás, nekomunikuje s nami, to ešte neznamená, že nás nepotrebuje. Opak je často pravdou.

☺

To, ako sa cítim, asi najviac ovplyvňuje moja osobnosť?
Povedala by som, že osobnosť je jeden z aspektov, ktorý ma na svedomí to, ako sa cítim. Osobnosť predstavuje
zložitý systém, štruktúr a vlastností. Náš aktuálny psychický stav, vnútorné prežívanie a s tým spojené emócie môžu
byť ovplyvnené mnohými vnútornými či vonkajšími faktormi. Pravdou však je, že to, ako na tieto faktory zareagujeme, aké copingové (zvládacie) stratégie využijeme – teda to,
ako sa následne budeme cítiť, to už záleží od štruktúry našej osobnosti. Depresívna štruktúra osobnosti bude na jednotlivé zmeny okolia reagovať inak ako schizoidná štruktúra
osobnosti a pod. Moje cítenie môže byť ovplyvnené zmenou prostredia, alebo nejakými vplyvmi z prostredia, ktoré
nemám ako ovplyvniť, no môžem ovplyvniť to, ako sa k tomu postavím.
Avšak, čo je dôležité, zmeny v našom prežívaní môžu byť
podmienené aj vnútornými faktormi – poruchou endokrinologického, neurologického systému a i., o ktorých často
ani nevieme a práve vtedy nemusíme rozumieť tomu, čo sa
s nami a v našom prežívaní aktuálne deje. Typickým príkladom môžu byť aj depresie, pri ktorých je častou príčinou
biochemická nerovnováha látok (nedostatok produkcie hormónov). Vždy je teda dôležité posúdiť aj fyziologický priebeh ťažkostí a vyhľadať pomoc nielen psychológov ale aj lekárov. V psychológii je krásne to, že všetko so všetkým súvisí
a naše telo a duša je jeden komplexný celok.
Čo môžem zmeniť ja sám, aby som sa cítil v pohode?
Základ je uvedomiť si akými copingovými (zvládacími) stratégiami disponujeme. Teda je dôležité vedieť si odpovedať
na otázky: Ako sa viem vysporiadať s ťažšou životnou situáciou? Čo mi pomáha pri prežívaní stresu? Pomáha mi to vôbec? Aké sú moje potreby? Ako ich viem uspokojiť?
Ak vieme odpovede na tieto otázky, dokážeme urobiť mnoho preto, aby sme ostali v psychickej pohode.
Môžu to byť rôzne aktivity – prechádzka v lese, rozhovor
s kamarátom, čítanie kníh, počúvanie hudby… Samozrejme
je dôležité, aby to boli aktivity v rámci zdravého životného
štýlu a nie aktivity spojené s vyhľadávaním návykových lá-

tok, počítačových hier a podobných aktivít, vyvolávajúcich
závislosť človeka.
Je dôležité poznať seba samého, kto som, aký/á som, aké sú
moje silné či slabé stránky, hlavne aké sú moje potreby. Toto všetko je však dlhodobý a vcelku náročný proces, ktorý sa
deje postupne – našim zrením a musíme sa mu učiť.
Preto by dospelí mali deti viesť k otvorenej komunikácii,
k pomenoniu ich potrieb a emócií. Mali by tu byť pre ne
a sprevádzať ich životom.
História a opäť médiá nám podsúvajú myšlienku,
že umelci neustále bojujú s nejakými psychickými
problémami alebo fóbiami. Sú na tom umelci naozaj
horšie ako ostatní? Ak áno, prečo?
Umelci, povedala by som, vnímajú svet inak. Inak vnímajú
svetlo, farby, vône, dokážu inak precítiť emócie a dokonca
v nich dokážu rýchlo „prepínať“. Je to podmienené ich rozvinutým kreatívnym myslením, rozvinutou fantáziou, intuíciou, rozvinutejšími zmyslami. Teda prevahou fungovania
pravej hemisféry. Tá ďalej vplýva na limbický systém, na prepojenia ostatných mozgových častí, na neurotransmitery
a hormóny. Sme proste jeden veľký komplex, v ktorom všetko so všetkým súvisí a ak jedna časť prestane fungovať, naruší sa celý chod nášho organizmu (laicky povedané).
Poďme sa teda pozrieť na to, prečo to umelci môžu mať
„inak“. Odpoveď môžeme hľadať v neuropsychológii: je dokázané, že naše emočné prežívanie úzko súvisí s limbickým systémom a neurotrasmitermi. Napríklad kombinácia
zvýšenej aktivácie limbického systému a nedostatku neurotransmiterov (dopamín, serotonín), regulujúcich samotnú
náladu, môže vyvolať depresívne ladenie osobnosti. Neurotransmitery predstavujú teda kľúčovú úlohu pri správnom
fungovaní organizmu a ich nerovnováha často vedie k rozvoju rôznych psychických porúch.
Práve umelci aktivujú svoj limbický systém častejšie ako ostatní z nás. Vezmite si napríklad takého herca, ktorý ráno hrá
divadelnú hru‑rozprávku pre deti a večer hrá depresívneho
človeka v inej hre. To musí byť veľmi náročné pre psychickú
pohodu človeka, najmä ak chce danú rolu zahrať čo najvierohodnejšie. Z dlhodobého hľadiska to predstavuje možné
nebezpečenstvo, nakoľko môže dôjsť k zmenám v štruktúre
mozgu a ak sa k tomu pridá nerovnováha neurotransmiterov, ktoré sa často snažíme „aktivovať a doplniť“ neprimeraným spôsobom (alkohol, drogy, závislosť od liekov), koledujeme si o veľký problém.
Z uvedeného je preto možné vyvodiť, že umelci, môžu byť
na vznik psychických porúch senzitívnejší.

