
Celkový počet nakazených ko-
ronavírusom je globálne neu-
veriteľných 22 000 000, čo je 
alarmujúce číslo, ktoré sa kaž-
dým dňom zvyšuje o tisícky 
ďalších prípadov. 
Najviac zasiahnutými krajina-
mi sú USA a Brazília, kde je 
obrovský nárast infi kovaných 
denne, ale mnohí obyvatelia 
týchto krajín aj napriek to-
mu stále odmietajú nosiť rúš-
ka a dodržiavať pandemické 
opatrenia. Ani samotní politi-
ci nie sú výnimkou, i keď by 
mali ísť svojim občanom prí-
kladom. 
Pandémiou sú zasiahnuté aj 

štáty v Európe, napríklad Fran-
cúzsko, Nemecko, Španielsko, 
Chorvátsko, Česko, atď. No 
ľudí to stále neodradilo od ces-
tovania – v našich končinách 
najmä do obľúbeného Chorvát-
ska. Podstupujú pritom veľké 
riziko, že môžu seba a svojich 
blízkych nakaziť koronavíru-
som. Ale bohužiaľ, niektorí si 
to nevedia dostatočne uvedo-
miť. Pritom krásne a nezabud-
nuteľné zážitky sa dajú zažiť aj 
na Slovensku. 
Pomaly sa začína školský rok 
a s ním prichádzajú aj nové 
pandemické opatrenia. Pre I. 
stupeň budú rúška povinné iba 

v spoločných priestoroch a na 
hromadných akciách. Na II. 
stupni budú rúška povinné úpl-
ne všade. Dúfam, že opatrenia 
budeme všetci, i my žiaci, poc-

tivo dodržiavať, aby sme čím 
skôr tento stav ,,rúškový” zme-
nili na bezrúškový. Ľudia si 
mohli za týchto pár mesiacov 
uvedomiť, ako veľmi sú pre 
nás dôležití lekári, záchranári, 
krajčírky, predavačky a ďalšie 
povolania, ktoré nám pomáha-
jú vidieť krajší svet aj počas 
korony. 
Vírus ma naučil, že sa mám 
k veciam stavať racionálne 
a zodpovedne, že si musím ľu-
dí oveľa viac vážiť a byť k nim 
ľudská a trpezlivá. Verím, že 
vírus to naučil aj iných, a to je 
podľa mňa jedna z mála, no nie 
malá výhoda korony. 😊 

Anna Marinovová, 13 r.
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Editoriál
Nad koronavírusom sme ešte nezvíťazili
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Nad koronavírusom sme ešte nezvíťazili
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8. augusta svetové agentú-
ry informovali o havarova-
nej japonskej lodi na plyt-
čine pri ostrove Maurícius. 
Znepokojujúce je, že loď 
uviazla už 25. júla, no po-
brežnú stráž o tom neinfor-
movali. 
Pri tejto ekologickej ka-
tastrofe sa dostalo do Indic-
kého oceánu okolo 1 000 
ton vykurovacieho oleja. 

Premiér krajiny varoval, 
že na trupe lode sa objavili 
veľké praskliny a hrozí, že 
sa rozlomí na dve časti. 
Tanker narazil na plytči-
nu práve v oblasti, ktorá 
je známa ako útočisko pre 
mnoho vzácnych živočí-
chov, dokonca je zasiahnu-
tá aj oblasť mokradí, ktorá 
má medzinárodný význam. 
Žijú tu napríklad extrémne 

vzácne plazy. 
Situácia je vážna nielen pre 
živočíchy, ale aj pre oby-
vateľov ostrova, ktorí žijú 
najmä z turizmu. Maurí-
cius bol totiž až doteraz 
známy najmä čírou vodou 
okolo celého ostrova, ktorú 
si zachovával vďaka roz-
siahlym koralovým úte-
som. 

Kristína Pastýrová, 14 r.
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Spravodajstvo

Docenta Martina Hurbaniča 
z Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave, ktorý prednášal 
na tému Prečo vznikol čierny 
mor?

