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JÚN 2012 

1. jún 2. jún 3. jún 4. jún 5. jún 6. jún 7. jún 

Medzinárod -
ný deň 
detí (MDD) 

1780 – konali 
sa 
prvé dostihy 

1986 – 
Narodil 
sa Rafael 
Nadal, 
španielsky 
tenista 

 780 pred 
Kr. – 
v Číne bolo 
prvé 
historicky 
zaznamena- 
né  
zatmenie 
Slnka 

Svetový deň 
životného 
prostredia 

1984 –
 sovietsky 
vedec Alexej 
Pažitnov  
predstavil 
verejnosti 
kultovú 
počítačovú 
hru Tetris 

1929 –
 Vatikán sa 
stal 
suverénnym 
štátom 
 

8. jún 9. jún 10. jún 11. jún 12. jún 13. jún 14. jún 

Medzinárod -
ný deň 
oceánov 

1934 –
 prvýkrát sa 
vo filme 
objavil 
kreslený 
hrdina káčer 
Donald 

2003 – štart 
marťanského 
vozidla Spirit, 
začiatok 
misie Mars 
Exploration 
Rover 

1983 – 
Narodil 
sa Dominik 
Graňák, 
slovenský 
reprezentant 
v ľadovom 
hokeji 

2004 – 1,3 kg 
chondritový 
meteorit spa
dol na dom 
v Ellerslie na 
Novom 
Zélande a 
spôsobil 
vážne škody, 
ale žiadne 
zranenia 

1988 – 
Narodil 
sa Filip 
Hlohovský, 
slovenský 
futbalista 

Svetový deň 
darcov krvi 

15. jún 16. jún 17. jún 18. jún 19. jún 20. jún 21. jún 
1752 –
Benjamin 
Franklin doká
zal, 
že blesk je 
elektrický 
výboj 

Svetový deň 
boja proti 
rozširovaniu 
púští a sucha 

1885 – do 

newyorského 

prístavu 

priviezli soch

u Slobody 

 

1815 – v 
bitke 
pri Waterloo 
bol Napoleon 
Bonaparte de
finitívne 
porazený 

1978 – vyšiel 
prvý komiks 
o 
kocúrovi Garf
ieldovi 

Svetový deň 
utečencov  

Deň letného 
slnovratu 

22. jún 23. jún 24. jún 25. jún 26. jún 27. jún 28. jún 
1949 – 
Narodila 
sa Meryl 
Streep, 
americká 
herečka 

Medzinárod -
ný olympijský 
deň 

1987  Narodil 
sa Lionel 
Messi, 
argentínsky 
futbalista 

1998 –
Microsoft vy
dal operačný 
systém  
Windows 98 

1997 – vyšla 
kniha Harry 
Potter a 
Kameň 
mudrcov, 
prvá z 
populárnej 
série 

Svetový deň 
rybárstva 

1926 – 
Narodil 
sa  Mel 
Brooks, 
americký 
režisér, 
spisovateľ, 
komik, herec 
a skladateľ 

29. jún 30. jún 
1978 – 
Narodila 
sa  Nicole 
Scherzingerov
á, americká 
speváčka, 
tanečnica a 
frontmanka 
skupiny Pussy
cat Dolls 
 

1908 – Začal 
sa používať 
tiesňový sign
ál SOS. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_det%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_det%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_det%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/1780
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dostihy
http://sk.wikipedia.org/wiki/1986
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal
http://sk.wikipedia.org/wiki/780_pred_Kr.
http://sk.wikipedia.org/wiki/780_pred_Kr.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/1984
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexej_Pa%C5%BEitnov&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexej_Pa%C5%BEitnov&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tetris
http://sk.wikipedia.org/wiki/1929
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/1934
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1%C4%8Der_Donald&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1%C4%8Der_Donald&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spirit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover
http://sk.wikipedia.org/wiki/1983
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dominik_Gra%C5%88%C3%A1k
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dominik_Gra%C5%88%C3%A1k
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadov%C3%BD_hokej
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadov%C3%BD_hokej
http://sk.wikipedia.org/wiki/2004
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ellerslie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://sk.wikipedia.org/wiki/1988
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filip_Hlohovsk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filip_Hlohovsk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/1752
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blesk
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BA%C5%A1%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/1885
http://sk.wikipedia.org/wiki/Socha_Slobody
http://sk.wikipedia.org/wiki/Socha_Slobody
http://sk.wikipedia.org/wiki/1815
http://sk.wikipedia.org/wiki/Waterloo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://sk.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://sk.wikipedia.org/wiki/1978
http://sk.wikipedia.org/wiki/Garfield
http://sk.wikipedia.org/wiki/Garfield
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%BD_slnovrat
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%BD_slnovrat
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep
http://sk.wikipedia.org/wiki/1987
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
http://sk.wikipedia.org/wiki/1998
http://sk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://sk.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://sk.wikipedia.org/wiki/1997
http://sk.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_a_Kame%C5%88_mudrcov_(kniha)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_a_Kame%C5%88_mudrcov_(kniha)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_a_Kame%C5%88_mudrcov_(kniha)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_a_Kame%C5%88_mudrcov_(kniha)
http://sk.wikipedia.org/wiki/1926
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mel_Brooks
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mel_Brooks
http://sk.wikipedia.org/wiki/1978
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicole_Scherzingerov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicole_Scherzingerov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicole_Scherzingerov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pussycat_Dolls
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pussycat_Dolls
http://sk.wikipedia.org/wiki/SOS_(sign%C3%A1l)
http://sk.wikipedia.org/wiki/SOS_(sign%C3%A1l)
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JÚL 2012 

 

 

 

1. júl 2. júl 3. júl 4. júl 5. júl 6. júl 7. júl 
1979  firma So
ny  
predstavila wa
lkman 

2002 – Steve 
Fossett sa stal 
prvým 
človekom, 
ktorý bez 
medzipristátia 
obletel Zem v 
balóne 

1987 –
 Narodil sa  
Sebastian 
Vettel, 
nemecký pilot 
F1 

1054 –
 v súhvezdí 
Býka bola 
pozorovaná su
pernova 

Metoda –
 štátny sviatok 
SR 

Deň bozku 2009 – pohreb 
Michaela 
Jacksona 

8. júl 9. júl 10. júl 11. júl 12. júl 13. júl 14. júl 
2008 – 
ustanovenie 
Konverzného 
kurzu 30,1260 
Sk/€ 

1968 –
 v Bratislave u
skutočnili 
prvú transplan
táciu srdca v s
trednej 
Európe a v 
poradí 24. na 
svete 

1962 – na 
obežnú dráhu 
bol vypustený 
prvý komunik
ačný satelit 

1991 –
 úplné zatmen
ie Slnka  
na Havaji 

1937 – Bill 
Cosby, 
americký 
herec 

1977 –  
25-hodinový 
výpadok 
elektriny 
v New York 
City (USA) 
vyústil do 
nepokojov a 
rabovani 

1976 – Ľuboš 
Bartečko, 
slovenský 
reprezentant 
v ľadovom 
hokeji 

15. júl 16. júl 17. júl 18. júl 19. júl 20. júl 21. júl 
1864 – Alfred 
Nobel dostal 
patent 
na nitroglyce -
rín 

1969 –
 Program 
Apollo: Apollo 
11 odštartoval
o z mysu 
Canaveral na 
svoju misiu 
k Mesiacu 

Výročie 
deklarácie o 
zvrchovanosti 
SR – pamätný 
deň. 

