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Pri mnohých súťažiach po čase
počet záujemcov nestúpa, a niekedy dokonca klesá. Poväčšine
nie preto, že by súťaž nebola dobrá. Mnohokrát je skvele
vymyslená, no má obrovský
nedostatok - hodnotenie. V niektorých súťažiach porotcovia
uprednostňujú pred lepšími
konkurentmi svoje deti, priateľov, známych, mladších alebo
tých, čo sú na súťaži prvýkrát,
„aby niečo zažili“.
V iných súťažiach je to zase naopak. Zatvárajú sa pred novými
talentmi a miesto nich uprednostňujú starých víťazov, lebo
je to pre nich ľahšie. Zhodnotiť
každého nováčika si vyžaduje
námahu a záujem, a tak radšej
umiestnia starších a podložia
to ich predošlými skúsenosťami. Rozhodcovia niekedy

upravujú pravidlá, aby spravili
radosť príbuzným, priateľom,
známym, či krajanom namiesto
férového uznania úspechu skutočnému víťazovi.
Na zozname ,,kritických pripomienok“ sa mi viackrát objavuje Hviezdoslavov Kubín (ďalej
bude spomínaný ako HK), pomerne populárna recitačná súťaž. Bol to skvelý nápad zorganizovať takúto súťaž (prvýkrát
ešte v roku 1954), no dnes už
zas taká skvelá nie je. Napríklad
raz na krajskom kole dala porota inštrukcie, že pri prednese
nemáme ani len gestikulovať,
lebo to ruší, no prvú cenu získalo dievča, ktoré robilo mlynské
kolá a kotrmelce. Samozrejme
– veď negestikulovala. 😊 Nenamietal by som proti vytvoreniu gymnastickej kategórie,

Editoriál
Foto: Peter Chvostek

Ako to chodí na súťažiach

keby sa P. O. Hviezdoslav časť
života venoval gymnastike ako
koníčku, ale takto?!
HK je ešte stále recitačná súťaž,
alebo už nie? Podľa mňa dievča malo blízky vzťah s niektorým členom poroty, lebo inak by
1. miesto nedostalo. Taktiež sa
mi zdá zaujímavé, čo všetko si
na druhej strane porotcovia všímajú. Keď raz na HK hodnotili
prednes dievčaťa so zlomenou

nohou, rozoberali jej prednes až
do takých detailov, ako napríklad, kedy spravila väčší nádych
alebo kedy si vyložila nohu, aby
ju trochu odľahčila. Na súťažiach je to teda rôzne. Mohol by
som zapísať aj tri čísla našich
Novín písaním o všetkých možných typoch súťaží, ale o to teraz nejde. Ide o to uvedomiť si,
čo to znamená byť spravodlivý
v rozhodovaní. V budúcnosti
budú možno viacerí z vás rozhodovať o dôležitých veciach,
nielen o kvalite recitačného výkonu. Skúste si vtedy spomenúť
na to, ako vás v detstve trápila
nespravodlivosť a neobjektívnosť v akomkoľvek rozhodovaní. Verím, že vy rozhodnete
správne a ľudia nebudú mať
dôvod kritizovať vás a hovoriť
o vás nepríjemné veci.
Matúš Kordoš., 11 r.

Otázka pre Dr.h.c. prof. Luciu Kurilovskú, PhD. / Prednáška: Prečo máme
na Slovensku toľko speváckych talentov? / Celoslovenský Hviezdoslavov
Kubín 2018 / Púšť máme aj v Európe / Saganova 10. výhra na Tour de France

Spravodajstvo

Otázka pre

Foto: internet

Odpovedá Dr.h.c. prof.
Lucia Kurilovská, PhD.,
rektorka akadémie
Policajného zboru
v Bratislave, Právnická
fakulta UK, ktorá
prednáša na tému
Prečo môžu policajti
nasadzovať putá.
Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli
dieťa?
Ako sa žilo v minulosti?
Veľmi ma zaujímala história, jednotlivé dejinné udalosti a medzníky. Vo veľkej miere aj druhá svetová
vojna. Čo viedlo ľudí k nenávisti voči konkrétnym
národom, národnostiam, etnikám a náboženstvám?
Na akú otázku hľadáte
odpoveď dnes?
Prečo si ľudia ubližujú? Prečo páchajú trestnú činnosť
v mene viery a domnelej demokracie? Ale túto otázku si
kladiem aj v meradle medziľudských vzťahov.

