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Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

YUPOTAKO

– Nové pokušenie pre kreatívny apetít

Tako znamená po japonsky chobotnica. Vďaka jej mikroprísavkovej štruktúre. YUPOTako lepí na rovné povrchy presne ako
chobotnica. Nepoužíva lepidlo a nezanecháva lepivý pocit na aplikovanom povrchu. YUPOTako je opakovane použiteľné:
Jednoducho očistite mikroprísavkovú stranu vodou v prípade, že priľnavosť je oslabená prachom.

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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Nálepky
Reklamné materiály
Podlahové banery
POP inštrukcie
Sezónne dekorácie
Detské hry
Odporúčania na spotrebičoch

Dostupné druhy

Charakteristika YUPOTako
•
•
•
•
•
•
•

Žiadna špeciálna manipulácia nie je potrebná
Jednoducho nalepiť, jednoducho odlepiť
Bez lepidla, bez lepivého pocitu
Bez bublín
Znovu použiteľné
Neobsahuje PVC. YUPOTako je priateľské
k životnému prostrediu
Rôzne druhy YUPOTako pre rôzne spôsoby tlače

Frederick de WIT. Planisphærium. Atlas Maior. Po roku 1689

Aplikácie

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com

Priložené samolepky bez lepidla Yupo Tako, sú od Europapier Slovensko

HISTORICKÝ KALENDÁR (zdroj: http://www.diare.sk/historia-kalendara.php)
Aký systém sa skrýva v pozadí planetárnych názvov dní?
Dostupné
formáty
Dostupné
rozmery
(role) Saturn, Sun (Slnko).
Planéty odovzdali
svoje názvy
dňom(hárky)
v tomto poradí: Moon (Mesiac), Mars, Mercury (Merkúr),
Jupiter,
Venus (Venuša),
Prečo práve toto konkrétne poradie? Jedna z teórií hovorí: Ak zoradíte „planéty“ podľa ich predpokladanej vzdialenosti od Zeme (ak považujeme Zem za stred
vesmíru) alebo podľa doby ich obehu okolo Zeme, dostanete toto poradie: Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn.
Teraz, priraďte názvy týchto planét (v opačnom poradí, teda od konca) k hodinám dňa: 1 = Saturn, 2 = Jupiter, 3 = Mars, 4 = Sun, 5 = Venus, 6 = Mercury,
7 = Moon, 8 = Saturn, 9 = Jupiter, atď., 23 = Jupiter, 24 = Mars.
Ďalší deň bude potom pokračovať tam, kde predošlý skončil, teda: 1 = Sun, 2 = Venus, atď, 23 = Venus, 24 = Mercury.
A nasledovný deň bude vyzerať takto: 1 = Moon, 2 = Saturn, atď.
Ak sa pozriete na názov planéty priradenej k prvej hodine dňa, zbadáte, že planéty sú v tomto poradí: Saturn [Sobota], Sun [Nedeľa], Moon [Pondelok], Mars
[Utorok], Mercury [Streda], Jupiter [Štvrtok], Venus [Piatok].
Toto je presne to poradie, v akom sú zoradené aj odvodené názvy dní. Náhoda? Možno.
Aký je pôvod názvov mesiacov?
Mnoho jazykov, vrátane slovenčiny, používa názvy mesiacov založené na latinčine. Ich význam je rozpísaný nižšie. Napriek tomu niektoré jazyky, napr. čeština
alebo polština, používajú úplne iné názvy.
Január – lat. názov Januarius, pomenovaný podľa boha menom Janus.
Február – lat. názov Februarius, pomenovaný podľa očistného festivalu Februa.
Marec – lat. názov Martius, pomenovaný podľa boha menom Mars.
Apríl – lat. názov Aprilis, pomenovaný buď podľa bohyne Afrodity alebo podľa latinského slova aperire, čo znamená otvoriť.
Máj – lat. názov Maius, pravdepodobne pomenovaný podľa bohyne menom Maia
Jún – lat. názov Junius, pravdepodobne pomenovaný podľa boha menom Juno.
Júl – lat. názov Julius, pomenovaný podľa Júlia Caesara v roku 44 BC. Predtým sa nazýval Quintilis, bol to názov odvodený od slova quintus, teda piaty, pretože
to bol pôvodne piaty mesiac v rímskom kalendári.
August – lat. názov Augustus, pomenovaný po cisárovi menom Augustus v roku 8 BC. Predtým sa nazýval Sextilis od slova sextus, čieže šiesty, pretože to bol
šiesty mesiac v rímskom kalendári.
September – lat. názov September, od slova septem, čiže sedem, pretože to bol siedmy mesiac v starom rímskom kalendári.
Október – lat. názov October, od slova octo, čiže osem, pretože to bol ôsmy mesiac v rímskom kalendári.
November – lat. názov November, od slova novem, čiže deväť, pretože to bol deviaty mesiac v rímskom kalendári.
December – lat. názov December, od slova decem, čiže desať, pretože to bol desiaty mesiac v starom rímskom kalendári.
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– pomenovanie je odvodené od starolatinského slova Calendæ, v starorímskom kalendári šlo o prvý deň v mesiaci.
V našom ponímaní ho môžeme chápať ako rozdelenie času do určitých celkov, blokov či rytmických striedaní. Za primárne
považujeme delenie z hľadiska astronómie, teda súvisiace s obehom našej planéty okolo Slnka a obehom mesiaca okolo našej
Zeme. Od týchto „pohybov“ teda veľmi laicky a rýchlo prechádzame k trom základným astronomickým jednotkám kalendára,
ku dňu, mesiacu a roku. Len pre zaujímavosť, najstarší známy kalendár vznikol v Egypte, už v 4. tisícročí pred Kristom! Nami používaný kalendár nazývame gregoriánsky.
Pre výtvarníka (grafického dizajnéra) ide o špecifickú úlohu, väčšinou viazanú na konkrétnu oblasť, prípadne limitovanú požiadavkami zadávateľa. Problematike tvorby kalendára sme sa na škole venovali už „pár polrokov“, neraz sa stala aj témou maturitnej práce. Ponúkame Vám niekoľko ukážok z toho, čo sa nám podarilo vyprodukovať…
Silvia Lušňáková Kadelová (ako „pomocník“ mi poslúžil internet :J)
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Ukážky ilustrácií z kalendára Martiny Tatarkovej
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Ukážky ilustrácií z kalendára Dominika Konuša

Ukážky ilustrácií z kalendára Barbory Čurajovej
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Ukážky kalendárov žiakov 4. ročníka. Sofia Gašperáková, Barbora Čurajová, Kristína Čižmáriková, Natália Sochuláková

Ukážky ilustrácií z kalendára žiakov 2. ročníka
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Ukážky ilustrácií z kalendára žiakov 2. ročníka. Martin Kurhajec, Adam Šutarík, Nikola Badová
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Tradície známe, či neznáme?
Od Ondreja do Troch kráľov
„To je taký starý zvyk,“ povedala babka na štedrý večer a do každého kúta hodila za hrsť šošovice a hrachu, aby sa nás vraj držal
blahobyt. Spomenuli sme si naň zakaždým, keď sme spod skrine
(často ešte aj okolo Veľkej noci) vymietli nejaké to zrniečko.
S otvorenými ústami som načúvala rozprávanie spolužiačky – ako
im vykypelo pri varení halušiek s menami mládencov, ako triasli
dreveným plotom až ho celkom vyvalili, či ako pri liatí olova takmer
podpálili byt.
Korene mojej rodiny nie sú žiaľ vidiecke. Prečo žiaľ? Nuž mesto sa
rýchlo oslobodilo od tradícií a ľudovej mágie. Ja som iným vždy
závidela, že mohli zažiť priadky, páračky, fašiangy, Jánske ohne, dožinky,… naháňať po dvore sliepky a husi, „naťahovať“ zajace, štence a mačence, liezť na čerešňu a hlavne, že sa mohli u babky kutrať
na povale a objavovať tam všakovaké „poklady“. Nejaké zaužívané
zvyklosti sme ale mali aj my a aspoň to, na čo si z detstva pamätám
sa snažím zachovať aj v mojej rodine. Tradične na Štedrý deň u nás
od rána rozvoniava kapustnica, čo samozrejme značne sťažuje celodenný pôst – ešte nikto z nás nevidel zlaté prasiatko. Podvečer
strávime v kostole (túto peknú tradíciu máme prevzatú z manželovej rodiny) a po návrate zasadáme k štedrovečernému stolu. Každý
dostane strúčik cesnaku pre zdravie, ktorý dupľujem ešte orechom
– aby boli všetci zdraví ako orech. Potom manžel rozdelí jablko na
toľko kúskov, koľkí sme pri stole. Dáme si oblátku s medom, aby
sme boli dobrí ako med. Nasleduje kapustnica, u nás je to kyslá
kapusta varená s bravčovou krkovičkou, klobásou a hubami. Po nej
vyprážaný kapor so šalátom. Nasleduje pauza vyplnená šklbaním
papiera na darčekoch a keď sa odkotúľame na gauč, dorazíme sa
ešte nejakými koláčmi. Na stole nesmie chýbať ovocná misa s ihličnatými vetvičkami, orechmi, rybími šupinami a mincami. Takisto
svietnik, štedrý večer bez blikotajúcich sviec by nemal tú správnu atmosféru. Navyše plameň sviečky upokojuje myseľ a chráni
príbytky pred nečistými silami. Viem, že v iných rodinách mávajú
viac chodov, ešte pred kapustnicou jedia pupáky či opekance, po
hlavnej večeri ešte aj pečené mäso alebo klobásu. Veď asi preto
tomu v minulosti vravievali hojná, tučná či obžerná večera. Pokiaľ
ide o obradné ľudové pečivo, okrem medovníkov nič tradičné ako
štedrák, vianočku, pipušky alebo peciválky nerobím. Neviem, ako
to tie naše babky a prababky popri tej ostatnej robote stíhali.
Keď to tak v konečnom dôsledku zhrniem, viem o tradíciách o niečo viac ako praktizujem. Rada sa s vami o nejaké podelím, možno
v nich nájdete tie svoje a možno sa dozviete niečo navyše.
Začneme adventom – predvianočným pôstom.
ONDREJ – 30. novembra
Na Ondreja bol deň čarovania a tak sa, podobne ako na Katarínu,
nesmelo priasť. Zákaz platil aj na práce v hore a ranné návštevy
žien. Bol to jeden zo stridžích dní* a ochranou bol cesnak. V tento
deň sa robili rôzne praktiky veštenia vydaja, ktorým predchádzal
celodenný pôst, používali sa často aj ukradnuté predmety alebo
tie, ktorým sa pripisovala magická moc (napr. voda z brodu prinesená v ústach).
Tradične sa lialo olovo cez oko kľúča do vody v lavóre. Vzniknutý
tvar mal napovedať, čo koho čaká alebo naznačiť zamestnanie budúceho manžela dievčiny. Vlastne väčšina magických úkonov na
Ondreja sa točila okolo veštenia o budúcich manželoch. Napríklad
zvyk hádzania halušiek do vriacej vody – dievčence predtým do
nich zabalili lístočky s menami chlapcov. Haluška, ktorá vyplávala
na vrch prvá, prezradila meno nastávajúceho. V tento deň tiež slo-

