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Slovko na úvodSlovko na úvod

TirážTiráž

Jarmila Bačová, IV.B

Vážení čitatelia!
Po štyroch rokoch sa opäť stretávame pri čerstvom 

čísle školského časopisu. Po kompletnej výmene 
redakčného tímu Vám prinášame pestrý výber článkov, 
ktoré (veríme) zabavia, nabudia, poučia, inšpirujú či 
naplnia Vaše vnútra príjemne teplým pocitom. Okrem 
iného na Vás čaká výnimočný rozhovor s našou učiteľkou 
informatiky Mariannou Krajčovou, ktorú iste všetci 
poznáme. 

Informujeme i o možnostiach „mimoškolskej“ 
angažovanosti, hovoríme o zaujímavostiach nášho 
okolia, pýtame sa rečnícke otázky či recenzujeme. Asi po 
prvýkrát sa objavuje i anglická sekcia, v ktorej sa dozviete 
aj o histórii miesta, na ktorom dnes stojí newyorkský 
Central Park. 

Ostáva už len popriať príjemné čítanie a 
nezabudnuteľné leto, ktoré je čoskoro tu. 

Šéfredaktorka: Jarmila Bačová (IV.B)
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Letné sústredenia -Letné sústredenia -
gateway k študentskej angažovanosti?gateway k študentskej angažovanosti?

Aj naše gymnázium Aj naše gymnázium 
je René!je René!

Jarmila Bačová, IV.B Elise Mária Ábelová, sexta

Mnohí študenti stredných škôl nazerajú na 
mimoškolské aktivity ako na niečo nedosiahnuteľné, už 
zabrané inými, niečo, o čo je zbytočné sa snažiť. Možno 
nevedia, čo presne by ich bavilo, možno sa boja, že je 
príliš neskoro začať. 

Ideálnym mostom medzi „pretĺkaním” sa 
stredoškolským štúdiom a aktívnou študentskou 
činnosťou sú práve letné akadémie a sústredenia rôznych 
vzdelávacích organizácií. Niektoré sú založené na výkone 
v súťažiach, ako napríklad sústredenia predmetových 
olympiád organizácie Iuventa či sústredenia Pikomatu a 
Pikofyzu - pre stredoškolákov sústredenia KMS. Nie na 
všetky však nutne potrebujete podávať výkon celý rok. 
Slovenská debatná asociácia organizuje Letnú akadémiu 
Discover, ktorá je v podstate letným táborom s hlbšou 
myšlienkou. Na prihlásenie stačí zodpovedať na tri 
jednoduché otázky v rozsahu cca 300 slov. Akadémia 
ponúka 5 turnusov, z ktorých si môžu študenti vyberať. 
Každý z turnusov zahŕňa širokú škálu kurzov, z ktorej 
je potrebné sa prihlásiť na štyri. Ak bude tvoja prihláška 
úspešná, Discover ti alokuje dva z tebou preferovaných 
kurzov. Potom stačí len čakať, kým konečne príde leto. 

V samotnej akadémii ťa čaká množstvo 
inšpiratívnych ľudí - ak sú starší od teba, pravdepodobne 
už vyvíjajú nejaký druh študentskej činnosti popri strednej. 
Tvoria úžasnú komunitu, ktorá s tebou bude rada zdieľať 
svoje skúsenosti a znalosti. Vybrané kurzy a workshopy 
ti na turnuse pomôžu zistiť, čo ťa láka, a naopak, čo ťa 
totálne nebaví. Areál akadémie je ideálnym miestom na 
rozjímanie nad samým sebou a rozmýšľanie nad ďalšími 
životnými krokmi (rozumej: nie je tam signál). Tímový 
brainstorming a noci strávené s novými priateľmi ťa 
nakopnú energiou a na konci turnusu pravdepodobne 
buď skončíš zapísaný na debatu, googlením vysokej 
školy, zapísaný na dobrovoľníctvo, s novým systémom 
učenia sa, alebo so všetkým naraz. 

    Jediné, čo delí demotivovaného študenta od 
motivovaného, je prostredie, ktoré naňho vplýva. Ak 
každoročne nevieš, čo s voľným časom cez leto (alebo 
aj cez školský rok), vyhľadaj organizáciu, ktorá ti je 
sympatická, a pogoogli, či neorganizujú sústredenia. A ak 
sa ti nechce cez rok (až tak veľmi) makať navyše, prihlás 
sa na Discover.

Gymnázium Pierra de Coubertina sa už po tretí 
rok aktívne zapája do prestížnej literárnej súťaže Cena 
René - Anasoft litera stredoškolákov. S podporou 
pani profesorky Papcunovej študenti viacerých tried a 
ročníkov každoročne čítajú vybranú päticu slovenských 
kníh, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku. Spoločne sa 
potom musia rozhodnúť, ktorý autor/ka by sa podľa nich 
mal stať laureátom/kou. 

S cenou René sú tiež spojené obľúbené besedy 
s autormi. Naša škola si v roku 2019 vybrala besedu s 
autorom Zlej štvrte, Marekom Vadasom. Minulý školský 
rok sme mali v online priestore možnosť klásť otázky 
Alene Sabuchovej, autorke knihy Šeptuchy, ktorá sa 
nakoniec stala nielen laureátkou klasickej Anasoft Litery, 
ale aj Ceny René.

Laureátka bola minulý rok po súboji s knihou Petra 
Balka  Ostrov oznámená po prvýkrát prostredníctvom 
rádia Devín. Tomuto rozhodnutiu predchádzala, 
pandémiou upravená, niekoľkohodinová diskusia 
delegátov z väčšiny zapojených škôl. Za bežných 
okolností sa diskusia deje v bratislavskej Novej 
Cvernovke a po nej nasleduje slávnostné odovzdávanie 
samotnej ceny. Tú v roku 2019 odovzdávala Václavovi 
Kostelanskému naša bývalá študentka Emma Vičanová 
za knihu Virtuóz. 

Na konci minulého školského roka sa nám do rúk 
dostali knihy tohtoročnej Ceny René, čo znamenalo len 
jedno – niekoľko mesiacov plných slovenskej literatúry. 
Favoritmi nielen u nás, ale i medzi ostatnými zapojenými 
študentmi, boli knihy Jednorožce, Príbeh starej dámy a 
Nič sa nestalo. 

