
Myslím si, že na leto sa teší 
každý školák. V posledných ro-
koch však leto prichádza, keď 
sme ešte v školských laviciach. 
To je príliš skoro. Navyše, za 
posledné roky sú letá čoraz tep-
lejšie. Podľa meteorologických 
meraní na Slovensku bol tento 
jún najteplejší za celé obdobie 
meraní od roku 1871. Saharský 
vzduch, ktorý zasiahol juh Eu-
rópy a presunul sa aj na Sloven-
sko, priniesol rekordný počet 
tropických dní a nocí. 
O tropických teplotách ho-
voríme vtedy, keď sa teplota 
cez deň pohybuje nad 30 °C 
a v noci neklesne pod 20 °C. 
Počas supertropických dní je 

teplota vyššia ako 35 °C. 
V Európskych krajinách ako 
Francúzsko, Bulharsko, Portu-
galsko, Taliansko, Španielsko, 
Grécko a Severné Macedón-
sko sa teplota v júni vyšplhala 
nad 45 °C. Zapríčinila požiare 
a, žiaľ, médiá priniesli správy 
aj o ľudských obetiach. Ho-
rúčavy ohrozujú najmä senio-
rov, malé deti, chorých ľudí, 
zvieratá a vtáky žijúce najmä 
v mestách. Vtákom môžeme 
pomôcť napájadlom (plytkou 
miskou), ktoré umiestnime 
na parapet alebo do tienistého 
miesta záhrady. 
Je potvrdené, že horúčavy sú 
dôsledkom zmenenej klímy. 
Klímu ovplyvňuje veľa fakto-
rov, no predovšetkým veľké 

množstvo skleníkových ply-
nov. Ak naša spoločnosť nezní-
ži veľké množstvo emisií, tak 
do konca 21. storočia sa prie-
merná teplota vzduchu zvýši až 
o 7 °C. Mnohé miesta na zemi 
sa stanú neobývateľnými. Všet-
ci budeme trpieť extrémnym 

suchom, ale aj náhlymi povod-
ňami. Do konca storočia zmiz-
ne väčšina ľadovcov, hladina 
oceánov sa zvýši o viac ako 
jeden meter a život v oceánoch 
kvôli rastúcej kyslosti morskej 
vody bude narušený. 
Zdá sa mi neuveriteľné, že si 
vedome takto ničíme planétu 
- JEDINÉ miesto pre život. Za-
mýšľam sa nad tým, čo môže 
zachrániť našu planétu a čo pre 
ňu my, deti, môžeme urobiť, 
keď nám ju dospelí takto ničia. 
Chcela by som veriť, že tým, že 
sa budeme vzdelávať a zodpo-
vedne pristupovať k životnému 
prostrediu, napokon dokážeme 
planétu zachrániť pre nás a ďal-
šie generácie.  

Hana Chrappová, 14 r.
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Ničíme si jediné 
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Podľa fotografi í zo špionáž-
nych satelitov z čias studenej 
vojny (1947 – 1991) vedci 
zistili, že himalájske ľadovce 
sa topia až dvakrát rýchlejšie 
než predtým. Od roku 1975 sa 
zmenšili o viac ako štvrtinu. 
Príčinou je vysoká teplota na 
planéte. Ľadovce v Himalájach 
zásobujú najväčšie ázijské rie-
ky. Od množstva vody v rie-
kach sú závislé stovky miliónov 
ľudí. Rýchle topenie ľadovcov 
spôsobí obrovské záplavy a za 
pár desiatok rokov hladina riek 

ešte klesne. Následkom pokle-
su hladín bude nedostatok vo-
dy, ekologické aj ekonomické 
problémy a, pravdaže, pokles 
spodných vôd. Vedci si kladú 

otázku, či sa tento stav dá zvrá-
tiť bez súčinnosti svetových 
veľmocí s krajinami, ktorých 
sa to týka najviac.

Hana Chrappová, 14 r.