„

Niekoľko zaujímavých tém pripravujeme
aj pre nasledujúce čísla školského časopisu.

Veci, na ktoré myslíš, určujú kvalitu tvojej mysle
Tvoja duša dostáva farbu podľa tvojich myšlienok.
Bohdi Sanders
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OBZRETIE

Zistili sme, že umelci môžu byť na vznik psychických porúch senzitívnejší. Ako sú na
tom naši študenti? Pýtali sme sa, ako sa o svoje duševné zdravie starajú.

Ako zvládaš svoje depky, čo zaberá?
Nemáš depresie, čo pre to robíš?
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Silvia Matejčíková – Depresia je veľmi silné slovo. Myslím, že
v dnešnej dobe sa s ňou narába dosť ľahostajne. A veľká časť
aj mladých ľudí má potrebu ostentatívne vyhlasovať, akú
majú depresiu a veľmi často je zamieňaná s „normálnym“
smútkom. Ja sa s mojimi smutnými obdobiami (ktoré máme
každý a je to v poriadku) snažím bojovať úplne prirodzene.
Neutápať sa doma v posteli v tom, ako mi je zle. Robím to,
čo mám rada. Čítam, píšem (často pomáha sa z ťažkostí vypísať), počúvam obľúbenú hudbu, trávim čas s priteľmi, rodinou, s mojím psom, modlím sa, cvičím a snažím sa nemyslieť
na to, ako mi je zle, ale ako sa z toho dostanem. A čo je podľa
mňa najdôležitejšie, neobklopovať sa toxickými ľudmi, ktorí nás nešťastnými robia. Je dôležité jesť dobré jedlo, urobiť
niečo pre seba a hlavne snažiť sa nepodstatné veci zahodiť
za hlavu. Aj keď je to niekedy ťažké.
Katka Košová – Ako zvládam svoje depresie/ťažké dni?
Úprimne? Veľmi zle, niekedy aj s plačom… Je toho dosť aj
čo sa školy týka a začínam mávať úzkosti z toho ako som stále doma a nestretávam sa s kamarátmi, možno raz za čas…
Je to ťažké, lebo veľakrát sa stáva, že nespávam v noci, bolieva ma hlava a veľakrát nemám do ničoho chuť… Je to naozaj náročné…
Čo robím preto, aby som si ťažký deň spríjemnia? Sadnem
si za klavír a svoje emócie si vybijem tam, spievam si, pustím nahlas hudbu a tancujem… Telefonujem s kamarátmi/
kamarátkami alebo si s nimi píšem, trávim čas s rodinou. Ale
pomáha mi aj horúca sprcha. Jednoducho si spríjemňujem
ťažké dni tým, že si spravím čas pre seba a svoju myseľ.
Vivien Gavlasová – Keď nastane ťažký deň, celý svet je pre
mňa čierny a neviem v ňom nájsť niečo, čo by ma stade dostalo. Zvládam to asi tak, že pár dní som samozrejme smutná
a nemám chuť nič robiť, ale potom si niečo nájdem čo má
ukľudní. Zamestnám sa niečím, čo mám rada alebo sa o tom
probléme čo má ťaží porozprávam s rodičmi alebo s priateľmi. Podľa mňa, je to najlepší spôsob, ako prekonať depresiu
alebo ťažké dni.
Katka Brňáková – Tak ja osobne neviem či mám depresiu ale
ťažké dni áno. Čo som zatvorená doma už mesiac tak reálne
vidím, že je to na mne vidno aká som zo všetkého unavená
alebo nemám chuť už ani kresliť. Niekedy až prehnane som
agresívna na ľudí a som aj viac citlivá ako obvykle.
Na to, aby som si spríjemnila deň alebo nejako si užila v ťažkom dni, tak si napr. pozriem dobré anime alebo si niečo
prečítam. Viem si urobiť chvíľku pre seba. Príjemný horúci čajík a seriálik je úžasný liek, ako sa vyrovnať so všetkým
a spríjemniť si deň.
Sára Ondrušková – snažím sa odtiahnuť od vecí ktoré viem,
že by mi znepríjemňovali deň ako napríklad sociálne siete.
Pokúšam sa nasmerovať na iné myšlienky pomocou hudby.
A aby som sa cítila dobre skúšam aj vyzerať lepšie tým, že sa
oblečiem do ničoho pekného, upravím si vlasy.
Matúš Hanuliak – Aby som sa zbavil ťažších dní? Rozprávam
sa s ostatnými a počúvam veľa hudby.

