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Editoriál
Ahojte. 
Vianoce sa blížia a s nimi aj túžba po konečne poriadnych prázdninách, zhon pri výbere 
darčekov a pre mnohých aj finišovanie prihlášok na výšky.
Covid naše prežívanie Vianoc možno trochu ukľudnil, pozatváral výklady trhových 
stánkov, vyprázdnil lyžiarske svahy, rozdelil priateľov a rodinu. Avšak stále sú pre nás, 
teda aspoň pre mňa, esenciou šťastia, pokoja, akéhosi raja na zemi – hoci sa nemôžeme 
ísť kúpať na Zlaté alebo vysedávať v Medickej či na Kolibe.
Takto nejako pred rokom sme boli s niekoľkými spolužiakmi v Poluse. Všade hral Last 
Christmas alebo All I Want for Christmas Is You, drobné svetielka rozžarovali ulice aj 
pasáže nákupného centra, padal jemný sneh a z čajov stúpala horúca para. A tak to bolo aj 
pred rokom. Možno intenzívnejšie, s verejným klziskom a plnými sálami kín, no atmosféra 
bola rovnaká. A rovnako to bude aj tento rok. Aj ten ďalší. A ďalší.
Atmosféru nevytvára okolie, ozdoby, nákupy a pesničky. Atmosféra je v nás. Je o našich 
pocitoch, úsmevoch, iskre v očiach. Nie je najľahšia doba, Winter is coming, ale tešiť sa 
môžeme aj tak.
Teším sa preto, že v tomto čísle máme veľa nových cyklov článkov, ale aj staré a osvedčené 
krížovky či kultúrne vložky. Takisto som rád, že sa konečne podarilo do školského news-
letteru zapriahnuť aj mladších študentov. Sme síce rozdielne školy, no zdieľame viac ako 
len budovu a milé panie kuchárky. Dúfam teda, že sme spolu všetci urobili aspoň kúsok 
dobrej práce a že sa nám podarí zahriať vás ako teplý punč a na vašich tvárach vyčariť 
aspoň jeden široký úsmev.
Lebo o tom sú Vianoce! :)
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AKO EKOLOGICKY BALIŤ  DARČEKY
Rebeca Tomagová

Určite ste už počuli, že sa blížia Vianoce. Vianoce znamenajú čas strávený s rodinou, 

prázdniny od školy a, samozrejme, darčeky. To, ako sa k nim dopracujete, nechám na 

vás. V tomto článku vám pripomeniem, ako ich môžeme (ne)zabaliť, aby boli ekologické. 

Aby sme po Vianociach nenašli smetiaky plné obalov, ktoré sme kúpili, len aby ich obda-

rovaný vyhodil.

1. POUŽIME TO, ČO MÁME

Viem, že už po prečítaní nadpisu sme si predstavili kútik, kde skladujeme všetko, „čo by 
sa ešte niekedy mohlo zísť.“ Teraz je čas využiť ho.

Ak hľadáme náhradu nového baliaceho 

papiera, popozerajme sa po použitých 

baliacich papieroch z minulých Vianoc, 

mapách a novinách. Ak budeme mať 

viac času, z písmen môžeme vyskladať 

meno príjemcu. Aj pri použitých mate-

riáloch sa snažíme, aby vyzerali obstoj-

ne. Vyberajme len rovné, nedotrhané 

papiere.

Ak chceme baliť niečo väčšie, hľadajme 

nevyužité krabice (napríklad od topá-

nok alebo bonboniér), použité papiero-

vé tašky a zaváraninové fľaše. Ak máte 

v pláne darovať niečo krehké, nádobu 

vystužte nastrihanými pásikmi z novín. 

Zároveň tak predĺžite efekt prekvape-

nia, keďže prijímateľ bude musieť naj-

prv darček v kope papiera nájsť.
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Ďalším obalom, ktorý som nespome-
nula, sú látky, lebo pravdepodobnosť, 
že ich niekto z vás naozaj použije na 
balenie darčekov, je taká malá, ako že 
ste sa dočítali až sem a dozvedeli sa 
niečo nové. Látky, ktoré použijeme, 
môžu byť oblečenie alebo utierky zvia-
zané technikou furoshiki, pochádzajú-
cej z Japonska. Výhodou je opätovné 
použitie aj rôznorodá farebnosť. Menšie 
darčeky sa zmestia aj do ponožky.

