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Žite, prosím!
Redaktorom Novín DUK som tretí rok. Za
ten čas sme spolu s ostatnými redaktormi
písali články na rôzne témy. Keďže úlohou
novín je poukazovať aj na problémy, boli to
často aj negatívne témy. Život totiž prináša
aj také. Najmä v poslednom čase som viac
prispieval do rubriky Názory a komentáre.
Občas som napísal aj najdôležitejší článok
v novinách – editoriál. Ani sa mi nechce
veriť, že toto je môj posledný. ☺
Pýtate sa, o čom chcem hovoriť? O tom,
že vo svete sa rozšírila doslova epidémia. Ľudia často vidia len a len tie vyššie
spomínané negatívne veci. A Slováci sú
v tomto majstri. Sťažovanie si na všetko
a všetkých praktizujú ako národný šport.
Pri každom rozhovore sa dokážeme sťažovať, frﬂať, nadávať a opäť sťažovať.
Keď svieti slnko, ľudia frﬂú, že je horúco. Keď slnko nesvieti, tak zasa šomrú,

Editoriál

Foto: Peter Chvostek

že je škaredé počasie.
No akoby zabudli na jednu veľmi podstatnú vec – že život a svet nám ponúkajú
okrem negatívnych aj nekonečné množstvo pozitívnych udalostí, javov, myšlienok a nápadov. ☺ Nechcem byť zbytočne

sentimentálny. Naozaj tu nechcem rozdávať dajaké mudrlantské rady do života. No
asi mi dáte za pravdu, že ,,vyplakávanie“
ešte nikomu nepomohlo. Sme tu veľmi
krátko na to, aby sme mrhali časom. Preto si myslím, že ľudia by mali zmýšľať
omnoho pozitívnejšie a všímať si viac toho
dobrého. Mali by sa vedieť radovať z rôznych vecí v živote. A takisto vkladať všetko, čo majú, do každého momentu. Alebo
sa na chvíľu zastaviť a všimnúť si, že svet
je ešte stále krásny. Od malých zrniek prachu až po celý vesmír. Vážne. ☺
No a nebáť sa ten svet meniť k lepšiemu.
Tým, že budeme hovoriť, aké je všetko
zlé, sa nič nezlepší. Musíme pre to aj niečo
urobiť, aby bol svet lepší. Pracovať, pomáhať, dávať, snívať, radovať sa, aj oddychovať. Jednoducho – žiť naplno. Tak rád by
som túto vetu vykričal toľkým ľuďom!
Michal Drábek, 14 r.

Požiare vyčíňajú aj v Kalifornii / Prednáška: Prečo by sme mali spoznávať
svet? / Planinka aj tento rok fajn / Zaujímavý aj čudný svet, IV. časť /
Príbeh Malého princa nestarne / Maťo Homola: Jazdím od dvanástich rokov

Spravodajstvo

Požiare vyčíňajú aj v Kalifornii
Už od 27. júla trápia sever Kalifornie rozsiahle požiare. Sú od seba vzdialené niekoľko kilometrov a nazývajú ich Mendocino Complex.
Jednotlivé požiare majú spoločne 1 148 kilometrov štvorcových, no našťastie horí zväčša v odľahlých oblastiach. Pri požiaroch zasahuje viac
ako 14 tisíc hasičov. Plamene doteraz zničili 75
domov a vyžiadali si 7 obetí. Uhasiť sa zatiaľ
podarilo iba 30 percent horiaceho porastu. Tisíce ľudí odišlo z domovov, aby si zachránili holý
život. Zo založenia požiaru je podozrivý 32-ročný muž, ktorého už zatkla polícia. Okrem toho
zatkli aj dvojicu, ktorá údajne vykrádala evakuo-

vané domy. Mendocino Complex je zatiaľ najničivejší požiar v histórii Kalifornie.
Hana Chrappová, 13 r.

