
Slobodný svet 
slobodných licencií
Asi každý z nás už počul o autorskom práve 
(C v krúžku, po anglicky copyright). Struč-
ne, keď sa na nejaké dielo (knihu, text, fi lm, 
DVD, hudbu, PC program alebo fotogra-
fi u) vzťahuje autorské právo a my ho chce-
me používať, musíme si od autora vypýtať 
povolenie a uhradiť mu odmenu. Autorské 
práva musíme rešpektovať, pretože autor 
si dal s dielom prácu a väčšinou chce mať 
aj zisk. Našťastie, sú aj slobodné licencie 
a je ich viacero. Vypýtať si totiž povolenie 
od autora či zaplatiť odmenu, nie je vždy 
jednoduché. Avšak diela, ktoré sú uvoľnené 
pod jednou z tzv. slobodných licencií, mô-
žeme slobodne kopírovať, šíriť, pri niek-
torých licenciách aj upravovať a podob-
ne. Pravda, aj tu musíme splniť stanovené 

podmienky - uviesť autora, alebo že dielo 
použijeme len na nekomerčné účely. Slo-
bodné sú napríklad aj také diela, ktorým au-
torské práva už vypršali (autor zomrel pred 
viac ako 70 rokmi). Diel, ktoré sú slobodné 

a zadarmo, sú milióny. Od fotografi í, tex-
tov, hudby, PC programy, cez kancelárske 
balíky, až po PC hry. Príkladom slobodných 
licencií pre text či obrázky sú licencie Cre-
ative Commons, pre programy zasa licen-
cia GNU GPL. Podmienky použitia sú síce 
jednoduché, no ich vysvetlenie presahuje 
možnosti tohto editoriálu. Viac informácií 
nájdete na internete. Slobodné obrázky sa 
dajú nájsť napríklad aj na Wikimedia Com-
mons, Pixabay či Unsplash. Pod licenciou 
CC-BY-SA 3.0 (prípadne za ďalších pod-
mienok) je zasa prístupná Wikipédia. Treba 
však povedať, že slobodné licencie vám ne-
poskytujú záruky, že PC program bude na-
ozaj fungovať, či to, že nebude škodlivý. Ja 
však mám so slobodnými licenciami dobré 
skúsenosti. Prajem preto aj vám príjemné 
užitie si slobodných diel.

Michal Drábek, 13 r.
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 Áno, práve sme sa stali študentmi DUK 2017! 
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Spravodajstvo

Prof. RNDr. Zdeňka 
Ďuriša, CSc. 
z Prírodovedeckej 
fakulty Ostravskej 
univerzity, ktorý 
prednáša na tému 
Prečo krevety 
a morské sasanky 
žijú spolu? 

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
To bolo vtedy, keď som si 
uvedomil sám seba: Ako 
to, že ja som ja, že som 
uprostred svojho sveta, 
ktorý sa pohybuje všade so 
mnou? Majú všetci okolo 
svoje vlastné ,,ja“? 
Neskôr som sa pýtal, od-
kiaľ je všetko, čo ma 
obklopuje: hračky, autá, 
zmrzlina, stolička, ceruz-
ka. S prekvapením som 
zistil, že všetko je z PRÍ-
RODY.

Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Aká je celková bohatosť 
života na našej planéte. 
Koľko živočíšnych dru-
hov (okrem iného aj kre-
viet a krabov) je ešte ne-
známych? Koľko z nich 
ešte spoznáme a koľko už 
nikdy nespoznáme? 

Otázka pre

Avari sa usídlili 
aj na našom území

Zlato pre Juraja Kukuru

Naša anketa

Známku z ktorého predmetu by som 
si chcel/chcela opraviť?
a/ slovenčina: 18 detí 
b/ matematika: 17 detí
c/ cudzí jazyk: 13 detí 
d/ dejepis / geografi a: 9 detí 
e/ žiadny: 37 detí 

Pri prípravných prácach ku stavbe bratislavského 
obchvatu D4/R7 objavili archeológovia unikátne 
pohrebisko Avarského kaganátu (štátny útvar pô-
vodne na území Mongolska a Číny) z 8. storočia. 
Po piatich mesiacoch archeologického výskumu 
našli v Podunajských Biskupiciach 460 hrobov, 
v ktorých bolo uložené veľké množstvo opas-
kov, šperkov a iných cenností s mytologickými 
motívmi. Za najvzácnejší objav považujú arche-
ológovia mincu z obdobia vlády Karola Veľkého, 
odhadom z roku 771 až 793. Minca je európskou 
raritou, za posledných 80 rokov sa v okolí Bra-
tislavy nič významnejšie z tohto obdobia nenaš-
lo. Po ukončení archeologických výskumov bude 
výstavba obchvatu pokračovať.