Osobne môj druhý najobľúbenejší ná-
pad je použitie záclon. Pri troche šikov-
nosti ich môžeme zošiť, a vyrobiť z nich 
zaťahovacie vrecko na zeleninu, ktoré 
obdarovaný využite na nakupovanie a 
zníži tým množstvo plastových sáčkov. 
Otázka je, koľko z nás doma skladuje 
nevyužité záclony.

Môj najobľúbenejší a nateraz posledný 
tip, ako zabaliť darček do niečoho, čo už 
máme, je vrecko od čipsov. Určite by 
sme doma nejaké našli, a ak aj nie, radi 
ho kúpime v obchode a obsah vyprázd-
nime - vychrumkáme. :) Prázdny sáčok 
obráťme naruby, odmastime, dovnútra 
dajme darček a zaviažme. Vytvoríme 
tak mierne neforemný, no kozmicky 
strieborný recyklovaný obal, ktorý sa 
len tak niekde nestratí.
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2. HĽADAJME Z DRUHEJ RUKY

Ak nepatríte do domácnosti s obalmi pripravenými na použitie a nie ste fanúšikovia čip-

sov, stále je tu možnosť, že niekoho takého poznáte a je ochotný niečo vám darovať. 

Babka, sused, teta v potravinách… a tam sme počas pandémie asi skončili. Ak stále ne-

natrafíte na vhodného darcu, pozrite na sociálne siete. Je veľa ľudí, ktorí vám radi pošlú 

svoje krabice alebo zvyšky látok len za cenu poštovného.

3. NEBAĽME

Ak vás nepresvedčila ani jedna z možností, ako nájsť objekty na ekologické balenie via-

nočných darčekov, nemusíte ich baliť. V podstate je to najekologickejšie zo všetkého a 

na rozdiel od predchádzajúcich dvoch možností, nebude vás to stáť čas. Ten môžete 

radšej využiť na hľadanie darčeka, ktorý človek naozaj využije, alebo spravte dobrý sku-

tok a pomôžte niekomu pobaliť tie jeho.

Stále platí, že na dozdobenie používajte skôr vlastnoručné kresby, pečiatky alebo prírod-

né vetvičky a sušené pomaranče. Namiesto plastovej lepiacej pásky použite papierovú 

(ak nemáte, vyrobíte si ju pomocou tyčinkového lepidla a pásika papiera) alebo využite 

bavlnku, kúsok látky a jutový špagát na omotanie. Vďaka ekologickému baleniu bude 

váš darček jedinečný na prvý pohľad a ušetríte peniaze aj planétu.
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Ahojte, zlatíčka! 

Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok, teda skús spraviť tieto jednoduché recepty a nájsť 
tú self-love. Recepty sú vyvážené pomerom lásky, času a aj dostupnými ingredien-
ciami, takže namiesto scrollovania na mobile počas predvianočnej prokrastinácie , 
si sprav nerumové rumové guľky. Mamka sa taktiež určite poteší, veď bude dezert.  

NERUMOVÉ RUMOVÉ GULIČKY

Recepty

•  250 g podrvené keksíky / piškóty 
/ vločky  
•  250 g rastlinné maslo  
•  1.5 PL sojového mlieka  
•  2.5 PL kakao  
•  kokos na obaľovanie  
•  cukor (podľa potreby) 

Všetko, okrem kokosu na obaľovanie, zmiešame spolu v jednej miske. Keď bude ces-
to pomerne tvarovateľné, začneme tvoriť guličky. Následne našim novourobeným 
krásnym guličkám dáme chvíľku na oddych v chladničke. Po pár minútach ich môžeme 
začat obalovať v kokose. A voilà, zrodili sa nám nerumové rumavé guličky. Dobrú chuť <3 

užitočné, ak potrebujete rýchly sladký snack  pre začiatočníkov raw recept čas prípravy: cca 5min

