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Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.
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Koláž. Patrícia Kurišová
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Zavri oči a choď za svojim snom, cestou zažiješ veci nevídané, možno minieš cieľ ale aspoň si to skúsil. Svet je
miesto zázračné a plné umenia, ktoré
nemôže nikto súdiť ani hodnotiť. Všetko je tak krásne a originálne. Všetko čo
vytvoril človek, a tým teraz nemyslim
výdobytky doby ako autá, mobily, počítače a všetko to čo vládne dnešnému svetu, ale obyčajný kúsok talentu
čo i len na zdrape papiera. Tam si nechal ten kúsok z tvojho srdca.

Mário Nguyen
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Nemám rád umenie, nemám
rada kreatívnych ľudí, nemám
rád… asi takto rozmýšla väčšina populácie, ale my sme iní.
Prečo to tak je?
Pretože už len málo ľudí sa
zaujíma o umenie, dôležité sú
pre nich materíálne veci, peniaze a majetky. Všetko je naopak, všetko je tak ako by to
nemalo byť. Priority dnešných
ľudí sú na úrovni postaršieho
človeka s alsheimerom. Asi
sme zabudli nato podstatné.
Všetko berieme ľahkovážne

a bezpredmetne. Napríklad,
víkend sa skončil, preto treba navštíviť pána lekára, lebo
hypochondria je vážna vec.
A presne to si myslíte, že sme
až tak zlí, a pravda, no bohvie
kde sa stratila.
P. Kurišová

Preto má človek dvojo očí, uši
a len jedny ústa aby sme viacej počúvali a sledovali ako
rozprávali.
S. Bosini

Hľadá sa umenie, stratilo sa v peniazoch!
5

…máme sa veľmi radi
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Nejdem kritizovať našu spoločnosť,

…máme nové tričká

sebeckosť, pokrytectvo, majetníckosť,
všeobecne ľudskú hlúposť a egoizmus,
pretože to nie je to čo chcem šíriť ďalej.
Túžim šíriť ďalej lásku, pokoj, radosť,
entuziazmus, energiu, poznanie.
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People are so different…
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A. Bíziková

Foto: Patrícia Kurišová

Konečne je jar, tak si pre zmenu dajme opis jesene…
Cez tú hmlu napodobňujúcu
húževnatý sveter mojej starej mamy, nevidím ani na krok
pred seba. Bláznivý dážď dopadá na moje kučery, moja
frizúra je razom preč a ja vypadám ako zmoknutá sliepka.
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Moja dobrá nálada sa točí ako
mesiac okolo Zeme a tak sa
pýtam, kto to na mňa úmyselne leje? Nikto sa neozýva,
neriešim to, kráčam ďalej asi
mám zasa paranoju. Aspoň
tie farebné listy pripomínajúce semafór mi trochu podvihli
úsmev na tvári, až mi vidno
moje prehnité zuby.

Horšie bolo, že som stúpil do
kaluže, ktorá sa mi zdala byť
nekonečná. Keď som mal vodu až po pás, zistil som, že
moje rýchle kroky ma zaviedli
do jazera. Ako som si tak spokojne plával vo vode špinavej
ako žumpa mojej susedy a listy na nej mi pripadali ako malé plťky liliputánov, začal som
sa topiť.

Zachráň sa kto môžeš! Preto týmto môj umelecký opis
končí.
P. Kurišová, S. Gáll
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Štúdia a štylizácia podľa obrazu Rembrandta van Rijn – Hodina
anatómie u doktora Tulpa

Štúdie štruktúr z papiera a sadry
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Vyše sto rokov zamestnáva ľudstvo otázka preľudnenia Zeme.
Je situácia skutočne tak alarmujúca? Osídlená je predsa len
jedna tretina súše. Problém treba hľadať niekde inde. Čo sa týka priestoru, tak nás dokáže prijať ešte oveľa viac. Je nutné sa
však zamyslieť nad tým o aký život pôjde.