Švédsky ľadovec sa roztápa

Odpovedá Doc. Mgr.
Marián Vanderka, PhD.,
dekan Fakulty telesnej
výchovy a športu UK,
ktorý prednáša na tému
Prečo je šport dobrou
investíciou do života.

Aj Švédsko trpí extrémnymi horúčavami,
ktoré sú cez deň vyššie ako 30 °C. Júl bol
najteplejší za posledných 260 rokov, odkedy aj vďaka švédskemu astronómovi
Andersovi Celziovi Švédi merajú teplotu
ovzdušia. Vysoké teploty spôsobili lesné
požiare a vysychanie rastlín. Južný vrchol
hory Kebnekaise, ktorý sa nachádza v Laponsku, bol najvyšším bodom v krajine,
no ľadovec na ňom sa rýchlo topí, a tak
sa výška vrcholu zmenšila o 4 metre. Teraz je najvyšší severný vrchol s výškou
2 097 m. n. m. Priemerne sa za deň roztopí
14 centimetrov ľadu a snehu. Za posledných 20 rokov to bolo menej. Vrchol sa
každoročne znížil "iba" o 1 meter.
Hana Chrappová, 13 r.

Foto: internet

Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli
dieťa?
Už ako dieťa som si kládol otázku, prečo je človek
oproti ostatným zvieratám
taký pomalý a všetko mu
trvá tak dlho. Veď väčšina zvierat behá rýchlejšie a naučia sa napríklad
chodiť za niekoľko minút,
a nám to trvá aj rok. Pripadalo mi to nespravodlivé.
Na akú otázku hľadáte
odpoveď dnes?
Dnes hľadám odpoveď na
otázku, prečo sa nedá bojovať s ľudskou hlúposťou,
s ktorou sa takmer každý
z nás denne stretáva. Žiaľ,
mnohí ľudia majú tendenciu robiť si navzájom zle
a ničiť túto krásnu planétu,
tak len dúfam, že to spoločnými silami nedopustíme.

Foto: internet

Skupina študentov DUK
na Facebooku

Prvého augusta tohto roku sme na Facebooku
založili skupinu pre študentov DUK. Má názov
„Študenti Detskej Univerzity Komenského“ (nečakane ☺) a je určená pre všetkých súčasných
i bývalých študentov. Nájdete ju na adrese https://
www.facebook.com/groups/263719544407681/.
Počet jej členov sa pomaly rozrastá. Ak sa
chcete pripojiť aj vy, stačí ísť na spomínanú
stránku, pridať sa medzi členov a počkať, až
vás iný člen schváli. Môžete pozvať aj svojich priateľov.
Skupina slúži najmä na to, aby sa jednotliví štu-

Foto: internet
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Otázka pre

denti, ktorí si nestihli vymeniť kontakt, mohli
na Facebooku navzájom nájsť a komunikovať.
Členovia môžu v tomto priestore, samozrejme,
zdieľať aj svoje fotky z DUK. Veríme, že počet
členov sa bude aj naďalej rozrastať.
Michal Drábek, 14 r.

Naša anketa
Niekto chodí pešo, niekoho
vozia rodičia tak blízko k škole, že sa pomaly ani nemusí
prezúvať. No a ďalší zvažujú,
či sú dostupné dopravné pro-
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striedky ohľaduplné k našej
ťažko skúšanej planéte.
Opýtali sme sa 97 z vás: Aký
typ dopravy (okrem bicykla) považuješ za ekologický?

a/ auto: 3 deti
b/ autobus: 4 deti
c/ električku: 49 detí
d/ vlak: 23 detí
e/ lietadlo: 18 detí

Foto: internet

Názory, komentáre

Prednáška: Prečo by sme mali
spoznávať svet?