Anna Semková, 13 r.,

V deň imatrikulácie a prvej prednášky na DUK 
sa dostalo výnimočného uznania aj zakladate-
ľovi Detskej Univerzity Komenského hercovi 
a riaditeľovi Divadla Aréna Jurajovi Kukurovi. 
Pri príležitosti 15. výročia DUK a dlhoročnej 
spolupráce s Univerzitou Komenského mu rek-
tor Univerzity Komenského Karol Mičieta ude-
lil Zlatú medailu aj „...za spoločné otváranie 

čarovnej brány poznania kľúčom Detskej Uni-
verzity Komenského všetkým jej účastníkom.“ 
Juraj Kukura pri preberaní ocenenia s dojatím 
povedal: „Je to ocenenie, ktoré pre mňa straš-
ne veľa znamená, je to veľká pocta a uznanie, 
prejav toho, že si ľudia vážia, čo som urobil aj 
mimo mojej hereckej práce.“

-red--red-

Foto: Peter Chvostek

Foto: TASR

Foto: Peter Chvostek

Možno si ešte spomínate, že pred necelý-
mi dvoma týždňami ste dostali vysvedče-
nie. Možno ste boli spokojní a možno by 
ste si chceli nejaký predmet opraviť. Pred 
imatrikuláciou sme sa opýtali 94 z vás:  
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Názory, komentáre

Posledné týždne bol slovenský 
internet plný informácií o no-
vele zákona o zvieratách. Po 
novom už nebude zákon defi -
novať zviera ako vec, ale ako 
živého tvora. Čo sa týka prístu-
pu k zvieratám, Slovensko by 
sa tak malo podľa ministerky 
pôdohospodárstva SR Gabriely 
Matečnej (SNS) zaradiť medzi 
najvyspelejšie štáty EÚ. Zmena 
sa dotkne aj zvierat v cirkusoch. 
Vybraným druhom cirkusových 
zvierat zakážu vystupovať. Ďa-
lej - ak by veterinár prišiel na 
prípad týrania psa, môže ho 
majiteľovi odobrať aj bez zá-
sahu polície. Do roku 2020 bu-
dú musieť majitelia začipovať 
všetkých psov na Slovensku. 
Na prvé počutie to všetko znie 

skvelo. Kde je háčik? O jednom 
takom už bežia diskusie na so-
ciálnych sieťach – kto zaplatí 
čipovanie túlavým psom? Na 
Slovensku ich je veľa, väčšina 
útulkov je permanentne plná 
a aj napriek tomu sú stále stov-
ky psov bez domova. Zákon má 
platiť od januára 2018. Minis-
terstvo má teda ešte čas viaceré 
nedostatky vyriešiť. Prísť o ta-
kýto pokrok na Slovensku by 
bola škoda.

Anna Semková, 13 r.

Vyber si zo širokej po-
nuky originálnych spin-
nerov iba u nás a buď 
výnimočný! Antistresová 
pomôcka rôznych farieb 
a tvarov! Stojí za vyskú-
šanie! Pútače na interne-
tových stránkach presved-
čivo lákajú. Slovo fi dget 
znamená nepokoj, nervozitu, 
neposednosť. Fidget spinner má 
vraj pomáhať ľuďom s hyper-
aktivitou, ADHD, autizmom, 
úzkosťou, či len obyčajným 
„vrtením sa”. Hračka môže byť 
z mosadze, nerezovej ocele, ti-
tánu, medi či plastu. Vlastnia ju 
už vari všetci školáci. Je to vraj 
väčší trend ako jojo či tamago-
či. Za vynálezkyňu fi dget spin-
neru je označovaná inžinierka 
chémie Catherine Hettingerová. 
Priznala však, že jej pôvodný 
nápad nemá so súčasnou hrač-
kou veľa spoločného. Autorstvo 

