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dravím vás milí obyvatelia, 
a zároveň prajem aj všetko 
dobré do Nového roku. 

 Po vianočných sviatkoch 
ťažko povedať, či sme viac unavení 
alebo odpočinutí, ale každopádne 
sa blíži polrok, klauzúry a všetky 
tie  veci, od ktorých si treba opäť 
oddýchnuť. 
 Takže, v tomto dvojčísle po-
núkame tip na knihu (zajtra štyri 
písomky, pozriem si film, nie?), ná-
vod na niečo, čo sa dá jesť (možno), 
a taký mierny flashback do adven-
tu, aby si náhodou niekto nemyslel, 
že ušiel foťákom. 
 Čo viac vám povedať, než, že 
ja sa už pri pohľade na tieto strany 
už len smejem a dúfam, že vy tiež.  
 Ak aspoň trochu, tak snáď 
vám to vydrží, čo najdlhšie, prinaj-
menšom do najbližšieho 
čísla, ktoré na vás chystá-
me. 
 Mier buď vo va-
šich srdciach a izbách 
deti internátne. 
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eďže sme už všetci tak trochu 
unavení z písania i čítania 
týchto flashback článkov, čo 

sa stalo, nerátajme k tomu ľudí, kto-

rí tam naozaj boli a jediné, čo chcú 
je vidieť fotky samých seba, rozhodli 
sme sa, že vám vyhovieme, nebude-
me viesť zbytočné reči, radšej vám 

ponúkneme súhrn toho, čo sa dialo 
cez Advent 2016 na ŠI Ružomberok. 
 Advent bol veru hojný. Od 
Katarínskej, kde to žilo, po Lucie, 

kde to strašilo, až po Sv. Mikuláša, 
ktorý bol - no hlavne, že bol. Posled-
ným bodom bola Vianočná večera, 
kde sa jedlo.  

K
ADVENT 2016 

“NA KATARÍNSKEJ LIETALI OKREM 

VLASOV A KROPAJÍ POTU
 AJ PAPUČE!“

“POVEDZME, ŽE PO SLÁVNOSTNOM VYMETANÍ 

SME VŠETCI OSTALI TAK TROCHU VYMETENÍ!“
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“ZLÍ SI PRIŠLI NA SVOJE A MIKU-
LÁŠ MOŽNO TIEŽ!”

“ASPOŇ SM
E SA NAJE

DLI!”
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POVIEŠ NÁM O TOM NIEČO?
 „Ako už možno viete, ŠI v 
Ružomberku sa aj tento rok zapojil 
do súťaže „Červená stužka“ a mne 
bolo tiež ponúknuté, či sa nechcem 
zúčastniť. 
 Bolo mi povedané, aby 
som urobila aspoň 3 pohľadnice 
na danú tému. Popravde sa mi do 
toho moc nechcelo, pretože som 

bola v tom, že je to úloha hlavne 
pre bažantov na internáte. Nako-
niec, som ale zhotovila spomínané 
3 pohľadnice a so svojou prácou 
som bola naozaj spokojná. O to 
tam hlavne ide, nie?“

JEDNA Z TVOJICH TÉM SA TÝKA-
LA OBJATIA. PREČO?
 „‘Z objatia HIV/AIDS nedo-

staneš‘ bola téma mojej práce, ktorá 
bola takisto ocenená komisiou. 
 Čo som týmto myslela, bolo 
práve to, ako sa ľudia neustále, do-
konca aj v 21. stor., odsudzujú na 
základe obyčajných drobností. 
 Strach a nevedomosť nás 
ešte stále odháňajú od iného a nie-
kedy od samých seba. Nedeje sa to 
však len pri tejto chorobe. Ľudia 
sa boja hocikoho, kto nie je presne 
ako oni.“