V poradí šiesta prednáška
tohtoročnej DUK mala názov
„Prečo by sme mali spoznávať
svet?“ Už na prvý pohľad bola
zaujímavá tým, že to bola vari
prvá prednáška vo dvojici, keďže profesor Krčméry si prizval
aj kolegyňu. Rád spoznávam
svet (a tým nemyslím drahé
dovolenky v zahraničí), takže
som bol na prednášku zvedavý.
Prednáška napokon prevýšila
moje očakávania. Prečo?
Pán profesor a pani profesorka
mali výborný spôsob prednáša-
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nia - pútavý a so správnou dávkou humoru (aj keď vlastne nešlo o veselú tému). Veľmi dobre
nám odpovedali na otázku, prečo by sme mali spoznávať svet
z rôznych aspektov. Keďže obaja pracujú v oblasti charity (pán
profesor je náčelník Tropic teamu), prednáška ukázala pozitívnu aj negatívnu stránku sveta.
Dozvedeli sme sa aj niekoľko
ich osobných príhod z cudziny.
Mnohé mi určite nadlho utkvejú v pamäti.
Škoda je len to, že prednášajú-

ci až priveľmi poctivo dodržali časový limit vyhradený na
prednášku. Napokon, nie všetci
prednášajúci si na tomto limite
dali doteraz záležať. ☺ Mne by
vôbec nevadilo, keby prednáška

trvala dlhšie, lebo zjavne mali
nachystané aj viac zaujímavých
informácií o ich pôsobení v oblastiach, kde zúria vojny, hlad
a korupcia.
Michal Drábek, 14 r.

Planinka je jeden z workshopov DUK,
ktorý sa vždy tešil veľkej obľube. Mnoho
študentov sa naň vracia každý rok, aby
si mohli na štyri dni užiť čas strávený so
svojimi kamarátmi a animátormi v pek-

nom prostredí uprostred prírody – tak ako
aj ja. Počas týchto štyroch dní spravidla
súťažíme medzi sebou v tímoch, pričom
každý rok Planinka hrá inými farbami do
inej témy. Tento rok bola netradične každý deň téma iná. V prvé dva dni to boli
rozprávkové témy, naši animátori si zahrali postavy z ﬁlmov Legendárna partia
a V hlave. Tretí deň sa niesol pod názvom
Planinka trochu inak, keď sme počas
takmer rovnomennej populárnej relácie
spoznávali zaujímavých ľudí z okolia
Planinky. I tento rok bola Planinka ne-

zabudnuteľná a za to treba poďakovať
personálu Planinky, animátorom a v neposlednom rade Kamilovi a Ingrid, ktorí
na nás počas štyroch dní dozerali. Keďže
som však už na Planinke bola šiestykrát,
nemohla som si nevšimnúť, že tento rok
nám z programu oproti tým minulým veľa ubudlo a nahradilo ho osobné voľno.
Niektorým to vyhovovalo, niektorým
menej. Ja si myslím, že keď už niekto na
Planinku ide, chce z týchto štyroch dní
vyťažiť čo najviac, no nie?
Anna Semková, 14 r.

Workshop v Energolande Mochovce

Dá sa to aj inak

Aj ja som sa zúčastnil na
workshope v Energolande
Mochovce, ktorý sa nachádza
v areáli jadrovej elektrárne
Mochovce. Na začiatku prehliadky sme diskutovali o tom,
čo vlastne znamená slovo energia a premieňanie iných foriem
energie (slnečná, polohová,
tepelná, pohybová a pod.) na
elektrickú energiu. Neskôr sme
sa venovali najmä jadrovej
fyzike, ktorá je úzko spojená
s jadrovou energiou, a tá sa využíva práve v jadrovej elektrárni Mochovce.
Dozvedeli sme sa, že lietadlo počas priemerného letu vytvorí 2,4 tony oxidu uhličitého
na jedného pasažiera. Taktiež
sme sa dozvedeli, že jadrová
elektráreň funguje tak, že v reaktore je niekoľko stoviek kilogramov uránu. Ten sa štiepi,

