
„Viete o tom, že ak za deň zjete 
viac ako dve jablká, zhorší vám 
to školský prospech?“ Uverili 
by ste takémuto „faktu“, na-
príklad na Instagrame? Ja asi 
nie. A je veľmi dôležité, aby 
ste takú chybu neurobili ani vy. 
Možno to vyzerá nevinne, keď 
si nejaký žiačik prečíta na nie-
koho profi le, že jablká zhoršu-
jú školský prospech a následne 
odmietne jablko od mamy. Pre-
tože táto informácia je takmer 
neškodná. Ale ak by sa to stalo 
s nejakým významným údajom 
a ak by tomu niekto uveril, 
mohla by nastať horšia situácia 
ako len nedostatok ovocia a vi-
tamínov. 
Sociálne siete sú plné zavádza-
júcich, nepravdivých a klamli-

vých informácií. Hocikto si 
môže na internete vytvoriť 
svoju webstránku alebo profi l 
na sociálnej sieti pod falošnou 
identitou. A tam môže uverej-
ňovať články a statusy, ktoré 
prakticky nikto nekontroluje. 
Preto je podstatné, aby sme sa 
naučili rozoznávať pravdivosť 
a kvalitu informácií. Ako ho-
vorí slovenské príslovie, treba 
„oddeliť plevy od zrna“. Mož-
no nemusíme overovať úplne 
každý údaj, ktorý nás zaujíma. 
Ale sú okolnosti, ktoré si to 
vyžadujú - napríklad pri rôz-
nych chorobách a ich liečbe. 
Momentálne je populárny blud 
o tom, že rakovinu možno ľah-
ko vyliečiť pomocou vitamínu 
B17, ibaže farmaceutické spo-

ločnosti nám to taja. Aké jed-
noduché! Len škoda, že vita-
mín B17 ani nejestvuje a nedá 
sa kúpiť. 
Pri týchto a podobných situá-
ciách, by sme mali použiť na 
overenie dôveryhodné strán-
ky, napríklad stránky známych 
inštitúcií či kvalifi kovaných 
odborníkov. Alebo by sme 
mali zistiť, či článok, z ktoré-

ho čerpáme, má autora. Určite 
je spoľahlivejšie, ak má autor 
skutočné meno než len nejakú 
prezývku. A samozrejme, je 
dobré overiť si danú skutoč-
nosť aj z iného zdroja. Takto 
by sme asi zistili, že konzumá-
cia jabĺk školský prospech ne-
ovplyvňuje, ako aj to, že rako-
vina sa nelieči ani vitamínom 
B17, ani jadierkami z kôstok 
marhúľ. Okrem toho, že takéto 
správy sú častokrát klamlivé, 
oberajú nás aj o čas, pretože 
upútajú na sociálnych sieťach 
našu pozornosť a neraz sa im 
venujeme dlhšie ako tým, kto-
ré sú pre nás užitočné.  Infor-
mácie sú v dnešnej dobe ľahko 
dostupné, ale zdá sa, že práve 
preto je omnoho ťažšie vybrať 
si z nich tie správne.

Andrea Sokolová, 13 r.
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Editoriál
Všetkého veľa škodí, a neoverené 
informácie škodia najviac
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V posledných dňoch zaznamenali viaceré krajiny 
výrazné výkyvy počasia. Jedným z takých úze-
mí je aj Francúzsko, ktoré trápi obrovské sucho. 
Ide o dôsledok vysokých horúčav a nedostatku 
zrážok. Mestá v srdci tohto európskeho štátu ob-
medzili používanie vody v miestnych domácnos-
tiach. Úrady vyhlásili krízový stav. Podľa fran-
cúzskej meteorologickej služby minimum zrážok 
trvá už rok, čo má výrazný negatívny dopad na 
množstvo vody v riekach a najmä na stav a kva-
litu podzemných vôd. Najvyššiu teplotu v tomto 
roku namerali 29. júna v mestečku Gallargues-
-Le-Montueux – až + 45,9 °C, čím bol prekonaný 
absolútny negatívny teplotný rekord z roku 2003. 