MOHLA BY SI TO NEJAKO ROZ-
VIŤ?
 „Keď sa vrátim k téme HIV/
AIDS ide o to, že keď vidíme, ale-
bo počujeme o človeku, ktorý má 
práve túto chorobu, hneď sa nám 
utvorí nejaký ten obraz o ňom. 
Ostatní sa k týmto chorým sprá-
vajú, akoby boli chodiaci ducho-
via a sú prípady, kedy sa na nich 
dokonca bojíme čo i len pozrieť. A 
práve to by sme mali prestať robiť. 
 Na internete a pod. je plno 
informácii ako presne sa HIV/
AIDS prenáša a my to ešte stále asi 
nevieme. Obyčajný dotyk ešte ni-
koho nenakazil. 
 Často sú tu ale prípady, 
kedy si ľudia za túto chorobu môžu 
práve oni sami (drogy a striedanie 
sexuálnych partnerov), no ani to 

neznamená, že máme hneď po nich 
hádzať kamene.“

ČO BY SI TÝMTO CHCELA ODKÁ-
ZAŤ DRUHÝM?
 „Nie práve to, že máme teraz 
utekať po meste a objímať každého 
cudzinca, ktorého stretneme, nie, 
to naozaj nie. Nemusí to skončiť len 
tým objatím. 
 Ale to, že sa k sebe nemáme 
správať tak, akoby sme boli živé 
baktérie, ktoré nás dotykom zabi-
jú.“

A ZAČIATOK BY SME CHCELI POGRATULOVAŤ ŽIAČKE, SAN-
DRE, ZA OBDRŽANIE VÝNIMOČNEJ CENY V 10. ROČNÍKU SÚ-
ŤAŽE „ČERVENÉ STUŽKY“.

NEŠKODNÉ OBJATIE..?

N
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  Anotácia vás môže 
pripraviť na ďalšie Hunger games, 
ale nebojte sa, je to inak. Hoci sa 
zdá, že podobné knihy nájdeme na 
každom kroku, táto je predsa len v 
niečom výnimočná. Rozhodne to 
má v sebe romantiku (nebudeme 
si klamať), bez toho by sa Young 
Adult literatúra asi ani nezaobišla.  
Avšak, v tomto prípade to ešte stále 
nie je také, že by ubližovala príbehu 
alebo by ste si museli ísť po každej 
druhej stránke povedať: "Preboha, 
čo sa to deje?"
 Keď sa vrátim späť k pointe, 
tak príbeh je o mladej Mare, ktorá 
žije v svete, kde sa ľudstvo delí pod-

ľa krvi na červených a strieborných, 
a aby som nekopírovala anotáciu, 
tak vám prezradím, že strieborní sú 
obdarení určitými schopnosťami, 
ktoré im umožňujú vládnuť. 
 Čo sa však stane, ak Mare 
odhalí svoje schopnosti pred ne-
správnymi ľudmi?
 Začiatok knihy je perfektný, 
dovolím si povedať, a čitateľ sa vô-
bec nenudí. Neskôr padne stereo-
typ a na konci príde waaaau efekt, 
ktorý určite nikto, kto túto knihu 
čítal/číta nečakal (ak ste to čakali, 
tak sa my ozvite lebo ste asi čarov-
ní). 
 Okrem nového sveta a dob-

rej zápletky (myslím s Mare, medzi-
druhových sporov tu bolo už veľa) 
sa môžete tešiť aj na dvoch princov 
(to som si nemohla odpustiť).
 Kniha je tak isto plná vyni-
kajúcich myšlienok. Hlavne jedna 
sa my pozdáva a tú máte dolu. Nao-
zaj som si nevedela vybrať, ale ak by 
ste chceli viac, tak si proste zapnite 
Google, ale pozor na SPOILERY! 
 A ak by vás knižka v koneč-
nom dôsledku chytila, tak ako mňa, 
tak si rovno môžete zaobstarať aj 
druhú časť "SKLENENY MEČ".
 

 Konečne sme sa dostali ku 
koncu tejto recenzie (verte mi, ani 
ja som sa tu skoro nedostala). Táto 
knižka sa mne ako milovníkovi YA 
strašne páčila a ak sa aspoň jedné-
mu z vás, čo si to prečítal, na zák-
lade tejto recenzie, bude páčiť tiež 
budem veľmi rada.
 
 PS: Ja som teamcal a ty?