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Asi vašich čitateľov sklamem, ale 
ako dieťa, samozrejme, pokiaľ mi 
pamäť siaha, som si nijaké zásadné 
otázky nekládol. A zvlášť nie v ob-
dobí prázdnin, leta a slnka. 😊 Aj 
preto si účastníci detskej univerzity 
zaslúžia môj rešpekt a uznanie.

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Väčšina otázok, na ktoré dnes hľa-
dám odpovede, súvisí s mojím – 
zatiaľ nijako a ničím neutíšeným –
hladom po vedomostiach v odbore, 
ktorému sa venujem. Nevyriešené 
rozpory v dobových svedectvách 
ma znepokojujú, no zároveň podne-
cujú moju myseľ k hľadaniu uspo-
kojivých odpovedí. Celý život sa 
usilujem, aby sa v nájdených odpo-
vediach odzrkadľovala predovšet-
kým logika faktov a nie moje vlast-
né želania, predstavy, či svetonázor. 

-red-

Otázky pre
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Letecká doprava je v sú-
časnosti zodpovedná pri-
bližne za štyri percentá 

európskych emisií sklení-
kových plynov. Počet ces-
tujúcich a letov pritom ne-
ustále rastie. Dobrovoľný 
záväzok leteckého prie-
myslu znížiť svoje emisie 
do roku 2050 na polovicu 
oproti roku 2005 preto bu-
de do veľkej miery závisieť 
od uplatnenia obnoviteľ-
ných palív. 
Jedno z možných riešení 
je inovatívne palivo, ktoré 
by sa malo začať vyrábať 

najneskôr o tri roky. Nór-
sky závod Nors-e-Fuel na 
výrobu zeleného paliva vy-
užije kombináciu inovatív-
nych technológií, pričom 
kľúčovým komponentom 
bude vodík. Palivo môže 
významne znížiť emisie 
z leteckej prepravy. Jeho 
cena sa má pohybovať oko-
lo jedného eura za liter. Bu-
de to teda nielen lacnejšie, 
ale aj oveľa ekologickejšie.

Anna Marinovová, 13 r.

Tohtoročný návrat do školy bude iný ako 
po minulé roky. Nastanú zmeny vyplýva-
júce zo súčasnej situácie ovplyvnenej ko-
ronavírusom. Žiaci a študenti by podľa 
aktuálnych informácií mali pred nástupom 
do školy odovzdať čestné prehlásenie o ro-
dinnej bezinfekčnosti a taktiež o tom, že 
neboli 14 dní pred nástupom do školy v za-
hraničí. 
Podľa najnovších informácií, ktoré uviedol 
premiér Matovič a hlavný hygienik Mikas, 
by žiaci mali nosiť rúška minimálne dva 
týždne po nástupe do školy. Minister zdra-
votníctva Krajči zasa na tlačovej konfe-
rencii uviedol, že do škôl musia nastúpiť 
zdravé deti a že neodporúča chodiť pred 

nástupom do školy ani do krajín, ktoré sú 
vnímané ako bezpečné. V prípade, že sa 
školáci ocitnú v zahraničí, mali by po ná-
vrate ostať aj s rodičmi v 14-dňovej karan-
téne. Rodičia zároveň môžu poberať OČR.

Kristína Pastýrová, 14 r.

V Nórsku vyrastie prvý závod na zelené palivo

Nástup do školy po prázdninách

Ostrov Maurícius ohrozuje obrovská olejová škvrna



Internet je skvelý sluha, ale zlý pán. Pokiaľ 
nepoznáš jeho hrozby, nebudeš sa vedieť 
efektívne ochrániť. Dodržiavanie pravidiel 
bezpečnosti v online priestore je rovnako 
dôležité, ako ich dodržiavanie v reálnom 
svete. Chceš si byť istý/á, že sa ti na inter-
nete nestane nič zlé? Prinášame ti užitočné 
tipy ako na to:
1.  Nikomu nedávaj svoje heslá.
2.  Nezdieľaj nikdy osobné údaje – adresu, 

rodné číslo, telefónne číslo s neznámy-
mi osobami.