2003 – bol 
zverejnený 
návrh 
ústavy EU 

1948 –
 v Londýne sa 
začali 
14. olympijské 
hry 

1973 – Zomrel 
Bruce Lee, 
americký 
herec 

1951 – Robin 
Williams, 
americký here 

22. júl 23. júl 24. júl 25. júl 26. júl 27. júl 28. júl 
1992 – Selena 
Gomez, 
americká 
herečka a 
speváčka 

1903 – bol 
predaný prvý 
model 
automobilu Fo
rd Model A 

1969 – 
Narodila 
sa Jennifer 
Lopezová, 
americká 
herečka a 
speváčka 

1999 – Lance 
Armstrong po 
prvýkrát 
vyhral Tour de 
France 

2006 – Zomrel 
Vojtech 
Zamarovský, 
slovenský 
spisovateľ 

2007 – v 
celej Európe v
yšli najnovšie 
hry 
na Nintendo 
DS Pokémon 
Diamond a 
Pearl 

1951 –
 v USA mal 
premiéru 
film Alenka v 
krajine 
zázrakov od 
spoločnosti Di
sney 

29. júl 30. júl 31. júl 
1954 – v 
Anglicku vyšiel 
prvý diel 
trilógie Pán 
prsteňov od J. 
R. R. Tolkiena 
 
 

 
 

Sviatok 
svätých 
apoštolov 

1982 – Michel 
Miklík, 
hokejový 
útočník 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1979
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sony
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sony
http://sk.wikipedia.org/wiki/Walkman
http://sk.wikipedia.org/wiki/Walkman
http://sk.wikipedia.org/wiki/2002
http://sk.wikipedia.org/wiki/Steve_Fossett
http://sk.wikipedia.org/wiki/Steve_Fossett
http://sk.wikipedia.org/wiki/1987
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Vettel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Vettel
http://sk.wikipedia.org/wiki/1054
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_B%C3%BDk
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_B%C3%BDk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://sk.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
http://sk.wikipedia.org/wiki/2008
http://sk.wikipedia.org/wiki/1968
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transplant%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transplant%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/1962
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunika%C4%8Dn%C3%BD_satelit&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunika%C4%8Dn%C3%BD_satelit&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1991
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Havaj_(%C5%A1t%C3%A1t)
http://sk.wikipedia.org/wiki/1937
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bill_Cosby
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bill_Cosby
http://sk.wikipedia.org/wiki/1977
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/1976
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubo%C5%A1_Barte%C4%8Dko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubo%C5%A1_Barte%C4%8Dko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1864
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitroglycer%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitroglycer%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1969
http://sk.wikipedia.org/wiki/Program_Apollo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Program_Apollo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mys_Canaveral
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mys_Canaveral
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_(Zeme)
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/EU
http://sk.wikipedia.org/wiki/1948
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/1973
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee
http://sk.wikipedia.org/wiki/1951
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Robin_Williams&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Robin_Williams&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1992
http://sk.wikipedia.org/wiki/1903
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ford
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ford
http://sk.wikipedia.org/wiki/1969
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Lopezov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Lopezov%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1999
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lance_Armstrong
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lance_Armstrong
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
http://sk.wikipedia.org/wiki/2006
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Zamarovsk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Zamarovsk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Diamond_a_Pearl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Diamond_a_Pearl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Diamond_a_Pearl
http://sk.wikipedia.org/wiki/1951
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alenka_v_krajine_z%C3%A1zrakov_(film)&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alenka_v_krajine_z%C3%A1zrakov_(film)&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alenka_v_krajine_z%C3%A1zrakov_(film)&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Disney
http://sk.wikipedia.org/wiki/Disney
http://sk.wikipedia.org/wiki/1954
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prste%C5%88ov
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prste%C5%88ov
http://sk.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
http://sk.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
http://sk.wikipedia.org/wiki/1982
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michel_Mikl%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michel_Mikl%C3%ADk
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AUGUST 2012 

 

1. august 2. august 3. august 4. august 5. august 6. august 7. august 
1981 – 
zahájila 
vysielanie 
americká 
televízna 
stanica MTV 

 1492 – Krištof 
Kolumbus vypl
ával zo 
Španielska na 
svoju prvú 
cestu do 
"Západnej 
Indie" 

1961 – 
Narodil 
sa  Barack 
Obama, 
44. prezident 
USA 

1962 –
 Marylin 
Monroe bola 
nájdená mŕtva 
vo svojom 
dome v Los 
Angeles 

1991 – Tim 
Berners-Lee, 
verejne 
publikoval 
myšlienku  
Webu. 

1998 –
 teroristické 
útoky 
na americké a
mbasády 
v Keni a Tanzá
nii; zahynulo 
224 osôb,  
4 500 bolo 
zranených 

8. august 9. august 10. august 11. august 12. august 13. august 14. august 
1786 –
 francúzski 
horolezci Jacq
ues Balmat a  
Michel 
Paccard usku -
točnili prvý 
výstup na 
horu Mont 
Blanc 

1173 – začala 
sa stavba veže 
v Pise, 
dokončená 
bola o celé 
dve storočia 
neskôr 

2009 – ráno 
nastal výbuch 
v Bani 
Handlová, pri 
ktorom 
zahynulo 20 
baníkov 

1999 –
 úplné zatme -
nie 
Slnka pozorov
ateľné z 
Európy a Ázie 

1833 – bolo 
založené 
americké 
mesto  
Chicago 

Medzinárodný 
deň ľavákov 

1947 –
 založenie 
štátu  
Pakistanu 

15. august 16. august 17. august 18. august 19. august 20. august 21. august 
Sviatok 
Nanebovzatie 
Panny Márie 

1958 – 
Narodila 
sa  Madonna, 
americká 
speváčka 

1877 – Asaph 
Hall objavil  
Fobos, väčší z 
dvoch 
známych 
mesiacov 
planéty Mars 

Medzinárodný 
deň majákov 

1969 – 
Narodil 
sa  Matthew 
Perry, 
kanadský 
herec 

 1911 – 
zamestnanec 
múzea Louvre 
ukradol 
obraz Mony 
Lízy 

22. august 23. august 24. august 25. august 26. august 27. august 28. august 
1989 – bol 
objavený prvý 
prstenec 
planéty  
Neptún 

1966 – boli 
vyhotovené 
prvé 
fotografie 
Zeme z 
obežnej dráhy 
okolo Mesiaca 

1995 –
 oficiálna 
premiéra 
operačného 
systému Wind
ows 95 

1609 – Galileo 
Galilei predsta
vil svoj 
prvý teleskop 

1992 – Václav 
Klaus a  
Vladimír 
Mečiar 
 podpísali 
v Brne doho -
du o rozdele -
ní Česko-
Slovenska 

1939 –
 skúšobný let 
prvého 
prúdového 
lietadla Heink
el He 178 

1993 –
 kozmická 
sonda Galileo 
preletela vo 
vzdialenosti 
2 410 km od 
planétky 243 
Ida 

29. august 30. august 31. august 
Deň Slovenské
ho národného 
povstania 

2010 –
 v Devínskej 
Novej Vsi sa 
stal ozbrojený 
incident, pri 
ktorom bolo 
sedem ľudí 
zavraždených 
a viacero 
zranených 

2009 – začala 
vysielať 
slovenská 
súkromná 
televízia TV 
Doma 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1981
http://sk.wikipedia.org/wiki/Music_Television
http://sk.wikipedia.org/wiki/1492
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1tof_Kolumbus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1tof_Kolumbus
http://sk.wikipedia.org/wiki/1961
http://sk.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://sk.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prezident_USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prezident_USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/1962
http://sk.wikipedia.org/wiki/Marylin_Monroe
http://sk.wikipedia.org/wiki/Marylin_Monroe
http://sk.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://sk.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://sk.wikipedia.org/wiki/1991
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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DEŇ MATIEK  

 
Pôvod Dňa matiek siaha do 17. storočia do Anglicka. Za hranice Veľkej Británie sa 
sviatok rozšíril na prelome 19. a 20. storočia. Na šírení sviatku sa podieľala aj 
manželka prvého Československého prezidenta Charlotta Garigue Masaryková, ktorá 
bola pôvodom Američanka. Sviatok podľa nej prijali ľudia aj v bývalom 
Československu.  