22. 6. 2019 sa začala prvá etapa modernizácie 
Karlovesko-dúbravskej radiály. Viaceré elek-
tričkové linky boli zrušené, ako náhrada ide po 

ulicu Molecova linka X6 zabezpečovaná níz-
kopodlažnými električkami, ďalej po obratis-
ko Pri kríži jazdí s garantovaným prestupom 
na Molecovej linka X5. Všetky električkové 
linky sa zbiehajú na novom prestupnom uzle 
na Nám. SNP. Pre linku X5, ktorá pokračuje 
do Petržalky, bolo zakúpených 11 ojazdených 
autobusov, pričom všetky budú jazdiť na lin-
kách 59 a 75. 
Predpokladá sa, že prvú časť rekonštrukcie elek-
tričkovej radiály (linky po obratisko v Karlo-
vej Vsi) by mohlo mesto dokončiť v septembri 
2019, dúbravskú časť plánujú odovzdať v de-
cembri 2019.

Sébastien M. Ivan, 13 r.

Koncom júna bol v Bratislave poslancami mest-
ského zastupiteľstva jednohlasne schválený ná-
vrh parkovacej politiky z dielne primátora Bra-
tislavy Matúša Valla. Vodiči, ktorí majú trvalý 
pobyt v Bratislave, majú nárok na parkovacie 
karty. Pokiaľ majú jedno auto na jeden byt, za-
platia 39 eur ročne. Ak majú dve autá na jeden 
byt, zaplatia ďalších 150 eur ročne. V prípade 
tretieho auta bude cena 500 eur za ročnú par-
kovaciu kartu. Vodiči s trvalým pobytom mimo 
Bratislavy budú platiť v štyroch zónach za par-

kovanie od 0,50 do 2 eur za hodinu. Parkova-
ciu politiku by mal magistrát spustiť v septembri 
2020 alebo v januári 2021.

Michal Semko, 12 r.
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Spravodajstvo

Prof. MUDr. Jozefa 
Mikloška, PhD. 
z VŠZaSP sv. Alžbety 
v Bratislave, ktorý 
prednáša na tému: 
Prečo nás detstvo 
ovplyvní na celý život?

Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Odmalička ma fascinovali 
otázky spojené s vývinom  
malého dieťaťa. Napríklad: 
Keby sme rástli a zväčšo-
vali sa tak rýchlo ako v ma-
ternici celý ďalší život, 
nezmestili by sme sa do sl-
nečnej  sústavy... Na to, aby 
sme videli, sa musia v oku 
veľmi presne spojiť milióny 
receptorov s miliónmi ner-
vových vlákien. Stačí malá 
chybička a máme problém 
so zrakom... 
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Výrazne ma ovplyvnila 
otázka malého modrooké-
ho dievčatka, ktoré sa ma 
pri jednej z mojich prvých 
návštev detského domova 
opýtalo: "Ujo, povedz, aké 
je to mať mamu?". Odvtedy 
sa snažím objavovať svet 
predovšetkým týchto detí, 
ktoré "sú také isté, ako os-
tatné  deti, aj keď ich oco 
s mamou boli iní, ako ostat-
ní rodičia." O čom rozmýš-
ľajú, čo cítia, a najmä - ako 
sa im dá  pomôcť. Ako im 
vrátiť rodinu, alebo po-
môcť nájsť novú...

Otázka pre

Foto: internet
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Naša anketa

Tak ako je to s nami a DUK? Rozhodujeme 
sa samostatne, lebo túto univerzitu máme ra-
di, alebo nechávame rozhodovanie na rodi-
čov? Pred slávnostnou imatrikuláciou sme sa 
vás opýtali:
Prečo si sa prihlásil/a na DUK?

1. Chcel/a som si to vyskúšať: 50 detí
2.  Chodím na DUK už dlhšie, baví ma:
 71 detí
3. Prihlásili ma rodičia: 38 detí
4. Z iných dôvodov: 28 detí
 -red-

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Schválili novú parkovaciu politiku v hlavnom meste