PROBLÉM?
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Koláž. Patrícia Kurišová

Koláž. Patrícia Kurišová
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Portrét. Foto Martin Kurhajec

Portrét. Foto Sebastián Gáll
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Portrét. Foto Adam Šutarík

Portrét. Foto Patrícia Kurišová

Naše krásne miesta v okolí…
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Ferrata HZS – Martinské hole
Turistická trasa na Martinské hole je považovaná za
jednu z najstarších na Slovensku. Jej súčasťou je aj
Ferrata Horskej Záchrannej Služby. Táto stredne ťažká túra vedie pôsobivou prírodou – je zasadená do
kaňonu, ktorý vytvoril Pivovarský potok, ktorý steká spod hrebeňa Lúčanskej Malej Fatry do Martina.
Je prístupná od apríľa do novembra a vhodná aj pre
deti od 10 rokov. Chodník je jednosmerný a cestou
späť sa používa iná trasa.
Katova skala – Sklabinský Podzámok
Temnou povestou opradená skala sa týči nad obcou Sklabinský Podzámok. Vrchol poskytuje nádherný polkruhový výhľad na Veľkú Fatru, časť turčianskej kotliny a aj na lúčanskú Malú Fatru. Nenáročný
výstup po červenej so Sklabinského Podzámku, trvá
zhruba hodinu a môže byť príjemným sprestrením
nejedného nedeľného popoludnia.
Hrad Strečno – Strečno
Hrad Strečno sa nachádza v rovnomennej obci
Strečno. Dnešný vnútorný gotický hrad vybudovali na základoch zo 14. storočia. Pôvodná stredoveká
cesta (dnes vydláždená), obchádzajúca hradné bralo, vedie návštevníka k vstupnej bráne s premostením nad skalnatou hradnou priekopou.
Šútovské jazero – Šútovo
Zatopený kameňolom Rieka neďaleko Šútova je využívaný predovšetkým ako prírodné kúpalisko. Okolité terasovité svahy pripomínajú scenérie z westernových filmov a priezračná voda tyrkysovej farby,
robia z jazera obľúbenú rekreačnú lokalitu. V blízkosti jazera je bezplatné parkovisko, viacero pláží a
dokonca aj menšia ohradená nudistická pláž. Občerstvenie v lokalite zabezpečujú bufety.

Každoročnou príjemnou tradíciou je
hudobno-poetický program Súznenie,
kde sa prezentujú umelci z Turca a tým
pádom aj my s našim Komorným speváckym zborom. Tento rok bol venovaný životnému jubileu autorky, ktorou
je dlhoročná pedagogička našej školy
Darja Čerpáková. Týmto jej chceme aj
my zagratulovať a zároveň poďakovať
za všetky hudobné, teoretické či praktické rady a vedomosti do života aj profesie.
Vystupovali žiaci 1 – 3. ročníka pod vedením Darje Čerpákovej a Jozefíny Furcoňovej. O hudobný doprovod sa zaslúžili Karin Sarkisijan, Andrea Maronová
a David Markovič.

Šutovský vodopád a jazero – Šútovo
Tento krásny 38 m vysoký vodopád je zároven najvyšším vodopádom v Malej Fatre. Dostanete sa k nemu peši po cca 3,7 km dlhej kamenistej značkovanej trase lesom z obce Šútovo. Šútovský vodopád je
napájaný vodami Šútovského potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare Mojžišove pramene. Pramene sú od vodopádu vzdialené ďalší 1 km.
Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra.
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Golf park pri Rajci – Rajec
V súčasnosti je v Golf parku funkčné 9 jamkové ihrisko s predpokladom v tomto roku zabezpečit realizáciu dalších 18 jamiek a vytvoriť tak časom golfové ihrisko medzinárodnej triedy.
Rafting na Orave – Párnica
Splavuje sa posledný úsek rieky Orava od Párnice po
sútok s Váhom pri obci Kraľovany. Splav je vhodný aj
pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosti so splavovaním, a
pre rodiny s deťmi. Samotný splav trvá hodinu až hodinu a pol, závisí to od stavu vodného toku a od posádky. Každý ocení krásy tunajšej prírody, rozmanitú
flóru a faunu i prekrásne výhľady na okolité pohoria.
Minerálny prameň Budiš – Budiš
Neďaleko obce Budiš sa nachádza verejne prístupný
prameň známej minerálnej vody. Je to stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-síranová, horečnatá, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická slabo kyslá až neutrálna prírodná minerálna voda.