súčasných spinnerov 
jej zatiaľ nebolo priznané, a tak 
ich vyrába každý, kto na to má 
príležitosť. Okamžite sa vyno-
rili nekritickí obdivovatelia, aj 
tvrdí kritici hračky. Istá envi-
ronmentálna aktivistka otes-
tovala pár vybraných kúskov 
a zistila, že obsahovali nadprie-
merné množstvo olova a ortuti 
a podobne to bolo aj s náterom, 
ktorým boli hračky natreté. Môj 
brat (ADHD) si za príšerné vy-
svedčenie objednal z Amazonu 
4 spinnery. Hádam mu zlepšia 
vysvedčenie v budúcom škol-
skom roku. 😊

 Jakub Farkaš, 13 r. 

Prvá prednáška na DUK bola ako vždy spojená so slávnostnou 
imatrikuláciou. Na imatrikulácii sme všetci zložili sľub vysoko-
školského študenta a mohli sme začať spoznávať odpovede na na-
še otázky. Na otázku ,,Prečo včely bodajú“ (ale najmä, prečo a ako 
lietajú) nám odpovedala Prof. Dame Carol Robinson z Oxfordu. 
Prednáška bola v angličtine, preto sme mali milú tlmočníčku, kto-
rá nám všetko preložila. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci o vče-
lách a čmeliakoch, ktoré sa nám určite budú hodiť na hodinách 
biológie. Mňa zaujala rýchlosť letu včiel a ich pohyb krídlami. Pri 
lete mávnu krídlami až 230 krát za sekundu, pričom pohyb ich krí-
del nie je hore a dole, ale dopredu a dozadu. Po skončení profesor-
kinej prednášky sme mali možnosť položiť otázky, na ktoré sme 
nepoznali odpovede. Jediné, čo môžem prednáške vytknúť, je, že 
som niektorým vetám pani tlmočníčky nerozumela, lebo hovorila 
veľmi potichu. Téma lietania a pohybu ma veľmi zaujala a už sa 
teším na ďalšiu prednášku. 

Nella Böhmová, 11 r.

Prednáška: Prečo včely bodajú?

Zviera bude konečne živý tvor

Fidget spinner – momentálne 
najpopulárnejší

V roku 1966 začali zvážať do suchého Mlynského ramena Malého Du-
naja zatavené oceľové sudy s nebezpečným odpadom z chemických 
závodov Juraja Dimitrova. Do roku 1979 sem priviezli okolo 120 000 
ton nebezpečného odpadu. Skládku neskôr pokrylo 22 000 kubických 
metrov zeme. Sudy boli pod povrchom a od podzemnej vody ich delilo 
len 2 - 3 metre pôdy. Po napustení vodného diela Gabčíkovo v roku 
1993 sa hladina podzemnej vody zdvihla asi o 3 metre a sudy s od-
padom zaplavila. V sudoch je 440 druhov rôznych chemikálii  ako je 
benzén, toluén, rôzne pesticídy či ťažké kovy. To všetko zvyšuje ne-
bezpečenstvo vzniku rakoviny či napadnutie genetickej štruktúry ľudí 
a zvierat. Prvé zistenia o ,,skladovaní“ nebezpečného odpadu zazname-
nali už v roku 1997, keď neďaleko skládky budovali benzínovú pumpu. 
Znečistená voda však naďalej prúdi smerom na Šamorín a zasiahnutá 
je aj oblasť Vrakune, Ruži-
nova a Podunajských Bis-
kupíc. Ohrozený je takisto 
zbytok Žitného ostrova 
(ktorý je zdrojom pitnej 
vody nielen pre Sloven-
sko) a blízke obce Rovin-
ka, Dunajská Lužná, Mi-
loslavov, Kalinkovo a už 
spomínaný Šamorín. Mož-
nosti zabezpečenia pred toxickým odpadom sú dve: aktívna a pasívna. 
Na aktívny variant by sme potrebovali 4 - 5 rokov. Sudy s odpadom 
by sa vo Viedni zlikvidovali a okolitá zem by sa sanovala. Náklady 
by dosiahli takmer 120 miliónov eur. Pasívny variant by spočíval vo 
výstavbe tzv. kapsule. Ide o 20 metrov hlboký a 2050 metrov dlhý be-
tónový múr okolo skládky. Táto alternatíva by stála asi 20 miliónov eur. 
Hrozí však, že pod tlakom vody by sa mohol múr zlomiť. Používanie 
studňovej vody v okolí Vrakune je teda naďalej rizikom - či už ide o za-
lievanie, sprchovanie alebo konzumovanie. Preto je také dôležité zvoliť 
správny a efektívny postup a naozaj urýchlene začať konať.

