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Na ľudovú nôtu .... 

Pravdepodobne ste už počuli 

Tadeáša hrať, jeho hra na husle nás 

sprevádza pri významných dátumoch v 

kalendári, ale možno neviete, že jeho 

najobľúbenejšou hudbou je tá ľudová. 

Tentokrát dostal priestor písaný prejav od 

Tadeáša. Pokúsi sa nás presvedčiť, prečo 

pri našich potulkách hudbou sa na chvíľu 

zastaviť pri tej ľudovej. 

Keď sa ma niekto 

spýta, akú hudbu 

počúvam a ja mu 

odpoviem, zvyčajne sa mi 

dostane pohľadu 

vyvalených očí,  ako by 

práve videl 

mimozemšťana, objavil 

ôsmy div sveta, alebo 

minimálne stretol 

šikmookého priateľa 

hovoriaceho spisovnou 

slovenčinou. Tento 

pohľad súčasne sprevádza 

nemý výraz v tvári a otvorené ústa. 

Sprievodným javom veľmi často býva 

strnulosť celého organizmu, porucha 

gestikulácie a celkového vnímania. Veľmi 

by ma zaujímalo, čo takémuto človeku v 

tejto situácii prelietava hlavou, no zatiaľ 

nepoznám možnosť, ako to zistiť. 

Uvoľnenosť prichádza v podobe hlasného 

smiechu, reč, mimika a gestikulácia sa 

obnovujú otázkami typu: „Čoooo?“, „To 

jako myslíš vážne?“, „Šláger TV?“ ... telo 

sa rozhýbava pokusmi napodobniť tanec 

(čoho výsledkom je pravý opak toho, čo od 

toho dotyčný zrejme očakával). Vtedy už 

uvoľnenie prichádza aj na mňa. Môžem si 

vydýchnuť, bude v poriadku. Keď som to 

zažil prvýkrát, bol som ešte malý. Vtedy 

som sa zľakol a v mysli sa rýchlo snažil 

prísť na to, čo také som 

povedal ...na nič som 

neprišiel.  

Ľudová hudba je v 

mojom rebríčku 

počúvanosti 

bezkonkurenčne na prvom 

mieste. Vždy bola a vždy 

bude. Nie, že by som nič 

iné nepočúval, a nič iné sa 

mi nepáčilo, ale žiadna 

iná hudba, akú som 

doteraz mal možnosť 

počuť, vo mne 

nevyvolávala pocity aké tá naša - 

Slovenská ľudová. Naša...áno, aj Tvoja, 

milý čitateľ. Každému z nás v nej naši 

predkovia niečo zanechali. Ak by si chcel, 

vedel by si v nej nájsť radosť, poučenie, 

múdrosť, povzbudenie, lásku, šťastie...Z 

pomalých, smutných melódii plných 

trápenia a žiaľu sa cez vzrušujúcu 

harmóniu krás slovenských hôr, cez tiché 

AGY noviny  

 

„Pokiaľ ide o dušu 

i tá je len plochá, 

tretí rozmer jej 

dávame sami.“ 

Simon Weil 
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doliny, búrlivé rieky a polia zmáčané 

potom a krvou našich otcov sa ľudská 

myseľ dostáva do dokonalého stavu 

voľnosti, pokoja a radosti. A ty spoznáš 

domov. Každý kto mi povie, že je ľudová 

hudba hlúpa, trápna a neaktuálna,  by sa 

mal aspoň nad sebou zamyslieť, keď už nie 

rovno,  doplniť nejaké to hudobné 

vzdelanie. Takýto ľudia majú vo svojich 

mobiloch nahrané stovky pesničiek 

zahraničných, väčšinou amerických, 

pseudo hviezdičiek a myslia si, že sú 

moderní a neviem ešte akí. Výsledkom 

dlhodobého počúvania takejto hudby (ak to 

vôbec mnohokrát môžem nazvať hudbou),  

môžu byť okrem oveľa horších vecí aj 

devastácia hudobného sluchu a cítenia. V 

súčasnej populárnej hudbe, svetovej aj 

slovenskej sa veľmi často stretávame s 

amaterizmom až primitivizmom,  ktorý 

zrejme môžeme prisúdiť trendu 

konzumného priemyslu. Na videoklipe 

piesne, ktorá sa asi mala stať najlepším 

vianočným pozdravom uplynulých 

sviatkov, známej domácej speváčky  

„Šťastné a veselé“,  môžeme vidieť ako sa 

pianista vyžíva nad svojim klavírom. V 

zábere sponad jeho ramena na klaviatúru 

vidíme ako jeho prsty dopadajú na klávesy. 

Avšak, v reproduktoroch znejú iné tóny 

než tie, ktoré by podľa videa mali znieť.  

