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v  Brazílii  alebo  čokoľvek  iné. 
Existuje  však  veľké  množstvo 
správ,  ktoré  sa  k  nám  dostávajú 
bez  toho,  aby  sme  ich  sami  vy-
hľadávali.  Hovorím  o  masmé-
diách –   najmä o  televízií,  inter-
netových  denníkoch  a  rádiách. 
Každý deň na nás útočia tisícka-
mi  správ,  z ktorých vybrať  si  to 
podstatné nie je ľahké. Čiastočne 
preto, lebo každého zaujme niečo 
iné. Vo výsledku je úžasné, že sa 
vieme  dostať  k  najčerstvejším 
informáciám  takpovediac  kedy-
koľvek.  Na  rozdiel  od  minulos-
ti, kedy sa k nám veľká väčšina 
z  vtedajších  informácií  o  dianí 
vo svete ani nedostala. Ľudia žili 
chcene-nechcene odrezaní od os-

tatných  kontinentov  a  častokrát 
aj  krajín.  Netušili  napríklad,  že 
niekde zúri vojna, alebo že vypu-
kol hladomor. To viedlo k častej 
nevedomosti o svete za hranicami 
ich  životov. Často  však premýš-
ľam, či to nebolo lepšie. Zapnem 
si  správy  televízii  a  vidím  samé 
reportáže  o  vraždách,  vojnách, 
krachoch  a  ďalších  veciach,  po 
ktorých  mi  do  smiechu  určite 
nie je. Toto majú byť informácie, 
ktoré  nás  robia  rozhľadenými!? 
Teraz  si  predstavte,  že  o  ničom 
z  toho  by  ste  nevedeli  a  starali 
sa len o seba a svojich blízkych. 
Viem,  nepredstaviteľné.  Ale  ta-
kisto  je  nepredstaviteľné,  aby 
sme  neustále  sledovali  správy, 

aby sme vedeli o všetkom, čo sa 
kde  šuchne.  Uviedla  som  vám 
dva  extrémy  a  myslím,  že  aj 
v tomto prípade platí, že vyhráva 
zlatá stredná cesta - sledovať dia-
nie vo svete, avšak len to, čo nám 
skutočne niečo dá  a úplne  igno-
rovať reportáže typu: ,,Muž priti-
sol k sebe dva matrace – pozrite, 
čo  z  toho  vzniklo!“  Preferujem 
správy  na  internete,  lebo  si  ich 
istým spôsobom môžem vyberať. 
Častokrát mi však pripadá, že mi-
nimálne  tretina  z nich  sú hoaxy, 
ktoré majú za úlohu vyplašiť čo 
najväčšiu skupinu ľudí. Je len na 
vás,  čo  si  vyberiete,  len pri  tom 
nestrácajte súdnosť. 

Karolína Kováčiková, 14 r.
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DUK - To sú vedomosti, kamaráti a radosť zo života.

Sú správy pre nás 
prospešné?

Dnes nie je problémom dostať sa 
k najrôznejším  informáciám  -  či 
už ide o počasie v Tokiu, cestov-
ný poriadok vo Viedni,  festivaly 
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Naša anketa

Ak celé hodiny presedíte pri počítačových hrách, škodí to vášmu zdraviu. 
Ak však hráte najmä agresívne a vojnové hry, škodíte aj svojej psychike. 
Preto sme sa vás opýtali:
Aké počítačové hry hrávaš?

Svetové dni mládeže 2016 boli 
v Krakove
V  dňoch  25.  –  31.  júla  sa  v  poľskom Krakove  uskutočnili  Svetové 
dni mládeže. Ide o podujatie katolíckej cirkvi, ktoré sa koná každé tri 
roky. Každý ročník má svoju vlastnú hymnu, motto a tému, na ktorú 
je zameraný. V súvislosti so svätým rokom milosrdenstva, ktorý práve 
prebieha, bola tohtoročnou hymnou skladba „Blahoslavení milosrdní“ 
a mottom „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ 
Pre vyše milión pútnikov (zväčša mládežníkov) bol pripravený pestrý 
hlavný program v Krakove. V okolitých mestečkách boli pripravené 
doplňujúce programy podľa rodného jazyka účastníkov. Ten slovenský 
bol v mestečku Skawina. Na  stretnutie prišlo asi  štyritisíc Slovákov. 
Vyvrcholením SDM bol príchod pápeža Františka, ktorý sa v Poľsku 
zdržal  niekoľko dní. Ďalšie Svetové  dni mládeže  budú v  roku 2019 
v Paname. J

Michal Drábek, 12 r.