3.  Neposielaj nikomu citlivé fotografi e, 
ktoré by si nechcel/a, aby boli verejne 
dostupné.

4.  Buď ohľaduplný/á – nehejtuj a nešika-
nuj druhých.

5.  Dvakrát mysli a raz rež – predtým, než 
niečo postneš, zamysli sa: Naozaj to po-
trebujem povedať celému svetu?

6.  Pokiaľ ťa niekto na internete obťažuje, 

povedz to rodičom alebo inému dospe-
lému, ktorému dôveruješ.

7.  Nestretávaj sa s nikým z internetu, po-
kiaľ si nie si istý/á jeho pravou identi-
tou, a aj vtedy je lepšie 
zobrať so sebou kamaráta 
alebo kamarátku.

8.  Never všetkým informá-
ciám, ktoré na internete 
nájdeš, informácie si over 
z viacerých zdrojov.

9.  Ak sa stretneš s kyberšikanou, nezostá-
vaj ticho – zastaň sa tých, čo potrebujú 
pomoc. Pokiaľ si obeťou ty sám/sama, 
porozprávaj sa s rodičmi alebo s iným 
dospelým, ktorému dôveruješ.

10. Neklikaj na pochybné reklamy a linky, 
môžu obsahovať vírusy.

Online svet je úžasný, no nemal by slúžiť 
len na zábavu. Mal by zlepšovať našu kva-
litu života, rozširovať nám obzory a naučiť 
nás kritickému mysleniu. Preto neostávaj 

v internetovej bubline – ak máš možnosť, 
rozprávaj sa o tom, čo si na internete vide-
l/a a zažil/a s rovesníkmi, ale aj rodičmi či 
inými dospelými.

Modré svetlo z obrazovky 
zabraňuje tvorbe melatonínu 
– chemickej látky, ktorá nám 
pomáha zaspať – preto by si 
mal/a dve hodiny pred spán-
kom všetku elektroniku od-
ložiť a čas venovať napríklad 

čítaniu alebo inej offl ine aktivite. A keď-
že za obrazovkami trávime kopu času aj 
v lete, nezabudni si dať každú pol hodin-
ku pauzu, doplň si pitný režim, prejdi sa 
a ponaťahuj. Všetko by malo byť s mierou, 
a tak ti radíme zaradiť do denného režimu 
aj pohyb a čas strávený vonku.

Komentáre
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Takmer 350 000 ton alternatívnych palív 
spálili vlani slovenské cementárne a vápen-
ky. Cementárne spotrebujú státisíce ton pa-
liva vyrobeného z odpadu, domáce kapaci-
ty na pokrytie tohto dopytu pritom nestačia. 
Časť tak musia dovážať zo zahraničia. Vý-
hodou spaľovania TAP (tuhé alternatívne 
palivá vyrábané z odpadu) v cementárňach 
je, že tieto zariadenia dokážu recyklovať 

zostatkový popol, ktorý vďaka podobnému 
chemickému zloženiu nahrádza časť vstup-
nej suroviny - vápenca či ílu. Popol z odpa-
du sa tak stáva súčasťou výrobku (slinku), 
ktorý je základnou surovinou pri produk-
cii cementu. Tak aspoň odpad neskončí na 
otvorených skládkach alebo v mori, ale veľ-
mi užitočne sa využije.

 Anna Marinovová, 13 r.