Kniha Jednorožce po veľmi tesnom súboji v ostrej  
finálnej diskusii získala väčšinu hlasov. Za reprezentantku 
zúčastnených stredoškolákov bola zvolená naša 
študentka Jarmila Bačová zo IV.B vďaka presvedčivým 
argumentom v prospech víťaznej knihy.

v
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To najlepšie z Piešťan To najlepšie z Piešťan 
Rozhovor s Mariannou KrajčovouRozhovor s Mariannou Krajčovou
Elena Košková, Oliver Ján Tremboš, Samuel Bagar, Adela Sedláčiková, II.B

Učiteľka informatiky na Gymnáziu Pierra de 
Coubertina v Piešťanoch

Čo vás priviedlo na Gymnázium Pierra de Coubertina? 

Priviedla ma sem potreba kvalifikačnej zmeny. Učila som 
matematiku na plný úväzok a potrebovala som zmenu.

Koľko rokov pôsobíte na piešťanskom gymnáziu?

Pôsobím tu tretí rok, začínam štvrtý.

Každodenne dochádzate z Topoľčian do Piešťan. Ako 
dlho vám trvá cesta do práce?

Už o 6:00 musím odchádzať z domu, nechávam si istú 
rezervu, pretože sa rekonštruuje Havran, tak radšej 
chodím skôr. Z cesty do práce som si urobila klad, ktorý 
nazývam psychohygiena. Potrebujem čas na ticho, po 
Radošinu mám v hlave prácu, od Radošiny domáce 
aktivity a naopak.

Prečo ste sa rozhodli práve pre Piešťany?

Nepodarilo sa mi zachytiť začiatok školského roka v 
Topoľčanoch, a aby som nebola rok bez kvalifikovanej 
práce, osmelila som sa hľadať aj v susedných mestách. 
Skrátka, priviedla ma sem zhoda okolností.

Už ste niekedy rozmýšľali, že sa presťahujete do 
Piešťan?

Áno, viackrát som premýšľala nad sťahovaním sa do 
Piešťan. Avšak okrem toho by to zahŕňalo aj presun 
všetkých členov rodiny, preto je aktuálne bývanie v 
Piešťanoch pre mňa nepredstaviteľné.

(úsmev) Pred mesiacom sa ma kamarát opýtal, prečo 
si nenájdem prácu bližšie, prekvapivo aj pre seba som 
odpovedala: „Veď mi dávajú to najlepšie z Piešťan, 
mladých.“

Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium informatiky a 
akú vysokú školu ste vyštudovali? 

Študovala som na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach. Mojím študijným odborom bola matematika, 
matematická informatika.

Keď som bola na škole, nepripadala som si vôbec 
výnimočná. Aj napriek tomu, že som ako prváčka 
doučovala tretiačky z matematiky. Keď sa na to pozerám 
spätne, v dnešnej dobe to nie je také časté. Na strednej škole 
som maturovala taktiež z informatiky. Ale programovať 
nás vtedy učili ceruzkou na papier, preto nám bol čas 
na počítači veľmi vzácny. Ja som sa pre matematiku 
rozhodla už na základnej škole, konkrétne v 8. triede, keď 
nám učiteľka nevedela dobre vysvetliť silážnu jamu. Tak 
som vytvorila 3D model a dala ho kolovať medzi mojimi 
spolužiakmi. Bol to taký pekný moment, keď som sa pre 
tento odbor rozhodla. Som trochu smutná, že ma niekto 
neusmernil byť inžinierkou, možno by sa mi páčilo viac 
programovať. Ale som spokojná s učiteľstvom.

Ktorý odbor informatiky vás najviac fascinuje?

Preferencie matematických disciplín majú u mňa svoje 
obdobia, napríklad dnes by ma fascinovala dátová 
analytika. Pretože už odmala ma fascinovali čísla a 
hľadanie súvislostí medzi číslami.

Mám rada grafiku, Excel, ale jednoznačne dominuje 
programovanie. Pre mňa je to ako komponovanie hudby 
- Jazyk C je ako klavír a Python ako gitara. Každým 
nástrojom viem inak vyjadriť svoje potreby. Napríklad 
spomínaný Python sa mi zdá omnoho viac hravý a 
rýchlejší, ale zase klavír - Jazyk C je skôr systémový 
nástroj, s ktorým sa dá tvoriť vážna hudba.

Spomínali ste nám, že rada skladáte Rubikove kocky. 
Ako ste sa k tomu dostali?

Keď mám stres, vždy siahnem po Rubikovej kocke, aj 
keď sa neviem naučiť jej algoritmus. Preto mám viaceré 
typy týchto kociek, ktoré skladám sama, bez toho, aby 
som sa ich algoritmy učila naspamäť. Viem pri skladaní 
relaxovať, napr., keď sme mali povinné/národné 
testovanie a ako som videla to dlhé čakanie, tak som si 
vytiahla kocku a skladala ju. Okrem toho som sa dostala 
aj k háčkovaniu, napríklad 3D objektov.

Tiež ste sa podelili so študentmi ohľadom vášho 
pobytu v USA. Čo Vás priviedlo k práci práve tam?

Začalo to pozvánkou navštíviť túto krajinu, keď som 
študovala na univerzite. Pôsobila som tam 4 mesiace 
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a pracovala som v zábavnom parku ako pomocníčka 
v kuchyni, pretože som ešte žiadnu dôležitú prácu ako 
študentka nemohla vykonávať. Pripravovala som tam 
hamburgery, hotdogy, milkshaky, cukrovú vatu a iné 
jedlá rýchleho občerstvenia. Určite by som to odporučila, 
ale v tom čase som mala slabú angličtinu, čiže som sa 
veľmi nevedela dorozumieť. Najviac ma prekvapilo, 
koľko veľa peňazí tam dokážem zarobiť za prázdniny. V 
porovnaní s platom mojich rodičov to bolo viac ako ich 
ročný príjem.

Máte nejakú predstavu, ktorá by mohla pomôcť 
učeniu informatiky na škole?

Mojím snom je zaviesť na škole robotiku, aby sme 
programovanie učili cez mikrobity. Čiže nezačínať tým 
matematickým programovaním, ale skôr programovaním 
hardvéru - tak by to bolo bližšie k žiakovi.

Čo vy a klimatická zmena?