Oficiálne sa u nás Deň matiek oslavoval do roku 1948. Počas obdobia komunizmu sa 
mu nevenovala patričná pozornosť a bol akosi zatlačený do úzadia Medzinárodným dňom žien.  

Deň matiek sa vyvinul postupne z cirkevného sviatku s názvom Lätare, Mathering Sunday alebo Mothering 
day. Jeho oslavy sa spájali s bohoslužbou, stretávaním sa rodiny a obdarovávaním mám drobnými darčekmi 
hlavne kvetmi. 

V tento deň sa poskytovalo služobníctvu voľno, aby mohli deti, ktoré bývali ďaleko taktiež obdarovať svoje 
mamy. Deň matiek dokladujú aj krátke básničky z roku 1676 často i s humorným motívom.  

     

 

 

 

 

 

 

 

8. MÁJ - VÝROČIE UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V EURÓPE 

Dňa 8. mája si krajiny EÚ pripomínajú výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Deň víťazstva nad 
fašizmom je štátnym sviatkom aj v Slovenskej republike.      

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská 
agresorov Nemecka a Japonska v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá. K obratu v prospech 
spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci – Sovietsky zväz, Veľká Británia a USA došlo na prelome rokov 1941 
a 1942 v bitke o Moskvu. O rok neskôr 
zopakovali prelomový úspech v bitke o 
Stalingrad v zime v roku 1943. Na prelome 
apríla a mája v roku 1945 bolo len otázkou 
času, kedy zdecimované fašistické Nemecko, 
hlavný agresor vojny , bude donútené 
podpísať kapituláciu.  

Dňa 2. mája 1945 prvý bieloruský a prvý 
ukrajinský front Červenej armády dovŕšil 
porážku nemeckých obranných vojsk pri 
Berlíne. Ani po samovražde Adolfa Hitlera sa 
nepodarilo dohodnúť kapituláciu už prakticky 
porazeného Nemecka. Mier a kapituláciu mal zabezpečiť hlavný vyjednávač vtedajšieho Sovietskeho zväzu 
generál Vasilij Čujkovov.   
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3.mája 1945 dovŕšené oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali v 
Javorníkoch a Bielych Karpatoch. 

7. mája 1945 o 2:41 h bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši vo Francúzsku konečne 
podpísaná kapitulácia Nemecka. Okrem predstaviteľov Nemecka ju podpísalo osem spojeneckých generálov 
zo Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie, USA, Francúzska. 8. mája 1945 do 23:01 h. mali byť ukončené všetky 
boje. 

Dňa 9. mája 1945 boli porazené posledné zvyšky nemeckých vojsk v Prahe. Časť Európy, ktorú oslobodili 
západní spojenci, si Deň víťazstva pripomína 8. mája a vo východnom bloku kedysi na čele so Sovietskym 
zväzom ho oslavovali až na základe oslobodenia Prahy 9. mája. 

V skutočnosti sa však vojna v máji 1945 ešte neskončila. Mohutné boje prebiehali na Ďalekom východe a v 
Tichomorí medzi americkými a japonskými vojskami. Až zhodenie dvoch atómových bômb na Hirošimu a 
Nagasaki urýchlilo kapituláciu Japonského cisárstva, ktorú podpísalo 2. septembra 1945. 

 

LETNÝ  SLNOVRAT  21. JÚN 

Tradícia Letného slnovratu (Svätojánska noc) 

Počas obdobia letného slnovratu život slávi svoj sviatok, poskytuje 

nadostač rôznych plodov. Aj naši predkovia patrili k vyznávačom Slnka, 

vnímali silu slnečného ducha – Slnko žiari, sála teplo, prináša svetlo, 

pohládza svojim jasom každého, kto sa neskrýva. Slnko je aj znamením 

lásky, zdaru, radosti zo života. 

Slnovrat a následne sviatok Jána (24.jún), t.j. čarovný tretí deň po 

vesmírnom slnovrate, bol jeden z najvýznamnejších slovanských výročných sviatkov, ktorý sa udržal aj 

napriek cirkevným zákazom.  Aj k tomuto dňu sa viaže mnoho pranostík, ako – „na svätého Jána, otvára sa k 

letu brána“. 

Mladí sa schádzali u svätojánskych ohňov a spoločne preskakovali vatru, 

pričom (u dievčat) tomu predchádzal kúpeľ, či už skutočný v potoku, 

alebo symbolický v „rose“ na lúke. Bola to záruka plodnosti v budúcnosti. 

Taktiež sa týmto spôsobom dalo zbaviť nešťastia či choroby. (K tomuto 

účelu sa nosili určité byliny, semiačka či korene vo vrecúšku, ktoré sa 

potom spálilo v ohni) V rozprávkach sa počas tejto noci otvárajú 

tajomstvá hôr, ukazujú sa poklady a všetky tajomné bytosti (ako víly či 

škriatkovia) tancujú, aby ukázali cestu k nim. A vraj je možné porozumieť 

aj reči zvierat...  

Z pohľadu astronómie 

V tento deň Slnečný svit vrcholí a my zažívame najdlhší deň roka a zároveň najkratšiu noc. Letný slnovrat je 

obdobie v roku, počas ktorého zemská os počas obehu Zeme okolo Slnka smeruje najviac „smerom k 

Slnku". Je to zároveň deň, počas ktorého existuje jedno miesto na obratníku Raka (23,5° rovnobežka 

severnej geografickej šírky), na ktorom slnečné lúče dopadajú kolmo na zemský povrch, t.j. Slnko je tam v 

nadhlavníku.  Na severnom polárnom kruhu nezapadne ani o polnoci a pomaly sa posúva nad severným 

obzorom. Toto povestné polnočné Slnko by sme mohli zahliadnuť i od nás, pokiaľ by sme sa o polnoci 

dokázali vzniesť nad našu krajinu do výšky „len“ 280 kilometrov (údaj platí pre 50. rovnobežku). 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadhlavn%C3%ADk
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TIPY NA LETNÉ POTULKY SVETOM ALEBO ZÁHADY NAŠEJ ZEME 

Svet je veľká narodeninová torta, ktorú sme dostali všetci do daru. A je len na nás, ktorú jej vrstvu 
ochutnáme. Keď si kúsok odkrojíme a zahryzneme, zistíme, že má veľa chutných poschodí. Cesto je naša 
krajina s krásnymi horami a čistými riekami. Exotické pláže a morské pobrežia sú ako čokoládový krém. 
Vanilková plnka je púštna krajina a beduínska kultúra. Bielkový sneh sú ľadovcové vrcholky veľhôr...Občas, 
ale zahryzneme do niečoho, čo by sme v torte vôbec nečakali. Je to chutné, ale chvíľu nám trvá, pokým 
identifikujeme chuť. Aj na našej Zemi sú miesta, ktoré ostávajú záhadnými a ich chuť je príjemná, no nová 
a vzbudzuje v nás pochybnosti. 

Tu je niekoľko tipov na letnú dovolenku plnú záhad, možností na pochybovanie a objavovanie.  

Slaná púšť  

Tu by sa rozhodne dobre vítalo chlebom a soľou. 
Púšť v Bolívii, s rozlohou viac ako 10 000 
kilometrov štvorcových, je plná vysokokvalitnej 
soli, až jazyk páli. Okrem soli sa v púšti nachádza 
až 70% svetových zásob lítia a je centrom nielen 
turistov, ale aj výskumníkov. Neprší tu veľa, ale 
keď občas dopadne na soľnú hladinu voda, 
plocha sa stáva najväčším zrkadlom planéty. Na 
rovnom povrchu sa stráca perspektíva a hoci 
idete po popraskanom teréne dobrú hodinu, 
máte pocit, že ste prešli iba niekoľko metrov. 
Tento fenomén ponúka perfektné možnosti na 
zaujímavé fotky. Turisti si na silnom slnku musia 
dávať pozor, aby sa nespálili, pretože biely 
povrch slnečné lúče silno odráža. 