Minulý týždeň sa niektorí 
z nás dostali na workshop do 
Slovenskej národnej galérie. 
Pozreli sme si výstavu s náz-
vom LV100 Ladislav Vy-
chodil a scéna 20. storočia. 
Pochopili sme, že scénu – po-
vedzme divadelnú, nezapĺňa-
jú len herci. Skôr, ako si stanú 

na dosky javiska, musí byť 
jasné, akú má o scéne predsta-

vu režisér, ako bude javisko 
vyzerať z pohľadu svetelného 
dizajnu, z hľadiska architek-
ta a napokon aj scénografa. 
Scénograf Ladislav Vychodil 
zomrel v roku 2005, teda skôr 
než sa ktokoľvek z tohtoroč-
ných študentov DUK narodil. 
Preto nás potešila možnosť 

spoznať tohto výnimočného 
scénografa aspoň na výstave 
venovanej jeho práci. No naj-
viac nás potešilo, že my sami 
sme sa mohli na chvíľu stať 
scénografmi a vytvoriť v kra-
bici (nie, nie od topánok 😊 ) 
svoju vlastnú scénu k vlastnej 
divadelnej inscenácii. 😊 

-red-

Bezpečne na nete nielen v lete

A predsa sa to dá!

Workshop: Na chvíľu scénografmi s Vychodilom

Minulý týždeň sme absolvovali ďalšiu 
online prednášku, tentoraz na tému Prečo 
potrebujeme medzinárodné organizácie. 
Prednášala doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, 
PhD., Dekanka Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK v Bratislave. 
Charakteristickými črtami moderného 
sveta sú globalizácia hospodárstva, infor-
matizácia všetkých sfér života a vytvára-
nie medzištátnych združení – medziná-
rodných organizácií. Vari najdôležitejšia 
medzinárodná organizácia je Organizácia 
spojených národov (OSN), ktorá vznikla 

tesne po II. svetovej vojne v októbri 1945 
a združuje 193 štátov a krajín. Dôležitou 
organizáciou v rámci OSN je UNESCO, 
ktorá sa zaoberá aj vzdelávaním, vedou 
a kultúrou. 
Okrem tisícok štátnych organizácií jestvu-
jú na svete desiatky tisíc neštátnych or-
ganizácií, ktoré majú svoje konkrétne 
zameranie. Akákoľvek medzinárodná or-
ganizácia musí byť spojenectvom najme-
nej troch krajín, pretože ak sa spoja len dve 
krajiny v oblasti akejkoľvek problematiky, 
ide o medzištátnu zmluvu. 

Prednáška bola zaujímavá najmä pre star-
ších študentov na DUK, tí mladší asi nie 
všetkému rozumeli.

Daniel Jursa, 13 r., -red-

Prednáška: Prečo potrebujeme medzinárodné organizácie
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Zaujímavosti
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YouTube je aktívny internetový 
priestor pre krátke videá, ktoré 
nakrúcajú profesionáli aj ama-
téri. Obsah videí je taký rozma-
nitý, že nemáme dosť priestoru 
na jeho vymenovanie. YouTu-

be založili Chad Hurley, Steve 
Chen a Jawed Karim. 
Hurley študoval dizajn na In-
diana University of Pennsylva-
nia a Chen a Karim študovali 
vedu o počítačoch na Universi-
ty of Illinois v Urbana-Cham-

paign. Podľa príbehu, ktorý sa 
v médiách často vyskytoval, 
Hurley a Chen rozvinuli myš-
lienku YouTube v prvých me-
siacoch roku 2005, keď zaži-
li ťažkosti pri zdieľaní videí, 
ktoré nakrútili počas večere 
v Chenovom apartmáne v San 
Franciscu. Karim sa na párty 
nezúčastnil a poprel, že k to-
mu došlo, ale Chen pozname-
nal, že myšlienka, že YouTube 
bol vymyslený na večeri ˮbola 
pravdepodobne veľmi posilne-
ná marketingovými nápadmi 
okolo vytvorenia príbehu, kto-
rý bol stráviteľný pre väčšinu 
fanúšikov YouTube“.

Daniel Jursa, 13 r.