Vladimír Hurban Vladimírov – Zem. Réžia: Mgr. art. Zuzana Galková ArtD. Hrajú: Monika Gregušová, Alexandra Blažeková, Tatiana Masnicová, Barbora Mokošová, Kevin Miroslav Gajdoš (3. ročník)
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MÍNOJSKÁ KULTÚRA
Na začiatku 2. tisícročia pred n. l. vznikla na ostrovoch Egejského mora, na čele ktorých stála Kréta, tzv. mínojská kultúra. Minojská kultúra dostala svoje meno podľa legendárneho kráľa Mínoa
z gréckej mytológie. Táto stredomorská civilizácia vznikala medzi
rokmi 3100 až 3000 pred n. l. a bola dôstojnou súputníčkou iných
súdobých starovekých civilizácií v Egypte a Mezopotámii. V tomto
ohľade vzbudzujú obdiv jej dávni nositelia najmä na poli hygieny,
kozmetiky i zdravotníctva.
Minojská kultúra upadla a zanikla v druhej polovici 2. tisícročia
pred n. l. Oslabovali ju prírodné katastrofy, vrátane mohutného výbuchu na neďalekom ostrove Santorini, no najmä ataky mykénskych Grékov (Achájcov) z pevniny. Aj keď ríša zanikla, ovplyvnila kultúru starovekých Grékov a čakala na svoje znovuobjavenie
sirom Arthurom Evansom, britským archeológom, ktorý v prvej
polovici 20. storočia viedol veľkolepé vykopávky južne od mesta
Heraklion – v Knósse.
Ranominojské obdobie (2500 – 2000 p. n. l.) bolo charakterizované rozpadom rodového zriadenia, špecializáciou remesiel, rozšírením chovu dobytka, rozvojom moreplavby, prvými dokladmi
hieroglyﬁckého písma, pečatidlami a keramikou buď charakterizovanou červenou alebo hnedou maľbou na svetlom podklade
(vasiliská keramika).
Stredomínojské obdobie (2000 – 1700 p. n. l.) bolo obdobie výstavby veľkých palácov vo Faiste, Knosse, Mallii (Chrýsolakos)
a iných, ktoré sa skončilo ich zničením pravdepodobne zemetrasením; vznikom viacerých miest; naďalej výrobou pečatidiel, kamenných váz; prvým použitím hrnčiarskeho kruhu; keramikou
s polychrómnou maľbou (rastliny, zvieratá a pod.) a tzv. kamarskou keramikou (tenkostenná bohato zdobená keramika z juhokrétskej jaskyne).
Obdobie nových palácov (1700 – 1400 p. n. l.) bolo charakterizované veľkou stavebnou aktivitou, používaním umenia na monumentálnu maľbu. Paláce boli nanovo postavené, steny boli prokryté maľbami a freskami, kresby na keramike znázorňovali bežný
život. Potom prišla ďalšia katastrofa – výbuch sopky na Thére (dnes
Santorini) spôsobil zemetrasenie a vlny cunami, ktoré opäť zničili
paláce (podľa ojedinelých názorov išlo o bájnu Atlantídu).