Povedzme, že na YouTube ktosi
zverejní video. Niekto, komu sa
video nepáči, sa v komentároch
vyjadrí, že je hrozné, trápne a
pod. Niekto, komu sa video naopak páči, tomu prvému hrubým
spôsobom vynadá... Určite ste
sa svedkami takejto situácie už
mnohokrát stali aj v reálnom živote. Akoby si
niektorí ľudia mysleli, že sú neomylní a s tými, ktorí
s nimi nesúhlasia,
sa odmietajú rozprávať slušne.
No ja si myslím, že by sme sa
vždy mali snažiť pristupovať
jeden k druhému s úctou. Nevravím, že sa máme vzdávať
svojich názorov a robiť neustále kompromisy. To určite nie!
Ak sme si istí, že sme na strane dobra a v nejakej veci máme
pravdu, musíme sa za ňu vedieť

čím ohrieva vodu na približne
300 ºC, no je tam príliš vysoký tlak, aby sa z vody stala para. Následne táto ohriata voda
ohreje vodu, ktorá je pod menším tlakom a z nej sa už môže
stať para. Para potom roztáča
lopatky turbín, ktoré pohybom
vyrábajú elektrickú energiu.
A túto elektrinu už využívame
v domácnostiach. Do Energolandu by som odporučil ísť
každému, kto by sa chcel dozvedieť niečo o energii a najmä o jadrovej energii.
Michal Semko, 11 r.

postaviť. Pokojne aj ráznejšie,
pretože niekedy sa inak jednoducho nedá. No to nám vôbec
nebráni správať sa k sebe úctivo. A verte, že vzájomná úcta
prináša ovocie. Pomocou argumentov sa dobré veci presadia
ľahšie, než pomocou emócií
hnevu. K akejkoľvek situácii,
aj spomínanému videu na
YouTube sa môžeme
vyjadriť spôsobom
„páčilo sa mi ...,
oceňujem ..., ale
zlepšil by som ...“.
Druhých tak proti sebe zbytočne
nepoštveme a môžeme si s nimi
dokonca budovať dobré vzťahy,
čo je v skutočnosti obrovský poklad. Sme len ľudia a každému
sa stane, že občas zbytočne vybuchne, no keď sa budeme snažiť o úctu, a nie o konﬂikty a nenávisť, bude sa nám žiť ľahšie.
Michal Drábek, 14 r.
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Planinka aj tento rok fajn

Zaujímavosti

Záhrady na strechách budov sú už vo svete bežné, ale
čo napríklad vinice so strapcami hrozna? Na Brooklynskej budove Brooklin Navy
Yard otvorili vínny bar s vôbec prvou vinicou na streche.
Vinicu si turisti môžu nájsť
pod menom Rooftop Reds
a jej autorom je Devin Shomaker.
Praky. Asi sme z nich už
strieľali. A čo tak nechať
sa jedným z nich vystreliť?
Áno, už aj taký prak existuje. V Neviskej rokline na
Novom Zélande postavili
prak, ktorý človeka doká-

Foto: internet

Zaujímavý aj čudný svet, IV. časť

že vymrštiť rýchlosťou 100
km/h do vzdialenosti okolo 150 metrov (samozrejme,

človek je istený lanom). Aby
ste na túto atrakciu mohli ísť,
musíte mať aspoň 13 rokov