Zdá sa, že aj Európania si budú musieť začať zvy-
kať na to (a riešiť to), že aj taká samozrejmá vec 
ako voda nemusí byť samozrejmosťou.

Andrea Sokolová, 13 r.

Aj keď sú vzťahy medzi Iránom a Amerikou 
napäté už od začiatku prezidentovania Donalda 
Trumpa, v mesiacoch jún a júl sa ich vzťahy ešte 
zhoršili. Napätie sa zväčšilo v júni, keď Irán zo-
strelil americké bezpilotné lietadlo. Odpoveď zo 
strany USA mohla prísť už o deň neskôr, kedy 

boli lietadlá a lode údajne pripravené zaútočiť na 
Irán. Našťastie sa tak nestalo a Donald Trump sa 
opäť raz pokúsil zmierniť svoje predchádzajúce 
vyhrážky slovami, že vojna nebude, pretože  „...
vojna s Iránom by netrvala dlho". 
Napätie však pretrváva, pretože USA pred nie-
koľkými dňami zostrelili zasa iránske bezpilot-
né lietadlo. Irán správu nepotvrdil so slovami, že 
bezpilotné lietadlo nestratili ani v Hormuzskom 
prielive (oblasť konfl iktov) ani nikde inde. Čiže 
je možné, že USA zostrelili vlastný dron. USA 
však nie sú jedinou krajinou, s ktorou má Irán 
problém. 20.7. zadržal v prielive dva ropné tan-
kery. Jeden britský a jeden libérijský. (Libérijský 
medzičasom prepustil.)

Filip Bochnička, 14 r.

strana 2

Spravodajstvo

Prof. Stanislava 
Stankociho, 
prorektora pre výskum 
a umeleckú činnosť 
na VŠVU v Bratislave, 
ktorý prednáša na 
tému: Prečo je umenie 
dôležité pre život?

Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Kládol som si veľa otázok 
a hľadal na ne odpovede. 
Najviac si však pamätám, 
ako ma fascinovali hviezdy 
na nočnej oblohe. 
Aby som neostal iba pri 
vlastných predstavách, za-
čal som sa hviezdami dô-
slednejšie zaoberať. Čítal 
som rôzne knihy o vesmíre, 
ktoré boli v tom čase do-
stupné. Načerpanými po-
znatkami sa menilo aj moje 
premýšľanie o kozme. 
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Tých otázok je stále veľa. 
Vzhľadom na náš súčasný 
stav civilizačného prog-
resu a na úroveň poznania 
sa zamýšľam nad ľudským 
konaním a jeho lokálnymi 
aj globálnymi dôsledkami 
v rôznych oblastiach náš-
ho spoločenského života. 
V tomto zmysle a s pers-
pektívou do budúcnosti ma 
vždy prenasleduje otázka 
o význame našej existencie 
a aké poslanie je s tým spo-
jené. Je vzrušujúce hľadať 
na to odpoveď.

Otázka pre Foto: internet
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Naša anketa

Vieme, vieme... Vy neroz-
hodujete o tom, kde budete 
bývať. Ani o tom, či budete 
bývať v meste, alebo na 
dedine. Nerozhodujete do-
konca ani o tom, či a kedy 
sa budete sťahovať. Veď 

dobre, ale opýtať sa môže-
me, však?
Keby si o tom rozhodoval/a 
ty, kde by si chcel/a bývať?
a/  V dome na vidieku: 