bodné dievčatá triasli dreveným plotom so slovami: „Plote, plote,
trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, daj že mi ty znať, s kým ja budem tejto noci spať.“
BARBORA – 4. decembra
Zvyk, ktorý pretrval – ak sa na Barboru odreže vetvička z ovocného
stromu (čerešne, slivky, jablone, …), vo váze s vodou do Štedrého
večera rozkvitne.
LUCIA – 13. decembra
Takisto jeden zo stridžích dní, kedy temné sily majú moc. Na Luciu
sa robili rôzne ochranné úkony a veštby, bola ochrankyňou pradenia a priadok. Platil zákaz vstupu cudzej ženy na hospodársky dvor,
nesmelo sa v tento deň nič požičať ani vrátiť. V tento deň sa veštilo
a predpovedalo so zameraním na osobný život, úrodu a počasie
(podľa počasia od 13. do 24. decembra sa predpovedalo počasie
na nasledujúci rok, pričom každý deň pripadal na jeden mesiac).
Ako ochrana funguje opäť cesnak, dávali ho do kŕmenia aj zvieratám. Ale používal sa aj hluk – trúbenie, plieskanie biča, hvízdanie
pastierov na odplašenie bosoriek.
Lucia je patrónkou čistoty, zdravia, svetla a ako sudička má na
starosti život, povahu, zručnosť a správanie sa svojich zverencov.
Preto osoba v bielej plachte, so zamúčenou tvárou – maske, navštevovala večer domy, ometala ľudí, steny a kúty husacím krídlom a symbolicky bila priadky po prstoch drevenou varechou, aby
lepšie priadli. Robili sa aj ľúbostné čary zamerané na otázky sobáša a manželského partnera, ako počítanie kolov v plote, lístočky
s menami mládencov (13. lístočkov, každý deň sa jeden spálil a ten,
čo ostal na štedrý deň bol ženích) a tiež sa lialo olovo ako na Ondreja – ibaže cez prstenec skrútený z brezového prútika (biela kôra
brezy symbolizovala sobáš a prstenec obrúčku). Dievčence sa zo
vzniknutého tvaru snažili vyčítať, za koho sa vydajú.
Verilo sa, že ľudí, najviac na Luciu – záverečný stridží deň, ohrozujú nepriaznivé sily prírody. Vznikli z toho povery o bosorkách,
lietajúcich na metle alebo vidlách (nástrojoch, ktorými sa doma
upratuje). Azda najznámejší zo zvykov tohto dňa je luciový stolček.
Zhotovoval sa od Lucie do Štedrého dňa (12 dní) z bukového alebo
smrekového dreva, bez použitia železných klincov. Podľa povery
muž, ktorý si sadol na takýto stolec do kruhu vyznačeného kriedou pred oltár v kostole, na krížnych cestách alebo doma, spoznal medzi ženami bosorky. Ale videli aj oni jeho, preto sa musel
zachrániť útekom, pričom mu mal pomôcť rozsypaný mak, lebo
bosorka to musí všetko pozbierať.
ŠTEDRÝ DEŇ – 24. decembra
Termín vianočných sviatkov pôvodne pripadal na slávnosti zimného slnovratu ale pôvodné solárne slávnosti s obradmi zameranými na zabezpečenie prosperity hospodárstva a rodiny splynuli
s kresťanskými obradmi. Tento sviatočný deň spájal svet vo svojej
celistvosti – všetko žijúce na zemi, v nebi aj temné démonické sily.
Dôležitú úlohu mala zeleň, izba sa pôvodne ozdobovala zelenou
chvojkou alebo slameným stromčekom, neskôr ihličnatým (vianočný stromček*). Súčasťou sviatku bolo obdarovanie a udržovali sa úkony na potvrdenie rodinnej súdržnosti, drobné zábavné
veštenie, obchôdzky s vinšami a všetkým dobre známe betlehemské hry o narodení Krista.
Na Štedrý večer sa celý deň postilo až do večera (aby vraj deti uvideli zlaté prasiatko). Štedrovečerný stôl bol v minulosti považova-
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Foto Dominika Jurášková

umývali sa v nej, pričom do vody vkladali jabĺčko, peniaz a chren,
aby si zabezpečili zdravie, bohatstvo a silu. Inde sa pestovalo umývanie v potoku, aby bol človek po celý rok zdravý. Na božie narodenie sa na Kysuciach nechodilo po návštevách ale na prechádzku
k vode. Ak niekto zbadal rybu, vraj ho celý rok nemala bolieť hlava.
V tento deň sa mal v dome založiť nový oheň. V domoch boli vítané len návštevy mužov, ženy podľa povery prinášali nešťastie. Vinšovať chodili mladí, zdraví chlapci – polazníci, vinše podobné tým
štedrovečerným. Stolovanie bolo podobné ako v predchádzajúci
deň, ale pribudli aj mäsové jedlá – jaternice, klobásy, pečené bravčové mäso – ako symbol bohatstva.
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ný za posvätné miesto. Všetko, čo bolo počas večere na Štedrý
deň na stole alebo v jeho okolí nadobúdalo pozitívne magické
vlastnosti. Stôl býval prikrytý obrusom, z ktorého sa potom na
jar sialo obilie. Na sviatočne ozdobenom stole nechýbala sviečka,
med, orechy, oblátky, ovocie. Klásky, strukoviny, mak a peniaze pod
obrusom mali rodine zabezpečiť dostatok múky a peňazí rovnako
ako rybie šupiny pod taniermi. Okrem jedla, pripraveného na konzumáciu, muselo byť na stole zo všetkého, čo sa ten rok urodilo.
Gazdiná počas večere nesmela odbiehať od stola. Nohy stola sa
zväzovali reťazou, na zabezpečenie pevného zdravia a súdržnosti
rodiny. Niekde sa priniesol pod stôl snop slamy, lebo na slame sa
narodil Ježiško. Moja sesternica prestiera o jedno miesto navyše
– pre duchov zomrelých predkov alebo náhodného pocestného.
Štedrá večera sa v mnohých oblastiach začína rôznymi úkonmi.
Spomeniem len niektoré: krížik na čelo medom, hádzanie orechov
a hrachu do kútov, aby bolo zdravie v dome, konzumácia cesnaku,
vianočných oblátok*, obradných jedál. Stolovanie sa začínalo tým,
že hlava rodiny rozdelila oblátku a jablko na toľko kúskov, koľko bolo prítomných. Bolo treba zjesť všetko, aby človek vždy našiel cestu
domov. Oblátky sa jedli s medom, aby sme boli dobrí ako med.
Nasledovala kapustnica alebo strukovinová polievka, opekance
s makom (symbolizovali dostatok a množstvo chleba ako zrniek
maku), ryba a koláče, zvyčajne vianočka, štedráky alebo makovníky a orechovníky. Poživatiny sa po večeri zo stola neodkladali.
Vianočný dar v dnešnom chápaní bol v našej tradičnej kultúre neznámy – rozšíril sa spolu s vianočným stromčekom z nemecky hovoriacich krajín v 19. storočí. Predtým sa uplatňovalo, že všetko má
byť obdarované – dobytok, hydina, pes, mačka, oheň, voda dostali z vianočných jedál. Tradičný vianočný dar mal podobu vinša,