Nikol Ďurčeková, 14 r.

Vadí niekomu kontaminovaná voda?

a tvarov! Stojí za vyskú-
 Pútače na interne-

tových stránkach presved- súčasných spinnerov 

Fidget spinner – momentálne 

Foto: internet

Foto: Peter Chvostek
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Zaujímavosti

Občianske združenie Korunovačná Bra-
tislava už 15. rok organizuje rekonštrukciu 
Korunovačných slávností. Tento rok sme si 
pripomenuli korunováciu Alžbety Kristíny, 
matky Márie Terézie. Ozajstná korunová-
cia sa uskutočnila 18. októbra 1714 v Dó-
me sv. Martina, kde Máriu Kristínu koru-
novali ako manželku kráľa a cisára Karola 
VI. Rekonštrukcia tejto historickej udalosti 
bola 24. júna 2017 v kostole Najsvätejšie-
ho Spasiteľa (jezuitský kostol). Návštevníci 
mohli prejsť trasu z Bratislavského hradu až 
do kostola spoločne s korunovačným sprie-
vodom. Pôvodne sa práve z hradu prenáša-
li korunovačné insígnie do korunovačného 

chrámu. Po korunovačnom obrade sa krá-
ľovský pár so sprievodom prešiel po uli-
ciach Starého mesta. Na Hviezdoslavovom 
námestí kráľovná pasovala rytierov Radu 
Zlatej ostrohy. Ďalšími kuriozitami tohto-
ročných korunovačných slávností bolo aj 
víno tečúce z konskej fontány na Ventúr-
skej ulici, korunovačný jarmok dobových 
remesiel a rozhadzovanie korunovačných 
žetónov na Hlavnom námestí. Predstaviteľ-
kou kráľovnej Alžbety Kristíny bola hereč-
ka Divadla Andreja Bagara v Nitre Andrea 
Sabová. Na budúci rok si pripomenieme ko-
runováciu kráľa Leopolda II.

Michal Šimon Hradský, 12 r.

Pravlasťou kávy je Etiópia a jej provincia 
Kaffa, odkiaľ sa pestovanie kávy rozšíri-
lo na Arabský polostrov, Cejlón, do Indie, 
Brazílie. Dnes sú najväčšími pestovateľ-
mi a výrobcami kávy Vietnam, Kolum-
bia, Brazília, India, Mexiko, Indonézia, 
Honduras, Peru, Guatemala a Etiópia.  
Káva obsahuje viac ako 200 zdraviu pros-
pešných látok, má dobré účinky na srdce, 
cievny obeh, zlepšuje hladinu energie, ná-
ladu a fungovanie mozgu. Pravdaže, ak sa 

pije v rozumnom množstve. A kde sa vypije 
najviac kávy? Prvé miesta v štatistikách si 
udržiavajú severské štáty a na prvom mieste 
je podľa posledných údajov Fínsko, kde sa 
vypije až 12,2 kg kávy na obyvateľa ročne, 
teda približne 3 šálky denne. Zdôvodnenie 
je jednoduché – pitie kávy podmieňuje pod-
nebie – dlhé studené zimy a málo slnečného 
svetla. Fíni pijú „kahvi“ na zahriatie, zlepše-
nie nálady a na načerpanie energie. 

Martin Poikáns, 12 r.