Ingrediencie

Postup

Romana Bajáková
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SLADKO-SLANÉ VIANOČNÉ KARAMELKY

•  slané krekre (toľko, koľko sa vám 
zmestí na plech) 
•  maslo a hnedý cukor v pomere 1:1  
•  vianočné balenie M&Ms (červe-
no-zelené) 
•  čokoláda (2 balenia) 

1.  Nastavíme rúru na 180°. 

2.  Vytiahneme plech, ktorý vystelieme papierom na pečenie. Následne naň 
poukladáme jednu vrstvu krekrov. 

3.  V hrnci na platni si rozpustíme maslo s cukrom - miešame celý čas. Po zrodení 
prvých bubliniek miešame ešte dve/tri minútky  a potom vylejeme na plech s 
krekrami.  

4.  Ak je už rúra vyhriata, tak to tam možeme hneď šupnúť na 15 minút. Ak nie je, tak 
ešte chvíľku počkáme :).  

5.  Po 15 minútach plech vyberieme a hneď, kým je ešte horúci, naň poukladáme 
vrstvu čokoládky. Keď sa čokoláda trochu rozpustí, tak ju môžeme nožíkom vy-
hladiť, nech máme rovnomernú vrstvu. TIP: Ak chcete urýchliť proces rozpušťania 
čokolády, môžete dať celý plech ešte na 2-3 minútky do rúry.  

6.  Následne už iba našu vianočnú pochúťku dozdobíme M&Ms a necháme vychladiť 
v chladničke. Dobrú chuť <3  

veľmi chutné a vcelku rýchlepre mierne pokročilých čas prípravy: cca 30min

Ingrediencie

Postup



Most of us do not like to hear this, but 
sometimes it is all about the people you 
surround yourself with. Make sure that 
the people you are hanging out with and 
spending sufficient amounts of time with 
are good for your mental health. If they 
just get you down, and push you deep-
er into your misery, what is the point of 
having them around? Instead, surround 

yourself with people that bring positivity and light to your life. Now that is not to say 

How to help yourself when no one else can

How to take care of yourself

Most of us have been through times when we do 
not feel that well. Now we are not talking about 
an injury or any sort of physical pain. The talk is 
of mental health and turmoils associated with it. 
We realize that mental health awareness has set 
an incredibly important stage in our nowadays 
media and talk and it is practically all we hear 
about. But is it? And isn’t there a good reason why 
we talk about these things? Today, we might not 
appreciate the freedom that is associated with 
topics of mental health. But even rewinding back 
a while, there was not always such a great oppor-
tunity to talk and share your experiences as to-
day. Although it can be argued that given the rise 
of technology,we are dealing with more mental health issues. Regardless of that, the 
important part is that it is a very serious issue, that despite all the media coverage and 
campaigns seems to be something we are ignoring. Especially us teenagers. We are 
like a magnet to these sorts of issues, either due to the fact that we are in a develop-
mental stage of life and see things in a different light. Most of us vastly underestimate 
mental health and do not do much to help ourselves even though we might distinctly 
need it. And that is why, in this holiday season of giving, we are going to give you some 
recipes for taking care of yourself when you spot that things are not great for you.

Emma Zoboková & Khushi Mittal
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you cannot spend time gossiping and complain-
ing about certain aspects of your life (it is an evo-
lutionary thing we will never stop doing, so why 
try?). Having a chat with friends who support 
you is actually quite important. Just make sure 
they do not support you in a damaging way and 
push you into activities that may be unhealthy 
and detrimental to your damaged mental state. 
Another great recipe is affirmations. This does 
not necessarily mean writing down the same 
line “I am great” 50 times on your paper and 
manifesting its presence into real life (although 
you would be surprised how many people do it). It more or less means realizing that 
you have power to take charge and control and what you yourself can do a lot about it. 
Mental health (excluding more extreme cases) is manageable. This can be for example 
by indulging in activities you enjoy doing. For some it is painting, playing on the guitar, or 
even dancing. It can be any hobby that makes you feel good, energized and at least can 
work towards making your emotional state much stronger. The endorphins released 
when doing an activity that makes us happy is more than enough to know it is right for 
you. Another thing we teens (even adults) usually do not like to hear is that keeping a 
well balanced and healthy lifestyle can solve many of our issues. It not only makes us 
healthier, which in turns makes us happy, but it also affects our mental health. Having 
a good diet, balance of activity and fresh air everyday can be just a few simple (or not 
so simple) steps towards a better mindfulness routine and stronger mental health. 