Samuel Kováčik – Ja to zvládam dobre. Spríjemním si ťažký deň kreslením, vtipnými videami, na ktoré rád spomínam
alebo som s kamarátmi. Proste poviem si, že je to sprostosť,
prečo by mi malo byť zle, keď ide byť/čaká ma veľa dobrého
života a mám sa o čo snažiť.
Daniel Konček – Depresie nezvládam, nezvládam seba.
V ťažkých dňoch som rád, že sa postavím, ale keď zapojím
vnútornú silu, tak tvorím a to dosť pomôže.
Fabian Gütting – No v prvom rade počúvam hudbu a prijímam pozitívne energie a vyslovene ich vyhľadávam. Keď
mám zlý pocit alebo sa necítim najlepšie, tak myslím z biologického hľadiska na FAKTY, ktoré mi pomôžu zdvihnúť náladu. Napríklad keď dokončíš nejakú činnosť, naješ sa alebo
si pozrieš celý film alebo pesničku, tvoj mozog ťa „odmení“
tým, že vyplaví dopamín. Dopamín je „hormón odmeny“ takže, keď sa cítim zle, tak napríklad poupratujem, pozriem si
nejaký film alebo sa niečomu venujem. Rovnako aj čas strávený s priateľmi mi pomáha sa udržiavať v dobrom psychickom stave. Niekedy sa ale nahromadia pocity, emócie, myšlienky, obavy… a vtedy je najlepšie sa poriadne vyplakať
a dať zo seba emóciu von. Ja napríklad keď mám takéto stavy tak napíšem texty piesní, pretože v tej emócií zo mňa vyjdú aj také slová, ktoré by mi nikdy predtým ani len nenapadli. Každopádne cítim sa dobre, spokojne a povedal by som,
že svoje psychické zdravie mám celkom pod kontrolou.
Viktória Svoradová – Nemám depresie… Keď mám nejaký problém vždy pomyslím na to, že v živote sú aj iné väčšie prekážky a toto určite hravo zvládnem. Keď ma niečo trápi, premyslím si to s kľudnou hlavou alebo keď už je fakt zle,
zverím sa svojej najbližšej osobe a hneď zo mňa všetko vypätie opadne.
Klára Pavlíková – Pri depresii mi často pomáha to, že si sadnem na posteľ, zastriem žalúzie, zhasnem svetlo, pozerám
sa do zeme a rozmýšľam o svojom celom živote. Od začiatku
až po teraz si prehrávam spomienky či už veselé, ale hlavne
tie smutné a ťažké, ktoré mi vždy pripomenú to, že keď som
už zvládla toto všetko, tak dokážem prekonať aj tento stav.
Daniel Dička – Každý má svoj spôsob. Nikomu nemôžem
poradiť čo má robiť preto, aby depresie nemal. Mne pomáha
hudba, ale nie vždy mi pomôže úplne. Niekedy sa na to jednoducho vykašlem a trpím, až kým to neprejde.
Valentina Kvorková – Ja osobne skúsenosti s depresiou nemám, za čo som vďačná, lebo mám pár kamarátov, čo nimi bohužiaľ trpia. Nevyznám sa úplne do toho, ale podľa
mňa to na človeka len tak nepríde, musí to mať v sebe hlbšie. Každopádne sa snažím obklopovať ľuďmi, s ktorými som
šťastná, záleží im na mne a naopak. Všetkým, čo s tým majú problém a trápia sa depresiami, držím palce, nech sa im
všetko podarí prekonať a môžu sa opäť radovať zo života.
Anketu spracovali
Natália Ťaptíková, Sára Ondríková

ŠTUDENTI NA CHVÍĽU UČITEĽMI
Spoločnosť IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, oslovila jedného z našich hereckých
pedagógov, Michala Tomasyho, aby vytvoril sériu webinárov zameraných na herectvo
a spev. Ten si na pomoc prizval súčasných aj bývalých študentov SHDK a vytvoril dva
tímy: Brigita Vrábeľová a Vanessa Teluchová pre hereckú časť a Adriana Mäkká a Patrik
Štancel pre spevácku.
Myslím, že sa zhodnem aj s ostatnými, ak poviem, že naozaj nie je jednoduché súvisle rozprávať tridsať minút o tom,
ako delíme túto techniku, spomenúť každý jeden detail, ktorý sa týka prejavu, prežívania, koncentrácie, a nakoniec samotných cvičení. Webinár nebol určený konkrétnej skupine
ľudí, napríklad hercom alebo začínajúcim študentom herectva, ale bol a teda je určený pre širokú verejnosť, ktorá častokrát nie je vovedená do hereckého sveta.
V našej prvej epizóde sme sa snažili priblížiť vonkajšiu hereckú techniku, a teda oboznámenie sa so správnou artikuláciou, položením hlasu, artikulačnými cvičeniami, precvičovanie jazykolamov, hlasových cvičení, fungovanie bránice,
asimilácie a taktiež cvičenia na koncentráciu. Samozrejme,
pri všetkých cvičeniach sme si museli dať pozor na to, aby
naše vysvetľovanie nebolo príliš mätúce a taktiež na to, aby
sme v konečnom dôsledku cvičenia dobre a presne ukázali. Môžem potvrdiť, že nie je jednoduché natočiť jazykolamy
bez pomýlenia sa a ukazovať hlasové a artikulačné cvičenia
do kamery, ktoré prídu neraz vtipné a trápne aj vám.
Pri takýchto webinároch, ktoré sú určené priamo na vzdelávanie sa veľmi vypláca odľahčiť atmosféru práve nejakým
vlastným zážitkom, pri ktorom sa viac či menej uvoľníte nielen vy, ale aj divák. A práve preto sme si aj my s Bridžit vybrali nejaké naše príhody z prijímacích skúšok, z breptov na javisku a našich vlastných skúseností.