piesne a odplatu dostal koledník ovocie, koláče, obilie, strukoviny
alebo peniaze.
Na dedinách často ešte nedovečerali a už sa popod okná ozýval
spev a vinšovanie koledníkov.
„Z ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.“ Tradičné koledovanie pastierov – chodenie
s betlehemom – bolo najrozšírenejším a najveselším divadlom vianočných sviatkov. Do izby vstúpil mládenec a pýtal si dovolenie
pre koledníkov. A potom nasledovali spevy a vinše, zakončené oferou malému Ježiškovi. A potom ich všetci vyprevádzali, nocou sa
ozývalo trúbenie, plieskanie bičov a slová: „Už sa od vás odberáme,
lebo ovce dojiť máme.“ A to sa už katolícke rodiny pripravovali na
polnočnú omšu, ktorá bola vyvrcholením Štedrého večera a ukončením pôstu (pre to sa na štedrú večeru nekonzumovalo bravčové
mäso ani živočíšne tuky ale ryba – pôstne jedlo). Podľa tradičných
predstáv sa o polnoci menila voda v potoku na víno, dobytok hovoril ľudskou rečou, otváralo sa nebo a na zem prichádzali dušičky
a anjeli, pre ktorých nechávali omrvinky na stole alebo piekli obradné pečivo – duše.
Do súčasnosti pretrvali najmä zvyky ako výzdoba domu, vianočné
jedlá, obdarovávanie, spievanie kolied ale aj niektoré veštenia, ako
zábavný prvok ozvláštňujúci sviatočnú atmosféru.
PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ – 25. decembra
Kresťanský sviatok narodenia Ježiša Krista, v ľudovom prostredí
najväčší sviatok roka. Prelínajú sa v ňom tradičné oslavy znovuzrodenia Slnka so stredovekým cirkevným kalendárom, podľa ktorého
bol 25. december považovaný aj za Nový rok. K tomuto dňu sa viaže mágia počiatku. Veľký význam má voda. Vodou sa kropil dom,

DRUHÝ SVIATOK VIANOČNÝ – ŠTEFAN – 26. decembra
Tradičný sviatok agrárnej mágie splynul s cirkevným, čo môžeme
doložiť obradom obsypávania zrnom a vinšovanie, ktorý cirkev
neskôr prijala ako pamiatku ukameňovania sv. Štefana. V kostole
vysvätili ovos, ktorý potom pridávali do siatín, obsypávali nimi
kone – aby boli silné, používali ho aj na liečenie ako prostriedok
s magickou silou. Sv. Štefan je známy aj ako patrón koní, preto ľudia
verili, že ak sa na Štefana budú ľudia a kone brodiť v snehu alebo
vo vode, zostanú po celý rok zdraví. S vodou sa spája aj zvyk podobný veľkonočným obradom – šibanie dievčat brezovými prútmi a polievanie, aby boli zdravé a pekné. Je známy aj ako sviatok
metly, lebo gazdiná oddychuje. Charakteristické boli rôzne formy
spoločenského ruchu – návštevy príbuzných a susedov, obchôdzky a vinšovanie, štefanské zábavy, voľba mládeneckého richtára
a prijímanie nových členov do mládeneckého spolku.
NOVÝ ROK – 1. januára
Ako prvý deň kalendárneho roku je považovaný za významný sviatok takmer u všetkých národov.
Obyčaje sa spájali s mágiou počiatku, preto ak chceli byť naši predkovia úspešní po celý rok, venovali sa rôznym úkonom, z ktorých
sa mnohé zachovali do súčasnosti.
„Ako na Nový rok, tak po celý rok.“ Preto sa veľká pozornosť venovala osobnej hygiene, čistote a poriadku v domácnosti, správaniu
sa navzájom, skorému vstávaniu, dobrej nálade, šikovnosti, mierumilovnosti a podobne. Prosperitu a zdravie malo zabezpečiť aj
konzumovanie obradových jedál: bravčoviny, šošovice, cestovín,
koláčov obsypaných makom atď. Nesmelo sa variť ani konzumovať
mäso z hydiny ani zajac, aby neodletelo šťastie z domu a neodbehol majetok.
Na Nový rok sa všetko vysvetľuje ako veštby do budúceho roka.
Preto prvý návštevník – polazník – musel byť muž, nie žena, chorý
alebo starý človek.
Zachovala sa obyčaj vinšovania (vinšovať sa vraj môže prvých
osem dní) aj s odosielaním pohľadníc a všeobecne je významným
rodinným sviatkom.
TRAJA KRÁLI – 6. januára
Tento cirkevný sviatok na počesť biblických mudrcov z východu
je sprevádzaný obchôdzkami s hviezdou z kartónu na palici. Aktérmi obchôdzky boli Traja králi (kráľ Gašpar darujúci Ježiškovi zlato,
Melicher kadidlo, Baltazár myrhu), štvrtým bol hviezdonos alebo
anjel. Chodili po domoch, vinšovali a kriedou zapisovali iniciály
G+M+B spolu s číslom roka na dvere domov.
Toto je len stručný výber zo širokej škály našich pestrých zvykov
a obyčají. Nie nadarmo sa hovorí: „Iný kraj, iný mrav.“ Ale všetky
majú jedno spoločné: naši predkovia aj v skromných pomeroch
mysleli na to, že dni sviatkov majú byť plné pohody a lásky a že rodina by mala byť spolu. Na tento duchovný rozmer a najkrajšiu tradíciu sviatočných dní by sme nemali zabudnúť ani v treťom tisíctočí, keď nás obchodné reťazce bombardujú vianočnou ponukou

už od októbra a nanútili nám vidinu sviatku Vianoc ako hektického,
stresového obdobia zhonu, chaosu, obžerstva, plného množstva
nezmyselných darov, len aby bolo „veľa“. Nedovoľme, aby sa stratilo to skutočné sviatočné čaro, či už sú to Vianoce alebo akýkoľvek
iný sviatok.
A ešte vysvetlivky k niektorým heslám.
Stridžie dni*
Dni, v ktorých sa podľa poverových predstáv predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. Koniec jesene a začiatok zimného obdobia sa oddávna považuje za čas, v ktorom zlo a škodlivé temné
sily prevládali nad dobrom. Najmä pred zimným slnovratom, keď
dni boli krátke, sa ľudia najviac báli stríg a bosoriek. Ľudia sa pred
nečistými silami bránili magickými znakmi, predmetmi, rastlinami
a rozličnými rituálmi. Najčastejšie používali cesnak, svätenú vodu,
hluk, dym z voňavých bylín a symbol kríža. Strídžie dni trvali od
Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež
na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). V tieto dni sa nesmelo priasť, tkať,
šiť a párať perie. Bol to najpriaznivejší čas na čary. Strigy sa snažili dostať do príbytkov ľudí aj do stajní, aby mohli uškodiť. Ženu,
ktorá vošla po všetky stridžie dni do cudzieho domu, považovali
za strigu. Najvýraznejšie sa v ľudovej mágii, poverách a zvykoch
zachovali obrady a čary na Ondreja a Luciu, kedy prebiehali predslnovratové obyčaje s maskovanými sprievodmi.
Vianočný stromček*
Znak Vianoc, novodobá forma prastarého všeľudského symbolu
života a prosperity, zelene. Tradičnou výzdobou bol slamený snop
alebo veniec s ozdobami, zavesený nad stolom, ozdobovanie
príbytkov a hospodárskych budov zelenými vetvičkami, prútmi.
Obyčaj prinášať do domu ihličnatý stromček, zdobiť ho ovocím,
vianočnými ozdobami, pečivom a sviečkami sa na naše územie
postupne šíril z nemeckých a rakúskych miest od konca 18. storočia, najprv v mestách a na vidiek prenikol až koncom 19. storočia.
Na severovýchode Slovenska dokonca až v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti je rozšírený vo všetkých vrstvách obyvateľstva,
obnovila sa aj tradícia stavania veľkých vianočných stromčekov na
námestiach miest a obcí. Spravidla sa stromček v dome ponecháva do Troch kráľov.
Vianočné oblátky*
Štedrovečerné obradné jedlo z nekvaseného cesta pečené vo
formách s kresťanskými symbolmi. Bývajú okrúhle, oválne alebo
v tvare trubičky. Až do medzivojnového obdobia piekol oblátky
rechtor – učiteľ. Počas adventu obchádzali žiaci dedinu s vinšom,
aby vyzbierali suroviny. Vodové, orechové, či cukrové oblátky sa
potom piekli na fare alebo v škole. Týždeň pred Vianocami ich
s vinšom roznosili po dedine, za čo dostali pár grajciarov, pre rechtora peniaze, strukoviny alebo mak. Vinše skladali väčšinou učitelia. Oblátkam sa pripisovali aj magické účinky, odkladalo sa z nich
do siatin, na liečenie, na ochranu pred požiarom. Dodnes sú súčasťou štedrovečernej večere, s medom alebo cesnakom sa jedávajú
ako prvé jedlo.