Neskorominojské obdobie – 1400 – 1100 p. n. l.) Kréta sa už nikdy
nespamätala. Krétsky vládca sa stáva vazalom Mykén a na Kréte
sa objavujú charakteristické mykénske stavebné a hrobové formy.
Vznikali už iba menšie sídla. Vtedy na Krétu prichádzajú dórski kolonisti, začali zakladať početné obce a miestne obyvateľstvo pred
nimi utekalo do hôr a mimo Krétu.
Neskorominojské obdobie zodpovedá v Mykénach obdobiu
mykénskej (tzv. neskoroheladskej) civilizácie (1600 – 1100 pred Kr.).
Krétska civilizácia sa opierala o menšie kráľovstvá a neskôr, v období najväčšieho rozkvetu, t.j. do r. 1400 p. n. l. tvorila jednotnú
monarchiu, na čele ktorej stál Minoa (tak bol nazývaný kráľ) s neobmedzenou mocou. Mal najvyššiu štátnu, súdnu aj cirkevnú
moc. Hlavným mestom bol Knossos.
Paláce nemali hradby – bol dlhodobý mier a silné loďstvo Kréty
dostatočne chránilo ostrov (prirodzená fortifikácia). Vďaka tomuto loďstvu si Kréta podmanila skoro celé dnešné Grécko a ostrovy Egejského mora. Táto oblasť bola pod krétskou nadvládou do
16. storočia pred Kr. Od podrobených miest vyberala dane. Vďaka loďstvu udržiavala Kréta čulé obchodné vzťahy s inými krajinami. Teórie o zničení minojskej Kréty sa rokmi podstatne menili.
Existuje názor, že vládu krétskych kráľov a veľkňazov ukončili silné zemetrasenia v minojskom období. Kňazi, ktorí boli bezmocní
proti katastrofám, stratili totiž u poddaných hodnovernosť. Zemetrasenia mohli teda nepriamo, svojimi následkami na krétske obyvateľstvo, prispieť k zániku minojskej ríše. Knossos bol úplne zničený až okolo roku 1400 – 1375 pred Kr. Od toho času možno všade
nájsť dôkazy, že ostrov ovládli Achájci. Okrem prírodných katastrof
a mocenských bojov existovali zaiste aj iné príčiny zániku minojskej ríše. Okrem nedostatočne vyspelej vojenskej techniky neboli
konkurencieschopné ani minojské lode. Feninčania a Mykénčania
stavali lepšie manévrovateľné a rýchlejšie lode.
Náboženstvo
Typickým obradom, spojeným pravdepodobne s náboženstvom, bolo preskakovanie býka tak, že ho muž chytil za rohy, vyšvihol sa, urobil nad jeho chrbtom premet a dopadol tesne zaňho.
Presný význam tohto úkonu nie je známy, ale duchovný charakter
je istý, lebo býk bol posvätným zvieraťom.
Písmo
Mínojci používali písmo, ktoré ostalo pre vedcov záhadou. Jeho
najranejšiu formu tvorili hieroglyfy.
Architektúra
Mínojská kultúra bola technicky veľmi vyspelá. Paláce a mestské sídliská boli pospájané zložitou spleťou ulíc. Ulice mali dlažbu.
Cesty viedli aj do menších obcí, rybárskych osád, dedín a takisto do svätýň. Obytné domy mali obdĺžnikový pôdorys a boli po-

Sarkofág z Hagia Triady

Vývoj
Oblasť Stredozemného a Egejského mora považujeme za jednu
z najstarších oblastí ľudskej vzdelanosti a kultúry. Strediskami boli
mestá Knóssos, Faistos, Mykény, Tiryns a Trója.
Egejské umenie možno rozdeliť do dvoch etáp: mínojské obdobie a mykénske obdobie.