Triedim odpad, taktiež uvážlivo nakupujem. Uhlíkovú 
stopu - 70 km denne sa snažím vyrovnávať sadením 
stromov. Minulú jar sme s rodinou boli zbierať bukvice, 
dnes máme cca 8 malých stromčekov, ktoré plánujem 
vysadiť a pokračovať v tom.

Rada cestujete? V akej najexotickejšej krajine ste 
boli?

Kuala Lumpur, Malajzia. Zapamätala som si autentickú 
vôňu, presnejšie sa tam skoro nedalo dýchať.

Ktorá kultúrna rozdielnosť vás najviac šokovala?

Keď som bola na letisku v tomto meste, išla som sa 
pozrieť priamo do centra peši,  čiže som videla známu 
„stenu“ medzi bohatými a chudobnými. Je pre mňa 
nezabudnuteľné vidieť tých ľudí, ako jedia na ulici, a 
neskôr krásne luxusné vily.

Rýchle otázky, rýchle odpovede:

Káva alebo čaj?

Káva.

Kniha alebo film?

Kniha, napríklad, keď som potrebovala „vypnúť“, siahla 
som po Dostojevskom.

Kto je Vaším najväčším vzorom?

Don Bosco.

Čo by ste odkázali svojmu mladšiemu JA?

Aby som sa viac učila angličtinu.

Ste fanúšičkou nejakého športu?

Áno, dvoch. Horskej cyklistiky a volejbalu.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Len ruštinu a angličtinu, aj keď nie na vysokej úrovni.

Interview
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Zvedavosti sa medze nekladú  Zvedavosti sa medze nekladú  
Zuzana Mečírová, II.B

Ak ste vyčerpaní a máte pocit, že vaša myseľ 
už nedokáže prijať žiadnu novú informáciu, dovoľte 
mi presvedčiť vás o opaku a predstaviť vám pár 
zaujímavých faktov.

I stromy dokážu vytvárať priateľstvá 

Výskumy nemeckého lesníka Petra Wohllebena 
a ekologičky Suzanne Simardovej poukazujú na 
skutočnosť, že i medzi stromami vznikajú priateľstvá.  
Dokážu si medzi sebou vytvoriť také putá ako dlhoročné 
páry, podobne sa jeden o druhého starajú a ochraňujú 
sa. Podľa ich zistení stromy obľubujú  spoločnosť, rady 
stoja pri sebe a túlia sa. Dokážu tiež cítiť rôzne pocity, 
podobne ako ľudia.  Počas sledovania ich správania sa 
zistilo, že vytvárajú dokonca akési rodiny. 

Ich vyjadrenia sa však nedajú brať úplne doslovne, 
majú nám skôr priblížiť, ako funguje život stromov.

Malé vrecká na rifliach sú užitočné 

Iritujúce malinké vrecko na rifliach nás často núti 
pokladať si otázku o jeho dôležitosti.

 Možno bude pre vás šokujúca správa, ale v 
minulosti bolo toto vrecko užitočné. Kedysi boli rifle 
považované za robotnícky odev pre farmárov a kovbojov 
vďaka hrubej látke. 

 Farmári v tej dobe nemali ešte náramkové 
hodinky, väčšinou vlastnili vreckové hodinky. Tie 
sa nosievali pripnuté na veste, čo však viedlo k ich 
častému rozbitiu. Preto sa krajčíri rozhodli našiť na rifle 
malé vrecká, ktorých jediným účelom bolo bezpečné 
prenášanie hodiniek. 

 Ak sa nabudúce budete rozčuľovať  nad 
nepraktickosťou týchto vreciek, spomeňte si na ich 

dávne využitie alebo to vezmite ako príležitosť ku kúpe 
vreckových hodiniek.

Výlet do Narnie

Kroniky Narnie boli veľkou časťou detstva 
viacerých z nás, vedeli ste však o tom, že Narnia je 
skutočné miesto?

Prvýkrát sa Clive Lewis zaujímal o Narniu už v 
ranom detstve. Našiel ju úplnou náhodou v obrázkovou 
atlase. Možno sa zaľúbil na prvý pohľad do krás 
stredovekého mesta v srdci talianskych hôr. Názov 
mesta Narni ho fascinoval a začal o Narni zisťovať viac. 
Najskôr začal zbierať obrázky a fotografie talianskeho 
mestečka Narni. Prelomovým bodom bolo, keď zistil 
latinský názov tohto mesta, Narnia. Až o štyridsať rokov 
ho použil v príbehoch. Bohužiaľ sa do vysnívaného 
mesta Narni nikdy nedostal.



Radošinské naivné divadloRadošinské naivné divadlo
Eva Sigetová, II.D

„K názvu RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO 
nás doviedli náhody a diváci. Naivní sme boli 
odjakživa, radošinskí tak isto, a to, čo sme robili, sa 
najviac podobalo divadlu.“
 
Takto o Radošinskom naivnom divadle píše 

Stanislav Štepka v knihe Sto rokov divadla v Radošine. 
Možno vás to prekvapí, ale Stanislav Štepka úspešne 
absolvoval naše piešťanské gymnázium, a tým viac si 
zaslúži, aby sme sa s ním bližšie zoznámili. Ako rodáčka 
z Radošiny to považujem dokonca za povinnosť.

Oslovila som preto niekoľkých obyvateľov 
Radošiny a o jeho mladosti som sa dozvedela aj toto:

Stanko Štepka vyrastal v typickom dedinskom 
prostredí, kde ako väčšina detí tej doby pásol kozy. Pre 
nás, deti dvadsiateho prvého storočia, nepredstaviteľná 
aktivita, voľakedy činnosť ako každá iná. Každodenné 
pasenie znamenalo neustále trávenie času nielen medzi 
vrtkými štvornohými priateľkami, ale aj stretanie sa 
s rovesníkmi a vytváranie mnohých priateľstiev. Ako 
mladí chlapci chceli objaviť snáď každú skrýšu, všetko 
preskúmať nielen zrakom, ale aj rukami. Vo voľnom čase 
sa rád motal okolo miestnych dedinských rozprávačov. 
Malý Štepka ich dokázal počúvať celé hodiny. Takéto na 
zážitky bohaté detstvo bolo pre dobrého pozorovateľa 
(akým budúci dramatik bol) hotovým zlatým jazerom, v 
ktorom sa na vyvolených lepí zlato.