Ľadová púšť 

V krajine snehu a ľadu, v 
Antarktíde sa nachádza malé 
územie, na ktorom sa môžete 
fotiť ako v Afrike. Volá sa 
McMurd. Je to miesto, kde 
môžete vidieť pravý podklad 
Antarktídy, ktorý je podobný 
povrchu Sahary. Má asi 4800 

metrov štvorcových. Ľad sa vytratil v dôsledku veľmi nízkej 
vlhkosti vzduchu. Jednoducho povedané sa vyparil!  

Kamenné vlny 

The Wave rock v Arizone sú unikát, ktorý lahodí oku. Viac ako 200 
miliónov rokov pôsobenia vetra, vody a iných poveternostných 
vplyvov formovali to, čo dnes nazývame kamennými 
vlnami. Kamenné útvary sú v každom okamihu dňa iné, podľa 
toho ako nane dopadá svetlo. Slnko ich inak sfarbuje pri svojom 
východe, počas obedňajšej páľavy i v čase svojho západu. Hra 
tieňov burcuje fantáziu. Do parku je obmedzený vstup a ročne sa 
sem dostane len niekoľko stoviek turistov, fotografov alebo 
filmárom, ktorým je vydané špeciálne povolenie. 
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Chodiace kamene  

Údolie smrti v Spojených štátoch si svoje meno vyslúžilo 
kvôli extrémnym teplotám. Táto roklina je najnižšia, 
najsuchšia a zároveň najteplejšia oblasť v Severnej 
Amerike. Údolie leží v púšti Mohave. Má rozlohu takmer 
8000 km². Nie je príliš široké, len 8 až 25 kilometrov, no na 
dĺžku meria až 230 kilometrov. Nadmorská výška údolia je 
85 metrov pod hladinou mora. Najvyššia teplota nameraná 
v údolí 56,7 stupňov Celzia. V kaňone nežijú skoro žiadne 
zvieratá ani nie je obývaný. Dno údolia, ktoré nesie stopy 
niekdajšieho jazera, je pokryté vrstvou soli. Najväčšou 
atrakciou sú však tzv. chodiace kamene. Balvany, ktorých 

hmotnosť je niekoľko desiatok kilogramov sa tu hýbu bez pomoci človeka. Akoby kráčali samé. Vedci sa 
pokúšajú túto záhadu objasniť, ale ani jedno vysvetlenie zatiaľ úplne nepostačilo. Za balvanmi ostávajú 
hrubé a hlboké ryhy, ale okolo nich nie sú žiadne stopy po ľudských topánkach, ktoré by naznačovali, či ich 
ťahal alebo tlačil človek! Jednoducho sa prechádzajú 
samy. 

Yonaguni  

V roku 1985 sa potápač Kihachiro Aratake potápal 
severovýchodne od ostrova Yonaguni na mieste 
nazvanom Arakawa Point. Ponoril sa do vody a to, čo 
pred ním ležalo, bolo niečo, čo ľudské oko nevidelo viac 
ako 9000 rokov. V priezračnej vode zrazu zbadal múry 
a mohutné kamenné stavby, ktoré odolali slanej vode 
ukryté v podmorskej jaskyni. Stavby boli viac ako sto 
metrov vysoké. Našiel pozostatky vyspelej prehistorickej 
civilizácie. Celá oblasť akoby malého podvodného mestečka je postavené z vápenca, ktorý sa nikde v blízkej 
oblasti nenachádza. Znamená to, že tam musel byť dovezený. O civilizácií, ktorá niečo také vytvorila 
nevieme absolútne nič. Sú to pozostatky z prehistorických časov. 

Strašidelné miesta pre silné povahy 

Aj na Slovensku je veľa záhadných miest. Hoci archeologické nálezy skôr upresňujú a ozrejmujú históriu, 
záhad je tu dosť v podobe strašidelných hradov, domov a duchárskych lokalít. 

Čachtický hrad 

Svetoznáma grófka Báthory sa stala fenoménom. Netreba 
pripomínať, že do histórie sa zapísala krvavými písmenami. 
Narodila sa v roku 1560 a  vo svojich 15-tich rokoch sa po 
svadbe s Ferenczom Nadasdym presťahovala do Čachtíc. Mala 
svojich prisluhovačov Annu Darvulu a sluhu Ficka. Nedá sa 
dokázať, že sa kúpala v litroch krvi mladých panien. Pod hradom 
sa našli kostry narýchlo pochovaných ľudí. Môžu to byť obete 
Alžbety Báthoryovej alebo obete morovej epidémie. Môžete si 
vytvoriť vlastný názor. Grófka bola odsúdená za zločiny vraždy 
a mučenia, hoci to mohli byť len politické machinácie. Svoj život 
potom strávila v domácom väzení na hrade, kde ju 21. 8. 1614 

našli mŕtvu. Niektorí vravia, že sa utrápila, iní že ju otrávili a sú aj fámy, že umrela na nedostatok mladej 
krvi. Každoročne sa turisti nechávajú unášať príbehmi o krvavej histórii hradu, po ktorom dnes už ostali len 
ruiny. 

http://img.cas.sk/img/21/full/1102782_cachticky-hrad.jpg
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Hrobka grófa Pálffyho 

Pálffyho Bojnický zámok je pre mnohých zosobnením 
besnenia strašidelných bytostí. Nielen kvôli každoročnému 
festivalu duchov a strašidiel, ale aj pre údajné Pálfiho slzy, 
ktoré tiekli z hrobky. Dnes sa časti zámku, kde sa nachádza 
sarkofág s grófom, chodí v rámci bežnej prehliadky. Pred 
niekoľkými rokmi z rohu ťažkého sarkofágu začala vytekať 
čierna tekutina. Miestne povery hovorili, že sú to grófove 
slzy tečúce za oltárom, ktorý bol zo zámku prevezený do 
Prahy. A pravdou je, že keď sa ho podarilo získať späť na 
zámok, záhada prestala  a od grófa už nevyšla ani „slza“. 
Vedci síce majú svoje logické vysvetlenia, ale to majú takmer na všetko. Pravdou je, že keď do podzemia 
vstúpi vnímavý človek, zistí, že sa tu dejú aj veci, ktoré sa veda snaží zdôvodniť, ale nikdy ich nevysvetlí.  

Hrad Houska 

Táto stavba tvorí romantickú dominantu Dubskej 
pahorkatiny v susednom Česku. Hrad bol vybudovaný 
začiatkom 14. storočia. Traduje sa, že hrad Houska by mal 
byť starší ako hrad Bezděz, ktorý patrí medzi naše 
najstaršie dochované hrady vôbec. Aj keď dnes môžete 
vidieť len torzo kedysi majestátneho hradu, staré plány 
napovedajú, že išlo o veľmi rozsiahlu stavbu. A tu začínajú 
prvé otázniky. Hrad Houska stojí v mieste, ktoré nemá zo 
strategického hľadiska žiadny význam. Nestojí blízkosti 
žiadnej dôleitej cesty, nebol hradom kráľovským, neplnil 
ani funkciu hraničného hradu, bol postavený v úplne 
pustej krajine a navyše bez dostupného zdroja vody. 