stavené z kameňa a sušených tehál. Mali malé miestnosti, chodby
a tvorili súvislé rady pozdĺž ulíc. Najväčším dielom mínojskej architektúry bol Knossos. Vyznačoval sa raﬁnovaným kanalizačným
systémom s trojakým potrubím: pre pitnú vodu, na dažďovú vodu a tretím sa odvádzala špinavá voda. Možno práve kvôli zložitej architektúre pripomínal neskoršie Grékom labyrint. Všetky paláce mali obdĺžnikové námestie, okolo ktorého boli rozmiestnené
obytné a úžitkové priestory a možno aj svätyne. Samostatné chrámové stavby neboli nájdené. Bohato a zložito boli zdobené hlavne
vstupy (stĺpové schodištia). Strechy boli rovné. Steny so štukovou
omietkou zdobili fresky a maľby. Vo všetkých palácoch sa nachádzali kúpele, slúžiace na obradnú očistu.
Pamiatky:
Palác Knossos – bol postavený okolo roku 2000 pred Kr., dvakrát ho zničili prírodné katastrofy, potom bol zrekonštruovaný
a nakoniec zmizol spolu s celou civilizáciou. Bol komfortne zariadený - mal vodovod, kúpelne, záchody so spláchovaním, kanalizáciu. Bol viacposchodový. Knossos je najväčší z doposiaľ nájdených
minojských palácov, je opradený legendami o Minotaurovi a labyrinte. Potom boli objavené ešte dva paláce – palác v Kato Zakros
(1901 – 1962) a v Malii (práce pokračujú dodnes).
Palác Faistos – bol objavený ako prvý. Pri zemetrasení v roku
1700 pred Kr. bola časť paláca zničená a Faistos sa ako jediný používal aj po páde mínojskej kultúry.
Hagia Triada – v blízkosti Faistu, Palác v Mallii – tretí najväčší,
Palác v Kato Zakros sa nachádza na východnom pobreží a ako jediný z palácov nebol nikdy vyplienený.
Maliarstvo
Minojské umenie vcelku vyžaruje pokoj. Je to kultivované, civilizované mestské umenie. Predmety, ktoré sa zachovali, dokazujú
vkus Kréťanov – boli kultivovaní a uhladení.
Maľby a fresky sa nachádzali na stenách palácov a zo začiatku
znázorňovali ľudské postavy. Telá boli maľované spredu, ale hlavy z proﬁlu. Minojci nepoznali priestorovú hĺbku. Neskôr sa začal
uplatňovať prírodný motív. Maľované boli ľalie, opice, bažanty vo
fantazijnej krajine. Známe sú napr. delfíny z kráľovninho magarónu v Knosse. Na maľbách boli zachytené aj výjavy zo života (napr.
prinášanie obetí radom mužov a žien, sediace alebo stojace skupinky žien s odhalenými prsiami, výjavy z obradu s býkom a iné).
Symbolom moci kráľa Kréty bol tuleň, ktorý je zobrazený aj v Knosse v trónnej sále. Tuleň bol vtedy kráľom Stredomoria, podobne
ako krétsky kráľ. Tiež bol symbolicky zobrazovaný ako chobotnica
s veľkými očami a obrovskými chápadlami, ktorá znázorňovala tiež
Minoovu moc.
Princ s ľaliami z Knóssu, Dievča preskakujúce býka cez rohy.
Sochárstvo
Sochárstvo sa v tomto obdob nezaoberalo väčšími sochami, ale