Apart from learning mindfulness, and keep-
ing healthy, and balancing your friend group, 
and indulging in hobbies - it is always det-
rimental to be aware. If you are aware that 
things are not okay with you and none of what 
is listed above can help, this is not something 
to feel ashamed about. While we are talking 
on a simpler level of things most teenagers 
can struggle with such as sadness, stress, or 
mood swings or even slight cases of depres-
sion and anxiety, more severe cases are also 
pretty common in our age group. Being aware 
of what you are feeling is therefore very im-

portant. Sometimes, further help is needed and it is often ostracized for seeming 
11



School psychologist:
PhDr. Čapuchová Andrea
Email:  capuchova@gjh.sk

School psychologist:
PhDr. Nemčoková Renáta

Email:  nemcokova@gjh.sk

weak. If there is one thing (apart from all our great tips of course), that we want you 
to remember is that asking for help is a sign of strength. Knowing you are not doing 
well and recognizing this lack of guidance and help and acting upon it is noteworthy 
and it means you have won half your battle against it. That is also a sign of maturity 
and of knowing yourself. Therefore, if more help is needed do not hesitate to ask 
your parents, contact the school psychologist or seek help at the following sources. 

GJH now has the option of a School Support Team. Here are the details of the 
members of the team who can aid you in the problems you are facing.

Counselor:  
RNDr. Bučková Alena 

Email: buckova@gjh.sk

School Pedagogue: 
PhDr. Brhlovičová Nela

Email: brhlovicova@gjh.sk

More information is available on the school website. 

Internet Portal for Young People
 - IPčkoČ

0800 500 333
poradna@ipcko.sk

Helpline for Children 
116 111

Helpline for mental health issues 
- Nezábudka 

0800 800 566

For people with eating disorders 
or similar problems • Chuť žiť Č

0800 221 080
 

For victims of domestic violence 
  - Helpline  

0800/111 321

Phone Numbers

12



Prom(s) ?
Emma Zoboková, Khushi Mittal
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Január je mesiacom predsavzatí. Všetci to vieme.

Každý pozná niekoho kto jak blázen behá od prvého 5

km s nádejou, že to nevzdá do týždňa a zlepší svoju

kondičku, alebo sa prestane napchávať sladkým a verí, že mu to

prinesie vnútornú pohodu a pokoj. Jedna spolužiačka mi povedala, že prvý januárový

týždeň je na moste SNP každý večer kopec bežcov. Druhý týždeň ubudne, tretí už je len

pol kopca až napokon vo februári stretáva už len posledných vytrvalcov. Pekne to

ilustruje ľudskú náturu a náš vzťah k predsavzatiam.

Ale sme my ľudia dobrí hlupáci, hoci si hovoríme Homo Sapiens Sapiens. V skutočnosti

to nie je tak, že by sme si vyberal i nesprávne veci, my si vyberáme správne veci, len v

nesprávny čas. Veď jasné, že keď je vonku treskúca zima (a mysl ím nie 10 stupňov, keď

už prví zúfalci nosia tri čapice a bundu jak na Sibír, ale riadnu zimu zimúcu, peknú -5

stupňovú), tak asi nebude najlepší nápad vydať sa vstříc dobrodružstvám a zmrznúť za

prvou zákrutou. Všetko je to o organizácii , treba mať riadny plán!