To však neboli jediné vplyvy, ktoré z neho urobili 
človeka schopného osloviť iných až do hĺbky ich podstaty. 
K dramatickému umeniu mali blízko viacerí rodinní 
príslušníci ako ochotníci vo vyše storočnom radošinskom 
divadle. Rôzne smiešne príhody jeho otca, ale najmä 
strýka Mateja, poznala celá dedina. Veď televízory boli 
vzácne a ľudia si všetko rozprávali. Hercami boli všetci 
a divákmi tí, ktorí mali aspoň niekedy čas sadnúť si pred 
dom na lavičku.

V tínedžerskom veku dal Stanislav Štepka 
dokopy radošinskú mládež. Na spoločných stretnutiach 
reprodukoval rôzne príhody spomínaných vtipkárov. 
Robil to tak vydarene, že mládež od smiechu plakala. 
Vtipných ľudí má každý rád, mladí sa ho teda držali. Začali 
organizovať dovtedy (a ani odvtedy) nevídané nedeľné 
Mládežnícke popoludnia plné zábavy s tancom a nejakým 
vzácnym hosťom, napríklad televíznym hlásateľom či 
športovcom. Konali sa vždy v odpoludňajšom čase, a to 
bez alkoholu – to však dlho nevydržalo, nebolo na čom 

zarobiť.

„Ten mladík veľa chcel a neveľa vedel, čo bolo 
tuším pre mladých príznačnejšie viac vtedy ako dnes. 
Ten mladík chudý, uhrovitý a tesilový – to som bol ja.“ 
Kronika komika 1

„Sme v šesťdesiatom treťom: svet sa ešte chvíľu 
dokáže zmestiť do kože, možno preto, že sa tu o ňom 
dokopy nič nevie, veď noviny sú jedny, hoci s viacerými 
názvami...“ Kronika komika 1

Prvá Štepkova hra nahradila vo vianočnom 
čase každoročné ochotnícke predstavenie miestnych 
divadelných nadšencov. Uviedli ju 25. decembra 1963, 
na 1. sviatok vianočný, odkedy môžeme datovať vznik 
divadla. Hra s názvom Nemé tváre alebo zver sa píše s 
veľkým Z bola nová, moderná, ľuďmi nepochopená. Sám 
autor sa o nej v knihe Kronika komika 1 vyjadril takto: „S 
mojím a naším divadlom sme neurobili dieru do sveta ani 
do Radošiny; možno v čomsi iba do seba, čo asi takisto 
nebolo málo. Dedinské publikum zvyknuté na poriadne 
celovečerné hry sa na nás zdola dívalo ako na skupinku 
pomätencov a my zhora na nich ako na nevďačnú a 
nekultúrnu masu, čo nevie doceniť silu a krásu našich 
originálnych nápadov a myšlienok...“

Píše sa rok 2021, na javiskách sa odráža melódia 
a zvučné hlasy hercov šesťdesiatej siedmej Štepkovej 
hry. Ako jeden z mála hercov (popravde som o inom ani 
nepočula) hral autor v každom predstavení Radošinského 
naivného divadla. Za takmer päťdesiatosem rokov 
fungovania RND ide asi o 10-tisíc odohraných repríz. 
Jeho hry sú ako ich symbol – muchotrávka. Krásne, 
ale zatínajú do života. Sú vtipné, nadčasové, aktuálne a 
dokonale jedinečné.

Uzavriem to vlastným pocitom zo stretnutí s pánom 
Štepkom: je to najcharizmatickejší človek, akého som 
mala možnosť stretnúť.  

Pokračovanie (možno) nabudúce

“
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Je filozofia pavedou?Je filozofia pavedou?
Benjamín Horosz, IV.B

Filozofia sa v dnešnej dobe stala sférou štúdia, 
ktorá je mnohými pokladaná za nepotrebnú a  umelo 
udržiavanú. Na našom gymnáziu sa počas štúdia s 
filozofiou stretávame len veľmi okrajovo na hodinách 
občianskej náuky. Čo však považujem za veľmi 
negatívne je, že s poznatkami antických filozofov sa už 
od prvého ročníka stretávame na hodinách matematiky, 
fyziky, chémie, literatúry či biológie bez toho, aby sme 
ich pripisovali práve tejto disciplíne.  

Pytagorova veta, Talesova kružnica, Aristotelove 
delenie živočíchov, Demokritov atóm... Tieto poznatky 
pochádzajú  z myslí filozofov a boli neskôr kategorizované 
do samostatných vedných odborov. Filozofia bola 
oklieštená o svoje klenoty. Ostala naoko prázdna a tieto 
výdobytky sa stali prostriedkom pre ďalší rozvoj mimo 
nej. 

Vnímanie sveta, ktoré tieto myšlienky priniesli, 
však postupne mizne, spolu so záujmom o filozofiu. 
Filozofi si často kládli otázky, na ktoré sa zdalo nemožné 
nájsť odpoveď. Práve proces pokusu a omylu, ktorému sa 
podrobovali, v našom dnešnom myslení chýba. Ak niekto 
nájde nedostatky v našom vysvetlení, cítime sa hlúpo. 
Filozofia je však plná momentov, keď argumentačný 
súboj viedol k formovaniu novej a objavnej myšlienky. 
Hľadanie medzier v našom videní sveta je predsa tým, čo 
nám pomáha zachytávať jeho nedostatky,  formovať tak 
silnejší a zdravší svetonázor. 

Jedným z mnohých príkladov je vznik myšlienky 
atomizmu. Keď sa grécky filozof Demokritos dopočul 
o slávnom Zenónovom paradoxe, začal pracovať na 
spôsobe, ako ho objasniť. Problém spočíval v tom, 
že bežec, ktorý má dokončiť beh na 100 metrov, musí 
predtým prebehnúť polovičnú vzdialenosť. Ak s týmto 
predpokladom súhlasíme, potom podľa Zenóna nie 
je možné, aby sme tento beh dokončili, pretože pred 
každým zostávajúcim úsekom musíme najprv prekonať 
jeho polovičnú vzdialenosť. Preto sa dostávame k 
mikroskopickým úsekom, ktoré však delením na polovicu 
nikdy úplne nezdoláme. 

Demokritovou odpoveďou na tento paradox bola 
častica taká malá, že jej delenie na polovicu je nemožné. 
Keď sa pri delení vzdialenosti medzi bežcom a cieľom 
dostaneme na úroveň atómu, ďalšie jej zmenšovanie nie 
je možné a prekročíme cieľovú čiaru. Pri riešení tejto 
zdanlivo malichernej otázky sa zrodila, dnes všeobecne 
akceptovaná, teória atomizmu.

