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Medzi najpodstatnejšie rozdiely medzi
totalitou a slobodnou otvorenou spoločnosťou patrí nesporne sloboda slova
a sloboda vyznania.
Možno si vy mladší ani neviete prestaviť, že by ste nemohli slobodne hovoriť a slobodne
sa hlásiť ku svojej viere.
Tí starší vedia, o čom to je. No aj sloboda
prejavu má svoje pravidlá, ani demokracia,
po ktorej sme tak túžili, nie je bezbrehá a pred právami sú povinnosti.
A to je prvý dôvod, prečo vznikol na pôde školy v Starej Turej časopis PIXEL. Chceme sa
učiť viesť rozhovor a diskutovať o problémoch,
ktoré prináša život v slobodnom svete, a ktoré neobchádzajú ani našu školu.
Chceme polemizovať na témy, ktoré hýbu dnešným svetom tak, aby sme nestratili svoju
identitu. Môžeme byť slobodní v spôsobe viery,
ale v otázkach jej obsahu nie.
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League of legends

V blízkej minulosti sa konal
svetový turnaj kde sa hralo
o neuveriteľnú sumu až 1 000 000
USD (Amerických dolárov) 5 v 5
kde hrá 5 hráčov proti piatim. Do
veľkého boja postúpilo 12 tímov
a rozdelili sa do 2 skupín po 4 kde
hral každý s každým.

Minuloročným víťazom M5
(moscow five) sa nepodaril
obhájiť víťazstvo.
Skončili na krásnom 3 mieste
a takisto neodchádzali domov
s prázdnou. Odniesli si domov
neuveriteľných 150 000,- USD.

Víťazmi celej Season2 (druhého
ročníka) v League of Legends sa
stali team Taipei assassins. Nikto
neveril že sa dostanú až tak ďaleko a oni to napokon vyhrali.
Na druhom mieste sa umiestnili
Azubu frost ktorí si odniesli
250 000,- USD.

a stretávajú sa na troch (5 vs 5),
dvoch (3 vs 3) líniách, pričom
každý v tíme má svoju
úlohu - medzi najdôležitejšie
patria ad carry, hrdina, ktorý je
slabý na začiatku hry ale ku koncu
je veľmi silný, support čiže
podpora, mal by byť na línii s ad
carry a udržiavať ho dlho nažive
aby ad carry mohol dostávať viac
skúseností a zlata, jungler,

ktorý nie je na žiadnej líniu
ale v tzv Jungle kde získava zlato a
skúsenosti z neutrálnych príšer a
tank, ktorý by mal iniciovať
teamfighty (pozri nižšie) a vydržať
veľa poškodenia.
Cieľom hry je zničiť nepriateľskú
základňu a zabrániť
nepriateľskému tímu v zničení tej
vašej.

O čom sa tu vlastne točí ?
Proti sebe sa postavia dva tímy po
5 (5 vs 5) alebo 3 (3 vs 3) hráčoch.
Každý si zvolí svojho hrdinu

Prvý tím má
farbu modrú a druhý fialovú. Na
líniách sa stretávajú nielen
hrdinovia, ale aj tzv Minion (sú to
menšie slabé jednotky, ktoré chodia po rovnakých trasách (česky
poskočí), ktorí sa vytvárajú

Čo si o tom myslíte ?
pravidelne vo veľkých
množstvách). V základni je Nexus
(keď zničí tím nepriateľský Nexus
vyhráva), Inhibítor (keď zničí tím
nepriateľský Inhibítor,
vyvolá tzv Super Minion, ktorí sú
oveľa silnejšie ako obyčajní
Minion) a po líniách sú
rozostavané veže (V hre 5 vs 5 za
Spawning poolom ,
Dve pred Nexus, jedna pred
inhibítorov a ďalšie dve na línii,
v hre 3 vs 3 jedna za spawning
poolom, jedna pred Nexus,

jedna pred inhibítorom a jedna na
líniu), spawning pool (Vyvolávacia
miesto, kde sa hrdinovia objavujú
na začiatku hry a oživuje, keď sú
zabití, za Spawning poolom je tiež
veža) a obchod (tu si hráči
nakupujú predmety, ktoré zvyšujú
hrdinovu bojaschopnosť).

Každá hra je v podstate rozdelená
do dvoch fáz.

Veže slúži ako obrana pred
nepriateľským tímom, neb pôsobí
nepriateľskému tímu masívne p
oškodenie.

Okolo 15 minúty hry začínajú takzvané teamfighty nebolí tímovej
bitky, kde sa stretávajú celé tímy.
Tieto bitky zvyčajne rozhodujú o
výsledku hry.

Na začiatku každej hry je
takzvaný laning kedy sa spolu
stretávajú jeden alebo dvaja hráči
na každej línii a pokúša sa dostať
čo najviac goldov z Minion.
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Crysis III

Crysis 3 nemieni opustiť zničený
New York, ktorý sa tentoraz zmení
na nepoznanie. Mesto je
zapúzdrené spoločnosťou Cell do
nanokopule, ktorá je vlastne živou
džungľou v džungli betónovej.

Džungľa v džungli bude tvorená
siedmymi prostrediami, ktoré si
vyžiadajú aj používanie nových
mimozemských technológií,
zlepšený nanooblek a pochopiteľne charakteristický
kompozitný luk.

Rieky, dažďový prales, močiare, to
je len časť z toho, čo sa nachádza
vo vnútri a o čom sa hovorí ako o
Siedmych divoch.

Nanokopule sa budú rozťahovať
nad celými mestskými štvrťami a
Cell o nich hovorí, že sú
vybudované pre ochranu
obyvateľstva a pre vyčistenie
miest od zbytkov
mimozemšťanov.
Skutočnosť je však iná a Cell tieto
stavby využíva vo svoj prospech.
A úlohou Proroka, resp. vás, bude
odhaliť, na čo ich potrebuje.

V príbehu sa ocitnete v roku 2047,
teda 27 rokov po prvom strete
Nomada s mimozemšťanmi na
tropickom ostrove a 24 rokov po
boji Alcatraza o New York v Crysis

2. Ten sa teraz ako Prophet vracia
do New Yorku a nachádza ho
zničený, uzavretý do kupoly.
Takto neskočilo iba Veľké jablko,
ale za posledné roky boli takto
zapúzdrené všetky
mimozemšťanmi napadnuté
mestá. Už roky sú hermeticky
uzavreté a slúžia tajnému cieľu.

Spoločnosť CELL tvrdí, že kupoly
boli vytvorené na ochranu
pred mimozemšťanmi,
a zároveň aj na regeneráciu
zasiahnutých miest.
Skutočnosť je iná a Prophet to
tuší. Dostávate sa s ním do New
Yorkskej kupoly a vydáte sa v ústrety siedmym štvrtiam

Ja sa teším ako malé dieťa a vy ?
propagandisticky nazvaných The
Seven Wonders. Nie sú to však
žiadne zázraky, ale pred očami
ľudí ukryté obrazy deštrukcie.
CryNet, materská spoločnosť CELL,
chce váš oblek a idú vám po krku
jej ozbrojené zložky. Akoby to
nestačilo, na všetko živé vo vnútri
kupoly čakajú aj
mimozemšťania.

Ale ani jedna zo strán neráta
s tým, že steny tohto väzenia tu
nie sú na to, aby zastavili vás, sú
to preto, aby oni pred vami nemali
kam ujsť.

Autori nepotvrdili rozľahlosť
levelov pod kupolami,
ale naznačili voľnosť výberu
prejdenia levelmi, či už s rôznou
výzbrojou alebo voľbou cesty.
Niektoré časti bude možné
prechádzať buď poschodiami,
cestami alebo džungľou.
Crysis 3 má kombinovať lineárnu
stavbu s voľnosťou ako tomu bolo
v predchádzajúcich hrách.
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Assassins Creed 3

Ubisoft ani tento rok neopustí
svoju líniu každoročného
vydávania nového dielu z
Assassin's Creed série.
Ale tento rok to bude iné.
Ubisoft posúva svoju
najúspešnejšiu značku vpred,
opúšťa Stredný východ
a Taliansko, zanecháva za sebou
staré postavy a vrhá sa cez
oceán do Nového Sveta o stovky
rokov neskôr.

Assassin's Creed 3 vás zavedie do
Ameriky, presnejšie do časov
Americkej revolúcie, ktorú si
vychutnáte v priebehu troch
desiatok rokov (1753 - 1783).
Na vlastnej koži zažijete
ustanovenia štátu a demokracie
v tejto pôvodne anglickej kolónii.
Udalosti budete sledovať

z pohľadu polovičného
indiána Ratohnhaké:ton, známeho
aj pod anglickým menom Connor
Kenway, ktorého indiánska matka
a anglický otec uväznia medzi
dvomi kultúrami. Patrí k obom, ale
doma nie je ani v jednej.

kmeňa Mohawkov aj jeho
následné rozhodnutie ostať na
hranici medzi dvomi
svetmi.
Bojovať za slobodu a pomáhať
tým, ktorí hľadajú spravodlivosť,
nech už patria k akémukoľvek
národu. Niekde uprostred toho
všetkého je zatiahnutý
do odvekého boja Asasínov

a Templárov. A aj keď sa pridáva k
zabijakom, nebude brať templárov
ako ultimátne zlo.
Do svojho života si však berie to
najlepšie z oboch.
Jeho cesta a hra začína v časoch,
keď bol ešte malý. Spolu s ním
budete prežívať vyvraždenie jeho

Autori v novej hre chceli očami
Connora sledovať každú stranu
z nadhľadu, každá sleduje len
svoje záujmy a žiadna nechce
niečo ako zničenie sveta.