KNIHOMOĽOVE REČI

 edže v minulom čísle som rozoberala knihu, ktorá bola (nemôžem si 
pomôcť) viac pre chlapcov, tak som si pre toto číslo vybrala klasické 
Young Adult. Ale k veci. Kniha „ČERVENÁ KRÁĽOVNÁ“ nepochyb-

ne zaujme tých citlivejších, na takéto veci, už svojím obalom (ja viem: 
„Nesúď knihu podľa obalu,“ ale keď ja si nemôžem pomôcť :D).

K
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novembri navštívila žiačka 
ŠÚV RK, Diana Kormaňáko-
vá, ubytovaná v ŠI v Ružom-

berku, nádherné Írsko spolu s jej 
sestrou.
 Nám sa podarilo dostať z nej 
nejaké tie zážitky a pikošky a vy sa 
máte na čo sa tešiť. Tak sa do toho 
bez ďalších zbytočných slov pustí-
me:

•PREČO SI IŠLA DO ÍRSKA, 
DIANA?    
 Dôvodom návštevy Írska 
bola moja sestra, ktorú som prišla 
pozrieť spolu s mojou druhou ses-
trou. Ona totiž pracuje v Írsku ako 

detská opatrovateľka.

•AKÝ BOL TVOJ LET?
 Let bol výborný, aj keď som 
ho skoro celý prespala. Trval sko-
ro 3 hodiny z Bratislavy priamo do 
Dublinu. Počasie nám vyšlo naozaj 
krásne.

•KDE SI POČAS SVOJHO VÝLE-
TU BÝVALA?
 Bývala sa som s obidvoma 
sestrami v rodine, v ktorej pracuje.

•NAJVÝRAZNEJŠÍ ROZDIEL 
MEDZI ÍRSKOU A SLOVESN-
SKOU RODINOU, ČO SI SI VŠI-

TAJOMSTVO ÍRSKYCH RAŇAJOK..

V

MLA?
 Napríklad to, že na Sloven-
sku majú novomanželia deti takmer 
hneď po svadbe. V porovnaní s 
Írskom, tam sa rodina najskôr 
finančne zabezpečí a detí majú 
až po 40tke. Tak to bolo aj v 
“mojej“ rodine.

•ČO VŠETKO SI STIHLA 
NAVŠTÍVIŤ?
 Prezrela som si mesto 
Dublin, kde sme hlavne navští-
vili mnoho obchodov, parkov 
aj knižníc. Takisto som si pre-
zrela Dáždnikovú ulicu, známy 
Temple Bar a tiež miesta ako 
Charleville, The Spire, mesto 
Kork...

•AKÉ SI SI PRINIESLA ZÁ-
ŽITKY?
 Pokus o hru Americ-
kého footballu. Alebo aj to, že 
som prežila svoj prvý let aj na-
priek turbulenciám a prvýkrát som 
skúsila slávny „čierny čaj s mlie-
kom“. Aby som nezabudla, krásne 
vysvietený Kork.

•CHUTILO TI ÍRSKE JEDLO?
 Keďže sme navštívili české 
reštaurácie a sestra varila prevažne 
slovenské jedlá, veľa som toho teda 
neochutnala. Ale mala som mož-
nosť ochutnať írske raňajky, kto-

ré pozostávali s vajíčok namäkko, 
opečenej slaninky, fazule a ich ty-
pického pudingu, čo je v skutoč-

nosti naša jaternica (ale psst).

•A ČO NEJAKÉ PONAUČENIE Z 
TOHTO VÝLETU?
  Áno, a to, že anglický jazyk 
naozaj potrebujem.
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tomuto článku som sa upísala, 
keď sme sa v redakcii rozhod-

li napísať niečo k téme: „Aký roz-
dielni môžu byť ľudia na internete 
oproti realite?“ Myslela som si, že 
to bude strašne jednoduché opísať 
celú tú prevárku, keď sa človek tvá-
ri, že je strašne nad vecou. No po-
viem vám, nakoniec to nebolo, až 
také jednoduché.
 Začnem s niečím, na prvý 
pohľad jednoduchým, a to základ-