Park na Belopotockého ulici  
konečne zrenovujú
Park ohraničený Slovenským rozhlasom, Belopotockého a Lehotského 
ulicou v Bratislave je zvyškom pôvodného parku – Esterházyho záhra-
dy, zaradeného podľa RUSES-u k historickej zeleni mesta. Plocha je 
vedená v aktuálnom územnom pláne hlavného mesta ako „zeleň, parky, 
parkové úpravy“. V roku 1996 sa občania dozvedeli,  že park sa dostal 
do súkromných rúk a vlastník ho chce zastavať. O rok neskôr založili 
občania občianske združenie s názvom Občianska iniciatíva za zacho-
vanie životného prostredia v Starom meste. Za záchranu parku bojovali 
18 rokov. Za tie roky občianska iniciatíva odvrátila 4 veľké projekty 
developerov. Pred 2 rokmi mestskí poslanci napokon schválili zámenu 
pozemkov za park Belopotockého, ktorý  sa  tým zachránil. Nový  in-
vestor má teraz za úlohu park zrevitalizovať. Park má byť otvorený do 
konca tohto roka. 

Jakub Farkaš, 12 r.

Nové pravidlá v parlamente
Predseda  slovenského  parlamentu Andrej  Danko  chce  zaviesť  nové 
pravidlá. Podľa nich poslanci v parlamente nebudú môcť nosiť tričká 
a používať transparenty. Transparent ako pomôcku  používa často naj-
mä poslanec Igor Matovič. Andrej Danko taktiež plánuje zakázať počas 
rokovania jedenie, pitie, či telefonovanie. Televízne kamery zachytili, 
že aj počas oficiálneho prejavu prezidenta SR v parlamente sa niektorí 
poslanci hrali s mobilnými telefónmi. Ďalšou zmenou by malo byť to, 
že prejav každého poslanca bude časovo limitovaný, čím by sa skrátili 
niekoľkohodinové prejavy niektorých poslancov. Návrh si, pravdaže, 
našiel svojich zástancov aj odporcov. V niektorých krajinách majú ta-
kéto sprísnené pravidlá zavedené už dávno, inde sa poslanci občas pri 
rokovaniach aj pobijú. (Snímka je z ukrajinského parlamentu.) J

Michal Drábek, 12 r.

Silná búrka na Záhorí
V nedeľu 31. 7. 2016 sa Záhorím prehnala silná búrka. Spôsobila viace-
ré škody. Napršali veľké množstvá vody, na niektorých miestach padali 
krúpy  veľké  ako  pingpongové  loptičky. Viacerým  ľuďom  poškodila 
voda domy a poľnohospodárom zasa veľké množstvo vody zničilo úro-
du. Vietor vyvracal aj stromy, čím ochromil cestnú dopravu a na nie-
koľko hodín aj dodávku elektrickej energie. K škodám treba prirátať 
aj dva prevrátené karavany v obci Sekule. Jeden z nich vietor dokonca 
odfúkol do jazera. Boli v ňom aj malé deti. Tie sa našťastie podarilo 
zachrániť. Problémy s búrkami a lejakmi majú v týchto dňoch aj iné 
časti Slovenska. 

Michal Drábek, 12 r.

a/ akčné, bojové: 26 detí
b/ strategické: 25 detí
c/ hororové: 4 deti

d/ rodinné, iné: 25 detí
e/ žiadne: 31 detí
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Priznám  sa,  na  túto  prednášku 
som sa naozaj tešila a od profe-
sora Iru som očakávala fyzikál-
nu  prednášku  o  časopriestore. 
Tej som sa v podstate aj dočka-
la, no len v prvej polovici, kedy 
profesor  vysvetľoval,  čo  je  to 
časopriestor  (alebo  priesto-
ročas)  a  ako  ho  vnímame. 
V  druhej  polovici  prednášky 
profesor vysvetlil, ako tieto po-
znatky  môžeme  využiť  v  geo-
grafii,  ktorú  som  si  doteraz 
takto  nikdy  nepredstavovala. 
Prekvapilo  ma,  koľko  rôznych 
vedných  odborov  sa  zaoberá 
časopriestorom.  Donedávna 

som si  tento  termín  spájala  len 
s fyzikou. Trochu ma sklamalo, 
že profesor nehovoril viac o fy-
zike,  no mapy,  ktoré  nám uká-
zal, ma naozaj zaujali. Napriek 
tomu  som  si  koniec  prednášky 
veľmi neužila kvôli študentom, 
ktorí  sa  ku  koncu  prednášky 
smiali na veciach, ktoré sa mne 
až  také vtipné nezdali. Myslím 
si, že nie každý prednášku cel-
kom  pochopil.  Vidieť  to  bolo 
najmä  na  otázkach  študentov, 
ktoré často neboli z odboru pro-
fesora Iru.