Všetci,  ktorí pieseň počujú si môžu 

myslieť,  aké vysoké tóny dotyčná 

vyspieva. Ale omyl – vyspieval ich počítač 

mi raz rozprával ako bol svedkom niečoho 

veľmi úsmevného. Istá nemenovaná známa 

rocková kapela mala koncert. Na pódiu 

všetko vyzeralo fantasticky – z 

reproduktorov znela kvalitná hudba, avšak 

nikto z účinkujúcich v skutočnosti nehral, 

iba sa tak tvárili. V zákulisí boli natiahnuté 

ďalšie káble a mikrofóny – tie ktoré boli 

pripojené do reproduktorov a za nimi 

partia neznámych muzikantov hrajúcich 

svoj životný koncert, nanešťastie nikto z 

divákov nevedel komu v skutočnosti treba 

tlieskať.  A tak sa im dostalo „len“ 

finančnej odmeny. Keď sa známy pýtal, 

prečo to nehrajú „hviezdy“ bolo mu 

stručne vysvetlené: „Oni by to nezahrali,  

je to pre nich ťažké.“ ... Prečo o tom 

vlastne píšem? Ľudová hudba je taká aká je 

– nádherná. Prirodzená, uvoľnená. Za 

svojho doterajšieho života som mal 

možnosť spoznať dosť hudobníkov, 

odborníkov na svoju  prácu. Učiteľov 

hudby, skladateľov, interpretov, vedúcich 

hudobných telies. Najviac z nich práve pri 

ľudovej muzike. Stretol som sa však aj s 

takými, ktorí sa jej nevenovali, ani 

nepočúvali, ale aspoň ju mali v úcte. A 

potom bolo zopár takých, ktorí ju 

vyslovene nemali radi, ba dokonca 

„bojovali“ s ňou. Jednou z takých bola 

moja učiteľka huslí. Odhovárala ma od 

ľudovej hudby, kritizovala ju, v 

extrémnych prípadoch mi ju vyslovene 

zakazovala. Nepomohla si. Potvrdilo sa, 

srdcu nerozkážeš. Slovenská ľudová hudba 

v sebe zahŕňa široké spektrum štýlov. Od 

dokonale prepracovaných, vycifrovaných 

melódii z Podpoľania, až pod jednoduché a 

pritom o nič menej krásne piesne 

Terchovskej muziky, ktorá bola 

prednedávnom zapísaná do svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Jeden z 

najvýznamnejších slovenských skladateľov 

a folkloristov Svetozár Stračina sa o nej 

vyjadril takto: „Azda najstaršiu živú vrstvu 

našej ľudovej hudobnej kultúry predstavuje 

terchovská hudba. Obsahuje všetko, čo 

charakterizuje slovenskú melodiku: 

lyričnosť striedanú s drsnosťou. Je 

jednoduchá a pritom mnohotvárna. Je čisto 

slovenským prejavom hudobnosti.“  Pokiaľ 

človek v ľudovej hudbe nenachádza nič, čo 

by ho priťahovalo, stále by mal k nej mať 
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úctu. Rovnakú ako ku všetkým národným 

tradíciám. 

 Na záver by som ešte raz  použil 

myšlienku Svetozára Stračinu: „Človek 

bez vzťahu k tradíciám nemá na čo 

nadväzovať. Hovorí sa, že chlieb je dar 

Boží a tradícia je dar ľudí ľuďom. Moja 

úcta k národným tradíciám je ako úcta 

žiaka k učiteľovi.“ 

Tadeáš Mazúr

   

 

        Svetozár Stračina 

 Tadeáš použil výrok od 

Svetozára Stračinu. Napríklad ja som 

nikdy pred tým o Svetozárovi. 

Nevedomosť vo mne nevyvoláva len 

strach z nepoznaného, ale naopak nové 

horizonty a možnosti poznávania a tak 

som si čosi o ňom našiel. 

Vedeli ste, že: 

Patril ku generácii umelcov narodenej 

v 40. rokoch 20. storočia, ktorá aktívne 

vstúpila do umenia o dvadsať rokov 

neskôr. K tejto významnej generácii 

patrili napríklad i Osamelí bežci,  či 

Dušan Mitana. 

Už počas štúdia sa zapájal do rôznych 

divadelných krúžkov, ktoré sa snažili 

priniesť moderné zo sveta. Paradoxne 

rozhodujúce pre neho bolo stretnutie 

s profesorom Nosáľom a Lúčnicou, 

ktorého priviedlo k ľudovej hudobnej 

tradícii. 

Jeden z najvýznamnejších skladateľov 

druhej polovice 20. storočia mal medzi 

svojimi kolegami prezývku „Archeológ 

všetkého ľudového“. 