Teo Hasala
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Takže, v januári si rozhodne nepredsavezmi, že:

a) budeš behať – to už sme si vysvetl i l i

b) prestaneš piť kávu či večerné vínečko – v zime je, ako to vyplýva z názvu,

zima. Neexistu-je nič lepšie na zahriatie ako čerstvo urobená ešte horúca káva alebo

pohár vína či dokonca vianoč-ný punč. Ak chceš s týmto niekedy prestať, tak fakt nie je

dobrý nápad tak robiť v zime. Daj sa do toho v máji, to je stopro lepší čas.

c) prestaneš jesť čokoládu denne (a podobné lotroviny) – to tiež

neodporúčame. Taký medveď, ten to má ľahké. Na jeseň sa nažerie, že mu ide prasknúť

opasok a zmestí sa len do teho-tenských šiat a celú zimu potom spiac čerpá z týchto

zásob. My však nemáme to šťastie a nezachrápeme hneď jak zima zaklope na dvere,

takže sa musíme počas zimy poriadne stravovať, lebo si telo musí proti chladu vytvoriť

poriadnu tukovú vrstvu. Takže prestať jesť sladkosti je vážne ten najhorší nápad pod

slnkom. Naopak, mal i by sme ich do seba súkať ešte viac.

d) začneš každý týždeň volať babke – tak

to ma fakt nese...nehnevaj, ale babke by

mal i všetky poriadne vnúčence volať

raz za týždeň aj bez toho. Takže

žiadne predsavzatia, či január, či

jún, pekne zober mobil do tej

svojej lenivej paprče a volaj.

e) každý deň spravíš

jeden dobrý skutok – fakt

neviem v akom časopriestore to

žiješ, ale už dva roky je január

lokal izovaný uprostred najtvrd-

šieho logdanu. Človek je rád, keď za

deň stretne viac ľudí ako rodinu, takže tu

nie je veľa priestoru, kedy a pre koho robiť

dobré skutky. A verím, že ti už mamka s tatkom

riadne lezú na nervy, tak sa zavri v izbe a skús ako

ten medveď nevyl iezť, kým sa všetko zase otvorí.

Potom môžeš naplno rozbehnúť aj páchanie

dobrých skutkov. Niekedy prvého apríla...

17
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Behať či nebehať?
 V čom je beh prospešný?
Je to téma, o ktorej je napísaných množstvo  kníh, článkov. Pre niekoho je beh 
športom, pre niekoho relaxom, pre niekoho za trest. Toto nie je z mojej hlavy, ale 
už jeden a polročné dieťa vie behať. Nemá to odpozorované, je to v ňom, lebo je to 
úplne prirodzené. Beh patrí medzi základné ľudské lokomócie. Pokúsim sa len v 
krátkosti zhrnúť moje poznatky a skúsenosti. Podľa mňa má beh množstvo pozitív.

• posilňuje srdcovocievny systém a imunitu (zhruba 50%        
 úmrtí je srdcovo cievneho pôvodu)

• spaľuje (nadbytočné cukry a tuky), pri správnej voľbe   
 pulzovej frekvencie

• počas behu, ale hlavne po behu sa vyplaví hormón šťastia      
(endorfín), človek sa cíti príjemne, je veselší, čo v    
 tejto covidovej dobe nie je na zahodenie

• 2v1 (čerstvý vzduch + robíš niečo pre svoje telo)
• prevencia pred obezitou, kde ,samozrejme, musíme pridať aj  

 správnu životosprávu
• je to komplexné celotelové posilňovanie
• finančne nenáročné (netreba ale podceniť výber kvalitnej      

obuvi, aby sme predišli bolestiam kĺbov, šliach, chrbtice)

 Ako začať behať?
Behať môžeme začať kedykoľvek, vek nie je rozhodu-
júci, musíme mať hlavne chuť niečo pre seba a svoje 
telo urobiť. Ak sa ale rozhodnete behať, treba niečo o 
tom aj vedieť.  Určite by som sa držala teórie „pom-
aly ďalej  zájdeš“, čo znamená, že by som odporučila 
začať behať podľa pocitu tela (hovorí sa tomu: Indián-
sky beh). Dáš si napr. 30 minút,  počas ktorých striedaš 
beh s rýchlou chôdzou.  Napr. 2 min. beh, 3 min. chôd-
za a striedaš.  Postupne budeš predlžovať beh a skra-
covať chôdzu. Behať aspoň 3x do týždňa, striedať beh, 
oddych, beh, oddych, beh 2 dni oddych. Určite, podľa 
seba, by som nebehala po asfalte, ale v prírode alebo 
na našom školskom dvore, hladná, ani bezprostredne 
pred behom najedená. Primerane oblečená (ani veľa, ani 
málo). Pred behom nezabudnúť na rozohriatie, strečing 
(predídeme úrazom). Po behu strečing – ponaťahovať.