69 detí
b/  V dome vo veľkom mes-

te: 54 detí
c/  V byte v meste: 27 detí
d/  V hausboate: 29 detí

Irán verzus USA... a ďalší

Francúzsko trápi obrovské sucho

Boris Johnson (celým menom 
Alexander Boris de Pfeffel John-
son) je muž, ktorý pravdepodob-
ne dá poslednú bodku za Brexi-
tom. 24. júna 2019 bol zvolený 
na post premiéra za Konzerva-
tívnu a unionistickú stranu. Jeho 
názory na Brexit za každú cenu, 
čiže aj bez dohody, sú známe, 
takže po jeho nástupe do úradu 
odišlo v priebehu 5 hodín až 17 
členov vlády. Johnson sa naro-
dil v USA britským rodičom. 
Má rusko-židovských predkov, 

nemecko-francúzsko-anglic-
ké korene a jeden jeho prastarý 
otec bol čerkesko-turecký novi-
nár Ali Kemal. Aj Johnson pra-
coval ako novinár a napísal aj 
pár historických kníh a špionáž-
ny román. Politickú kariéru začal 
ako poslanec, v rokoch 2008 až 
2016 bol londýnskym starostom 

a potom ministrom zahranič-
ných vecí. Médiá ho označujú za 
kontroverzného, populistu, rebe-
la, rasistu, klauna či mladšiu ver-
ziu Donalda Trumpa, možno aj 
(alebo nielen) kvôli podobnému 
účesu. Má rád šport a keďže po-
čas ofi ciálnej návštevy Japonska 
v rugbyovom zápase zvalcoval 
10-ročného chlapca, zrejme ne-
má rád deti. Skúškou jeho pôso-
benia na poste britského premié-
ra bude to, či 31. októbra naozaj 
vyvedie Veľkú Britániu z EÚ.

Martin Poikáns, 14 r.

Kto je Boris Johnson?
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Minulú stredu som bol na prednáške číslo štyri a do-
zvedel som sa, prečo sa štát musí postarať o sociálne 
slabších. O tejto zaujímavej téme nám prišiel pred-
nášať profesor Vojtech Tkáč. Dozvedeli sme naprí-
klad, ako ľahko sa môže aj z normálneho človeka 
stať bezdomovec, kedy je rodina chudobná alebo čo 
je to infl ácia. Aj keď prednáška bola podľa mňa ná-
učná a zaujímavá, mohla robiť problémy mladším 
deťom, ktoré ju nemuseli pochopiť. No aj napriek 
tomu dávali zvedavé aj rozumné otázky. Dúfam, že 
pán profesor príde aj na budúci rok.

Filip Bochnička, 14 r.

Workshop v SNM bol veľmi zaujíma-
vý. Rozdelený bol do štyroch dní a po-
čas týchto dní sme navštívili Bratislav-
ský hrad, Múzeum židovskej kultúry, 
Prírodovedné múzeum, aj riaditeľstvo 
SNM. Počas prvého dňa sa nám veno-
vala PhDr. Gabriela Podušelová, ktorá 
nám porozprávala o aktuálnych výsta-
vách v SNM. Ďalšie tri dni nás rozde-
lili do skupín a každá skupina mala 
program na inom mieste. 
Ja som navštívila Bratislavský hrad, 
kde sme spolu so sprievodcom prešli 
od praveku do stredoveku, porozprá-
val nám o tom, ako ľudia žili, s akými 
nástrojmi pracovali, aj ako vznikali 
prvé mestá. V prírodovednom múzeu 
sme zase spoznávali prírodu, dostali 
sme sa  na miesta, kde bežne ľudia ne-
chodia, dozvedeli sme sa, ako sa vek 
človeka dá zistiť z kostí, videli sme 
mumifi kované telo robotníka, ktorý 

pracoval na pyramídach. Ozaj, vedeli 
ste, že v SNM majú laboratórium na 
zisťovanie DNA? Tak majú ho. Na 
záver sme si mohli pohladkať morské 
prasiatko či hada. 
Posledný deň workshopu sme na-
vštívili výstavu s názvom “Jedna 
druhej šepce...”.  Dozvedeli sme sa, 
že kedysi každá vydatá žena musela 
nosiť na hlave čepiec. Ak ho nema-
la, pokladalo sa to za veľký prehre-
šok a neslušnosť. Na záver návštevy 
v SNM sme sa zahrali na bádateľov 
aj my 😊. Bol to super týždeň.