Dnes sú počítače bežné, pred 
55-timi rokmi to tak ale ne-
bolo. Moja stará mama robila 
operátorku na počítači ENCER 
315. Vkladala do počítača dá-
ta na diernych štítkoch, neskôr 
diernych páskach, ktoré sa 
spracovávali a uchovávali na 
magnetických páskach alebo 
magnetických diskoch. Stará 
mama neskôr pracovala vo VA-
KUSE, kde kontrolovala pošto-
vý styk ako podané a vypustené 
poukážky. Tam už programova-
la na UNIVAC 9300 a v neskor-
šej práci na Aritme 1010, čo bol 
prvý československý počítač. 
Tieto počítače už vyžadova-

li programovanie v symbolic-
kom operačnom kóde Asembler 
či SOC. Neskôr používala aj 
programovací jazyk Fortran na 
poľskom počítači NERA 305. 
Tieto počítače mali obrovské 
rozmery, centrálna jednotka na-
príklad 2,5 m × 0,7 m × 1,5 m, 
pričom so všetkými prídavnými 
zariadeniami si počítač vyža-
doval miestnosť veľkú 12 × 8 
metrov. A dnes? Mikročipy 
v tabletoch či smartfónoch po-
važujeme za samozrejmosť. 😊  
(Informácie použité v článku mi 
poskytla moja stará mama Zla-
tica Zacharová - Krajňáková.)

Samuel Jursa, 10 r.

Elektromagnetické žiarenie je svetlo, 
ktoré vidíme, aj ktoré nevidíme. (Na-
príklad včely alebo motýle zachytávajú 
aj ultrafi alové žiarenie, ktoré my nevi-
díme.) Je to však iba malá časť celého 
spektra energetických lúčov šíriacich sa 
vesmírom. 
Okrem toho elektromagnetické žiarenie 
sú aj rádiové vlny, mikrovlnné žiarenie 
(to pohlcuje voda a mení na tepelnú ener-
giu), infračervené žiarenie. 
Nasleduje viditeľné svetlo, ďalej ultrafi a-
lové svetlo, röntgenové lúče a gama lú-
če. Svetlo je teda energia, ktorú môžeme 

vidieť. Slnečné svetlo sa javí ako biele, 
no v skutočnosti obsahuje všetky farby 
dúhy. 
Slnečné teplo a svetlo sa prenáša na zem 
elektromagnetickými vlnami. Elektro-
magnetické vlny sú najrýchlejší jav vo 
vesmíre, pohybujú sa rýchlosťou približ-
ne 300 000 km/sec., pričom táto rýchlosť 
stačí na to, aby obleteli Zem 450-krát za 
minútu.

Samuel Jursa, 10 r.

Premávka v uliciach Dháky (hlavné 
mesto Bangladéša) dosahuje priemer-
nú rýchlosť sedem kilometrov za ho-
dinu. Ak bude tento trend pokračovať, 
už čoskoro budú najrýchlejšími účast-
níkmi cestnej premávky chodci. Tak to 
aspoň predpovedajú odborníci. 

V úsilí zrýchliť dopravu chce hlavné 
mesto zakázať cyklistické rikše – ich 
rýchlosť je naozaj nízka a navyše jazdia 
pomerne chaoticky. Prvé ulice sú už pre 
rikše uzavreté, čoskoro by mali úplne 
zmiznúť z panorámy mesta. 
Odborníci na dopravu však varujú 
– v Dháke neexistujú alternatívy. Vý-
stavba metra sa ešte len začala a pre 
viac ako 8 miliónov ľudí denne jazdí 
len asi 8 000 autobusov. Navyše vďa-
ka rikšiam, ktoré tvoria v súčasnosti 40 
percent verejnej dopravy, má Dháka 
oproti iným veľkomestám menší prob-
lém s ekológiou. 

Anna Marinovová, 13 r.

Keby boli vakcíny už 
v stredoveku, smrteľná 
morová epidémia spôso-
bená baktériou Jersinia 
Pestis (o ktorej sme po-
čuli na druhej prednáške), 

by nezabila tretinu oby-
vateľstva v Európe. Ak by 
ľudia mali súčasné tech-
nológie, mohli by proti 
baktérii vytvoriť účinnú 
vakcínu. 