Tretia epizóda webinára sa aj naďalej niesla v duchu Slanislavskeho hereckých techník, s tým, že sme plynule prešli
na techniku vnútornú. Teda na prežívanie, analýzu diela, následne svojej postavy, odkiaľ‑kam postava smeruje, aké má
vlastnosti, či ide o typ alebo charakter a vysvetľovanie rôznych hereckých okolností. V tejto epizóde sme taktiež veľa
teoretických vecí mohli ukázať cez cvičenia, do ktorých sme
zapojili našu kamarátku, ktorá až do tohto momentu nemala s herectvom žiadne dočinenie. „Do epizód sme sa snažili vniesť čo najviac praktických cvičení, pretože práve cez ne
sa tomu rozumie najlepšie, čo ale na druhej strane nebolo
vždy jednoduché demonštrovať cez online priestor,“ dopĺňa Bridžit.
Na konci každého webinára sme mali vyhradený istý čas na
divácke otázky, za ktoré sme veľmi vďačné a naozaj ich nebolo málo, dokonca boli aj také, na ktoré sme nemali vždy
jasné odpovede. Diváci boli veľmi milí, otvorení a skutočne
zaujímajúci sa. Ešte pred otázkami, teda na konci tej teoretickej časti o herectve sme spolu s Bridžit priblížili divákom
fungovanie konzervatória, predmetov, ktoré sa v ňom vyučujú, obsah daných predmetov a taktiež sme priblížili talentové prijímacie skúšky, prax v našom Martinskom divadle
mladých, ale aj to, čo okrem štúdia môžete na hereckej škole získať a zažiť.
Vanessa Teluchová

Pre tých, ktorí o webinároch nepočuli alebo ich nevideli, sú stále dostupné na facebookovej stránke Iuventy.
Možno si aj vy prídete na svoje.

23

D E J I N Y V S K R AT K E

D E J I N Y V S K R AT K E

SURREALISTICKÉ
KINO
» Surrealistické kino je modernistický prístup k filmovej teórii, kritike a produkcii, ktorý má pôvod v Paríži v 20. rokoch
20. storočia. Surrealistické hnutie sa zrodilo s cieľom „vyriešiť predtým protichodné podmienky sna a reality“. Taktiež
to bolo jedno z prvých hnutí, ktoré sa začalo vážne spájať
s kinematografiou.
» Základy hnutia sa formovali vo Francúzsku a zhodovali sa
so zrodom filmu. Francúzsko slúžilo ako rodisko surrealistickej kinematografie kvôli šťastnej kombinácii ľahkého prístupu k filmovému vybaveniu, financovaniu a množstvu
zainteresovaných umelcov a divákov. Napriek tomu, že popularita bola krátka, stala sa známou pre svoju snovú kvalitu, juxtapozíciu svetských ľudí a predmetov v iracionálnych formách a abstrakciu skutočného života, miest a vecí.
Surrealistická kinematografia vyvážená symbolikou a realizmom, komentovala témy života, smrti, moderny, politiky, náboženstva a samotného umenia. Surrealizmus, ktorý
bol veľmi ovplyvnený freudovskou psychológiou, sa usiloval preniesť nevedomú myseľ do vizuálneho života. Luis
Buñuel uviedol: „Zdá sa, že film je nedobrovoľnou napodobeninou sna.“
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» Surrealistickí umelci sa zaujímali o film ako o médium pre
nové možnosti vyjadriť sa. Rozvoj kinematografie v priebehu dvadsiatych rokov 20. storočia priniesol príležitosť pracovať s iracionalitou.
» Surrealistickí umelci si uvedomili, že filmová kamera dokáže zachytiť skutočný svet snovým spôsobom, ako ich perá
a štetce nedokážu: superpozície, preexpozície, rýchly pohyb, pomalý pohyb, spätný pohyb, stop‑motion, svetlice
objektívu, veľká hĺbka poľa, malá hĺbka ostrosti a ďalšie bizarné triky s fotoaparátom by mohli premeniť pôvodný obraz pred objektívom na niečo nové.
» Pre surrealistov film znamenal možnosť ako formovať hranice medzi fantáziou a realitou, najmä s priestorom a časom. Rovnako ako sny, ktoré si želali uviesť do života, nemal
film nijaké hranice ani pravidlá. Kino poskytovalo presvedčivejšie ilúzie ako jeho najbližší rival, divadlo a sklon umelcom k vyjadrovaniu prostredníctvom filmu bolo prejavom
ich dôvery v adaptabilitu kina na ciele a požiadavky surrealizmu.
» Aj keď existuje veľa filmov, ktoré vyjadrujú skutočný pohyb,
mnoho ďalších filmov, ktoré boli klasifikované ako surrealistické, obsahuje iba surrealistické fragmenty. Namiesto výrazu „surrealistický film“ môže byť pre tieto diela presnejší
výraz „surrealizmus vo filme“.
Veronika Mudráková

Foto: Ukážky z filmu Andalúzsky pes

Samotný surrealizmus ma veľmi desil…
Masívne prázdne priestory, predĺžené perspektívy, dlhé ťahavé tiene, deformované
súbory objektov. Všetky tieto logicky nevysvetliteľné zoskupenia ma vždy na surrealistických obrazoch desili. Ich chladná snovosť mi pripomínala priam nočnú moru. Keď
sa mi naskytla možnosť pozrieť sa na surrealizmus ako filmový žáner nemohla som
odmietnuť. Niektoré filmy mi naozaj otvorili oči, iné mi doteraz naháňajú husiu kožu,
či oberajú o chuť do jedla. Ak chcete byť aj vy súčasťou kolektívneho sna, tak na začiatok Vám ponúkam nejaké tie poznatky spoločne s ikonou brandže, filmom zvaným
Andalúzsky pes.