Natálka Vaľová, 11 r.

strana 3

Názory, komentáre

Tabak sa (žiaľ) pestuje vo 
väčšine krajín sveta – aj na 
Slovensku. Táto dlholistá 
rastlina pochádza zo Sever-
nej Ameriky, odkiaľ ju (ne-
vedomí) námorníci priviezli 
približne pred 400 rokmi do 
Európy. Tabak obsahuje ni-
kotín, ktorý patrí do skupi-
ny alkaloidov a spôsobuje 
ťažkú závislosť. Z tabaku sa 
robia cigarety, cigary, ciga-
rillos a ďalšie výrobky. Naj-
väčším pestovateľom tabaku 

boli USA, no postupom času 
sa pridali aj Brazília, Čína, 
Mozambik, Zimbabwe alebo 
Kamerun. Tabak sa nepou-
žíva iba na výrobu cigariet, 

vyrába sa z neho aj kyseli-
na jablčná, chlorofyl, kyse-
lina citrónová a ďalšie. Prví 
pestovatelia tabaku netuši-
li o tejto rastline to, čo dnes 

už vedia všetci – cigarety sú 
smrteľne jedovaté. Ročne 
zomrie na následky fajčenia 
(pomerne hroznou smrťou) 
osem miliónov ľudí a milión 
ich zomrie preto, že boli vy-
stavení fajčeniu (takzvané 
pasívne fajčenie). Takže? Ľu-
dia, nefajčite! Ničí to zdravie 
a skracuje život. Robte sa 
šťastnými inak než drogami. 
Šťastia je na svete dosť aj bez 
návykových látok.

Nikolai Burger, 12 r.

Prednáška: Prečo sa štát musí 
postarať o sociálne slabších?

Workshop: Slovenské národné múzeum
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V júni nechal Dopravný podnik Bratisla-
va vyrúbať päť stromov na zastávke elek-
tričky pri Úrade vlády SR. Stromy mali 
päťdesiat rokov. Dopravný podnik sa ob-
hajoval tým, že stromy mali vyrúbať už 
v roku 2016. Nestalo sa tak, pretože akti-
visti spísali proti výrubu stromov petíciu. 
Vo februári 2019 DPB opäť žiadal o výrub 
stromov, no dohoda s mestom sa neusku-
točnila. Dopravný podnik dal napokon 
stromy vyrúbať takpovediac na vlastnú 
päsť s odôvodnením, že vraj ohrozovali 
chodcov, cestujúcich a aj električky, kto-
rým dokonca hrozilo vykoľajenie. Primá-
tor Vallo na sociálnej sieti zareagoval, že 
išlo o výrub ,,na hulváta“ a že sa mu to ne-
páči. DPB odpovedal, že na jeseň dá zasa-
diť na zastávke nové stromy. 

Je škoda, že sa stále opakuje rovnaký sce-
nár: Organizácia, ktorá na to nemá opráv-
nenie, dá vyrúbať stromy a organizácia, 
ktorá na to oprávnenie má, sa o tom do-
zvie, až keď sú už stromy vyrúbané. Na rad 
príde dohadovanie, kto za čo zodpovedá 
a kto za to nesie zodpovednosť. Ibaže stro-
mom, ktoré sa starajú o prísun kyslíka pre 
nás všetkých, to už život nevráti.

Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

Stalo sa vám, že vás niekto oklamal? Stalo 
sa, že ste vy niekoho oklamali?
Tu je pár dôvodov, prečo ľudia klamú:
A.  Ľudia klamú preto, že vedia, že spravi-

li chybu, za ktorú možno príde aj trest, 
a strašne sa hanbia;

B.  Lebo zabúdajú a potom si vymyslia 
,,pravdu“;

C.  Niekedy klamú tak, že nepovedia celú 
pravdu;

D.  Lebo ich baví, keď niekoho oklamú;
E.  Ľudia ani nevedia, že klamú, ale klamú 

v priemere 3 krát za 10 minút; 😊
Existuje ešte mnoho ďalších dôvodov, pre-
čo ľudia klamú a aj keď sa hovorí, že malé 
deti hovoria pravdu, klameme už od det-
stva. No dúfam, že vy nikoho neklamete. 😊

Daniel Jursa, 11 r.