len malými soškami, ktoré najčastejšie zobrazovali buď hadiu bohyňu alebo kňažky s hadmi ovíjajúcimi sa im okolo rúk. Sošky boli vyrábané z hliny, bronzu, alebo slonoviny a boli maximálne 25
cm vysoké.
Bohyňa s hadmi z Knossu, zlaté poháre z Vaﬁa.
Keramika
Keramika mala pozoruhodnú hodnotu. Zachované vázy a konvice sú jedným z vrcholov svetovej keramiky. Najstaršia ručne
modelovaná keramika z obdobia 1900 – 1600 pred Kr. sa nazýva
kamarská podľa miesta nálezu – jaskyne Kamares. Ale výrobky
v tomto štýle sa našli aj vo Faiste. Zdobené boli motívmi kriviek
a špirál bielej farby na čiernom podklade so škvrnkami žiarivých
farieb – červenej, žltej, hnedooranžovej. Táto keramika je zaujímavá nie len z technického ale aj estetického hľadiska a patrí k najpôvabnejšej keramike staroveku.
Neskôr sa vyrábala keramika klasickejšieho typu. Zachovali sa
nám prekrásne amfory s malými uchami, džbány, ale aj menšie nádoby s jedným uchom, pripomínajúce takmer barokový sloh. Boli zdobené maľbami s prírodnými motívmi, zvyčajne na bledom
podklade.
Ďalším druhom je gurnijská keramika, ktorá je menej honosná.
Často má guľovitý tvar a je zdobená morskými živočíchmi, najmä sépiami, niekedy aj trsmi morských rias. Táto výzdoba svedčila
o presnom a dôkladnom sledovaní prírody.
MYKÉNSKA KULTÚRA
Neskorominojské obdobie zodpovedá v Mykénach obdobiu
mykénskej civilizácie. Tvorí najstaršiu kultúru európskeho Grécka,
predstavuje syntézu egejskej kultúry s achájskou gréckou kultúrou.
Pred a okolo roku 2000 pred n. l. začali do Grécka prenikať prvé
vlny indoeurópskeho obyvateľstva, ktorých môžeme považovať za
Grékov. Práve prví Gréci (Achájci) sa okolo roku 1700 vyformovali
zo stredoheladskej kultúry do novoheladskej – známej ako mykénska. Rozvíjala sa najmä na Peloponéze, v mestách s honosnými
kyklopskými hradbami. Dominujúca bola trojica miest – Mykény, Tiryns a Argos. Medzi ďalšie mestá patrili Pylos, Théby, Orchomenos, Atény, Sparta, ale aj Odyseov ostrov Ithaka. Tieto mykénske mestá nevytvorili nikdy jednotný centralizovaný achájsky (či
mykénsky) štát, ale udržiavali si svoju politickú i hospodársku samostatnosť, pričom v prípade potreby (napr. Trójska vojna) sa dokázali spojiť a postupovať jednotne.
Novodobým objaviteľom mykénskej kultúry bol nemecký archeológ Heinrich Schliemann, ktorý v poslednej tretine 19. storočia pátral na severozápade Malej Ázie a podľa opisov krajiny
v Homérovom epose Ilias (Iliada) našiel legendárne mesto Trója
a neskôr aj Mykény.
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Dievča preskakujúce býka

Krétsko-mykénska kultúra a kultúra egejskej oblasti

tematické skupiny a kompozícia: uprednostňujú sa bojové scény
a scény lovu (napr. poškodená neskoromykénska freska z Tirynsu
zobrazuje lov na diviaka). Chrámy z mykénskej kutúry nepoznáme.
Známe sú však monumentálne kamenné hrobky – šachtové a kupolovité (s kruhovým pôdorysom).
V pohrebnom ríte, ktorému venovali veľkú pozornosť, šachtové
hrobky raného obdobia vystriedali komorové, tesané do skaly a kupolové hroby (tolos od 15. storočia pred n. l.) s postupne sa zlepšujúcou stavebnou a architektonickou kvalitou. Vrcholom staviteľského umenia je Átreova hrobka v Mykénach.
Pamiatky:
Paláce v Mykénach, Tirynse a v Pyle,
Levia brána v Mykénach (trojuholníkový tympanón mestskej
brány so stojacimi levmi),
Átreova hrobka v Mykénach (kupolovitá),
nástenné maľby v palácoch pripomínajúce krétske predlohy
s námetmi poľovačiek alebo bojov…
Sochárstvo
Začiatky monumentálneho sochárskeho umenia sa prejavujú na
náhrobných stélach rannomykénskych šachtových hrobov a v neskoromykénskom reliéfe Levej brány. Nechýbajú ani drobné portrétne zobrazenia.
Úžitkové umenie
V umeleckom remesle vynikajú práce z kovu, najmä zo zlata.
Kniežacie hroby sprevádzali bohaté šperky (diadémy, nákrčníky,
ihlice), stovky plechových terčíkov, honosné zbrane (rukoväte mečov a dýk obložené zlatom), bojový výstroj (helmy, obložené klami
diviaka), zlaté, strieborné a bronzové nádoby (početné zo šachtových hrobov v Mykénach – poháre, misy, kanvice, rytóny v podobe hlavy leva a býka) často s reliéfnou výzdobou a bronzové zrkadlá s rukoväťou zo slonoviny. Pozoruhodné sú aj zlaté masky
z rannomykénských šachtových hrobov v Mykénach (Agamemnónova zlatá maska).
RI