Aj ľadovce 
v Himalájach 
sa topia
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Keď prídete k mobilnému operátorovi 
do predajne, vo vrecku máte 1 000 eur 
a chcete si kúpiť iPhone X, predajú vám 
ho? Odpoveď znie áno aj nie. Takto začal 
svoju prednášku rektor UK, profesor Ma-
rek Števček. Keď sa narodíme, stávame sa 
subjektom práva, čo znamená, že už pri na-
rodení máme nejaké práva. Čím sme star-
ší, tým viac práv máme. Ale keď sme malí 
a náhodou rozbijeme okno na aute, kto za 
nás berie zodpovednosť? Dozor konajúci, 
čo nie vždy sú rodičia. Majiteľ auta mô-
že vymáhať peniaze od: (a) dieťaťa, (b) 
od dozor konajúceho, (c) od rodičov die-
ťaťa, alebo (d) si škodu musí majiteľ za-

platiť sám, prípadne to zaplatí poisťovňa. 
Keď už máme 16 rokov a spravili sme si 
vodičský preukaz na malú motorku, to ešte 
neznamená, že si môžeme kúpiť aj tú mo-
torku. Musíme byť intelektuálne vyspelí, 
byť vôľovo vyspelí a byť dostatočne vy-
spelí na daný úkon. Predajca motoriek, ku 
ktorému prídeme a ukážeme mu vodičský 
preukaz, by nám nemal motorku predať, 
lebo nemáme ešte 18 rokov. Zároveň nás 
predajca môže považovať za nespôsobi-
lých vlastniť motorku. V takom prípade 
má právo žiadať prítomnosť zákonného 
zástupcu (najčastejšie rodiča), ktorý musí 
odsúhlasiť, že si ju môžeme kúpiť. A po-

dobne je to aj s mobilom - za istých okol-
ností s mami musí byť zákonný zástupca. 
Hmm. Naštve to, keď si chcete kúpiť mo-
bil sami, a predajca vám povie, že musíte 
prísť s rodičom, však?

Nikolai Burger, 12 r.
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Názory, komentáre

Greta - hrdinka našej 
generácie
Keď mala Švédka Greta Thunbergová 
minulý rok len 15 rokov, prestala chodiť 
do školy. Miesto toho počas troch týž-
dňov sedávala na schodoch pred švéd-
skym parlamentom s výzvou, aby politici 
tlačili na dodržiavanie Parížskej dohody 
o zmene klímy a aby krajiny začali reál-
ne znižovať emisie. Jej vysvetlením bolo, 
že načo bude chodiť do školy, keď aj tak 
nemá budúcnosť. Hoci jej diagnostikovali 
Aspergerov syndróm, odvaha jej nechý-
bala. V protestoch pokračovala každý pia-
tok a inšpirovala mladých ľudí po celom 

svete. Takto vzniklo globálne študentské 
hnutie Fridays for Future (Piatky pre bu-
dúcnosť). Greta medzičasom vystupovala 
na rôznych medzinárodných podujatiach 
o zmene klímy, napríklad v decembri 
2018 na konferencii OSN o zmene klímy 
v Katoviciach. Za svoje aktivity Greta do-

stala niekoľko významných cien, naprí-
klad v júni  spolu s ďalšími štrajkujúcimi 
študentmi cenu medzinárodnej organizá-
cie za obranu ľudských práv Amnesty In-
ternational. Tínedžerku tento rok dokonca 
traja poslanci Nórskeho parlamentu nomi-
novali na Nobelovu cenu mieru. K hnutiu 
Fridays For Future sa pridalo viac ako sto 
krajín, aj Slovensko. Zatiaľ najväčšie pro-
testy proti zmene klímy boli 15. marca toh-
to roku, na ktorých sa zúčastnilo približne 
1,4 milióna študentov zo 112 krajín sveta, 
a 24. mája, keď sa zapojilo už 125 krajín. 
A protesty budú pokračovať. Musia.

Martin Poikáns, 14 r.