Vytvoril cez 400 hudobných skladieb, 

ktoré ste mali možnosť počuť i vo 

filmovej a televíznej tvorbe. 

 

     Každoročne bojujem pred vznikom prvého 

čísla časopisu s existenčnou otázkou, či sa nám  

podarí ďalšie číslo aj vydať. Prečo? 

K vľysvetleniu treba odbočku. Odbočku časovú. 

Vrátim sa pár mesiacov dozadu k maturitným 

odpovediam. Konkrétne k jednej. K odpovedi 

Janka Vaška. Maturitná komisia z dejepisu bola 

Jankovým priblížením problematiky neolitickej 

revolúcie príjemne prekvapená. Napriek tomu, 

že som Jankovi a niektorým ďalším jeho 

spolužiakom krásu neolitického zrodu civilizácie 

vysvetľoval, sa vo mne miešali i iné pocity než 

radosť a pýcha z  odvedenej práce. Uvedomoval 

som si akého skvelého žiaka strácam. A nie len 

žiaka. Janko bol v čase môjho príchodu do 

učiteľského zboru druhák a hneď od začiatku 

spoločne s Ivkou Slobodovou a Andrejkou 

Vančovou sa zapojili do tvorby časopisu. Neskôr 

k nim z ich triedy pribudol i Maroš, dvojča 

Janka. Úspešnou maturitou títo štyria nie len, že 

opustili brány našej školy, ale zároveň som bol 

nútený sa rozlúčiť so spolupracovníkmi, ktorí 

mali vždy čo povedať k zlepšeniu každého čísla.      

Než vyšlo nové číslo trvalo to, uznávam. Avšak 

teraz niektorí z Vás už možno chápu prečo.  

Našťastie s novou „várkou“ prvákov prišli noví 

redaktori, ktorí od začiatku javili a javia snahu 

robiť tieto stránky pre Vás. Týmto by som rád 

v časopise privítal Kristínku Murárovú, Romana 

Pikulíka, Zuzku Halgašovú a v neposlednom 

rade i Michala Šurina.  Takže to sú noví ľudia, 

ktorí budú spolutvoriť tento časopis.  Príjemné 

čítanie.  



ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BISKUPA P. JANTAUSCHA V TRNAVE 

IV 
 

Farma zvierat 

alebo ako blízko je totalita 

V minulom čísle ste si mohli prečítať z pera Paulíny Kubovičovej článok 33 viet o... 

Išlo o debut Paulínky v našom časopise. Jej práca sa nám natoľko páčila, že som ju oslovil, 

aby prispela i ďalšieho čísla. Dostalo sa mi kladnej odpovede. Prinášame jej spracovanie 

Farmy Zvierat od Georga Orwella. 

Zvieracia farma je paródiou na politické udalosti 

v Rusku od roku 1917 do roku 1943. Po úspešnej 

revolúcii na farme a zvrhnutí ľudí sa moci chopia svine 

a vytvoria nový myšlienkový systém animalizmus , 

ktorý zhrnú v siedmich prikázaniach. Pôvodne krásna 

myšlienka revolúcie sa premení na zlo páchané na 

nebohých zvieratách, ktoré sa nie sú schopné so svojimi 

skúsenosťami a vedomosťami samé brániť.  Prasatá  sa 

postupne stávajú nadradenými nad ostatnými 

zvieratami, upravia si všetkých 7 prikázaní pre svoje 

osobné potreby a ostatné zvieratá ich slepo poslúchajú 

na slovo. Na konci  majú svine toľko spoločného s ľuďmi, že sa už nedá rozoznať kto je kto. 

Zvieracia farma je politickou satirou o tom, ako to dopadne, keď sa svine dostanú ku korytám.   

Zvieratá na Panskej farme boli nespokojné s podmienkami, v ktorých žili, prekážali im 

kruté spôsoby, akými s nimi zaobchádzali ľudia, najmä pán Jones, majiteľ farmy. Jedného 

večera, keď Pán Jones aj so ženou už spali, dal si zvieratá zvolať starý kanec  Major. 

Zvieratám rozprával o revolúcii, o tom, aké by to bolo, keby ľudská rasa vyhynula, vysvetľuje 

im, že všetky zvieratá sú si rovné. Nakoniec ich naučí spievať pieseň, čosi ako ich novú 

hymnu- Zvery Anglicka. O 3 dni na to Major v spánku zomiera, no v zvieratách zakorenil 

predstavu o krajšom živote- živote bez ľudí. Revolúcia na seba nenechala dlho čakať, samotné 

zvieratá prekvapilo, aké jednoduché bolo vyhnať pána Jonesa z farmy. Moci sa akosi 

automaticky ujali najinteligentnejší obyvatelia farmy- svine na čele so Snehuliakom, 