Foto: internet

13 zaujímavostí o mačkách

Hudobná električka
Pre hudobných fanatikov ako som napríklad aj ja, si Dopravný podnik mesta
Bratislavy v spolupráci s Magistrátom
počas prázdninových mesiacov júl a august pripravil nečakanú kuriozitu. Do
ulíc Starého mesta zavítala hudobná električka v retro štýle s číslom 31. Premáva
každú sobotu v hodinových intervaloch
od 16,30h do 20,30h. Návštevníci si nemusia zaplatiť lístok a pokojne si môžu
vychutnať koncerty v interiéri električky
počas jazdy.
V električke vystupujú viacerí hudobníci
a muzikanti - napríklad saxofonista Marián
Mráz či kapela Kruštárovci. Okružná jazda
okolo mesta trvá asi 40 minút a električka ju začína na zastávke SND, pokračuje
cez námestie SNP, Obchodnú, Radlinského, Vazovovu, Krížnu, Špitálsku, opäť cez
námestie SNP, Kapucínsku a konečnou zastávkou je napokon znova SND, odkiaľ sa
električka po 20-tich minútach pohne znova na okruh mestom. Takže - želám vám
príjemný hudobný zážitok.
Michal Šimon Hradský, 13 r.
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• Mačky prespia dve tretiny svojho života.
• Mačka dokáže vydať približne sto rôznych druhov zvukov, zatiaľ čo pes iba
desať.
• Mačky by nemali piť mlieko, pretože
nedokážu stráviť laktózu (mliečny cukor).
• Mačky jedia trávu, aby im lepšie trávilo.
• Keď mačka pomaly zatvára a otvára oči,
je to znamenie jej veľkej lásky k vám.
• Mačky počujú aj ultrazvuky.
• Mačky nemajú niektoré chuťové poháriky,
preto necítia sladkú chuť.
• Nemajú dobre vyvinutú kľúčnu kosť,
a tak sa dostanú aj cez veľmi úzke
priestory.

Káva pomáha?
Káva škodí?

Káva – nápoj nevyspatých. Určite vám
aj vaši rodičia prízvukujú, že káva
škodí srdcu. Je to naozaj tak? Aby to
vedci z Univerzity v Düsseldorfe zistili, podávali dobrovoľníkom 4 - 5 šálok kávy denne a sledovali, čo to urobí
s ich zdravím. Nakoniec však predsa
len experiment dokončili na pokus-

Foto: internet

a vážiť nad 30 kilogramov.
Vorvaň v Paríži. Prednedávnom skupina umelcov
nainštalovala v Paríži na
brehu rieky Seiny presnú
repliku 17-metrového vorvaňa. Veľryba vyzerala tak
autenticky, že niektorí ľudia uverili, že naozaj zahynula v Seine. Umelci chceli
týmto svojím činom prinútiť
ľudí, aby si viac všímali životné prostredie a chápali,
že ľudské zásahy do prírody sú neraz veľmi škodlivé.
Vorvaň ostal pri Seine iba
týždeň - teraz už ,,cestuje“
po ďalších veľkomestách.
William Urban, 14 r.

Foto: internet

• Mačacie pradenie lieči, podporuje rast
kostí a hojenie zlomenín.
• Mačky sa potia cez labky.
• Ňufák mačiek má jedinečný vzor, tak
ako u nás odtlačky prstov.
• Mačky dokážu predvídať zemetrasenie,
sú totiž veľmi citlivé na vibrácie.
• Mačky majú 32 svalov, ktoré ovládajú
uši, pričom človek ich má iba 6.
Michaela Biskupičová, 15 r.
ných myšiach, ktorým dávky kofeínu
prispôsobili. Takýmto spôsobom vedci
prišli na to, že kofeín výrazne podporuje fungovanie proteínu p27, ktorý chráni srdcové bunky a opravuje ich. Aby
si tento fakt vedci overili, kofeín podali
i myšiam s nedostatkom tohto proteínu, pričom sa opierali o predpoklad, že
v takomto prípade už kofeín myšiam
nepomôže. Pokusmi túto svoju teóriu
potvrdili, aj keď, samozrejme, nemôžeme výsledky výskumu bezo zvyšku
aplikovať na človeka – na to by sme
potrebovali ďalší výskum. Podstatné
je, že vedci asi nebudú ďaleko od pravdy, keďže bunkové mechanizmy ľudí
a hlodavcov sú si veľmi podobné.
Anna Semková, 14 r.