To nie je sci-fi , naša planéta JE v ohrození
Zem vznikla pred miliardami rokov. Je to fakt, ktorý ovláda väčšina 
školákov a zrejme aj vy. Ale ako dlho nám ešte bude slúžiť? Túto 
otázku čoraz naliehavejšie kladieme rôznym vedcom. Pretože človek 
stále vymýšľa nové spôsoby ako eš-
te viac ohroziť planétu. Každý deň 
míňame zdroje, ktoré už dávno nie 
sú nevyčerpateľné. Vyrúbané lesy 
už neslúžia ako prirodzený biotop 
pre svojich pôvodných obyvateľov. 
Pitnú, čistú, nezávadnú vodu spot-
rebúvame rýchlosťou svetla. Na-
ša planéta už dávno nie je tým, čím bývala. Možno si hovoríte, že 
dôsledky predchádzajúceho a súčasného správania sa ľudstva k pla-
néte vás nezasiahnu. Opak je pravdou. Už teraz vládne napätie medzi 
krajinami kvôli lepším životným podmienkam. A nikto s tým nič 
nerobí. Nesnaží sa zachrániť svoju krajinu, radšej sa presťahuje do 
druhej.  To je podľa mňa jeden z najväčších problémov. Stále málo 
obyvateľov našej Zeme je ochotných vzdať sa svojej „komfortnej 
zóny“, aby spravili niečo pre planétu. No sme tu my. Moja generácia, 
teda mladí tínedžeri. Sme poslednou generáciou, ktorá môže zmeniť 
pohľad ľudstva na to, čo a prečo sa to so Zemou deje. Musíme sa 
snažiť, aby tu naša planéta bola aj pre naše pravnúčatá. Premýšľajme 
spoločne, čo môžeme urobiť. Lebo najhoršie je neurobiť nič.

Andrea Sokolová, 13 r.

Andrej Kiska zakladá politickú stranu 
Za ľudí
Dnes už bývalý prezident SR Andrej Kiska zakladá novú politic-
kú stranu s názvom Za ľudí. Medzi hlavné priority strany by ma-
li patriť nezávislosť policajnej inšpekcie, zrýchlenie práce súdov 
a dostatok kvalifi kovaných zdravotných sestier v nemocniciach. 
Strana avizuje, že bude takzvane stredová a bude sa vyhýbať oso-
čovaniu súperov. Toto je určite pozitívum, lebo osočovania je 
u nás priveľa a neraz zachádza až do osobných útokov. Kiskova 
strana je vraj pripravená rokovať o spolupráci so stranami KDH, 
SaS, OĽaNO, PS a Spolu. Isté je, že nová politická strana zača-
la ešte pred skutočným vznikom preberať parlamentných poslan-
cov iným opozičným stranám. Nie je to dobrá správa, pretože to 
môže spôsobiť rozpad celej opozície, následné upevnenie pozícií 
súčasných koaličných strán a ďalších 
možných voličov pre parlamentnú stra-
nu, za ktorú sa slušní ľudia hanbia. Asi 
najväčšou posilou pre Kiskovu stranu 
bude Veronika Remišová - bývalá člen-
ka OĽaNO a poslankyňa NR SR. Pod-
ľa nej je Andrej Kiska pripravený stať 
sa premiérom, ktorý Slovensko zdvihne na vyššiu úroveň. Nech 
to už dopadne akokoľvek, Andrejovi Kiskovi fandím, aj keď ešte 
nemôžem voliť. 

Michal Semko, 12 r.

Prednáška: Prečo si (ne)môžem kúpiť mobil?
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Zaujímavosti

Rekordom označujeme výni-
močný výkon v rôznych oblas-
tiach ľudskej, rastlinnej či živo-
číšnej ríše. Niektoré sme vybrali 
z Guinessovej knihy rekordov:  
 Najvyšší človek na svete sa vo-
lal Robert Wadlow a bol to Ame-

r i č a n , 
k t o r ý 
m e r a l 
2,72 m. 
N a r o -
dil sa 
v roku 
1 9 1 8 
a dožil 

sa iba 22 rokov. Zomrel na hnisa-
júci pľuzgier na nohe spôsobený 
protézou. 
 Najnižší človek na svete mal 
iba 54,6 centimetrov. Volal sa 
Chandra Bahadur Dangi a bol 
z Nepálu. Narodil sa v roku 1939 

a dožil sa 61 rokov. Zaujímavé 
je, že II. svetová vojna sa začala 
1. septembra a skončila sa 2. sep-
tembra. Chandra Bahadur Dangi 
zomrel 3. septembra.
 Najdlhšie žijúci človek na 
svete bola Francúzka Jeanne 
Calment, ktorá umrela vo veku 
122 rokov. Narodila sa v roku 
1875 a zomrela v roku 1997.
 Lee Redmond je Američan-
ka, ktorá má najdlhšie nechty na 
svete. Celová dĺžka jej nechtov 
je 8,65 metra, čo je dĺžka men-
šieho autobusu. Nechty si necha-
la rásť 31 rokov.   
Ak by ste sa chceli dozvedieť 
viac o svetových rekordoch, 
môžete ísť na webovú stránku 
Guinessovej knihy rekordov ale-
bo môžete navštíviť múzeá re-
kordov. Jedno je napr. v Kodani.