Osobne vnímam svoj vlastný záujem o filozofiu 
veľmi obohacujúco. Mám pocit, že táto disciplína má 
silu budovať širší pohľad na svet. Podnecuje komplexné 
vnímanie problémov a nechce ich izolovať v rámci 
jedného vedného odboru. Preto si myslím, že filozofia 
môže mať pre študentov veľmi veľký význam nielen v 
akademickom, ale aj každodennom osobnom živote.

Filozofia má silu rúcať hranice konvenčného 
myslenia a prebúdzať nové a neprebádané myšlienky. 
Som veľmi rád, že sa v mojej triede nájdu ľudia, ktorí 
sú ochotní venovať jej svoj čas v rámci nášho debatného 
klubu filozofie.  Aj preto by som chcel všetkých, ktorých 
drobný náhľad do môjho vnímania filozofie zaujal, 
povzbudiť k jej hlbšiemu spoznávaniu, napríklad aj v 
duchu priateľskej a príjemnej dišputy.
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Nočný letNočný let
Benjamín Horosz, IV.B

Vo chvíli, keď väčšina čitateľov počuje meno 
Antoine de Saint-Exupéry, vynorí sa im v mysli 
spomienka na prvé stretnutie s Malým princom. 
Tento úžasný alegorický príbeh  sa stal nepochybne 
najznámejším dielom francúzskeho spisovateľa, ktorý 
zasvätil svoj život literárnej tvorbe a leteckej kariére. 
Práve Exupéryho bezprostredná skúsenosť s čarom, ale aj 
nebezpečím lietania ma motivovala k prečítaniu jedného 
z jeho menej známych, avšak nemenej pozoruhodných 
počinov, diela Nočný let. 

Knižka útla, tak ako aj ostatné z Exupéryho tvorby, 
dokazuje, že veľký text nemusí mať veľa slov. Naopak, 
autor v tomto diele dáva okúsiť absolútnu suverenitu 
svojho prejavu. Pomerne krátky text nám ponúka 
silný umelecký zážitok, no zároveň pôsobí plným, 
vyrovnaným a presným dojmom. Nočný let neponúka 
nič navyše ani čitateľa o nič neukráti. Každé slovo si 
treba vážiť a vychutnať, pretože žiadne náhradné sme od 
autora jednoducho nedostali. Ak vynecháte jednu vetu, 
bude vám z torty na konci dňa chýbať čerešnička. 

V diele silne rezonuje kontrast dvoch svetov. 
Jedným z nich je, všetkým dobre známy, zemský 
povrch. Tu ľudia stoja nohami pevne a vysporadúvajú 
sa s výzvami najlepšie, ako vedia. Najťažšie zápasy 
sa zvádzajú so sebou samým a povinnosť sa stáva tým 
najsilnejším motorom pokroku.  Tento svet aj so všetkými 
jeho nástrahami stelesňuje letový dispečer Rivière. Je to 
postava, na ktorú môžeme nahliadať z rôznych uhlov. 
Svojou zdanlivou chladnokrvnosťou vedie podriadených 
až na pokraj katastrofy, z ktorej je možné vidieť žiaru 
úspechu. Ich spoločnou snahou je, aby piloti neskončili 
v priepasti, ale dosiahli ono vysnívané výslnie. Rivièrov 
údel snáď najlepšie vystihuje citát: ,,Milujte tých, ktorým 
rozkazujete, ale nepovedzte im to.”

Svet ,,tam hore”, kde sa človek vydáva napospas 
prírode a stroju, ktorý ho udržuje pri živote, pôsobí 
naopak priam mysticky. V tomto svete stretávame letca 
Fabiena, o ktorom sa zďaleka nedozvedáme toľko 
ako o Rivièrovi. Táto skutočnosť akoby zvýrazňovala 
zdanlivú jednoduchosť, ktorú autor pri letoch zachytáva.  
Časti diela, ktoré opisujú Fabienov let, sú zároveň 
filozofickým zamyslením, ako aj ukážkou odvekého 
súboja medzi človekom a prírodou. Či už je to prelet nad 
pokojnou krajinou, alebo súboj s obrovskou rozzúrenou 
rybou, búrkou, autor nám dáva pocítiť silu a rozhodnosť 
človeka, ktorý sa vzoprel svojmu údelu a kráča v stopách 
Prométea k stále vzdialenejším výšinám. Fabien existuje 
odtrhnutý od miest a ľudí pod ním, no zároveň dodáva 

tento svet jeho snaženiu zmysel.
Sila knihy Nočný let pre mňa spočiva v jej 

autenticite. Príbeh o letcovi od letca. Je zachytením 
povinnosti, ktorú každý deň prijíma, a poslania, ktoré 
pre dobro ľudstva napĺňa. Zaujímavou črtou diela je aj 
paralela medzi dnešnou dobou a obdobím, v ktorom bolo 
dielo napísané. Súčasnosť, keď letecká doprava absolútne 
dominuje svojou rýchlosťou proti minulosti, keď letectvo 
súperilo v závode s vlakmi a loďami o zákazníka. Príbeh 
zároveň vypovedá o obete, ktorú sme schopní priniesť 
pre pokrok ľudstva. V dobe environmentálnej krízy, keď 
čelíme možnej deštrukcii nevídaných rozmerov, je táto 
kniha, okrem iného, podnetom zamyslieť sa, čo všetko 
sme ochotní stratiť pre ďalší schodík ľudského pokroku.  
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Perzské lekcie Perzské lekcie 
(film)(film)

Majster šarkanov Majster šarkanov 
(kniha)(kniha)

Prostredie okupovaného Francúzska v roku 1942. 
Gilles spolu s ostatnými židmi je chytený nemeckými 
vojakmi a odkázaný na istú smrť. Za neistú záchranu 
poprie svoj židovský pôvod a vyhlási o sebe, že je 
Peržan. Nemecký vojak, ktorý sa dopočul o odmene 
za človeka perzskej národnosti, využije príležitosť na 
získanie pár konzerv mäsa a odvlečie ho späť do tábora. 
Gilles je postavený pred úlohu stať sa učiteľom perzštiny 
veliteľa Kocha, ktorý si po vojne túži otvoriť reštauráciu 
v Teheráne. Pre Gillesa je to jediná cesta k záchrane, aj 
keď je zrejmé, že z jazyka donedávna nepoznal jediné 
slovo. Začína si slová vytvárať, no ťažšia časť prichádza 
s tým, ako si ich aj pamätať.