Aj toto je myslím super, či ?
Connor tak stojí medzi indiánmi
a kolonistami, medzi vojnovými
stranami Angličanov a Američanov
bojujúcich o svoju nezávislosť.
Autori na novej hre pracovali tri
roky a celý koncept série

prepracovali takmer od základov.
Vlastne doslova od základov,
keďže hra bude naservírovaná na
novej verzii Anvil enginu
nazvaného príznačne AnvilNext.
Chcú s nim priniesť next-gen hru
ešte na aktuálne konzoly,
kde rozšíria prostredia, prinesú
ročné obdobia, plynulú zmenu dňa
a noci, zmeny počasia siahajúce od
slnka, snehu, dážďa až
po hmlu, ale masívnejšie budú
aj boje, ktoré sa zo štyroch stoviek

rozšíria na dve tisícky vojakov
strieľajúcich po sebe mušketami a
odhadzovaných expĺoziami pri
dopade delových gúľ.
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Zapisovateľný Blu-ray
disk s kapacitou 100 GB
Zapisovateľné Blu-ray disky
Verbatim s veľkou kapacitou pre
ukladanie dát s certifikáciou BDA
(Blu-ray Disc Association)
umožňujú užívateľom zálohovať
fotografie vo vysokom rozlíšení,
hudbu alebo HD videa
štvornásobnú rýchlosťou zápisu.
Vďaka kapacite 100 GB môžu

BDXL disky uchovať viac ako 40
000 fotografií, 20 000 piesní alebo
8 hodín videa vo vysokom
rozlíšení. Štandardné Blu-ray disky
ponúkajú kapacitu 25 GB pre
jednovrstvový a 50 GB pre
dvojvrstvový disk, ale Verbatim
BDXL disk obsahuje aj tretiu
vrstvu, vďaka ktorej poskytuje
úložnú kapacitu 100 GB.

Disky sú dodávané so špeciálnym
tvrdeným povrchom Hard Coat
odolným proti poškriabaniu.
Verbatim BDXL 100GB Blu-ray
disky sú od októbra v predaji po
celej Európe a ich cena je
stanovená na 44€

predovšetkým hráčom MMO / RTS
stratégií. Model Gila má
přetaktované jadro SG Core II,
ktoré umožňuje citlivosť
v rozmedzí 200 až 8200 dpi, 12
tlačidiel, obojručný design
a nastaviteľnou hmotnosť.
Bude sa predávať za 69€ s DPH.
Zvláštnosťou myši je okrem
možnosti nastavenia hmotnosti

Pretaktovaná myš pre
hranie Stratégií
Genius predstavil novú myšku
rady GX gaming, určenú

prostredníctvom závažia
a celej rady tlačidiel nové
pretaktované jadro SG Core II s
nastaviteľným rozsahom citlivosti
od 200 do 8200 dpi.
Rýchla riadiaca jednotka s 32 KB
vstavanej pamäte chráni
nastavenia makier pred

Páči sa Vám ?
zablokovaním hry a zabezpečuje
hráčom rýchlu odozvu 1 ms.
O kvalitný a rýchly prenos signálu
medzi myšou a počítačom sa stará
pletený kábel a pozlátený USB
konektor. Výrobca garantuje
životnosť tlačidiel až osem
miliónov kliknutí.
Hráči majú možnosť
prispôsobiť si hmotnosť myši
vlastným potrebám.
Konštrukcia pojme až šesť
železných závažia po 4,5 gramoch,

pomocou ktorých možno vyladiť
túto perifériu podľa
individuálnych požiadaviek
každého hráča. Novinka
podporuje nielen nezávislé
nastavenie citlivosti (dpi),
ale obsahuje tiež funkciu
"Angle snapping", ktorá
automaticky zvyšuje presnosť
kurzora pri vyšších rýchlostiach,
a tiež tlačidlo "Sniper" znižujúce v
prípade potreby citlivosť (dpi).
Gila využíva užívateľské rozhranie
Scorpion, prostredníctvom

ktorého si hráči môžu
naprogramovať jednotlivé tlačidlá
alebo navoliť až 72 makro
kombinácií.
Pokročilé nastavenie umožňuje
upravovať výkon myši
a vybrať si jednu z 16 miliónov
farieb podsvietenia na troch
rôznych miestach myši.
Rozmery myši je 114 x 72 x 44 mm
a hmotnosť v základnom nastavení je 197 gramov.
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Herný počítač ROG TYTAN CG8890
firmy Asus má "aerodynamickú"
mnohouholníkové skriňa, ktorá
dokáže pri pretaktovaní meniť
tvar.

zobrazenie až na štyroch
monitoroch súčasne.
Počítač ďalej využíva dvojicu
128GB SSD diskov SATA 3 v režime
RAID 0.

Poháňa ho šesťjadrový 3,3 GHz
procesor Intel Core i7-3960X
s možnosťou okamžitého

Ide teda o čip, do ktorého je
integrované jadro CPU a GPU,
teda grafická časť.

Rekordná frekvencia
procesora
pretaktovania pomocou funkcie
Turbo Gear. Šesťjadrový procesor
Intel Core i7-3960X môže po
pretaktovaní dosiahnuť rýchlosť až
4,2 GHz, a to bez nutnosti
reštartovať systém.
Vnútri počítača sa ukrýva výkonná
grafická karta NVIDIA GeForce
GTX 690 podporujúci

S touto základovou doskou sa
podarilo dosiahnuť rekordný
frekvencia 7 422 MHz.
Dôležitú úlohu pre dosiahnutie
rekordu hrali certifikované
súčiastky, vlastný generátor taktu
rovnako ako podpora AMP aj XMP
pamätí.

Rekord bol dosiahnutý pod
tekutým dusíkom na novej
základnej doske.v Nový procesor
Trinity označuje AMD ako APU (z
anglického
Accelerated Processing Unit).

Spoločnosť MSI oznámila
dosiahnutie svetového rekordu
procesorov AMD A10.
Novo uvedený napájací systém
Digitally v spojení s Military Class
III súčiastkami základnej dosky
socketu FM2 pomohli vytvoriť
rekord na 7,422 GHz.

AMD A10-5800K Black Edition
je potom štvorjadrový procesor
s frekvenciou 3,8 GHz.
Táto frekvencia sa za normálnych
okolností môže zvýšiť až na 4,2
GHz (Tutboboost). Integrovaná je
grafika AMD Radeon HD 7660D.
Základová doska FM2-A85XA-G65
umožňuje stlačením tlačidla OC
Genie II navýšiť celkový výkon
procesorovej jednotky,
rovnako ako výkon grafického
jadra a pamätí. Ďalšie zvýšenie
grafického výkonu je možné
pomocou technológií AMD
CrossFire a Dual Graphics.
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Červená farba šetrí
energiu displeja

ovplyvňuje bezpečnosť. Štúdia
vychádza z odpovedí viac ako
13000 dospelých z 24 krajín.

Životnosť batérie je veľmi častou
témou diskusií snáď u všetkých
mobilných zariadení. Majitelia
mobilných telefónov a tabletov
s displejom typu AMOLED majú
nádej na predĺženie behu svojich
zariadení na batérie.

Podľa správy Norton Cybercrime
Report sú priame ročné náklady
spojené s kyberzločinom
zameraným na spotrebiteľov 110
miliárd dolárov.

Jeff Sharkey, softvérový vývojár,
ktorý pracuje v spoločnosti Google
a mobilným zariadením sa
dlhodobo venuje, totiž prišiel na
to, že ak je na displeji zobrazená
červená farba, ušetrí sa až 42
percent elektrickej energie.
Životnosť batérie sa tak dá pri
nastavení "červeného prostredia"
podstatne predĺžiť. Softvér, ktorý
umožňuje správne nastavenie
displeja zariadenia so systémom
Android, je k dispozícii na
osobných stránkach tohto
vývojárov, teda na jsharkey.org.

Nové bezpečnostné
hrozby
Tím Norton spoločnosti Symantec
predstavil výsledky svojej správy
Norton Cybercrime Report, jednej
z najväčších svetových štúdií
zameraných na kyberzločinu.
Štúdia je zameraná na
pochopenie, ako počítačová
kriminalita ovplyvňuje
spotrebiteľa a ako používanie
a vývoj nových technológií

akú priemerná štvorčlenná rodina
utratí za týždeň za jedlo.
Za uplynulých dvanásť mesiacov
sa stalo po celom svete obeťou
kyberzločinu približne
556 miliónov dospelých, čo je viac
ako celá populácia Európskej únie.
Obeťou kyberzločinu sa tak za
posledný rok stalo 46 percent
dospelých s prístupom k internetu.
Jedná sa o podobnú úroveň ako v
roku 2011 (45 percent).

Kyberzločin mení svoju
tvár
Tohtoročný prieskum ukázal
nárast nových foriem počítačovej
kriminality v porovnaní s minulým
rokom, predovšetkým sa jedná

Každú sekundu sa stane obeťou
počítačovej kriminality 18
dospelých. Výsledkom je viac ako
jeden a pol milióna obetí každý
deň. Priemerné priame náklady
spojené s jednou obeťou sú 197
dolárov, čo je suma,

o väčšie zameranie na sociálne
siete a mobilné zariadenia.
Jeden z piatich online dospelých
(21 percent) bol obeťou
kyberzločinu na sociálnych sieťach
alebo prostredníctvom smart
phone a 39 percent užívateľov
sociálnych sietí bolo obeťou
počítačového zločinu práve na
sociálnych sieťach.
"Počítačoví zločinci menia svoju
taktiku a zameriavajú sa na čoraz
populárnejšie mobilné platformy a
sociálne siete, kde si spotrebitelia
menej uvedomujú riziká," hovorí
Marian Merritt, Norton Internet

Strana 10

PIXEL

Pc world
Hardware / Software - novinky zo sveta

Safety Advocate. "Tieto zistenia
potvrdzujú, čo sme zaznamenali aj
v tohtoročnej správe Symantec
Internet Security Threat Report. Z
analýzy vyplynulo, že v roku 2011
bolo takmer dvojnásobne viac
mobilných zraniteľností ako v
predchádzajúcom roku. "

Ďalšie základné opatrenia sú stále
podceňované: 40 percent
užívateľov nepoužíva silné heslá
alebo svoje heslo pravidelne
nemení a viac ako tretina
nekontroluje vo svojom
internetovom prehliadači ikonu
visiaceho zámku o zabezpečenie
webu pred zadávaním citlivých
informácií, ako sú napríklad bankové údaje.
Navyše tohtoročný report tiež
uvádza, že mnoho online
dospelých nevie, ako sa niektoré
z najčastejších foriem počítačovej

aktuálnom stave procesora, ale
môžete pomocou neho sledovať aj
frekvenciu zbernice FSB.
Pre sprevádzkovanie sledovanie
a zmeny frekvencie však budete
musieť zistiť parametre PLL čipu
umiestneného na základnej doske
(výrobca, typ - hlavných výrobcov
je len niekoľko).
Nájdete ho väčšinou u slotu PCI-E/
AGP. Ide o hlavný čip, ktorý riadi
frekvenciu zbernice FSB.

kriminality v priebehu rokov
vyvíjali, a tak ťažko rozpozná malware alebo vírusy vo svojom
počítači.
V skutočnosti 40 percent
dospelých nevie, že malware môže
pracovať diskrétnym spôsobom,
takže je ťažké zistiť, či počítač bol
napadnutý, a viac ako polovica (55
percent) si nie je istá, že ich počítač je v súčasnej dobe čistý a bez
vírusov.