Stavebné kamene surrealistického filmu
Surrealistické filmy zdieľajú základné črty:
– po prvé, záujem a replikáciu stavu snov/nočných môr
s postavami, ktoré často konajú bez morálnych alebo logických obmedzení alebo ktoré prejavujú pasivitu a nemohúcnosť, ktorú ľudia prežívajú v skutočných snoch;
– po druhé, dislokácia logickej naratívnej sekvencie alebo
zápletky;
– po tretie, transformácia denného sveta na svet, v ktorom
sú bežné objekty odcudzené, zvláštne a vytesnené z ich tradičných funkcií a prostredí alebo v spojení s inými, neprispôsobivými javmi.
K tomu sa pridáva záujem o šokujúce snímky, ktoré prebúdzajú intenzívne fyzické/optické hrôzy a diváka vytrhnú
z pasivity.
Un Chien Andalou – Andalúzsky pes
je francúzsko‑španielsky pôvodne nemý surrealistický krátky film (16 minút) z roku 1929, ktorý vznikol na základe spolupráce španielskeho režiséra Luisa Buñuela a umelca Salvadora Dalího.
Bol to prvý Buñuelov film a pôvodne bol uvedený v roku
1929 s obmedzeným uvedením v parížskom Štúdiu des Ursulines, ale stal sa populárnym a bežal osem mesiacov.
Un Chien Andalou nemá zápletku v konvenčnom zmysle slova. Chronológia filmu je nesúrodá, preskakuje z počiatočných „kedysi“ na „o osem rokov neskôr“ bez toho, aby sa
udalosti alebo postavy menili. Využíva snovú logiku, ktorú
je možné opísať pomocou populárnej freudovskej asociácie, ktorá predstavuje sériu svojráznych scén.
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Buñuel jedného dňa povedal Dalímu v reštaurácii o sne,
v ktorom mrak rozrezal Mesiac na polovicu „ako žiletka prerezávajúca oko“. Dalí odpovedal, že sa mu snívalo o ruke plnej plaziacich sa mravcov, Buñuel nadšene vyhlásil: „Je tu
film, poďme ho natočiť.“
Boli fascinovaní tým, čo dokáže psychika vytvoriť, a rozhodli sa napísať scenár založený na koncepcii potlačených ľudských emócií. Názov filmu je skrytou reminiscenciou španielskeho výroku: „Andalúzsky pes zavyl – niekto zomrel!“
Scenár bol napísaný za pár dní, film financovala Buñuelova
matka a nakrútil sa v priebehu 10 dní v marci 1928.
Pri spolupráci na scenári, ich metódou bola smršť šokujúcich
obrazov alebo udalostí. Pred začiatkom natáčania filmu museli obaja súhlasiť, že neakceptujú žiadny nápad ani obraz,
ktorý by sa dal racionálne vysvetliť, či objasniť situáciu. Iracionálne otvorili všetky dvere a ponechali iba tie obrazy, ktoré
ich prekvapili, bez možnosti vysvetliť prečo.
Po obraze mesiaca nasledoval obraz muža so žiletkou, ktorá
krájala ženské oko. Po ruke plaziacej sa mravcami nasledoval
transvestita na bicykli, chlpaté podpazušie, odseknutá ruka
na chodníku, sexuálne napadnutie v štýle tichého filmu, žena chrániaca sa tenisovou raketou, prípadný násilník ťahajúci
za sebou dve piána s ďalším bizarným nákladom, dve zjavne
mŕtve postavy v piesku od trupu nahor a pod.
Film je možné jednoducho opísať iba zoznamom jeho záberov, pretože ich prepojenie nie je spojené s nijakým dejom.
Veronika Mudráková

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

FILMOVÝ PLAGÁT
ROČNÍK: druhý
ODBOR: Grafický a priestorový dizajn
PREDMET: POG – Počítačová grafika
TERMÍN REALIZÁCIE – december
PROGRAM: Adobe Photoshop
ZADANIE: Geometrický filmový plagát.
Snaha jednoduchým symbolom a farbou vystihnúť vybraný filmový snímok.
TIP! – vybrať si kultový film, pre ktorý sú typické nejaké prvky/farby/tvary.
Výsledok by mal byť čistý, minimalistický s minimom textových informácií, dominantná je obrazová časť – v našom prípade akási farebná kompozícia. Stačí uviesť názov filmu, rok,
režiséra.

Liliana Bogárová – Avatar, Šrek
Marián Bajana – Loli Paradička
Lukáš Hagara – Joker
Michaela Hlavňová – Deadpool
Diana Džavoronková – IT
Natália Ťaptíková – MY o WN
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CEZ HL’ADÁČIK
FOTOAPARÁTU