Vzniká podivuhodný vzťah, ktorý je odrazom 
oboch osobností. Krutosť prepletená s citlivosťou učenia. 
Gillesov jazyk odráža jeho vnímanie prostredia a vytvára 
nezvyčajné porozumenie medzi dvomi úplne rozdielnymi 
ľuďmi. Pri nazeraní na hrôzy okolo seba sa ale postupom 
času od potreby prežitia odkláňa. Všíma si každého 
človeka, menom si vrýva do seba jeho spomienku a 
zisťuje, že prežiť v tomto svete už nestačí.

Vidíme často využitý kontrast medzi scénami 
zobrazujúcimi krutosť nacistov a scénami, ktoré 
odkrývajú aj ich bežné tváre. Každodenné konverzácie, 
večierky, spoločné vzťahy. Pomedzi ľuďmi bažiacimi 
po krvi nazeráme na osoby, ktoré vedú klasické životy 
bežných občanov, ktorých pohltila nacistická ideológia. 
Nijako to neospravedlňuje ich konanie, no približuje 
nám to ich charakter a fakt, že bez vojny by žili úplne 
obyčajným životom ako my.

V hlavných úlohách vidíme Nahuela Péreza 
Biscayarta  a Larsa Eidingera, ktorí svojimi neopozeranými 
tvárami prinášajú veľmi autentický filmový zážitok. 

Silný námet sa veľmi nekonvenčne vracia k téme 2. 
svetovej vojny. Originalita príbehu spojená s výborným 
scenárom Iľju Zofina tvorí veľmi citlivo spracované 
dielo. Film čerpá čiastočne z novely Erfindung einer 
Sprache nemeckého spisovateľa Wolfganga Kohlhaaseho 
a je inšpirovaný skutočnými udalosťami. 

Je dôležité neustále otvárať tému 2. svetovej vojny 
a Perzské lekcie ukázali, že ešte stále je čo povedať 
neopozeraným spôsobom, a priniesli fascinujúci príbeh, 
s myšlienkou, že ľudia nie sú len bezmenná masa a každé 
slovo v jazyku má rovnako ako človek svoj význam a 
príbeh. 

Amir, chlapec z Kábulu, ako každé dieťa spoznáva 
svoje okolie, rodnú krajinu, zisťuje, ako funguje svet. 
Prichádza na to, že jeho najlepší kamarát je zároveň jeho 
sluha. Rozdiely v obyvateľstve sú na dennom poriadku 
nielen v slovách, ale aj v činoch. Krehkosť detskej 
nevinnosti a priateľstva sa nestráca, je však navždy 
poznačená a zanecháva hlbokú ranu. Minulosť, ktorá sa 
vždy prederie na povrch.

Literárne spracovanie spomienok na detstvo nie 
je nič nezvyčajné a nemusí práve zaujať. U Hosseiniho 
to však neplatí. Príbehom, prostredím a veľmi citlivým, 
jednoduchým písaním vytvára nezvyčajnú atmosféru. 
Vykresľuje nielen komplikovaný vzťah s otcom založený 
na rozpore náboženstva či odvahy, ale aj premenlivú 
afgánsku situáciu. Dej sa prediera politickými zmenami 
od zvrhnutia kráľa Záhira Šáha cez komunistický puč, 
brutálnu sovietsku okupáciu až po nástup Talibanu. 
Hlavná postava opisuje udalosti na základe vlastnej 
skúsenosti, ale aj z priestoru azylovej Ameriky.

V krátkom slede sa ponárame do zásadového 
islamu vedeného Talibanom a nepochopiteľných krívd, 
ktorých sú schopní dopúšťať sa len na základe etnickej 
príslušnosti či jednoducho odlišného názoru.

Kniha je beletriou, ktorá vo vás vzbudí záujem ďalej 
si hľadať informácie o minulosti Afganistanu a prepojiť 
ich s dnešnými. Prečo sa ľudia snažia udržať na kolesách 
lietadiel a prečo sa ženy znova boja o svoje životy. 

Majster šarkanov je idylicky povedané veľmi pútavé 
čítanie s obrazom mienky národa s jej posunom alebo 
naopak krokom späť. Pochopiť afganský vtip, narážky 
na odlišnosti Sunnitov a Šiitov, uvidieť v riadkoch 
neopísateľnú chudobu či zacítiť vôňu miestnych jedál. 
Autor používa nenápadný a premyslený jazyk, ktorý 
vás dostane v najhlbších detailoch. Pri spracovávaní 
myšlienok z knihy som nemohla prestať cítiť na každom 
rohu vôňu granátových jabĺk, sušených moruší a ostrých 
korenín. 

Nie je tajomstvom, že nedokážeme vrúcne prijímať 
nové, nepoznané. Je to v poriadku, je to naša prirodzenosť. 
No je zlé neposúvať sa, zostať na tej istej línii. Kniha 
Majster šarkanov bola pre mňa nielen ponorením sa do 
nepoznaného, ale aj jeho prijatím a pochopením. Možno 
by sme neverili xenofóbnym vyjadreniam politikov, 
možno by sme sa nebáli kultúry, možno by sme boli 
tolerantnejší. Možno sú knihy odpoveďou na všetko, 
ale to zo mňa môže hovoriť len vrelá zaujatosť z lásky 
k literatúre.
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Muž, ktorý sadil stromyMuž, ktorý sadil stromy
Jarmila Bačová, IV.B

Krátke dielo Francúza Jeana Giona, ktoré bez 
námahy dokonalo ovládne naše zmysly. Pár desiatok strán 
nás vnorí hlboko do regiónu pustatín prímorských Álp 
Francúzska. Tam, kde sú len opustené sídla, vyschnuté 
zdroje vody, ostrý vietor a divé levandule. Tam, kde 
nakoniec nájdeme tichého pastiera s ovcami. Muža, 
ktorý sadí stromy. Človeka prostého, osamoteného, no 
odhodlaného. 