Renáta Ižipová
Ako bohatý zdoj mojich vedomostí uvádzam dvojdielnu
Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska a VŠ skriptá.
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To,
na čo
sa všetci
tešíme
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Vianoce, to je to obdobie
roka, počas ktorého Vám
neradím navštevovať nákupné centrá. Teda, ak sa nechcete
stať obeťou masy ľudí, ktorí sa hrnú za tým istým, čo vy – za darčekmi. Ja som preto rezignovala a všetko
objednala cez internet, až na jednu vec.
A vďaka tej jednej veci som sa stala obeťou, zbitou nákupnými taškami a stiesneným
priestorom vo výťahu. Ani som netušila, že do
štvormiestneho výťahu sa môže zmestiť sedem
ľudí. Ale Vianoce sú obdobím zázrakov, takže toto
bol asi môj nie až tak príjemný vianočný zázrak.
Okrem toho, že počas Vianoc miniete všetky svoje
úspory na darčeky, je tam aj svetlá stránka. Obdarúvate
a dostávate, najete sa do sýtosti a pre nás študentov príde pár dní voľna s názvom prázdniny. Tie každí z nás využíva
inak. Niekto na zábavu, iní na navštívenie rodiny. A práve tieto
návštevy sú úzko spojené s tým, že sa financie môžu vrátiť. Však
takmer každý z nás má starkú, ktorá povie: „Tu máš 20 eur a kúp si
niečo radšej sám.“ Nuž, a ak to nie je starká, môže to byť strýko a podobne. Týmto nevravím, že Vianoce sú iba o peniazoch, určite nie. Ja si
užívam pokoj s rodinou. Nemyslím teraz v kruhu vianočného stola, to mi
príde viac strojené ako autentické. Ale keď si všetci čistou náhodou sadneme
na gauč a pozeráme Sám Doma, Shreka, či české rozprávky, vtedy je to pre
mňa pocit naplnenia a rodinnej pohody. Na stole koláče, teplé ponožky na nohách a čaj v ruke. Pre plnoletých možno aj varené víno či punč.
Veľmi rada by som napísala niečo o vianočných zvykoch, ale my doma žiadne nepraktizujeme. Ani nerozkrajujeme jabĺčko, ani nedávame peniaze pod obrus, či neprestierame pre jedného člena navyše. U nás to tak jednoducho nie je. Možno je to pôvodom, ale
možno aj tým, že na tie veci neveríme a neprídu nám opodstatnené. Sama neviem a nikdy
mi nenapadlo spýtať sa na to mamy. Tej sa počas vianoc pýtam iba na to, či nepotrebuje
s niečim pomôcť, zabaliť darčeky, alebo, že kedy už budeme večerať.
Naozaj zostáva už iba málo dní, vianočná nálada je v obchodoch už od polovičky minulého mesiaca, ale teraz je to naozaj na dosah ruky. Však si spočítajte na adventnom kalenári koľko vám ostalo
neotvorených okienok. Mne osobne žiadne, pretože som všetko zjedla. Ale určite sa nájdu poctivci,
ktorí idú pekne deň po dni. Takže Vám s celou redakciou želáme krásne sviatky. Nech nemusíte otvárať
učebnice, či obúvať jazzky. Nech máte bezodné misy zemiakového šalátu a hlavne nech si oddýchnete.
V januári nás predsa čakajú prehrávky, klauzúry a koniec prvého polroka. Tak aby ste boli na to všetko dostatočne oddýchnutí!
N.J.F
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Únos mimozemšťanmi

Predstavte si, že na Zem zaútoči
mimozemská civilizácia a miesto
vrúcneho zvítania unesie desiatku ľudí
na medziplanetárnu stanicu.
Aby prežili, musia zapojiť nejeden
mozgový závit.
Desiatku unesených zoradia v poradí
od najvyššieho po najnižšieho. Nikto
z nich sa nesmie otáčať, teda posledný
vidí hlavy všetkých pred ním
a prvý nikoho.
Každý jeden dostane farebný klobúk.
Buď biely alebo čierny.
Následne, od najvyššieho po najnižsieho,
vykríkne každý práve jedno slovo, teda
„čierna“ alebo „biela“.
Prípustná je maximálne 1 chyba,
teda 9 z 10 vystrašených pozemšťanov
musí trafiť správnu farbu.
Pred osadením klobúkov
dostanú 5 minút na diskusiu.
Ako vyriešia problém?

3 žiarovky

Máme 2 miestnosti.
V jednej sú 3 rovnaké vypínače
a v druhej 3 rovnaké žiarovky.
Vašou úlohou je prísť na to,
ktorý vypínač patrí
ku ktorej žiarovke,
avšak do vedľajšej miestnosti
môžete vstúpiť
len jeden jediný
raz.

Vylúšti logické hádanky a vyhraj!
Pošli správne odpovede na číslo:
0911 983 425.

15

16

17

18

19

VIANOCE TROCHA INAK…

20
Všetko o ženách
Komédia jedného z najhrávanejších súčasných autorov,
Chorváta Mira Gavrana. V piatich príbehoch nazeráme
do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných
sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. V našej skole máme upravenú verziu – 4 príbehy.
Pani Čičmancová celé leto dumala nad správnym výberom textov a nakoniec sa rozhodla pre túto ľahkú komédiu o ženách. Text Mira Gavrana nie je žiadna ťažká
ruská dráma, ale skôr odľačujúca vec. Pripravovaná premiéra inscenácie by mala byť na konci decembra. Je to
vlastne naša posledná práca s pani Čičmancovou pred
jej odchodom. Ale ani napriek tomuto faktu na hodinách nesmútime. Častokrát sa z dvier hereckej ozýva
smiech, pretože text je naozaj postavený až príliš realisticky. Také bežné ženské rozhovory o živote s mužmi,
deťmi, alebo o rodičoch.
Predstavíme sa vám v zostave našej hereckej skupiny:
Barbora Dorušiaková, Libuša Fábryová, Nataša Findrová,
Frederika Alexandra Galíková, Zuzana Habláková a Rebeka Halková. Či nás pod rúchom kostýmov spoznáte
je otázne, ale myslím, že to nebude vôbec také ťažké.
Na hre pracujeme chronologicky, dialóg za dialógom.
Pri niektorých trávime čas dlhšie, pri iných kratšie. Herecká tvorbe v treťom ročníku je už uvoľnenejšia. Takže
Vás všetkých srdečne pozývame na premiéru, aj keď
ešte nevieme kedy bude.
findra

„Myslíte si, že je to ľahké?!“ kričí po nás mama. „O všetko sa
staráme my! Jedlo, nákupy, dokonca aj stromček. A vy si nedokážete upratať ani tie vaše hlúpe izby!“
„No, tak radšej by som sa starala o jedlo a nákupy, ako
o upratovanie.“ Vyvrátim oči na strop a následne sa pozriem
na môjho brata. Stojí tam rovno ako stĺp a bez kvapky záujmu pozerá na mamu.
„Naozaj? Takže… ak by som vám nechala peniaze a všetku robotu hodila na vás, tak by ste to zvládli lepšie? To mi
tým chceš povedať?“ zamáva pred nami mokrou handrou,
ktorou pred chvíľkou umývala stôl a pochybovačne na nás
pozrie.
„Jasné, že áno. Kľudne sa môžeme vymeniť a dokážeme
vám, že to zvládneme lepšie!“ s úškrnom si prekrížim ruky
na hrudi.
„Tak teda dobre. Zajtra nájdete na stole obálku s peniazmi
a môžete začať.“
„Ale zajtra máme školu!“ pokrúti hlavou môj brat Peter.
„A my sme v práci! Tak vám prajem veľa šťastia,“ zaškerí sa
mama a hodí po mne handru. Šikovne ju zachytím a pozriem na dvere, za ktorými sa práve stratila.
„Môžem ťa zabiť teraz alebo až potom?“ Peter na mňa zamračene pozrie.
„Ale no tak brácho,“ päsťou mu strčím do pleca a nervózne
sa zasmejem, „nemôže to byť predsa také ťažké. Výmena je
to najlepšie, čo sme mohli spraviť.“
„Hlupaňa.“
„Vieš čo? Dnes mi môžeš byť ešte ukradnutý. Spolupracovať
začíname až zajtra. Tak sa dobre vyspi, lebo inak za seba neručím.“
Zvrtnem sa na päte a pomaly pohnem ku schodom.
„Nebuď drzá,“ zastaví ma Peter, „stále som na svet prišiel skôr
ako ty!“
Vzápätí, len čo dopovie takúto hlúposť, sa zvrtnem naspäť
a s nadvihnutým obočím na neho pozriem: „O päť minút,
ty mudrlant.“
„Ale stále je to skôr.“
Jeho úškrn by som mu momentálne vyškriabala z tváre. Každý sa domnieva, aké majú dvojičky asi medzi sebou obrovské puto. No my to máme trocha inak. Hádame sa, súťažíme
medzi sebou, dokonca sa bijeme. Nemôžem povedať, že sa
nemáme radi. To nie. Je to proste môj brat a ja jeho sestra.
Musíme sa mať radi. Tak to už v rodine chodí. No veľmi si
nerozumieme. A to nás dosť oddeľuje. Ak ma zajtra nebude
počúvať, tak ho kopnem.
***
Po škole som sa hneď ponáhľala domov. Chcela som tú „hru“
vyhrať. V momente ako som vyskočila z autobusu, som sa
rozbehla k nášmu domu na konci ulice. Dobehla som k ne-