18
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 Aké sú typy behov?
Čo sa týka typov behov pri získavaní vytrvalosti, spomeniem beh, ktorý by 
som odporúčala začiatočníkom. Už som ho spomínala v predchádzajúcej 

otázke. Je to indiánsky beh. Príklad: 

• Prvý týždeň bežíš: Pondelok, streda, piatok – 4min. chôdza 
rýchlejšia, 1min. beh (3x opakovanie)

• Druhý týždeň : 3min.chôdza rýchlejšia, 1,5 min. beh (3x opa   
kovanie)

• Tretí týždeň : 3 min. chôdza rýchlejšia, 2 min. beh (4x opako  
vanie)

• Štvrtý týždeň : 2 min. chôdza, 2,5 min. beh (4x opakovanie)
• Piaty týždeň : 2 min. chôdza, 3 min. beh (5x opakovanie)
• Šiesty týždeň :  1.min. chôdza, 3,5 min. beh (5x opakovanie)
• Siedmy týždeň : 1.min. chôdza, 4min.beh (6x opakovanie)

Na záver už len taká bodka: nie je pod-
statné, že z vás nebude maratónec, 
akou rýchlosťou bežíte či dôležité 
je, že sa k tomu odhodláte, budete 
to robiť pravidelne, zotrváte pri tom. 
Objavíte v behu niečo pozitívne. Lebo 
aj kvapka urobí dieru do kameňa nie 
svojou silou, ale vytrvalosťou. Dúfam, 
že sa stretneme na budúcoročnom 
behu pi či Malinovskom behu.



“Everything I do
references something 
that influenced me.” 
                        - V

 

“OUR ANGEL HERE ON EARTH, IS NOW ABOVE US.” – KENDALL JENNER 
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“HE WAS 1 OF 1.” –GIGI HADID 
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“We
lost
a
genius
today,
RIP.”
–
Jaden
Smith 

“WOKE
UP

HOPING
THIS

WAS A
NIGHT-

MARE.” 
– 

BELLA
HADID
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Mám 18 rokov, 181,5 cm, stredne krátke 
vlasy a nosím okuliare. Hoci som skôr 
introvert, mám rád zábavu a hľadám 
vtipnú partnerku. Som veľký finančný 
žralok zarábajúci 700 eur týždenne, 
takže uspokojím aj tú najnáročnejšiu 
princeznú. Preferujem pekné, zla-
tovlasé dievčatá so záujmom o CS:GO 
alebo spánok, rozhodne nie nejaké 
športovkyne! Ak spĺňaš podmienky, 

určite sa prihlás! E.Ď.

Čaute GJH-áčky. Volám sa Miky a cho-
dím na gymnázium sv. Uršule, no 
cielim skôr na dievčiny vyššieho 

intelektu, a preto som sa roz-
hodol zaklopať na dvere GJH. Verím, že 

sa tu nájde nejedna
 dievčina, ktorá túži po pobožnom, mi-
lom a vernom chlapcovi ako ja. Nerád 
sa chválim, no som nadpriemerne 
pekný a šarmantný, takže ak budeš 
váhať, vezme si ma iná. Nezdržuj to 

a píš! M.M.

Hľadáš priateľa/priateľku? Nevieš ju nájsť a trápiš 
sa tým celé dlhé noci? Neboj, my ti pomôžeme! 
Tu ti prinášame niekoľko inzerátov. Ak ťa niek-
to zaujme, napíš nám na Instagram Novohradska_News alebo na mail 
novohradskanews@gjh.sk - svoje meno a iniciály, ktoré sú pri danom 
inzeráte - a my vás už spojíme. A žiaden strach, láska si vždy nájde cestu. 