Dej je zasadený nielen do medzivojnového obdobia, 
ale aj do rokov pred ním a po ňom. Pastier prebiehajúce 
vojny aj tak nepociťuje - ani o nich nevie. Nemá prečo, 
jeho každodennými starosťami sú iba stromy, ktoré v 
pustatine sadí. Najprv duby, potom buky, neskôr aj brezy, 
ktoré rozvážne sadí do údolí, kde očakáva bohaté zásoby 
podzemnej vody. Giono využíva svoj dar čarovne opísať 
prírodu a my zrazu vidíme, ako sa pevnou vôľou pastiera 
mení pustatina na hory pokryté jemnou zeleňou a ako 
sa z jemnej zelene stáva hustý les. V diaľke počujeme 
potok, ktorý sa na tomto mieste objavil po toľkom čase, 
že si ho pamätajú len archeologické nálezy. 

Zapĺňa nás (v poslednom období) nevídaná pýcha 
na človeka. Nie každý deň predsa nájdeme človeka, 
ktorého nezabudnuteľný ľudský charakter a dobrota sú 
také čišté a hlboké, že zasvätí desaťročia prírode. 

Novela vyšla v roku 1953 a o 30 rokov vznikol 
tridsaťminútový animovaný film, ktorý dokonale 
„zhmotňuje“ pôvodné slová Giona pomocou skvelej 
hudby, ilustrácií a monológu rozprávača, obyčajného 
muža, ktorý pastiera náhodu stretol pár rokov pred prvou 
svetovou vojnou. 

Ešte viac si tak uvedomíme jednoznačný cieľ - 
ukázať silu vôle dobrého človeka či už v boji s obnovou 
pôvodného ekosystému, alebo v boji so samotou a túžbou 
mať sa na čo tešiť. Aj dnes, takmer 70 rokov po vydaní, 
sú tieto hodnoty stále aktuálne a potrebné. 



Reviews of English LiteratureReviews of English Literature
Elena Košková, Adela Sedláčiková (II.B), Andrea Žlnayová (kvinta)
The Invisible Life of Addie LaRue (2020)

This book guides us through 
the story of a young woman, who 
in a moment of desperation makes 
a deal to live forever and is cursed 
to be forgotten as soon as they lose 
sight of her. That way begins an 
extraordinary life of a mysterious 
woman and a muse of many artists. 
Until one day, when she enters a 
bookshop, where she meets Henry 
who remembers her.

E.K.

No Longer Human (1948) 

No Longer Human (Ningen 
Shikkaku) is an evergreen semi-
autobiographical novel about the 
cruelties of everyday life written by 
Osamu Dazai. Through the story, 
we follow the life of Oba Yozo, who 
from his early childhood lacks an 
understanding of human beings. To 
cope with his fear of humans and lack 
of empathy, he starts hiding behind 
“masks” deceiving not only those 
around him but himself as well. The 
sense of alienization combined with 
Yozo´s self-destructive behaviour 
and events in his life lead him on the 
path of addiction and multiple failed 
suicide attempts. The novel not only 
shines a light on the selfishness 
and cruelty of humans but it also 
describes feelings a lot of us may be 
familiar with but are afraid to voice 
out or address and that way tend 
to think that we are the only ones 
who feel that way, even though the 
opposite may usually be the case. 

A.Ž. 

Raymie Nightingale (2016)  

by an American children’s 
fiction writer Kate DiCamillo, the 
story of Raymie Nightingale is set 
in Florida, in the summer of 1975. 
It all begins when three young girls 
– Raymie, Louisiana, and Beverly 
sign up for the Little Miss Central 
Florida Tire competition. To win, 
they are required to do good deeds 
and learn how to twirl a baton. 
They’re completely different, but 
also very similar, therefore, they 
form an unpredictable friendship 
and explore how we often try to save 
each other and ultimately ourselves. 

It is definitely a heavier 
children’s book that will resonate 
with both – younger and older 
readers.

E.K. 

Sinuhe the Egyptian (1945) 

Sinuhe the Egyptian is written 
by a Finnish author Mika Waltari. 
It was adapted into a Hollywood 
film (1954), so even if you are not 
into reading, you can still watch it. 
The novel tells the story of Sinuhe, 
a physician in ancient Egypt. It 
is important to mention that his 
character is based on a real persona. 
The book greatly describes the 
everyday life of the rich as well as of 
the poor. Not only that but get to know 
different cultures from Sinuhet´s 
travels with historic punctuality. 
The plot together with exotic 
experiences and fetching characters 
(including many interesting gods) 
will keep you in tension till the 
end. The author provides you with 
detailed descriptions of for instance 
mummification and meaningful 
thoughts.

A.S.
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Utopia for African-Americans buried Utopia for African-Americans buried 
under Central Parkunder Central Park –  – The story of Seneca VillageThe story of Seneca Village
Elena Košková, II.B

Central Park is one of the most famous urban parks 
in the world. But not many people know the history and 
the story behind it all. What was here in the past? This 
brings me to the indicated question - Have you ever heard 
about Seneca Village?

It all started about 200 years ago, in the 1820s 
when the majority of people lived in Lower Manhattan. 
Everything above this area wasn’t settled yet and was 
considered a countryside. Downtown - Lower Manhattan 
was quite the opposite. It was dense and crowded. There 
were a few small neighbourhoods, where the poor whites, 
immigrants and black population – African-Americans 
lived.

In 1827 New York State declared the abolition of 
slavery and many free black people joined the workforce. 
And this is where the racial tensions rose. People who 
were enslaved were in a competition with people coming 
over for jobs, which led to violence and Lower Manhattan 
became very dangerous for African-Americans. 

Then, in 1825 there was a land for sale in Uptown. 
It was the way out. A black man named Andrew Williams 
decided to buy three lots of land here. People started to 
move in and more lots were filled up with black families, 
churches, and burial grounds. Therefore between 82nd 
and 89th Street the community of Seneca Village was 
born.

Seneca Village was a remote location and its 
residents were more stable and prosperous than in 
Downtown. More people started to move in because it 
was affordable, safe and gave black men the opportunity 
to vote if they owned a property worth 250$ and resided 
in New York State for 3 years at least. Over the next three 
decades, the community grew to nearly 300 residents. 

Records show that they were usually laborers, domestic 
workers, waiters and shoemakers. They built dozens of 
homes, three churches and a school for African-American 
children.

