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GLOSA : KNIHOMOĽ 

 

Pár dní pred Vianocami sa v kníhkupectvách mrví množstvo zákazníkov ako 

v zapáchajúcom mäse červy. A po Novom roku by kníhkupci čidlá pri 

vchode do predajne mohli pokojne vypnúť. Neviete aké? Predsa tie, ktoré 

zaručene zapípajú, keď sa pokúšate vyjsť s čipovou električenkou vo vrecku, 

s kardiostimulátorom v hrudi, či s masteným a cibuľovým chlebom v taške. 

Pripúšťam však, že sem-tam môže zapípať aj vtedy, keď niekto vynáša 

nezaplatenú knižku. Po Novom roku je čidlo zbytočné. Do kníhkupectva 

nikto ani nepáchne.   

A preto kníhkupci vyhlásili marec za Mesiac knihy. Mal by oživiť ich predaj. 

Predstava je to naivná, je totiž nepopierateľný fakt, že číta stále menej ľudí. 

V komunite mládežníkov sa na čítajúceho rovesníka pozerajú akoby nemal 

pod pazuchou knižku, ale leprotické ložisko. 

Nedávno dokonca vláda rokovala o materiále zaoberajúcom sa klesajúcou 

gramotnosťou na Slovensku. Túto televíznu správu som si náhodou vypočul 

v krčme. Neoholený chlapík pri vedľajšom stole dal správe o klesajúcej 

gramotnosti za pravdu: „Veru, rožky sú stále menšie! Ale za rovnakú cenu!“ 

Vtedy som si uvedomil, že gramotnosť je naozaj problém. Číta sa čoraz 

menej. I keď naše televízie v ostatnom čase programom zamoreným Šéfkami, 

Kleopatrami z Turca a Šeherezádami urputne robia všetko preto, aby sa 

záujem o knihy obnovil. Napriek tomu je situácia dosť žalostná. 

Nechcem však byť len negatívny. Jestvujú aj svetlé výnimky! Napríklad náš 

pes. Keď zoberiete do rúk vôdzku, začne sa tešiť. Vie, že ideme von. Keď 

však manželka alebo dcéra zoberú do rúk knižky, ide sa priam zbesnieť od 

radosti. Na návštevu mestskej knižnice na rohu našej ulice sa teší ako 

narkoman na svoju dávku! Pes - knihomoľ! Neveríte? Naša knihovníčka má 

rada psov. Vstup s nimi je povolený. Navyše, tá milá pani v stole ukrýva psie 

granuly a našej labradorke sa vždy z nich ujde vrchovato. Už chápete prečo 

tam tak rada chodí? Nádherné by bolo, keby tá pani vedela do knižnice 

pritiahnuť aj mladých... Ale čo by musela v stole ukrývať? Poraďte! 



 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2018 

            

            

            

               

Naši Hokejisti 12.5.2018 o 12:15 v Dánsku odohrali dôležitý zápas 

so Švédskom, keďže naši hokejisti mali v tabuľke len 7 bodov čo 

nestačí na postup do štvrťfinále, potrebovali získať dôležité body. 

Zápas otvorili v 1-vej tretine v 11. minúte, keď sa prvým gólom do 

švédskej brány presadil Tomáš Jurčo . Po 5-tich minútach hry 

Švédsko vyrovnalo na 1:1 zásluhou Dennisa Everberga. 1 tretina 

ešte ani neskončila a v 18. minúte Švédsko zmenilo skóre na 1:2 

zásluhou Gustáva Nyquista .  

V 2-hej tretine sa naši ešte ani nerozohrali a inkasovali 3-tí gól . 

Našich to ale neodradilo, hrali veľmi dobre, vytvárali si veľa šancí, 

až to prišlo a v 16-tej minúte. Aj napriek oslabeniu skórovali na 3:2 

zásluhou obrancu Mareka Dalogu .  

3-tia tretina priniesla našim hokejistom remízový gól 3:3 v 6. 

minúte. Zásluhu na tomto góle si pripísal Ladislav Nagy po krásnej 

prihrávke Michala Krištofa .  

Keďže sa zápas v riadnom hracom čase skončil remízou rozhodca 

musel zápas predĺžiť. V predĺžení sme sa dopustili nedovoleného 

zákroku Mareka Dalogu a hrali sme v oslabení v ktorom sme si v 

poslednej minúte predĺženia strelili vlastný gól, čím sa zápas 

skončil z výsledkom 4:3.  