 Nikolai Burger, 12 r.

Butterfl y effect, v preklade 
motýlí efekt, popisuje, ako 
udalosti malého významu 
vedú k zásadným zmenám v 
budúcnosti. Naprí-
klad v roku 1914 
chcela teroristická 
skupina Čierna ru-
ka spáchať na cisára 
Františka Ferdinanda 
atentát, ktorý sa jej však ne-
podaril. Vzápätí po nevyda-
renom atentáte išiel František 
navštíviť zranených do ne-
mocnice, no vodič auta ne-
správne odbočil. Pri ceste si 
kupoval bagetu Gavrielo Prin-
cip - pomocník Čiernej ruky. 
Keď uvidel Františka, nevá-
hal a zastrelil ho. Hrozný čin, 
ktorý bol jedným z dôvodov 
vypuknutia 1. svetovej vojny, 
sa stal preto, lebo vodič bol 

nepozorný. Prvýkrát motýlí 
efekt pomenoval meteorológ 
Edward Lorenz. Keď raz vy-
počítaval predpoveď počasia 

na ďalší týždeň, za-
dal do počítača ne-

zaokrúhlené čísla. 
Potom mu napadlo, 

že čísla zaokrúhli na 
dve desatinné miesta. 

Keď tak urobil, predpoveď sa 
najprv zhodovala s tou prvou, 
ale ako sa čísla pomaly menili, 
menila sa aj predpoveď, až bo-
la úplne iná. A tak Edward zis-
til, že aj malé čísla môžu zna-
menať veľkú zmenu. A prečo 
vlastne motýlí efekt? Pretože, 
obrazne povedané, aj mávnu-
tie motýlím krídlom na jednej 
strane planéty môže spôsobiť 
tornádo na tej druhej strane. 

Sarah Klopstock, 11 r.

Pande červenej hrozí vyhynutie

Sophia nemá krv, ale žartuje

Jedným z najkrajších divo žijúcich zvierat je Panda 
červená, alebo aj Panda malá. Pochádza a najčastej-
šie sa vyskytuje v Himalájach, Číne, Indii, Laose, Ne-
pále či Mjanmarsku. Panda červená je častým terčom 
poľovníkov pre hebkú červenú srsť. Jej prirodzeným 
prostredím sú bambusové lesy, ktoré však takisto ra-
pídne ubúdajú. Panda červená je maličká – meria 50 
až 60 cm a jej hmotnosť je okolo 6 kg. Dožíva sa 
približne 14 rokov. Prespí väčšinu dňa a nazhromaž-
denú energiu využíva najmä v noci. Je to samotársky 
tvor, ktorý by ste v skupinkách nenašli. Ak sa pan-
da cíti v nebezpečenstve, nadvihne chvost a vypus-
tí nepríjemný zápach. Ak to nefunguje, vytasí svoje 
dlhé pazúry a začne bojovať. Miluje teplo a slnečné 
lúče. Ak jej je zima, našuchorí si chvost a zabalí sa 
do neho. Pandy červené rodia na jar. Samice budujú 
rôzne brlohy v pňoch stromov alebo v dutinách, kto-
ré si skvelo strážia a čakajú v nich na prírastok. 😊 
Samičky môžu priviesť na svet až 4 maličké pandy, 
väčšinou sú to však dvojičky. V súčasnosti je na svete 
len približne 2 500 dospelých jedincov, takže Panda 
červená patrí medzi vysoko ohrozené druhy.

Petra Bujdošová, 11 r.