mu o druhej. Odomkla som a vbehla dnu. Rodičia by mali
byť v práci. To je v poriadku. Ale kde je do pekla Peter?
Hodím tašku na gauč a vybehnem schodmi k našim izbám.
Naštvane schytím kľučku od Petrových dverí, otvorím ich
a skoro skolabujem.
„Dobre ňufáčik, vidíme sa zajtra u teba!“ cmukne do telefónu, zasmeje sa a zruší hovor.
„Teraz neviem, čo je horšie. Či ten smrad v tvojej izbe, neporiadok ako po výbuchu atomovky so špinavým prádlom,
tento hovor alebo tvoja internetová história,“ dopoviem
s úškrnom, na čo do mňa hneď letí jeho prepotený vankúš.
Odrazím ho od seba, čím skončí na zemi.
„Fuj, mal by si si už vymeniť obliečky!“
„Nemáš tu čo hľadať. Vypadni!“
„Naozaj? Nemáme náhodou dnes začať s prípravami?“
„Kašlem na celé prípravy!“ vypľuje zo seba.
„Myslela som si, že aspoň niečo máme spoločné,“ povzdychnem si.
„A to je čo?!“ s malým záujmom na mňa pozrie.
„Nerád prehrávaš a hlavne zo všetkého nenávidíš, keď sa
máš vzdať. Ale ako vidím, teraz ti je to jedno. Nevadí. Vyhrám
to sama. Zbabelec!“ žmurknem na neho a pohnem sa preč
z jeho zatuchnutej izby. Prekvapí ma však, že sa ma nepokúša zastaviť. A to už zostupujem schody. Neozve sa ani, keď
už stojím v obývačke s obálkou v ruke.
Žeby to naozaj vzdal?
Opatrne otvorím obálku a vytiahnem z nej niekoľko eur. To
by malo na všetko stačiť. Aspoň dúfam. Peniaze strčím naspäť do obálky a položím ju na stôl. Vojdem do kuchyne, kde
už ma čaká prichystaný zoznam, čo všetko máme na starosti.
Teda, teraz to vyzerá, že je všetko na mne.
„Čo je naša prvá úloha?“ ozve sa za mnou. Pozriem ponad
plece a zbadám, ako sa Peter opiera o zárubňu a pozerá do
zeme. Len sa pre seba uškrniem a pozriem naspäť na zoznam.
„Nákupy,“ oznámim mu.
„Tak dobre. Poďme teraz, nech to máme čo najrýchlejšie za
sebou!“ s ťažkým povzdychom sa otočí a zájde do obývačky. Chudák. Viem dobre ako nenávidí nakupovanie. Vždy sa
tomu snaží vyhnúť.
Do nákupného centra sme sa zviezli autobusom. Trvalo to
dvadsať minút, čo nám zobralo trocha z času, ale to nejako
zvládneme.
Keď stojíme pred veľkými presklenými dverami, pozrieme
na seba. Obaja máme na sebe niekoľko vrstiev oblečenia a aj tak sa klepeme od zimy. Peter má cez ústa hrubý
šál, preto len kývne hlavou na dvere, nech už sa konečne
pohneme. Zhlboka sa nadýchnem a vojdem dnu, na čo sa
vzápätí pri mne objaví aj Peter. Zhodíme zo seba pár vrstiev
a pozrieme na vianočnú výzdobu, ktorá je rozvešaná po celom obchode.
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„Máš ten zoznam?“ bez záujmu na mňa pozrie. Bez slova len
prikývnem a z vrecka vytiahnem pokrkvaný papierik. Vystriem ho a následne na neho vyvalím oči. „Stalo sa niečo?“
s jedným nadvihnutým obočím na mňa hľadí Peter. Nič mu
však nepoviem. Len vystriem ruku a ukážem mu dlhý zoznam. „Robíš si srandu? Veď to ani neodnesieme,“ rozhodí
rukami.
„Potom už len zavolať rodičom,“ navrhnem.
„Tak to ani náhodou,“ zatne ruky v päste a odkráča do obchodu s potravinami. Jediné, čo mi zostáva je nasledovať ho.
Pohnem sa teda za ním s krútiacou hlavou. Ja som na tom
ešte dobre. No on? Naozaj sa chce zo všetkými tými vecami
napratať do autobusu. Však dobre. Hádam sa s ním nejdem
hádať.
Stojíme na autobusovej zastávke. Peter má v rukách dve igelitové tašky a na pleciach naprataný ruksak. Ja našťastie len
dve tašky v rukách. Kúpili sme všetko, čo bolo na zozname.
Darčeky pre rodičov, všetko dôležité na šalát, moriaka, všetko na plnku do neho, dve fľaše kofoly, dve krabice džúsu,
oplátky, med, cesnak, mäso, kapustu, klobásu, všetko na koláče, dokonca sviečky, zápalky a ďalšie veci, čo boli na zozname. Aj keď s tou najväčšou úprimnosťou si myslím, že nám
mamina napísala aj niekoľko vecí, ktoré vôbec potrebovať
nebudeme.
Takže teraz kvôli Petrovej hlúposti stojíme s piatimi taškami v rukách a čakáme v mraze na autobus, ktorý má podľa
rozpisu prísť asi až za päť minút. Ak ja dovtedy nezmrznem
a dostaneme sa celý domov, zabijem Petra popolníkom.
„Je ti zima?“ Spýta sa ma tú najblbšiu otázku vôbec.
„Nie Ježiško. Tvoj pomocník škriatok si len myslí, že sme si
mohli zaobstarať sane.“
„Hm. Vidím, že tvoj humor sa nestráca ani v takejto kose.“
„Drž zobák!“ drgnem do neho.
„Kľud. Len sa ťa snažím nejako zamestnať, aby si nemyslela
na ten štipľavý mráz,“ usmeje sa. Teda, ak sa to dá nazvať
úsmevom. Vidno, že mu zamrzol celý ksicht.
„Idiot. Doteraz som na to nemyslela.“
„Prepáč. Pripomenul som ti to?“ zasmeje sa, akoby mal na
sebe tri dni rýchloschnúcu masku na tvár.
„Druhý krát voláme rodičom!“ poviem so zaťatými zubami.
***
Ďalší deň, čo bol vlastne začiatok prázdnin, nás čakala ďalšia
úloha. Peter zrušil tú vec čo, mali robiť u ňufáčika doma, aby
neprehral s rodičmi. Preto teraz stojíme pred misou a pozeráme na všetky tie veci na stole.
„Ako sa robí tento koláč?“ papier s receptom si poobracia
s každej strany a nakoniec ho len hodí na stôl a zodvihne
ruky ako by to vzdal.
„Ale no tak. Nemôže to byť také ťažké. Všetko, čo máme robiť je na papieri napísané. A pár krát som stála pri mamine
a dívala sa. Zvládneme to.“
„Ty si ženská. Prenechávam ti túto úlohu.“

„Stále ťa môžem kopnúť Peter,“ zamračene mu pozriem do
orieškových očí. Nič však na to nepovie. Len kývne hlavou
na pripravenú misu.
„Takže,“ pomydlím si ruky a chmatnem po prvej veci, čo je
na kuchynskej linke. „Dve vajcia, ale dám tri. Však sme štyria,“
usmejem sa od ucha k uchu a rozbijem do misky tri vajíčka.
„Jeden pohár mlieka. Ale… keď som dala tri vajíčka, tak dám
viac.“
„Nemali by sme sa riadiť tým receptom?“ váhavo na mňa
pozrie.
„Ale prosím ťa. Bude toho trošku viac. Nič zlé sa stať nemôže,“ mávnem rukou a pokračujem ďalej. „Aspoň dva poháre
múky. Ale…“
„Budem hádať. Dala si viac vajíčok a mlieka, tak dáš tri poháre múky.“
„Je tam napísané aspoň. Takže tam môžem dať aj štyri,“
žmurknem na neho a pokračujem ďalej, pričom sa na mňa
Peter len divne pozerá, a myslím, že nie je moc spokojný
s tým, čo robím. Preto sa na neho len usmejem, aby som ho
aspoň troška ukľudnila.
„Nie je to cesto trošku lepkavé?“ Peter stiahne pery do úzkej
čiarky.
„Nie. Pridáme trochu múky a všetko bude perfektné.“
„Múka došla.“
„Tak sa spravia koláče aj s lepkavého cesta.“
„To určite,“ pochybovačne na mňa pozrie.
„Radšej mi s tým pomôž, aby sme sa mohli pohnúť na ďalšiu
úlohu,“ strčím mu do rúk plech s cestom.