Neexistuje teda žiadny rozumný dôvod, prečo bol vlastne vybudovaný. Veľmi zaujímavý je tento hrad aj po 
architektonickej stránke. Stavba je štvorcového pôdorysu a na rozdiel od ostatných hradov je vybudovaný 
nie tak, aby sa bránil proti nájazdníkom . Skrátka proti nebezpečenstvu prichádzajúcemu zvonku, ale 
naopak tak, aby sa čo najlepšie strážilo niečo, čo je vnútri. Celý obranný systém zameraný proti vnútornému 
nepriateľovi zvieral ako v kliešťach tú časť hradu, ktorá sa ako jediná zachovala dodnes. Áno, jedná sa o 
obytnú časť, ktorá - ako jediná - nebola v 17. storočia zbúraná. Jej súčasťou je hradná kaplnka, ktorá stála v 
centre celého hradného systému, a ako sa zdá, je tým najdôležitejším miestom .... Vodítkom by snáď mohla 
byť legenda o tom, že v skale, na ktorej bol hrad vybudovaný, viedla chodba až do pekla. Peklo v tomto 
prípade znamená podzemné chodby, v ktorých bola nameraná zvýšená radiácia. V minulosti mohla práve 
táto radiácia spôsobiť, že sa v okolí hradu narodili postihnutí ľudia. Tí v minulosti svojim zovňajškom 
pôsobili na nevzdelaných predkov strašidelne. 

Z DENNÍKA CESTOVATEĽA S PROJEKTOM COMMENIUS 

(alebo, ako najlepšie spoznať TURECKO za 5 dní) 
 

1. deň - Pondelok: V pondelok sa začala naša cesta. Do mesta sme 
prišli až v neskorých večerných hodinách.  

2. deň - Utorok: Utorok sa začal príjemnými raňajkami s rodinou. 
Raňajky boli s prírodných surovín typických pre Turecko. Po 
raňajkách sme sa odobrali do školy, kde nás čakalo pekné 
privítanie a to tradičným Tureckým tancom. Nasledovala 
prehliadka školy. V každej triede, visel obraz zakladateľa štátu 
Atatürka s vlajkou Turecka. Po prehliadke nasledoval obed, ktorý 
bol typický pre mesto Konya. Po obede sme absolvovali prehliadku 
múzea prvej svetovej vojny a mešitu najväčšieho symbolu mesta 

http://img.cas.sk/img/21/full/1102783_sarkofag-grofa-palfiho.jpg
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Mevlanu. Koniec dňa sme uzavreli večerou s takmer celou rodinou ktorá bola taktiež v Tureckom štýle.  

3. deň - Streda: Druhý deň sa začal skorým ranným vstávaním. Absolvovali sme celodenný výlet do 
kamenného mesta Capadocia, počas ktorého sme sa dozvedeli 
veľa o kultúre a o rozprávkových príbehoch Turecka.  
Neraňajkovali sme v rodine, pretože raňajky boli v štýle prvých 
obyvateľov Turecka. Tento výlet bol veľmi pekný a bol pre mňa 
veľkým prínosom. Dozvedel som sa toho veľa o kultúre Turkov 
ako aj o ich rozprávkach, rozprávkových postavách.  

4. deň - Štvrtok: Počas posledného dňa sme sa opäť naraňajkovali 
a išli sme do školy. V škole na nás čakalo Logo projektu Comenius 
ktoré sme vyfarbovali. Po 

obede v škole sme sa pred školskou akadémiou odobrali do rodiny 
kde sme si oddýchli a pripravili sme sa. Akadémia bola veľmi 
vydarená. Videli sme pekné Turecké rozprávky, Turecké tance 
a Turecký spev. Program bol naozaj veľmi zaujímavý. Keď sa 
akadémia skončila opätovne sme sa vrátili do rodiny, pobalili sme sa 
a šli sme na krátku prechádzku. Počas nej sme opäť o niečo viac 
rozšírili svoje obzory, spoznali sme ďalší kúsok mesta a tak isto aj 
niekoľko Tureckých učiteľov, ktorých sme stretli. Po tejto prechádzke sme sa navečerali s celou rodinou, 
urobili sme si pár fotiek na pamiatku a niekoľko hodín sme sa rozprávali.  

5. deň - Piatok: Absolvovali sme posledné raňajky s rodinou a čakala nás celodenná cesta domov.  

Čo sme videli, čo sme zažili,.... 
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POZDRAVY Z MALLORCI 
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SEYCHELY 

Poloha 

Seychely sa nachádzajú severovýchodne od ostrova Madagaskar v Indickom oceáne. Sú rozložené na 115 
malých ostrovoch. Ležia na ploche až jeden milión km2, ale ich samotná rozloha je len 455 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrovy 

Alphonse – korytnačia lagúna, koralový útes. 

Bird Island – pravdepodobne domovom najväčších žijúcich 
korytnačiek na svete – samce obrej korytnačky Esmeralda. 

Cerf – lokalita pre potápanie, v 
prírodnom parku St. Anne Marie 

National Park sa nachádza viac než 150 
druhov rýb, lov rýb a zber mušlí a 
koralov je zakázaný. 

Curieuse – povrch ostrova pokrýva 
červená pôda, odtiaľ bol pôvodne 
odvodený názov,  nachádzajú sa tu 
zrúcaniny kolónie malomocných. 

Denis – belostná piesočnatá pláž. 

Desroches – koralové lagúny.  

Frégaté – najizolovanejším ostrovom 
Seychel, zachováva si atmosféru obdobia 
pirátov a hľadačov pokladov, vzácna flóra: chlebovník a mandľovník, fauna: veľké 
jedinečné chrobáky, pláž  Ance Victorin je považovaná za najkrajšiu pláž na 
Seycheloch. 

 

Mahé – najväčší ostrov Seychel, nachádza sa tu hlavné mesto 
Victoria. 

Moyenne – maličký ostrovček v súkromnom vlastníctve, prejdete ho za hodinu. 
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La Digue – tretí najväčší ostrov  súostrovia, má 2 000 obyvateľov, najfotografovanejším  ostrovom na svete. 

Praslin – druhý najväčší ostrov, v prírodnej rezervácii Les Valleé de Mai rastú kokosové palmy Coco de Mer. 

Podnebie 

Prevláda tam teplé tropické podnebie. Medzi februárom a marcom sa tu teploty pohybujú okolo 30 
stupňov Celzia. Je to najteplejšie obdobie. Ale po iné mesiace teplota klesne zväčša len o jeden až dva 
stupne Celzia. More je taktiež veľmi teplé, iba o jeden stupeň Celzia chladnejšie ako je teplota vzduchu. 
Dostatok vlahy zabezpečuje dobré podmienky pre tropickú vegetáciu. 

Povrch 

Nachádzajú sa tu prírodné rezervácie, národné parky a chránené krajinné oblasti. Ostrov je žulového 
pôvodu. Nechádza sa tu 75 druhov rastlín, ktoré nie sú nikde inde na svete. 

Obyvateľstvo 

Na Seycheloch žije 75 tisíc obyvateľov. Z toho približne 90 % obyvateľov žije na ostrove Mahé. Prevažná 
väčšina obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíkom. Prevažujú tu pôvodní obyvatelia – seychelskí kreoli, ale 
veľa obyvateľov pochádza aj z Číny, z Indie a z Británie. 

Mena a jazyk 

Menou Seychel je seychelská rupia (SR). 1 SR=100 centov.  

Úradným jazykom bola do roku 1981 francúzština a angličtina, 
dnes je to kreolčina. 

Hlavné mesto 

Hlavným mestom Seychel je Victoria. Nachádza sa na severovýchodnej 
strane ostrova Mahé.  Má približne 24 970 obyvateľov. Na západe je mesto 
ohraničené horským masívom Traja bratia. Symbolom Victorie je hodinová 

veža, zmenšenina Big Benu v Londýne. Z Victorie 
se vyváža vanilka, kokosové orechy, kokosový 
olej, mydlo a guáno. Nachádza sa tu prístav, aj 
medzinárodné letisko. 

Politika 

Prezident Seychel je hlavou štátu aj predsedom vlády. Volí sa ľudovým 
hlasovaním na päťročné obdobie. Terajším prezidentom Seychel je James Michel. 