Silné e-mailová hesla sú
stále základ
Viac ako štvrtina (27 percent)
z online dospelých uviedlo, že boli
vyzvaní k zmene svojho hesla kvôli
ohrozeniu e-mailového konta.

a ukladajú všetko od osobných
fotografií (50 percent) cez správy a
dokumenty spojené s prácou (42
percent) a bankové výpisy
(22 percent) až po hesla pre
ostatné online účty (17 percent).

Jednoduché
pretaktovanie procesora
pomocou softvéru pre
Windows
Miesto prepínanie jumperov alebo
ladenie procesora pomocou
funkcií BIOS môžete pre
pretaktovanie procesora použiť
softvér CPUCooL.

E-mailové účty môžu byť
potenciálne bránou pre zločincov,
ktorí hľadajú osobné a firemné
údaje. Ľudia prostredníctvom
e-mailov odosielajú a prijímajú

Program nájdete napríklad na
stránkach
http://tinyurl.com/bsgn7qy.
Funguje pod operačnými
systémami Windows XP, Vista a 7.
Nástroj zobrazuje informácie o

V mnohých prípadoch však
program funguje aj bez zistenia
týchto informácií. Program
CPUCooL je shareware a zadarmo
ho môžete používať tri týždne.

boli navrhnuté pre staršie verzie
Windows, navyše nepodporujú
novšie verzie čipov základných
dosiek, takže vám už väčšinou
nebudú vyhovovať.

Ak ho budete chcieť používať
dlhšiu dobu, musíte sa
zaregistrovať a zaplatiť cca 18
USD. "Očesaná" verzia je potom k
dispozícii vo forme programu
CPUFSB, ktorý vie meniť iba
frekvenciu zbernice FSB.
Cena je ale rovnaká.
Staršie programy, ako napríklad
SoftFSB alebo CPUBoost,
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Dobrodruh sa vrhol do prázdna, voľným pádom prekonal rýchlosť zvuku

Rakúsky odvážlivec Felix
Baumgartner (43) sa v nedeľu
(14.10.2012) stal prvým človekom,
ktorý prekonal rýchlosť zvuku bez
pomoci technického zariadenia.

zemou, a prekonal aj najvyššiu
výšku, ktoré dosiahol človek v balóne.
Štvrtý rekord sa mu však prekonať
nepodarilo. Pretože otvoril svoj
padák skôr, než sa počítalo, rekord
v dĺžke voľného pádu nepokoril.

Pokus bol veľmi nebezpečný
Baumgartnerov pokus bol
odložený kvôli počasiu. Pôvodne
sa mal uskutočniť už v utorok
(9.10.2012) ráno miestneho času,
ale fúkal príliš silný vietor.
Baumgartner do špeciálnej
kapsule na mieste koša vstúpil o
17:30 miestneho času.

Dosiahol toho pri skoku
zo stratosférického balóna nad
púšťou Nového Mexika.
Voľný pád Baumgartnera z výšky
39 000 metrov trval 4 minúty 19
sekúnd a Rakúšan pri ňom
dosiahol rýchlosť cez 1170 km / h,
správnosť údajov ešte budú
musieť potvrdiť ďalšie merania.

Ten tak stále drží Joseph Kittinger,
ktorý v roku 1960 skočil z výšky 31
tisíc metrov a letel voľným pádom
4 minúty a 36 sekúnd, pričom
dosiahol rýchlosť 988 kilometrov
za hodinu.

Baumgartner sa stal nielen prvým
človekom, ktorý bez pomoci
technického zariadenia, ktoré by
urýchlilo jeho let, prekročil
rýchlosť zvuku.

Kittinger ale svoj pád brzdil malým
stabilizačným padákom. V balóne
doteraz najviac vystúpali v roku
1961 Victor Prather
a Malcolm Ross.

Súčasne sa stal človekom, ktorý
skočil z najvyššej výšky nad

To by malo fatálne následky.
V extrémnej výške
panuje tiež silný mráz 70 stupňov
pod nulou a vzduch je veľmi
riedky. Pri zostupe navyše mohol
trpieť dekompresnou chorobou.
Na základe úspešného pokusu by
NASA chcela vyvinúť skafander
pre záchranu astronautov pri
poruche kozmickej lode, ktorú by
mohli opustiť vo výške okolo 37
km.

Zdroj: Novinky.cz

Mimozemský meteorit
z Maroka
Aj napriek fantastickému
technologickému pokroku, ktorý
predstavujú mimozemské

Potom sa začal balón z ultratenkej
látky plniť héliom. Výstup trval asi
tri hodiny. Pokus previazal rad
rizík. Nikto totiž nevedel, ako telo
vydrží sonický tresk.
Skafander, ktorý má na sebe,
pritom mohol byť ľahko
poškodený napríklad pri výstupe
z kapsule.

Rovery v čele s nováčikom Curiosity, je štúdium povrchu Marsu stále
limitované počtom prístrojov,
ktoré sa nachádzajú na ich palube.
Nedávno však zaúradovala náhoda
a do marockej púšte dopadol
meteorit, ktorý pred asi 700 000
rokmi "vystrelil" z jeho povrchu
pád iného asteroidu.
Meteorit dnes prezývaný Tissint
zažiaril na oblohe nad marockou
púšťou v júli minulého roka.
Pôvodne Išlo približne
o sedemkilový kus horniny, ktorý
sa však pri vstupe do atmosféry
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Vedy a techniky

rozpadol na rad menších kúskov.
Na pátranie po nich sa vydalo
mnoho odborníkov i amatérskych
nadšencov. Tissint je v poradí asi
deväťdesiaty meteoritom
pôvodom z Marsu, ktorý bol
nájdený na povrchu Zeme.
Je však ešte len piatym, ktorý bol
zozbierané tesne po svojom
dopade na zem. Keďže nie je toľko
dotknutý pozemskou chémiou,
predstavuje pre vedcov skvelý
zdroj informácií o chemickom
povrchu červenej planéty.

Plodová voda pôrodu
hviezdy
Pátranie po vode vo vesmíre patrí
k najviac vzrušujúcim súčastiam
odborne zvanom astrochémia.
Vedci pracujúci s dátami
prinesenými Herschelovým
kozmickým observatóriom
nedávno ohlásili objav vody pri
zrode hviezdy veľkosti nášho
Slnka. Vodných pár objavili toľko,
že by naplnili 2000 násobok
všetkých pozemských oceánov.

Počas prvých prieskumov zarazil
vedcov predovšetkým obsah
oxidov prvku céru. Ich prítomnosť
vypovedá veľa o podmienkach,
ktoré panujú na Marse v blízkosti
jeho povrchu.

Autor: Michal Andrle

Vesmírne laboratórium v
centre galaxie
V centre našej galaxie sa nachádza
čierna diera, ktorých hmotnosť
odhadujú vedci na štyri milióny
našich Sĺnk.
Ako ale vedci takú čiernu dieru
objavia, keď ľahko splynie
s pozadím vesmíru, ktoré je ako
známe tiež čierny? Odpoveď je
jednoduchá - prezradí sa nepriamo
svojim gravitačným pôsobením a
pohybom hviezd v jej blízkosti.

Mimo slnečnej sústavy bola voda
objavená v podobe pary či naopak
drobnučkých kryštálikov ľadu
v oblastiach kozmického prachu

Vedci nedávno objavili hviezdu,
ktorá toto temné centrum galaxie
obieha najrýchlejšie zo všetkých.
Až doteraz bola najväčšia rýchlosť
hviezdy okolo superhmotnej
čiernej diery v centre Mliečnej
dráhy určená na ekvivalent 16-tich
pozemských rokov.
Tím astronómov vedených Leo
Meyerom z univerzity v Los
Angeles však nedávno publikoval
v časopise Science štúdiu, v ktorej
popísali hviezdu S0-102, ktorá
dokáže obkrúžiť čiernu dieru za
11,5 pozemských rokov.
Vďaka týmto pozorovaniam sa

v blízkosti miest aktívnej tvorby
nových hviezd. Herschelové
observatórium sa zameralo na
pátranie v oblasti zvanej Lynd
1544 v súhvezdí býka.
Pozorovania ukázali, že
formovanie hviezdy, teda akýsi
"hviezdny pôrod", je sprevádzané
koncentráciou veľkého množstva
vodných pár.
Tieto pary sú podľa všetkého

výsledkom interakcie medzi
ľadovými kryštálikmi a vysoko
energetickým kozmickým
žiarením. Po zárodku hviezdy síce
nie je ešte ani stopy, zvýšenie
koncentrácie vodnej pary však
signalizuje, že isté procesy
už začali.
Podľa hlavného autora štúdie
Paola Caselliho obsahuje oblak
toľko materiálu, že by z neho bez
problémov mohla vzniknúť
hviezda veľkosti nášho Slnka.
Potenciálny planéty v jej okolí by
teda mohli mať o vodu postarané.
Autor: Michal Andrle

centrum našej galaxie stáva
ideálnym vesmírnym laboratóriom
k ďalšiemu overovanie predpovedí
všeobecnej teórie relativity
Alberta Einsteina.