Anna Semková, 12 r.

Prednáška:
Prečo sa orientujeme v priestore 
a zároveň v čase?
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Zvuky a farby prírody
Minulý týždeň sme boli v súkromnej škole v prírode na 
Planinke. Veľmi sa mi tam páčilo, lebo to bolo v príro-
de. Dobré boli aj aktivity, čo sme tam robili. Najviac sa 
mi páčil nočný pochod. Planinku som si obľúbil aj pre-
to, lebo tam chovali veľa zvierat. Psík Lili sa stal mojím 
kamarátom. Páčila sa mi aj návšteva areálu Katarínky, 
počas ktorej  som sa viezol vlakom na  starej  železnici. 
Bola  to  síce  pomalá  jazda,  ale  aj  tak  to  bol  veľký  zá-
žitok. Pre mňa najlepšie na Planinke bolo, že sme boli 
stále vonku alebo sme niečo vymýšľali na terasách na-
šich chatiek. Ja som zažil veľa táborov, no ani v jednom 
sme nerobili také super ativity, nebolo tam toľko zvierat 
a takí super animátori. Ak budem na budúci rok znova 
na DUK, znova sa prihlásim aj na Planinku.

Matúš Kordoš, 9 r.

Najlepší workshop
Určite ste zaregistrovali štvordňový výlet na Planinku. 
Tento najdlhší “workshop“ určite patrí aj medzi najzá-
bavnejšie workshopy na DUK vôbec. Planinka sa nachá-
dza na úpätí Malých Karpát pri obci Dechtice. Uchvátil 
ma  historický  areál  loveckého  zámku.  Rozdelenie  do 
tímov bolo spravodlivé a animátori doslova úžasní. Ne-
páčil sa mi však (podľa mňa) prísny režim, ktorý bolo 
cítiť  doslova  všade.  Rannú  rozcvičku  som  tiež  neuví-
tal a spoločné sprchy ma skôr prekvapili. Napriek tomu 
sme na Planinke mali aj kopec voľného času, čo sa mi 
javí  ako  veľká  výhoda.  Program bol  skvelý  (nebudem 
ho opisovať celý, bol  jednoducho úžasný) a atmosféra 
napriek prísnemu režimu bola  takisto skvelá. Pobyt na 
Planinke  je  určite  jeden  z  najlepších  workshopov  na 
ktorý môžete počas DUK ísť.

Tomáš Jurka, 14 r.

Tento rok sa 31. olympijské hry budú konať v Rio de Janeiro. Sú 
to prvé olympijské hry v Južnej Amerike. A tiež sú to prvé olym-
pijské hry, na ktorých bude súťažiť desaťčlenný Olympijský tím 
utečencov. Títo športovci museli opustiť svoje domovské krajiny 
(pôvodom sú napríklad zo Sýrie, Iránu, Južného Sudánu, Konga) 
a budú vystupovať spoločne pod vlajkou Medzinárodného olym-
pijského výboru. Budú súťažiť v atletike, plávaní a džude.

Martin Poikáns, 12 r.

Planinka očami 9-ročného 
a 14-ročného

Utečenci na Rio 2016

  Foto: archív DUK
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Pohyblivé balvany v Údolí Smrti
Jednou  z  najpodivnejších  záhad  kalifornského Údolia  Smrti  sú 
bezpochyby pohybujúce sa skaly. Ako sa tieto viac ako 300 kilo-
gramové kamene presúvajú aj o viac ako 250 metrov? Výskumní-
ci  aj  vedci  prichádzajú  s  rôznymi  vysvetleniami. Napríklad,  že 
kameňmi pohybuje  silný vietor. Keď už  raz  silný vietor uvedie 
skalu do pohybu, stačí potom aj málo a skala sa kotúľa ďalej. Zá-
kruty a odchýlky v pohybe sú vysvetľované odklonom vetra. Iní 
tvrdia, že vraj voda v noci zamrzne a skaly sa kĺžu na ľade. Podľa 
výskumníkov by však ľad na povrchu zanechal výrazné stopy, no 
tie sa nenašli. Ďalší vedci tvrdia, že v zime sa oblasť naplní vo-
dou, kamene sa obalia ľadom a vďaka hladkému povrchu s môže 
kameň posúvať. Na  jar  sa všetko  roztopí a zostanú  len kamene 
a záhadné ryhy. Boli vyslovené aj teórie o zemetraseniach, zvie-
ratách,  ktoré  kameňmi hýbu,  či  narušenej  gravitácii.  Jednou  zo 
záhad je aj to, že kamene ešte nikto pri pohybe nevidel. J