Dnes máme vakcíny pro-
ti niekoľkým kmeňom 
čiernej smrti. Labora-
tórne testy preukázali 
ich 80- až 100-percent-
nú účinnosť. Mohlo by 
sa zdať, že vakcína proti 
moru prišla príliš neskoro 
a už ju nepotrebujeme, no 
práve jej existencia môže 
byť účinnou zbraňou pro-
ti prípadným ďalším mo-
rovým epidé miám. 
Mor totiž úplne nezmi-
zol. Ešte aj dnes sa ním 
nakazí približne 3 000 
ľudí ročne. Dúfajme 
však, že ďalšej takejto 
katastrofe už nebudeme 
musieť nikdy čeliť.

Anna Marinovová, 13 r.

Youtube založil Chad Hurley a ďalší dvajaPred pol storočím by počítače zaplnili 
celú detskú izbu

Svetlo je energia, 
ktorú vidíme

Najrýchlejšie dosiahnete cieľ pešo

Mohli v stredoveku vakcíny zastaviť 
morovú epidémiu?
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Knihy, svet
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Autorom knihy Chy-
meros 1: Stopy vedú 
do temnoty,  je spiso-
vateľ a básnik Daniel 
Hevier. Je to kniha 
o 12-ročnom chlap-
covi, ktorý stratil 
svoju krajinu, svoje 
mesto, aj svoju plané-
tu. Ocitol sa na mieste, kde mu nič a nikto 
nikoho nepripomína. Skrátka, je stratený 
a nemôže si spomenúť ani na to, ako sa 
volá. Obyvatelia miesta, na ktorom sa oci-
tol, ho začnú volať čudesník, aj keď to naj-
mä oni sú čudní. Chlapec podstúpi mnohé 
dobrodružstvá, kým získa nové meno. 
V knihe je veľmi veľa nereálneho, vlastne 
takmer všetko vyzerá nereálne. Chlapcovi 
sa podarí nájsť si zopár priateľov, no aj ne-
priateľov. Chlapec bez mena po čase zistí, 
že takých detí ako on, je na tej čudnej pla-
néte veľa, no ukrývajú sa. 
A kto je vlastne Chymeros? Do projektu 
hľadania chlapca menom Chymeros sa za-
pojilo už vyše 1 000 detí zo základných škôl 
z celého Slovenska. Ste medzi nimi aj vy? 

 Daniel Jursa, 13 r.

Väčšina z nás berie verejnú dopravu mož-
no až ako nudnú samozrejmosť. Lenže aj 
doprava má svoje zaujímavosti! 
Parné vlaky jazdia od roku 1804 dodnes 
– vo vyspelej Európe ako múzejné kúsky, 
v Číne a na Balkáne sa jazdí na paru aj v 
súčasnosti. To len dokazuje, že para je ne-
smrteľná a silná a že stále podáva skvelé 
výkony. Ako príklad možno uviesť loko-
motívu z roku 1939: LNER A4 class me-
nom Mallard dosiahla 4. júla 1939 rých-
lostný rekord 203 km/h na trati z Londýna 
do Edinburghu vo Veľkej Británii. V tom 

čase bol už najrýchlejším vlakom Lietajúci 
Hamburčan, ktorý dosahoval rýchlosť 210 
km/h. 
V súčasnosti je najrýchlejším európskym 
vlakom na normálnej trati francúzske TGV 
s rýchlosťou 478 km/h. Najrýchlejším vla-
kom vôbec je japonský Maglev s rýchlos-
ťou 578 km/h. 
Zatiaľ čo najrýchlejšie dopravné lietad-
lo Concorde letí maximálnou rýchlosťou 
2 250 km/h, najrýchlejšie lietadlo na svete 
Lockheed SR-71 Blackbird dosahuje rých-
losť 3 330 km/h. 