Daguerrotypia bola prvá komplexná a komerčne úspešná technika fotografovania. Po 23
rokoch výskumu ju predstavil v roku 1837 francúz Louis Jacques Mandé Daguerre. Bola
drahá a náročná, každý obrázok bol originál. Dlhá doba expozície bola veľmi nepohodlná
pre zobrazované osoby, ktoré sa po celú dobu expozície nesmeli ani pohnúť, dokonca ani
mrknúť. Používali sa preto rôzne držiaky hláv, rúk a nôh, podobné mučiacim nástrojom.
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DAGUERROTYPICKÝ PROCES
1. Príprava daguerrotipickej dosky
Podkladom a nosičom obrazu boli postriebrené medené dosky (výnimočne dosky strieborné). Na medený podklad bola strieborná vrstva nanášaná mechanicky – valcovaním. Od polovice 50. rokov 19. storočia postriebrenie medených dosiek prebiehalo galvanizáciou.
2. Leštenie
Toto bola kľúčová operácia, ktorá mala priamy dopad na kvalitu výsledného obrazu. Cieľom bolo docieliť zrkadlový lesk.
3. Scitlivenie
V tomto kroku bola doska pripravená k expozícii snímku a preto sa muselo pracovať
v temnej komore. Pre scitlivenie sa používali jednoduché skrinky s nádobou so scitlivujúcou látkou (jód, bróm, akcelerátory – rôzne druhy halogenidov) a posuvným ramenom
pre jednoduchú manipuláciu s doskami a lepšou kontrolou doby scitlivenia.
6. Ustaľovanie
Cieľom bolo odstránenie zbytkov nezreagovaných halogenidov striebra, aby bol snímok
stabilný na svetle. Ako prvý ustaľovač sa používal teplý roztok chloridu sodného, neskôr nahradený roztokom thiosíranu sodného a následne dôsledný oplach pitnou vodou.
7. Zlátenie
Vyvolaný a ustálený obraz bol veľmi náchylný na mechanické poškodenie obrazovej vrstvy.
Zlátenie povrchu tiež zlepšilo optické vlastností snímky.
8. Adjustácia
Odporúčalo sa obraz chrániť sklenenou doskou, ktorá bola väčšinou prilepená prúžkom
látky k zadnej strane daguerrotypie. Následne bola umiestená pasparta, mosadzný rámik
a vložená do zdobeného púzdra z dreva na elimináciu poškodenia snímky.

Efekty a triky vo fotografii

DRAMATICKÁ FOTKA CEZ SKLO
Fotenie v tomto štýle nie je zvlášť technicky náročné. Základný predpoklad je vytvorenie temnej a dramatickej atmosféry pomocou kvapiek na skle a minimalizovať rušivé prvky v pozadí.
Ak sa rozhodnete fotiť doma, portrét odfoťte v noci. Nasvietime si len prednú časť
a všetko v pozadí bude tmavé. Kvapky na sklo vytváreme rozprašovačom počas fotenia. Ak
máme, môžeme využiť výrobník hmly na dotvorenie atmosféry. Hmlou vieme vytvoriť zaujímavý efekt okolo modelky. Voda vytvára jemnú textútu s rozmazaným portrétom v pozadí.
Pri rozprašovači je vhodnejšie vodu nahradiť čistiacimi prostredkami - robia kvapky,
penu i bubliny, na ktoré sa lepšie zaostruje obraz.
Internet dnes ponúka aj množstvo po domácky zhotovených pomôcok vďaka ktorým bude fotografovanie zábavnejšie a vaše fotografie jedinečné. Pozrite napríklad
https://www.photoblog.com/learn/20-photography‑hacks‑will‑get‑amazing‑results/
Spracovala Maxi Gontková

29

RANDE

TVORIVÉ PÍSANIE

TVORIVÉ PÍSANIE

Pokračovanie z minulého čísla
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Prvé, čo som pocítil, bola ochromujúca bolesť. „Už sa prebúdza.“ Počul som matne jemný hlas. „Priveďte monka!“, zvolal o niečo hrubší, no stále jemný hlas. Pomaly som sa pokúsil otvoriť oči, ale stále to bolo moc ťažké. Našťastie sa mi to po
chvíli podarilo a mohol som vidieť dvoch elfov a práve vstupujúceho tretieho. „Len kľudne lež“, povedala mladá elfka svojím
jemným zvučným hlasom. „Ech…“, chcel som niečo povedať,
no mal som až príliš vyprahnuté hrdlo. Elf, ktorý práve prišiel,
mi podal pohár s vodou so slovami: „Len kľudne, skoro ste neprežili. To, čo ste spravili, bolo odvážne, no aj veľmi hlúpe.“ „Čo
ostatní? Vyhrali sme? Ako je možné, že žijem?“, spýtal som sa to,
čo som mal na jazyku už od prebudenia. Zrazu sa dvere rýchlo
otvorili a dnu vstúpil Nurox. „Oh, vďaka Fehu, že žiješ!“, zvolal
šťastne. Medzitým začal najstarší elf, očividne monk pre ktorého poslali, liečbu. Najskôr sa pozrel, ako sú na tom moje zranenia a začal liečiť. „Ako to že žijem?“, tentokrát som sa slabo
opýtal rovno Nuroxa. „Posily prišli včas na to, aby zahnali a zabili ostatných škratov a priviedli spolu aj elfov a kňazov z chrámu Sapientiae. Našťastie ťa našli skoro a mohli ťa zachrániť.
Keby prišli len o chvíľu neskôr, určite by si zomrel. Už teraz si mal
na mále. V každom prípade, hnedý škrat je mŕtvy, ale… Blíži sa
väčšia hrozba. Preto zároveň prišli aj z chrámu. Požiadali nás
o pomoc. Zatiaľ toho neviem veľa, no vyzerá to tak, že ten hnedý bastard nebol pán škratov, že existuje ešte niekto iný, niekto
omnoho mocnejší. V každom prípade zatiaľ musíš odpočívať.“
„Ehh, koľko som spal?“, spýtal som sa v polospánku. Ten monk
ma očividne uspával. „Skoro týždeň a pol. Začínal som sa báť,
že nakoniec neprežiješ“, odpovedal celkom smutne. „Kľudne
spi“, počul som hlas monka pred tým, než som zaspal.