Sophia je sociálny humanoidný robot. Vyvinula 
ho spoločnosť Hanson Robotics Limited so síd-
lom v Hongkongu. Sophia (čo je meno, ktoré ro-
bot dostal) bola aktivovaná v roku 2016 a jej von-
kajší vzhľad bol modelovaný podľa istej britskej 

herečky. Sophia je jeden z mála robotov, ktorý vie žartovať a rozprávať vtipy. 
Takisto môže sledovať tváre, udržiavať očný kontakt a rozoznávať jednotlivcov. 
V roku 2017 jej bolo na investičnom summite v Rijáde udelené saudskoarab-
ské občianstvo, čím sa stala prvým robotom, ktorý kedy mal štátnu príslušnosť. 
Sophia je ukážkou toho, ako veľmi a ako rýchlo technológie napredujú.

Marcel Chlpík, 13 r.

Trolejbus ako dopravný prostrie-
dok uzrel svetlo sveta v roku 1883. 
Bratislava a Vysoké Tatry otvori-
li svoje prevádzky medzi prvými. 
Vo Vysokých Tatrách jazdili tro-
lejbusy ako experimentálna do-
prava v rokoch 1904 – 1906 čiže 
ešte pred vznikom Českosloven-
ska. V Bratislave (vtedy sa ešte 
volala Prešporok) sa mohli ľu-
dia odviezť trolejbusom v rokoch 
1909 – 1915. Potom nastala dlhá 
prestávka, pretože prevádzkovateľ 
trolejbusov zbankrotoval. 
Tento dopravný prostriedok za-
čal znova premávať až v roku 
1941 (v čase II. svetovej vojny). 
Trasa viedla od Palugyayho pa-
láca k Horskému parku, popri 

Kühmayerovej továrni na patró-
ny (po ktorej je pomenovaná Pat-
rónka) až na Železnú studničku. 
Trolejbusy vyzerali ako prvé au-
tobusy - letný otvorený trolejbus 
mal kapacitu 24 miest na sedenie 
a zimný 17 sediacich a 5 stoja-
cich. Zaujímavosťou je, že istý 
čas jazdil aj nákladný trolejbus. 

Sébastien M. Ivan, 13 r. Fo
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Motýlí efekt – keď drobnosti zavážia

Fo
to

: i
nt

er
ne

t

Rekordéri nie (vždy) vlastným pričinením
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Trolejbusy začínali v Bratislave aj v Tatrách

ka spáchať na cisára že čísla zaokrúhli na 
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Kultúra, veda, cestovanie

Dnes už zrejme každý Slovák vie, kto 
bol Milan Rastislav Štefánik. Väčšina 
národa si ho predstavuje ako generála 
francúzskej armády, zakladateľa Česko-
-slovenských  légií či nevšedného poli-
tika a diplomata, no málokto si ho pred-
stavuje ako vedca. Áno, práve v Prahe, 
kde študoval stavebné inžinierstvo, sa 
rozhodol prestúpiť na Filozofi ckú fa-
kultu Karlovej Univerzity a začal sa 
venovať vede, konkrétne astronómii.  

Hoci sme ho zaradili medzi vojenské 
osobnosti v našich dejinách, on sám sa 
najlepšie cítil vo svete vedy, čo potvr-
dzuje i svojím vyjadrením: „Generálske 
hviezdy veľmi rád obetujem skutočné-
mu svetu hviezd.“  
Milan R. Štefánik veľa cestoval po svete. 
Je známe, že navštívil všetky kontinen-
ty okrem Antarktídy. Pre svoje vedecké 
potreby sa nebál precestovať celý svet 
a plnil si svoje sny – vedecké a neskôr 
aj tie politické. Vznik spoločného štátu 
Čechov a Slovákov na demokratickom 
princípe a rovnoprávnosti oboch náro-
dov znamenal splnenie jeho najväčšieho 
sna. Začiatok 1. svetovej vojny (1914) 
predvídal Štefánik už dávno. Tvrdil, že 
Slovákom sa otvára možnosť na seba-
určenie alebo vzájomnú pomoc dvoch 
bratských národov Čechov a Slovákov 
vo federatívnom usporiadaní. Tento jeho 
sen sa však nesplnil, hoci ČSR vznikla 
a stal sa ministrom vojny. Prečo? 

(Prečítajte si pokračovanie 
na budúci týždeň.)

Michal Š. Hradský, 14 r.