Verejná doprava teda nie je pomalá, len za 
rýchlosť si treba priplatiť. Concorde už ne-
lieta, ale kým lietal, jednosmerná letenka 
z Paríža do New Yorku stála viac než 9 000 
dolárov. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Kniha Zvierací záchranári – Našiel sa za-
jačik, je napísaná podľa skutočnej udalosti. 
Dievčatko menom Sára nájde pri ceste ška-
tuľu s malým zajačikom. Jej otecko zavolá 
do záchranárskeho centra, aby malého za-
jačika zachránili. Sára zorganizuje v škole 
charitatívnu akciu pre zvieratá v záchran-
nom centre. Po niekoľkých týždňoch je za-
jačik Mafi  vhodný na adopciu. Sára chce 
presvedčiť rodi-
čov, aby si zaja-
čika adoptovali. 
Podarí sa jej to? 
Táto edícia kníh 
sa mi veľmi páči, 
pretože mám veľ-
mi rada zvieratá 
a taktiež sa zaují-
mam o veterinár-
ne lekárstvo. Viac 
ma však láka  medicína, takže uvidíme... 
😊  Knihu vydalo nakladateľstvo Fragment 
v Bratislave v spoločnosti Albatros Media 
v roku 2017. V tejto edícii vyšlo už deväť 
kníh.

Kristína Pastýrová, 14 r.

Kto je vlastne Chymeros?

Rýchlostné rekordy sú aj vo verejnej doprave

Jill Hucklesby: Zvierací 
záchranári - Našiel sa zajačik
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Vysoké Tatry sú najnavšte-
vovanejšou turistickou des-
tináciou na Slovensku. V sú-
časnosti, keď mnohí z nás 
nechcú cestovať do zahranič-
ných destinácií z epidemio-
logických dôvodov, sú Tatry 
ešte viac než inokedy zapl-
nené slovenskými turistami. 
Medzi týmito turistami som 
sa ocitol tento rok aj ja. 
Okrem iných miest som 

v Tatrách 
navštívil aj 
Popradské 
pleso. Na Popradské pleso 
som sa dostal po turistickom 
chodníku zo Štrbského plesa. 
Chodník nie je náročný a vy-
užívajú ho rodiny s deťmi ale-

bo aj úplní začiatočníci v tu-
ristike. Popradské pleso sa 
nachádza vo výške 1494 met-
rov nad morom. Pri plese sto-
jí Chata pri Popradskom ple-

se, ktorá slúži ako ubytovanie 
či pohostenie pre turistov. 
Neďaleko sa nachádza Sym-
bolický cintorín obetí Vyso-
kých Tatier, kde majú svoju 
pamätnú tabuľu obete hôr. 
Pleso vzniklo ľadovcovou 
činnosťou v poslednej dobe 
ľadovej (obdobie Pleistocé-
nu, 22 000 – 14 000 rokov 
p.n.l.), keď ľadovce ustu-
povali a údolie zaliala voda 
z okolitých štítov. 

Michal Semko, 13 r.

Ľudia okolo železničky je pamätná kniha, 
ktorá pripomína skôr album, no pod foto-
grafi ami sa  píše prekrásna história Kysuc-
kej a Oravskej lesnej železničky. Opisuje 
začiatky, tvrdý život, smutný koniec a na-
pokon aj neľahkú záchranu tejto krásnej 
pamiatky. Knihu s názvom Ľudia okolo 
železničky napísal Svatopluk Šlechta, text 
do slovenčiny 
preložil R. Ge-
rát. Na grafi c-
kom stvárnení 
spolupracoval 
J. Devera, tlač 
zabezpečila Ja-
nova dílna Třebestovice. Spolupracovali 
aj rôzne múzeá, Čiernohronská železnica 
a najmä pamätníci, ktorí na železnicu radi 
spomínajú. Je to veľmi pekná kniha, ktorá 
často až dojme nezvyčajným úsilím pra-
covníkov lesného závodu v Zákamennom 
o záchranu trate. Dojímavé sú aj pasáže, 
keď si život vyberie svoju daň spomedzi 
lesníkov, ako aj osudy a úsilie mladých 
študentov, ktorí sa snažili železničku stoj 
čo stoj zachrániť.