„Rúru si zapol?“
„Svieti a ukazuje na nej stoosemdesiat stupňov. Takže asi
áno,“ mykne plecom. Len nad ním prekrútim očami, otvorím
rúru a strčím do nej dva plechy. „Nemali sme to cesto nejako
rozotrieť po tom plechu?“
„Myslím, že to nevadí,“ mávnem nad tým rukou a pohnem
sa do obývačky. „Za hodinku by to malo byť. Preto sa teraz
pohneme k nášmu krásnemu stromčeku.“ roztiahnem ruky
a ukážem na veľký zelený strom v rohu obývačky.
„Dobre, ale si si istá, že ten koláč sa má piecť hodinu?“
„Áno. Nie som predsa blbá.“
„No, moc tomu neverím, ale radšej poďme zdobiť,“ zasmeje
sa a následne otvorí krabicu so všetkými ozdobami. „A môžeme začať.“
„Nech to máme za sebou,“ povzdychnem si a vyberiem prvú
guľu, ktorá bola na vrchu krabice.
„Tak?“
„Mohlo by to byť.“
„Nedali sme na tú jednu stranu viac tých ozdôb? Nepreváži
ho to?“ spýtam sa dosť váhavo.
„Hm. Myslím, že nie. Strom je dobre upevnený na podstavci.
Je skvele vyvážený.“ hrdo sa usmeje. „Zvládli sme to perfektne.“
„Asi áno, ale necítiš…“
„Smrad?“ dopovie za mňa.
„Zapaľoval si sviečky?“ obočie mi vystrelí až na strop.
„Nie.“
„Tak potom…?“ obaja sa v sekunde zamyslíme.
Neprejde ani minúta, čo na seba obaja skríkneme: „Koláč!“
Vbehneme do kuchyne a hneď aj lapám po handre. Otvorím
rúru, na čo sa z nej hneď vynorí hustý čierny dym. Obaja sa
začneme zaháňať rukami a kašľať.
„Tak hodinu, hej?!“ skríkne po mne Peter.
„Nekrič po mne! Som vedľa teba!“ Plesnem ho handrou
a keby tam nebolo toľko dymu, tak by určite zbadal aj môj
podráždený výraz.
Ako som započula, Peter hneď hľadal kľučku a pokúšal sa
otvoriť okno. Keď sa mu to konečne podarilo a trocha dymu
sa dostalo preč, pomocou handry som vytiahla horúci plech
z rúry a hodila ho na linku. To, čo však bolo na pechu nebol
koláč, ale jeden veľký uhlík.
„Mám vytiahnuť aj ten druhý?“ šepne mi s úškrnom pri uchu.
„Ani sa neobťažuj,“ poviem ešte podráždenejšie.
„No tak sa nám koláč nevydaril. Ale zvládli sme aspoň toho
moriaka,“ potľapká ma po pleci.
„A šalát.“
„Zabudli sme na kapustnicu,“ spomenie si.
„A vyzdvihnúť ostatné objednané koláče.“
„A zajtra sú Vianoce,“ pripomenie mi tú najhoršiu správu.
„Skúsme tieto Vianoce zachrániť ešte aspoň tou kapustnicou.“
„Poďme na to.“
***

Pokúsili sme sa všetko pripraviť. Niektoré veci sa nepodarili,
iné áno. Teraz sedíme pri štedrej večeri a zvedavo po sebe
pozeráme.
„Dopadlo to všetko dobre?“ spýta sa ocko.
„Jasné, že áno!“ obaja horlivo prikývneme.
„Vidím podľa toho dymu v kuchyni, ktorý sa tam drží zo včera,“ zaškerí sa.
„Tak pár vecí nevyšlo presne tak, ako sme mali naplánované,
ale niektoré zase áno.“
„To sme veľmi zvedaví.“
„Veď to aj my,“ zamrmlem si pre seba a aj s Petrom sa postavíme od stola. Z kuchyne prenesieme všetky veci do jedálne
a položíme ich na dlhý drevený stôl.
„To sú…,“ ukáže mamina na tanier plný čierneho uhlia.
„Boli ste zlí a preto máte uhlie namiesto koláčov,“ vynájdem
sa a následne si spokojne sadnem na svoje miesto.
„Aha. To je mi milé prekvapenie. Ale ako sa zdá, tak moriak
sa vám podaril skvelo. Pozerám ale, že kapustnica nevyzerá dvakrát chutne,“ mamina sa zatvári zhnusene a radšej od
hrnca odtiahne ruky.
„Ale je dobrá. Naozaj!“ zodvihnem palce na hor.
„Peter a ty si čo myslíš? Zvládli ste to podľa teba výborne?“
pozrie mamina na Petra.
„Prosím, mňa do toho radšej ani nepleť,“ rukami spraví odmietavé gesto a odsunie od seba tanier s kapustnicou.
„Prepáčte, ale dnes naozaj nemám v pláne povracať sa.“
„Ale choď Peter,“ mávnem pohodovo rukou, „aj s nejakými
tými drobnými problémami sa nám to podarilo veľmi dobre.
Teda na to, že sme to robili prvý krát.“
„Tak to naozaj stojí za pochvalu,“ Peter dá s úsmevom na
mňa.
„A na moje prekvapenie stojí aj stromček,“ zasmeje sa ocko.
To však nemal hovoriť. Z vedľajšej miestnosti, kde sa nachádza obývačka zaznie poriadny rachot. Všetkých nás razom
zodvihne zo stoličiek, a už aj trielime do obývačky.
Toto sme však mohli čakať. Stromček si spokojne leží na zemi. Okolo neho rozbité rôzne ozdoby a aj hviezda, ktorá mala stáť na vrchole tohto úžasného stromčeka.
„Tak deti,“ ocko si nás všetkých pritiahne, „tak sa mi zdá, že
budúce Vianoce to necháme radšej na dospelých.“
„Súhlasíme!“ povieme zborovo.
Nepotrebovali sme ďalšie slová na vyjadrenie našej hlúposti
a nešikovnosti. Všetko sme mali rozpísané a aj tak sme to
nezvládli, lebo sme veľmi chceli dokázať, že to vieme bez
pomoci. Proste podľa nás. Presne tak to chodí, keď si myslíme, že by sme zvládli robotu lepšie, ako naši rodičia. Nikdy to
tak nebude. Pretože my sa ešte stále učíme. A vždy je lepšie
najskôr pomôcť, ako sa hneď vrhnúť do práce bez akýchkoľvek skúseností.
VESELÉ VIANOCE VÁM VŠETKÝM
KK
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Módna

Doska je praktický módny doplnok,
predovšetkým do autobusu…

Polícia

Keď je už veľmi veľká zima,
môže zohriať aj pouličná lampa
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Padajú hviezdy, alebo sú to vločky?

Výrazná žltá farba je vhodná hlavne
v nočnej premávke
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Pôtoň a nie Potôň, ako si veľa ľudí myslí, je divadlo, ktoré
funguje ako nezávislá scéna. A to, že sa nachádza na dedine
vôbec neuberá na kvalite jeho produkcie. Má na účte niekoľko nominácii na DOSKY, radu kvalitných inscenácií a hlavne
rezidenčné pobyty. Tam pred pár týždňami zavítali moje
kroky spolu s mojím nevkusným ružovo-modrým kufrom.
10 dní plné ruštiny, ukrajinského dialektu a slovenčiny. Po
päť hodinovom preklade som bola unavenejšia ako po dvojhodinovke ľudových tancov v škole. Ale aj tak som šla ďalej
a prekladala o dušu. Bavilo ma to, našla som sa v tom a opäť
si zopakovala materinskú reč v praxi.
Prvý večer ma celkom šokovalo, že som mala sama stráviť
noc v divadle. Síce sú mi umelecké priestory blízke, ale sama
v nich tráviť noc nepotrebujem. Hlavne v takej veľkej budove, ktorú som ešte vtedy dobre nepoznala. Vedela som trafiť
do kuchyne, na javisko a do izby. Ale na druhý deň nás tam
bolo zrazu päť, takže môj strach pominul.
Prvé stretnutia a dojmy boli veľmi zvláštne. Vedenie divadla
muselo mať radosť, keď im prišli dvaja vegetariáni a jedna
bezlepková slečna. Pre mňa to bola výhoda. Viac mäsa pre
mňa! Ukrajinci takisto nepili kávu, čierny ani zelený čaj a držali sa na veľmi zdravej strave. Takže k viac mäsu sa priadlo aj
viac kávy na môj účet.
Je jedno zákutie, ktoré mi bolo počas celého pobytu veľmi
blízke – divadelná knižnica. Poličky, ktoré sa prepadali pod
ťarchou mien ako Goldoni, Shakespeare, Záborský, či mnoho ďalších, mi boli veľmi blízke. Prvý večer som ulahodila
Médeii a rozhodla sa vo vzdelávaní pokračovať. Skrz Bačovu
Ženu, Nevestu Hôľ, Búrky a mnoho ďalších.
Môže to vyzerať, že som si tam iba čítala knihy a sem-tam
niečo poprekladala. Vstala si o deviatej, urobila kávu a porozprávala sa v inom jazyku. Ale nebolo to presne tak. Síce som
väčšinou vstala o deviatej a vypila kávu, ale potom nasledoval kolobeh slov, ktoré sa mi v hlave točili stále dookola a už
som nevedela v ktorom jazyku ich hovorím. Netušila som,
či hovorím po slovensky, alebo po rusky a už vôbec nie, že
čo hovorím. Síce sú pre mňa oba jazyky prirodzené, ale ich
mix nie je žiadna príjemná vec. Ale aj tak som sa vždy nejako
prepla a prekladala ďalej.
Hlavná téma, o ktorej sa točilo celé divadlo bola Ukrajina
a jedno ukrajinské dievča, slečna Júlia. Tá sa nevidela v nejakej „prirodzenej“ línii života. Vzdelanie – zamestnanie – manžel. Ona v tom nevidela žiadnu životnú náplň ani šťastie. Ju
robilo šťastnou a stále robí, pomoc ľuďom. A tak toto dievča
chodí po frontoch, nemocniciach a väzeniach a navštevuje
vojakov spolu so svojou malou gitarkou. Počúva ich príbehy,
spieva im piesne, číta básne a konverzuje s nimi, aby im bolo
lepšie. A o nej a Ukrajine je aj celá idea inscenácie. Téma sa