Kvôli Brexitu odstúpili dvaja
ministri

V pondelok 9. júla opustili vládu britskej premiérky Theresy Mayovej dvaja ministri - minister pre Brexit David Davis (a jeho námestník
Steve Baker) a minister zahraničia Boris Johnson (na snímke). Pre mladších študentov a tých,
ktorí sa o politiku veľmi nezaujímajú: Brexit je
skratka pre proces vystúpenia Veľkej Británie
z EÚ. O jeho konkrétnej podobe sa rokuje už dva
roky. A práve konkrétna podoba je dôvodom odchodu spomínaných politikov. Všetci traja sú zástancami tzv. tvrdého Brexitu, teda aby sa Británia naozaj „natvrdo“ odlúčila od EÚ. Mayová sa
však očividne svojou politikou pokúša o mäkšiu
variantu, teda aby Británia síce vystúpila, no aj
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tak zostala s EÚ v užšom vzťahu týkajúcom sa
spoločného trhu a colnej únie. (Tvrdý Brexit by
znamenal napríklad aj vybudovanie pevnej colnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom.)
Ďalšie rokovania budú ešte komplikované.
Michal Drábek, 14 r.

Kúsok Francúzska priamo v Bratislave

Foto: internet

V piatok 13. júla sa na Hlavnom námestí v Bratislave konal Francúzsky deň. Organizuje ho Francúzsky inštitút, ktorý mal v tomto
dni aj deň otvorených dverí. Podujatie sa koná pri príležitosti francúzskeho sviatku – Dobytia Bastily (14. 7. 1789). V ponuke už
8. ročníka bolo mnoho stánkov – najmä tých s jedlom či pitím, no
nechýbali ani autá a ďalšie atrakcie. Večer čakal návštevníkov kultúrny program – tanečné a hudobné vystúpenia. O deviatej večer
ho zavŕšil koncert francúzskej skupiny Billet d'Humeur.
Anna Semková, 14 r.

Naša anketa
Letné prázdniny sú v plnom prúde a vy popri DUK určite stíhate aj dovolenku pri vode.
Ako je to s vami? Sedíte na brehu, s obavami sledujete morské alebo sladkovodné vlny
a napokon vždy skončíte v bazéniku, v ktorom sa dá pohodlne postaviť? Verili sme, že
opak je pravdou. Odpoveď na anketovú otázku nám dali 123 z vás.
Ako dobre vieš plávať?
a/ Bez problémov preplávam aj 1 000 metrov: 28 detí

Thajskí chlapci sa
z jaskyne dostali

„Prosím všetkých rodičov
o odpustenie. Prosím aj vaše
deti o to, aby mi odpustili, že
išli do jaskyne bez toho, aby
ste o tom vedeli.“ Toto odkázal po záchranároch tréner
mladých thajských futbalistov, keď ešte nebolo jasné, či
zo zatopenej jaskyne vyviaznu živí.
23. júna tohto roku zobral tréner na výlet do jaskyne Tham
Luang Nang Non svojich zverencov, pretože jeden z nich

Foto: internet

1 275 m

Foto: internet

b/ Zaplávam bez prerušenia niekoľko sto
metrov: 36 detí
c/ Preplávam veľký bazén po dĺžke: 41 detí
d/ Viem plávať iba pod vodou, takže zaplávam len pár metrov: 11 detí
e/ Neviem plávať: 7 detí