Hannah Hirnerová, 10 r.

  Foto: internet
  Foto: internet

Anglické tradičné jedlá sú - pohroma

Slovenskú ekokapsulu doma nepoznáme
Futuristicky vyzerajúcu kapsulu vytvorili slovenskí architekti vo 
francúzskom Nice. Je zakotvená do pôdy a jej vnútorná plocha je 
8m2. Kapsulu môžu využívať dve osoby, pričom vo vnútri je ku-
chynská linka s tečúcou vodou, sprcha, splachovacie WC, jedáleň, 
pracovňa a sklápacie postele. Všetko do seba zapadá s milimetro-
vou presnosťou. Kapsula čerpá energiu zo solárnych článkov ale-
bo vzdušnej turbíny a ukladá ju do batérie s kapacitou 10,5 kWh. 
V kapsule sa teda dá prežiť pár dní aj bez vetra, slnka a dažďa. Daž-
ďová voda steká po obvodovom plášti do zbernej nádrže, alebo sa 
do nádrže čerpá z jazera. V nádrži sa voda filtruje/ohrieva a ďalej 
pokračuje do vnútra kapsule. Potom sa vráti, znova sa prefiltruje 
a časť vody s nečistotami sa vyplaví von. Keď prší, dá sa do nádrže 
zachytiť až 45% vody. Kapsula sa používa ako neprenosný stan 
alebo ako malá chata. V budúcnosti sa uvažuje o ďalších formách 
kapsúl, napríklad mini lekáreň alebo laboratórium. Na Slovensku 
o ekokapsulu ešte neprejavili záujem, zato až 60% objednávok je 

z USA.
Viktor Špitalský, 13 r.

Angličania pripravujú najmä na Vianoce rôzne pudingy. Človek by si myslel, že puding je sladký, no 
v Anglicku do pudingov najčastejšie zapekajú kuracie či hovädzie mäso. Anglicko je tiež známe po-
chúťkou, ktorá sa volá úhor v aspiku (foto). Je to úhor nakrájaný na časti a tie sú zaliate želé. Táto po-
chúťka nesie aj pečať kráľovnej Alžbety, čo znamená, že aj britská kráľovná obľubuje úhora v aspiku. 
Ďalšou lahôdkou je fish and chips. Je to vyprážaná ryba s upečenými zemiakmi, ktorá sa podáva s rôz-
nymi omáčkami. Alebo si môžete pochutiť na mäse obalenom v zemiakovom pyré, ktoré sa podáva 
s hrachovou kašou alebo so zelenou omáčkou. Tá síce vyzerá ako hlieny mimozemšťana, ale je to len 

zvyšná úhoria šťava s petržlenovou vňaťou. Jamie Oliver povedal, že anglické jedlá sú úplnou pohromou.
Oliver Czanik 10 r.

Tak ako iné železné konštrukcie, aj Eiffelova 
veža  sa  musí  pravidelne  natierať.  Každých 
7  rokov  treba  natrieť  celý  povrch  tejto  ob-
rovskej veže nanovo. Nie je to vôbec jedno-
duché, pretože treba natrieť 250 000 metrov 
štvorcových,  a  to  všetko vo  výške. Natierači,  ktorí  túto  ne-
bezpečnú činnosť vykonávajú, musia po kovovej konštrukcii 
liezť  a  zároveň  pracovať. V minulosti  sa  ani  neistili,  čo  sa 
našťastie zmenilo. Je to ťažká a časovo náročná práca, pričom 
aj samotná farba je drahá. Veď na jedno natretie celej veže sa 
použije až 60 ton farby. Veža bezpečne prijíma milióny náv-
števníkov ročne aj vďaka pravidelnému natieraniu. Veď uply-
nulo  už  127  rokov  odvtedy,  ako  ju  pri  príležitosti  Svetovej 
výstavy v Paríži postavili. 