Koniec jednocentových 
a dvojcentových mincí 
Taliansko od 1. januára 2018 vyradí z obe-
hu jednocentové a dvojcentové mince. Ceny 
budú zaokrúhľované na 5 centov z oboch 
strán. Dôvodom sú náklady na razenie, kto-
ré už dlhší čas prevyšujú ich hodnotu. Rov-
naký názor majú aj ďalšie európske kraji-
ny. Vlani vo februári  začali v nemeckom 
meste Kleve taktiež experimentovať so za-
okrúhľovaním cien na 5 centov. Po 15-tich 
mesiacoch však uvažujú, že aj malé mince 
zachovajú. Na Slovensku sa poslanci nie-
koľkokrát vyjadrovali k tejto téme, no nik-
dy nedosiahli zhodu. Zaokrúhľovanie tu už 
bolo aj medzi rokmi 2004 - 2009. Vtedy sa 
prestali používať desať- a dvadsaťhalier-
niky. Mňa by vyradenie jednocentových 
a dvojcentových mincí potešilo, lebo mi 
akurát tak zavadzajú.

Nella Böhmová, 11 r.

Foto: internet

Foto: internet

Reštaurácia na žeriave 
Toto nezvyčajné miesto na jedenie s názvom Dinner in the 
Sky visí zo žeriavu vo výške 50 m. Stoličky sú otáčacie, aby 
ste si mohli vychutnať výhľad, našťastie, po celý čas ste kva-
litne pripútaní bezpečnostnými pásmi, ktoré majú vôlu max. 
2 cm. Takže ak sa pri jedle nakláňate nad stôl, možno vás to 
bude trochu ťahať. Jedno posedenie s jedlom, teda 1,5 hodiny, 
stojí približne 200 libier. Do reštaurácie sa zmestí maximálne 
22 konzumentov a traja kuchári. Kuchári vám pripravia jedlo 
priamo pri stole. Záujem o večeru 50 metrov nad zemou je 
vraj veľký a tento rok si tento zážitok budú môcť odvážlivci 
dopriať a zopakovať aj v Bratislave od 20. 7. do 30. 7. Cena 

lístka sa pohybuje od 25 € do 110 €, podľa toho, či si dáte len 
drink, alebo obed či večeru. 

Viktor Špitalský, 14 r.

Foto: internet

Korunovačná Bratislava 2017

Chladné podnebie a horúca káva

Zaujímavosti

S cisárskym párom 
sa odfotil aj autor článku. 

 Foto: Ľubomír Ján Hanus
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Cestovanie, kultúra, fi lm

Prednedávnom sa do kín dostalo fi lmové 
spracovanie príbehu o bojovníčke Diane (Gal 
Gadot) alias Wonder Woman. Ide už o  štvrtý 
fi lm z DCEU (DC Extended Universe), kto-
rý by mal súperiť s inými produkciami. Film 
dáva základné informácie o superhrdinke pre 
budúce fi lmy. Usiluje sa vysvetliť, odkiaľ 
Diana pochádza a o čo sa snaží. Režisérka 
Patty Jankins  zaujímavo skombinovala scé-
ny tak, aby fi lm nebol len akčnou snímkou, 
ale aby obsiahol aj ľudskosť a empatiu, čo sú 
charakteristické prvky WW. Film sa otvára 

scénami z Themysciri (ostrova Amazoniek) 
a ukazuje nám Dianino detstvo. Príchod 
britského špióna Steva Trevora (Chris Pine) 
umožní Diane pokračovať v úlohe, ktorú dal 
Zeus Amazonkám. Pozadie 1. svetovej voj-
ny dodáva fi lmu určitú realistickosť a dáva 
možnosť divákom zamyslieť sa nad tým, 
čo je to ľudskosť. Film sa určite zapáči tým 
z vás, ktorí si radi vytvárajú vlastný názor na 
udalosti. Emocionálny zážitok z fi lmu bude 
zrejme takisto dobrý.

William G. Urban, 13 r.

Linz – technika, 
turistika, aj torta
Hornorakúske mesto Linz leží necelých 
300 km od Bratislavy a určite sa opla-
tí navštíviť ho. Veľkým lákadlom je Ars 
Electronica Center – múzeum elektronic-
kého umenia, kde si môžete vyskúšať rôz-
ne technologické hračky, napríklad skla-
dať hudbu na počítači. A hneď na začiatku 
aj cestovať vo vesmíre a vo vzdialených 
galaxiách na 8K fi lme. Za videnie stojí aj  

vrch Pöstlingberg (519 m), kam sa dosta-
nete retro železničkou. Na vrchole je bazi-
lika a nádherný výhľad na celé mesto, Du-
naj a okolie. Pravdaže, ak nie je hmla, ako 
keď som tam bol ja. Na polceste naspäť 
vo výške 337 metrov je malá zoologická 
záhrada, kde môžete niektoré zvieratá aj 
kŕmiť. Super suvenírom na zjedenie je li-
necká torta – jej základom je linecké cesto, 
plnka z orechov a ríbezľový džem. 😊

Martin, Poikáns, 12 r.