Napolenom a ich hovorcom Kvičiakom, ktorý disponoval výbornými komunikačnými a 

presvedčovacími schopnosťami, a tak s ľahkosťou vedel vo svoj prospech zmanipulovať 

všetky zvieratá. Svine premenovali Panskú farmu na Zvieraciu farmu, vyrobili zástavu zo 

zeleného obrusu na ktorom boli vytlačené roh a kopyto, vytvorili nový myšlienkový systém 

vychádzajúci z Majorovho učenia- animalizmus a zostavili 7 pravidiel animalizmu, v ktorých 

bolo zahrnuté, že všetky zvieratá sú si rovné, že každý, kto chodí na dvoch nohách je 

nepriateľ a že zviera nikdy nesmie prebrať ľudské zvyky. Svine nepracovali, iba dozerali na 

prácu ostatných zvierat a plánovali. Samé seba považovali za „mozgy“ celej farmy, bez 

ktorých by boli zvieratá stratené a presvedčili o tom aj ostatné zvieratá. Napoleon so 

Snehuliakom sa nikdy na ničom nezhodli, keď jeden prišiel s nejakým návrhom, ten druhý ho 

vždy zamietol. Medzičasom však pán Jones plánoval návrat na svoju farmu a v jeden deň aj 

so svojimi pomocníkmi zaútočil na zvieratá. Zvieratá však boli pripravené a boj s ľuďmi 
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vyhrali. Bitku nazvali „Bitka pri Kravíne“ . 

Snehuliak bol za statočnosť, ktorú preukázal v 

boji  vyznamenaný titulom Zvierací hrdina 

prvého rádu. 

  Nezhody medzi Napoleonom  a 

Snehuliakom stále pokračovali. Snehuliak 

trval na výstavbe veterného mlyna, o čom sa 

malo rozhodnúť v hlasovaní. Ešte pred 

hlasovaním však Napoleon vypustil na 

snehuliaka deviatich krvilačných psov, ktorí 

ho z farmy vyštvali. Absolútnej moci na farme 

sa chopil Napoleon, ktorý ako neskôr vysvitlo, 

vôbec nebol proti výstavbe veterného mlynu. 

Začalo sa teda s výstavbou veterného mlyna. 

Všetky zvieratá tvrdo dreli, najmä však kôň 

Boxer, ktorého odpoveďou na všetko boli dve 

heslá : „Budem pracovať ešte viac“ a 

„Napoleon má vždy pravdu.“ Prasatá pre 

potreby výstavby mlyna začínajú obchodovať 

s ľuďmi, čím porušujú jedno zo siedmych pravidiel. Onedlho sa dokonca prasatá ubytujú v 

dome pána Jonesa, na čo niektoré zvieratá, najmä kobyla Ďatelinka protestujú. Kvičiak ich 

však rýchlo presvedčí o tom,  že prasatá si zaslúžia všetko toto pohodlie pre to všetko, čo pre 

farmu robia. Raz v noci sa strhla silná búrka, ktorá zničila veterný mlyn. Zo zničenia mlyna je 

okamžite obvinený Snehuliak, tak ako zo všetkého zlého, čo sa na farme prihodilo a je na 

neho vypísaná odmena. Snehuliak je neskôr obvinený aj zo spolupráce s pánom Jonesom, mal 

byť  na farmu nasadený ako jeho tajný agent, je označený za zradcu a nepriateľa. Prasatá 

dokonca tvrdia, že v Bitke pri kravíne Snehuliak otvorene bojoval na strane ľudí. Zvieratám 

sa to nezdá, ale Kvičiak ich opätovne presviedča o opaku. Na výstrahu ostatným zvieratám 

dal Vodca- tak odteraz museli zvieratá volať Napoleona- popraviť niekoľko zvierat ktoré sa 

„dobrovoľne“ priznali k spolupráci so Snehuliakom. Niektorým zvieratám sa to nezdalo v 

súlade so 7 pravidlami, ale mýlili sa, pretože žiadne zviera nesmelo zabiť iné zviera 

bezdôvodne, tento krát však svine dôvod mali. Zvieratá hladovali ešte viac ako za čias pána 

Jonesa, ale nevadilo im to, pretože pracovali samy na seba a nie pod nadvládou ľudí, navyše 

zvieratá nemohli viac vyjadrovať svoj slobodný názor. V trápení im pomáhala pieseň Zvery 

Anglicka, no aj tú im svine zakázali, pretože revolúcia bola vraj dovŕšená. Po dvoch rokoch 

ťažkej práce bol mlyn konečne postavený. Zvieratá sa z neho ale netešili dlho, pretože farmár 

Frederick zo susednej farmy napadol Zvieraciu farmu a ľudia mlyn zrovnali so zemou. 