Foto: internet

Chlapcov našli
4 km od vchodu
Vchod
Časť zaplavenej jaskynnej chodby

chcel v jaskyni osláviť narodeniny. Skôr, ako stihli z jaskynného komplexu vyjsť, začalo
silno pršať. Časti únikových

chodieb zaplavilo a chlapci
(navyše neplavci) sa nedokázali dostať von. Ostali v úplnej tme a bez potravín celých

9 dní. Kým sa k nim dostali
záchranári, tréner ich učil meditovať a pomalšie dýchať, aby
si nevyčerpali zásoby vzduchu.
Chlapcov a trénera napokon
zachránili, žiaľ, jeden z mnohých profesionálnych potápačov, ktorí sa na akcii zúčastnili,
zahynul.
Prípravy na záchranu trvali niekoľko dní a samotná záchrana
si vyžiadala tri nekonečné dni.
Chlapci sú v poriadku, aj keď
stále v nemocnici pod lekárskym dohľadom.
Hana Chrappová, 13 r.

Názory, komentáre

Prednáška: Prečo máme na Slovensku
toľko speváckych talentov?

Musím sa priznať, že prednáška pani profesorky Evy Blahovej
patrila pre mňa medzi tie, na ktoré som sa až tak veľmi netešila. Napriek tomu som dúfala, že sa aspoň dozviem niečo nové
a zaujímavé. V tomto ohľade si myslím, že prednáška splnila
moje očakávania. Dozvedeli sme sa na nej najmä o významných slovenských operných spevákoch, ktorí sa preslávili aj
v zahraničí. Na druhej strane bolo však pre mňa veľmi ťažké
udržať pozornosť – mala som pocit, že pani profesorka čítala
text trochu monotónne. A pri pozorovaní študentov okolo mňa
sa mi zdalo, že väčšina je na tom podobne ako ja. Tiež som sa
občas strácala v cudzích slovách a odborných termínoch, viem
si teda predstaviť, že pre ešte mladších študentov, ktorí sa tiež
ako ja nevenujú hudbe, to muselo byť ešte ťažšie.
Napriek tomuto som sa však dozvedela niekoľko zaujímavých ve-

Bratislavské
korunovácie 2018

Foto: Peter Chvostek

cí o slovenskej opere a jej významných spevákoch. V konečnom
dôsledku som teda nakoniec rada, že som na prednášku išla.
Anna Semková, 14 r.

Kovára. Réžiu veľkolepého
korunovačného divadla mal
Koncom júna pripravilo
Marek Mokoš. Podobne ako
občianske združenie Kojeho matku Máriu Teréziu,
runovačná Bratislava pre
aj Leopolda II. korunovali
obyvateľov a návštevnív Bratislave. Jeho ozajstná
kov hlavného mesta už po
korunovácia sa uskutočnišestnástykrát Bratislavské
la 15. 11. 1790 v Dóme sv.
korunovácie.
Martina, pričom obrad koTentoraz sme si pripomerunovácie viedol ozajstný
nuli obrad korunovácie
ostrihomský arcibiskup JoFoto: archív autora
Leopolda II. V úlohe krázef Baťán (Batthyány).
ľa Leopolda II. sa predKorunovačný sprievod bol
stavil herec Marek Majeský. Úlohou aj v roku 2018 zložený z predstaviteľov
Ostrihomského arcibiskupa Jozefa Baťá- šľachty, ceremoniárov, duchovenstva
na (Batthyány) poverili herca Františka a vojakov. Sprievod sa pohol od Brati-