nou činnosťou: „postnutie" fotky.
 To nemusí vždy byť ľahké. 
Hlavne, keď sa snaží okolo seba vy-
tvoriť nejaký ten imidž.
Takýto človek sa vždy musí ladiť do 
svojej určenej témy. Fotky vyberá 
niekedy aj celé hodiny, nakoniec 
vyberie fotku, ktorá vyzerá najlep-
šie. 
 V snahe dohnať najnovšie 
trendy, možno dokonca stratí vlast-
ný štýl a na koniec, keď sa tak nudí 

a prezerá si svoj účet zistí, že človek 
na obrazovke je mu celkom cudzí 
a v snahe zapadnúť sa reprezentu-
je ako celkom iná osoba. Nakoniec 
jediný koho nepresvedčil o svojej 
dokonalosti je on sám.
 Ďalšie úskalia človek preko-
náva, keď už chce danú dokonalú 
fotku pridať.     
Prichádza na rad otázka „popisu“. 
Veľa ľudí volí v tejto časti neorigi-
nalitu v podobe odkopírovaného 
citátu z netu.     
 Podľa mňa je zlatá stredná 
cesta napísať do popisu myšlienku 
dňa, udržať to simple, maximálne 
jednu alebo dve vety, veď myšlien-
ka sa dá vyjadriť aj jedným slovom. 
Poprípadne, kúsok textu pesničky, 
ktorú ste počúvali v ten deň. Netvá-
riť sa príliš múdro a nebrať sa príliš 
vážne. To je moja rada.
 Teraz sa pozrieme na „kon-
tent“. Či už sú to fotky vašej mač-
ky, kamarátky - ako ste spolu boli 
na káve alebo autoportréty, už má-
lokto dokáže byť originálny. Vždy 
však poteší účet nejakého cestova-
teľa, ktorý pridáva fotky zaujíma-
vých miest alebo nejakej dievčiny, 
ktorá pridáva určité inšpirácie,.
Určite sa každý z nás poteší, keď 
nejakú fotku pridá naša obľúbená 
celebrita, spevák, špotovec.

 Teraz, keď sme v podsta-
te fotku už pridali, stačí čakať aký 
bude mať úspech.    
 Ego sa nám zdvíha s každým 
ďalším srdiečkom a po istom čase 
sa z toho môže stať aj taká malá zá-
vislosť, kedy priam musíme pridať 
nejakú fotku, aby sme sa ujistili, že 
nás majú ľudia ešte radi. Sklame 
nás každá fotka, ktorá nedosiahne 
taký úspech ako ostatné. 
 Ešte raz si ju pozrieme a 
zistíme, že fotka, ktorá sa predtým 
zdala byť perfektnou sa nám vlast-
ne vôbec nepáči, a tak ju sťahujeme 
a pridáme namiesto nej inú "lep-
šiu". 
 Ako vám už určite došlo, do-
teraz som rozoberala „Instagram“. 
Musím sa priznať, že je to moja 
najobľúbenejšia sociálna sieť, vďa-
ka kreatívním ľuďom, ktorých tam 
ešte nájdeme.
 Lúčim sa s vami s tým, že ani 
ja niesom iná a bez sociálnych sietí 
by som nedala ani deň. 
 Nakoniec, aj ja rada hrám 
hru dokonalých osôb.

K

AKO TO VLASTNE JE..?

@CHOMPOO BARITONE 
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Internetbanking alebo inter-
netové bankovníctvo. Vďaka 
nemu nemusíme tak často 

navštevovať banku, ale pracujeme 
ako pri okienku z pohodlia domo-
va. 
 Můžeme: 
•zadávať jednorazové platby,
•zadávať pravidelné platby,
•zisťovať, čo všetko sa s účtom dialo,
•zobraziť zostatok na účte,
•a mnoho mnoho ďalších skvelých 
výhod...
 

KTO HO MÔŽE VYUŽÍVAŤ?
 Môže ho využívať každý, kto 
má založený účet v banke, ktorá 
túto službu poskytuje. Väčšinou sa 
dá založiť od 15 rokov, a to zadar-
mo. Na to, aby ste ho mohli využí-
vať musíte upovedomiť banku, že 
chcete aktivovať túto službu.
 Keď vyplníte všetky potreb-
né papiere, bude vám pridelené 
užívateľské meno a kód. Potom sa 
už stačí prihlásiť na webovej adrese 
danej banky a nájdete si okienko k 
prihláseniu. Jednoduché vyplnenie 

údajov a ste vo svojom účte. Plu-
som je neobmedzený prístup 24/7 
pokiaľ máte internet.