Kultúra, cestovanie

Foto: Autorka

Foto: internet

Knižná klasika od francúzskeho spisovateľa Antoine de
Saint-Exupéryho pohla (a stále hýbe) svetmi niekoľkých
generácií. Nečudo, že niekoľko umelcov na čele s Markom
Osbornom (režisérom prvého dielu Kung-fu pandy) sa rozhodlo preniesť animovanú verziu románu na ﬁlmové plátno. Film Malý princ (2015) sa však nedrží obsahu knihy
otrocky. Vo ﬁlme
sa dievča, ktorého matka si želá,
aby bolo čo najlepšou „dospeláčkou“, presťahuje do nového
domu a stane sa
tak susedou letca, ktorý kedysi
dávno na Sahare stretol Malého princa. Napriek počiatočným nezhodám letec svoj príbeh vyrozpráva dievčine práve v momente, kedy to najviac potrebuje. Nakoniec sa aj
ona stáva súčasťou príbehu, keďže sa snaží nájsť Malého
princa, aby zachránila letca. Tvorcovia ﬁlmu sa hrajú s pôvodným príbehom, no nestoja – posúvajú ho ďalej. Film je
neklamným dôkazom toho, že Malý princ nestarne napriek
tomu, že kniha vyšla prvýkrát už v roku 1943.
Príbeh Malého princa má i dnešným deťom či ich rodičom
čo ponúknuť, a to aj na ﬁlmovom plátne. Hoci slzám sa
zrejme väčšina z nás nevyhne, zážitok zo sledovania rozhodne stojí za to.
Anna Semková, 14 r.

Jazdím od svojich dvanástich rokov
Maťo Homola (24) je úspešný
slovenský automobilový pretekár a taktiež bývalý pretekár na
motokárach. Podarilo sa nám
zastihnúť ho v prestávke medzi
pretekmi.
Aký je váš najväčší úspech
v kariére pretekára?
Najväčší úspech pre mňa je konečné 5. miesto v medzinárodnom seriáli TCR International
v roku 2016, ale určite aj účasť
na Majstrovstvách Sveta FIA
WTCR, kde jazdím tento rok.
No a práve tento rok sa mi podarilo zvíťaziť v Portugalsku.
Koľko ste mali rokov, keď
ste si prvýkrát sadli za volant
motorového vozidla?
Jazdiť som skúšal už ako dvanásťročný a musím povedať,
že mi to išlo dobre. ☺
Aké zdravotné a iné podmienky musí spĺňať človek,
ktorý sa chce stať automobilovým pretekárom?
Musí byť veľmi odolný – mentálne, aj fyzicky. Musí mať
dobrú kondičnú prípravu, aby
telo bolo zvyknuté na vysokú
a dlhú záťaž, hlavne vo vyso-

Foto: internet

Príbeh Malého princa nestarne

kých teplotách, keď vnútri auta
býva aj viac než 60 °C. Taktiež
je nevyhnutné trénovať stred
tela a krk, zlepšovať balans,
koordináciu rúk a nôh, aj reakciu, pretože tá je veľmi dôležitá počas celých pretekov.
Ktoré preteky z tých, na ktorých ste pretekali, sú vašou
srdcovkou?
Určite celý šampionát Majstrovstiev Sveta FIA WTCR,
pretože jazdci nastavili latku
veľmi vysoko. Užívam si každé preteky. Z pohľadu okruhov mám rád domáci Slovakia
Ring, belgický Spa-Francorchamps a nemecký Nurburgring Nordschleife.
Michaela Biskupičová, 15 r.

Hora krížov slúži pútnikom

San Maríno – najstaršia a najmenšia republika na svete

Hora krížov alebo aj Krížový vrch sa nachádza
severne od Litovského mesta Šiaulai. Je to umelo vytvorený pahorok, na ktorom sú umiestnené desaťtisíce krížov. Prvé kríže boli postavené v 19. storočí ako pamiatka na poľské obete
novembrového povstania 1831. Začiatkom
20. storočia bolo vztýčených 100 krížov, no počet sa stále zvyšoval najmä zásluhou turizmu.
V čase, keď Litva patrila ZSSR, sa snažil sovietsky zväz zlikvidovať kríže, no v roku 1961
ich ľudia znova postavili. V roku 1993 navštívil
Horu krížov aj pápež Ján-Pavol II. a celebroval
tam omšu, na ktorej sa zúčastnilo 100 000 veriacich. Dnes sa na Hore krížov nachádza viac
ako 55 000 krížov (v tomto počte nie sú zahrnuté malé kríže), ktoré si ľudia buď vyrobia sami,
alebo si ich zakúpia pred vstupom.
Michaela Biskupičová, 15 r.