Vládny kabinet je vymenúvaný prezidentom, čo následne prechádza schválením väčšinou zákonodarného 
zboru. 

Kuchyňa 

Na Seycheloch prevažuje kreolská kuchyňa. Medzi obľúbené pokrmy patria ryby a plody mora, ale taktiež 
mäso z divokého moriaka, korytnačie mäso alebo žabie stehienka. Ďalšími surovinami, ktoré nemôžu 
chýbať, sú paradajky, pekanové orechy, vanilka a pikantné korenie. Medzi seychelské špeciality patrí 
marinované grilované ryby, nasolené sušené ryby, polievka z chobotnice na kari. Ako príloha sa najčastejšie 
podáva ryža alebo zemiaky.  
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ČO CEZ PRÁZDNINY PODNIKNÚŤ? 

Mnohí z Vás sa už tešia na prázdniny a robia si plány na voľné dni. Ale stane sa, že kamarát je na dovolenke, 
frajer alebo frajerka na chate, prší, padajú traktory a nudíte sa ani neviete ako. Tu je zopár možností ako 
môžete tráviť voľný čas a spraviť pri tom niečo pre seba alebo iných aj niečo užitočné. 

 Rafting     

 Rafting je adrenalínový vodný šport na divokej vode, kde dvoj- až šesť-členná posádka na gumových 
nafukovacích člnoch splavuje koryto rieky. Vďaka raftingu sa divoká voda stáva dostupnejšou aj pre širokú 
verejnosť. Rafting umožnil prudký rozvoj športového, komerčného a expedičného splavovania na divokých 
riekach. Stáva atraktívnym športom a do povedomia ľudí sa dostal začiatkom 90. rokov. 

Je to aj olympijský šport. Súťaží sa v zjazde, šprinte, slalome a Head 2 Head. Slovenskí pretekári patria do 
špičky svetového raftingu, čo dokazujú mnohé víťazstvá na medzinárodných pretekoch v mužských, ale aj v 

ženských kategóriách. Korene splavovania začínajú už v pltníctve. 
Rafting ako náplň voľného času má svoje počiatky v USA v období po 
II. svetovej vojne. Raftovať môžete s partiou priateľov alebo sa 
pripojiť ku skúsenejším rafterom a nájsť si tak nových známych. 

Na Slovensku je možné komerčne splavovať len niektoré rieky a 
umelé kanály. Medzi splavované rieky patrí Váh (hlavne v okolí 
Liptovského Hrádku a Strečna), Dunajec, Orava a Hron. Najznámejšia 
slovenská rieka, na ktorej sa robí rafting primárne pre skúsených 
rafterov, je rieka Belá na Liptove.  

 

Škola varenia a kulinárske kurzy 

Staňte sa aj vy šéfkuchárom. Pod vedením šéfkuchárov zo 
slovenských reštaurácií rôznych kuchýň sa každý môže naučiť 
techniky varenia, pečenia alebo grilovania. 

Podľa zdatnosti a chutí sa môžete stať kuchárom španielskej 
kuchyne, talianskej kuchyne, WOK-ázijskej či japonskej 
kuchyne. K dispozícii sú špeciálne kurzy o tom ako sa pripravuje 
divina, ryby či kurzy tradičnej slovenskej kuchyne, grilovanie...a 
mnohé iné. Naučíte sa uvariť svoje vlastné menu alebo si 
vytvorte vlastnú kuchársku knihu. Osvojíte si ako špeciality servírovať a s akými nápojmi ich kombinovať. 

Dobrovoľníctvo 

Dobrovoľník je človek, ktorý ponúka svoj čas, svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti a nie je za 
túto činnosť finančne odmenený. Získava však niečo oveľa cennejšie - osobnostný rast, dobrý pocit, nové 
priateľstvá a životné skúsenosti. Dobrovoľníctvo posilňuje ľudskú 
solidaritu, snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a 
pokojnejšieho sveta. Podľa Všeobecnej deklarácie o 
dobrovoľníctve z roku 2001 je založené na osobnej motivácii a 
slobodnom rozhodnutí 

Dobrovoľníčiť sa dá v podstate všade - môžeme pomôcť ľuďom 
vo svojom okolí, ale môžeme urobiť aj oveľa viac. Prevažuje 
komunitný typ dobrovoľníctva, kde organizácie majú 
dobrovoľníkov zo svojich radov, ale stále viac sa vyvíja aj 
manažérsky typ dobrovoľníctva, pri ktorom organizácie vyhľadávajú dobrovoľníkov spomedzi verejnosti. 

Dobrovoľníctvo má veľa foriem a vyskytuje sa na mnohých miestach. Často ani nevnímame, že robíme niečo 
prospešné pre iných. Najznámejšie formy dobrovoľníctva sú: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pltn%C3%ADctvo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Hr%C3%A1dok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stre%C4%8Dno
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Orava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hron
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptov
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Rafting-mutton-avs-lm.jpg
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 dobrovoľnícke aktivity - nepravidelné aktivity ľudí pre rôzne organizácie  

 dobrovoľnícka služba - aktivita s časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a 
organizačným rámcom 

 dobrovoľná svojpomoc - vzájomná svojpomoc medzi susedmi, skupinami detí. 

Ak sa niekto rozhodne venovať sa dobrovoľnej pomoci, môže to urobiť aj vo svojom najbližšom okolí. 
Pomáhať môže svojim príbuzným aj cudzím starším ľuďom pri domácich prácach a v záhradkách, mladým 
mamičkám s opatrovaním detí, v spolkoch na ochranu zvierat. Kde treba podať pomocnú ruku sa dozviete, 
ak sa rozhliadnete po svojom okolí, hľadať dobrovoľnícke organizácie sa dá na internete. 

Na dobrovoľníctvo nič netreba. Iba chuť pomáhať iným. Môžete napríklad urobiť toto: 

 pomáhať zachraňovať ohrozené rastliny a živočíchy, upratovať prírodné zákutia a obec alebo 
mesto, pomáhať pri každodenných činnostiach ľuďom, ktorí to sami nevládzu, pomáhať pri 
oficiálnych zbierkach 

PLAVKY NA ROK 2012 

 

 

 

 

 -
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LETNÉ OSVIEŽENIE V POHÁRIKU 

 

Názov: Fruit Druid Drink  

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily 
Počet porcií: 1 

 
Potrebujeme: 
0,7 dcl melónovej šťavy 
0,7 dcl jablkového džúsu 
2 ČL hnedého cukru 
1 PL drveného ľadu 
kúsok melónu 
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Postup:Všetky ingediencie pretrepte v šejrki a zlejte do pohára. Podávame vychladené, ozdobené ovocím 
a so slamkou. Nápoj môžeme doplniť ovocným pohárom. 
 

Názov: Havajský kokteil 

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily 
 

Potrebujeme: 
1 grapefruit 
2 pomaranče 
1 ananás 
100 ml kokosového mlieka 

 
Postup: 
Najprv rozmixujte grapefruit a pomaranče a potom ananás. Nakoniec 
pridajte kokosové mlieko a rozmixujte dohladka. Podávame ozdobené 
čerstvým ovocím a hoblinkami kokosu. 
 

 

Názov: Ovocné osvieženie 

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily  

 
Potrebujeme: 
2 cl malinového sirupu  
2 cl grepového sirupu  
1 cl citrónovej šťavy  
kola na doliatie 

 
Postup: 
Do veľkého pohára vložte 4 kocky ľadu, pridajte sirupy, citrónovú šťavu a dolejte kolou. Vložte slamku 
a ozdobte kúskami mandarínky. Kolu môžeme nahradiť aj tonikom alebo iným horkastým 
bublinkovým nápojom. 

 

SLNEČNICA 

Slnečnica je rastlina z čeľade astrovitých. Existuje asi 67 druhov slnečníc, pochádzajú zo severnej Ameriky. 
U nás najznámejšia je slnečnica ročná  a slnečnica hľuznatá. 