Zoznamka GJH - tá najlepšia zoznamka na
   GJH

Najväčší sexoš v revíri, svaly ako Gil-
gameš. Som schopný vrúcnej lásky 
a budem dobrým partnerom pre 
každú žienku. Hľadám krásavicu, ktorá 
neni úplne hlúpa, ale zas nemusí to byť 
Šalamún, nech má rada motorky alebo 
aspoň štvorkolky. Na prvej schôdzke si 
povieme viac. Keďže neni dovolené dať 
sem foto, moju krásu a šarm uvidí až 
tam, ale však nevadí, mám čím zaujať. 

R. R. 

Ich suche ein nettes Mädchen, von 15 
bis 19 Jahre alt. Sie soll klug sein und 
gute Note haben, weil das sehr wichtig 
für mich ist. Ich liebe Sport treiben, am 
meistens Fußball, aber ich exzeliere in 
alle Sporte. Magst du das auch? Bist du 
sehr schön und herzlich? So melde sich 
an und wir werden eine gute Beziehu-

ng haben. D. P.
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Zoznamku pre vás sprostredkovali Teo Hasala, Šimon Bulla a Tibor Demko.

Čaute chaloši. Hľadám krátkodobý, 
max mesačný vzťah. Som strašne 
rozhodená a potrebujem rozveseliť 
a ukľudniť. Nie som náročná, mám po-
hodovú povahu, rada sa zabávam. Ak 
máš záujem, ozvi sa, budem rada. P. K. 

Mám 17 a hľadám chlapca, ktorý má 
rád literatúru, s ktorým sa dá hĺbavo 
porozprávať a ktorý je pravým gen-
tlemanom. Ja sama hrám na husle, 
robím krasokorčuľovanie, zbožňujem 
francúzskych realistov a staré filmy. 
Ak si milý, so zmyslom pre humor 

a chuťou pre život, napíš. A. A.



M.Rúfus: „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahosta-
jného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť.“

Len máloktoré slovo skloňujú ľudia tak intenzívne, tak zapálene, ako práve 
ľudskosť. Slovo dotýkajúce sa tém tak spoločenských, ako aj politických ale-
bo sociálnych. A hoci toto slovo tak veľmi rezonuje v spoločnosti, stáva sa čím 
ďalej, tým prázdnejším. Stáva sa z neho už len floskula ľahostajnej väčšiny, 
pričom jeho hodnota, hodnota skutočnej ľudskosti, empatie, súcitu a ochoty 
pomôcť, je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. 

To už svoj obraz v zrkadle azda nevidíme? Alebo sa už nespoznávame. 
Naozaj sme zabudli, že každý je človekom a všetci sme ľudia? Alebo nás pý-
cha zmenila na netvory. Už si nevšímame tých, čo žijú v takých nedôstojných 
podmienkach? Alebo sme stratili my svoju dôstojnosť. Azda už nechceme 
pomôcť aspoň svojím dielom, keď sa ostatní zdráhajú? Alebo robíme len to, 
čo robia ostatní?

A pritom každý v sebe máme vštiepenú dobročinnosť a ľudskosť. Občas si 
všímame ľudí vytlačených na okraj spoločnosti, ľudí bez domova, deti bez 
rodičov... Každý občas cíti potrebu zastať sa slabších a pomôcť im. Zacho-
vať sa tak ako človek. Všetci máme v sebe aj veľkorysosť. Vieme sa povz-
budiť a podporiť, porozumieť si navzájom. Pretože toto značí skutočná ľud-
skosť. Niekde tam vnútri v nás naozaj drieme. Doslovne drieme. Či sa vôbec 
niekedy prebudí, je otázne. Dokážeme v sebe znovu nájsť vlastnosti, ktoré 
nás tak šľachtili? Dokážeme v sebe znovu objaviť to, čo nás delí od divokých 
zvierat? Nájdeme v sebe a použijeme cnosti, s ktorými sme boli stvorení? Ako 
povedal Rúfus, ľudskosť je výnimočný stav. Ja mám však pocit, že my ľudia 
sme výnimoční. Verím, že ľudskosť opäť nájdeme. Pretože veriť je ľudské.

Milo Hasala
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Naša ŽŠR
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SUDOKU
Pripravila Alena Medžová
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KRÍŽOVKA

Koľko darčekov sTE napočítali v časopise?

T