Najlepší hráči zápasu boli: brankár Patrik Rybár zo Slovenska a v 

tíme Švédska: Adam Larsson. Do tabuľky sme získali jeden bod, 

čím sa naše skóre zvýšilo na 8 bodov. Slovensko ma stále šancu na 

postup do štvrťfinále a musí sa pripraviť na ďalší ťažký zápas 

s Ruskom.          
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Reportáž: Slovensko – Švédsko 3:4 pp 
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Rozmery a hmotnosť: 124 x 59 x 7,6 mm, 112g 

Displej: 4´´, kapacitný IPS LCD, 640 x 1136, 326 PPI 

Siete: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, (42,2 - 5,76 Mb/s), LTE (100 

– 50 Mb/s) 

Konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4, GPS 

RAM: 1024MB 

Batéria: 1560 mAh 

Procesor: Apple A7 (2x Cyclone, 1,3 GHz, 28nm) 

Fotoaparát: 8MPx (3264 x 2448), video (1920 x 1080), blesk  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Recenzia na Iphone 5S 

• +vysoký výkon  

• +výborné 

spracovanie  

• +kompaktné rozmery  

• +skvelý fotoaparát  

• +dotykový ID snímač  

• +jeden z najlepších 

hudobných výstupov 

do sluchátok 

• -obmedzenie systému 

iOS 7  

• -veľkosť displeja (pre 

niektorých užívateľov)  

• -zatiaľ málo využité 

Touch ID  

• -chýba NFC  

• -životnosť batérie by 

mohla byť vyššia -za 

väčší úložný priestor si 

priplatíte 
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FEJTÓN : ŠKOLA 
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Zas mi ho našiel. A zase mám o jednu guľu viac. Tak ja nad tým 
papieriskom strávim tri hodiny a on si potom jednoducho dovolí 
ukázať sa učiteľovi priamo pred očami v plnej kráse a mňa nechať v 
štichu! 

Pritom jeden mi už zhabal. Tiež som ho vytiahol v tej najlepšej chvíli. 
Nakoniec skončil ako úlovok okolo chodiaceho dozorcu, ktorý ho bral 
s varovaním. (Vraj sa to stalo naposledy. No to isto!)  

Super, lenže vôbec netuším, čo idem robiť nasledujúcich 20 minút. Na 
mňa zíza biely riadkovaný papier s nedokončenou úlohou z matiky, 
kde mam napísaný zatiaľ len postup. To je totiž všetko, čo som tak z 
môjho malého/veľkého pomocníka podrazáka dokázal vymámiť. 
Ostatné potrebné informácie mi vždy vojdú na druhú stranu a hádam 
vám nemusím opisovať, ako jednoducho sa tie malé potvory otáčajú 
hlavne keď počujete neustále kroky profesora, ktorý chodí medzi 
uličkami. 

Bum! Niečo mi napadlo ! S úžasne usmrkaným výrazom siaham do 
vrecka. Akože po vreckovku, áno, je to on a už držím v ruke ťahák, 
ktorý som si písal včera na môj nevýherný tiket. Chcel som ho večer 
vyhodiť do koša, lebo tesne pred koncom sa mi ho podarilo natrhnúť. 
Avšak moja dlhoročne pestovaná lenivosť mi zabránila vstať z postele 
a presunúť svoju telesnú schránku o niečo bližšie k smetnému košu. 
Tak som ho strčil do vrecka (to som sa ešte premohol). 

Dokončujem príklad začínam rátať (akože na kalkulačke) keď sa 
náhodou pozrel. Otáčam tiket. Spolužiakova noha sa prudkým 
nárazom stretá s mojou a ťahák mi padá na zem. Ach ten ťahák zase 
mi ho našiel. 
Najlepšia bola nasledujúca hodina. Dostávam svoju písomku. No áno, 
čo iné som mohol čakať?... diktujeme známky Adam Päť, Päť plus 
jedna jednotka za ťahák. Prosííím ?! Máš 5 za písomku a 1 za ťahák. 
Asi si nad ním strávil dosť času a bol naozaj bezchybný. Ale stalo sa 
to fakt naposledy. No to ma podržte. 
 



 

 

Na interview tu mám vybraného Izmaela admina Counter Strike portálu Gamesites.cz 

 

Mr.Adam: Ahoj, Izmael v prvom rade by som ti chcel poďakovať za to, že si si našiel čas 

na rozhovor, a zo začiatku  by som chcel aby si sa nám predstavil. 

Izmael: Ahoj Adame, vůbec není za co, je to i pro mne první zkušenost, takže jsem 

jedině rád. Co bych tedy tak o sobě řekl. Jmenuji se Marek, pocházím a žiju v Praze, 

momentálně pilně studuju i pracuju, takže toho není rozhodně málo.  Ve volném čase si 

rád chodím zahrát fotbálek jak pozemní, tak i stolní a nesmím zapomenout i na GS, kam 

chodím šikanovat kolegy a celkově se odreagovat. 

Mr.Adam: Keďže si spomenul ten futbal tak by ma zajímalo či hráš za nejaký tím ? 