Viktor Závodský, 12 r., a.h.

Náročná údržba 
Eifellovej veže 

Nezvyčajná dedinka
Song Peilung z Číny si povedal, že sa vráti do čias svojich predkov. 
Venoval dvadsať rokov svojho života stavbe malej kamennej dedinky. 
Inšpiroval ho jeho výlet do USA, kde videl podobnú stavbu. Keď začal 
so stavbou malých vežičiek a ornamentov, postupne sa k nemu pridá-
vali miestni obyvatelia. Chvíľu im za prácu platil, keď mu však penia-
ze došli, nevadilo im pracovať zadarmo. Práca na niečom tak krásnom 
ich natoľko strhla, že im ako odmena stačilo miesto, ktoré teraz môžu 

navštevovať a v pokoji tam 
rozjímať.  Keby  sa  mi  na-
skytla  príležitosť,    určite 
by som vycestovala do zá-
padnej  provincie  Gui-žou 
do  údolia  Yelang.  Páči  sa 
mi nielen  samotná dedina, 
ale aj myšlienka vzdať česť 
pracovitým predkom.

Rebecca Tobiášová, 14 r.
  Foto: internet
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Cestovanie, kultúra

Ako si vycvičiť draka
Ak ste ešte nečítali knihu Ako si vycvičiť draka, je načase, aby ste si prečítali aspoň 1. časť. Fascinu-
júce príhody Štikúta a jeho najlepších kamarátov Rybonoha a Kamikadze sú vpísané až do 12 kníh! 
V každej knihe spoznáte veľa nových hrdinov (zväčša takých, ktorí si nepadnú so Štikútom do oka J) 
a ešte viac faktov o všetkých vikingoch, drakoch, kmeňoch a o celom Barbarskom súostroví. Naučíte 
sa aj niečo z jazyka drakov (v 6. časti je dokonca celý slovník) a dočítate sa o dolapení a zlikvidovaní 
Štikútovho úhlavného nepriateľa Alvina Zradného. Štikútovi bude pri všetkých dobrodružstvách po-
máhať a asistovať jeho malý, neposlušný lovecký drak Bezzubý. Keď raz začnete tieto knihy čítať, 
neviete sa od nich odtrhnúť. Nechápem, ako to spisovateľka Cressida Cowwel dokázala. Vždy som 
chcel byť spisovateľom a dúfam, že sa mi to raz podarí. Byť novinárom na DUK je dobrý začiatok. J

Matúš Kordoš, 9 r.

Slovenské výnimočné 
povesti
Slovensko je malá, ale krásna krajina plná 
miest, dedín i pamiatok. A predstavte si, že 
každá  pamiatka, mesto či dedina má svoju 
povesť.  Pavol  Dobšinký  nazval  tieto  po-
vesti  „druhom  básnictva“,  čiže  slovesnou 
umeleckou tvorbou zobrazujúcou dávny ži-
vot. Je veľa kníh o slovenských povestiach, 
no ani tam nie sú všetky. Povesti môžu byť 
o  vzniku mesta  či  dediny,  o  bielej  panej, 
čo straší na Čachtickom hrade alebo o sta-
točnom  junákovi,  ktorý  porazil  trojhlavé-
ho draka a zachránil pred ním kráľovstvo. 
Jednu  vec  majú  povesti  spoločnú  –  všet-
ky  sa  odohrávajú  v  minulosti,  keď  boli 
kráľovné  a  králi  či  princovia  a  princezné. 
V niek torých povestiach vystupujú aj dra-
ci, škriatkovia alebo čarodejnice. Či kedysi 
existovali  alebo  sú  len  vymyslení,  to  sa 
nedozvieme, isté je, že povesti nám o nich 
rozprávajú.  Nemusí  byť  všetko  pravdivé, 
veď preto sú  to povesti. Tie zo Slovenska 
sa mi veľmi páčia. J

 Hannah Hirnerová, 10 r.