Slnečnica ročná môže dorásť do výšky až 3 m. Súkvetie dosahuje 
priemer niekedy až 30 cm. 

Je pôvod tiež možno nájsť v severnej Amerike. Prvý záznam 
o domestikovanej slnečnici pochádza z r. 2300 p.n.l. z oblasti 
Tennessee v USA. Do Európy sa semená slnečnice dostali v 16. storočí. 

Známy jav, ktorý sa traduje o slnečnici, je putovanie za slnkom. 
V skutočnosti sa prejavuje len u rastlín s nerozvinutými kvetmi. Pri 
východe Slnka sa slnečnice v tejto fáze svojho vývoja natáčajú na 
východ a postupne v priebehu dňa putujú smerom na západ. V noci sa 
kvety presunú znovu smerom k východu. Keď sa kvety  slnečnice začnú 

otvárať, rastlina „stuhne“, väčšinou zostáva jej kvet smerom na východ.  

Slnečnica z hľadiska svetovej produkcie olejnín je po sóji, bavlníkovom semene, plodoch podzemnice 
olejnej, najvýznamnejšou olejninou. Semená slnečnice poskytujú vysoko kvalitný olej. Používajú sa na 
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výrobu stolového oleja a tiež sa konzumujú ako pochutina. Zvyšky po lisovaní slúžia ako hodnotné krmivo, 
rovnako ako silážovaná vňať. Pozberový odpad sa užíva pri výrobe papiera. Olej sa na farmaceutické účely 
lisuje za studena. Využíva sa ako nosič zle vstrebávajúcich sa látok vo farmácii. Stužený je aj súčasťou 
náplastí a mastí.  

Kvety majú močopudný účinok a sú účinné pri 
ochoreniach žalúdka. Užívajú sa pri hnačkách, 
prechladnutiu a kašľu. 

Slnečnica sa používa aj na odstránenie toxických látok 
z pôdy. Bola použitá napríklad na odstránenie uránu, 
cézia a stroncia z pôdy pri výbuchu atómovej elektrárne 
v Černobyle. Slnečnica sa používa aj na výrobu bionafty.  

Veľký význam má slnečnica aj ako okrasná rastlina. 
Z hľadiska symboliky je slnečnica symbolom slnka, 
úrody, plodnosti a domova. Často býva kvet slnečnice 
súčasťou dožinkových vencov, ktoré sú prejavom vďaky 
za dobrú úrodu. 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI 2012 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012 boli najvyššia hokejová súťaž Medzinárodnej hokejovej 
federácie, ktoré sa konali vo Fínsku a Švédsku od 4. do 20. mája. Pôvodne sa mal 
turnaj hrať len vo Fínsku, ale napokon sa obe krajiny dohodli na spolupráci, ktorú v 
máji 2009 odsúhlasila aj IIHF. Spolupráca spočívala v tom, že oba štáty usporiadajú 
turnaj spoločne v rokoch 2012 a 2013. Malo by  to priniesť zvýšený divácky záujem. 

Arény:       Konečné poradie: 

 Helsinki Hartwall-areena   
 Kapacita: 13 506    

Na šampionáte rozhodovali aj 
dvaja slovenskí rozhodcovia, boli 
to Vladimír Baluška a Miroslav 
Valach. 

 
             ĎAKUJEME CHLAPCI! 
 
 
 

Štokholm Globe Arena  
Kapacita: 13 850 
  

 

 

Rusko 

 

Slovensko 

 

Česko 

4 Fínsko 

5 Kanada 

6 Švédsko 

7 Spojené štáty 

8 Nórsko 

9 Francúzsko 

10 Lotyšsko 

11 Švajčiarsko 

12 Nemecko 

13 Dánsko 

14 Bielorusko 

15 Taliansko 

16 Kazachstan 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Finland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Sweden.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo_na_MS_2012
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADnske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanadsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo_USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3rske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1sk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemeck%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielorusk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talianske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kaza%C5%A1sk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Gold_medal_icon.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Russia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Silver_medal_icon.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Slovakia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bronze_medal_icon.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Finland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Canada.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Sweden.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_United_States.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Norway.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_France.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Latvia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Switzerland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Germany.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Denmark.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Belarus.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Italy.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Kazakhstan.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Hartwall_arena.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Stockholm_Globe_Arena.jpg
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO FUTBALE                 

 ŠKODA, ŽE NEODZNIE SLOVENSKO-O-O, SLOVENSKO-O-O, HEJA-HEJA, HEJAHEJA-O...! 

 

Kde?  V Poľsku a na Ukrajine. 

Kedy? Od 8. júna do 1. júla 2012. 

Kto? Reprezentanti 16 štátov: Poľska a Ukrajiny + 14 postupujúcich 
z kvalifikácie. 

                

 

 

 

 

 

Národný štadión vo Varšave,                   Olympijský štadión Kyjev, kde sa hrá 
kde sa hrá otvárací zápas                          finálový zápas tých najlepších 
Poľsko – Grécko  
 
Komu môžeme fandiť? 

 Ukrajina       Poľsko 

 Nemecko      Taliansko     Holandsko    Španielsko      Anglicko 

 Francúzsko   Dánsko        Grécko         Rusko                Švédsko     

 Chorvátsko  Česko          Portugalsko  Írsko 

 

Prečo tam Slovensko nebude? Lebo sme v skupine B sme nedosiahli 1. alebo 2. miesto, pričom sa zdalo, že 
máme celkom dobrú skupinu: Rusko, Írsko, Arménsko, Slovensko, Macedónsko, Andorra.    

Teda komu fandiť? Hádam našim bratom Čechom, ktorým vyžrebovali celkom dobrú skupinu 

A-skupina (hrá sa: Varšava, Vroclav): Poľsko, Grécko, Rusko, Česko  

 Tienistá stránka ME: Politická situácia na Ukrajine. Predstavitelia niektorých vlád odmietli sa zúčastniť 
tohto obľúbeného športového zápolenia pre nedemokratické postupy ukrajinskej vlády proti opozícii.  

Ako bolo v minulosti? Najšťastnejšie ME pre nás boli v roku 1976, keď sme ešte v dresoch Česko-Slovenska 
v ešte v Juhoslávii sme sa stali majstrami Európy!  

Je to vzácny titul, už aj preto, lebo ME sú len každý štvrtý rok. 

Verme, že naši reprezentanti v roku 2016 sa dostanú do Francúzska, kde sa bude konať 15. ročník ME vo 
futbale. 

 

LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY V LONDÝNE 

V dňoch od 27. júla do 12. augusta 2012 sa budú v Londýne konať Letné Olympijské hry. Ich prípravami žije 
celý a nielen športový svet. Jednotlivé štáty sa pripravujú na účasť veľmi zodpovedne a už poriadne dlho. 
Slovensko nie je výnimkou. Našu krajinu totiž chceme svetu ukázať v tom najlepšom svetle. Tu je niekoľko 
zaujímavostí, ktoré by ste ako Slováci mali o našej účasti na Olympiáde poznať. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajinsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemeck%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talianske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Holandsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panielske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cke_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chorv%C3%A1tske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Portugalsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Ukraine.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Poland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Germany.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Italy.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Spain.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_England.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_France.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Denmark.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Greece.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Russia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Sweden.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Croatia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Portugal.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Ireland.svg
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Slovenský dom na LOH v Londýne 

Slovensko bude počas olympijských hier 
v Londýne propagovať aj národný dom. 

Sídliť bude na prestížnej adrese Pall 
Mall SW1 v budove historického 
Institute of Directors, ktorý je v majetku 
britskej kráľovskej rodiny. Sme prví, 
komu vôbec túto historickú budovu 
prenajali. 