Cukrovar Sereď 
– od repy po cukor
Koncom školského roka sme navštívili cuk-
rovar v Seredi. Je to gigantický priemysel-
ný závod, kde sa spracováva cukrová repa. 
Najskôr sme išli k „výložisku“. Bol tam 
žľab, do ktorého sa vykladala repa z ka-
miónov. Vodné prúdy ju posúvali ďalej do 
potrubia, kde sa z nej postupne odstraňo-
vala hlina a burina. Potom sa presúvala do 
obrovskej kade, kde sa lisovala. Tekutina 
s cukrom odtekala ďalej, pričom vylisova-
né kúsky repy - „rezky“ sa odstraňujú a od-
vážajú na farmy, kde nimi kŕmia zvieratá. 
V ďalšej fáze sa cukrová šťava „očisťuje“ 
od necukorných látok tak, že sa do šťavy 
primieša vápenné mlieko, ktoré sa zrazí 
s necukornými látkami. Čistá cukrová šťava 
potom putuje do cukrovarných nádob, kde 
sa varí na cukor. Rozdeľuje sa do kategórií 
podľa farby: biela, bledohnedá a tmavohne-
dá (hnedosť závisí od toho, koľko necukor-
ných látok v šťave zostalo). Nakoniec sme 
išli do poslednej časti – baliarní. Tam sa cu-
kor balí do papierových obalov a ukladá sa 
do debien v gigantickom sklade. Bez cukru 
už nevieme žiť, takže práca v cukrovare je 
veľmi významná. Síce neviem, ako sa dá 
návšteva cukrovaru vybaviť, ale určite je to 
možné, takže odporúčam!

Matúš Kordoš, 10 r.

Cestovanie, kultúra, fi lm

Na konci školského roka sme so školou navštívili 
koncentračný tábor v poľskom Osvienčime. Ce-
lý tábor je obohnaný drôtmi elektrického vede-
nia. Toto miesto je spojené s bolesťou, trápením, 
krutosťou a smrťou. Bolo ťažké prechádzať sa po 
miestach, kde sa ľudia snažili prežiť. Za sklom bo-
lo množstvo okuliarov, hrnčekov, hrebeňov, aj ľud-
ských vlasov. Najhoršie som sa cítila pri pohľade 
na detské kufre. Ľudia prichádzali do koncentrač-
ného tábora vlakmi. Pri vstupnej bráne stál doktor, 
ktorý rozhodoval o ich živote a smrti. Palec hore 
znamenal život, palec dole smrť. Slabé ženy a de-

ti posielali rovno do plynovej komory. Len veľmi 
málo ľudí dokázalo z tábora smrti utiecť, medzi 
nimi Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, ktorí nielen 
ušli, ale aj podali správu pápežskému nunciovi, 
aby sa celý svet dozvedel o ukrutnostiach pácha-
ných v Osvienčime. Len v tomto vyhladzovacom 
tábore smrti zavraždili nacisti približne 1,5 milióna 
ľudí (Bratislava má 0,5 milióna obyvateľov). Toto 
miesto vo mne vyvolalo silné emócie a už nikdy 
naň nezabudnem. Všetci by sme sa mali snažiť, 
aby sa taká hrôza už nikdy neopakovala.

Hana Chrappová, 12 r.

Osvienčim - miesto krutosti a smrti

Foto: internet

Foto: autorka

Film: Wonder Woman (bez spojlerov)

charakteristické prvky WW. Film sa otvára William G. Urban, 13 r.