Izmael: Hele, dříve jsem hrál za "vesnický" fotbalový klub asi 9 let, poté jsem dal 

přednost studiu a jiným povinnostem, takže teď už chodím hrát tak rekreačně.. 

Mr.Adam: Mám tu pre teba klasickú otázku, a to je ako si sa dostal na GS.cz, a 

všeobecne k Countre-Strike ku hraniu tejto hry. 

Izmael: Uff, jako většina z nás, jsem se dostal k csku ještě na základní škole, kde jsme 

to začali hrát o hodinách informatiky, protože nás nesnesitelně otravovaly teoretické řeči 

o počítačích a chtěli jsme jít proti školnímu řádu, který hraní her při hodinách zakazoval, 

prostě nevychovaná děcka. Jak ten čas běžel, jednou jsem se dostal přes kamaráda 

právě na Gamesites, kde jsem se teprve naučil mému božímu aimu a novým módům, ve 

kterých teď vynikám. 

Mr.Adam: Aký bol tvoj prví mód na ktorom si začínal hrať, a kedy si sa vlastne rozhodol 

o to, že si požiadaš o admina? 

Izmael: Můj první mód, na kterém jsem začínal hrát byl klasický mód, takže jsem hrál 

nejraději Public servery, postupem času jsem začal právě na Gamesites objevovat další 

módy, jako jsou například Jailbreak nebo Furien, ale jelikož mě bavily víc Public servery, 

tak jsem je hrál nejčastěji a přibližně před 2-3 lety jsem si zakoupil steam a jelikož jsem 

se zamiloval do Gamesites, tak jsem chtěl hned požádat o práva a po zábavném 

pohovoru s bývalou hlsa freeky a bývalým šerifem Xterem jsem uspěl 

Mr.Adam: Ďakujem že si si našiel čas na tento rozhovor, chcel by si niečo odkázať 

hráčom, a čitateľom môjho amatérskeho rozhovoru na školskej stránke ? :D 

Izmael: Taky děkuju. Ostatním bych chtěl vzkázat, aby hráli na našich servrech, ale aby 

zároveň dávali přednost reálu a užívali si života nejen toho virtuálního.. 

Mr.Adam: Ehm krásne povedané :D Maj sa dobre, čau :)) 

Izmael: Čáááu 

            

            

             

INTERWIEV - IZMAEL 
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Na majstrovstvách sveta (v Rusku) sa už o chvíľu končia tabuľkové 
zápasy a už vidíme prvých postupujúcich do osemfinále. Náš tím tak 
ako aj Taliansko, Česko a aj iné tímy sa na majstrovstvá sveta 
nedostali. Všetky doterajšie zápasy boli zaujímavé a všetci sa iste tešia 
na vyraďovaciu časť tohto turnaja. Dve dvojice už boli zverejnené 
25.6.2018, keď Španielsko remizovalo s Marokom, ktorému nešlo o nič 
keďže  prehralo 2 predchádzajúce zápasy a Portugalsko, ktoré 
remizovalo s Iránom 1:1, kde Ronaldo nepremenil pokutový kop.  
 
 

Uruguaj : Portugalsko 
Španielsko : Rusko 

 
 
Rusko na tomto šampionáte určite ukázalo, že dokáže hrať pekný 
futbal. Španielsko je ťažký súper, ale ako sme už sa už presvedčili 
v predchádzajúcich dňoch, zápasy nevychádzajú podľa toho, ako to 
favoriti chcú. Ako príklad môžeme poukázať na zápas Mexiko  
Nemecko 1:0, kde Mexičania držali tesný náskok polku prvého a celý 
druhý polčas. Bývalí majstri sveta tak museli poraziť silných Švédov, 
čo sa tak aj stalo, aj napriek ich nevýhode, kde ku koncu zápasu za 
stavu 1:1 dostal obranca Nemecka druhú žltú kartu a musel opustiť 
ihrisko. Napriek tomu sa Nemecko presadilo až v piatej nastavenej 
minúte, keď z priameho kopu rozhodol o víťazstve 2:1 Toni Kroos. 
Teraz ich však čaká Južná Kórea, kde musia každopádne získať plný 
počet bodov. Aj tu vidno že aj napriek tomu, že nastúpi tím papierovo 
lepší o 6 až 7x oproti slabšiemu tímu, dokáže prehrať. Futbal sa hrá od 
0:0 a celých 90 minút. 
 

    
    

   
 

MS vo futbale 2018 RUSKO 
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• Možné gramatické chyby 

• Slabá grafika 

• Používaný slang taktiež zastaralý slovník 

• Niektoré informácie nie sú do stopercentného 

detailu opísané 

• Veľká väčšina informácii je odoberaná z internetu 

 

 

Branislav Adam 
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