DPB rúbe aj na vlastnú päsť Prečo ľudia klamú?

Aj cigarety 
sú droga

Foto: internet
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Zaujímavosti

Ak sa chystáte s rodičmi na dovolenku do Afriky, pozor na malá-
riu. Malária je infekčná choroba, ktorú prenáša komár druhu Ano-
pheles. Ročne na ňu ochorie približne 300 až 500 miliónov ľudí 
a približne 1 až 3 milióny ľudí chorobe podľahne. Choroba sa vy-

skytuje najmä v západnej 
a subsaharskej časti Af-
riky. Priebeh choroby je 
nepríjemný: Samička ko-
mára uhryzne obeť a z jej 
slín sa dostanú baktérie 
spôsobujúce maláriu do 
krvného obehu, ktorým 
sa dostanú až do pečene. 

V pečeni sa baktérie rýchlo rozmnožia a kolabujúca pečeň spôso-
buje komplikácie väčšie a ťažšie než hepatitída alebo žltačka. Pri 
neliečenej malárii môže dôjsť až k úmrtiu infi kovanej osoby. 
Proti komárom rodu Anopheles sa dá aj na dovolenke chrániť cez 
deň vhodným oblečením (dlhé rukávy a nohavice, pevné topánky) 
a v noci takzvanou moskytiérou, čo je hustá sieťovina zavesená 
nad posteľou. 

Nikolai Burger, 12 r.

Pri príležitosti 110. výročia tro-
lejbusovej dopravy v Bratisla-
ve opravili trolejbus ŠKODA 
21tr evč: 6401, ktorý prišiel na 
Slovensko ešte v roku 2003. 
Trolejbus sa v auguste tohto ro-
ku podrobí skúškam a následne 
ho zaradia do premávky. 
Tento typ hromadného doprav-
ného prostriedku sa môže po-
chváliť viacerými prvenstva-
mi: Bol prvý nízkopodlažný, 
prvý s klímou pre vodiča, prvý 
s elektrickou výzbrojou na bá-
ze IGBT tranzistorov, prvý so 
systémom ABS, atď. Napriek 
spomenutým vymoženostiam 
trolejbus v rámci premávky 
viac stál ako jazdil a v roku 

2009 ho odstavili pre poruchu 
trakčného meniča. Oprava sa 
odkladala a napokon ho ponú-
kli na predaj. Tento rok však 
dodali nový menič a trolejbus 
môže znova svojim moderným 
vzhľadom lákať ľudí, aby ces-
tovali MHD. Aj keď je z ro-
ku 2003, a teda je už vlastne 
“starší”. 😊

Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

Psie plemeno bostonský teriér pochádza z USA, presnejšie z Bosto-
nu, o čom svedčí aj jeho meno. Vyšľachtený bol v druhej polo-
vici 20. storočia. Pôvodne ako bojové plemeno krížením anglic-
kého buldoga, boxera a bieleho anglického teriéra. Keďže nebol 

v bojoch veľ-
mi úspešný, 
neskôr sa za-
čal používať 
len na lov krýs. 
Bostonského 
teriéra ľudovo 
nazývali ame-
rickým gentle-
manom, preto-
že je to veľmi 
milý psík. Ľu-
dia si ho často 

mýlia s francúzskym buldočkom, keďže majú rovnako stlačený 
nos. Tieto psy sú veľmi inteligentné a veľmi rýchlo sa naučia zák-
ladné pokyny ako sadni, ľahni, atď. 
Moja krstná mama má tiež bostonského teriéra. Volá sa Gerry, je 
veľmi milý a veľmi sa teší, keď niekto príde na návštevu. Gerry 
má veľa hračiek a veľmi rád sa hrá. Je to veľmi prítulný psík, ale 
potrebuje aj veľa pohybu.