Napriek stratám na životoch však zvieratá nakoniec vyhrali aj túto bitku, ktorá dostala názov 

„Bitka o veterný mlyn“. Nasledujúce dni sa niesli v znamení osláv, prasatá v komore našli 

whiskey po pánovi Jonesovi a opili sa, čím porušili ďalšie pravidlo. Navyše sa na farme malo 

začať s výrobou piva. Obnovila sa výstavba mlyna, na čo doplatil vtedy už starý kôň Boxer. 

Od vyčerpania odpadol a do niekoľkých dní si po neho prišiel voz, na ktorom stálo napísané 

„Konský mäsiar“. Zvieratá sa ho na čele so somárom Benjamínom a Ďatelinkou pokúsili 
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zachrániť, ale nepodarilo sa im to. Bolo im povedané, že Boxer bol odvedený k doktorovi, u 

ktorého pokojne dožil. 

Roky plynuli, krátke životy zvierat sa napĺňali, zostali len niektoré prasatá, Ďatelinka a 

starý somár Benjamín, ktorého revolúcia nijako nezmenila. Tvrdil, že život zvieraťa je 

odsúdený k biede a tvrdej práci a že sa na tom nedá nič zmeniť. Aj keby sa zvieratá chceli 

sťažovať, nemohli, pretože nemali svoj život k čomu prirovnať. Už sa nepamätali na to, aký 

bol ich život pred revolúciou. Zvieracia farma bola vyhlásená za republiku. Prezidentom bol 

jednohlasne zvolený jediný kandidát Napoleon. Nikoho už ani neprekvapilo, keď sa prasatá 

začali odievať do ľudských šiat. V jeden podvečer si Kvičiak odviedol ovce- najoddanejších 

Napoleonových prívržencov, ktoré len v jednom kuse opakovali  naučené heslo „Dve nohy 

dobré, štyri nohy zlé“. Keď sa po pár dňoch ovce na čele s Kvičiakom vracali, zvieratá 

neverili vlastným očiam. Kvičiak nemotorne kráčal na dvoch nohách. Nato vyšli z domu 

Napoleon a ostatné prasatá- všetky kráčali na dvoch nohách. Zvieratá sa opovážili 

protestovať, prerušil ich však bľakot oviec, ktoré donekonečna opakovali: „Dve nohy dobré, 

štyri nohy ešte lepšie.“ 7 pravidiel už viac neexistovalo, na stene v stodole stálo napísané už 

len jedno jedine pravidlo: „Všetky 

zvieratá sú si rovné, ale niektoré zvieratá 

sú si rovnejšie.“ Večer zavítali na farmu 

ľudia, susedia Zvieracej farmy. 

Napoleon ich privítal, spoločne hrali 

karty, pripili si na budúcu spoluprácu a 

Napoleon rozhodol, že Zvieracia farma 

bude opäť premenovaná na Panskú 

farmu. Zvieratá sa tomu všetkému 

prizerali cez okno. Pozerali sa z prasiat 

na ľudí a potom z ľudí opäť na prasatá. 

Nedalo sa však už rozoznať kto je kto. 

Paulína Kubovičová 

 

Zaujímavé odkazy: 

Výklad od Paulíny bol vyčerpávajúci, takmer akoby sme čítali samotnú knihu (v 

jednom slovenskom preklade nemá ani 99 strán), napriek tomu sa hovorí je lepšie raz vidieť 

ako stokrát počuť, práve preto Vám odporúčame staršie filmové spracovanie. Bližšie info 

nájdete, ak zadáte nižšie uvedenú adresu do svojho vyhľadávača. 

www.csfd.cz/film/94113-farma-zvirat/ 

 

 

 

http://www.csfd.cz/film/94113-farma-zvirat/
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Thomas Brezina 

 Roman Pikulík patrí nepochybne k typom ľudí, ktoré mám rád. Je čitateľ. Nečítať 

znamená nepostrehnúť rozmanitosť sveta v očiach iných. Sám sebe si neraz kladiem otázku, 

o čo by bol svet krajší, ak by ľudia čítali viac. Ostávalo by možno menej času na vojny, 

násilie, klamstvá... Každý čitateľ mi dá za pravdu, že časom si zvyknite na istý typ literatúry 

a vyhľadávate autorov, ktorých pohľad na svet je najbližší tomu vášmu, či možno vykresľujú 

svet taký, aký by ste ho chceli vy. Romana oslovil Thomas Brezina, pre mňa do prečítania 

tohto článku neznámi autor. Mimochodom určite ste nevedeli, že Brezina patrí medzi 

najpredávanejších autorov sveta. Nezdá sa Vám? Patrí medzi TOP 10 predávaných  

spisovateľov v miliardovej Číne.  Takže.. 