NÁ JDI 10 ROZDIE LOV

Levia brána v Mykénach
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Náboženstvo a kultúra
Z palácových archívov (tabuľky s lineárnym písmom B zo stredomykénskeho, ale najmä z neskoromykénskeho obdobia z Pylu,
Téb, Mykén) sa možno dozvedieť údaje o zamestnaní, sociálnom
zložení, hospodárskej štruktúre i náboženstve obyvateľstva. Zaoberalo sa poľnohospodárstvom, chovom dobytka a obchodom.
Pestovalo obilie, olej, víno a spracúvalo ovčiu vlnu. Na tabuľkách
sa popri výstroji udáva aj počet mužov povolaných do vojenskej
služby. Kultu a náboženstva sa týkajú záznamy o božstvách, kultových obradoch, posvätných miestach a obetných daroch. Rozsiahly obchod, rozvíjaný najmä po mori, umožňoval vzrast moci
Mykénčanov, ktorí asi do polovice 15. storočia p. n. l. ovládli obchod s východným Stredomorím (najmä s cyperskou meďou).
Mykénsky vplyv siahal od Amarny v Egypte až po Tróju, na západ
po Sicíliu a Sardíniu, na pevnine až do Etrúrie a Lácie, na severe
po Severné more a do Británie. Moc Mykénčanov, trvajúcu mnoho
desaťročí, ukončili vnútorné nepokoje a povstania, postup Dórov,
nájazdy morských národov a zemetrasenia.
Hlavný podiel na formovaní Mykénskej civilizácie mala mínojská
vzdelanosť, vlastný prístup ukazuje však architektúra (megaron),
opevňovacia technika (kyklopské murivo) a sčasti aj tvarový obsah
najmä nezdobenej keramiky.
Architektúra
Znalosť budovať a zastrešovať veľké priestory a umenie ich
freskovej výzdoby prevzali od Mínojcov, v realizácii však utvorila nový typ, nepodobný krétskym predlohám. Mykénske sídlo,
spočiatku neopevnené, neskôr (od 14. storočia pred n. l.) uzavreté
mohutnými múrmi z otesaných i neotesaných kamenných blokov
a vstupnou bránou z monolitu, je skôr hradom ako palácom. Neopevnený až do konca zostal iba Nestorov palác v Pyle.
Najdôležitejším architektonickým typom, ktorý grécka architektúra prevzala z mykénskej kultúry, bol megaron.
Megaron – obdĺžníková obytná miestnosť (2), uprostred s krbom a otvorom v strope, ktorý podopierali štyri stĺpy (3). Pred
obytnou miestnosťou bola predsieň (1), oddeľujúca ho od dvora
a jej vchod tvorili dva stĺpy medzi antami. Na zaklenutie priestorov
používali tzv. nepravú klenbu, známu z kupolových pravouhlých
hrobových komôr (tolos) s pripojenou chodbou (dromosom),
v minojskom staviteľstve neznámou. Megaron sa stal základným
typom gréckych stavieb, ktorý uplatňovali pri výstavbe domov,
palácov i chrámov. Súkromné domy na rozdiel od panských sídiel
boli len jednoducho vybudované, vždy s kozubom, ktorý bol sídlom domáceho ochranného božstva. Malé sídliska prostého ľudu
sú pomerne chudobné. Vo výzdobe stien palácov sa uplatňujú iné
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Moje baby, už nie sú naše baby, poslednýkrát sme videli Magdu Neveďalovú a Patríciu Stehelovú na pôde našej školy.
Aďka Maronová bude s nami ale ešte naďalej.
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Božena Slančíková-Timrava – Ťapákovci. Réžia: Mgr. art. Pavla Musilová ArtD. Pohybová spolupráca: Mgr. art. Tomáš Tomkuljak. Hrajú: Lukáš Strašík, Natália Pečalová, Rebeka Fučeková, Vanesa Raticová , Mária Tuhovčáková, Sarah Novotná, Simona Zrubáková (1. ročník)
„Maturovať v prvom ročníku, to sa nepatrí“, povedala s úsmevom pani Krkošková. Myslíme si, že to hovorí za všetko.
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Môjho anonymného dotazníka sa zúčastnilo 46 žiakov našej
školy. Presnejšie 32 dievčat a 14 chlapcov. Pýtala som sa na ich
vlastné názory. Nie vždy som bola z odpoveďami spokojná, ale
väčšina ma pobavila. Niektorí chceli byť za každú cenu vtipný
a preto výsledky spracovania môžu mať mierne odchylky.
1. Čo plánujete robiť po škole?
55,5% plánuje ísť na vysokú školu
19,5% plánuje ísť do zahraničia za prácou
8% chce robiť umenie?
5,5% chce podnikať
Z toho mi vyplýva, že mladí myslia na budúcnosť, ale boja sa rizika podnikania, radšej majú istotu.
2. Kto má na teba najväčší vplyv ohľadom uplatnenia?
52% rozhodujú sa samy
19,5% rodina
11% celebrita
5,5% ževraj JA (nemyslela som si, že aj ako žiačka mám na škole až takýto vplyv)