Hornorakúske mesto Linz leží necelých 
300 km od Bratislavy a určite sa opla-
tí navštíviť ho. Veľkým lákadlom je Ars 
Electronica Center – múzeum elektronic-
kého umenia, kde si môžete vyskúšať rôz-
ne technologické hračky, napríklad skla-
dať hudbu na počítači. A hneď na začiatku 
aj cestovať vo vesmíre a vo vzdialených 
galaxiách na 8K fi lme. Za videnie stojí aj  

vrch Pöstlingberg (519 m), kam sa dosta-
nete retro železničkou. Na vrchole je bazi-
lika a nádherný výhľad na celé mesto, Du-
naj a okolie. Pravdaže, ak nie je hmla, ako 
keď som tam bol ja. Na polceste naspäť 
vo výške 337 metrov je malá zoologická 
záhrada, kde môžete niektoré zvieratá aj 
kŕmiť. Super suvenírom na zjedenie je li-
necká torta – jej základom je linecké cesto, 
plnka z orechov a ríbezľový džem. 

Foto: internet
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Šport

Tour de France už bez Sagana
Slovenského cyklistu Petra Sagana vylúčili zo 104. ročníka Tour 
de France. Po tom ako v dojazde štvrtej etapy z Mondorf-les-bains 
do Vittelu údajne spôsobil pád britského jazdca Marka Cavendis-
ha, dostal 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu aj 80 bodov. 
Cavendish sa pokúšal Sagana pedbehnúť popri ochrannej bariére, 
no nebol tam dostatok miesta. Spadol a následne cez neho pre-
leteli dvaja ďalší jazdci. Peter sa súperovi po ukončení pretekov 
ospravedlnil. Komisia expresne rýchlo zmenila názor a Sagana 
z pretekov úplne vylúčila. Nepokračuje ani Cavendish, pretože 
má po páde zlomenú lopatku. Na margo vylúčenia Petra Sagana 
z Tour  sa vyjadril aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter 
Privara: „Domnievam sa, že to nebolo len rozhodnutie rozhod-
covského zboru, ale boli tam aj iné tlaky. Všade sa píše, že UCI 
(Union Cykliste Internationale, pozn. red.) ale vieme, že majiteľ 
Tour de France, Giro d'ltalia a ďalších veľkých podujatí, je spoloč-
nosť A.S.O. (Amaury Sport Organisation, ktorá je časťou francúz-
skej mediálnej skupiny, pozn. red.) Niečo tam nesedí. Povedal by 
som, že niečo tam smrdí.” Videá, ktoré dokazovali Saganovu ne-
vinu, spoločnosť A.S.O. veľmi rýchlo stiahla. UCI zasa zamietla 
odvolanie Bory (Saganov klub) a potvrdila cyklistove vylúčenie. 
Saganova reakcia: „Nesúhlasím s verdiktom, ale akceptujem ho.”

Jakub Farkaš, 13 r.

Sokolíci nesklamali
Slovensko hralo na futbalových Majstrovstvách Európy hráčov 
do 21 rokov v Poľsku výborne. Tréner reprezentácie Pavel Hapal 
o svojich zverencoch povedal: „Je to najlepšie mužstvo, aké som 
kedy trénoval. Bola to neskutočná partia a iba ľudia, ktorí takto 
držia pokope, môžu urobiť neskutočné výsledky.” Najlepší zápas 
šampionátu sme zohrali so Švédskom a v našej skupine sme ob-
sadili druhú priečku. Potom zostávalo jediné - čakať na výsled-
ky mužstiev, ktoré vo svojej skupine skončili podobne ako my 
– na druhom mieste. Naša slovenská futbalová reprezentácia sa 
napokon do semifi nále nedostala zásluhou neférovej hry Talianov 
a Nemcov. Na tento neférový zápas reagovali otvoreným listom 
prezidentovi UEFA A. Čeferinovi prezident Slovenského futbalo-
vého zväzu Ján Kováčik a dokonca aj slovenský premiér Róbert 
Fico. V liste spomenul aj nešportovú hru Nemecka s Rakúskom na 
Majstrovstvách sveta v roku 1982, kde sa pred očami fanúšikov 
rozhodlo o vypadnutí Alžírska. Verme, že naše protesty prispejú 
k vytvoreniu spravodlivejšieho herného systému, ktorý už nedá 
priestor na nešportové a nefér praktiky. 

Michal Šimon Hradský, 12 r.
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