Komunikačno-debatný workshop
Opäť po roku sa 12. a 13. júla v Divadle Aréna uskutočnil Komunikačno-debatný workshop organizovaný Slovenskou debatnou
asociáciou. Na tento workshop som sa chystala už niekoľko rokov
a som rada, že sa mi to počas môjho posledného ročníka DUK konečne podarilo. V dvoch skupinách po 15 študentov sme sa počas
týchto dvoch dní zamerali predovšetkým na zdokonalenie našich
argumentačných schopností, a to pomocou rôznych hier. Naučili
sme sa, že pri komunikácií by sme sa mali vyhýbať barličkám, ktoré náš prejav kazia (napr. časté používanie niektorých slov, prechádzanie sa počas rozprávania a i.). Učili sme sa tiež obhájiť nielen
svoj názor, ale napríklad sme sa snažili argumentovať aj v prípade,
že sme sa s názorom na danú tému nestotožnili. Toto všetko sme využili v poslednej hre – Súdnej sieni. A veruže miestami naše výkony
vytvárali dojem takmer skutočného súdu. 😊
Anna Semková, 14 r.
Foto: Peter Chvostek

slavského hradu cez staré mesto až na
Františkánske námestie pred Kostol najsvätejšieho spasiteľa (Jezuitský kostol).
Tam sa odohral korunovačný obrad podľa pôvodného korunovačného ceremoniálu. Po obrade prešiel kráľ so sprievodom na Hviezdoslavove námestie, kde
sa zúčastnil na pasovaní rytierov Radu
zlatej ostrohy. Pre mňa bola tohtoročná
korunovácia osobitne významná. Zastúpil som totiž otca v úlohe kráľovského
ceremoniára (pozri snímku), keď som
kráčal pred panovníkom s obnaženým
mečom v spoločnosti kráľovského herolda.
Michal Šimon Hradský, 13 r.

Foto: Peter Chvostek

Workshop: Odvaha objaviť svoje lepšie ja
9. a 10. júla sme spolu so spoločnosťou Happy Company hľadali naše silné stránky a učili sme sa vidieť v ľuďoch to dobré.
Workshop trval dve a pol hodiny. Boli sme rozdelení na dve skupiny po dvadsiatich. Hravou formou sme poznávali, čo je na nás výnimočné a zároveň sme sa navzájom spoznávali. Aktivity boli rôzne,
napr. v dvojiciach sme sa rozprávali o našich dobrých vlastnostiach.
Alebo sme si na chrbát prilepili papier a každý nám mal napísať, čo
sa mu na nás páči. Všetci sme si napísali päť našich silných stránok a dobrých vlastností na papierový náramok, ktorý mal slúžiť na
to, aby sme si ich pripomínali a neustále sa v nich zlepšovali. Tento workshop by som odporučila všetkým študentom, ktorí si chcú
zlepšiť svoje silné stránky. Aj na to treba vôľu. 😊
Hana Chrappová, 13 r.
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Áno, tie oči sú skutočné

oči a to si všimli ľudia okolo nej. Netrvalo
dlho a pre túto svoju ,,schopnosť“ sa Kim
Goodmanová dostala v roku 2004 do Guinessovej knihy rekordov. A to už bol len
malý krôčik od toho, že ju začali ako hosťa
pozývať do rôznych televíznych show. Kto
by to bol povedal, že svetová popularita sa
dá získať tým, že poriadne vypučíte oči. 😊
Kristína Toporová, 10 r.

Američanka Kim Goodmanová drží svetový rekord v najvypúlenejších očiach. (Veru,
aj takéto rekordy sa merajú.) Vie vypúliť
oči do vzdialenosti 12 milimetrov od očnej
jamky. Na to, že vie vypúliť oči takýmto
hrôzostrašným spôsobom, prišla náhodou
– po tom, ako ju udrela do hlavy hokejová prilba. Kim od prekvapenia vypúlila