Autor: Michal Andrle
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Sony sťahuje z predaja svoj nový tablet kôli výrobnej chybe

Spoločnosť Sony zastavila predaj
svojho nového počítačového
tabletu Xperia S.
Objavila sa u neho totiž výrobná
chyba. Zároveň bude výrobca
zákazníkov žiadať o vrátenie už
zakúpených prístrojov,

sťahuje k oprave. Podľa informácií
agentúry Reuters sa výzva týka
viac ako sto tisíc zákazníkov
z Európy, USA a Japonska.
Či sa chybné kusy mohli objaviť aj
na slovenskom trhu,
Sony neuviedlo.
Tablet Xperia je založený na
operačnom systéme Android 4.0
a má monitor s uhlopriečkou
desať palcov.

aby ich mohol bezplatne opraviť.
Uviedol to server Phone Arena.
Celý kameň úrazu je v tom,
že tablet Sony Xperia S sa
prezentuje ako vode odolný.
To je koniec koncov aj jedna z jeho
najväčších predností. U rady
vyrobených prístrojov sa ale
ukázalo, že zadný kryt netesní s
displejom tak, ako by mal.
To by mohlo za určitých okolností
spôsobiť nenávratné poškodenie
prístroja, preto tablety Sony

Microsoft čelí žalobe
kvôli vzhľadu
Windows 8

Prístroj pôsobí luxusným dojmom,
a to vďaka kompaktným rozmerom i výrobným materiálom.

Rovnako ako u pripravovaného
prvého tabletu od spoločnosti
Microsoft bude možné kúpiť
verziu s klávesnicou, ktorá bude
zároveň krytom, za príplatok 99,99
dolára (77 €).

Telo tabletu je totiž zhotovené zo
zliatiny horčíka a jeho displej je
nepatrne menší než u iPadu.
V zahraničí sa tablet Sony Xperia S
predáva od začiatku septembra.
Verzia s 16GB pamäťou stojí 399
dolárov (307 €) a model zo
64 gigabajtmi je potom možné
zaobstarať za 599 dolárov (406 €).

Zástupcovia spoločnosti SurfCast
už na Microsoft podali žalobu,
v ktorej žiadajú o náhradu škody.

Chystaný operačný systém
Windows 8 od Microsoftu prináša
predovšetkým celkom nové
užívateľské prostredie.

Dlaždicové usporiadanie
obrazovky, v ktorom sú
zapracované webové stránky,
aplikácie aj ďalšie položky, si totiž
firma nechala patentovať už v
roku 2000.

Podľa portlandskej spoločnosti
SurfCast je však novinka
inšpirovaná ich starším výtvorom
a americký softvérový gigant tak
porušil ich patentové práva.
Upozornil na to server Cnet.

Žaloba sa netýka iba Windows 8,
ale aj mobilného operačného
systému od Microsoftu. Aj ten
totiž používa rovnaké užívateľské
rozhranie.

Zdroj: bwp.cz

Microsoft sa ale žaloby príliš
neobáva. "Som presvedčený,
že ukážeme na súde, že tieto
tvrdenia sa nezakladajú na
pravde," uviedol hovorca
amerického softvérového giganta
pre server Cnet.
Kvôli používateľskému prostrediu
Windows 8 sa Microsoft stretával
s problémami už tento rok v lete.
Novému štýlu operačného
systému totiž zástupcovia firmy
dali názov Metro, čo však bol
registrovaný názov nemeckého
predajcu Metro AG.
Zdroj: novinky.cz
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Muse po štvrtý raz v
kariére dobyli albumový
UK Chart

sa predávajúcim albumom tohto
roka. Prečítajte si recenziu
Muse vytlačili z jednotky skupinu
Mumford & Sons s albumom
Babel, ktorému patrí aktuálne
druhé miesto.
K žiadnej zmene oproti minulému
týždňu neprišlo na ďalších dvoch
pozíciách v rebríčku - na trojke
sa udržala Pink s nahrávkou The
Truth About Love a štvorka patrí
znova albumu Battle Born
americkej rockovej kapely
The Killers.

Britská kapela Muse podľa
očakávaní so svojou šiestou
štúdiovkou The 2nd Law ovládla
britský albumový rebríček.
Pre trojicu Matthew Bellamy,
Christopher Wolstenholme
a Dominic Howard je to po
nahrávkach Absolution (2003),
Black Holes And Revelations
(2006) a The Resistance (2009)
už štvrtý album na vrchole UK
Chartu.

Prvú päťku uzatvára speváčka
Emeli Sandé s debutom
Our Version Of Events (2012),
ktorý bol v predchádzajúcom
vydaní UK Chartu na sedmičke.
Do top 10 sa okrem Muse dostala
tento týždeň ešte jedna novinka,
ktorou je album Higher (2012)
skupiny Overtones na šestke.

Z novinky sa v prvom týždni po
vydaní predalo 108-tisíc kópií,
čím sa stala štvrtým najrýchlejšie

Zdroj: SITA

34-ročný hudobník sa však nechal
počuť, že sa chce pokúsiť čo
najskôr spraviť ďalší celosvetový
hit. Prezradil už, že jeho ďalší
singel bude v angličtine.

videoklip. Musím ísť do Veľkej
Británie, musím ísť všade, aby som
propagoval seba, vysvetlil, kto
som a čo som dvanásť rokov robil
v Kórei," povedal raper, ktorému
sa nedávno podarilo získať zápis v
Guinnessovej knihe rekordov.

Text piesne však ešte nie je hotový
a ako sám priznal, skladbu
pripravuje pod veľkým tlakom. "Je
na mňa vyvíjaný veľký tlak, aby
som prekonal Gangnam Style. Je
to veľmi ťažké," povedal 34-ročný
hudobník. PSY uviedol, že jeho
videoklip je teraz populárnejší než
on sám, čo by rád zmenil. "Je to
pre mňa veľký problém a tak ako
prvé musím prekonať vlastný

PSY je v Južnej Kórei
národným hrdinom

Juhokórejský raper PSY, ktorý sa
na celom svete preslávil hitom
Gangnam Style, sa vo svojej
rodnej krajine po návrate z USA
teší obrovskej popularite. Priznal,
že sa mu dostáva takej pozornosti,
ako keby bol zlatým medailistom
z olympiády.
PSY sa po septembrovom pobyte
v USA vrátil do Južnej Kórei ako
národný hrdina.
4. októbra odohral v Soule koncert
pred približne 80-tisícovým publikom. Videá z neho doslova
vyrážajú dych...
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Ţupná KALOKAGATIA 2012

Naši žiaci sa v tomto školskom
roku zúčastnili 14. 9. prvej
športovej súťaže stredných škôl
kalokagatia v Trenčíne na Brezine.
Súťaž bola určená pre päťčlenné
družstvá, z toho najmenej
2 dievčatá v orientačno-športovo
brannom behu v teréne v dĺžke 3
km.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 11
škôl z TSK, naši žiaci skončili na 9.
mieste.

súboj žiakov ZŠ a SOŠ. Súťažilo sa
v disciplíne streľba na terče a mini
futbal medzi školami.

V rámci okresu Nové Mesto n. V.
sme skončili na 1. mieste.

Súťaž zahájila krátkym
príhovorom riaditeľka ZŠ
Mgr. Chmúrová.

Keďže sme sa tejto súťaže z
účastnili po prvýkrát, získali sme
skúsenosti a žiaci si dali si
predsavzatie, že v budúcom
ročníku dosiahnu lepšie
umiestnenie.
Súťaží sa zúčastnili aj žiaci SOŠ
Stará Turá:

Fotil : Eva Kováčová
Na vytýčenej trati bolo
6 kontrolných stanovíšť,
na ktorých boli bodovo hodnotení
za odpovede na otázky z oblasti:
zdravotnej, geografickej, histórie,
športu, dopravy, civilnej ochrany a
BOZP a pod.

Reprezentovali nás:
Lomen Vladimír
Trabak Ján
Slávik Milan
Moravčíková Tatiana
Vašková Anna

2.A
2.A
2.M
2.G
2.G

Súťaž v streľbe na ZŠ
Dňa 23.2.2012 sa konal pod
záštitou NADÁCIA ŽIVOT
v telocvični ZŠ Stará Turá strelecký

Medzinárodná strelecká
súťaž žiakov
a dorastencov z
malokalibrových zbraní.
Naši žiaci, členovia streleckého
krúžku, si užili krásny piatkový
deň. Dňa 25. mája 2012 zúčastnili
sa streleckej súťaže
z malokalibrových zbraní spolu so
žiakmi zo ZŠ Stará Turá, Podolie,
Čachtice a školy z Kunovíc.
Súťaž sa konala na strelnici ŠSK v
Starej Turej konala pod záštitou

Hajdin Martin
Hikersberger Ľuboš
Ivičiak Ivan
Kovár Adam
Marták Ján
Svetlíková Vierka
Vašková Anna
Skala Tomáš
Zelenka Samuel Tadeáš
Žiačik Lukáš
Zimka Marcel
Valentik Benjamín
Víťazom v kategórii SŠ sa
stal Marták Ján.