Po stopách starých 
železničiek
Slovensko je známe svojimi krásnymi 
lesmi, no ani v minulosti sa lesy nevyhli 
výrubu. Aby sa drevo čo najpohodlnejšie 
a najrýchlejšie dostalo k spracovateľom, 
stavali sa takzvané 
lesné železničky 
s rozchodmi 600 – 
760 mm a niekedy 
až 1000 mm. Čier-
nohorská a Kysuc-
ko - oravská les-
ná železnička sa 
dochovali vďaka 
nadšencom až dodnes, zvyšné zanik-
li v 80. rokoch, keďže zvážať drevo po 

cestách bolo lacnej-
šie. Na miestach, 
kde takéto želez-
ničky jazdili, sa 
dodnes nachádzajú 
úžasné pozostatky, 

ktoré sa premenili na pamiatky. Niekto-
ré dokonca poskytli miesto pre cyklistic-

ké chodníky. Takúto “cyklokorytničku” 
nájdeme v Ružomberku na trase starej 
Korytnickej železnice. Na miestach bý-
valej Považskej lesnej železnice sú do-
teraz tunely, stanice a dokonca masívne 
oceľové mosty. Ďalšie sú menej známe 
– jedna je napríklad neďaleko Spišskej 
Novej Vsi. Lesná železnica Ilava – Zlie-
chov – Gápel (dnes časť obce Valaská 
Belá) zažila aj masívnu víchricu, kto-
rá zmietla skoro všetky vlaky z koľaj-
níc a napáchala značné škody. Páči sa 
mi, že staré železničky stále žijú v spo-
mienkach staršej generácie, ktorá ich 
sprostredkuje nám mladým. Lebo naj-
lepšie zážitky sú zážitky s históriou.  

Sébastien M. Ivan, 13 r.

Kodaň je hlavné mesto Dán-
ska. Je veľmi zaujímavá a pek-
ná. Chodí tam veľa ľudí za 
vzdelávaním alebo za pozna-
ním. Najznámejšia pamiatka 
Kodane je, pravdaže, socha 
malej morskej víly z rozpráv-
ky Hansa Christina Andersena. 
Najlepší výhľad na malú mor-
skú vílu je z výletnej lode, kto-
rá sa plaví popri pobreží. Má-

lokto vie, že pri Opera Dome 
je Street Food tržnica – Papi-
roen, v ktorej sú stánky s jed-
lami z rôznych kútov sveta. 
Je tam i zábavný park Tivoli, 
ktorý je pri vlakovej stanici. 
O niečo ďalej je malý obchod, 
ktorý ponúka deťom, aby si 
vyrobili plyšovú hračku podľa 
vlastného výberu. Deti si tam 
môžu hračku aj obliecť a do-

kúpiť pre ňu rôzne doplnky. 
Vedeli ste, že ak máte šťastie, 
môžete v Kodani stretnúť 
aj členov kráľovskej ro-
diny? My sme nikoho 
z kráľovskej rodiny síce 
nestretli, ale mali sme 
predsa len šťastie. Po-
čas našej prechádzky 
v meste sme stret-
li kráľovskú 
stráž. Práve 

sa totiž konala výmena 
kráľovskej stráže. Ak 

už budete v Ko-
dani, určite neza-

budnite navštíviť aj 
Legoland. Je to síce 

trojhodinová cesta 
autom, ale návšte-
va stojí za to. 😊

Natália Valová, 
11 r.

Kniha dvojice autorov je o štyroch deťoch a ich 
duchovných zvieratách. Deti musia vyhrať nad 
veľkým zlom, ktoré sa skrýva v hlbinách zeme 
v podzemnom svete Sadre. Priateľská štvorica 
sa musí roz-
deliť - dvaja 
idú do Sadre 
a dvaja zos-
tanú hore na 
Zemi vo sve-
te zvanom 
Erdas. Ani 
jedna dvoji-
ca to nemá 
ľahké. Erdas 
pustoší člo-
vek, ktorý 
sa volá Ze-
rif a v Sadre 
musia mestá 
o d o l á v a ť 
hordám nakazených Sadreanov. Knihu odporú-
čam najmä preto, lebo mám veľmi rád zvieratá 
a v tejto knihe ich vystupuje naozaj veľa.