Later, the Potato Famine led to a wave of Irish 
immigrants leaving Ireland and moving to the US, 
settling in Seneca Village. It was very unique, because 
Seneca Village was an integrated community now, as it 
was home to people of all ethnicities that were getting 
along. Church records show us that black and white 
families attended baptism together, were buried next to 
each other in the same cemetery and intermarried.

In the next 30 years, the population of New York 
City nearly quadrupled and Lower Manhattan could no 
longer hold everyone. At the same time, the white elite 
got worried that the entire island would be consumed by 
development. They started talking about the necessity of 
a city park to “give lungs to the city”. The elite regularly 
travelled to Europe and got inspired by Champs Elysees 
and Kensington Park. They were certain that the city 
deserves a park of that stature. Thus, on July 21, 1853, 
New York set aside 75 acres of land to build US’s first 
major public park. However, the proposed area included 
Seneca Village and thousands of other lots of land that 
was home to about 1600 people. In order to help the 
park’s development city newspapers started to downplay 
who really lived in this area. Newspapers described these 
residents as people living in shacks as well as people 
of debased cultures that were living off the land. Yet, it 
wasn’t true.

In 2011 a team of archaeologists excavated in the 
former Seneca Village area and obtained 250 bags of 
objects to analyse, which are now in New York City’s 



Archaeological Repository. These objects suggest that 
Seneca Village was way wealthier than many assumed. 
They compared Seneca Village objects with objects from 
Greenwich Village which was an elite upper-middle-
class neighbourhood. Both villages used the same kind 
of ironstone dinner plate. There were also found pieces of 
porcelain in Seneca Village, which was a very expensive 
ware at that time. They found other objects such as a 
comb, smoking pipe, roasting pan and a toothbrush, these 
objects clearly didn’t belong to poor people. Toothbrushes 
weren’t common among the working class as well as a 
middle class until 1920. We have evidence that residents 
had gardens, raised livestock and the Hudson River 
was their source of fishing likewise Tanner’s Spring 
provided fresh water. From the records from 1815, we 
know that there was a very high level of education and 
getting a high school education was an important factor 
in the community. For that Seneca Village wasn’t a 
shantytown. It was a working middle-class community, 
a growing neighbourhood of black property owners, and 
an experiment of integration.

But the elite of 1856 thought it wasn’t worth saving, 
therefore in July 1856 people were supposed to be evicted 
by the first of August. Many residents fought to keep 
their land by filing objections to their forced removal, but 
Seneca Village together with other settlements on the land 
of Central Park was seized and destroyed. At the time of 
the eviction of the residents, there was a huge economic 
depression in New York, thus it wasn’t that easy to lose 
a home and start over. The city made pathways, built 
bridges, and planted thousands of trees. 

It was practically forgotten until the publication of 
Roy Rosenzweig and Elizabeth Blackmar’s book – The 
Park and the People: A History of Central Park in 1992. 
The Seneca Village project was formed in 1988 to raise 
awareness and finally, the recognition of the history of 
the park emerged. Nowadays, when you take a walk 
through the park you may come across an exhibition with 
information about Seneca Village, that is temporarily up 
in the park. Seneca Village may be gone, but its great 
stories that live beneath the surface of the park will stay.

Zdroje: 

https://www.centralparknyc.org/articles/seneca-village

https://www.nps.gov/articles/seneca-village-new-york-
city.htm

https://www.vox.com/2020/1/20/21070883/
central-park-seneca-village

https://www.nypap.org/oral-history/cynthia-copeland/

https://www.khanacademy.org/humanities/art-americas/
us-art-19c/xf20f462f:us-19c-arch-sculp/v/seneca-
village-the-lost-history-of-african-americans-in-new-
york

https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2020/02/05/
central-park-seneca-village-history-uncovered
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Heritage of PiešťanyHeritage of Piešťany
Kristína Vlasáková, II.B

The small town of Piešťany is especially famous for 
its well-known medical spa. However, a lot of interesting 
architectural structures are located in this town too. For 
that, I would like to acquaint you with some buildings, 
which appealed to me with their history, and are the most 
interesting for me. 

Up to today, in the gardens of the family houses 
are hidden ruins of the oldest structure of the town 
also known as the Old Monastery. But we shouldn´t be 
confused by its name. Even though the name contains 
the word “monastery”, it served as a gothic church. This 
church was built in the 14th century and we can find it in 
the location of the no longer existing village Debreta or 
where Lubov was located in the past. Obviously, people 
from the village of Debreta used to pass on legends and 
myths, which talk about the mighty medieval templars, 
who probably inhabited the monastery, but later 
disappeared. Other legends talk about the discovered 
and hidden treasures located somewhere in the big 
underground corridor system.

Definitely all passers-by notice a historical building 
called the Pink Mill because of its atypical appearance. 
Not only is it an interesting structure to look at, but it 
also played a significant role in Piešťany in the early 20th 
century. During the First World War, Ľudovít Winder 
decided to build a mill which he hoped would guarantee 
food independence for Piešťany and also supply the 
spa. It was built near a railway for the easy transport of 
livestock, rye, or flour. 

Besides Piešťany, the mill supplied the surrounding 
villages with food and animals. It was named after 
Winter´s stepdaughter Ružena. However, no one used it, 
and instead, people called it the Pink Mill.

The Kolonada Bridge is undoubtedly one of the 
major symbols of Piešťany. Before it was built, a wooden 

bridge was the only way how to cross the Váh river. As 
the wooden bridge wasn’t truly safe and sturdy, Winter 
decided to build today’s Kolonada Bridge. That way, he 
created a much more pleasant atmosphere for the spa 
visitors. On the glass side of the bridge, he wanted to 
etch into the glass a valuable decoration, which would 
reflect the Slovak surroundings. Therefore, he chose two 
pictures from the Slovak artist Martin Benka and because 
he had them etched into the glass, they were seen from 
both sides.

The bridge was endangered in 1945 when the 
German army was leaving as they wanted to destroy 
it. Thankfully, one brave man, who was working as a 
mechanical scholar didn’t run away like others and stole 
the valuable etched pieces of glass. He kept them until 
1956 when the bridge was rebuilt. 

You have certainly noticed a bronze statue situated 
on one of the benches on the bridge. It is a statue of the 
already mentioned Ľudovít Winter which is inspired by a 
period photograph. It captures Winter in a position that is 
unforgettable for most of the local people, who often saw 
him sitting on this bench as it was his favourite place.
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