Petra Bujdošová, 11 r.

Xiaomi Mi Band 4 – aktívny pomocník
Xiaomi Mi Band 4 je najnovší 
fi tness náramok od čínskeho 
výrobcu Xiaomi. Na rozdiel od 
predošlých verzií Xiaomi Mi 
Band 2 a 3, má farebný displej. 
Má rôzne časové funkcie, na-
príklad stopky, budík či dátum. 
Náramok sa dá s mobilom spo-
jiť cez bluetooth. Má aj funkciu 
prehrávania hudby, akcelero-
meter a gyroskop. Kompatibil-
ný je s operačným systémom 
Android aj iOS. Tep dokáže 
merať priamo zo zápästia. Ná-
ramok meria aktivity ako sú 

beh, cyklistika, fi tness a chôdza. 
K dispozícií je zatiaľ v globál-
nej verzii v anglickom jazyku. 

Paľo Droba, 14 r.
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V Afrike pozor na maláriu

Odstavená legenda MHD sa vracia

Bostonský teriér

Xiaomi Mi Band 4 – aktívny pomocník
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Čítate naše články, ale 
v skutočnosti nás nepozná-
te. V predchádzajúcich ro-
koch sme sa vám predsta-
vili vždy v poslednom čísle 
Novín DUK. No zábavnej-
šie bude, ak sa o nás – re-
daktoroch Novín DUK, do-
zviete niečo v každom čísle 
Novín DUK.
Tentoraz to bude o Mi-
chalovi Šimonovi Hrad-
skom (14 r.):
 Michal je už piatykrát na 
DUK a tretíkrát je redakto-
rom Novín DUK. 
 Michal je spokojný 
s tým, že sa mu darí v ško-
le, v hudbe, teší ho všetko 
pekné a múdre, hnevá všet-
ko hlúpe. Poteší ho, keď si 
vie priznať chybu. Sám so 
sebou spokojný však veľmi 
nie je.
 Michal občas stráca po-
jem o čase a nevyužíva ho 
zmysluplne.
 Michala zaujímajú de-
jiny Slovenska všeobecne, 

teraz však najviac začiatok 
20. storočia. Dejiny ako ta-
ké, aj tie utajené a popre-
krývané, ktoré písali cudzí 
víťazi, sú podľa neho nes-
mierne zaujímavé. Dnešná 
doba však podľa neho asi 
nesvedčí takýmto záujmom 
a aj preto akoby sa postup-
ne vytrácala naša identita.
 Michal verí, že nás 
naj viac ovplyvňuje bez-
prostredné okolie, naši blíz-
ki, naši rodičia. A zároveň 
verí, že človek sa môže učiť 
a zlepšovať sa celý život, 
lebo vždy je čas na zmenu.

-red-
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Poznáte Michala?
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Animovaný fi lm Leví Král vznikol už v roku 
1994, no nie každý vie, že v kinách sa práve 
premieta jeho novšia verzia, ktorá nemá ani 
rok. Vďaka najnovšej technike sa zmenila naj-
mä animácia - prostredie, teda príroda aj zvie-
ratá vyzerajú ako skutočné. Sklamaním pre 
niekoho môže byť to, že to nie je pokračova-

nie Levie-
ho kráľa, 
ale ten is-
tý príbeh 
zobrazený 
modernej-
šími tech-
n o l ó g i a -

mi. Podľa mňa je však krásne pripomenúť si 
túto super rozprávku v peknom prevedení. Za-
hanbiť sa nedal ani slovenský dabing a pesnič-
ky od Béyoncé a Eltona Johna. Určite si tento 
118-minútový fi lm nenechajte ujsť.  

Filip Bochnička, 14 r.