Asi každý pozná miništát uprostred talianskeho Ríma, v ktorom sídli pápež –
Vatikán. Vedeli ste, že v Taliansku je ešte
jeden miništát?
Volá sa San Maríno a je to najstaršia
a zároveň najmenšia republika na svete. Podľa legendy bola založená
v 4. storočí kamenárom Marinom,
ktorý prišiel pracovať na stavbe
prístavu do neďalekého mesta Rimini (dnes obľúbená dovolenková
destinácia).
Na
hore Monte Titano, pri ktorej dnes
leží hlavné mesto
štátika San Maríno, založil kresťanský
kláštor s opevnením. V súčasnosti je
na tomto mieste hrad s veľmi strmými
a dlhými zrázmi. Časť hradu je voľne
prístupná pre verejnosť a v ďalšej časti,
vrátane niektorých veží, sa dá navštíviť

počas spoplatnenej prehliadky. Za pekného počasia môžete z hory vidieť celú
krajinu.
Okrem hradu a historických pamiatok je
v meste veľa tematických múzeí, napríklad múzeum svetových kuriozít alebo

Foto: internet

múzeum upírov. San Maríno síce nie je
v Európskej únii, ale ako platidlo používa euro. Krajina má aj vlastné euromince, je ich však málo, a tak sú medzi zberateľmi veľmi žiadané.
Viktor Závodský, 14 r.
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Zomrel Stan Mikita, príklad splneného
kanadského sna

Foto: internet

Začiatkom augusta nás navždy opustil rodený Slovák s kanadským občianstvom Stan Mikita.
Stan (pôvodným menom Stanislav Guoth) sa narodil 20. 5. 1940
v obci Sokolče, neskôr zatopenou Liptovskou Marou. V roku
1948 ho jeho rodičia poslali za strýkom a tetou do Kanady, kde
prijal ich priezvisko Mikita. Ako 18-ročný začal hrať za Chicago Blackhawks, za ktoré odohral 22 sezón. Držal klubové rekordy v počte kanadských bodov a v počte zápasov, na ktoré
nastúpil. Mnohé hokejové osobnosti o ňom povedali, že by sa
presadil ako hráč nielen v roku 1965, ale aj v roku 1990, 2010 či
2020, pretože hral nadčasový hokej. Mnohí ho taktiež označujú
za doposiaľ najlepšieho hráča, ktorý si obliekol dres s indiánom
na hrudi (symbol klubu Chicago Blackhawks). V posledných
rokoch Stan bojoval s Lewyho demenciou – postupne strácal
pamäť. Zomrel v utorok večer 7. 8. vo veku 78 rokov.
Michal Semko, 11 r.

V utorok 7. 8. 2018 sa konali v Berlíne Majstrovstvá Európy
v chôdzi. Náš Matej Tóth sa taktiež zúčastnil a opäť nesklamal.
V pretekoch na 50
km získal striebro.
,,Išiel som podobne ako na olympiáde
v Riu, viac som si dovoliť nemohol. Tam
to vypálilo na zlato,
teraz na striebro,"
povedal Tóth. Ulice
Berlína boli zaplnené
Foto: internet
aj slovenskými fanúšikmi, medzi ktorými nechýbal hudobník Marián Čekovský a majster sveta v hokeji
Jozef Stümpel.
Zlatú priečku obsadil Ukrajinec Marian Zakalnickij a bronzovú priečku Bielorus Dzmitry Dzjubin. Matejovi gratulujeme. ☺
Michaela Biskupičová, 15 r.
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