tá a zneužitá. To zapríčinilo náhly posun škratích vojsk. Kameň
moci.“ Na chvíľu sa odmlčal a mne prešli po chrbte zimomriavky. Kameň moci bol jeden z hlavných artefaktov v známom
svete. Samotná Isa ho vyčarila na ochranu života, ktorý stvorila. Nevie sa presne, akú má moc, no isté je, že ak padol do zlých
rúk, je malá šanca na normálny život. „Našťastie“, pokračoval
vo svojej reči „sa nám ho podarilo získať späť. Bohužiaľ bude
musieť byť zničený, keďže Guzundrak ohromný doňho stihol
vložiť kus svojej moci a tá pomaly ničí kameň. Očakávame, že
bude chcieť zaútočiť na chrám. Preto na vás aj zaútočil. Určite
chápete taktickú polohu tohto miesta. Uľahčilo by mu to prípadný boj.“ „Môžete rátať s našou pomocou, zachránili ste nás
pred úplným zničeným nášho kráľovstva a bude nám cťou bojovať v mene svetla“, vážne povedal Nurox. „Dobre“, povedal
s miernou úľavou kňaz. „No ešte stále máme čas. Podľa posledných informácií je kameň spolu s jeho ochrancami práve vo
Vallåte. Bude im trvať najmenej dva mesiace, než sa dostanú

do chrámu. Zatiaľ sa čo najrýchlejšie uzdravte. Idem odovzdať
správu o tom, že pomôžete nášmu Dominus dux lux“, dopovedal a s miernym úklonom zmizol za dverami. „Takže kráľ, čo?“,
povedal som s miernym smiechom. „Kedy bola korunovácia?“
„No otec zomrel len pár hodín po tom, čo sme vyhrali. Veď vieš,
ako bol na tom so zdravím. A korunovácia ešte nebola, ale každý ma už berie ako kráľa.“ Slabo si povzdychol a pokračoval.
„V každom prípade ťa chcem ako generála našich vojsk. Numungus zomrel v boji a ty ako generál poručík si tak či tak prvá
voľba na povýšenie.“ „Ohh, to je škoda, bol to dobrý chlap“, povedal som so smútkom. Bol pre mňa niečo ako starý otec. Po
tom čo mi zomreli rodičia, to bol on, ktorý sa o mňa najviac
staral. „Hmm takže ako ťa mám teraz oslovovať ooo, Nurox,
syn Nátria, syn Nuroma, kráľ severného kráľovstva Septentrionalem!“, povedal som so smiechom a pokúsil som sa v sede ukloniť, čo moc nešlo aj kvôli bolesti. Zasyčal som a radšej som si
naspäť normálne sadol. „Och, ale prestaň, ešte sa viac dokaličíš
a mne sa nechce hľadať ďalšieho generála“, odpovedal s úškrnom. „Ahh, no ale aspoň mi povedz čo je nové. Čo zásoby? Ah
a čo ten oheň? Aké veľké sú celkové škody? A máme vôbec proNarexia malá sestra

Škrat
Void
Ilustrácie: Marek Gríger

•••
Keď som sa druhýkrát prebudil, bolesť nebola tak silná ako
prvýkrát a mohol som sa aj opatrne posadiť. „Vaše zranenia
sa liečia dobre, no stále budete musieť byť opatrný a hlavne sa
aj v budúcnosti moc nepremáhať. Môže to priniesť veľa problémov a nie je záruka, že ich prežijete. Hlavne nie teraz“, hovorí mi v kľude Bjarkan, monk, ktorý ma ošetroval od začiatku.
„Ugh, dobre“, odpovedal som a pomaly som začal jesť polievku, ktorú mi priniesla Efeste, mladá elfka, ktorá je v učení
u Bjarkana. Chvíľu po tom čo som dojedol, prišiel Nurox spolu
s jedným z hlavných kňazov chrámu. „Je dobré vás vidieť ako
prichádzate k sile. Som Dominus in lucem z chrámu Sapientiae.
Prišiel som s vami prediskutovať dôležité veci týkajúce sa nielen
vás. Kráľ Nurox chcel toto stretnutie spraviť, až keď budete pri
vedomí a ten čas práve nastal“, povedal s miernym úsmevom.
Vtom mi niečo došlo. Kráľ… to znamená, že korunovácia už
prebehla. „Uh, dobre, prosím začnite.“ „Ako iste viete, náš chrám
má veľa relikvií po starých stvoreniach, našich predstaviteľov
ako Fehu, Grá alebo dokonca Isa. Jedna z nich bola ukradnu-

striedky na to pomôcť chrámu?“ „No, našťastie nám Ruzghorod poslal nielen vojenskú pomoc, ale aj jedlo a postupne posiela aj robotníkov na rekonštrukciu. Sme im dlžní dosť veľa, no
mám taký pocit, že to kráľ Mernum robí len kvôli mojej mladšej sestre. Heh, nech sa na to pozerám akokoľvek, myslím, že
za pár mesiacov bude svadba Nerexie a Mernuma“ podotkol
s úsmevom. Viem, ako má rád jeho mladšiu sestru a tiež o ich
dobrom vzťahu s Mernumom. Očividne mu teda nebude robiť
problém ich prípadná svadba. „No, aspoň budeme môcť niečo poriadne osláviť. V tejto dobe smiech len pomôže.“ „To máš
pravdu, ale najskôr budeme musieť pomôcť chrámu. Čo viem,
tak pomoc prisľúbili aj trpaslíci z Montem solus. Elfovia len tí, čo
už sú v chráme a trollovia to isté. Je nebezpečné cestovať z východu na západ, kým kameň nie je zničený. Hlavne keď trol-