Staronový Leví Kráľ
Kultúra, cestovanie

Jan Werich bol český národný umelec, 
herec, rozprávkar, spisovateľ a scená-
rista. Bol to úplne iný herec, ako dnešní 
herci a úplne iný človek, ako dnešní ľu-
dia. Jeho rozprávky mali krásne pouče-
nia, jeho úlohy kráľov v českých roz-
právkach boli vtipné, smutné, múdre, aj 
tie menej múdre. Byl jednou jeden král, 
Císařův pekař a pekařův císař, Hej rup!, 
to sú len malé kúsky z jeho životnej mo-
zaiky, ktorá bola poznamenaná dvoma 
strašnými vojnami. A aj napriek tomu 
stihol rozdávať smiech, vysielať rozhla-
sové rozprávky pre deti, pre dospelých, 
dokázal sa s nimi smiať a mať radosť 
z ich radosti. 
„Ten, kto sa dokáže smiať sám sebe, 
môže sa smiať všetkému, čo mu pri-
padá byť smiešne“ -  aj taká je jedna 
z Werichových myšlienok. Poukazuje 

na to, že bez smiechu by bol svet pustý 
a smutný. Na druhej strane však tvrdí, 
že človek, ktorý nikdy neplakal, nežil 
ozajstný život. 
Jeho múdra tvár bola vždy úprimná a vo 
fi lmoch sa Jan Werich nehral na kráľov, 
ale dokázal v nich vidieť seba či bežných 
ľudí aj s ich chybami.  Myslím si, že jeho 
nadčasové myšlienky sú aktuálne aj pre 
tento svet, pre túto dobu. 

Michal Šimon Hradský, 14 r.

Ešte ste neboli na dovolenke?  Ma-
ďarský Egerszalók určite stojí za 
návštevu, na ktorú by ste si mali 
nechať minimálne dva dni. Môžete 
navštíviť napríklad Pamukkale. Je 
to soľná kopa, ktorá sa nachádza iba 
na 3 miestach na svete: V Maďar-
sku, Turecku a USA.V maďarskom 
Egerszalóku v roku 1961 pôvodne 
vŕtali preto, aby našli ropu, no na-
koniec odtiaľ na povrch vystrekla 
termálna voda. Od roku 2013 je to-
to miesto v noci osvetlené rôznymi 
farbami a najlepšie ho vidia hostia 
hotela Sarilis. Aj keď sa ku kope ne-
dá dostať úplne blízko, pohľad na 
ňu stojí za to. 
Zaujímavé sú aj takzvané Skalné 
útvary. Ak si chcete užiť pekné vý-
hľady a napokon aj pohľad na ne-

všedne tvarované skaly, ste v Eger-
szalóku na správnom východiskovom 
mieste. Stačí len asi 15 minút chôdze 
a môžete sa kochať. 
Fanúšikov mimozemských civilizá-
cií určite pritiahne takzvaný Mimo-
zemský objekt. Stačí okolo 50 minút 
chôdze a pomocou navigácie sa do-
stanete až k tomuto záhadnému ob-
jektu. Veľa chôdze? Tak si len uží-
vajte miestne kúpele. 😊

Filip Bochnička, 14 r.

Chystáte sa tento rok k moru? Alebo ste tak už spra-
vili? More, hotel či apartmán, dobré jedlo, pamiatky, 
slnko a určite by som našla ešte desiatky slov, ktoré 
vystihujú dovolenku. Toto všetko nám ponúka turiz-
mus, ktorý však má okrem pozitívnych aj negatívne 
stránky. Najdôležitejší dôvod, prečo štáty turizmus 
podporujú, je veľký príjem do štátnej pokladnice. Ta-
kisto aj kvôli povedomiu o krajine, kultúre či prírode 
daného územia. Počuli ste však o tom, ako nemec-
kí turisti posprejovali Karlov most v Prahe? Ničenie 
a znehodnocovanie vzácnych pamiatok je podľa mňa 
asi prvým a tým najvážnejším negatívom turizmu. Ta-
kisto aj prístup turistov, ktorí berú dané mesto ako do-
volenkové, no často nerešpektujú, že v mestách trvalo 
žijú miestni obyvatelia, ktorí nie sú na dovolenke. Je 
super, že máme možnosť cestovať, lebo napríklad naši 
starí rodičia takú možnosť nemali, ale aj k cestovaniu 
a turistike musíme pristupovať zodpovedne.