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Popradské pleso 
v objatí Tatier 

Ľudia okolo železničky



Prvého augusta sa do zápasového kolotoča 
vrátila NHL predkolom playoff. Dočkali 
sme sa hneď niekoľkých prekvapení. Dve 
priniesli súboje piatych nasadených tímov 

a dvanástych nasadených tímov v oboch 
konferenciách. 
Súboj Montrealu proti Pittsburghu vyhral 
Montreal aj s naším Tomášom Tatarom 
3:1 na zápasy aj vďaka skvelým výkonom 
brankára Careyho Pricea. Favorit a jeden 
z dvoch domácich tímov tohtoročného 
playoff Edmonton, podľahol v rovnakom 
pomere Chicagu. Ďalší domáci tím – To-
ronto aj s naším Martinom Marinčinom 
v zostave po tom, ako sa zranil Jake Muz-
zin, podľahlo Columbusu v päťzápasovej 
dráme 3:2 na zápasy. Toronto tak predlžuje 
svoje čakanie na Stanley Cup na 54 rokov, 
čím vyrovnáva rekord New York Rangers, 

ktoré na pohár čakalo od roku 1940 až do 
1994. 
Prekvapením bolo aj vyradenie Nashvillu, 
s ktorým si Arizona poradila 3:1 na zápasy. 
Postupujúcimi sa stali Carolina, New York 
Islanders, Vancouver a Calgary. Aj v sku-
pinách o nasadenie do playoff sa udialo ve-
ľa prekvapení. 
Víťazi konferencií St. Louis aj Boston 
skončili v kvalifi kačných skupinách po-
slední. Na východe sa na 1. mieste umiest-
nila Philadelphia, ktorá po niekoľkých 
zlých sezónach konečne hrá skvelý hokej 
a podľa mnohých má veľkú šancu na zisk 
slávneho Stanley Cupu. 

Michal Semko, 13 r.
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V nedeľu 13. 8. sa na anglickom okru-
hu Silverstone odohrala veľká cena F1. 
Keďže ide o druhú veľkú cenu na tomto 
okruhu túto sezónu, preteky museli do-
stať iný názov ako Veľká cena Veľkej 
Británie. Dostali tak názov Veľká cena 
70. výročia F1. Kvalifi kácia sa skončila 
typicky dominanciou monopostov Mer-
cedesu. Smoliar Nico Hulkenberg sa do-
kázal kvalifi kovať na 3. mieste, čo bo-
la sľubná vyhliadka pre jeho vysnívané 
pódium. 
Holanďan Max Verstappen (Red Bull) 
sa na tvrdých pneumatikách dokázal 

kvalifi kovať na 4. pozícii. V druhej časti 
kvalifi kácie mal Verstappen obuté tvrdé 
pneumatiky, čo nakoniec bolo kľúčo-
vým faktorom pretekov. Mäkké pneu-
matiky, ktoré väčšina jazdcov využila 
v tejto časti kvalifi kácie, sa opotrebova-
li a Verstappen si tak mohol dovoliť ísť 
do boxov neskôr ako ostatní jazdci. Pri 
výjazde z boxov Holanďana na chvíľu 
predbehol Valtteri Bottas, no s čerstvej-
šími pneumatikami ho Verstappen doká-
zal predbehnúť a dostať sa tak na prvé 
miesto. Prvé miesto si udržal až do zá-
veru pretekov. 
Na pódiu sa ešte umiestnili monoposty 
Valtteriho Bottasa a Lewisa Hamiltona. 

Verstappen tak stiahol svoju stratu na 
Hamiltona v celkovom bodovaní, no za-
tiaľ to nestačí ani na Hamiltonovho spo-
lujazdca Valtteriho Bottasa. 

Michal Semko, 13 r.

Ako dokáže stratégia 
vyhrať preteky F1?

Začiatok bojov o Stanley Cup priniesol mnohé prekvapenia
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