dá v skratke zhrnúť do tejto otázky: Čo znamenajú dnešné
vojenské a politické krízy a vojny pre ukrajinský ľud?
Pre mňa samú bola celá inscenácia a hlavne Júliino rozprávanie šok, ale aj veľmi obohacujúca skúsenosť, keď pri vytváraní dokumentárneho divadla bol dokument prítomný.
Nevedela som tak podrobne o situácii na Ukrajine aj napriek
faktu, že je to náš susedný štát. Pri niektorých príbehoch
som sama potrebovala minútu na vstrebanie a až potom
som sa mohla pustiť do prekladu. Keď som sa dopočula, že
vo väzení kontrolujú orechy, či v nich nie sú nejaké čipy, alebo SIM-karty zamrazilo ma.
Vojenské meno Rama, čo je názov inscenácie, by malo mať
premiéru vo februári. Réžijnú a scenárnu taktovku si na seba
vzal mladý ukrajinský režisér Sashko Brama.
Sashko Brama nie je také neznáme meno. Pre tých, ktorí boli pred dvoma rokmi na Divadelnej Nitre určite nie. Tam sa
predstavil s inscenáciou R+J, v ktorej sa na pozadí kultového príbehu Rómea a Júlie tiež zaoberal politickou situáciou
Ukrajiny. Tento mladý ukrajinský režisér hľadá alternatívnu
a zásadnejšiu reflexiu situácie, v ktorej sa ocitla jeho krajina.
Či to bolo v R+J, alebo to bude v inscenácii Vojenské meno
Rama. Na jeho domovskej ukrajinskej pôde mu dokonca zakázali hrať niektoré inscenácie, kvôli odkazu a interpretácii
obsahu.
Ani som netušila, aké príbehy v sebe nesú títo dvaja ukrajinci, keď sme spolu debatovali nad šálkou čaju. Po čase som si
ale uvedomila, že takých ľudí nestretnem každý deň.
To, aká je situácia na Ukrajine, môžeme počúvať z rádia, či
televízie, ale či sú tie informácie pravdivé a neskreslené, nevieme. Ja som zistila, že sú a, že ich je naozaj veľmi málo.
Sama som nepoznala podrobnú mapu Ukrajiny a netušila
som, kde sú separatistické časti, kde front a podobne. Nuž
a verte-neverte, všetko je to iba „pár“ kilometrov od nás.
Celý dojem z Pôtoňa bol však pozitívny. Nabrala som nové
skúsenosti, posunula hranice morálky a ani som nevedela
a desať dní uplynulo ako voda. Keď som v sobotu ráno stála
na zastávke a čakala na spoj do Martina, bolo mi zvláštne.
Zvykla som si na pracovné nasadenie a neustály dotyk divadla. Preto boli prvé školské dni pre mňa zvláštne. Na školský režim som nabiehala celý ďalší týždeň a aj keď uplynul už
mesiac od môjho pobytu, stále sa necítim úplne v systéme.
Ak by ste teda niekedy šli okolo Bátoviec, zastavte sa v Pôtoni. Premietajú artové, ale aj komerčné filmy. Sem-tam je
tam aj koncert, alebo divadlo. A ak nemáte cestu okolo, tak
si aspoň prečítajte ich publikáciu 3XS, ktorú vydali pred polrokom. Na krste bol aj Milo Kráľ Band, takže už tým to vonia
po kvalitnom diele.
N.J.F

…tá naša stužková

Nie je Pôtoň ako Potôň
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BURZA V TRSTENEJ
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V októbri sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl v Trstenej. Žiaci základných škôl z regiónu sa oboznámili so študijnými a učebnými odbormi rôznych stredných škôl, aby si vedeli vybrať svoje budúce zameranie. Naši pedagógovia a žiaci
podávali informácie a prezentovali seba aj školu. Atmosféra bola výborná a my sa tešíme na nových uchádzačov o štúdium na našej škole.
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Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.
Každá päťka odpúšťa sa a jednotka pripíše sa!

Si Vianočný maniak?
Si Vianočný maniak

Asi preto má väčšina študentov rada Mikuláša. A možno aj pre
potešenie, ktoré nájdu ráno v čižmičke. Teda ak nemajú botasky,
pretože pri tomto počasí už naozaj netušíme, čo si obuť. Ale to
je vedľajšie. Svätý Mikuláš má pôvod v niečom úplne inom. Je to
starý príbeh o jednom biskupovi, ktorý žil v Turecku. Ten vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nikto ho nikdy nevidel. Ako
čas plynul, svätý Mikuláš sa trochu zmenil. Jeho červený biskupský plášť ľudia časom vymenili za obyčajný červený, olemovaný
bielou kožušinou. Na hlave mal červenú čapicu, alebo kapucňu.
V rôznych krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už to je svätý
Mikuláš alebo Santa Claus, pre všetkých ostane navždy symbolom
blížiacich sa Vianoc.

1. Viete, v ktorý deň je sviatok Lucie?
A. 12. december / 3b
B. 13. december / 1b
C. 14. december / 2b

A pre nás je to aj symbol jedla. Pretože keď bývate na internáte,
veľa zdrojov jedla nemáte. Ani chladnička, do ktorej si ráno dáte
šunku nie je zárukou, že ju tam večer budete mať. Ale Mikuláš je
super v tom, že do čižiem sa vám väčšina ľudí nepozerá.
Mikuláša vedia spraviť aj učitelia. Či je to vaša pedagogička herectva, alebo reči, malé osladenie na hodine poteší. Takisto ako aj na
internáte. Tam bol Mikuláš tiež. Vo svojom vreci ale nenosil sladkosti, ale toaletný papier. A to vám pri internátnom živote môže
pomôcť ešte viac.
Či už je Mikuláš turecký, oravský, alebo školský, vždy poteší. A hlavne si pri ňom uvedomíme, že Vianoce sú za dverami a darčeky sa
sami nenakúpia.
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2. Čo je pre teba na Vianoce najdôležitejšie?
A. stráviť ich s rodinou / 1b
B. dobre sa najesť a oddýchnuť si / 3b
C. obdarovať rodinu darčekmi / 2b
3. Viete kedy sa končil Vianočný pôst?
A. pred Vianočnou večerou / 3b
B. po 5 hodine večer / 2b
C. keď vyšla na oblohu prvá hviezda / 1b
4. Na Štedrý deň držíme pôst, aby…
A. sme videli jeleňa so zlatými parohami / 3b
B. sme sa večer mohli poriadne prepchať / 2b
C. sme videli zlaté prasiatko / 1b

BaranVáhy
BýkŠkorpión
Blíženci
Strelec
Kozorože
Rak
Vodnár
Lev
Ryby
Panna

5. Samotným Vianociam predchádza adventné obdobie.
Viete, čo znamená latinské adventus, podľa ktorého toto
pomenovanie vzniklo?
A. zrodenie / 3b
B. sviatok / 2b
C. príchod / 1b
6. Pere Noel nosí darčeky deťom
A. v Mexiku / 3b
B. vo Švédsku / 2b
C. vo Francúzsku / 1b

7. Keď povie niekto slovo vianočný, čo ťa napadne ako prvé?
A. večer / 3b
B. stromček / 2b
C. punč / 1b

Básnička
Nových vecí je tu veľa,
či časopis, či učitelia.
Pre tretiakov nová vec je,
pantomíma meno nesie.

(7 – 11 bodov) Si vianočný závislák, miluješ všetko, čo je spojené
s nimi, každý rok sa nevieš dočkať, kedy už budú a ty sa môžeš od
rána do večera prepchávať dobrotami. O histórií nevieš skoro nič.
Jedine tak z rozprávok.

Učí nás ju Filip pán,
to je ten, čo nás vzal na PAN.
Nosí celkom super tričká,
KaKafka a iné, v ktorých mu svietia očká.

(12 – 16 bodov) Vianoce neznášaš, nemáš rád zimu, ani všetky tie
cirkusy okolo toho jedného dňa. Vianočná výzdoba ťa nezaujíma.
Koledníci by u teba nepochodili, ale aspoň si cez sviatky trochu
oddýchneš.

On svieti aj pri etudách,
hlavne, keď v nich nie je nuda.
Takže by som mala ísť,
nájsť zápletku, zahrať a na hodinu prísť.

(17 – 21 bodov) Často myslíš na to, keď si bol ešte malý a veril si,
že darčeky nosil Ježiško. Teraz už vieš, že to nie je pravda, tak ťa ten
pocit Vianoc už nikdy tak nerozpáli, ale si rád, že môžeš svoj čas
stráviť so svojou milovanou rodinou.

Baran
Zobuďte sa! Nemáte čas, lietať myšlienkami mimo realitu. Musíte sa konečne chopiť príležitostí a ísť za nimi. Vo vašom živote
nie je čas na odbočky, musíte ísť krok za krokom a vydobyť si to
čo potrebujete. Aj keď to nebude vždy ľahké.