Púšť máme aj v Európe
Púšť v Európe? Čudné, však? Jedinečná púšť Neringa sa nachádza v Litve na pobreží Baltického mora. Táto oblasť nazývaná
aj Kuršská kosa vznikala tisícky rokov ukladaním piesku, ktorý
prinášali morské prúdy. No existuje aj legenda, ktorá hovorí, že
púšť vytvorila bohyňa Neringa. Aby zaistila obživu pre rybárov
a aby im zabezpečila ochranu pred nepriazňou Baltického mora,
navŕšila pred morom piesočnú obrannú hradbu.
Zaujímavosťou je, že celá púšť je rozdelená medzi dva štáty
– Litvu (54 km) a Rusko (40 km). Jej rozloha je na polostrove
dlhom 94 km a širokom 4 km. Pieskové duny siahajú od 2 - 50
metrov a do väčšiny z nich ľudia nasadili borovice, kríky a brezy. Raritou Kuršskej kosy je, že patrí medzi Svetové kultúrne
dedičstvo UNESCO. Pre tých, ktorí majú radi teplo a zároveň

Foto: internet

Zaujímavosti

Foto: internet

pobaltské krajiny, vrelo odporúčam práve túto destináciu.
Michaela Biskupičová, 15 r.

Dievča, ktoré miluje šváby

Svet je zaujímavý, aj čudný
Vesmírne lety. Let zo zeme napríklad na ISS trvá od šesť hodín po dva dni. To bola norma donedávna. 9. 7. 2018 z kazachstanského kozmodromu Bajkonur však odštartovala
raketa PROGRES 70 s tromi tonami jedla a zásob a na ISS doletela za 3,5 hodiny, čo je
nový rekord, pričom raketa musela zem obletieť iba 2 krát.
Teroristické útoky. Boli v minulosti a budú aj v budúcnosti. Bohužiaľ. Preto metropoly
ako Londýn, Viedeň, Rím, Ženeva či Paríž proti nim robia protiopatrenia. Protiteroristickú ochranu zažíva napríklad aj Eiffelova veža v Paríži. Začali okolo nej stavať 3 metrovú
nepriestrelnú priehľadnú stenu (odolnú aj proti samopalom) a okolo vybudovali aj vysúvacie stĺpiky proti možným nájazdom vozidiel. Stena bude obopínať vežu iba z polovice.
Zvyšok bude ochraňovať oceľový múr.
Odpad. Máme ho veľa (akože veľmi, veľmi veľa) a najhorší je ten v oceánoch. Ale nie
o tom bude reč. V poslednom čase sa zistilo, že odpad vo forme chemikálií a mikroplastov (obe veľmi smrtiace nielen pre zvieratá) sú už aj v Antarktíde, a to dokonca v 5-násobne vyššom počte ako sa odhadovalo a aj v oblastiach, kde by sme ho vôbec neočakávali.
To znamená, že mikroplasty a chemikálie sa dostávajú aj do dažďa. Je to ďalší dôkaz, že
ľudský vplyv na prírodu je devastujúci. Otázkou je, prečo s tým my, ľudia, stále takmer
nič nerobíme – veď inú planétu nemáme a nebudeme mať.
William Gevorg Urban, 14 r.
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Šváby nepatria medzi obľúbené domáce živočíchy, toto dievča ich však priam
miluje.
Všetko sa to začalo tak, že malú Shelby
Carmenovú už ako 18-mesačnú veľmi zaujímali chrobáky. Keď mala necelé tri roky,
spýtala sa rodičov, či by mohla mať nejaké
chrobáky aj doma. Nuž jej mama kúpila na
tretie narodeniny päť švábov. Malá Shelby však bola taká prefíkaná, že dala spolu
samčekov a samičky, čo malo za následok
veľmi rýchlu švábiu reprodukciu. V súčasnosti vlastní Shelby údajne viac než 7 000
švábov.
Čo na to hovoria jej rodičia alebo susedia, sa v dostupných informáciách o tomto
zvláštnom koníčku neuvádza.
Petra Bujdošová 10 r.