Väčšina ľudí chodí v lete za kúpaním 
až k moru. No keby ste sa chceli okú-
pať  a  zároveň  necestovať  stovky  ki-
lometrov, možnosti  kúpania  sú  aj  na 
Slovensku. Mojou obľúbenou kategó-
riou sú termálne kúpaliská a aquapar-
ky. Veľa  ich  je na  južnom Slovensku 
alebo  v  severnom  Maďarsku.  Mám 
ich rád predovšetkým preto,  lebo po-
núkajú rôzne možnosti pre celú rodinu 
– niekto môže odpočívať v teplom ter-
málnom bazéne, ďalší plávať v chlad-
nejšom  bazéne,  či  vyšantiť  sa  na 

toboganoch. V okolí Bratislavy sú ter-
málne kúpaliská napríklad vo Veľkom 
Mederi,  Dunajskej  Strede,  Horných 
Salibách,  Diakovciach  či  Sládkovi-
čove. Treba  spomenúť  aj  vzdialenej-
šie,  no  významné  Piešťany.  Mojím 
obľúbeným  miestom  je  kúpalisko 
Podhájska pri Nových Zámkoch, kde 
je voda podobná  tej v Mŕtvom mori. 
Na maďarskej strane sú zasa blízkymi 
termálnymi kúpaliskami Mosonmagy-
aróvár, Lipót, Győr či Budapešť.

Michal Drábek, 12 r.
  Foto: internet

Makarska riviéra  
- dovolenkový raj
Nedávno som navštívila krásnu chorvátsku des-
tináciu,  Makarsku  riviéru.  Naozaj  veľmi  čisté 
more, hrady na skákanie na mori nielen pre deti, 
až  príliš  veľa  stánkov  so  suvenírmi,  potraviny 
a  vynikajúce  pekárne  na  každom  rohu.  Takto 
najskôr vyzerá raj pre dovolenkárov. Všetko vymenované sa na Makarskej skutočne nachádza, mňa 
však okrem toho zaujalo aj to, že nad celým mestom sa tiahnu majestátne skaly, mohutné a vysoké. 
Obdivovala som aj nádherné kvety, ktoré boli všade, kam som sa pozrela. Veľmi zaujímavá je aj 
architektúra mnohých domov. Makarska je postavená v kopci, čo ju robí ešte atraktívnejšou. Úplne 
dole je číre more s dlhou kamenistou plážou. Celá ulička nad plážou je pokrytá stánkami so suvenír-
mi alebo zmrzlinou, reštauráciami a malými barmi. Pre adrenalínových nadšencov je priamo v mori 
bungee jumping, parasailing a mnoho ďalších atrakcií. 

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Termálne kúpaliská v okolí Bratislavy 
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Bohaté prestupy našich futbalistov
Vďaka  dobrým  výkonom  na  ME  si  naši 
futbaloví reprezentanti v kluboch prilepšili 
alebo za veľmi vysoké ceny prestúpili do 
iných klubov. Kapitán slovenskej reprezen-
tácie Martin  Škrtel  (na  snímke)  prestúpil 
z anglického Liverpoolu, za ktorý hral 8,5 
roka do Fenerbahce Istanbul za 5,8 milióna 
libier. Taktiež mladý Matúš Bero, ktorý je 
lídrom slovenskej  reprezentácie do 21 ro-
kov, odišiel zo slovenského AS Trenčín do 
Tranzosporu  Istanbul  za  1,4  milióna  eur. 
Tranzospor získal aj Jána Ďuricu za zatiaľ 
nezverejnenú sumu, pričom futbalista pre-

stupuje z Lokomotiv Moskva. Tomáš Hu-
bačan prestúpil do francúzskeho Marseille 
za 1,2 milióna eur zo Zenitu Petrohrad. On-
drej Duda prestúpil z Legie Varšava k Pet-
rovi Pekarikovi do Berlína za 4,5 milióna 
eur. Róbert Mak odyšiel z Paok Solun do 
Zenitu Petrohrad, kde bude hrať za 3 mi-
lióny  eur.  Marek  Hamšík  neprestúpil,  no 
prilepšil si, lebo sa stal najlepšie plateným 
hráčom SSC Neapol. Teraz mu platia 3,2 
milióna  eur  ročne  a  300  tisícové  bonusy 
dostáva za zápasy.

Viktor Špitalský, 13 r.
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VTIPY O CHUCKOVI 
NORRISOVI
Pochytal všetkých 

pokémonov pevnou linkou.
Vyhral le Tour de France na 

stacionárnom bicykli.
Premenil USA na USB.

Vybrúsil diamant pohľadom.
Jeho slzy vyliečia ebolu, problém je, 

že on neplače.
Niektorí nosia pyžamo so 

Supermanom, Superman nosí 
pyžamo s Chuckom.

Rozpráva Braillovým písmom.
Zabil Mŕtve more.
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