Marcel Chlpík, 13 r.
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M. R. Štefánik - vedec, cestovateľ, rodoľub 

Vyrobte si hračku v Kodani

Jonathan Auxier, Varian 
Johnson: Spirit Animals
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Šport

Tento rok boli Majstrovstvá sveta v hokeji v Bratislave a Košiciach.  
Fínsky tím nepatril medzi favoritov. V družstve mal iba dvoch hrá-
čov z NHL. Prevažne išlo o mladých hráčov z fínskych klubov, pre 
ktorých to bola prvá vážna skúsenosť. Jediný, kto zažil zlatý úspech 
Fínov v Bratislave v roku 2011, bol tréner Jukka Jalonen. 

V zápasoch bol najväčšou fínskou hviezdou najmladší, iba 18-roč-
ný Kaappo Kakko (na snímke), ktorý už má zbierku zlatých me-
dailí z troch majstrovstiev - z „osemnástky“ minulý rok a z „dvad-
siatky“ a seniorských majstrovstiev tento rok. So šiestimi gólmi 
sa dostal do najlepšej desiatky strelcov šampionátu.  Keď v štvrť-
fi nále Fíni porazili Švédov, začalo sa hovoriť o fínskom zázraku. 
Vyrovnávajúci gól strelil v 59. minúte fínsky kapitán Marko An-
tilla z klubu Jokerit Helsinki a vybavil tak predĺženie. Antilla je 
najvyšším hráčom fínskeho tímu - meria 203 cm. Ale kvôli tomu 
sa kapitánom určite nestal. Antilla dal rozhodujúci gól aj v semi-
fi nálovom zápase s Ruskom. Bol to jediný gól zápasu. V zápase 
o zlato s Kanadou dal góly dva a pomohol Fínom k víťazstvu 3:1. 
Dobrý kapitán. 
Dobrý bol aj fínsky brankár Kevin Lankinen s úspešnosťou viac 
ako 93 percent. Celkovo Fíni fungovali super ako tím. A to je pri 
tímových športoch najdôležitejšie. A viem si predstaviť, že sa už 
tešia na ďalšie majstrovstvá sveta na Slovensku. 

Martin Poikáns, 14 r.

Prečo majú fínski hokejisti radi Bratislavu?

V stredu 26. júna sa v Bratislave konal kongres Slovenského 
zväzu ľadového hokeja, na ktorom sa okrem iného rozhodlo aj 
o tom, kto bude novým prezidentom SZĽH. Tiež sa rozhodlo o 
členoch výkonného výboru. Do výkonného výboru boli zvole-
ní bývalý prezident zväzu Martin Kohút, bývalí hokejisti Mi-
chal Handzuš, Žigmund Pálffy a Jozef Stümpel a funkcionári 
Ľudovít Jurínyi, Miroslav Lipovský, Ladislav Gross a Marcel 
Ozimák. Ako nový prezident sa členom výboru automaticky 
stal aj Miroslav Šatan. 
Z troch kandidátov na prezidenta SZĽH sa do hlasovania na-
koniec dostali len Miroslav Šatan a Jaromír Šmátrala, keďže 
tretí kandidát - Dárius Rusnák, sa vzdal kandidatúry. Ako dô-
vod uviedol, že sa mu nepáčilo, ako bývalý prezident Mar-
tin Kohút pred voľbou veľmi podporoval Miroslava Šatana. 
Uviedol, že s takýmto človekom (Kohútom, pozn. red.) by 

v prípade výhry nedokázal pracovať. Miroslav Šatan napo-
kon získal 229 hlasov, zatiaľ čo Jaromír Šmátrala získal 99 
hlasov. Nám fanúšikom ostáva len dúfať, že pod Šatanovým 
vedením sa konečne dostavia dobré výsledky v juniorských, 
aj v seniorských reprezentáciách.

Michal Semko, 12 r.

HLAVNÝ PARTNER DUK

v prípade výhry nedokázal pracovať. Miroslav Šatan napo-v prípade výhry nedokázal pracovať. Miroslav Šatan napo-

Miroslav Šatan bude riadiť slovenský hokej
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