Nadácie Život. Súťažilo sa
v kategórii žiakov a dorastencov
na pevné a otočné terče na čas.
V kategórii dorastu si naši žiaci
vystrieľali 1. miesto B. Valentíkom
s počtom 95b/100b a 2. miesto
J. Martákom v rozstrele
s rovnakým počtom bodov. 3.
miesto patrilo J. Tomašíkovi
z Kunovíc.
Víťazi boli odmenení krásnymi
pohármi a diplomami. Prestávku
spestril ukážkou a streľbou
z ľahkého guľometu p. Hudcovic.
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„Nikdy nie je neskoro začať...“

Všetci žiaci preukázali mimoriadnu
pozornosť a nadšenie z praktickej
ukážky.

Najzdatnejší žiak
Maturitné voľno

Škola vyhlasuje každý rok
najzdatnejšieho žiaka zo školy.
Súťaží sa v disciplínach:
ľah sed,
3skok,
Zhyby,
tlaky s polkou svojej váhy.

Žiaci počas maturitného voľna sa
mohli venovať rôznym športovým
aktivitám.

Na prvých miestach
sa umiestnili žiaci:
Durec Martin
Himmer Lukáš
Chvojka Patrik

Slovenský „panter“
Tomáš Kopecký posilní
Trenčín, nastúpi už
v piatok!
15.10.2012 | 11:41 TRENČÍN
- Hokejová Dukla Trenčín získala
počas lockoutu v NHL prvú posilu
zo zámorskej profesionálnej
súťaže.
Na pôsobení do konca výluky sa s
vedením klubu spod hradu
Matúša Čáka dohodol útočník
Tomáš Kopecký.

Vicemajster sveta 2012 absolvuje
tohtosezónnu premiéru v drese
Dukly v piatok v zápase
proti Skalici.

4.M
4.A
3.G

Strana 17

PIXELL

Jokes, fun
Kto druhému jamu kope, asi uňho brigáduje.

Cestná prémia
Policajt zastaví auto
a hovorí šoférovi:
- Vyhrali ste cestnú prémiu 5 000
€! Čo budete robiť s toľkými peniazmi?
Šofér odpovedá:
- Asi sa konečne prihlásim
do autoškoly.
Spolujazdec zašomre:
- Keď má vypité, tára.
Vtom sa prebudí chlapík na zadnom sedadle a vraví:
- Vedel som, že na kradnutom aute ďaleko nedôjdeme.
Po chvíli sa klopaním z kufra niekto španielsky spýta:
- Už sme za hranicami?

Transformers

odchádzam, už ťa nechcem viac
vidieť!"
Buchol som dverami a ako idem
dolu po schodoch
naraz počujem výstrel.
Letím naspäť, beriem schody po
dvoch, vletím do
bývačky....
šampanské otvorila, sviňa.

Šampaňské

Spitý mravec sa preberie z opice.
Otvorí oči a zistí, že leží na tanku.

Poškriabe si hlavu a povie:
- Keď sa opijem, hocijakú
chujovinu dovlečiem domov!

Sedí dedko pred telkou a hovorí:
"Ale vyrástli ti Šmolkovia."
"Dedo, to je Avatar."

Povedal som raz žene:
"Končím s tebou, mám toho dosť,

Falošná tmavovláska prezrie
horizont a vyštekne: "395".
Bača uznanlivo pokýve hlavou,
že OK, môže si jednu zobrať.
Blondína schmatne ovcu a chce
odísť, ked bača zahučí:
"Hej, blondína, počkaj chvíľu."
"Ako ste spoznali,
že som blondína?"
"Poviem ti, keď mi vrátiš psa."

Boh
Ide Boh po Bratislave a nesie vrece
plné debilov.
Po ceste sa potkne, vrece mu

Pýta sa turista bošáčana:
- Kde sa tu páli slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade.

Mravec

Avatar
Idú traja transfromeri z krčmy
a jeden sa opýta:
“Zložíme sa na taxík?“

Bošáca

vypadne a debilovia sa
mu rozsypú.
Boh sa nahnevá a hovorí:
"No nič, zberať Vás nebudem!
parlament bude tu!"

Slovensko o dvadsať
rokov
Minister financií vystupuje
na mítingu:
-Drahý občania Slovenska, mám
pre vás dve novinky. Jednu dobrú
a druhú zlú ...

Nemocnica
Slovenská nemocnica dnes:
Príde sestrička do preplnenej izby
a pýta sa:
- Kde je ten pán, ktorý chcel nový
obväz?
- Išiel domov, rana sa mu
medzitým zahojila.

Blondína a bača
Príde prefarbená blondína na salaš
a ide robiť biznis s bačom:
"Bača, keď uhádnem, koľko máte
oviec, môžem si jednu zobrať?"
"No dobre, skús to."

-Povedz najprv tú dobrú !!!- kričia
občania
-Našej milovanej republike sa dnes
podarilo uhradiť celý
zahraničný dlh!!
-Hurá!!!
-A teraz tú zlú ...
-Máme 72 hodín na opustenie
republiky ...

Estónec
Estónec stojí pri železničnej trati.
Po chvíli ide okolo ďalší Estónec na
drezine. Celý udýchaný tlačí páku
dreziny hore a dolu.
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Jokes, fun
Preco chodia blodínky po obchodoch posrané? ... Lebo na dverách je napísane tlačit.

Prvý Estónec sa pýta:
- Ďaleko je do Talinu?
– Nie je to ďaleko.
Prvý Estonec si naskočí na drezinu
a chytí sa páky. Hore, dolu, hore,
dolu. Po dvoch hodinách mlčanlivého tlačenia sa spýta znovu:
- Ďaleko je do Talinu?
– No teraz už je.

noci zo služobnej cesty. Aby som
nezobudil manželku, potichu som
sa vyzliekol a zaľahol ku nej do
postele. Keď už sme spali, zrazu
niekto zazvonil. Manželka vykríkla
- Preboha, manžel!
Tak som vyskočil von oknom.

———————————————--

Žena mu povie, že to nie je nová
masérka, ale jej najstaršia dcéra,
ku ktorej sa bude správať slušne.
Tak sa to opakuje až po najmladšiu dcéru. Večer sa vráti domov jej

a naučia ho slušnosti. Tak jej ho
predavač nakoniec predá.
Papagája prinesie domov a postaví
ho do haly. Po chvíli príde domov
jej najstaršia dcéra a papagáj
spusti:
- Jéj, nová masérka,
nová masérka.

———————————————-———————————————--

Pán Novák hovorí pánovi
Horákovi:
- Počujte, potom, ako ste u nás
boli s manželkou na návšteve,
stratil sa nám jeden strieborný
príbor!
- Preboha, hádam si nemyslíte, že
sme ho vzali my?!
- No, on sa potom hneď našiel, ale
viete, to podozrenie tu už zostane.

manžel a papagáj celý naradostený skríkne:
- Jéj, konečne známa tvár. Nazdar
Karol!

———————————————--

———————————————--

V nemocnici leží na posteli muž
celý zasadrovaný.
Sused sa ho pýta:
- Čo sa vám stalo?
- Ale, mal som pracovný úraz.
- Nehovorte, a aký?
- Bývam na desiatom poschodí a
minule som sa vrátil neskoro v

Žena príde do obchodu s vtákmi
a chce kúpiť papagája. Vyberie si
jedného, ale predavač jej ho
nechce pradať, pretože vraj bol
predtým v bordeli a pochytil tam
veľa zlého. Žena ale namieta, že
oni sú slušná rodina

Príde pocestný na salaš a bača
práve obeduje. Krája si slaninu,
syr a zapíja to žinčicou.
Pocestný si sadne oproti nemu a
naprázdno pregĺga. Bača na neho
súcitne pozrie a spýta sa ho:
- Chceš hryza?
- Áno, chcem!
Bača sa usmeje a zreve:
- Na neho, Dunčo!
———————————————-Ide babka do obchodu a pýta sa
predavača:
- Prosím vás, je tento mozoček
ešte čerstvý?
- No, a nie, babka? Veď ešte ráno
lúštil krížovku.
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Bojovník z Asgardu
americkým zabijakom
Chris Hemsworth práve Mach
kladivom na pľacu Thor: The Dark
World a pomaly sa pripravuje na
Spielbergovom Robopocalypse.
A potom sa možno upíše ďalšie
možné filmovej sérii.
Akčné špionážne thriller American
Assassin vznikne podľa úspešného
románového cyklu Vince Flynna,
ktorej hrdinom je agent Mitch
Rapp. V rozjazde sa dozvieme,
že Rapp študoval na univerzite s
vyhliadkou na kariéru
medzinárodného biznismena.
Potom ale jeho milovaná zahynula
počas teroristického útoku - v
knižke to bol let Pan Am 103,
známy pádom na škótske mesto
Lockerbie. Vo filme bude udalosť
zrejme aktualizovaná.
Tak alebo tak, Rapp sa vykašlal
na štúdium a nastúpil k CIA ako
špecialista na Blízky Východ
a islamský terorizmus. Zatiaľ sa
nevie určite, či Hemsworth rolu
vezme, ale CBS mu za podpis
zmluvy ponúklo neodolateľných

Filmový festival OSN
Filmový festival Organizácie
Spojených národov (UNAFF,
United Nations Association Film
Festival) sa prvýkrát po štrnástich
rokoch svojej existencie predstaví
aj v Prahe.
Uvedie dokumentárne filmy
tvorcov z rôznych krajín, ktoré sa
dotýkajú ľudských práv, životného
prostredia, utečencov, rasizmu či
vojnových konfliktov.

10 miliónov dolárov.
Ďalším možným predstaviteľom je
Bruce Willis, ktorý by si zahral
skúseného agenta s úlohou
vytrénovať nového regrútov.
Film zatiaľ nemá režiséra, ale na to
je ešte čas - natáčanie je predbežne naplánované na jeseň 2013.