Kultúra, cestovanie

Paciﬁc Rim 2: Povstanie
Paciﬁc Rim 2: Povstanie vyrobilo americké ﬁlmové štúdio
Legendary pictures. Toto ﬁlmové štúdio už vytvorilo viacero
ﬁlmov ako napríklad Jurský park alebo Čierny rytier. Paciﬁc
Rim 2 opisuje boj medzi príšerami, ktoré vychádzajú z portálu
v oceáne a gigantickými robotmi, ktoré vyrábajú ľudia. Aby
mohli roboti fungovať, musia v ňom byť dvaja ľudia. Fungujú
na pohon atómovej elektrárne ktorú majú v sebe zabudovanú.
Ľudia sa pomocou robotov snažia zničiť portál, aby tak znemožnili inváziu príšer. Film vyrobili v roku 2018.
Pavol Droba, 12 r.

Foto: internet

Každoročne sa už 64 rokov koná súťaž
Hviezdoslavov Kubín, kde sa predstavujú
najlepší recitátori, prozaici a divadelníci
zo všetkých krajov Slovenska. Tento rok
sa súťaž konala od 20. do 23. júna ako zvyčajne v Dolnom Kubíne. Aj ja som sa jej
s mojimi kamarátmi z divadelného súboru
Mačky a divadelného súboru effecteD zúčastnila a musím povedať, že to bol jeden
z mojich najlepších zážitkov.

Foto: archív autorky

Okrem divadelných inscenácii sme sa boli pozrieť aj na poéziu a prózu. Páčilo sa

Poznáte geocaching?
Ak radi trávite čas vonku a chcete sa zabaviť, geocaching môže byť aktivita práve pre vás. Geocaching spočíva v hľadaní
skrytých schránok nazývaných kešky. Hľadá sa pomocou GPS
navigácie na rôznych miestach - od kešiek v meste až po kešky
v lesoch a na horách. Niektoré z nich sú veľké ako desiatová
krabica, iné menšie ako krabička od liekov a tie najmenšie
môžu byť veľké iba ako fazuľa. Každá krabička obsahuje
zápisník, do ktorého všetci úspešní hľadači zapíšu svoje
meno alebo prezývku a dátum, kedy kešku našli. Väčšie
kešky obsahujú aj rôzne veci na výmenu, napríklad malé
hračky. Ak sa vyberiete nejakú z nich hľadať, na interneto-

Zaujímavosti z Drážďan

Foto: internet

Drážďany sú hlavné mesto Spolkovej
republiky Sasko. Rieka Labe rozdeľuje mesto na „starú“ a „novú“ časť. Počas
II. svetovej vojny vo februári 1945 boli Drážďany zbombardované spojencami
a celé historické centrum bolo poškodené
a zničené. Protestantský kostol Frauenkirche, z ktoré zostalo len torzo, bol v roku

mi, keď mali recitátori a prozaici nejakú
rekvizitu, ktorá im pomáhala v prednese
(napr. stolička, kus hliny na modelovanie)
a to, že si vybrali texty, ktoré im väčšinou
"sadli".
Štyri dni ubehli ako voda a bolo vyhodnotenie. Porota chválila, ale aj poučovala, čo
treba zlepšiť a doladiť. Myslím si, že súťažiaci, ktorí sa umiestnili na najvyšších pozíciách, si to naozaj zaslúžili. 😊
Michaela Biskupičová, 15 r.

vej stránke geocaching.com si pozrite, kde sa keška nachádza
a získate aj malú pomoc pri jej hľadaní. Pri hľadaní buďte nenápadní, aby ste neprezradili skrýšu iným ľuďom, pretože tí si môžu kešku pomýliť s odpadom a vyhodiť ju.
Geocaching je celosvetová hra, takže
kešky môžete hľadať aj v zahraničí,
napríklad na letnej dovolenke. Ak
sa vám však nechce za keškami nikam chodiť, hneď v okolí Divadla
Aréna je ich niekoľko a v Bratislave je ich viac ako 2 000.
Viktor Závodský, 14 r.

