
10. týždeň Vieš čo... 4. vydanie

Zamyslel som sa

Dobrý večer moji milí septimania ale i ostatní štamgasti nášho časopisu. Dúfam, že ste z 
názvu správne vydedukovali, že môj článok bude plný úvah a konšpirácií ktoré mi letia 
hlavou.

Som rád, že pri predposlednej piatkovej hodine som mal uši správne našpanované a započul 
som pani profesorku Balkovú rozprávať o jej vzťahu so zákonitým manželom – pánom 
profesorom Balkom.

Prezradila nám široké spektrum pikošiek z ich súkromného života a keďže sú matematici čulý 
národ, boli aj patrične vtipné. Veď len pravý milovník matematiky dokáže v strede noci 
vykrikovať zo sna vzorce, ktoré boli vymyslené už dávno pred našim letopočtom. Som si istý, 
že aj slávny Pytagoras by bol pri počutí tejto historky na nášho matematikára veľmi pyšný a 
vzdal by mu hold zo samotného matematického neba.

Tak a poďme k veci, pri počúvani slov našej triednej profesorky som sa zamyslel, ako asi 
vyzeralo prvé spoločné rande týchto dvoch stálic gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava. V 
hlave mi skrslo hneď niekoľko alternatív. Nuž, vyberám tú najzaujímavejšiu.
Predstavte si západ slnka nad malebnou dedinkou Vyšný Kubín. Pri malom ale za to 
priezračnom potôčiku sedia dvaja mladí, zamilovaní tínedžeri. On pozrie na ňu a spýta sa tú 
magickú otázku: Myslíš na to, na čo ja? Ona jemným, zasneným lyrickým hlasom odpovedá: 
Áno. On na to: A koľko ti to vyšlo?

Viete ako to chodí, keď raz matematike pozriete do výstrihu, do konca života ju budete nosiť v 
hlave, no najmä v srdci. Ak ste doteraz to čaro nenašli, mali by ste sa najprv naučiť tých pár 
viet, ktorých je oproti dejepisu a biológii naozaj len pár, a potom sa pustiť do starej, ale za to 
výnimočnej zbierky úloh. Tá Vám ponúkne hneď stovky príležitostí, ako sa zamilovať do tohto 
krásneho predmetu.

Matúš Kvas, šéfredaktor

Kawasaki Filmový Festival 2011

Aby som trochu vzbudil záujem o motorizmus v našej triede rozhodol som sa prispieť aj 
svojimi auto - moto článkami do nášho časopisu :). Nečakám od toho žiaden zázrak, ale snáď 
to aspoň niekoho zaujme. 

Vo štvrtok až sobotu (24.-26.2.2011) sa konal v Ružomberku v  kultúrnom dome Andreja 
Hlinku II. Medzinárodný Kawasaki festival motorkárskych filmov. Bola to veľmi zaujímavá 
akcia blízko nás, na ktorej som sa zúčastnil a tu je moje zhrnutie.

O 12:10 sa začal Pionier Cup, ktorý ma ihneď uviedol do „deja“ festivalu. Už pred kulturákom 
bolo počuť hukot motorov a pre motoristického fanúšika bol závod v Ružomberku očarujúci, 
nechýbali predbiehacie manévre a ani pády. Na bloky filmov nebolo vstupné vysoké a vlastne 
bolo vrátené vo forme energetických drinkov zdarma.

Na poschodí kulturáku sa nachádzala výstava motocyklov, kde každý človek, hoci o motorke 
nemusel rozmýšľať, mohol na nej posedieť, pobrať katalógy, prípadne zanietenec sa aj 
poinformovať a hlavne si to užiť ;). Ako obed som si užil pizzu z neďalekej pizzerie. 



Dôležitou súčasťou programu bolo premietanie celkovo až 23 filmov slovenskej ale aj 
zahraničnej produkcie, ktoré mali trvanie od 15 do 90 minút. Neboli to filmy nabité 
informáciami o motorkách ako by sa zdalo, ale práveže dobrodružné, športové, vtipné a 
cestopisné s príbehom a posolstvom do budúcna.  Pre mňa problémom bolo hlavne 
premietanie počas týždňa, lebo som sa festivalu mohol zúčastniť iba v sobotu...
Ja som si pozrel dva bloky filmov, pričom posledný zahŕňal vyhodnotenie a premietanie 
piatich víťazných filmov, ktoré si miesta podľa mňa zaslúžili. Najväčší úspech mal 15-
minútový cestopis Veľká cesta malých strojov kde štyria nadšenci zdolali na 30 – 40 ročných 
Pionieroch cestu do Kazachstanu a naspäť.

Celkovo to bola akcia na slnečnú sobotu ako stvorená, koho neláka motorizmus alebo ho 
nezaujala výstava, mohol aspoň pozrieť nejaký z výborných filmov, ktoré sa tam vyskytli, 
poobzerať hostesky, ktoré sa tiež sem tam ukázali alebo skočiť s kamošmi do nejakého klubu. 
Taktiež sa tu konali rôzne besedy, výnimočné najmä pre zanietených motorkárov.
Táto akcia by mala byť v Ružomberku aj budúci rok, organizátor si toto miestečko obľúbil, 
kvôli veľkému záujmu a ideálnej polohe. A ak má niekto záujem o fotogalériu a ukážky 
víťazných filmov tu je odkaz: http://motoride.sk/c/3761/ii-medzinarodny-kawasaki-festival-
motorkarskych-filmov-za-nami.html

Miffo
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