Pri slovnom spojení Traja pátrači 

sa mnohým vybaví nespočet detektívnych 

kníh, ktoré majú spoločných hlavných 

hrdinov: Jupitera Jonesa, Petra Crenshawa 

a Boba Andrewsa. Na hlavného autora sa 

temer zabudlo, ale stálejší fanúšikovia 

vedia že to bol Robert Artur a jeho prvá 

séria: Alfred Hitchcock a Traja pátrači. 

Pán Artur bol však priveľký génius. Za 

svojho života napísal len deväť kníh. Ich 

hrdinovia však uchvátili čitateľov tak, že 

sa okamžite dožadovali pokračovania. 

Témy sa teda ujali ďalší autori a tak 

vznikla, dodnes trvajúca, megaséria 

najlepších mládežníckych detektívok.

     

 A mám pádny dôvod domnievať 

sa, že práve táto séria inšpirovala 

rakúskeho spisovateľa Thomasa Brezinu.  

 

Thomas brezina sa narodil 30 januára 1963. Písať začal prekvapivo už vo svojich 

ôsmych rokoch. Na gymnáziu napísal päť televíznych scenárov, s ktorými vyhral Veľkú 

rakúsku cenu pre mládež. Po úspešnom absolvovaní gymnázia išiel študovať na vysokú 

veterinársku školu. Veterinárom sa však nestal. Usúdil, že lepšie bude o zvieratách písať. Tak 

vznikla v roku 1991 jeho prvá séria sedem labiek za Penny. Je o dcéry istého zverolekára. 

Penny, dosť priateľské a horlivé dievča, podobne ako jej otec, miluje zvieratá a pomáha im. V 

temer každej knihe ide o to zachrániť nejaké zviera pred zlým osudom. Prekvapila ma 

vierohodnosť s akou spisovateľ napísal charakter už spomínanej hlavnej postavy. Samozrejme 

nechýba tam, pre brezinu typická, "vlaková" dynamika. Ten príbeh proste IDE. Buď sa rieši 
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nejaká zápletka, alebo prebieha dialóg, či postava nad niečim uvažuje. Netreba tam ani žiadne 

boje. Takže pokiaľ máte okrem svojej lásky ku zvieratám čas aj na knihy, neobanujete ak si 

otvoríte práve niektorú s kníh 

sedem labiek za Penny.  

 Brezinov problém je že, okrem 

detských televíznych relácí rakúskej 

televízie ORF sa až príliš zanietene venuje 

písaniu. V číne mu dokonca hovoria 

majster dobrodružstiev. Napísal už vyše 

pätsto titulov z rôznych serií. Musel by 

som tu byť do rána aby som spomenul 

všetky, no posnažím sa zviditeľniť aspoň 

tie najznámejšie.   

  Ako som už spomínal mám dojem 

že sa inšpiroval sériou traja pátrači. Jeho 

najznámejšia séria Hladači pokladov má 

tiež troch hlavných hrdinov, tentokrát troch 

súrodencov: Peter Christian, Charlote 

Daniela a Florián Pit. Ich otec je 

profesionálny čarodejník, to znamená že 

často cestuje a ich necháva u strýka 

silvestra. Ten im často rozpráva príbehy na 

základe ktorých oni hladajú nejakú vec, 

vačšinou nesmiernej hodnoty. Alebo v 

neskorších dieloch idú so svojim otcom na 

výlet a tam ich o niečo požiadajú, alebo sa 

niečo stane. Kníh je, ak sa nemýlim 

pätnásť. Nenadväzujú na seba. Takže ak 

máte radi troch pátračov, bolo by hriechom 

aspoň raz neotvoriť ktorúkoľvek časť 

hľadačov pokladov.    

 A na záver to najlepšie. Priali ste si 

niekedy mix dobrodružstva, detektívky a 

hororu s násťročnými hrdinami? 

Gratuľujem! Práve pre vás šéfkuchár 

Brezina "ukuchtil" sériu Klub záhad. Opäť 

traja hrdinovia: Jupiter Katz, Vicky 

Schneiderová a nick Schneider riešia 

prípady, ktoré sa tentoraz až tak úplne 

nevysvetlia zdravým rozumom.  Inšpiráciu 

dostali od Jupiterovho otca Erazmusa 

Kratza, ktorý je sám špecialistom na 

nadprirodzené javy. Tiež klubovňu majú 

na príznačnom mieste. V mučiarni  hradu, 

kde býva Jupiter z otcom. Škoda len že v 

celej sérií je Jupiterov otec len akousi 

okrajovou postavou. Ak však príbeh 

začnete čítať podstivo od prvého dielu, ( 

nie je to nutné, nie je tu dejová náväznosť ) 

tak môžete zistiť že miera strašidelnosti sa 

každým dielom zvyšuje. Ten posledný diel 

by som označil skôr za dobrodružný horor 

ako detektívku, ale to je len môj 

subjektívny názor. Kníh je dokopy dvadsať 

dva a ich priemerný rozsah činí od sto do 

stotridsať strán. Pre knihomolov 

jednohubka. No pre zaneprázdneného 

študenta gymnázia ideálny oddych od 

vážnych a vyčerpávajúcich kníh, 

nemyslíte?