lovia z Vallåtu bránia už stovky rokov, aby sa škrati presunuli z Juhu. Bohužiaľ, to očividne vyzerá, že našli cestu. Stále by
však bolo moc nebezpečné ostatným nechať voľnú cestu k nevinným bytostiam. Možno ešte pomôžu aj Voidovia, no to nie
je isté. Vieš, že tí si niečo zmyslia a o pár minút to zase prehodnotia. V podstate jediné, čo my teraz potrebujeme, je uzdravenie našich zranených.“ „To znie nádejne. A čo ostatní? Aké veľké
sú zranenia?“ „Najhoršie si na tom ty. Ostatní majú najviac pár
škrabancov, alebo zostali rovno mŕtvi a aj keď možno nejaká
tá končatina chýba pár ľudom, stále žijú“, pokojne odpovedal
na otázku. „Vlastne, straty neboli až tak veľké, ako sme predpokladali. Z našej armády, čítajúcej okolo 4 000 ľudí, prežilo okolo 3 700.“ „To sú celkom dobré čísla vzhľadom na to, že počet
tých bastardov mohol byť aj okolo 8000.“ „Viem, v ka-“, prerušilo ho otváranie dverí, keď vstúpil Norgrim, kráľovský poradca.
„Môj kráľ, hľadá ťa rada. Musíme ešte prediskutovať prípravu
na nadchádzajúcu zimu a spojenectvo s Kráľovstvom Mercurií
skôr, než príde kráľ Mernum.“ „Oh, dobre, hneď idem, len mi daj
chvíľu“, odpovedal Nux a pri tom sa usmial na starého muža,
ktorý bol, nielen preňho, ale aj pre mňa, ako starý dobrý strýko.
Norgrim odpovedal len kývnutím hlavy a odišiel čakať za dvere. „No tak snaž sa odpočívať teraz čo najlepšie. Neskôr sa vrátim snáď s dobrými správami“, povedal s úsmevom a otočil sa
na odchod. „Neboj sa, budem sa snažiť!“, zvolám s úsmevom
na perách a ľahnem si, aby som sa pokúsil zaspať.
Ema Brescherová
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TIMEA KÁŽMÉROVÁ
Okrem výtvarníkov a hercov máme na škole aj športovcov.
Moja kamoška Timea Kážmérová sa deväť rokov venovala
volejbalu.
Nebola to úplne jej voľba, ale ak ocino hrával v mužskej lige
a brat v reprezentácii, tak volejbalu neujdeš. Jej začiatky boli vraj veľmi milé.
„Doteraz si pamätám, ako som sedemročná prišla na môj
úplne prvý tréning a vôbec som nevedela o čo ide. Bolo to
ťažké, no postupne som si začala zvykať na nové kroky, pohyby a hlavne pády. Vďaka trénerom som to zvládla a navždy im budem vďačná za to, čo ma naučili.
Každý tréning býval odlišný a zameraný na niečo iné i keď
dookola išlo o rozbehanie, kondičné cviky a rozcvičku s loptami, hru na sieti a na konci tréningu býval menší zápas medzi sebou.“
Jeden zápas sa hrá na 3 vyhraté sety a každý set má 25 bodov. Žiadny zápas nie je rýchly. Je to veľmi namáhavé psychicky aj fyzicky a Timea mala niekedy pocit, že niektorý set
nikdy neskončí. Za úspech by, podľa jej slov, mohla považovať čokoľvek. Za mimosezónny najväčší úspech osobne považuje možnosť pár týždňov trénovať v Novom Meste nad
Váhom s tímom, ktorý je v ženskej extralige. Dostala ju tam
kamarátka v lete 2019.
„VK TASK Martin je naozaj skvelý volejbalový klub, takže
úspech bol podľa mňa aj výborne zohratý tím alebo fakt, že
môj otec bol istý čas po mojom boku ako pomocný tréner.“
Na volejbale ju bavia najviac ľudia. Je to spôsob ako spoznať
neskutočne množstvo ľudí a získať skvelé skúsenosti. Rovnako skvelé boli momenty v šatni so spoluhráčkami medzi zápasmi a čas strávený na ihrisku.
Volejbal u Timey zmenil veľa vecí, hlavne pochopila, že na
nič nie je sama. Pri hre nemohla myslieť iba sama na seba,
veď na ihrisku bolo ďalších päť SPOLUhráčok.
„Začala som vnímať ľudí okolo seba. Aj keď každá z nás mala
na ihrisku svoj post a svoju úlohu, boli sme jeden tím a mu-

seli sme myslieť rovnako. Ďalšia vec, ktorá sa u mňa zmenila vďaka volejbalu, je môj prah bolesti. Haha, volejbal znie
nudne, ale keď vidím všetky moje jazvy a spomeniem si na
množstvo pádov kvôli záchrane lopty, tak môžem povedať,
že je to veľmi bolestivý šport, ale tiež krásny. Raz sa mi stalo,
že v momente, keď som padala po loptu, spoluhráčka skočila rybičku na mňa a zrazili sme sa. Haha, nebolo to príjemné,
ale sú to momenty, na ktoré rada spomínam.“
Ďakujeme Timei, že nám priblížila svojho koníčka.
Lucia Janíková

SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM
Podaj si prihlášku na našu strednú školu a #zahrajsanahrdinu.
#shdkmartin #konzervatorium #strednaskolahrdinov
w w w. ssu smar t in. sk
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