2005 kompletne obnovený. V roku 2004
postihli Drážďany veľké záplavy a centrum bolo zatopené. Pre záujemcov o históriu a architektúru však ostávajú Drážďany stále ideálnym miestom.
V centre starého mesta je veľa barokových,
renesančných a klasicistických budov, katedrál a palácov, napríklad galéria Zwinger,
Saská štátna opera, Nová radnica a terasy
na brehu rieky Labe. Za zmienku určite stojí most „Modrý zázrak“ postavený v roku
1893, ktorý ako jedna z mála stavieb nebol
počas bombardovania poškodený. Najkrajšia mliekáreň Pfund (na snímke), založená v roku 1880, má interiér zdobený ručne
maľovanými kachličkami a pozlátenými
ornamentami. Môžete tu ochutnať delikatesy z mlieka, ak sa vám chce stáť v dlhom
rade. Ďalšou zaujímavosťou je Sklenená

manufaktúra, kde sa do roku 2016 vyrábali autá Volkswagen Phaeton a Bentley Flying Spur. Dnes sa tam vyrábajú autá e-Golf.
Zaujímavý je aj Krištáľový palác a futbalový štadión klubu SG Dynamo Dresden. Bývalú fabriku na cigarety Yenidze s pestrofarebnou sklenenou kupolou a minaretom
postavili v roku 1908. Takto zaujímavo to
bolo riešené preto, že v tom čase v meste
nepovoľovali stavať fabriky. Vzhľad budovy ako mešity bol v tom čase dosť šokujúci.
Dnes je to administratívna budova a v kupole je orientálna reštaurácia.
Drážďany sa dajú pozrieť za 2 – 3 dni. Keď
počas návštevy mesta prší, môžete sa skryť
do jedného z 27 múzeí - napríklad do galérie Albertinum, Nemeckého múzea hygieny,
Vojenského múzea alebo do Múzea dopravy.
Martin Poikáns, 13 r.
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Malá krajina
- veľký sen ...

Saganova 10. výhra na Tour de France
Slovenský cyklista Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) vyhral v stredu 11.7. piatu etapu na Tour de France 2018. V náročnej etape z Lorient do Quimper (204,5 km) triumfoval o viac ako dĺžku bicykla pred Talianom Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida). Bola to
Saganova 10. výhra na Tour de France. „Mal som aj šťastie, lebo
Colbrelli bol opäť veľmi blízko v závere. Náš tím odviedol opäť
výbornú prácu. Pripravili mi výbornú pozíciu do záverečného kopca. Som vďačný za toto ďalšie víťazstvo, 30 bodov do bodovacej
súťaže je dobrých, lepšie ako nič,ˮ povedal po dojazde Peter. Trojnásobný majster sveta má tento rok za sebou už druhé víťazstvo na
Tour a v boji o zelený dres vedie pred Kolumbijčanom Fernandom
Gaviriom o 33 bodov. Držíme mu palce aj naďalej. 😊
Michaela Biskupičová, 15 r.

Foto: internet

Krížovka

V stredu večer 11. 7. sa
Chorvátom splnil veľký futbalový sen - prebojovali sa do
ﬁnále MS 2018 v Rusku, kde
sa stretnú s Francúzskom.
V druhom zápase semiﬁnále
v moskovských Lužnikách
zdolali v predĺžení Anglicko 2 : 1. Angličania sa ujali
vedenia v 5. minúte gólom Kierana Trippiera. V druhom
polčase vyrovnal Ivan Perišič. Zápas dospel k predĺženiu.
Chorváti vo svojom treťom predĺžení na šampionáte zdolali súpera v 109 minúte gólom Maria Mandžukiča.
Chorvátsky futbalový sen pokračuje a jeho ozvenu je
počuť aj v našej mestskej časti Jarovce. V 16. storočí
ju totiž znova osídlili práve chorvátski prisťahovalci,
ktorých potomkovia tu žijú dodnes. Vo chvíli, keď čítate Noviny DUK, je už o majstrovi sveta rozhodnuté.
Finálový zápas medzi Francúzskom a Chorvátskom sa
odohral v nedeľu 15. 7. 2018. Tak čo, vyšiel vám tip?
Michal Šimon Hradský, 13 r.
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Stanislav Both, 11 r.
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