Starší ľudia nám vyčítaju narcizmus, lenivosť a nezmyselný spôsob života. Akí vlastne sme? Aký je náš svet? Aké sú naše životné hodnoty názory a správanie?
Študujúca mládež si veľmi dobre uvedomuje, že vzdelanie otvára bránu do lepšej budúcnosti. A je to aj spôsob, ako si predĺžiť
mladosť. Preto až 68% študentov plánuje po skončení štúdia na
strednej škole pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. A čo po
nej? V tom má väčšina mladých už tiež jasno. Viac ako polovica
(53%) chce hneď po skončení štúdia ostať na Slovensku a začať
pracovať. Tí ostatní si budú ešte užívať, pracovať alebo študovať v zahraničí, prípadne aspoň rok cestovať.
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Rozhodovanie sa o svojej budúcnosti sa v hlavách mladých ľudí
nerodí ľahko. Veď ako môžu vedieť, čomu sa chcú v dospelosti
venovať? Pri svojom ďalšom smerovaní si preto často nechajú
poradiť. A najčastejšie od svojich rodičov, rodiny alebo učiteľov
a kamarátov. Tínedžeri sa teda pri životne dôležitých rozhodnutiach riadia radami svojich rodičov. Svoj voľný čas však najradšej
trávia so svojimi kamarátmi.
Týchto 10 aktivít robia najradšej:
Počúvanie hudby, šport, vzdelávanie, kamaráti, spánok, pozeranie TV, jedlo, internet, hra na hudobný nástroj, tanec.
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je podľa mladých „in“ a naopak, čo je trápne, teda „out“.
Z technológii je „in“ smartfón. Ten je absolútna špička (85%).
A tiež nakupovanie cez internet (80%). A ak si myslíte, že sociálne siete sú už na ústupe, tak ste na omyle. 81% mladých
potvrdzuje, že sociálne médiá sú stále v kurze. Z technologických hračiek sú už medzi tínežermi „mimo“ mobilné geolokačné služby, domáce konzolové videohry či online hry pre jedného hráča.
V oblasti zdravia a krásy je „in“ cvičenie (78%) a starostlivosť
o seba (77%). Mladí chcú jednoducho dobre vyzerať. Nie však
za každú cenu. Pre štvrtinu (26%) sú aktuálne „out“ plastické
operácie aj keď v dotazníku som sa dozvedela že dvaja naši študenti plánujú v budúcnosti podstúpiť plastickú operáciu nosa
a uší (kam to speje) a zaujímavosťou je, že diéty sa podľa tretiny
(31%) mladých dnes už veľmi nenosia.
V otázkach spoločenských tém fičí ozdravná a ekologická ideológia: zdravo jesť (62%), nebrať drogy (53%) a starať sa o životné
prostredie (45%). Naopak, nezaujímavým je náboženstvo a politické dianie. Len 4,5% študentov je na našej škole veriacich. Čo
znamená, že sú to len dvaja študenti.
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#SmartPrintShop
Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.
Kľúč k úspechu našich zákazníkov leží v perfektnej interakcii ľudí,
strojov, materiálov a procesov.
Technológia Speedmaster vytvára presvedčivé obchodné modely,
ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.
SpeedmasterGetInspired.com
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Už najstaršie na škole!
Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.
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