BEZPEČNOSŤ
 Máte na výber z niekoľkých 
bezpečnostných predmetov (GRID 
karta, EOK, SMS kľúč.

 GRID karta: na tejto karte 
je vytlačená skupina kódov. Každý 
kód má svoju jedinečnú adresu, 
ktorú použijeme pri zadávaní do 
systému internetového bankovníc-
tva. Identifikácia GRID kartou pre-
bieha tak, že systém vás po zadaní 
vašej identifikácie vyzve o zadanie 
kódu z danej karty.
 Vzhľadom na to, že platnosť 
kódu je časovo obmedzená, je ne-
možné vyskúšať všetky kódy naraz. 

Uhádnutie správneho kódu bez tej-
to karty je nepravdepodobné  práve 
kvôli obrovskému počtu možných 
kombinácií. 

 EOK: Elektronický osobný 
kľúč je zariadenie (niečo ako kal-
kulačka) na zaistenie ochrany prí-
stupu k dôležitým informáciám. V 
záujme zabezpečenia svojich osob-
ných informácií by ste naň mali dá-
vať veľký pozor. Pri používaní na-
sledujte pokyny na používanie.

 SMS kľúč: 4-miestny alebo 
10-miestny kľúč vám doručia po-
mocou SMS. Myslím, že som vás 
dostatočne previedla svetom IB, že 
nič viac netreba dodávař. 

ČO JE TO INTERNETBANKING?

I
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Voňavý punč
Potrebujeme:                                
•čierny čaj
•ovocný čaj
•škorica
•klinčeky
•šťava z citróna
•pomarančový džús
•hrozienka
•rumová aróma
•med
•kryštálový cukor
•ovocie

Postup: 
 Dáme zovrieť vodu. Pridáme čierny čaj a cukor a necháme chvíľku 
vylúhovať. Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu z pomaranča a citróna, 
klinčeky a škoricu. Prilejeme rumovú arómu. Necháme chvíľku postáť, 
aby sa chute spojili.
 Medzitým, si do pohárov nakrájame ovocie - jablká, pomaranč a 
maliny.
 Pred podávaním punč zohrejeme a nalejeme do pohárov s ovocím.

ilí papkáči, 
 len málo vecí je takých upokojujúcich, ako teplý nápoj v  zimný ve-
čer. Pri poklese teploty väčšinou túžime po niečom teplom, čo nás 

zvnútra zahreje. Či už sledujete futbal z tribúny, ste na vianočných náku-
poch  alebo jednoducho doma v pohodlí. 
 Dúfame, že Vám naše recepty spríjemnili zimné večery. Vidíme sa v 
ďalšom čísle. Jedzte a žite. Sima & Saba.

M
KÚTIK PRE ŽRÚTKOV

Horúca čokoláda s malinami         
Potrebujeme: 
•200 g tmavej (horkej) čokolády s vysokým podielom kakaa
•250 ml plnotučného mlieka
•malinový sirup
•maliny

Postup:
 Polámanú čokoládu 
dáme do hrnca, pridáme už 
vopred zohriate mlieko. Za 
stáleho miešania povaríme, 
kým nie je čokoláda rozpus-
tená v mlieku. 
 Nakoniec pridáme 
malinový sirup a podľa chu-
ti nalejeme do pohárov, kde 
vrch ozdobíme malinami.

Mliečny drink        
Potrebujeme                                                           

3 PL med•
5 dcl mlieko•

1 ks vanilkový struk•
1 dcl koňak/rumová aróma•

Postup:
 Do vriaceho mlieka dáme vanilko-
vý struk a necháme postáť 6 minút. 
Potom pridáme med a koňak alebo 
rumovú arómu podľa toho, či nápoj 
chcete alkoholický alebo nie. Nápoj 
nalejeme do hrnčekov a môže podá-
vať. 
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