Zatiaľ čo pôvodné správy
o zápletke boli nekonkrétne, teraz
sa vie, že vo filme pôjde
o spoločnosť Google.
Vince Vaughn a režisér filmu
Shawn Levy (Noc v múzeu) nedávno navštívili kancelárie Googlu
v Kalifornii.
Tam sa dohodli, že hoci firma
nemá podiel na

Vaughn a Wilson
rozvráti Google
Dvojica z úspešných Nesvatbových
sa chystá na komédii
The Internship. Tá bude o dvoch
chlapcoch stredného veku, ktorí
prídu o zamestnanie a novú prácu
si nájdu v "úspešnej internetovej
spoločnosti". V čom je problém?
Ich noví šéfovia sú o polovicu
mladší manažéri.

Záštitu nad festivalom prevzalo
Americké centrum Veľvyslanectvo
USA v Prahe a Slovenský rozhlas 7
- Radio Praha.
Premietanie filmov Choctaw Code
Talkers, The Most Dangerous Man
in America: Daniel Ellsberg and
the Pentagon Papers a New
American Soldier prebehne dňa
30.2.2013 od 17:30 do 21:00 v
priestoroch Amerického centra,
Trhovisko 13, Praha 1 - Malá Strana.
Vstup vrátane občerstvenie
zdarma. Srdečne Vás pozývame.

financovanie filmu, vyjde štábu vo
všetkom v ústrety.
Trebárs pomôže s vybudovaním
dekoráciou, aby vyzerali presne
ako skutočné sídlo spoločnosti.
Dokonca sa vo vedľajších úlohách
objavia niektorí skutoční zamestnanci, treba tvorca
Androidu Hugo Barra.

Vykúpenie z väznice
Shawshank
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Vykúpenie z väznice Shawshank
(originálny názov
The Shawshank Redemption)
je americký film z roku 1994
napísaný a režírovaný Frankom
Darabontom na motívy novely
Stephena Kinga.
Hlavnými hrdinami filmu
sú Andy Dufresne (hrá Tim
Robbins) a Ellis „Red“ Redding
(Morgan Freeman).
Dej filmu je predovšetkým o živote Andyho Dufresna vo väznici
Shawshank, do ktorej sa dostal
po nespravodlivom odsúdení za
vraždu svojej ženy a jej milenca,
ktoré však nespáchal.
V roku 1994 bol film nominovaný
v siedmych kategóriách
na Oscara (najlepší film, najlepší
herec v hlavnej úlohe – Morgan
Freeman, najlepší adaptovaný
scenár, najlepšia kamera,
najlepší strih, najlepšia
originálna hudba a najlepší
zvuk), napriek tomu ani jednu
cenu nezískal.

aj Forrest Gump. Pri tejto
konkurencii mal film veľmi nízke
tržby z kín. Film je však jedným
z najznámejších príkladov, kde
film uspel vďaka domácim
kinám.
Vykúpenie z väznice
Shawshank je podľa mnohých
ankiet a rebríčkov jedným
z najlepších filmov všetkých čias.
Na IMDb je hodnotený ako
najlepší film všetkých čias,
aj v Česko-Slovenskej
filmovej databáze.

Johnny Depp

alebo Willy Wonka z filmu Charlie
a továreň na čokoládu. Depp sa
zvýraznil v hlavnej úlohe televízneho seriálu 21 Jump Street,
vďaka ktorému sa z neho rýchlo
stal tínedžerský idol.
Johnny Depp bol trikrát
nominovaný na Academy Award
za najlepšieho herca v hlavnej
úlohe, štyrikrát na Screen Actors
Guild Awards (raz toto ocenenie
vyhral za filmový hit Piráti
Karibiku: Kliatba Čiernej Perly)
a osemkrát na ocenenie
Zlatý glóbus.

Filmu sa v kinách nedarilo dobre.
Premiéru mal v tom istom období
ako Pulp Fiction, v tom istom
roku (1994) bol natočený

Natalie Portman

Johnny Depp (celým menom John
Christopher Depp II) (9. jún 1963,
Owensboro, Kentucky, USA) je
americký filmový herec,
scenárista, režisér a hudobník
známy stvárnením nezvyčajných
a excentrických postáv ako Jack
Sparrow vo filmovej sérii Piráti
Karibiku, Raoul Duke vo filme
Strach a hnus v Las Vegas a Sam
v snímke Benny & Joon

Natalie Portman sa narodila
9. júna 1981. Debutovala už vo
svojich 12-tich rokoch vo filme
Léon.
Hrala vo viacerých filmoch
i muzikáloch, ako napríklad Všetci
hovoria milujem Ťa, kde sa
objavila po boku skvelých hercov
ako napr. Goldie Hawnovej
či Woodyho Allena.
Prišiel rok 1999 a v kinách sa
objavil prvý diel novej trilógie
Hviezdnych vojen – Star Wars,
epizóda I – Skrytá hrozba,

v ktorom rola kráľovnej Padmé
Amidaly katapultovala Natáliu
medzi najžiarivejšie hviezdy
Hollywoodu a medzi najlepšie
herečky na svete.
Medzitým natočila množstvo
filmov, ale pravdepodobne
životnú rolu jej priniesla hlavná
úloha baletky v thrileri Black Swan
a je horúcou kandidátkou
na Oscara.
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HANZ ZIMMER

DreamWorks. Jeho práca je
charakteristická spájaním
elektronickej hudby s tradičnými
orchestrálnymi kompozíciami.

Steven Spielberg

Ceny Akadémie (Oscary)
1989: Rain Man
1995: Leví kráľ
1997: Kazateľova žena
1998: Tak dobre ako sa len dá
1999: Princ egyptský
1999: Tenká červená čiara
2001: Gladiátor
2010: Sherlock Holmes

Zlaté glóbusy
Hans Florian Zimmer
(* 12. september 1957)
je nemecký producent a skladateľ
filmovej hudby. Zložil hudbu k viac
než 100 filmom, napríklad Piráti
Karibiku, Gladiátor,
či Temný rytier a Počiatok.
Začiatok kariéry Zimmer strávil vo
Spojenom kráľovstve, neskôr sa
presťahoval do Spojených štátov.
V súčasnosti je vedúcim divízie
filmovej hudby štúdií

Medzi jeho ďalšie tak isto úspešné
filmy patrí napríklad séria filmov s
Indiana Jonesom, séria Jurský
park, Blízke stretnutia tretieho
druhu (1977), a nepochybne E.T.
Mimozemšťan (1982).
Vysnívaného ocenenia sa však
Steven Spielberg dočkal až o niečo
neskôr.
Oscara za réžiu dostal v roku 1994
za Schindlerov zoznam. Tento film
taktiež dostal ocenenie za najlepší
film. Ďalšieho Oscara dostal Spielberg za réžiu filmu Zachráňte vojaka Ryana (1998).

1995: Leví kráľ
1999: Princ egyptský
2001: Gladiátor
2002: Pearl Harbor
2003: Spirit: Divoký žrebec
2004: Posledný samuraj
2005: Spanglish
2007: Da Vinciho kód
2009: Duel Frost/Nixon
2011: Počiatok

Steven Spielberg sa venuje aj iným
odvetviam filmového remesla.
Je úspešným producentom
a jedným zo zakladateľov
spoločnosti Dreamworks.
Filmografia (réžia)
1975 – Čeľuste (Jaws)
1981 – Indiana Jones a dobyvatelia
stratenej archy
1982 – E.T. Mimozemšťan
1993 – Jurský park
1993 – Schindlerov zoznam
1998 – Zachráňte vojaka Ryana
2002 – Chyť ma, ak to dokážeš
2004 – Terminál (The Terminal)
2005 – Vojna svetov

Vyrastal na predmestiach
Haddonfieldu v New Jersey
a Scottsdale v Arizone.
Spielbergove diela tvoria
v dejinách kinematografie
samostatnú stránku – je totiž
nepochybne komerčným
režisérom a napriek tomu si jeho
tvorba zachováva vysoký filmový
štandard.
Nezameriava sa iba na jeden
žáner, ale jeho filmy spadajú od
sci-fi, komédie, drámy až po horor.
Prvýkrát na seba Steven Spielberg
upútal pozornosť ako producent
vo filme Čeľuste, ktorý vznikol v
roku 1975.
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S Ing. Milanom Duroškom

Peňazí sme nikdy nemali a ani
nemáme takže sa snažíme vyžiť z
toho čo máme, napriek tomu sa
nám podarilo dorobiť kotolňu v
telocvični, takže tam sa o veľa
zlepšia podmienky.
Snažíme sa urobiť prestavbu
veľkej kotolne a to sú obrovské
náklady ale už beží verejné
obstarávanie a možno nejakým
zázrakom sa nám to podarí. Ďalej
budujeme ďalšie laboratória,
problémy sú s projektmi, ktoré
nám berú mnoho času a nervov

Vážený pán riaditeľ.
Ako ste zahájili nový
školský rok?

ale vďaka nim máme to čo by sme
si nemohli dovoliť.
Čiže školský rok sme zahájili, beží
a kiež by aj dobre dobehol.

Školský rok sme zahájili dobre aj
keď ťažko, ako každý rok. Žiakov
je málo aj keď nie menej ako
minulý rok, čo je výnimka oproti
mnohým ostatným školám kde
počet žiakov ubudol rádovo
desiatky. V niektorých školách čo
poznám dokonca o sto a viac.

Je pre Vás nejaký iný od
predošlých školských
rokov?

Pripravujete nejaké
zmeny, ktoré sa chystáte
zaviesť?

A tým pádom sa nemôžu venovať
inej práci. Takže dúfajme že sa
nám podarí vyriešiť aj tento
problém s veľkou kotolňou,
dorobiť niektoré laboratória
a iné zmeny.

Permanentne zavádzame nejaké
zmeny. Uvidíme či sa podarí
dorobiť veľkú kotolňu. Máme s
ňou problémy, je už stará,
vypadáva a niekedy sa nekúri,
alebo netečie teplá voda a tí ľudia
ktorí sa o ňu starajú tam musia byť
skoro permanentne,
dá sa povedať.