Neďaleko Slovenského domu sa 
nachádza aj Sports Café, ktorej 
priestory môžu využívať návštevníci aj 
koordinátori propagácie našej krajiny. 
Výhodou Slovenského domu bude jeho 
poloha v centre Londýna, čo priláka iste 
množstvo návštevníkov. 

Pre Slovensko je národný dom možnosťou ako sa prezentovať v športovej, kultúrnej, ekonomickej 
a spoločenskej oblasti. Chceme ukázať Slovensko ako krajinu plnú prírodných krás i kultúrnych pamiatok, 
s bohatou históriou, ktorú sa oplatí navštíviť.  

Propagácia krajiny v Londýne 

Našu krajinu budeme v Londýne propagovať aj cez kultúrne podujatia. Najprestížnejším bude koncert Mira 
Žbirku s Jonom Andersonom v Sadlers Wells Theatre a vystúpenie Lúčnice.  

Na našu krajinu budú upozorňovať aj reklamné pútače. Budú rozmiestnené po celom Londýne. Budú na 
nich známe slovenské tváre, miesta a stavby. Námetom plagátov sa stali napríklad Adriana 
Sklenaříková,tvorca umeleckého štýlu Pop-art Andy Warhol, ktorý má korene v Medzilaborciach, alebo 
Štefan Banič, ktorý je tvorcom padáka. 

Cieľom plagátov je propagovať slovenské naj, o ktorých svet už vie, ale na ich pôvod už zabudol. Plagáty 
chcú zaujať chcú otázkou:  

„Did you know?/Vedeli ste, že...“ 

http://www.patriot.sk/wp-content/uploads/2012/03/slovensky-dom-londyn-olympiada.jpg
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Olympijská kolekcia oblečenia 

Našich reprezentantov sme do Londýna obliekli v tradičných 
farbách i vzoroch. Na oblečení sa vyníma tmavomodrá a biela 
kombinácia, ktorá je inšpirovaná ornamentmi z Čičmian. 
Dopĺňa ju červená farba, aby v oblečení bola celá slovenská 
trikolóra.      

Kolekcia, ktorú navhrla známa športová firma sa skladá z 
dvoch častí - nástupového a športového oblečenia na 
odovzdávanie medailí a voľný čas. 

Pri výrobe oblečenia do olympijskej kolekcie využili ich 
tvorcovia nové materiály. Niektoré súčasti sú ušité z kávového odpadu, ktorý je ekologický a navyše 
neutralizuje pot. 

Ďalšia časť oblečenia má zasa povrch upravený teflónovou vrstvou, takže je prakticky nezašpiniteľná 
a nepremokavá. 

Slovensko na Olympijských hrách – niekoľko zaujímavostí o účasti našej krajiny na novodobých 

hrách 

1. Slovensko malo svojich zástupcov už na OH v roku 1896. Slovenská republika ešte neexistovala 
a Slovensko patrilo do Rakúsko-Uhorska. V rokoch 1896 - 1912 štartovalo na OH trinásť 
olympionikov zo Slovenska. Niektorým z nich sa darilo a dostali sa na medailové umiestnenia. 

2. Tretie OH sa prvýkrát konali v zámorí. Saint Louis bolo vtedy pre Európanov pridrahé a priďaleko, 
Uhorsko nevynímajúc.To na OH vyslalo iba dvoch plavcov a dvoch atlétov. Práve tu na 50 a 100 
yardov voľný spôsob nenašiel premožiteľa Zoltán Halmej. 
Na prvé OH, ktoré sa konali v Londýne v roku 1908 vyslalo športovcov slovenského pôvodu opäť 
Uhorsko. Volali ich slovenskí vidiečania. 

3. Až 117 uhorských olympionikov štartovalo na posledných OH pred prvou 
svetovou vojnou v Štokholme roku 1912. Jednu z troch zlatých medailí pre 
Uhorsko vyhral košický rodák A. Prokopp, o jednu z dvoch strieborných 
medailí sa zaslúžil člen gymnastického družstva Ľudovít Kmeťko-Kmetyko a 
jednu z troch bronzových medailí získal v hode oštepom Mór Koczán.  

4. V roku 1936 hostil OH Berlín, v tom čase metropola nacistického Nemecka. 
Československo vyslalo do Berlína svoju najpočetnejšiu olympijskú výpravu - 
bolo v nej 151 mužov a 13 žien. Zo Slovenska si berlínsku účasť vybojovali 
prvýkrát aj ženy. Matilda Pálfyová bola členkou gymnastického družstva, 
ktoré obsadilo 2. miesto.  
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5. V rokoch druhej svetovej vojny sa Slováci zúčastnili OH ako príslušníci samostatného štátu, ale silne 
závislého od Nemecka. Dňa 18.6.1939 vznikol Slovenský olympijský výbor a jeho predsedom sa stal 
MUDr. Gejza Rehák, ale potom prestal vyvíjať akúkoľvek aktivitu. Po skončení druhej svetovej vojny 
a obnovení Českolovenska obnovil v nových štátoprávnych podmienkach svoju činnosť aj 
olympijský výbor. 

6. Na OH v roku 1948, ktoré sa druhýkrát konali v Londýne, poslalo Československo 78 olympionikov, 
šesť zo Slovenska, traja basketbalisti, dvaja veslári a jeden pästiar. 

7. V Tokiu sa v roku 1964 konali hry prvýkrát v Ázii. Československej výprave sa podarilo prekročiť 
stobodovú hranicu , 101 b, dosiahla 10. miesto v hodnotení štátov. V 107-člennej výprave bolo 17 
Slovákov. 

8. V najvyššej nadmorskej výške 2250 metrov sa hry sa konali v Méxicu v roku 1968. Američan Bob 
Beamon takmer deväťmetrovým skokom do 21. storočia šokoval športový svet. Naša výprava 
získala rekordných 105 bodov za finálové umiestnenia. Aktívnu časť výpravy tvorilo 124 športovcov, 
z toho 25 Slovákov, čo bol tiež rekord.  

9. Olympijské hry v austrálskom Sydney v roku 2000 boli podľa športovcov, odborníkov i laikov jedny z 
najlepších vôbec. Domáca favoritka Cathy Freemanová sa zapísala do histórie ako prvá 
domorodkyňa. Americká bežkyňa Marion Jonesová sa stala prvou atlétkou, ktorej sa podarilo získať 
päť medailí na jedných hrách. Vôbec najviac medailí - šesť - získal ruský gymnasta Alexej Nemov. 
Slovensko získalo 5 medailí - zlato bratia Hochschornerovci vo vodnom slalome a dve strieborné 
plavkyňa Martina Moravcová.  

 

PRÁZDNINY 
 
 

Školský rok sa kráti, 
Prázdniny sa blížia. 
Dovolenky, tábory, 
Len na nás sa tešia. 

 
Už len posledná písomka, 

Už posledný test, 
Keď ho dobre spravíme, 

Na výlet sa tešíme. 
 

S kamarátmi máme radi 
Voľné chvíle v prírode, 

Kde sú voda, slnko, pláž, 
A kde nám veľmi rýchlo plynie čas. 
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TAJNIČKY NIE LEN PRE NAJMENŠÍCH 

Na čo sa už všetci veľmi tešíme?  

Odpoveď sa dozvieš v tajničke, ktorú vymyslela Paťka Paučulová a Tália Chabanová zo 4. B 

 

1. ide to po koľajniciach 
2. žijeme na tom 
3. lieta to 
4. mávame to na nohách oblečené 
5. čo robí koza? 
6. je to červené guľaté a je to zelenina 
7. je veľmi rýchla a lieta do vesmíru 
8. aký zvuk vydávame keď otvoríme ústa 
9. čo býva po jeseni 
10. vyhynuli pred miliónmi rokov 
11. pes tým čuchá 
12. píšeme doňho 
13. dýchame ním 
14. bývame v ňom 
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