Váhy
Nenechajte sa stiahnuť pochmúrnym Novembrom, stmieva sa
včašie a slnko neskoro vychádza, ale to vás brzdiť nemusí. Vy
ste svetlo, ktoré dokáže ľuďom túto absenciu nahradiť. Preto si
nepokazte náladu, spomienkami na minulosť.

Býk
Hádky medzi vami a spolužiakmi neznášate práve najlepšie,
preto sa im snažte vyhýbať. Nemusíte sa zakaždým postaviť na
niekoho stranu, zostaňte neutrálny a snažte sa o diplomatický
prístup. V osobnom živote platí to isté, držte sa bokom.

Škorpión
Ľudia okolo vás budú dobre naladení a vy sa s radosťou necháte strhnúť davom. Povinnosti splníte rovnako dobre, ako inokedy a večer si konečne vyčistíte hlavu. Takéto príjemné dni by ste
si mali naozaj vážiť. Tak si ich nenechajte ujsť.

Blíženci
Nemajte veľké predstavy, odrazte sa od toho čo už máte. Je len
otázka času, kedy všetko naberie správny smer. Majte oči otvorené a chopte sa príležitosti. Snažte sa upevniť vaše vzťahy na
pracovisku ale aj v osobnom živote. Uznanie od iných, má pre
vás väčšiu hodnotu ako peniaze.

Strelec
Možno chcete precestovať celý svet. Dotknúť sa nebies a vyskúšať všetko, do čoho položíte nohu. Optimizmus robí ľudí
šťastných. Ale vytvorte si hlavné priority, nech neskončíte na
jednom mieste a vaše sny splynú s krutou realitou.
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Rak
Máte potrebu stále niekomu pomáhať. Niekedy však môžete
zasiahnuť človeku do súkromia a neskôr vám to môže vyčítať.
Skúste nechať vyplávať na povrch vašu kreativitu. Správne vybratá kreatívna činnosť podporuje celého človeka, aby sa cítil
dobre a spokojne so sebou samým.

Lev
Niektoré záležitosti vás prepadnú vtedy, keď sa vám to nebude
veľmi hodiť. Dajte si pozor na svoj prejav. Vaša búrlivá povaha,
môže vytvoriť vyhrotené situácie, doma aj v škole. Preto sa pozerajte na svet s nadhľadom. Môže vám pomôcť cvičenie jogy
s pánom Filipom.

Panna
Viac verte sami sebe a menej sa zaoberajte strachom z následkov. Nebojte sa zmien. Chcete predsa naplniť svoje ciele a sny.
Ak sa vyzbrojíte väčšou dávkou trpezlivosti, všetko vám pôjde
naozaj skvele. Pozerajte sa okolo seba, možno práve za rohom
je príležitosť.

Kozorožec
Pokoj, ktorý vás začal sprevádzať, prišiel práve včas. To je dobrý
základ, aby ste prežili príjemné dni bez zbytočných malicherností. Sadnúť si a len premýšľať a cítiť sa spokojne, to bol pre vás
donedávna luxus, ktorý ste si nemohli dovoliť.

Vodnár
Ulietavate na nereálnych predstavách a to vás ohrozuje. Ak sa
vám do cesty postavia prekážky, zvážte následky toho, ak sa
ich rozhodnete obísť. Neriskujte zbytočné chyby a majte oči
otvorené dokorán. Naučte sa správne používať konštruktívnu
kritiku.

Ryby
Nie všetko vychádza podľa vašich predstáv. Ale musíte sa s tým
neučiť žiť, lebo aj sklamanie patrí k životu. Nečakajte, kým bude
situácia ideálna. Musíte si poradiť s tým čo už máte. O to väčšie
to bude zadosťučinenie, keď vám to nakoniec vyjde.

Periodizácia dejín výtvarného umenia
NOVOVEK – UMENIE FEUDÁLNEJ SPOLOČNOSTI
– umenia/slohy

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

Neskorá gotika (15. stor.)
Renesancia a manierizmus (15. – 16. stor.)
Barok a rokoko (17. – 18. stor.)
Klasicizmus, empír (18. – 19. stor.)

PRAVEK – UMENIE BEZTRIEDNEJ SPOLOČNOSTI
– doby
Doba kamenná – Mladší paleolit (40 000 – 8 000 pred n. l.)
– Neolit a eneolit (5 000 – 2 000 pred n. l.)
Doba bronzová a železná (2 000 pred n. l. – rok 0)
STAROVEK – UMENIE OTROKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
– staroveké kultúry

MODERNÉ UMENIE – UMENIE KAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI
– izmy/umelecké smery

Egypt
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– Stará ríša (2 700 – 2 181 pred n. l.)
– Stredná ríša (2 040 – 1 786 pred n. l.)
Umenie 19. stor. a prelomu 19. a 20. storočia
– Nová ríša (1 560 – 1 080 pred n. l.)
– romantizmus, realizmus, impresionizmus,
k úspechu
našich zákazníkov leží v perfektnej
interakcii
ľudí,
Mezopotámia Kľúč
– Sumersko
– akkadské obdobie
neoimpresionizmus,
postimpresionizmus,
(3 000 – 2340
pred n. l.)
historizmus a akademizmus, symbolizmus,
strojov,
materiálov
a procesov.
– Babylónsko – asýrske obdobie + Chetitské
secesia, …
Technológia
Speedmaster vytváraUmenie
presvedčivé
obchodné modely,
umenie (1792 – 1750 – 7 stor. pred n. l)
20. storočia
– Novobabylónska
ríša (625rozhodujúcu
– 539 pred n. l.)
– expresionizmus, fauvizmus, kubizmus,
ktoré
prinášajú
konkurenčnú výhodu.
– Perzské umenie (539 – 331 pred n. l.)
tubizmus, orﬁzmus, futurizmus,
SpeedmasterGetInspired.com
– Sýrske umenie
konštruktivizmus, suprematizmus,
Egejská kultúra – Mínojské obdobie (2 000 – začiatok 14. stor.
neoplasticizmus, funkcionalizmus, purizmus,
pred n. l.)
dadaizmus, metafyzická maľba, surrealizmus,
– Mykénske obdobie (15. – 12. stor. pred n. l.)
umenie Bauhaus, skupina de Stijl, Parížska
Staroveké Grécko – Geometrický štýl (9. – 8. stor. pred n. l.)
škola, abstraktný expresionizmus, color field
– Archaické obdobie (7. – 6. stor. pred n. l.)
painting, hard-edge, tašizmus, art brut,
– Klasické obdobie (5. – 4. stor. pred n. l.)
nová vecnosť, socialistický realizmus, op art,
– Helenistické obdobie (3. stor. – rok 30 pred n. l.)
pop art, kinetické umenie, land art, nová
Etruské umenie (7. – 3. stor. pred n. l.)
ﬁgurácia, konceptualizmus, akčné umenie
Staroveký Rím
– Rímska ríša počas republiky (510 – 31 pred n. l.)
a ďalšie.
– Cisárske obdobie (31 pred n. l. – 476 n. l.)
– Obdobie kresťanskej antiky (1. – 6. stor. n. l.)
Táto periodizácia sa dotýka európskeho výtvarného umenia, ku
STREDOVEK – UMENIE FEUDÁLNEJ SPOLOČNOSTI
ktorému zahŕňame aj diela z africkej a ázijskej oblasti v blízkosti
– umenia/slohy
Stredozemného mora. Umenie sa vyvíjalo aj na ostatných kontinentoch – umenie islamských krajín, umenie Indie a juhovýchodUmenie raného kresťanstva (4. – 10. stor. n. l.)
nej Ázie, umenie Ďalekého východu (Čína, Japonsko), umenie AfByzantské umenie (9. – 12. stor.)
riky, umenie Amerík (eskimákov, indiánov, Inkov, Olmekov, Mayov,
Románske umenie (11. – 13. stor.)
Aztékov).
Gotické umenie (12. – 15. stor.)
RI
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YUPOTAKO

– Nové pokušenie pre kreatívny apetít

Tako znamená po japonsky chobotnica. Vďaka jej mikroprísavkovej štruktúre. YUPOTako lepí na rovné povrchy presne ako
chobotnica. Nepoužíva lepidlo a nezanecháva lepivý pocit na aplikovanom povrchu. YUPOTako je opakovane použiteľné:
Jednoducho očistite mikroprísavkovú stranu vodou v prípade, že priľnavosť je oslabená prachom.
Aplikácie
•
•
•
•
•
•
•

Nálepky
Reklamné materiály
Podlahové banery
POP inštrukcie
Sezónne dekorácie
Detské hry
Odporúčania na spotrebičoch

Charakteristika YUPOTako
•
•
•
•
•
•
•

Žiadna špeciálna manipulácia nie je potrebná
Jednoducho nalepiť, jednoducho odlepiť
Bez lepidla, bez lepivého pocitu
Bez bublín
Znovu použiteľné
Neobsahuje PVC. YUPOTako je priateľské
k životnému prostrediu
Rôzne druhy YUPOTako pre rôzne spôsoby tlače

Dostupné druhy

Dostupné formáty (hárky)

Dostupné rozmery (role)

Priložené samolepky bez lepidla Yupo Tako, sú od Europapier Slovensko

Tlačové stroje
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Veselé vianoce a šťastný Nový rok!
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