že nebude horší ako tie predošlé,
ale verím že bude lepší. Nie som
až taký optimista.
Keby sme ho tak dobre prežili,
skončil by, všetci by zmaturovali,
neboli by nejaké
úrazy alebo nejaké havárie či
nejaké krádeže.

A ďalšie veci ktorých je na Starej
Turej v poslednom čase veľmi
veľa.
Aj nás sa pokúsili vykradnúť
niekoľko krát, našťastie máme na
to prostriedky aby sme tomu
možno trochu zabránili, ale aj tak
nám robia takéto živly veľké
škody.
Takže začal ako každý iný a dúfajme že aj skončí tak dobre alebo aj
lepšie.

Myslím že nie, je čím ďalej tým
lepšie. Takže je to taký normálny
školský rok, ktorý dúfam

Ostáva len pri tých osvedčených
odboroch ktoré
máme.
Chceme spolupracovať
s viacerými firmami, niektorí ľudia
pôjdu do dôchodku, čiže také
bežné zmeny.

Ako sa pripravuje naša
škola na prvé maturity
grafikov? Veríme že nám
dáte zvládnuteľné
otázky.
Škola je pripravená, maturitné
otázky budú určite všetky boli
alebo budú prebrané
a zopakované, takže nie je to prvý
krát čo maturujú grafici.
Mám skúsenosti, tento odbor sme
robili s kolegom kde už beží
o štyri ,alebo päť rokov dlhšie.
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S Bc. Šimonom Hornom

Bc. Šimon Horna. Mladistvá posila
pre náš učiteľský zbor.
Bývalý študent elektrotechniky na
našej škole teraz študuje
na Akadémii Umení v Banskej
Bystrici piaty ročník filmovej
dokumentárnej tvorby. Rozhodol
sa obohatiť našich najstarších
grafikov o svoje filmárske
skúsenosti.

Mladý pán Horna.
Ako sa Vám učí u nás
na škole?
Dobrý deň.
Zatiaľ tu učím len dva mesiace,
takže odpoveď bude idealistická:
"Učí sa mi tu dobre." Rozvrh mi
vyhovuje, lebo sú to jediné dva
dni, kedy nie som v Banskej
Bystrici alebo na filmovačke.

pustiť aj do niečoho väčšieho.
Možno by pomohlo na slovenčine
napísať dobré slohy, vybrať
najlepší a sfilmovať ho.

Ste spokojný
s podmienkami pre
výuku, alebo máte
nejaké výhrady?
Zatiaľ bol problém iba s výkonom
výpočtovej techniky, na ktorej sa
nedá strihať video vo vyššom
rozlíšení. Tomu sa musíme
prispôsobiť.

Bufet je tu tiež fajn a som rád, že
žiaci nenosia na moje hodiny
strelné zbrane. :)

Majú podľa Vás žiaci
záujem o filmárčinu ?

Rešpektujú Vás žiaci ako
mladšieho učiteľa?

Je to pre prevažnú väčšinu z nich
nová skúsenosť a majú možnosť
nazrieť "pod pokličku" toho, čo
vidia v telke, na internete alebo v
kine.

Keďže na mňa ešte nenamierili
strelnú zbraň, myslím si , že to
zvládajú. :D
Ale chcel by som
povedať aj niečo iné ako vtípky.

Žiaci by mali predovšetkým
rešpektovať sami seba a svoje
"budúce JA", aby si nemuseli po
škole nadávať, že sa nič nenaučili.
V dnešnej dobe je konkurencia
hnacím motorom spoločnosti
a je ťažké dobehnúť toho, kto má
náskok.
Keď máte možnosť byť na škole,
využite ju čo najlepšie.
A rešpektujte sa navzájom bez
ohľadu na vek, hierarchiu alebo
čokoľvek iné.

Samozrejme, že za to nemôže
škola ale stav financií.

Máte nejaké plány do
budúcna, alebo chcete
zostať pomáhať škole?

Preto si myslím, že ich to zaujíma.
Filmovačka býva vo väčšine
prípadov zábava.
Nuda prichádza len pri strihu,
ale dá sa odstrániť kreativitou a
snahou o originalitu.
A keď je človek originálny, má
radosť divák, klient a samozrejme
aj pán učiteľ.

Plánujete so žiakmi
nejaký väčší filmový
projekt?
Chcel by som ich naučiť najprv
tomu, aby ovládali základy a v
druhom polroku by sme sa mohli

a venovať sa filmovému
Dokumentu, prípadne
color-gradingu a efektom.

Čo by ste zmenili alebo
vylepšili ak by to bolo
vo vašich silách?

Plány do budúcna mám, ale ak
bude čas a chuť, rád zostanem učiť
aj na budúci rok. Je to pre mňa
dobrá skúsenosť a dúfam, že aj
pre žiakov.

Ak by to bolo v mojich silách,
niečo by som určite vylepšil
(výkon techniky, počasie,...), ale to
v mojich silách nie je.

Okrem toho by som chcel zostať
na Akadémii umení ako asistent

Najlepšie sa človek učí, keď musí
prekonávať prekážky.
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Svet z pohľadu kníh
Knihobeţník – najväčší knižný projekt

Za lavičkou v parku, pod stolom
v kaviarni, pri fontáne
na námestí...tam všade nájdeš
stovky kníh, ktoré knihobežníci
rozmiestiestnili (nielen)
po Slovensku.
Nájdi ich alebo pridaj vlastné,
píš ich príbeh a staň
sa knihobežníkom!
Autori projektu rozmiestnili po
Slovensku viac ako 3500 kníh.
Každá takáto kniha má na prebale
výraznú samolepku.
Zberatelia získavajú body za
nájdené a prečítané knihy.
Hodnotí sa aj zdravotný stav
knihy, ktorý vyjadruje jej
opotrebovanie.
Životný príbeh knihy určuje jej
aktuálny status, polohu, zdravotný
stav. Tvojou úlohou je takúto
knihu nájsť, prihlásiť ju na
svoje konto, prečítať a vrátiť späť
medzi ľudí.
Rôzni čitatelia môžu takto
postupne vytvoriť životný príbeh
každej knihy a nechať ju cestovať
nielen po Slovensku.

Spisovateľ opisuje, ako by to
vyzeralo, keby že je celá krajina
zničená a zamorená
rádioaktivitou.
Obyvatelia Moskvy sa nasťahovali
do obrovského metra.
Sú odrezaný od sveta. Žijú iba
z toho čo si pod zemou vypestujú.

Knižné žánre
Próza
- Z jazykovoštylistického hľadiska
ide o prehovory písané alebo

O knihách
V poslednom čase sa málo ľudí
venuje čítaniu kníh. Avšak, je aj
dosť takých čo pravidelne čítajú
a navštevujú knižnice.
Mladý ľudia majú v obľube
bestsellery. Tieto najlepšie
a najpredávanejšie knihy
sú podkladom pre filmovú
tvorbu . Zoberme si však fakt, že
sa nám zapáči kniha,
ale nebudeme ju čítať,

pretože sme videli filmové
spracovanie. Mne sa páčil román
Voda pre slony od spisovateľky
Sáry Gruenovej. Dej knihy je
fascinujúci a pôsobí na
nás emočne. Opisuje život
cirkusantov, ku ktorým sa dostal
prostou náhodou mladý chalan.

že by všetko stratil.
Spolu spoznávajú aj obrovskú
slonicu Rosie, ktorá mala byť pre
cirkus veľkou nádejou, ale stane
sa sklamaním, keď sa ukáže, že je
úplne nevycvičiteľná.
Voda pre slony je dojímavý román
s napínavým príbehom,
od ktorého sa čitateľ nedokáže
odpútať.

Okolo roku 2005 vyšli dve knihy
od ruského spisovateľa menom
Dmitry Glukhovsky.
Tieto dve knihy sú spojené
paralelným príbehom, ktorý sa
odohráva v moskovskom metre po
jadrovom výbuchu.
Kniha zaujala čitateľom najmä
kvôli počítačovej hre. Dej kníh je
vedecko-fantastický a najmä plný
akcie a nečakaných zvratov.

Ovplyvnil celý dej, pretože
sa zaľúbil do ženy, ktorá žila
s majiteľom cirkusu.
Hlavná postava Jacob išiel za
svojim šťastím, aj napriek tomu,

Hneď po prvých stránkach sa
vcítite do deja. Každá postava je
niečím charakteristická
a výnimočná.

hovorené neviazanou rečou, čiže
neutrálnym, prirodzeným
jazykovým štýlom.

Rozlišuje sa próza náuková (próza
odborná), próza rétorická (próza
rečnícka), próza dokumentárna
(listiny, korešpondencia),
próza publicistická (žurnalistická a
popularizačná), próza umelecká
(všetka veršovaná epika).

V tomto zmysle je próza
protikladom verša, ktorý používa
reč viazanú (pozri napr.
drámu vo veršoch a drámu
v próze); v literárnovednom
zmysle je próza súhrnom
neveršovaných
a nedramatických literárnych diel,
jedným z troch členov základnej
druhovej triády (poézia, próza
a dráma).
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Poézia - Je básnická tvorba, umelecký slovesný prejav písaný veršom (na rozdiel od prózy).

Beletria
- Beletria alebo krásna
próza alebo umelecká próza alebo
trocha nepresne krásna
literatúra (z francúzskeho belles
lettres, t. j. krásna literatúra) je
spoločný názov
prozaických umeleckých diel.
Sú to najmä román, novela,
črta, poviedka a umelecká
reportáž. Výrazom beletria sa
v minulosti označovala celá
umelecká literatúra (krásna
literatúra), dnes sa význam zúžil
len na umeleckú prózu.
Beletria je jedna zo základných
oblastí prózy. Člení sa na základné
prozaické žánre, ako román,
novela, poviedka a rozprávanie, a
na menšie prozaické útvary.
Existujú aj zvláštne typové
varianty, ako lyrizovaná próza,
rytmizovaná próza a dialogizovaná
próza (napr.platónsky dialóg),
v ktorých sa prejavuje tendencia
k zblíženiu prózy s ostatnými
jazykovo štylistickými druhmi
literatúry - s poéziou adrámou.