 

Roman Pikulík 

Keď si vymýšľam 

Trnavský samosprávny kraj, Mesto Vrbové a Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom 

vyhlasujú XVI. ročník medzinárodnej literárnej súťaže SCI-FI – poviedka. 

Ak píšete a nebojíte sa svoje práce ukázať svetu, máte možnosť sa zapojiť d dvoch kategóriách. 

Kategórie sa od seba líšia iba v jazyku, v ktorom píšete Vašu prácu. Bližšie info získate 

u zodpovedných učiteľoch: Mgr. Lančaričová a Mgr. Piňák. Nehanbite sa a ukážte svetu literatúry, 

čo vo vás je. 
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English section 

Being Different  

 

Being different is not just another phrase, it is a question of lifestyle, clothing or even 

thinking. Being different is who makes you who you are. It means you’re daring to live your 

own life in your way, on your terms, with your values and goals. It means you have courage 

to stand out from all the others. You have to stand by your opinions and your judgements and 

noone can change it. For example, while everyone else is out on Friday night and drinking 

alcohol, you might be crouched over your computer or books, finishing up an homework or 

learning for an exam. But 

sometimes it is really hard 

to be different. You can 

struggle to find new 

friends or even a job. And 

all just because of that 

you don’t want to like 

everyone else, that you 

wear odd clothes, listen to 

a music which other 

people don’t like or even 

because of what you eat.  

 Those people are usually called hipsters. But the fact that you don’t listen to rap, or 

that you are a vegetarian doesn't make you a hipster. If you want to be a hipster, you have to 

dress like hipster, you have to find your own „hipster“ way of entertainment like reading 

hipster books or listen to new and independent music, you have to use social media, but most 

importantly, you need to meet with other hipsters, go on their meetings or parties and date 

with hipsters. Yet, there is a more important thing and in my opinion it is the hardest one, you 

have to be prepared for criticism. Hipsterism is frequently parodied or derided because 

hipsters bother some people. You're going to need to get used to disrespectful attitudes and to 

work out the ways in which you're most comfortable responding. Most of the hipsters tend to 

be well educated in such areas as liberal arts, graphic art, or math and science. So to 

summarize it, hipsters are men and women typically in their 20's and 30's that value 

independent thinking, counter-culture, progressive politics, they appreciate art and indie-

music mostly rock, creativity, intelligence and education. They don’t like mainstream 

consumers, and often wear some vintage and thrift shop inspired fashions, tight jeans, old-

school sneakers and trainers and sometimes weird looking glasses. So they are clearly 

different than most of other people, but it is their own way of life and thinking and they 

deserve some respect as all other human beings. 

Lenka Brestovanská 
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Football 

  

 Odporúčam Vám prečítať si celý článok až dokonca. Určite nájdete zaujímavú 

výzvu a teraz už iba anglicky.  

The game of football is played in every nation on earth. 

The world’s love for football is simple – it is because 

football is simple. All that is needed is a ball, a piece of 

ground and two posts.  

Various forms of football can be identified in history, 

often  popular as peasant games. Contemporary codes of 

football can be traced back to the codification of these 

games in English public schools in the eighteenth and 

nineteenth centuries. The influence and power of 

the British Empire allowed these rules of football to spread to areas of British influence 

outside of the directly controlled Empire.
 

 The very earliest form of the game for which there is scientific evidence was an exercise 

from a military manual dating back to the second and third centuries BC in China.This Han 

Dynasty forebear of football was called Tsu' Chu and it consisted of kicking a leather ball 

filled with feathers and hair through an opening, measuring only 30-40cm in width, into a 

small net fixed onto long bamboo canes. According to one variation of this exercise, the 

player was not permitted to aim at his target unimpeded, but had to use his feet, chest, back 

and shoulders while trying to withstand the attacks of his opponents. Use of the hands was not 

permitted.  

Similar games were played by other nations.   

The Greek ‚Episkyros‘ – of which few concrete detailes survive- was much livelier, as was 

the Roman ‚Harpastum‘. The latter was played out with a smaller ball by two teams on 

a rectangular field merked with boundary lines and a center line. The objective was to get the 

ball over the opposition’s boundary lines. The game remained popular for 700-800 years, but 

although the Romans took it to Britain with them, the use of feet was still so small with 

scarcely some consequences. 