Andrea Sokolová, 13 r.

Jan Werich - muž, ktorý 
rozdával smiech

Kam ísť v Egerszalóku? Turizmus začína frekventovaným 
destináciám škodiť
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Keďže som sa práve vrátila 
z dovolenky na Cypre, ra-
da by som vám o ňom niečo 
povedala. Cyprus je ostrov 
v Stredozemnom mori a je 
zaujímavý tým, že je rozde-
lený na dve časti. Juh ostro-
va patrí cyperským Grékom 
a sever cyperským Turkom. 
Juh patrí do EÚ, sever si ná-
silne privlastnilo Turecko, čo 
má za následok, že Cyprus 

nie je medzinárodne uznáva-
ným štátom. 
Dokonca aj hlavné mesto 
Nikózia je rozdelené na dve 
časti podobne ako bol v ča-
soch komunizmu rozdele-
ný Berlín. V strede Nikózie 
je hranica, po prejdení kto-
rej sa ocitnete v úplne inom 
svete. V severnej časti pat-
riacej Turecku sa nachádza 
tzv. mesto duchov Varosha, 

ktoré museli Gréci po vpá-
de Turecka na ich územie 
urýchlene opustiť a všetko 
tam zanechať. Mesto je strá-
žené vojakmi. Sú tam opus-
tené hotely, obchody s vte-
dajšou módou vo výkladoch 
a byty so záclonami vejúci-
mi vo vetre. 
Cyprus má však nádherné 
more a či už sever alebo juh, 
určite sa ho oplatí navštíviť.

Laura Orsovicsová, 12 r.
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Cyprus – ostrov rozdelený proti svojej vôli
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Šport

V priebehu stáročí a tisícročí 
vymysleli ľudia nespočetné 
množstvo športov. Niekto-
ré sa vyvinuli z túžby ľudí 
zabaviť sa, iné, a nie je ich 
málo, sa vyvinuli z bojových 
umení. Šerm patrí do druhej 
menovanej kategórie. Šerm 
v podobe športu má korene 
vo Francúzsku, Španielsku 
a Taliansku. Pochádza z ob-
dobia stredoveku. V súčas-
nosti poznáme niekoľko dru-
hov tohto športu: historický, 
športový teda klasický, 
divadelno-javiskový, alebo 

šerm ako bojová disciplína 
(podobne ako karate). Špor-
tový, klasický alebo takzva-
ný moderný šerm sa dá robiť 

s tromi typmi zbraní: šabľou, 
kordom a fl euretom. Najzná-
mejší variant je ten s kor-
dom.

Šerm patrí medzi najslušnej-
šie športy, pretože ak si ne-
podáte ruku so súperom, mô-
žete byť vylúčený zo súťaže. 
Tento šport sa dostal aj medzi 
letné olympijské disciplíny – 
už od prvého ročníka novo-
dobých olympijských hier 
v roku 1896. Ak by ste si radi 
vyskúšali, aké to je obratne 
a elegantne narábať s kor-
dom či fl euretom, nemusíte 
cestovať do zahraničia, pre-
tože šermovať sa dá aj u nás 
v Bratislave. 

Andrea Sokolová, 13 r.

Foto: internet
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Šerm je šport 
gentlemanov

Peter Sagan sa siedmykrát stal držiteľom 
zeleného trička na pretekoch TdF. Stal sa 
tak jediným držiteľom takéhoto trička sied-
mykrát po sebe v histórii pretekov. V záve-

rečnej 21. etape končiacej na Champs-Ély-
sées v Paríži už len potvrdil svoj náskok 

v bodovacej súťaži. Celkovým víťazom sa 
stal Egan Bernal z Kolumbie. 😊

TdF a Fenomén Peter 
Sagan. 7-krát najlepší 
v bodovacej súťaži
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