Prechod medzi
románom a novelou
tvorí románová novela.
Poviedka - Je epický žáner
krátkeho a stredného rozsahu
s jednoduchou fabulou a menšou
intenzitou dramatickosti.
Patrí medzi tzv.krátku prózu.
Hlavnými rysmi sú jednoduchý dej
a nemennosť charakteru hlavnej
postavy. Hlavnými prvkami
poviedky sú: časová a často aj

Román

Novela

- Je veľký prozaický a epický žáner.
V čase klasicizmu nahradil
epos ako najvýraznejšieho
reprezantanta epiky.

- Je prozaický epický literárny
žáner (kratšieho alebo skôr)
stredného rozsahu, ktorý sa
od poviedky a románu odlišuje
tým, že obsahuje pútavý príbeh
osoby či skupiny osôb,
ktorý podáva dramaticky
a zovreto (bez zbytočných opisov

Vyznačuje sa pružnou
kompozíciou, ktorá umožňuje
zachytiť rozsiahlu oblasť javov
a udalostí, spoločenských vzťahov
a psychologických situácií.
Od novely a poviedky sa odlišuje
tým, že sa dej zložito rozvetvuje

a popri hlavnom motíve rozvíja
veľa vedľajších motívov
a podobne. Obyčajne zobrazuje
dlhšie časové rozpätie a široký
okruh životných javov a ide teda aj
fyzicky o dlhú knihu.

a vedľajších epizód) a má
prekvapivý (alebo aspoň výrazný)
záver.
Postavy sa v novele nevyvíjajú.
Hoci hovoríme, že novela
zobrazuje len jeden príbeh,
nezobrazuje len jednu udalosť,
ale súbor udalostí,
a to dramatických, napínavých
udalostí.

Spojením viacerých románov
vznikajú dilógie, trilógie alebo
románové cykly (napríklad
Balzacov cyklus Ľudská komédia).

Novela máva viac postáv
a zložitejší dej ako poviedka.
Novela vznikla v Taliansku počas
renesancie. Stala sa obľúbenou
v 19. storočí a je populárna
dodnes. V novele má svoj pôvod
aj novodobý román.

miestna neurčenosť a minimálny
výskyt hrdinov a fantastických
motívov.

V 20. storočí patrila poviedka k
najrozšírenejším žánrom.

Hlavné postavy sa nevyvíjajú.
Väčšina poviedok končí pointou.
Na účely Ceny Nebula bola
poviedka definovaná ako literárne
dielo do 7500 slov.
Korene siahajú do dávnych čias
rozprávačskej tradície, ale za čas
vzniku poviedky ako žánru sa
považuje začiatok 19. storočia.
Význam vzrástol pod vplyvom
kritiky realizmu.

Zakladateľom žánru detektívnych
poviedok je Edgar Allan Poe.
Ďalšími slávnymi autormi
sú: Ernest Hemingway, Nikolaj
Vasilievič Gogoľ, z Francúzov
napríklad Guy de Maupassant, zo
Slovákov Martin Kukučín, Jozef
Gregor Tajovský, Matúš Kvas a
mnohí iní.

Strana 26

PIXEL

Svet z pohľadu kníh
Dráma

- Je základný literárny druh.
Vznikla v starovekom Grécku z
náboženských osláv Dionýza, boha
plodnosti a vína.
Vyvinula sa z dialógu medzi
hercom a zborom. Aischylos
neskôr pridal 2. herca
a Sofokles herca tretieho.
Charakteristické znaky sú
verš/próza, sujetovosť, dejovosť,
prítomný čas, dynamické motívy,
dialogickosť, hovorovosť,
obraznosť, dianie (akčnosť).

Publikácia podáva prehľadne
usporiadané učivo chémie
v rozsahu osnov strednej školy.
Čitateľa postupne zoznámi
s poznatkami zo všeobecnej
chémie, anorganickej a organickej
chémie, biochémie
a tiež termochémie. Porozumenie
a zapamätanie učiva podporujú
prehľadné tabuľky a názorné
schémy, text je doplnený
aj príkladmi chemických výpočtov.

Orientáciu v texte zjednodušuje
členenie učiva na kapitoly
a menšie tematické celky
i abecedný register pojmov.
Prehľadná a svieža grafická úprava
uľahčí a spríjemní učenie.
Publikácia je určená študentom
stredných škôl, ktorí ju využijú
počas celého stredoškolského
štúdia, na prípravu na maturitu
a tiež na prijímacie skúšky na
vysoké školy.

Mnohí chcú byť úspešní, no často
sa spoliehajú na šťastie či náhodu.
Veria, že „raz to príde“, hoci pre
to nie sú ochotní veľa podstúpiť.
Očakávajú, že raz v budúcnosti
úspech zažijú aj oni – veď kdekto
naokolo dosiahol úspech v podobe
hŕby peňazí, perfektného domu,
super práce ap.
Spoliehaním sa na vonkajšie
okolnosti však nedosiahnete veľa.
Začnite objavovať a žiť život
naplno, taký ako vám bol daný.
Využite dávne východné učenie na
to, aby ste naozaj dosiahli úspech.

Veľká chyba je tam je tam tá, že
tam chýba CD s testami na
opakovanie a chýbajú tam

niektoré tabuľkové konštanty,
ktoré by pomohli každému
študentovi pri riešení príkladov.

Knižná rubrika
Marika Benešová, Hana
Satrapová - Zmaturuj
z chémie

Veľmi dobre je táto kniha
spracovaná (ako prehľad) ale to je
asi všetko ! niektoré veci sú tam
super spracované ale zase
niektoré nie ! ale inak vrele
odporúčam na upevnenie
a zopakovanie učiva je to .

Autor knihy Derek Lin je taoistický
majster, ktorý na pozadí
hlbokomyseľných taoistických
príbehov objasňuje jednotlivé
kľúčové body premeny života
a spája ich s rušnou súčasnosťou.
Nejde teda o teóriu alebo suché
poučky, ale skutočné príbehy
a inšpirácie, ako zmeniť svoj život
k lepšiemu. Autor aplikoval tao na
rozličné oblasti života od výroby
až po finančný sektor.
Bohaté skúsenosti z tejto práce
mu umožnili začleniť prastarú
múdrosť do súčasného bežného
života.

Derek Lin - Ako
dosiahnuť úspech
a byť šťastný?
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Bruce H. Lipton - Biológia presviedčania

bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich
pozitívnych aj negatívnych
myšlienok..

Hansenová sa rozhodne, že zavolá
políciu a oznámi, že sa jej podarilo
kontaktovať ducha mŕtveho
dievčaťa.

Lars Kepler
- Svedkyne ohňa

Z vyšetrovania jednoznačne
vyplýva, že páchateľom tohto činu
je jedna z chovanek ústavu,
"dobrá" a tiché dievča, ktorá z
ústavu utiekla tú istú noc, kedy
bola spáchaná vražda.

Je bežné, že polícia
pri vyšetrovaní
komplikovaných
prípadov využíva
Táto kniha je prelomovým dielom
v oblasti tzv. novej biológie.
Predstavuje nádejnú syntézu
najmodernejšieho a najlepšieho
výskumu v oblasti bunkovej
biológie a kvantovej fyziky.
Je skutočným prelomom
v tradičnom myslení, pretože
ukazuje, že môžeme zmeniť naše
telo, ak preprogramujeme svoje
myslenie.
Autor pútavo opisuje
mechanizmy, akými bunky
prijímajú a spracúvajú informácie.
Ukazuje sa, že našu biológiu
neriadia gény a DNA. Naopak,
DNA je riadená signálmi mimo

V roku 1988 nastal v kariére
Richarda Krauza významný zlom,
postúpil o stupienok vyššie
a z pochôdzkara sa stal detektív.
Hneď prvý prípad, vražda
robotníka v ropnej rafinérii, mu
dáva poriadne zabrať a namiesto
toho, aby sa venoval Sylvii a malej
dcére, ostáva v práci ešte dlhšie
do noci než predtým.
Možno aj preto, že rozohral veľmi
riskantnú hru s krásnou
bufetárkou Valikou. Na oddelení
vrážd ešte nepracuje ani Chosé,
ani Canis, ani krpatý Kuky,

pomôcť spiritualistických médií.
Ale nie je zaznamenaný jediný
prípad, kedy by médium prispelo
k vyriešeniu prípadu.
Flora Hansenová sama seba
nazýva spiritualistickým médiom.
Už niekoľko rokov si zarába na
živobytie tak, že ostatní presviedča, že vie hovoriť s mŕtvymi.

Keď Joon Linna začne pátrať v jej
minulosti, objaví, že to s tou jej
dobrotou nebude až tak horúce.

Dominik Dán - Uzol

Jedného augustového večera
počuje v správach o desivé vražde
v ústave pre dievčatá so sklonmi
k deštruktívnemu správaniu.

sú tam iba dvaja z budúcej partie,
Burger a Hanzel. A obaja, ale
najmä Burger sa chopia mladého
eléva policajného remesla
a rozhodnú sa z neho vychovať
detektíva podľa svojich predstáv.
Politická situácia, súdruhovia
z ministerstva, kolegovia zo
Štátnej bezpečnosti, ale hlavne
bezohľadnosť tej doby zavedú
trojicu detektívov do naozaj
bizarného prostredia medzi
ostnaté drôty tiahnuce sa po celej
štátnej hranici so západným
svetom.

Tu sa stane vražda vojenského
pilota nadzvukových stíhačiek,
vražda, ktorá mala zničiť Krauzovu
kariéru už v zárodku.
Pred detektívom leží gordický
uzol. Či nájde odvahu rozseknúť
ho, nevie. Zažíva niečo, s čím sa
aspoň raz za život musí popasovať
každý ozajstný muž...
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