In England in medieval times, the game ‚mob football‘ became popular, mostly in schools but 

with different rules depending on the school where the game was played. It became common 

to play half match by one side rules, the second half by the other’s. That’s how half-time 

came out. As it was not good enough, the university men decided to sort out the problem once 

and for all and on Monday October 26, 1863, they met at a pub in London and formed the 

Footall association becoming the sport's first governing body and a Book of Laws for football. 

 

Nowadays, football  is governed by the FIFA, "Fédération Internationale de Football 

Association" (International Federation of Association Football.) The game is played now all 

over the world and competitions are organized nationally, continentally and internationally. 

The most prestigious of football competitions is the World Cup,which is held every four 

years. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_public_school_football_games
http://en.wikipedia.org/wiki/English_public_school_football_games
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire
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Football quiz 

1. Soccer is another word for football 

a/true  b/false 

2. Each team includes 22 players  

a/true b/false 

3. The rules of the game were established 

a/in England b/by an international committee  

4. The world cup competition takes place   

a/annually b/every 5 years  c/every 4 years 

5. When and where was Football association formed? 

a/26 October 1863 in London’s pub b/30 December 1860 in Brazil 

c/20 September 1800 in Manchester d/1 August 1863 in London’s pub 

6. Who won the gold ball in 2013? 

a/Roben b/Messi c/Ronaldo d/Xavi 

7. Which team has won the most titles in England? 

a/Manchester united b/Newcastle c/Chelsea d/Liverpool 

8. Mario Ballotelli has moved to… 

a/Barcelona b/Swansea c/Istanbul d/Liverpool 

9. Which team won the Champions league in 2013 

a/Dortmund b/Bayern c/Madrid d/FC Schalke 

10. What is the name of Real Madrid’s coach 

a/Ferguson b/Ancelloti c/Pochettino d/Daves 

11. Which country has won most of the World’s cup? 

a/Brazil  b/France c/Germany d/Argentina 

12. How many football clubs are there in the world? 

a/150 000 b/1 000 240 c/300 000 d/20 000 

13. Which country won FIFA’s world cup in 1994? 

a/Germany b/Portugal c/England d/Brazil 

14. What is the oldest football club in history according to FIFA? 

a/FC Edinburgh b/Sheffield FC c/Royal Madrid CF d/Chelsea London 

FC 

15. Which country did England play its historical first international match against? 

a/Scotland b/France c/Belgium d/Czechoslovakia 

16. Which football club is the richest club in the world? 

a/Manchester United b/Real Madrid c/FC Barcelona  d/PSG Paris 

 

Competition for students!!!!!!! 

The first student who will come to his/her English teacher with the correct answers of the quiz 

will gain the „joker‘ that will serve as an „excuse“  in a case that the student is not ready for 

the lesson/answer/test on that particular day. 
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GETTING OLDER 

Getting older is a normal and natural part of the lives of all the people. Our body 

permanently unstoppably changes and our mind and personality changes, too. This process 

changes everything – it turns children into adults and builds our character. It gives us some 

advantages but also disadvantages. 

There are various advantages of getting older – if you are a child, you can't do 

everything you want. By transforming from child to an adult, the person gains the right to 

influence the direction of his/her life. An adult man can get the job he has been dreaming of, 

or change the decision and do something different. While getting older, he gains the life 

experience, making him wiser and more respected than he was as a young boy. He can also 

set up a family and watch his children growing up. 

However, there are at least as many disadvantages as advantages. With the end of 

childhood, the person is forced to become more and more serious and he/she can't simply 

have fun as before. Also, after reaching the peak of physical fitness, the health will slowly 

start getting worse and worse. Elderly people are not able to be as physically active as the 

young ones. Moreover, seniors are often sent to retirement homes because their relatives are 

not willing to care about them. 

In my opinion, getting older is something most people are afraid of, but it is 

unavoidable and people should be able to cope with it. 

Alexander Jančuška 

 

Za celú redakciu AGY novín by som Vám chcel poďakovať, že ste si našli čas na náš 

výtvor – noviny.  Menovite sme: 

Šéfredaktor: Mgr. Lukáš Piňák 

Zástupca šéfredaktora: Tomáš Stanislavský 

English Section: Mgr. Marcela Lančaričová 

Redaktori/ redakcia: Kristína Murárová, Roman Pikulík, Zuzka Halgašová, Michal Šurin, 

Tadeáš Mazúr, Matej Benko, Alexander Jančuška, Tereza Močková, Paulíny Kubovičová 

Cenzor: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan 

V prípade záujmu zapojiť sa ddo tvorby časopisu, alebo že by ste mali pre nás podnetné 

rady, či konštruktívnu kritiku vrelo oceníme, keď nám dáte vedieť skrz nás, ktorí sme 

uvedení vyššie. 


